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 چکیده

این معامالت در شرکتها الزم است جهت کاهش  با توجه به گسترش معامالت با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری
جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای 

در  یشرکت تیکننده حاکم لیاز نقش تعد یحاک یشواهد تجربنظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهاست. 
های حاکمیت شرکتی و معامله با  ی بین مکانیزم در پژوهش حاضر به بررسی رابطه است. معامالت با اشخاص وابسته

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  136اشخاص وابسته پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 
یره با رویکرد پنل دیتا ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغ ها باشد. جهت آزمون فرضیه می 1389-1393طی سالهای 

استفاده شده است. استقالل اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تغییر مدیرعامل و 
حاکی  پژوهش ی اند. نتیجه چرخش حسابرس مستقل به عنوان پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته

ی معکوس و معنادار،  ص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل رابطهاز آن است که بین معامله با اشخا
بین معامله با اشخاص وابسته و استقالل اعضای هیئت مدیره رابطه معکوس غیرمعنادار، بین معامله با اشخاص وابسته و 

ش حسابرس مستقل رابطه مستقیم پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معنادار، و بین معامله با اشخاص وابسته و چرخ
 غیرمعنادار وجود دارد. 

 های حاکمیت شرکتی. حاکمیت شرکتی، معامله با اشخاص وابسته، مکانیسم :یدیکل واژگان
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 مقدمه

های مالی در واحدهای اقتصادی موجب شد تا حاکمیت شرکتی به  افزایش تعداد رسوایی
در نتیجه حاکمیت شرکتی از طرف  عنوان موثرترین ساختار نظارتی، مدنظر قرار گیرد.

های  گذاران، بستانکاران و نمایندگان شرکتها مورد توجه قرار گرفت. از طرفی هزینه سرمایه
نمایندگی با تقلبات حسابداری مثل انرون، آدلفیا، هالینگر و دیگر شرکتها ارتباط داشت. 

ها دالر  کرده و میلیوندر همه این تقلبات مدیران از معامالت با اشخاص وابسته استفاده 
کردند و با پنهان نمودن بدهی شرکت و بیش از واقع نشان دادن سود، اختالس می

نمودند. کشف معامالت  کننده جهت فریب کاربران تنظیم می صورتهای مالی گمراه
اشخاص وابسته شرکت دشوار بود. شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت 

ین عبارات در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید تر شرکتی به یکی از رایج
های مطرح شده، وجود معامالت با اشخاص وابسته در  تبدیل شده است. یکی از نگرانی

باشد، بطوری که بخش عمده زیان انرون در نتیجه روابط  های حسابداری اخیر می رسوایی
شدند از  د شرکت اداره میهایی بود که توسط مدیران خوناصحیح مالی انرون با شرکت

گذار و سهامدار شرکت هم بود که باعث  جمله، مقام مالی ارشد شرکت بزرگترین سرمایه
های بسیار شد و یا آدلفیا که هیئت مدیره آن وامدستکاری سود و انتقال وجوه نقد می

برای  تواند کردند. از این رو معامالت با اشخاص وابسته میبزرگی را از شرکت دریافت می
گمراه کردن کاربران صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. معامالت با اشخاص وابسته 

گذاران و محققان مورد توجه قرار  ای است که در حال حاضر توسط قانون مساله پیچیده
شوند )انجمن حسابداران  گرفته است. این معامالت در حسابداری به سختی رسیدگی می

 .(2001رسمی آمریکا، 
با توجه به گسترش معامالت با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معامالت در  

ها الزم است که جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی شرکت
ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی 

های  اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزمهای  ها و بنگاهمناسب در شرکت
کند شرکت چگونه و توسط چه کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می

بین  کسانی اداره شود. توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای فیما
ها و واحدهای به منظور تقویب فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطالعات در شرکت

 اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، منجر به تخصیص
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 (.1998گردد )مدودونالدسون،  کارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی می
های نظارتی که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و  مکانیزم 

اند، نقش اساسی در نظارت و کنترل بر  پرداخته شده و مورد توجه بوده نوظهور بسیار به آن
روند معامالت با اشخاص وابسته داشته و به دنبال آن بر عملکرد شرکت نیز تاثیر گذارند. 
بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت 

 .باشد شرکتی و معامله با اشخاص وابسته می
و  یشرکت تیکنندگان مقررات حاکممیمورد توجه تنظ اریبس رایکه اخ یمیاز مفاه یکی 
-یقرار گرفته است؛ معامله با اشخاص وابسته م یمال یگزارشگری هاهیکنندگان رونیتدو

 یاز چالشها یکیآن  یو افشا ییشناسا در یدگیچیپ لیباشد. معامله با اشخاص وابسته بدل
استفاده  یاقتصاد ماتیبطور بالقوه در تصم دتوانیشود که میب ممحسو یمال یگزارشگر

 12اساس استاندارد شمار ة  بر (.2010و سو،  ن)چ موثر باشد ،یکنندگان از اطالعات مال
شود: انتقال منابع، خدمات یا  ی، معامله با شخص وابسته این گونه تعریف م(1386) ایران

 .مطالبه یا عدم مطالبة بهای آن تعهدات بین اشخاص وابسته، صرف نظر از
در معامالت با اشخاص  یشرکت تیکننده حاکم لیاز نقش تعد یحاک یشواهد تجرب 

نشان دادند که مختلف بودن و  (،2004) همکاران رابطه، گوردون و نی. در ااستوابسته 
-یم محسوبی شرکت تیحاکم یچالش برا کیبودن معامالت با اشخاص وابسته،  دهیچیپ

نشان دادند که تعارض  (2008ن )جانکو و همکارا (.2004گوردون و همکاران، ) شود
معامالت است که  نیا در یگذار متیاز ق یدر معامالت با اشخاص وابسته ناش یاصل

به نفع اشخاص وابسته بوده و بطور بالقوه  یاطلبانهبطور فرصت ،یگذارمتیق یهاوهیش
 ینشان دادند که شرکتها (2011) د. چانگ و همکارانانداز یخطر م هرا ب سهامداران منافع
که  افتندیزنند. آنها در ینامتعارف م یمتهایق عام دست به معامله با اشخاص وابسته با یسهام

وابسته  اشخاصیی مانع از بهره جو ،ینظارت یزممکان کیبه عنوان  یحسابرس تهیوجود کم
 .کندیدر معامالت، محدود م رمتعارفیغ یها متیق نییتع یآنها را برا یها شده و فرصت

بر معامله با اشخاص وابسته  یشرکت تیحاکم سازوکارهای ریتاث یبررسهدف این پژوهش 
های حاکمیت شرکتی در این مقاله، شامل استقالل هیئت مدیره، پاداش باشد. سازوکار می

تقل است. تغییر مدیر عامل، چرخش حسابرس مس ،ینهاد سهامداران تیمالک هیئت مدیره،
 نیب ایسؤال است که: آ نیا یبرا یپاسخ افتنی دنبال پژوهش به نیا گر،دی عبارت به

 خیر؟ ارابطه وجود دارد یو معامله با اشخاص وابسته  یشرکت تیحاکم سازوکارهای
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 مبانی نظری 
 که شوداستفاده می ایطلبانه فرصت طور به سایرسهامداران یا مدیران توسط معامالت

اقلیت بگذارد.  سهامداران ثروت بر نامساعدی اثر یا کند گمراه را عملیات نتایج تواندمی
مدیران و در راستای تصاحب منابع سهامداران  معامالت با اشخاص وابسته می تواند به نفع

با اشخاص وابسته نگریسته شود، این معامالت با  انجام گیرد. اگر به این شیوه به معامالت
خواهد بود. از این رو، معامالت با اشخاص وابسته،  سهامداران ناسازگاربیشینه سازی ثروت 

حرفهای را معطوف خود کرده و نگرانی نسبت به استفاده  توجه دانشگاهیان و سازمانهای
عدم افشای آنها، کانون تمرکز قرار گرفته است. با توجه به آنکه  متقلبانه از این معامالت و

دهد، تفاضا برای طر زیان دیدن ذینفعان را افزایش میوابسته، خ معامالت با اشخاص
نظارت بر این معامالت وجود دارد. نظارتها مانع خروج ثروت از شرکت توسط اشخاص 

شود که این امر با پذیرش سازوکارهای راهبری شرکتی گزارشگری متقلبانه می وابسته یا
ردهای حسابداری مالی هیأت استاندا (،2004پیدا می کند )کلبک و می هیو ،  تحقق

تواند در شرایط منصفانه کند که معامالت با اشخاص وابسته نمی، بیان می(1982) آمریکا
 گذارد، ممکن است برایشود و با تأثیری که بر قابلیت اتکای صورتهای مالی می انجام

ص کننده باشند. با این وجود، معامالت با اشخاکنندگان صورتهای مالی، گمراهاستفاده
وابسته، بین شرکتها رایج است و موضوع مهم در این معامالت، آن است که منافع 
سهامداران خرد در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل کننده در اولویت پایین تر 

( بیان کردند اگر چه بسیاری از معامالت با 2006) گیرد. دوپری و همکارانقرار می
ت و اغلب این معامالت مانند معامالت با اشخاص غیروابسته اشخاص وابسته قانونی اس

شود. او همچنین اظهار  شود، اما در نهایت منافع آن نصیب سهامداران اصلی می فرض می
کرد که معامالت با اشخاص وابسته، بیشتر در کسب وکارهای خانوادگی عملیاتی مشهود 

 اشخاص با معامالت مورد در وقتی که کردند اظهار (2006است. اسکایف و همکاران )

 دارای مدیران شود، انجام اندکی هایبررسی یا نشود انجام دقیقی وابسته بررسی

( 1392) یپناه .هستند سود مدیریت و شرکت منابع مالکیت برای سلب زیادی های انگیزه
د معامالت با اشخاص وابسته )دا زانیو م رهیمدئتیه رموظفیغ یاعضا نیبدارد که بیان می

با اشخاص وابسته( رابطه معنادار و  یمال و ستد کاال با اشخاص وابسته( و )داد و ستد منابع
 نیا طرفداران رایدهد زیقرار م دییتضاد منافع را مورد تا دگاهیبرقرار است که د یمعکوس

دند که معامالت با قدهند و معتیم صیمعامالت را مضر تشخ نیبه طور بالقوه ا دگاهید
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 .باشدیمنافع )سهامداران عمده( م یمعموال برا و ستیبسته به نفع شرکت ناشخاص وا
 

 مطالعات پیشین  
 مطالعات خارجی

هایی که اقدام  ( مشوقهای مالی و شاخصهای نظارتی را در شرکت2004هیو ) کلبک و می
، به انجام معامالت با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها

معامالت با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا  با یکدیگر 
تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معامالت با اشخاص وابسته ارتباط 
معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معامالت با اشخاص وابسته 

 برقرار است.
با  معامالت و سود مدیریت بین رابطه بررسی به پژوهشی ( در2005) هنری و گوردن 

 اختیاری تعهدی اقالم که داد نشان آنها پژوهش هاییافته. پرداختند وابسته اشخاص

 تأمین معامالت مانند انواع از برخی با مثبتی رابطة سود(، مدیریت گیری )مقیاس اندازه

 درمورد نگرانی که گرفتند نتیجه درمجموع آنها. اردد وابسته اشخاص ثابت از نرخ با مالی

 وجود وابسته اشخاص با معامالت انواع از برخی دربارة فقط اشخاص وابسته، با معامالت

 .دارد
  به مایل وابسته اشخاص با معامالت انجام با شرکتها دریافتند (2008) وو و کیم 

 یک همچنین به باشند. آنهایم اختیاری تعهدی اقالم مدیریت طریق از سود دستکاری

 بیانگر که اندرسیده سود واکنش ضریب و وابسته اشخاص با معامالت منفی بین رابطه

 باشد.می ها وابسته اشخاص با معامالت از نامطلوب بازار ارزیابی
های  ( موضوع معامالت با اشخاص وابسته را در شرکت2008چیونگ و همکاران ) 

کنگ بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان  اق بهادار هنگپذیرفته شده در بورس اور
ها در زمان اعالم معامالت با اشخاص وابسته و نیز در  دهد که به طور متوسط، شرکت می

اند. این بازده، در مقایسه با بازده  ماه پس از آن، بازده مازاد منفی کسب کرده 12مدت 
ر است. بازده مازاد، با درصد مالکیت معامالت مشابه منصفانه، به طور معناداری کمت

های افشای اطالعات، ارتباط معنادار منفی دارد. در  کننده و جایگزین سهامداران کنترل
دهد بازار، تصاحب منابع شرکت را  نهایت، آنها شواهد محدودی یافتند که نشان می

 کند.بینی می پیش
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 عملکرد و وابسته خاصاش با معامالت میان ارتباط بررسی ( به2010) سو و چن 

 اشخاص با معامالت رابطه بر مثبتی اثر شرکتی راهبری آیا اینکه نیز، بررسی و شرکت

 راهبری تاثیر گیری اندازه برای و پرداختند خیر، یا دارد عملکرد شرکت و وابسته

 اشخاص با معامالت تاثیر کردند فرض و استفاده هیئت مدیره استقالل معیار از شرکتی،

 داد نشان نتایج است. شرکتی راهبری های متاثر مکانیزم شرکت، عملکرد بر وابسته

 کارا معامالت به طلبانه فرصت معامالت را از معامالت این شرکتی، راهبری های مکانیزم

 کند.می بازی را کننده تعدیل معامالت نقش این در مدیره هیات استقالل و دهدمی تغییر
ایتالیا  بهادار اوراق بورس در را وابسته اشخاص با معامالت های( انگیزه2010مسکاریو )

 کارا و وابسته اشخاص با معامالت انجام پرده پشت دالیل شناسایی او کرد. هدف بررسی

 در مالکیت متمرکز ساختار به توجه با بود. معامالت این بودن طلبانه یا فرصت بودن

 سهامداران توسط وابسته اشخاص با تمعامال از احتمالی استفاده های ایتالیایی،شرکت

 از نشان شد. شواهد، ارزیابی خرد سهامداران ضرر به شرکت تصاحب منابع برای عمده

 با معامالت این مبلغ بین معنادار رابطه و دارد این معامالت در طلبانه فرصت رفتار

 مشاهده د،ده می قرار تاثیر تحت را اموال های تصاحبهزینه و هاانگیزه که متغیرهایی

 گردید.
 بورس اوراق در شده پذیرفته شرکتهای مالی ( صورتهای2012) روساریو و مانالیگد 

 بررسی کردند. وابسته اشخاص با معامالت افشای نظر از 2010 سال در را فیلیپین بهادار

 لیست چک .است دوبخشی روش افشا، میزان بررسی روش و شرکت 30 شامل نمونه،

 و اشخاص وابسته با معامالت وابسته، اشخاص میان روابط شامل هاستفاد مورد افشای
 درصد 70 درصد، 60 ترتیب به میانگین افشا، که دهد می نشان نتیجه .است مدیران پاداش

 که دادند نشان شرکتها، حسابرس نوع نظر گرفتن در با آنها سپس است. بوده درصد 62 و

 وجود حسابرس نوع حسب بر شده بندی روهگ بین شرکتهای معناداری تفاوت افشا، نظر از

 شرکت، اندازه و حسابرس نوع که دهد می نشان تحلیل رگرسیون نتایج ندارد. همچنین

 باشد.نمی ها شرکت افشا توسط میزان کننده بینی پیش
-( به بررسی رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مکانیزم2015حمیدا..و اتاا... شاه ) 

تی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که استقالل هیئت مدیره و های حاکمیت شرک
-های داخلی حاکمیت شرکتی  بازی میمالکیت نهادی نقش حیاتی در رابطه با مکانیزم

کنند. در حال که مالکیت مربوط به شرکت، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت 
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-معامله با اشخاص وابسته میمدیریتی موجب سلب مالکیت سهامداران جزئی از طریق 

 شوند. 
دهد که رابطه معامالت با اشخاص وابسته با نتایج پیشینه تحقیقات خارجی نشان می 

باشد. به طور کلی نتایج رابطه معامالت های مختلف حاکمیت شرکتی یکسان نمیمکانیسم
حاکمت  دهد که مکانیسم هایهای حاکمیت شرکتی نشان میبا اشخاص وابسته و مکانیسم

 کند.شرکتی تاثیر معنادار و نقش حیاتی بر رابطه با معامالت با اشخاص وابسته ایفا می
 

 مطالعات داخلی
 کارهای و ساز رابطه بررسی به خود پژوهش در( 1387) همکاران و یگانه حساس

  کارها، سازو این میان احتمالی رابطه وجود و ایران سرمایه بازار در شرکتی حاکمیت
 سازو بین پژوهش نتایج طبق که پرداخته سود مدیریت با شرکت اندازه و هابدهی بتنس

 غیر مدیران کفایت و تعداد مدیره، هیئت اعضای تعداد شامل شرکتی حاکمیت کارهای
 وجود و مالکیت ساختار مدیره، هیئت رئیس از عامل مدیر وظایف تفکیک موظف،

 .ندارد وجود داریمعنا رابطه سود مدیریت با داخلی حسابرسی
کفایت افشای معامالت با اشخاص ای به بررسی ( در مقاله1390شعری و حمیدی ) 

ایران تعیین و  12فشا مطابق استاندارد حسابداری امورد  21در این مقاله، پرداختند.  وابسته
 دهد که شرکتهااست. نتیجه بررسی نشان می به دو دسته کلی تقسیم شده

درصد از سایر موارد افشا را  41تا  13درصد از موارد افشای عمومی و  14به طور میانگین 
افشا بررسی گردید و مشخص  موارداند. در ادامه، میزان افشای هر یک از کرده گزارش

ایران، به طور کامل توسط شرکتها گزارش  12استاندارد حسابداری  شد الزامات مندرج در
 شود.نمی
 اشخاص با معامالت هایانگیزه شناسایی به ایلهمقا ( در1391حمیدی و شعری ) 

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که فرضیه  ایران کار و کسب در محیط وابسته
هایی از  شود و نشانه طلبانه در معامالت با اشخاص وابسته رد نمی وجود رفتار فرصت

 توان مشاهده کرد. طلبانه بودن این معامالت را در محیط کسب و کار ایران می فرصت
 تیمعامالت با اشخاص وابسته با مالک نیرابطه ب یبه بررس یقی( در تحق1392) یپناه 
نشان  قیتحق جیشرکتها پرداختند. نتا رهیمد تیئه بی( و ترکمدت)بلندمدت /کوتاه ینهاد
معامالت با اشخاص وابسته )داد و  زانیو م رهیمد ئتیه رموظفیغ یاعضا نیاست که بداده
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با اشخاص وابسته( رابطه معنادار و  یمال تد کاال با اشخاص وابسته( و )داد و ستد منابعس
 نیا طرفداران رایدهد زیقرار م دییتضاد منافع را مورد تا دگاهیبرقرار است که د یمعکوس

دند که معامالت با قدهند و معتیم صیمعامالت را مضر تشخ نیبه طور بالقوه ا دگاهید
باشد در یمنافع )سهامداران عمده( م یمعموال برا و ستیبه نفع شرکت ناشخاص وابسته 

معامالت با  زانیبلندمدت و م ینهاد تیمالک نیداد که بنشان قاتیتحق جینتا تینها
معامالت کارا را مورد  دگاهیبرقراراست که د یمیو مستق معنادار اشخاص وابسته رابطه

و به عنوان مبادالت  دیرا مف معامالت نیا دگاهید نیطرفداران ا رایدهد زیقرار م دییتا
 .رندیگیو به نفع عموم سهامداران در نظر م یاقتصاد

 رعاملینقش دوگانه مد تیساختار مالک نیارتباط ب ی( در پژوهش1392) ینوده یسهراب 
 نیدهد بینشان م قیتحق جینتا .نمودند یدر شرکتها را بررس وابسته و معامالت با اشخاص

و  ینهاد تیمالک نیو ب یبا اشخاص وابسته رابطه مثبت و معنادار رعاملیوگانه مدنقش د
دو پست  کیتفک. وجود دارد یو معنادار یو فروش با اشخاص وابسته رابطه منف دیخر
 یهابر برنامه یکنترل بهتر رهیمدتیئشود هیعامل سبب م ریمد از رهیمد تیئه سیرئ

 یو سبب کاهش دستکار بخشد کرد شرکت را بهبودداشته باشد و عمل رعاملیپرخطر مد
 شود.یسود م

شرکتی بر ( در پژوهشی به بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت 1393رضایی و قمری ) 
 قیحاصل از تحق یهاافتهرابطه بین معامله با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت پرداختند. ی

ابسته و عملکرد رابطه معکوس و اشخاص و با یمال داد و ستد نیاز آن است که ب یحاک
و ستد  داد نیبر رابطه ب رهیمد تیئه بینشان داد که ترک همچنین نتایجمعنادار برقرار است. 

 نیبر رابطه ب رهیمدتیئه بیترک ولی است. عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد موثر نبوده
 نشان قیحاصل از تحق جینتادیگر  مالی با اشخاص وابسته و عملکرد موثراست. دادوستد

 ریداد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد تاث نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک داد
 یمنعکس کننده شدت استفاده از اقالم تعهد ،یحسابرس تیفیک قیتحق نیدر ا. دارد یمنف

با اشخاص  یدادوستدمال نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک اما .است یمال یدر گزارشگر
 است. نبوده رگذاریه و عملکرد تاثوابست

(، در پژوهشی به بررسی تاثیر معامالت با اشخاص وابسته بر 1394دارابی و داود خانی ) 
ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که 

 جود دارد.بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری و
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خالصه نتایج تحقیقات داخلی حاکی از آن است که در ایران، رابطه عوامل زیادی با 
معامالت با اشخاص وابسته مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن بعضاً ضد و نقیض 
بوده است، اما تاکنون رابطه بین مکانیسم های تحقیق موردنظر با معامالت وابسته مورد 

 رفته است. بررسی قرار نگ

 

 های پژوهشفرضیه
با توجه به فرضیه تضاد منافع، گاهی انگیزه برای معامالت با اشخاص وابسته این است که 

های شرکت به نفع اشخاص وابسته از تملک شرکت خارج شود و مدیر برای دارایی
(. به طور 2005سرپوش گذاشتن بر آن، به مدیریت سود اقدام کند )گوردن و هنری، 

تر است، تصویری مثبت از ای که تعداد مدیران غیرموظف آن بیشمدیرهل هیئتمعمو
کند و حصول اطمینان از استقالل و مسئولیت پاسخگویی را برای سهامداران تداعی می

دهد )اسماعیل زاده و همکاران، های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش میرعایت ویژگی
 منافع: (. بر این اساس، طبق دیدگاه تضاد1389

 رابطه معکوس رهیمد ئتیه یمعامله با اشخاص وابسته و استقالل اعضا نیب فرضیه اول:
 .وجود دارد

هایی که های نظارتی را در شرکتهای مالی و شاخص( مشوق2004کلبک و می هو ) 
بودند، مورد بررسی قرار دادند. آنها  اقدام به انجام معامالت با اشخاص وابسته کرده

ای که راهبری شرکتی با معامالت با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه دریافتند
معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معامالت با اشخاص وابسته برقرار است. بنابراین 

 فرضیه دوم به صورت زیر طراحی شده است:
 .وجود دارد رابطه معکوس رهیمد ئتیمعامله با اشخاص وابسته و پاداش ه نیب فرضیه دوم:

با توجه به فرضیه تضاد منافع، گاهی انگیزه برای معامالت با اشخاص وابسته این است که 
های شرکت به نفع اشخاص وابسته از شرکت خارج شود و مدیر برای سرپوش دارایی

(. از تمرکز مالکیت به 2005گذاشتن بر آن، به مدیریت سود اقدام کند )گوردن و هنری، 
کند و حمایت از شود که مشکالت نمایندگی را کنترل میمهم یاد می عنوان سازوکاری

بخشد. بنابراین فرضیه سوم به صورت زیر طراحی شده گذاران را بهبود میمنافع سرمایه
 است:

 رابطه معکوس یسهامداران نهاد تیمعامله با اشخاص وابسته و مالک نیب فرضیه سوم:
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 .وجود دارد

نافع مدیر از معامالت با اشخاص وابسته به منظور مدیریت سود با توجه به فرضیه تضاد م 
های شرکت را به نفع اشخاص وابسته از شرکت خارج کند. اگر کند تا داراییاستفاده می

تغییر مدیرعامل در یک واحد اقتصادی به سرعت اتفاق بیفتد، مدیرعامل با علم به این 
باشد. پس این فرض خود در شرکت میتر به دنبال کسب منافع کوتاه مدت موضوع بیش

تر از معامله با اشخاص وابسته به منظور مدیریت سود استفاده کند تا وجود دارد که بیش
ماند. بنابراین بنابراین فرضیه چهارم به زمانیکه به صورت بلندمدت در سمت خود باقی می

 صورت زیر طراحی شده است:
 .وجود دارد رابطه مستقیم رعاملیمد رییته با تغمعامله با اشخاص وابس نیبفرضیه چهارم: 

( نشان داد که با تغییر حسابرس، مدیریت سود در صورتهای مالی کاهش 2004چانگ )
کند. بنابراین یابد. بیان رابطه معکوس بین این دو متغیر فرضیه تضاد منافع را تایید میمی

 فرضیه پنجم به صورت زیر طراحی شده است:
 رابطه معکوسمعامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل  نیب فرضیه پنجم:

 .دارد وجود
 

 روش پژوهش
روش گردآوری اطالعات از نوع  لحاظ از کاربردی، هدف لحاظ از  پژوهش این

. از آنجا که محقق به دنبال تعیین رابطه علت و معلولی ما بین است همبستگی -توصیفی
ها، از مدل برای آزمون فرضیه. است رویدادیاز نوع پس  روش پژوهشمتغیرها است 

 استفاده شده است.های پانل  مبنی بر دادهرگرسیون چندمتغیره 
 

 هامدل آزمون فرضیه
کلی رگرسیونی زیر استفاده    ها از مدل با توجه به مطالب باال برای آزمون هر یک از فرضیه

  گردد: می
𝑅𝑃𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡

+ 𝛽3𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽5𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 که در این مدل داریم:
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RPT  ،بیانگر معامله با اشخاص وابستهCorporate Governance  برخی از مکانیزم های
 IO پاداش هیئت مدیره،  COM مدیره،  هیئت لاستقال BIحاکمیت شرکتی )شامل 

چرخش حسابرس FR تغییر مدیرعامل، CEOC درصد مالکیت سهامداران نهادی، 
اهرم مالی شرکت و  LEVرشد شرکت، GROWTH اندازه شرکت،  SIZEمستقل(، 
TANG باشد.های ثابت میترکیب دارایی 

 

 متغیرهای پژوهش
حسابداری  استاندارد براساس. است شخاص وابستهمتغیر وابسته این پژوهش معامله با ا

 یا خدمات منابع، انتقال: شودمی تعریف گونهاین وابسته شخص با ایران معامله 12 شمارة
 پژوهش این بهای آن. در مطالبة عدم یا مطالبه از نظر صرف وابسته، اشخاص به تعهدات

 و همکاران کوآن ه توسطشدگرفته کار به شاخص با مطابق وابسته، متغیر سنجش برای
 هاییادداشت در افشا شده وابستة اشخاص با معامالت مبلغ کل قدرمطلق جمع (، از2010)

 شده استفاده شرکت، دورة ابتدای هایمجموع دارایی بر تقسیم مالی هایهمراه صورت
مورد  5متغیر مستقل این پژوهش، سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که شامل  .است

 :باشدزیر می
اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل این متغیر از طریق نسبت  :هیئت مدیرهاستقالل  

 شود.اعضای هیئت مدیره محاسبه می
-این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی پاداش هیئت مدیره محاسبه می: پاداش هیئت مدیره 

 شود.
ی شرکت است که مالکیت نهادی، دربرگیرنده تعداد سهام عاد: درصد مالکیت نهادی 
های بیمه و ها، شرکتگذاران بزرگ نظیر بانکگذاران نهادی )سرمایهسرمایه اختیار در

گذاری( قرار دارد. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، های سرمایهشرکت
مالکان نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره مالی تقسیم  تعداد سهام
 خواهد شد.

در صورتی که مدیر عامل واحد تجاری در دو سال گذشته تغییر  :تغییر مدیر عامل 
 باشد.کرده باشد، مقدار آن برابر یک و در غیر این صورت صفر می

در صورت تغییر حسابرس مستقل در دو سال گذشته، مقدار  :چرخش حسابرس مستقل 
 باشد.آن برابر یک و در غیر این صورت صفر می
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کنترلی استفاده شده در پژوهش حاضر به عنوان سایر عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای  
های شامل اندازه شرکت، رشد، اهرم مالی و ترکیب دارایی معامله بر اشخاص وابسته

( 2015باشند. انتخاب متغیرهای کنترلی با توجه پژوهش حمیدا.. واتاا... شاه ) شرکت می
 انجام گرفته است.

ها استفاده  تعیین اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل دارایی اندازه شرکت: برای 
 شود. می

های سال جاری با سال قبل بر رشد شرکت: این متغیر از تقسیم اختالف دارایی 
 شود.های سال قبل محاسبه می دارایی

ها استفاده ییها به کل دارایاز نسبت کل بده این متغیر رییگبرای اندازهاهرم مالی:  
   .استشده
های ثابت به گیری این متغیر از تقسیم داراییهای ثابت: برای اندازهترکیب دارایی 

 شود.فروش استفاده می

 
 ها جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده

است. جامعه آماری  1393تا  1389دوره زمانی پژوهش حاضر دورهای پنج ساله از سال 
سال مالی منتهی  -1 :ه در بورس اوراق بهادار تهران است کهپژوهش شرکتهای پذیرفته شد

گری مالی، گذاری،  واسطهجزء بانکها و شرکتهای سرمایه -2اسفند هر سال باشد،  29به 
 -4در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد و  -3باشد،هلدینگ، و لیزینگ ن

مداوم در بورس اوراق بهادار تهران  معامله سهام شرکت طی دوره مورد معامله به طور
صورت گرفته باشد و توقف معامالتی بیش از سه ماه در مورد سهام مذکور اتفاق نیفتاده 

 د.باش
شرکت به روش حذف هدفمند برای انجام  136با توجه به معیارهای فوق تعداد  

 یهاشرکت ةشد یحسابرس یمال یپژوهش از صورتها نیا یهادادهپژوهش انتخاب شد. 
 یبه مجمع عموم رهیمد ئتیه تیشده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارش فعال رفتهیپذ

 بورس استخراج شده است. یرسم گاهیمانند کدال و پا ینترنتیا یها گاهیصاحبان سهام ، پا
 یبرا نیو همچن  Stataو Eviewsهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای داده

 . دیاستفاده گرد Minitabوابسته از نرم افزار  ریمتغ یها داده ینرمال ساز

 های پژوهشیافته



  147   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 آمار توصیفی 
ارائه شده است. اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که  1آمار توصیفی در جدول  

نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت 
باشد که  ( می6058/0برابر با ) مقدار میانگین برای متغیر اهرم مالی هاست. برای مثال داده

 اند.  ها حول این نقطه تمرکز یافته دهد بیشتر داده نشان می
به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا  

امترهای پراکندگی، انحراف ترین پار میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهم
 ( و برای متغیر5782/3برابر با )پاداش هیئت مدیره معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر 

دهد در بین متغیرهای پژوهش پاداش  باشد که نشان می ( می2003/0برابر با  ) اهرم مالی
 باشند.  کندگی میهیئت مدیره و اهرم مالی به ترتیب دارای بیشترین وکمترین میزان پرا

مینیمم و ماکزیمم، به ترتیب کمترین و بیشترین عدد متغیر در جامعه آماری را نشان  
به ترتیب برابر با  متغیر ترکیب دارایی ثابت مینیمم و ماکزیممبرای مثال مقدار  دهد. می

 باشد. ( می1134/7(  و )0273/0)

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :1جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشترین نکمتری متغیرها

 8521/0 6846/0 7163/3 0 معامله با اشخاص وابسته

 3492/0 4804/0 1 0 استقالل هیئت مدیره

 5782/3 5077/3 4043/9 0 پاداش هیئت مدیره

 3069/0 3250/0 9901/0 0 درصد مالکیت نهادی

 49689/0 4411/0 1 0 تغییر مدیرعامل

 4987/0 4602/0 1 0 چرخش حسابرس مستقل

 
 آزمون نرمال بودن متغیرها

های رگرسیونی(، شرط اولیه انجام  نرمال بودن متغیرها )به خصوص متغیر وابسته در مدل
باشد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از های پارامتریک می کلیه آزمون

% 5داری کمتر از معنی آزمون جارک برا استفاده شده است. در این آزمون هرگاه سطح
 شود. % رد می95ها با سطح اطمینان  باشد، نرمال بودن توزیع داده
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 : نتایج آزمون جارک برا2جدول 

 متغیر
سطح معناداری آزمون 

 جارک برا
 متغیر

سطح معناداری آزمون 
 جارک برا

معامله با اشخاص 
 وابسته

0000/0 
چرخش حسابرس 

 مستقل
0000/0 

 0000/0 اندازه شرکت 0000/0 استقالل هیئت مدیره

 0000/0 رشد شرکت 0000/0 پاداش هیئت مدیره

 0014/0 اهرم مالی 0000/0 درصد مالکیت نهادی

 0000/0 ترکیب دارایی ثابت 0000/0 تغییر مدیرعامل

 
 5داری متغیر وابسته )معامله با اشخاص وابسته( کمتر از  سطح معنی 2با توجه به جدول  

های  از توزیع نرمال برخوردار نیست. به لحاظ اینکه یکی از پیش فرضدرصد است. لذا 
رگرسیون، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است  لذا از تبدیل جانسون در نرم افزار مینی تب 
جهت تبدیل توزیع متغیر وابسته به توزیع نرمال استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر 

 است.

 نرمال بودن متغیر وابسته بعد از فرایند نرمال سازی با تبدیالت جانسون: نتایج آزمون  3جدول

 سطح معناداری متغیرهای

 143/0 معامله با اشخاص وابسته

 
داری متغیر وابسته قبل از تبدیل کمتر از  دهد که سطح معنی ، نشان می3نتایج جدول 

باشد که حاکی از نرمال شدن متغیر  ( می143/0( است و پس از تبدیل برابر با )005/0)
 وابسته است.

 

 آزمون همبستگی
. باشد می متغیر دو همبستگی تعیین در استفاده مورد معیارهای از یکی همبستگی ضریب
. دهد می نشان را( معکوس یا مستقیم) رابطه نوع نیز و رابطه شدت، همبستگی ضریب
 می را متغیر دو بین آمده بدست همبستگی آیا که است این همبستگی در داری معنی مفهوم

 این. دارد وجود همبستگی متغیر دو بین دهد می نشان واقعا یا دانست تصادفی و شانسی توان
 تر اهمیت با آمده دست به عدد خود از نه یا است دار معنی آمده تدس به عدد که موضوع



  149   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 استفاده 4طبق جدول  اسپیرمن همبستگی پیرسون و ضریب از پژوهش این در است.
در این جدول، اعداد باالی قطر اصلی ماتریس بیانگر ضریب همبستگی  .است گردیده

 باشد.ستگی اسپیرمن میپیرسون و اعداد پایین قطر اصلی ماتریس بیانگر ضریب همب
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 : نتایج آزمون همبستگی متغیرها4جدول 

 همبستگی
معامله با اشخاص 

 وابسته

استقالل 
 هیئت مدیره

پاداش هیئت 
 مدیره

مالکیت 
 نهادی

تغییر 
 مدیرعامل

چرخش 
 حسابرس

اندازه 
 شرکت

رشد 
 شرکت

 اهرم مالی
ترکیب 

 دارایی ثابت

 -2254/0 1027/0 1472/0 0459/0 0005/0 -0203/0 -1058/0 -0697/0 -0301/0 1 معامله با اشخاص وابسته

 0517/0 -/0698 0524/0 0623/0 -0408/0 -0421/0 -0120/0 1333/0 1 0138/0 استقالل هیئت مدیره

 0837/0 -2335/0 1979/0 1448/0 0609/0 -0127/0 1285/0 1 1359/0 -0298/0 پاداش هیئت مدیره

 0191/0 -1124/0 0258/0 1850/0 0577/0 -0618/0 1 1005/0 -0103/0 -1254/0 مالکیت نهادی

 0395/0 0866/0 -/0770 0944/0 0291/0 1 -0538/0 -0054/0 -0531/0 -0293/0 تغییر مدیرعامل

 0269/0 -0157/0 0305/0 -1045/0 1 0291/0 0059/0 0567/0 -0370/0 -0551/0 چرخش حسابرس

 1568/0 -0028/0 1407/0 1 -0914/0 1096/0 2177/0 2541/0 0562/0 1487/0 اندازه شرکت

 0358/0 -1159/0 1 1537/0 0337/0 -0788/0 0473/0 2310/0 0509/0 2749/0 رشد شرکت

 -0.1089 1 -0949/0 0493/0 -0286/0 0702/0 -0687/0 -2322/0 -1062/0 1798/0 اهرم مالی

 1 -2525/0 -0942/0 1417/0 0260/0 0687/0 0142/0 1034/0 0717/0 -2983/0 ترکیب دارایی ثابت



  151   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 آزمون همخطی
های رگرسیونی با آن مواجه شویم، بروز یکی از مشکالتی که ممکن است در تحلیل

 VIFباشد. در این تحقیق از آزمون بین متغیرهای موجود در مدل برآورد شده می همخطی
با توجه به ارائه شده است.  5ستفاده شده است. نتایج در جدول برای کشف همخطی ا

می باشد. لذا مشکل همخطی  10محاسبه شده بیش از یک و کمتر از  VIFدار ، مق5جدول 
 وجود ندارد.

 VIF: نتایج آزمون  5جدول 
 VIF ضریب واریانس متغیرهای مستقل

 0237/1 0088/0 استقالل هیئت مدیره

 0922/1 9801/8 پاداش هیئت مدیره

 0243/1 0114/0 مالکیت نهادی

 0248/1 0043/0 تغییر مدیرعامل

 0181/1 0043/0 چرخش حسابرس

 
 آزمون مانایی

اگر در یک تحلیل رگرسیونی، داده ها مانا نباشند ممکن است در حالی که ضریب تعیین 
های  نباطبزرگ باشند که این ممکن است باعث است tبزرگ است، مقادیر آماره ضرایب 

غلط در مورد میزان ارتباط بین متغیرها شود. در این حالت رگرسیون کاذب یا ساختگی 
های مدنظر باید ایستا شوند. برای  ایجاد شده است. برای جلوگیری از این حالت، داده

. که (1381)بیدرام، توان از آزمون دیکی فولر استفاده کرد بررسی وجود ریشه واحد، می
 گردد. ارائه می 6جدول نتایج آن در 

 : نتایج آزمون دیکی فولر 6جدول

 سطح معناداری متغیر سطح معناداری متغیر

 9164/0 چرخش حسابرس مستقل 0000/0 معامله با اشخاص وابسته

 9570/0 اندازه شرکت 8718/0 استقالل هیئت مدیره

 0000/0 رشد شرکت 0171/0 پاداش هیئت مدیره

 0019/0 اهرم مالی 0000/0 درصد مالکیت نهادی

 2518/0 ترکیب دارایی ثابت 9978/0 تغییر مدیرعامل
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از بین متغیرهای پژوهش استقالل هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل،  5با توجه به جدول 
چرخش حسابرس مستقل، اندازه شرکت و ترکیب دارایی ثابت به دلیل بیشتر بودن سطح 

نامانایی از طریق آزمون هم انباشتگی کائو مطابق  % نامانا هستند، که این5معناداری از 
% 5کمتر از  7با توجه به اینکه سطح معناداری آماره در جدول رفع گردیده است.  7جدول 

 % مانا هستند.5در سطح مطرح  می باشد، لذا متغیرهای
 

 انباشتگی کائو : نتایج آزمون هم 7جدول 
 سطح معناداری آزمونآماره  نام آزمون

 0000/0 7361/15 باشتگی کائوهم ان

 

 های تركیبیبررسی نوع الگوی داده
شود، قبل از های ترکیبی برای تخمین و آزمون فرضیه استفاده میهنگامی که از داده

لیمر برای تشخیص نوع روش و نحوه برآورد نیاز است. اگر نتیجه  Fهرکار به انجام آزمون 
های تلفیقی قی باشد، تخمین مدل با روش دادههای تلفیآزمون بر استفاده از روش داده

های تابلویی بود، از  شود و اگر نتیجه آزمون نشان دهنده استفاده از روش دادهانجام می
آزمون هاسمن برای تشخیص تأثیرات ثابت یا تصادفی بودن الگو استفاده خواهد شد. نتایج 

 باشد:می 8لیمر و هاسمن بشرح جدول  Fآزمون 

 تایج آزمون اف لیمر)چاو( و هاسمن: ن 8جدول 

های  فرضیه
 پژوهش

 آزمون هاسمن آزمون اف لیمر
 
 Fآماره  نتایج

سطح 
 معناداری

 سطح معناداری آماره خی دو

 پنل با اثرات تصادفی 2298/0 8788/6 0000/0 7165/10 فرضیه اول

 پنل با اثرات ثابت 0114/0 1267/7 0000/0 6471/10 فرضیه دوم

 پنل با اثرات تصادفی 2386/0 7668/6 0000/0 5840/10 ومفرضیه س

 پنل با اثرات ثابت 0406/0 1694/10 0000/0 7248/10 فرضیه چهارم

 پنل با اثرات تصادفی 2136/0 0962/7 0000/0 7189/10 فرضیه پنجم

 



  153   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 ها و خود همبستگی بین جمالت خطا آزمون ناهمسانی واریانس
 پاگان واریانس ناهمسانی آزمون از واریانسها ناهمسانی وجود عدم یا وجود بررسی برای

 آزمون از خطا جمالت بین خودهمبستگی وجود عدم یا وجود بررسی و برای

استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون خود همبستگی بین  بورش گادفری خودهمبستگی
ین اجزای خطا نتایج بیانگر آن است که ب ارائه گردیده است. 9جمالت خطا در جدول 

خودهمبستگی وجود ندارد اما مشکل ناهمسانی وارریانس وجود دارد که برای رفع این 
 زنهای حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.مشکل از تخمین

 

 نتایج آزمون ناهمسانی و خودهمبستگی بین جمالت خطا : 9 جدول

 شماره فرضیه

ناهمسانی  آزمون پاگان
 واریانس

خود  ورش گادفریآزمون ب
 همبستگی

LR chi2 آماره احتمالF احتمال 

 وجود ندارد 0001/0 6994/262 وجود دارد 0001/0 69/12569 فرضیه اول

 وجود ندارد 0001/0 3508/254 وجود دارد 0001/0 68/12434 فرضیه دوم

 وجود ندارد 0001/0 7680/263 وجود دارد 0001/0 75/12580 فرضیه سوم

 وجود ندارد 0001/0 8967/259 وجود دارد 0001/0 47/12523 هارمفرضیه چ

 وجود دارد 0001/0 3365/260 وجود دارد 0001/0 87/12478 فرضیه پنجم

 

 نتایج آزمون فرضیه اول
 رابطه معکوس رهیمد ئتیه یمعامله با اشخاص وابسته و استقالل اعضا نیبطبق فرضیه اول، 

 است. 10ن این فرضیه به شرح جدول . نتایج حاصل از آزمووجود دارد
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 : نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول  10جدول 

 داری سطح معنی tآماره خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 9202/0 -1002/0 4801/0 -0481/0 عرض از مبدا

 4387/0 -7747/0 1056/0 -0818/0 استقالل هیئت مدیره

 1555/0 4219/1 0333/0 0474/0 اندازه شرکت

 0000/0 1555/6 0880/0 5422/0 رشد شرکت

 3554/0 9248/0 1883/0 1741/0 اهرم مالی

 0000/0 -1793/4 0554/0 -2318/0 ترکیب دارایی ثابت

 6487/11 )معناداری( Fآماره 

 0727/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 5326/1 دوربین واتسون

 
توان ل هیئت مدیره منفی است. بنابراین میضریب متغیر استقال، 10با توجه به نتایج جدول 

گفت که بین معامله با اشخاص وابسته و استقالل هیئت مدیره یک رابطه معکوس وجود 
درصد است، لذا این رابطه  5( بیشتر از 4387/0داری آن ) دارد و به لحاظ اینکه سطح معنی

کنترلی، تنها ضریب همچنین از بین متغیرهای  دار نیست.معکوس به لحاظ آماری معنی
متغیرهای رشد شرکت و ترکیب دارایی ثابت معنادار است و ضریب سایر متغیرهای 

 باشد.کنترلی معنادار نمی

درصد  5بوده که کمتر از  000/0(  برابر با 6487/11) Fداری آماره  سطح معنی 
ب تعیین ضری باشد. دار میتوان گفت که مدل در حالت کلی معنیباشد. بنابراین می می

درصد تغییرات متغیر  7دهد  باشد، که نشان می درصد می 7تعدیل شده حدودا برابر با 
آماره دوربین شود.متغیرهای توضیحی موجود در مدل توضیح داده می  وابسته به وسیله
قرار دارد، لذا مشکل خودهمبستگی  5/2تا  5/1باشد که در بازه  می 5326/1واتسون برابر با 

 د.وجود ندار

شود. به عبارت درصد رد می 5نتیجه: با توجه به موارد فوق فرضیه اول در سطح خطای  
دیگر بین معامله با اشخاص وابسته و استقالل هیئت اعضای هیئت مدیره رابطه معناداری 

 وجود ندارد.
 



  155   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 نتایج آزمون فرضیه دوم
وجود  رابطه معکوس رهیمد ئتیمعامله با اشخاص وابسته و پاداش ه نیب طبق فرضیه دوم،

 است. 11نتایج حاصل از آزمون این فرضیه به شرح جدول  .دارد

-ضریب متغیر پاداش هیئت مدیره مثبت است. بنابراین می، 11با توجه به نتایج جدول  

توان گفت که بین معامله با اشخاص وابسته و تغییر مدیرعامل یک رابطه مستقیم وجود 
درصد است، لذا این رابطه  5( کمتر از 0000/0داری آن ) دارد و به لحاظ اینکه سطح معنی

همچنین از بین متغیرهای کنترلی، تنها ضریب متغیر  دار است.مستقیم به لحاظ آماری معنی
 باشد.رشد شرکت معنادار است و ضریب سایر متغیرهای کنترلی معنادار نمی

باشد  درصد می 5کمتر از  بوده و 000/0(  برابر با 9514/45) Fداری آماره  سطح معنی 
ضریب تعیین تعدیل شده  باشد. دار میتوان گفت که مدل در حالت کلی معنیبنابراین می

درصد تغییرات متغیر وابسته به  9باشد، بیانگر این مطلب که  درصد می 9حدودا برابر با 
ن واتسون آماره دوربیشود.متغیرهای مستقلو کنترلی موجود در مدل توضیح داده می  وسیله

قرار دارد لذا مشکل خودهمبستگی وجود  5/2تا  5/1باشد که در بازه  می 3882/2برابر با 
 ندارد.

 : نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 11جدول 

 داری سطح معنی tآماره خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 8716/0 1617/0 3177/0 0514/0 عرض از مبدا

 0000/0 6997/4 0023/0 0111/0 پاداش هیئت مدیره

 1061/0 6196/1 0229/0 0370/0 اندازه شرکت

 0000/0 0705/12 0314/0 3792/0 رشد شرکت

 6209/0 4949/0 0572/0 0283/0 اهرم مالی

 8979/0 1283/0 0208/0 0026/0 ترکیب دارایی ثابت

 9514/45 )معناداری( Fآماره 

 0921/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 3882/2 دوربین واتسون

 
شود. به درصد رد می 5نتیجه: با توجه به موارد فوق، فرضیه دوم در سطح خطای  

عبارت دیگر بین معامله با اشخاص وابسته و پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معناداری 
 وجود دارد.
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 نتایج آزمون فرضیه سوم
 رابطه معکوس یهادسهامداران ن تیمعامله با اشخاص وابسته و مالک نیبطبق فرضیه سوم، 

ضریب متغیر مالکیت نهادی منفی است. بنابراین ، 12با توجه به نتایج جدول  .وجود دارد
توان گفت که بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت نهادی یک رابطه معکوس وجود می

درصد است، لذا این رابطه  5( کمتر از 0304/0داری آن ) دارد و به لحاظ اینکه سطح معنی
همچنین از بین متغیرهای کنترلی، تنها ضریب متغیر  دار است.عکوس به لحاظ آماری معنیم

 باشد.رشد شرکت معنادار است و ضریب سایر متغیرهای کنترلی معنادار نمی

باشد  درصد می 5بوده و کمتر از  000/0( برابر با 5345/12) Fداری آماره  سطح معنی 
ضریب تعیین تعدیل شده  باشد. دار میحالت کلی معنیتوان گفت که مدل در بنابراین می

درصد تغییرات متغیر وابسته به  7باشد، بیانگر این مطلب که  درصد می 7حدودا برابر با 
آماره دوربین ی متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توضیح داده می شود. وسیله

قرار دارد لذا مشکل خودهمبستگی  5/2تا  5/1باشد که در بازه  می1/ 5276واتسون برابر با 
 وجود ندارد.

شود. به درصد پذیرفته می 5نتیجه: با توجه به موارد فوق، فرضیه سوم در سطح خطای  
عبارت دیگر بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس 

 معناداری وجود دارد.

 : نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 12جدول 

 داری سطح معنی tآماره خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 9174/0 -1037/0 4756/0 -0493/0 عرض از مبدا

 0304/0 -1694/2 1523/0 -3304/0 مالکیت نهادی

 1032/0 6319/1 0333/0 0544/0 اندازه شرکت

 0000/0 1252/6 0879/0 5386/0 رشد شرکت

 4904/0 6901/0 1889/0 1303/0 اهرم مالی

 0000/0 -2204/4 0553/0 -2334/0 ترکیب دارایی ثابت

 5345/12 )معناداری( Fآماره 

 0782/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 5276/1 دوربین واتسون

 



  157   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 نتایج آزمون فرضیه چهارم
وجود  رابطه مستقیم رعاملیمد رییمعامله با اشخاص وابسته با تغ نیبطبق فرضیه چهارم، 

 .دارد

 اصل از آزمون فرضیه چهارم : نتایج ح13جدول 

 داری سطح معنی tآماره خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 2113/0 -2520/1 3010/0 -3769/0 عرض از مبدا

 0071/0 -7039/2 0105/0 -0285/0 تغییر مدیرعامل

 0008/0 3619/3 0214/0 0722/0 اندازه شرکت

 0000/0 7090/10 0314/0 3363/0 رشد شرکت

 6587/0 4420/0 0698/0 0308/0 اهرم مالی

 8748/0 -1576/0 0195/0 -0030/0 ترکیب دارایی ثابت

 7290/43 )معناداری( Fآماره 

 0917/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 3760/2 دوربین واتسون

 
توان ضریب متغیر تغییر مدیرعامل منفی است. بنابراین می، 13با توجه به نتایج جدول  

با اشخاص وابسته و تغییر مدیرعامل یک رابطه معکوس وجود دارد و گفت که بین معامله 
درصد است، لذا این رابطه  5( کمتر از 0071/0داری آن) به لحاظ اینکه سطح معنی

همچنین از بین متغیرهای کنترلی، تنها ضریب  معکوس به لحاظ آماری معنی دار است.
یب سایر متغیرهای کنترلی متغیرهای رشد شرکت و اندازه شرکت معنادار است و ضر

 باشد.معنادار نمی

باشد  درصد می 5بوده و کمتر از  000/0( برابر با 7290/43) Fداری آماره  سطح معنی 
ضریب تعیین تعدیل شده  باشد. دار میتوان گفت که مدل در حالت کلی معنیبنابراین می

تغییرات متغیر وابسته به درصد  9باشد، بیانگر این مطلب که  درصد می 9حدودا برابر با 
آماره دوربین واتسون برابر با شود.متغیرهای مستقل و کنترلی مدل توضیح داده می  وسیله
 قرار دارد لذا مشکل خودهمبستگی وجود ندارد. 5/2تا  5/1باشد که در بازه  می 3760/2
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به عبارت شود. درصد رد می 5نتیجه: با توجه به موارد فوق، فرضیه چهارم در سطح خطای 
 دیگر بین معامله با اشخاص وابسته و تغییر مدیرعامل رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

 

 نتایج آزمون فرضیه پنجم
 رابطه معکوسمعامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل  نیب طبق فرضیه پنجم،

ت. ضریب متغیر چرخش حسابرس مثبت اس، 14با توجه به نتایج جدول  .وجود دارد
توان گفت که بین معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل یک بنابراین می

درصد  5(  بیشتر از 6751/0داری آن ) رابطه مستقیم وجود دارد و به لحاظ اینکه سطح معنی
همچنین از بین متغیرهای  دار نیست.است، لذا این رابطه مستقیم به لحاظ آماری معنی

تغیرهای رشد شرکت و ترکیب دارایی ثابت معنادار است و ضریب کنترلی، تنها ضریب م
 باشد.سایر متغیرهای کنترلی معنادار نمی

 : نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم14جدول 

 داری سطح معنی tآماره خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 8633/0 -1722/0 4785/0 -0824/0 عرض از مبدا

 6751/0 4193/0 0422/0 0177/0 چرخش حسابرس

 1636/0 3945/1 0333/0 0465/0 اندازه شرکت

 0000/0 1250/6 0882/0 5402/0 رشد شرکت

 3572/0 9213/0 1885/0 1737/0 اهرم مالی

 0000/0 -1616/4 0554/0 -2307/0 ترکیب دارایی ثابت

 5568/11 داری()معنی Fآماره 

 0721/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 5374/1 دوربین واتسون

 
باشد  درصد می 5بوده و کمتر از   000/0( برابر با 5568/11) Fداری آماره  سطح معنی 

ضریب تعیین تعدیل شده  باشد. دار میتوان گفت که مدل در حالت کلی معنیبنابراین می
درصد تغییرات متغیر وابسته به  7باشد، بیانگر این مطلب که  درصد می 7حدودا برابر با 

آماره دوربین واتسون برابر با شود.رهای مستقل و کنترلی مدل توضیح داده میمتغی  وسیله
 قرار دارد لذا مشکل خودهمبستگی وجود ندارد. 5/2تا  5/1باشد که در بازه  می 5374/1

شود. به عبارت درصد رد می 5نتیجه: با توجه به موارد فوق، فرضیه پنجم در سطح خطای 



  159   و معامله با اشخاص وابسته یشرکت یتحاکم ینرابطه ب

 بسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه معناداری وجود ندارد.دیگر بین معامله با اشخاص وا
 

 گیریبحث و نتیجه
ترین عبارات در  شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج

از  یحاک یشواهد تجرب واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید تبدیل شده است.
های  مکانیزم .استت با اشخاص وابسته در معامال یشرکت تیکننده حاکم لینقش تعد

نظارتی که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن 
اند، نقش اساسی در نظارت و کنترل بر روند معامالت با  پرداخته شده و مورد توجه بوده

ند. معامالت با اشخاص وابسته داشته و به دنبال آن بر عملکرد شرکت نیز تاثیر گذار
تواند برای گمراه کردن کاربران صورتهای مالی مورد استفاده قرار  اشخاص وابسته می

ای است که در حال حاضر توسط  گیرد. معامالت با اشخاص وابسته مساله پیچیده
گذاران و محققان مورد توجه قرار گرفته است. این معامالت در حسابداری به سختی  قانون

 (.2001)انجمن حسابداران رسمی آمریکا،  شوند رسیدگی می
با توجه به گسترش معامالت با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معامالت در  

شرکتها الزم است که جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی 
شرکتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت 

 (.1998های اقتصادی است )مدودونالدسون،  مناسب در شرکتها و بنگاه
بر معامله با  یشرکت تیحاکم سازوکارهای ریتاث یبررسهدف اصلی این پژوهش  

بود. به منظور دستیابی به این هدف پنج فرضیه مطرح شد. بر این اساس اشخاص وابسته 
ورس اوراق بهادار تهران برای سالهای شرکت پذیرفته شده در ب 136اطالعات مربوط به 

های حاصل از فرضیه اول نشان داد که استقالل تجزیه و تحلیل شد. یافته 1393تا  1389بین 
  اعضای هیئت مدیره تاثیر معکوس بر معامالت با اشخاص وابسته دارد ولی این رابطه

با این فرضیه نتایج د. لذا فرضیه اول پذیرفته نش .باشد معکوس از لحاظ آماری معنادار نمی
 (2015) شاه... اتاا و..و حمیدا (1392(، پناهی )1391پژوهش شعری و حمیدی ) های یافته

تأثیر مستقیم و معناداری بر  . نتایج فرضیه دوم نشان داد که پاداش هیئت مدیرهمطابقت دارد
ن فرضیه در اینتایج معامالت با اشخاص وابسته دارد. لذا فرضیه دوم نیز پذیرفته نشد. 

ای باشد. آنها دریافتند رابطه می (2004)های پژوهش کلبک و می هیو  مطابقت با یافته
برقرار است. نتایج فرضیه  معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معامله با اشخاص وابسته
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مالکیت سهامداران نهادی تاثیر معکوس و معناداری بر معامالت با سوم نشان داد که 
های  یافته این فرضیه بانتایج لذا دلیلی بر رد فرضیه سوم یافت نشد.  ه دارد.اشخاص وابست

نتایج آزمون  .مطابقت دارد (1392)(، سهرابی نودهی 1391شعری و حمیدی ) پژوهش
فرضیه چهارم نشان داد که تغییر مدیر عامل تاثیر معکوس و معناداری بر معامالت با 

پنجم پژوهش   نیز پذیرفته نشد. نتایج آزمون فرضیه اشخاص وابسته دارد. لذا فرضیه چهارم
مستقیم بر معامالت با اشخاص وابسته دارد ولی این نشان داد که چرخش حسابرس تاثیر 

 لذا فرضیه پنجم نیز پذیرفته نشد.باشد.  مستقیم از لحاظ آماری معنادار نمی  رابطه
یت شرکتی که بر معامالت دهد تنها مکانیزم حاکمبه طور کلی نتایج پژوهش نشان می 

با اشخاص وابسته تأثیر معکوس معناداری دارد، مالکیت سهامداران نهادی است. در همین 
گیرندگان،  های این پژوهش به فعاالن بازار سرمایه، تصمیم راستا، با توجه به یافته

شود  یگذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد م گران و سرمایه تحلیل
گیری، به منظور جلوگیری و کاهش معامالت هدفمند شرکتها با اشخاص هنگام تصمیم

ارتباط بین این مکانیسم حاکمیت  ذینفعان، کلیه و سهامداران حقوق وابسته جهت رعایت
 شرکتی و معامالت با اشخاص وابسته را مدنظر قرار دهند.

 

 و محدویتها پیشنهادها
 شود: آتی در ارتباط با این پژوهش، موضوعات زیر پیشنهاد میهای  به منظور انجام پژوهش

 تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر معامالت با اشخاص وابسته. . بررسی1

 تأثیر کارآیی سیستم کنترل داخلی شرکت بر معامالت با اشخاص وابسته. . بررسی2

شرکتی و معامالت های حاکمیت  . بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین مکانیزم3
 با اشخاص وابسته.

های . محدودیتپژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه است
 پژوهش حاضر به شرح زیر است.

های متعددی تشکیل شده است. در این ( حاکمیت شرکتی یک سازه است که از مولفه1
 نظر قرار گرفته است.های مربوط به این متغیر مدتحقیق تنها برخی از مولفه

گیری و گزارش رودادهای های حسابداری در اندازه( اثرات ناشی از تفاوت در روش2
مالی ممکن است بر نتایج اثر بگذارد که تعدیلی از این بابت به دلیل عدم دسترسی به 

 اطالعات مالی صورت نگرفته است.
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