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 چکيده

شرکت بر معامله با اشخاص وابسته  هاییژگیعامل و و ریپاداش مد زمیمکان ات،یمال ریتأث یبررسهدف اصلی پژوهش حاضر 
 این طرح اند.فعالیت داشته 1931تا  1931 هایباشد که طی سالمی شده بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ هایدر شرکت

 قرار حسابداری اثباتی هایتحقیق حوزۀ در که تجربی است پژوهشی همچنین و پیمایشی آن روش و ردیکارب نوع از پژوهش
 عمومی مجمع تصمیمات همراه آنها، یادداشتهای مالی، صورتهای متن از استفاده با نیاز مورد هایداده پژوهش این گیرد.درمی

و  کدال )سایت تهران بهادار اوراق بورس رسمی سایت وجود درم اطالعات نیز و هیئت مدیره فعالیت گزارش سالیانه، عادی
شده و سپس به منظور تجزیه  آوریجمع بهادار تهران( اوراق بورس سازمان اسالمی مطالعات و توسعه پژوهش، مدیریت مرکز

هش نشان داد که های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهای تحقیق از دادهو تحلیل داده
متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و 

و در نهایت متغیر اهرم مالی با معامله با اشخاص وابسته نیست متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی 
 امله با اشخاص وابسته دارد.ارتباط منفی با مع

 .ی شرکت، معامالت اشخاص وابستهاهمالیات، مکانیزم پاداش، ویژگی: واژه های کليدی

 

 دمهمق
ایجاد  کنندگان واحد انتفاعی و، مدیران و سایر کنترلدارانموجب استغنای سهام وابسته ممکن استمعامالت با اشخاص 

ها، کاالها، تواند از طریق خرید و فروش داراییمعامـالت گردد. ایـن مهم میهای غیروابسته در این هزینه برای طرف
های شرکت به عنوان تضمین تسهیالت شخصی انجام گیرد مطلوب و با استفاده از دارایی هایی با شرایطخدمـات، دریافت وام
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های شرکت بر بررسی تأثير ماليات، مکانيزم پاداش مدیر عامل و ویژگی

های پذیرفته شده بورس اوراق معامله با اشخاص وابسته در شرکت

 بهادار تهران
 

 مرادی  ظٌهير
  عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی.
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داران عمده، مدیران و اعضـای ط سهامکه خود باعث انتقال ثروت خواهد بود. معامالتی که عمـدتاً به صورت مستقیم توس
هایی دارد که منجر به شکست گیرد تأثیر منفی بر ارزش شرکت و نقش قابل توجهی در رسواییمدیره انجام می هیئت

تر . هر اندازه معامالت اشخاص وابسته در شرکت بیش(1111 )چین و سو، شودها میهای بزرگی از شرکتها و گروهشرکت
های رسوایی .شداین امر بـاعث کـاهش ارزش سهام شرکت خواهد  تر بوده و در نتیجهداران جزء پایینبرای سهامباشد امنیت 

های سهامی است که اغلب ناشی از معامالت ی شرکتهای عمدهاخیر در ارتباط با معامالت اشخاص وابسته یکی از نگرانی
کنندگان در نفعان و استفادهباشد. ذییران و یا صاحبان اصلی شرکت میی ناهمگون بین شرکت، سرپرستان، مدتجاری پیچیده

 )ونگ و همکاران، کنندی این معامالت را بررسی میداران شرکت عموماً تضادهای منفعتی بالقوهبازار سرمایه و سایر سهام
ای که نگرانی بوده است، به گونه هایهای مالی اخیر، معامالت با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانونرسوایی (.1112

تصاحب منابع  .باشدها میها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکتمند از این معامالت و عدم افشای آناستفاده هدف
یافته مرسوم است، اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص شرکت از طریق معامالت با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه

شود. در بسیاری از موارد، معامالت با اشخاص وابسته، اجتناب تر مشاهده میرهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیشبازا
داران عمده یا مدیران گردد، ولی در شرایط خاص به سهامی عملیات شرکت تکرار میناپذیر و سودمند است و در چرخه

 (.1111 )نخیل و موئز، منافع شخصی خود را تأمین کنندداران خرد ی سهامدهد به هزینهها اجازه میشرکت

 

 مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش

 اشخاص وابسته
 شناخت و آن به دانستن مایل مالی صورتهای از کنندگاناستفاده که است اطالعاتی قلمرو در وابسته اشخاص با معامالت

 کنندگان،استفاده توسط منطقی اتخاذ تصمیمات و بهتر تحلیل و درک برای بنابراین باشندمی آن محتوای و ماهیت دقیق
(. 1931)دارابی و داوودخانی،  است یضرور یمال یصورتهابر  هاآن آثار و ماهیت معامالت، نوع این به مربوط اطالعات افشای

 یبرا یمر ارزش آفرینا در ایجاد اختالل ثتواند باع یتجربه نشان داده است که معامالت با اشخاص وابسته نه تنها م
انرون،  یبود که پس از ورشکستگ لیدل نیآورد، به هم فراهم زیها را نشرکت یموجبات فروپاش تواندیسهامداران شود، بلکه م

 بر از آن به معامالت با اشخاص وابسته اشاره دارد و یرا به تصویب رساند که در بخش یآکسل کنگره آمریکا قانون سواربنز
معامالت با اشخاص  یافشا لزوم درباره رانهیگسخت ینیاوراق بهادار و بورس آمریکا قوان ونیسید که کمس بوااس نیهم

 (.1112 ،یهنر و گوردون) پذیرفته شده وضع کرد یهاشرکت یوابسته برا
 مالیات
 از شاید و های اقتصادی زمینه در مادر قوانین جمله از نیز مالیاتی قوانین. است جامعه هر اقتصادی مهم موضوعات از مالیات

 اتیگذشته هدف از وضع و اخذ مال در(. 1931پور و بزرایی، )خدامی است دولت اقتصادی هایسیاس اعمال ارکان ترینمهم
رشد، ثبات و کاهش  یبرا یبه عنوان ابزار اتیمال دولت،ی با آشکار شدن آثار اقدامات مال جیها بود، اما به تدردولت یمال نیتأم

مانند رشد  یکالن اقتصاد یرهایکه دولت با استفاده از آن هم در متغ استیی رهایاز متغ یکی اتی. مالدیگرد یتلق یرنابراب
مخارج  نیدر تأم اتیسهم مال شی. افزاگذاردیم یدرآمد اثر مطلوب عیمنابع و توز صیدر تخص هم و یکاریتورم و ب ،یاقتصاد
 از موضوع مالیات دلیل همین به .(1911 ،یو شمس یپورزمان) شودیجامعه م یکاهش آثار نامطلوب اقتصاد باعث هادولت
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 نموده طی را خود سیر تکاملی نیز مالیاتی قوانین و گرفته قرار عمومی مالیه و اقتصاد علم نظران صاحب توجه مورد دیرباز
 :شوندمی تقسیم زیر یدسته دو به پرداخت ترتیب نظر از هامالیات انواع .است

 .مستقیم غیر ( مالیاتهای1 مستقیم الیاتهایم (1

 سایر و آنها مالیاتی منبع و و مشخصات نام است، مشخص آن کنندگانپرداخت که هستند مالیاتهایی مستقیم؛ مالیاتهای
 توسط مستقیم طور به هامالیات این. است گردیده درج مؤدیان و فهرست مالیاتی هایپرونده در هریک به مربوط اطالعات

 مستقیم؛ غیر هایمالیات. شوندمی پرداخت کوتاه موعدهای در و فوری صورت به معموالً و شوندمی مالیاتی مطالبه أمورانم
 شوندمی پرداخت فوری غیر صورت به میباشد؛ مالیاتی ناشناخته امور سازمان برای آن کنندگانپرداخت که هستند هاییمالیات

عمران، دارد )آل وجود زمانی یفاصله دیگر طرف از اجرا و وصول و طرف یک از نشد و قطعی تشخیص هایمرحله بین و
1931 .) 

 مکانیزم پاداش
این جوایز یا پاداش ها ممکن است به کارکنان و  مکانیزم پاداش جایزه مالی است که بیشتر از انتظار دریافت کننده آن است.

ان انگیزه برای کارکنان باشد و همچنین می توان آن را بین سهامداران مدیران ارشد اعطا شود و این جوایز ممکن است به عنو
در واقع مقدار اضافی از پولی است که به شخصی اضافه پرداخت می شود و به طور معمول به این دلیل است که  توزیع نمود.

 (.1111 ،1)راجان آن شخص عملکرد مناسبی داشته است
 های شرکت ویژگی

. باشدمی ارتباط در آن فعالیت ماهیت و نوع زیادی با اندازه تا که است برخوردار هاییویژگی همجموع یک از شرکت هر
 متفاوتی هایمأموریت و اهداف مالی، منابع سرمایه، بازده، ریسک، چرخۀ عملیاتی، پیچیدگی، از مختلف تجاری هایفعالیت

 و فعالیت تجاری نوع از متأثر ایمالحظه قابل میزان به گزارشگری و اطالعاتی محیط که است و بدیهی هستند برخوردار
 برخی از ممکن است مالی گزارشگری کیفیت نظری، مبانی (. براساس1931 باشد )اخگر و کرمی،می آن بر حاکم هایویژگی

از: اهرم  دعبارتن که متغیرها از دسته سه براساس را شرکت هایویژگی تحقیق این در که بپذیرد تأثیر شرکت هایویژگی از
 .حقوق صاحبان سهام یارزش بازار به دفترو  شرکت یهاییبازده دارامالی شرکت ، 

 

 پيشينه پژوهش
مکانیزم پاداش و اندازه شرکت بر قیمت های انتقالی را بررسی  ( تاثیر مالیات،راه های ایجاد انگیزه،1113)1نزیح و همکاران

نتایج نشان داد که  مورد مطالعه قرار دادند. 1111تا  1119برای دوره زمانی  شرکت در بورس اندونزی 129ایشان تعداد  کردند.
مکانیزم پاداش و اندازه شرکت تاثیر مثبتی بر قیمت های انتقالی دارند و راه های ایجاد انگیزه نمی تواند بر قیمت  مالیات ها،

 های انتقالی تاثیر گذار باشد.
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اندازه شرکت بر قیمت های انتقالی را بررسی  تاثیر مالیات،دارایی های نامشهود، ( در پژوهشی توانایی1111)1کوسما و بایو
نتایج نشان داد  مورد مطالعه قرار دادند. 1113تا  1116شرکت در بورس اندونزی را برای دوره زمانی  162کردند. ایشان تعداد 

 تاثیر مثبت دارد. دارایی نامشهود و اندازه شرکت بر انگیزه قیمت های انتقالی که مالیات،
راه های ایجاد انگیزه و اندازه شرکت بر قیمت های انتقالی را بررسی کردند. ایشان  طرح پاداش، ( تاثیر مالیات،1111)1ماریسا
نتایج نشان داد که اندازه شرکت  مورد بررسی قرار دادند. 1111تا  1111شرکت در بورس مالزی را برای دوره زمانی  13تعداد 

زیرا شرکت های بزرگ همیشه روند تجاری و سودآوری همراه با  ،تاثیر معناداری بر قیمت های انتقالی داشته باشدمی تواند 
ها توانایی ایجاد شعب در کشورهایی با نرخ مالیاتی کمتر به جهت پرداخت همچنین شرکت مقدار مالیاتی کمتری خواهند داشت.

 د داشت.سود بیشتر و کاهش مقدار مالیات پرداختی خواهن
شرکت  123ایشان تعداد  ( محرک های انگیزشی قیمت های انتقالی را در اندونزی بررسی کردند.1111)9کوسما و ویجایا

 دارایی های نامشهود، نتایج نشان داد که شواهد مالیات، مورد مطالعه قرار دادند. 1112تا  1111دولتی را برای دوره زمانی 
 ایش انگیزه قیمت های انتقالی می شود.اندازه شرکت و سودآوری موجب افز

مار مالیات های تجاری در انگلیس را بررسی آهای انتقالی بین المللی و شواهد مالیاتی: شواهدی از ( قیمت1111)1لیو و همکاران
قیمت های  نتایج نشان داد که افزایش مورد مطالعه قرار دادند. 1111تا  1112شرکت برای دوره زمانی  12ایشان تعداد  کردند.

انتقالی هنگامی که مالیات ها از سودآوری خارجی تغییر می یابد و این سودآوری کم خواهد شد به دلیل پرداخت مالیات کمتر و 
 در نهایت انگیزه عدم پرداخت مالیات در بسیاری از کشورها وجود دارد.

شرکت  11فاده شواهد مالیاتی بررسی کردند. ایشان های انتقالی شرکت ها بر افزایش سود و است( تاثیر قیمت1116)11نویاستیکا
نتایج نشان داد که مالیات ها و راه های ایجاد  در بورس اندونزی مورد مطالعه قرار دادند. 1111تا  1111را برای دوره زمانی 

های انتقالی تاثیر داشته تیت دولتی شرکت نمی تواند بر قیممالک انگیزه می تواند تاثیر مثبتی بر قیمت های انتقالی داشته باشد.
 باشد.

بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معامالت با اشخاص وابسته در شرکتهای  به (1931سبحانیان )
مالیات گیری اجتناب مالیاتی از معیار نرخ مؤثر  . در این پژوهش برای اندازهپرداختندپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

جامعه آماری نقدی و برای سنجش میزان تحریفات مالی انجام شده در شرکت، از گزارشات حسابرس مستقل استفاده گردید. 
شرکت استفاده شده است. نتایج نشان دادند که  31ای شامل  با انتخاب نمونه 1932تا  1913های  طی دوره زمانی سال

فی دارند و همچنین نتایج نشان دادند که معامالت با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر من
 .کند مالی بر اجتناب مالیاتی را به لحاظ آماری تقویت نمی

مدیریت سود و سودآوری در  اشخاص وابسته با کیفیت افشاء، ( به بررسی رابطه بین معامالت با1931) وقفی و همکاران
معامالت با اشخاص وابسته، به  خودبنابراین در پژوهش حاضر  بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. شرکت های پذیرفته شده

 111در این پژوهش تعداد  .ر وابسته استفاده شده استغیر مستقل و از معیار اقالم تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیمنزلۀ مت
ها از مدل  بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه 1931-1931مانیشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ز
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معامالت با اشخاص وابسته با رتبه  دهد، که بین های پژوهش نشان می رگرسیونی خطی چند گانه استفاده شده است. یافته
ط معنادار بین معامله با رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج تحقیق وجود ارتبا ،مدیریت سود و با رابطه منفی ،افشاء

 .اشخاص وابسته و سودآوری را تأیید نکرده است
جامعه آماری ایشان تعداد  ( معامله با اشخاص وابسته، مالکان اصلی و ارزش شرکت را بررسی کردند.1931عابدینی و خلفیان )

اص وابسته بر ارزش شرکت ها دارای نتایج نشان داد که معامالت با اشخ می باشد. 1931تا  1913شرکت در بازه زمانی  111
ضمن اینکه در ارتباط با ساختار مالکیت شرکت نتایج نشان داد که مالکیت مدیریت و نهادی دارای  اثر منفی و معناداری است.

 اثر مثبتی بر ارزش شرکت ها می باشند و این در حالی است که مالکیت خانوادگی دارای اثر منفی بر ارزش شرکت است.

 

 های پژوهش فرضيه
 فرضیه اصلی

 تأثیر دارد. شرکت بر معامله با اشخاص وابسته هاییژگیعامل و و ریپاداش مد زمیمکان ات،یمال
 فرضیه های فرعی

 شود.ی شرکت موجب افزایش  معامله با اشخاص وابسته میمیزان مالیات پرداخت شده -1
 شود.یپاداش مدیرعامل موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته م -1
 شود.اهرم مالی شرکت موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته می -9
 شود.های شرکت موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته میبازده دارایی -1
 شود.ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته می -2
 

 پژوهش روش 
 اثباتی هایتحقیق حوزۀ در که تجربی است نیمه پژوهشی همچنین و پیمایشی آن روش و ردیکارب نوع از پژوهش این طرح

ها فرضیه آزمون و تجزیه و تحلیل اطالعات، بندیطبقه و آوریها، جمعفرضیه مسئله، بیان شامل که گیردمی قرار حسابداری
  .پذیردمی صورت گزارش تحقیق تهیۀ نهایت در و

 عادی عمومی مجمع تصمیمات همراه آنها، یادداشتهای مالی، صورتهای متن از استفاده با نیاز مورد ایهداده پژوهش این در
 اوراق بورس رسمی سایت و نوین آورد ره اطالعاتی نرم افزار موجود در اطالعات نیز و هیئت مدیره فعالیت گزارش سالیانه،

 آوریجمع بهادار تهران( اوراق بورس سازمان اسالمی مطالعات و توسعه پژوهش، مدیریت و مرکز کدال )سایت تهران بهادار
 افزار ایویوز استفاده شده است. های تابلویی و نرمهای تحقیق از دادهشده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده

 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش
اند. در این پژوهش به منظور انتخاب شدهTSE باشد که بر اساس شاخص می 1931تا  1931های قلمرو زمانی  پژوهش سال

ی آماری که دارای شرایط زیر های جامعهغربالگری )حذفی( استفاده شده است. بدین منظور کلیه شرکتگیری از روش نمونه
 اند:اند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شدهبوده
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 داسفند ماه باش انیبه پا یمنته یدوره مال( 1
 نداشته باشد یسال مال رییتغ قیتحق در طور دوره( 1
 نباشد یمال یهاها و واسطهها، صندوق مهیب ها،جز بانک( 9
 نداشته باشد کسالیاز  شیب یدر طول دوره پژوهش توقف معامالت( 1

 111های فوق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در مجموع با توجه به شرایط و محدودیت
 رکت به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند.ش

 (4931-4931ی آماری )بازه زمانی : فراوانی نمونه(4) جدول
 در صنعتتعداد نمونه  صنعت ردیف

 11 داروسازی 1

 11 خودرو و صنایع وابسته 1

 11 کاشی و سرامیک 9

 11 فوالد و صنایع وابسته 1

 12 فوالد و صنایع وابسته 2

 16 نیکی، برقی و وابستهصنایع الکترو 6

 16 سیمان و معدن و صنایع وابسته 1

 11 صنایع غذایی 1

 111 تعداد کل 

 

 مدل مفهومی پژوهش 

 مدل پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:

 
 

 در الگوی فوق:
 متغیر وابسته

 (RPTمعامله با اشخاص وابسته )
 متغیرهای مستقل

 شود.گیری مییق سود قبل از مالیات اندازه(: مالیات پرداختی که از طرTAXمالیات )
 شود.گیری می(: از طریق مقدار سود خالص شرکت اندازهCEO COPMPES) مکانیزم پاداش

 ها.های بلندمدت بر کل بدهی(: نسبت بدهیLEV)اهرم مالی شرکت 
 ها.ها بر کل بدهی(: کل داراییROAهای شرکت )بازده دارایی

 (BTMوق صاحبان سهام )ارزش بازار به دفتری حق
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 های پژوهشیافته

 آمار توصيفی
که به  یقیکردن آنها به طر خالصه و یبندابتدا سازمان شود،یم یگردآور قیتحق یبرا یاز اطالعات کم یاتوده کهیهنگام

 .شوندیم منظور به کار برده نیبه هم یفیآمار توص یهااست. روش یضرور قابل درک و ارتباط باشند، یدار یصورت معن
ی فیتوص یمقدار پارامترها ۀکنند انیدرج شده است که ب 1 نمونه در جدول یهاشرکت یبرا پژوهشی رهایمتغ یفیآمار توص

 .است یدگیو کش یچولگ بیضرمیانه، بیشترین، کمترین، انحراف معیار،  ن،یانگیم شامل

 
 : آمار توصيفی متغيرهای اصلی پژوهش(2) جدول

 متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین

RPT 361 1212 1211 1213 1216 1211 1211 6216 

TAX 361 9299 9211 3211 9211 1216 9221 12211 

CEO COPMPES 361 6232 1211 3291 1291 1213 1292- 1236 

BTM 361 2213 2211 3211 1211 1221 9211 11216 

ROA 361 1211 1213 1213 1216- 1216 1229- 1211 

LEV 361 1261 1261 1211 1211 1291 9211 11231 

 
توان گفت که داده از ( و نتایج  دو شاخص ضریب چولگی و کشیدگی بر اساس هر متغیر می1) با توجه به نتایج جدول شماره

خی متغیرها در دو شاخص مرکزی و پراکندگی به باشد. همچنین دلیل منفی شدن آمار توصیفی برتوزیع نرمالی برخوردار می
گردد معیارهای پراکندگی، متغیر بازده باشد. همانطور که در جدول آمار توصیفی مشاهده میگیری از آن متغیر میعلت لگاریتم

و  1213و میانه  1211دارایی ها در جدول آمار توصیفی همانگونه که شاخص های آن مشخص و گویا می باشد با میانگین 
 را نشان می دهد -1229و  1211می باشد. همچنین دو شاخص کشیدکی و چولگی این متغیر به ترتیب  1216انحراف معیار 

 )منبع، محاسبات تحقیق(.
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 تفکيک شرکت ها در صنایع مختلف
 : تفکيک شرکت ها در صنایع مختلف(4) نمودار

 
 

 آمار استنباطی  

 تحقيق )مانایی( متغيرهای واحد ریشه آزمون
 نامانا متغیرها که صورتی در چون بررسی شود متغیرها تک تک مانایی است الزم ها،داده روی بر رگرسیون مدل برآورد از قبل

 از ترکیبی، هایداده متغیرها برای مانایی بررسی برای پژوهش این شود. درمی کاذب رگرسیون مشکل بروز باعث باشند،
 که باشد می مانایی متغیرها عدم بطور معادل، یا واحد ریشه وجود آزمون این در صفر فرض. شودمی ولر استفادهف دیکی آزمون

 ارائه 1 جدول در آزمون این نتایج خالصه. هستند مانا و متغیرها شودمی رد صفر فرض باشد 12/1 از کمتر معناداری سطح اگر
 است: شده

 های مدلتغير: نتایج آزمون مانایی برای م(9)جدول 

 مانا )سطح معنی داری(     آماره آزمون                                             متغیر

RPT 9231- 12111 مانا 

TAX 1213-  12111 مانا 

CEO COPMPES 1216- 12111 مانا 

BTM 1211- 12111 مانا 

ROA 1211- 12111 مانا 

LEV 1291- 12111 مانا   

 
 متغیرها که است این دهنده نشان است که 12/1از  کمتر پژوهش متغیرهای معناداری سطح شود،می مالحظه که طور همان

 آمدن وجود به باعث مدل در متغیرها این از استفاده و تهنداش تغییرات ساختاری مورد بررسی هایشرکت در نتیجه،. هستند پایا
 شود.کاذب نمی رگرسیون
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 تعداد کل صنعت

 تعداد انتخابی در صنعت
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 بررسی هم خطی بين متغيرهای مستقل
( 1) شمارۀ جدول در آن نتایج است که شده ( استفادهVIFواریانس ) تورم عامل معیار از متغیرها خطیهم بررسی منظور به

 منابع برخی در )البته است 2 از کمتر متغیرها تمامی برای VIFمقادیر  که آنجا از 1 رۀشما جدول به توجه با. است شده ارائه
 .ندارد وجود شدیدی همبستگی متغیرها است( بین شده بیان نیز 11 ؛ مقدار1111 همکاران، و کاتنر مانند

 : بررسی هم خطی بين متغيرهای مستقل(4) جدول
 VIFآماره  متغیر

TAX 1231 

CEO COPMPES 1221 
BTM 1211 

ROA 1291 
LEV 1211 

 

 پژوهش فرضيۀ آزمون نتایج
 است. شده ارائه 2 شمارۀ جدول پژوهش در ضیۀ فر الگوی تخمین از حاصل نتایج

 ی پژوهش: مدل رگرسيونی آزمون فرضيه(5) جدول

                                                           

 (P-Valueداری )سطح معنی tآماره  مقدار ضریب رگرسیونی ضریب متغیر متغیر
 
 
 
 
 

 β 0 11/1 11/1 16/1 عرض از مبداً

TAX β 1 161/1 91/1 11/1 

COE 

COPMPS 
β 2 111./ 93./ 11/1 

BTM β 3 93/1 61/1 11/1 

ROA β 4 111/1 96/1 11/1 

LEV β 5 111/1- 96/1- 119/1 

 β 6    
 F           112/921آماره  116/1ضریب تعیین    

 111/1ضریب تعیین تعدیل شده       
 (P-Valueداری ) معنی

12111 

 93/1 دوربین واتسون

 
  Fرگرسیون ارائه شده است. مقدار آماره  ها، نتایج حاصل از برازش پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن

( 2) باشد. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده جدولباشد نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون میمی 9که بیشتر از 
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سبی قرار می گیرد و هرچه این عدد به یک نزدیک تر منا 1و  1که ضریب تعیین بین  12111 و 12116 به ترتیب عبارتند از
باشد و همچنین آماره دوربین واتسون که باید بین باشد توان توضیح دهندگی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیشتر می

توان نتیجه گرفت که معادله رگرسیونی مزبور، معادله  باشد بر این اساس میمی 1293قرار بگیرد و این آماره  122تا  122
 1212( متغیر مستقل فرضیه ی اول یعنی میزان مالیات پرداختی شرکت که از sigداری ) یمناسبی است. با توجه به سطح معن

ی دوم که گیری آزمون فرضیهاول پژوهش رد می شود. سطح معنی داری برای نتیجهدرصد بیشتر می باشد، بنابراین فرضیه 
دوم باشد بنابراین فرضیه مثبت میدرصد کوچکتر است و مقدار ضریب آن عددی  2پاداش مدیرعامل است چون که از 

شود و افزایش در پاداش پرداختی به مدیرعامل موجب افزایش در میزان معامله با اشخاص وابسته شده است. پژوهش تایید می
درصد دارد و مقدار ضریب آن نیز عددی منفی است بنابراین ارتباط  2داری کمتر از اهرم مالی با توجه به اینکه سطح معنی

هرم مالی شرکت با معامله با اشخاص وابسته منفی و معنادار است که این نتیجه بیانگر آزمون فرضیه ی سوم پژوهش است. ا
ها بر معامله با اشخاص وابسته ارتباطی بین متغیر مستقل و وابسته چهارم یعنی تأثیر بازده دارایینتایج حاصل از آزمون فرضیه 

این است که ارزش بازار به دفتری حقوق  حاضر نشان دهندهپنجم مطالعه تایج آزمون فرضیه دهد و در نهایت نرا نشان نمی
 صاحبان سهام موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته شده است و نتایج مطابق با جدول آزمون فرضیه ها نشان دهنده

 عامله با اشخاص وابسته شده است.ارتباط مثبت متغیر ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام و میزان م
 

 هانتایج آزمون فرضيه خالصه
 هانتایج آزمون فرضيه خالصه :(6)جدول 

 نوع رابطه –نتیجه  فرضیه ها ردیف

 رد میزان مالیات پرداخت شرکت موجب افزایش  معامله با اشخاص وابسته می شود. 1

 مثبت -تایید  ص وابسته می شود.پاداش مدیرعامل موجب افزایش معامله با اشخا 1

 منفی -تایید  اهرم مالی شرکت موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته می شود. 9

 رد بازده دارایی های شرکت موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته می شود.  1

 مثبت -تایید  د.ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام موجب افزایش معامله با اشخاص وابسته می شو 2

 

 گيرینتيجه
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان 

با سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله 
های موجود دو ر تئورید و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.اشخاص وابسته نیست 

نگرش نسبت به معامالت با اشخاص وابسته وجود دارد که عبارتند از نگرش رفتار فرصت طلبانه )تئوری تضاد منافع( و نگرش 
که وجود یا عدم وجود هر یک از این رفتارها تابعی از راهبری شرکتی، قوانین حفاظت از فرضیه معامالت کارا( )رفتار کارا 

ی نمایندگی سازگار است و بیان باشد. تئوری تضاد منافع با مسألهگذاران و به طور کلی فضای کسب و کار کشورها میسرمایه
شود و مـوجب متضرر شدن ن بـه کـار گرفته میدارد که این گونه معامالت به جهت کسب منافع شخصی بـرای مـدیـرامی

طور کلی، تصاحب منابع شرکت از طریق معامالت با اشخاص به (.1111 )طارق و همکاران، گرددداران مـیشرکت و سهام
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وابسته در کشورهای توسعه یافته مرسوم است. اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری 
گیرد داران عمده انجام میشود. در اقتصادهای نوظهور که انتصاب و ابقای مدیران با نفوذ سهامتر مشاهده مییششرکتی ب

آید. در بازار داران عمده و خرد عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع به وجود میها رواج دارد و بین سهامتصاحب منابع شرکت
کز مالکیت باال و سطوح باالی عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و مالکان، وجود ی ایران نیز به دلیل تمرنوظهور سرمایه

های اخیر نیز گواهی بر این ادعا است که معامالت با نگرش رفتار فرصت طلبانه چندان دور از انتظار نیست. تجربیات سال
ی مدیریت شود، بلکه موجبات ترین وظیفهتواند باعث اخالل در امر ارزش آفرینی به عنوان اصلیاشاص وابسته نه تنها می

ی آمریکا قانون ساربینز هاساس بود که پس از ورشکستگی انرون کنگرکند. براین ها را نیز به تدریج فراهم میفروپاشی شرکت
ازمان آکسلی را به تصویب رسانید که در بخشی از آن به معامالت با اشخاص وابسته اشاره دارد و برهمین اساس است که س

های پذیرفته ی لزوم افشای معامالت با اشخاص وابسته برای شرکتای را دربارهگیرانهبورس اوراق بهادار آمریکا قوانین سخت
 (.1111 )شان و رینگرت، شده وضع نموده است
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