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 چکیده
 اقتصادهای در اما مرسوم است، یافته توسعه در کشورهای وابسته، اشخاص با معامالت طریق از شرکت منابع تصاحب
 بودن طلبانه فرصت شود. امروزه، دیده می بیشتر شرکتی راهبری ضعف و خارجی بازارهای نقص دلیل به نوظهور
لذا بر پایه  باشد. می آسیایی در کشورهای ویژه به بازار سرمایه ارزش کاهش عوامل از یکی وابسته، اشخاص با معامالت

 الزحمه حقنقش حسابرسی داخلی بر معامالت با اشخاص وابسته و این استدالل، هدف از پژوهش حاضر بررسی 
از یک نمونه  با استفاده 2933تا  2937بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  شده رفتهیپذی ها شرکتحسابرس در 
شرکت است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  39متشکل از 

آن است که بین حسابرس داخلی و معامالت با اشخاص وابسته ارتباط منفی معناداری وجود  دهنده نشانپژوهش حاضر 
 حسابرسی است. الزحمه حقباط منفی بین حسابرس داخلی شرکت با دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارت

 حسابرس. الزحمه حقحسابرسی داخلی، معامالت با اشخاص وابسته،  کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 اقتصادهای در اما مرسوم است، یافته توسعه در کشورهای وابسته، اشخاص با معامالت طریق از شرکت منابع تصاحب

 ایران، حسابداری استاندارد طبق شود. دیده می بیشتر شرکتی راهبری ضعف و خارجی بازارهای نقص دلیل به نوظهور

 وابسته، اشخاص بین وابسته، افراد با معامله تعهدات خدمات یا منابع، انتقال از عبارت وابسته، اشخاص با معامالت

 بوده موردتوجه همواره نگرانی موضوع ها، تشرک مالی های رسوایی در آن است. بهای مطالبه عدم یا مطالبه از نظر صرف

عوامل  از یکی است. یافته افزایش آدلفیا و انرون مثل مشهوری های شرکت ورشکستگی پی ها در نگرانی است. این
 رابطه .شود می ها مربوط آن نبودن افشای کافی و وابسته اشخاص با معامالت از هدفمند استفاده به ها شرکت این سقوط

 وابسته باشد. اشخاص تأثیر داشته تجاری واحد مالی پذیری انعطاف و عملکرد وضعیت، بر تواند می بستهوا شخص با

 ممکن وابسته اشخاص بین معامالت مبالغ دهند و نمی انجام وابسته غیر اشخاص که دهند انجام معامالتی است ممکن

 های حساب مانده معامالت، از آگاهی مذکور، دالیل به .نباشد یکسان وابسته غیر اشخاص بین مشابه مبالغ با است

 تجاری، واحد عملیات از مالی های صورت کنندگان استفاده ارزیابی بر ممکن است وابسته، اشخاص با رابطه و طرفین
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 موارد، از بسیاری (. در2937سرلک واکبری، ) بگذارد تأثیر تجاری واحد روی پیش های فرصت ریسک و ارزیابی شامل

 شرایطی در ولی شود، می تکرار شرکت چرخه عملیات در و است سودمند و ناپذیر اجتناب وابسته، اشخاص با معامالت

 تأمین خرد سهامداران هزینه به را خود شخصی منافع تا دهد می ها اجازه شرکت مدیران یا عمده سهامداران به خاص،

 (.7112همکاران،  و هنری) کنند
 کشورهای در ویژه به بازار سرمایه ارزش کاهش عوامل از یکی وابسته، اشخاص با تمعامال بودن طلبانه فرصت امروزه،

 اگرچه کند. می آسان را وابسته اشخاص با انجام معامالت که است ای گونه به ها آن در تجاری روابط باشد. می آسیایی

 ریسک بر تأثیرگذار عوامل زا که است این غالب نگرش اما طلبانه نیستند، فرصت وابسته اشخاص با معامالت تمام

(. 2932شوند )شعری و حمیدی،  می قائل زیادی اهمیت آن برای گذاری سرمایه انجام قبل از گذاران، سرمایه و باشند می
 واسطه به شرکت منابع نقدی خروج برای وابسته اشخاص به مستقیمی فرصت تواند می وابسته اشخاص با معامالت

 (.7112نماید )جانکو و همکاران،  فراهم زیرزمینی های فعالیت
در ادبیات تحقیق، بسیاری از مطالعات در خصوص معامالت با اشخاص وابسته بر پیامدهای مرتبط با آن از منظر کیفیت 

حبیب و ) سود تمرکز دارند. پاسخ حسابرسان به معامالت با اشخاص وابسته توجه بسیاری را به خود جلب کرده است
هایی که بیشتر در معامالت با اشخاص وابسته دخیل هستند،  (. شرکت7126بک و مای هو، ؛ کوهل7122همکاران، 

( استدالل کردند که با توجه به 2332گردند. لوین و همکاران ) حسابرسان داخلی و خارجی بیشتر مورد چالش واقع می
ت را در  کرده و حسابرسی شفافیت کامل و ماهیت پیچیده معامالت با اشخاص وابسته، حسابرسان اینگونه معامال

( در ارتباط با معامالت با اشخاص وابسته بیان AICPAاین، موسسه حسابداران رسمی آمریکایی ) کنند. عالوه بر می
 (.7112گیرند )انجمن حسابداران رسمی آمریکایی،  شاخص بالقوه ریسک حسابرسی را در نظر می کردند که

 در و است افزایش به رو کیفیت سود، و شرکت عملکرد انداز چشم از وابسته اصاشخ با معامله پیشین، مطالعات اساس بر

 ؛7112 هنری، و )گوردن ندارد وجود وابسته با اشخاص معامله به حسابرسان واکنش خصوص در شواهدی گونه هیچ آن
 باید ابرسیحس استانداردهای الزامات رعایت منظور به حسابرس (.2937اکبری،  و سرلک و 7127 یوان، و وانگ

 باید معامالت وی کند. ارزیابی و مشخص را وابسته اشخاص با معامالت و روابط به مربوط تحریف بااهمیت خطرهای

 کند محسوب عمده خطرهای عامل ایجاد را است تجاری واحد عملیات عادی روال از خارج که وابسته اشخاص با عمده

 خطر وابسته اشخاص با معامله که باشد داشته اذعان برس بیشترحسا هرچه (.221 بخش ایران، حسابرسی )استاندارد

 هزینه بنابراین، کند. می مطالبه بیشتری هزینه خود قانونی مسئولیت پوشش دهد، برای می افزایش را بااهمیت تحریف

 نجامبرای ا باید حسابرسان زیرا بود؛ خواهد بیشتر دارد، وجود وابسته اشخاص با معامالت که حسابرسی زمانی

 درواقع حسابرسان همچنین معتقدند، ها آن (.7126 هو، می و )کلبک دهند انجام بیشتری اقدامات خود، های مسئولیت

 که بازمانی مقایسه در زیرا کنند؛ کمتر را دارند معامله وابسته اشخاص با که هایی شرکت برای حسابرسی حق توانند می

 قرینگی نا از سطح همان با وابسته اشخاص با معامله برای کنند؛ می یارزیاب را یک مشتری ثالث اشخاص با معامالت

 (.7126)کلبک و می هو،  شوند نمی مواجه اطالعاتی
 از .اند پرداخته حسابرسی الزحمة حق بر تأثیرگذار عوامل به بررسی متعددی های پژوهش تهران، بهادار اوراق بورس در

(، اندازه و پیچیدگی عملیات شرکت، نوع 2922رجبی و محمدی خشوئی، های نمایندگی ) هزینه به توان می جمله آن
 و حیدرپور و جعفری، 2936(. رقابت در بازار محصول )دیانتی دیلمی و بیات، 2923حسابرس و تورم )نیکبخت و تنانی، 

ی القار و (، بیش اعتمادی مدیریت )حساس یگانه، حسین2936حیدری، گل محمدی، (، ریسک وضعیت مالیاتی )پور2932
( اشاره 2932های حسابرسی )حساس یگانه، برزیده، تقوی فرد و فرهمند،  ( و تأثیر گردش اجباری موسسه2936مرفوع، 

الزحمه حسابرسی را بررسی نکرده  کرد؛ اما تاکنون پژوهشی نقش حسابرسی داخلی بر معامله با اشخاص وابسته و حق
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نقش حسابرس داخلی بر معامالت با اشخاص وابسته بر بهای خدمات  است. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی تجربی
 شده بورس اوراق بهادار تهران است. های پذیرفته حسابرسی در شرکت

 

 پیشینه تجربی پژوهش
 پرداخت. وی آتن بهادار بورس اوراق در وابسته اشخاص معامالت و سود مدیریت بین ارتباط بررسی به (7129) حاللی

 نتایج اساس بر است. همچنین معنادار و منفی ای وابسته، رابطه اشخاص با معامله و سود مدیریت میان طهراب که دریافت

حبیب، شوند.  می کمتری سود مدیریت دچار اند، شده حسابرسی بزرگ های حسابرسی مؤسسه توسط که هایی شرکت وی،
پرداختند. نتایج از رابطه مثبت و  زینه حسابرسی( به بررسی تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر ه7122ژیانگ و ژاوو )

 یابد. دهد که این رابطه در صنایع رقابتی، تقلیل می گزارش می معنادار میان معامله با اشخاص وابسته و هزینه حسابرسی
 زابرا ها آن پرداختند. و هزینه حسابرسی محصول بازار در رقابت ارتباط بررسی به پژوهشی در (7122) چوی و وانگ
 سهامداران و مدیران بین نمایندگی مشکالت و کاهش شرکتی حاکمیت نقش آمدن وجود به باعث رقابت، که داشتند

 کاهش موجب و شده کمتر کنترلی های هزینه و اطالعاتی تقارن عدم بیشتر باشد، رقابت هر چه رو، ازاین شود. می

 کنند.کنگ، می مطالبه کمتری های هزینه کمتر، نابعم صرف به تمایل با شود. درنتیجه حسابرسان حسابرسی می ریسک

 عنوان به وابسته اشخاص با آیا معامله که پرداختند موضوع این بررسی به پژوهشی در (7126) پار  و لی گان لی، یانگ

 با لهمعام اندازة میان داد نشان آنان خیر. نتایج یا شود استفاده می شرکت امکانات از سوءاستفاده جهت در سازوکاری

 وابسته اشخاص با معامله شواهد، اساس بر همچنین دارد. وجود رابطه مستقیمی مالکیت، کنترل و وابسته اشخاص

و  بوده شرکت امکانات از برای سوءاستفاده عاملی درواقع و شود می انجام است، جدی مشکل نمایندگی که هنگامی
 .برند می بین از را شرکت ارزش
 بودن اتکا قابل و بیان صادقانه کردن دار خدشه واسطه به وابسته اشخاص به فروش که افتند( دری7127) یوان و وانگ

 معامله اصل ناقض احتماالً وابسته، به اشخاص فروش زیرا دارد؛ سود کیفیت بر نامناسبی تأثیر های حسابداری، داده

 دست به شواهدی و پرداخته بحث به وابسته اشخاص با معامله با رابطه در (7127) همکارانش و چن .است متعارف

 دهد؛ می کاهش را معامله های عادی، هزینه وابسته اشخاص با معامله که است فرضیه این مطابق ها آن یافتند. شواهد

 توجه با حسابرسان کند. بنابراین می کم غیررقابتی صنایع به رقابتی نسبت صنایع در را ورشکستگی بالقوه ریسک رو ازاین

محصول  بازار در رقابت که ا چر شوند؛ می قائل تخفیف خود های الزحمه حق در بازار محصول، در موجود دیدش رقابت به
 با معامله از کارآمد به استفاده موضوع این که است شده مشخص و رود می شمار به مستقل حسابرسی برای جایگزینی
 فعالیت تر رقابتیهایی که در صنایع  ( دریافتند شرکت7122لوانتیس، ویتمن و کارامانیس )شود.  می منجر وابسته اشخاص
های  منظور تقبل هزینه به که نیروهای رقابتی درجاییهای حسابرسی کمتری دارند و به این نتیجه رسیدند  کنند؛ هزینه می

 میابراه.یابد می عنوان هزینه نمایندگی کاهش حسابرسی به ، اقداماتدهند مینمایندگان ناظر، نیاز به سهامداران را کاهش 
موفق راهبری  یآن را در اجرا ییو توانا یداخل یهای حسابرس و ویژگی تیماه یقی( در کشور مصر در تحق7122)

 یبر رو یصورت منف به یمصر، حسابرس داخل یکنون طیاز آن بود که در شرا یحاک جیها را موردبررسی قرارداد. نتا شرکت
 نیی ب رابطه یخود به بررس قی( در تحق7122) و همکاران دراگاالس. ردگذا ها تأثیر می راهبری شرکت یاثربخش

 یها بعد از بررس ( پرداختند. آنیی حسابرس مدیره و کمیته ها )هیئت راهبری شرکت یدیو عوامل کل یحسابرس داخل
در  هی کهای شرکت یها برا گرفتند، راهبری کارآمد شرکت جهیها نت و راهبری شرکت یحسابرس داخل نیارتباط ب
و خدمات  نانیاطم جادیبا ا یداخل یجهت حسابرس نیاست. به هم یضرور یکنند امر می تیتوسعه فعال درحال یکشورها
 ی( نشان دادند که حسابرس7121و همکاران ) رگسیگاراگ کند. می فایها ا را در راهبری شرکت ینقش مهم ،ای مشاوره
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 که کردند بیان( 7116) همکاران و کرملینگ ها دارد. اهبری شرکتکارآمد و اثربخش ر یدر اجرا ینقش اساس ،یداخل
 بین ی رابطه که کردند ادعا محققان از بسیاری. است ها شرکت راهبری اصلی زیربناهای از یکی داخلی حسابرسی عملکرد
 امری الیم گزارشگری اعتماد قابلیت و داخلی کنترل کیفیت بردن باال برای داخلی حسابرسی و حسابرسی ی کمیته
 است. ضروری
 داد نشان آنان نتایج بررسی کردند. را حسابرسی های هزینه بر محصول بازار ساختار تأثیر (2932) جعفری و حیدرپور

 مشکالت کاهش با مدیریتی سهامداران دیگر از سوی و سازی شفاف و حسابرسی کیفیت افزایش با عمده سهامداران

 به جستاری ( در2932) همکارانش و یگانه شوند. حساس می های حسابرسی ههزین افزایش و کاهش موجب نمایندگی،

 نتایج پرداختند. حسابرسی بازار در رقابت و حسابرسی الزحمة حق بر های حسابرسی مؤسسه اجباری گردش تأثیر بررسی

افزایش  از شبی این افزایش و یابد می افزایش اجباری گردش موجب به حسابرسی، الزحمة حق بود که آن از حاکی
 به (2936) بیات و دیلمی شود. دیانتی می اضافی هزینه تحمیل موجب و است حسابرسان اختیاری گردش در معمول

 بازار در رقابت داد نشان آمده دست به نتایج پرداختند. الزحمة حسابرسی حق مقدار و محصول بازار در رقابت رابطه بررسی

 بین رابطه بررسی به (2937) اکبری و دارد. سرلک معناداری و مثبت یرتأث حسابرس مستقل الزحمة حق بر محصول

 اشخاص با معامله بین که است آن از حاکی پژوهش های سود پرداختند. یافته مدیریت و وابسته اشخاص با معامله

این  به است، فعمنا تضاد فرضیه با همسو پژوهش این دارد. نتایج وجود معناداری و مثبت سود، رابطه مدیریت و وابسته
 (2923) تنانی و شود. نیکبخت منجر سهامداران ثروت رفتن دست از به وابسته اشخاص با معامله است ممکن که معنا
 و )اندازه( حجم متغیرهای که بود آن از ها حاکی یافته پرداختند. حسابرسی الزحمة حق بر مؤثر عوامل آزمون به

 ریسک ای متغیره اما دارند؛ حسابرسی الزحمة حق با معناداری م، ارتباطتور و حسابرس نوع شرکت، عملیات پیچیدگی

نداشتند.  آماری ارتباط حسابرسی، الزحمة حق با مالی های صورت کننده تهیه مسئول و تجربه تحصیالت حسابرسی،
 آنان ند.سنجید را خدمات حسابرسی گذاری قیمت و نمایندگی های هزینه بین رابطه (2922) خشوئی محمدی و رجبی

 اثر نمایندگی روابط داد نشان آنان های یافته .گذارد می تأثیر حسابرسی الزحمة حق بر نمایندگی رابطه وجود معتقدند

 حق بر کاهنده اثر با عمده سهامدار اولین درصد اثرگذار، تنها متغیر و ندارد حسابرسی خدمات تقاضای بر معناداری

 ..است حسابرسی الزحمة
 

 فرضیه پژوهش
 فرضیه اول: بین توانایی حسابرس داخلی شرکت و معامالت با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود دارد.  

 .الزحمه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد بین توانایی حسابرس داخلی شرکت و حق فرضیه دوم:
 

 ی پژوهششناس روش
در  یدادیرو پس یتجرب یمهن یقاتها از نوع تحق داده یگردآور یوهو ازنظر ش یکاربرد یحاضر ازنظر هدف، پژوهش یقتحق

. ازنظر روش است گرفته انجامتحلیل اطالعات گذشته و، یعنی بر مبنای تجزیهاست یحسابدار یاثبات یقاتحوزه تحق
یرا پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش در یک جامعه تحقیق همبستگی است، ز یزها ن تحلیل داده

 یگاهسازمان بورس اوراق بهادار تهران، پا یریو تصو یآمار یوفشرده آرش یها پژوهش از لوح یها . دادهری استآما
 افزار نرمها، از  یت، با توجه به حجم نمونهد. درنهایگرد یگردآور ینآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ینترنتیا

پژوهش شامل  ینموردمطالعه در ا یجامعه آمارها استفاده شد.  تحلیل داده و یهایویوز نسخه دوازدهم و استاتا برای تجز
  است. 2933 تا 2937 های سال طیدر بورس اوراق بهادار تهران  شده یرفتههای پذ شرکت یهکل
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 گیری متغیرهای پژوهش الگوی رگرسیونی و نحوه اندازه
 تفاده خواهد شد:های رگرسیونی زیر اس برای سنجش فرضیه اول تحقیق از مدل

                                                                         

 
 ی رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:ها مدلبرای سنجش فرضیه دوم تحقیق از 

                                                                              

  
 که در آن: 
 .tدر سال  i: معامالت با اشخاص وابسته شرکت       

 .tدر سال  iحسابرس شرکت  الزحمه حق:            
 .tدر سال  i: حسابرس داخلی شرکت         
 .tدر سال  iشرکت : نرخ بازده دارایی       
 .tدر سال  i: اندازه موسسه حسابرسی شرکت       
 .tدر سال  i: زیاندهی شرکت        
 .tدر سال  iاندازه شرکت  :       
 .tدر سال  i: اهرم مالی شرکت       

 

 متغیر مستقل

ین صورت عدد ا یرغو در  2 باشد عدد که عملکرد حسابرسی داخلی باال یدرصورتیک متغیرمجازی است  :        
بند  صورت که برای سنجش این متغیر بایستی به گزارشات حسابرس مستقل رجوع کرده و در یک ینبدصفر خواهد شد. 

ی ها کنترلجداگانه از حسابرس مستقل اگر در خصوص عملکرد حسابرس داخلی شرکت بند گزارشی در ارتباط با ضعف 
 خواهیم داد. 2عدد صفر و اگر نقاط ضعف وجود نداشته باشد عدد داخلی و ... آورده شود 

 

 متغیر وابسته

 :            های حسابرسی هزینه
؛ حبیب و همکاران 7113، وهاب و همکاران ؛7122)چونگ و همکاران، باشد  می tدر سال  iهای حسابرسی شرکت  هزینه
های توضیحی  از طریق لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی مندرج در یادداشت الزحمه حسابرسی برای محاسبه حق ((.7122)

 است. شده محاسبههای مالی  پیوست صورت

 

 :         وابسته اشخاص با معامالت
مدیره شرکت در خصوص معامله با  های سهامی مقرر کرده است که هیئت اصالحیه قانون تجارت برای شرکت 273ماده 

در  273ه گزارشی به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کند. اطالعات الزم طبق ماده اشخاص وابست
شود. بنابراین در این پژوهش از مجموع ارقام مربوط به  های مالی افشا می صورت پیوست صورت یادداشت توضیحی به

عنوان لگاریتم طبیعی  شده است و به تفادههای مالی اس های پیوست صورت در یادداشت افشاشدهمعامله با اشخاص وابسته 
 شود.  معامالت با اشخاص وابسته وارد مدل می
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 متغیر کنترلی

های شرکت به دست  شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی سود خالصاز حاصل تقسیم  (:ROA) ییدارانرخ بازده 

 آید.  یم

های مالی  سازمان حسابرسی، صورتکه اگر  یدرصورتیک متغیرمجازی است  :(BIG) یحسابرساندازه موسسه 

 ها را حسابرسی کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.  شرکت

های شرکت به دست  های شرکت بر کل دارایی یموجوداز حاصل تقسیم کل (: inventoryکاال )های  یموجود

 آید. یم

و در غیر این  2ن خالص باشد عدد که اگر شرکت دارای زیا یدرصورتیک متغیرمجازی است  (:LOSS) یاندهیز

  .صورت عدد صفر خواهد

 آید.  یمهای جاری شرکت به دست  یبدههای جاری به  از طریق تقسیم نسبت دارایی (:LIQنقدینگی )

 آید.  یمهای شرکت به دست  از طریق حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی (:SIZEشرکت )اندازه 

 آید. یمهای شرکت به دست  دارایی کل بههای شرکت  یدهباز حاصل نسبت کل  (:LEVاهرم مالی )

 

 های توصیفی متغیرها ویژگی

ها شامل اطالعات آماری همانند میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار و تعداد مشاهدات است که  این ویژگی
  دهد. های مورداستفاده در مدل به ما می ای از چگونگی داده اطالعات اولیه

 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول )

عنوان  ها به ق برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر مشاهدهدر جداول فو
های  عنوان شاخص عنوان شاخص پراکندگی و ضریب کشیدگی، ضریب چولگی به های مرکزی و انحراف معیار به شاخص

ی تعادل و مرکز ثقل توزیع است و  طهاست که بیانگر نق ترین شاخص مرکزی، میانگین شده است. اصلی توزیعی ارائه
ها است. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر معامالت با اشخاص وابسته  شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده

های  اند. میانه یکی دیگر از شاخص ها حول این نقطه تمرکزیافته دهد بیشتر داده است که نشان می 6969/1برابر با 
حسابرس برابر با  الزحمه حقدهد میانه  طور که نتایج نشان می دهد. همان وضعیت جامعه را نشان میمرکزی است که 

ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحراف  است که بیانگر این است که نیمی از داده 6293/9

رم اه
 مالی

اندازه 
 شرکت

 زیاندهی
نرخ بازده 
 دارایی

اندازه 
موسسه 
 حسابرسی

حق الزحمه 
 حسابرسی

حسابرس 
 داخلی

معامالت با 
اشخاص 
 وابسته

آمار 
 یفیتوص

 میانگین 6969/1 2273/1 2923/9 7926/1 2296/1 2171/1 1292/27 2279/1

27921/
1 

3222/22 1111/1 2999/1 1111/1 6293/9 
1111/1 

 میانه 6923/1

 بیشینه 2632/1 1111/2 9627/2 1111/2 7739/1 1111/2 2992/29 2269/1

 کمینه 9121/1 1111/1 2229/6 1111/1 2211/1 1111/1 2922/21 2312/1

7767/1 
2239/1 9172/1 2926/1 6767/1 3362/1 

9222/1 
2297/1 

انحراف 
 معیار
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برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است؛ مقدار این ترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری  معیار یکی از مهم
 است. 6767/1پارامتر برای متغیر انحراف معیار اندازه موسسه حسابرسی برابر با 

 

 آزمون ناهمسانی واریانس

 شده است. در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون والد استفاده
 

 والد برای کشف ناهمسانی واریانسنتایج آزمون  (:2جدول)

تحقیق مشکل ناهمسانی واریانس وجود  آورده شده است، در مدل 7که در جدول شماره  صل از این آزمونحابنابرنتایج 
ها با استفاده از است(. بنابراین تخمین نهایی این مدل 12/1تر از  شده کوچک محاسبه p-valueیا  دارد )زیرا احتمال

-یل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی واریانسها در تحلگیرد تا فرض همسانی واریانسصورت می GLSآزمون 

 ترتیب حل شود. این ها به

 

 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
های زمانی ممکن است پیش آید، پدیده رگرسیون ساختگی است.  ترین مشکالت که در رگرسیون سری یکی از عمده

R رغم وجود شود که در آن علی رگرسیون ساختگی به وضعیتی اطالق می
باال، رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد.  2

های سری زمانی فرض بر آن است که سری زمانی ایستا )پایا( است. هر سری زمانی را  در تحقیقات مبتنی بر داده
شود که میانگین،  یا تصادفی دانست. یک فرایند تصادفی هنگامی ایستا تلقی می 2توان نتیجه یک فرایند استوکاستیک می

 های مختلف سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند. واریانس و خود کوواریانس در وقفه
دام به انجام منظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها، اق به

افزار  شده است. آزمون مزبور با استفاده از نرم EGLSآزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش در مدل 
Eviews  فیلیپس، پرون و با استفاده از مقیاس بارتلت  -یافته و فیشر دیکی فولر تعمیم -های فیشر نسخه نهم و آزمون
دهند، لذا فرضیه صفر مبنی برریشه واحد  ( مانایی متغیرها را نشان می9دول شماره ها )ج شده است. نتایج آزمون انجام

 .شود داشتن متغیرها رد می

 (: آزمون مانایی متغیرهای پژوهش3جدول )

                                                           
1
 Stochastic Process 

 نتیجه آزمون t p-valueآماره  (H0فرضیه صفر ) مدل

 شود )ناهمسانی واریانس وجود دارد(رد می H0 1111/1 2969/2 اند ها همسانواریانس اول

 شود )ناهمسانی واریانس وجود دارد(رد می H0 1111/1 9922/2 اند ها همسانواریانس دوم

 لوین، لین و چو فیلیپس، پرون -فیشر
 آزمون  متغیرها نام فارسی متغیرهای تحقیق

 آماره احتمال آماره احتمال

     معامالت با اشخاص وابسته -9276/3 1111/1 -2922/2 1111/1

          حسابرس الزحمه حق -1279/2 1111/1 -2629/2 1111/1

       حسابرس داخلی -9331/2 1111/1 -1132/26 1111/1

     نرخ بازده دارایی -1222/3 1111/1 -9917/2 1111/1

     سیاندازه موسسه حسابر -1917/27 1111/1 -2777/27 1111/1
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 لیمر Fآزمون 
 آزمون لیمر (:6) جدول

 
 
 
 

شود. ها رد می مبنی بر پولینگ بودن  داده  H0است، فرض  12/1تر از  کوچک Prob، چون 6با توجه به شکل جدول 
 آزمون هاسمن را انجام داد.ها پانل است حال باید  بنابراین با توجه به آزمون لیمر، داده

 

 آزمون هاسمن
 آزمون هاسمن(: 5) جدول

 
 
 
 

-P، در برآورد مدل مربوط به فرضیات تحقیق، با توجه به اینکه مقدار  2 لیمر در جدول Fآزموننتایج حاصل از براساس 

Value  برابر با صفر شده است، به عبارتی 32نیز در سطح اطمینان ،%P-Value<  است، لذا فرضیه صفر مبنی بر
ها(  ن برای تمامی مقاطع موردمطالعه )شرکتشود. بنابرایبودن مدل رد شده و فرضیه مقابل )پانل( پذیرفته می 2پولینگ
توان جهت برآورد مدل از روش پانل استفاده کرد. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای فرضیات تحقیق می

شود. است، لذا فرضیه صفر رد میP- Value < ، میزان بر اساس معیار کیوتوبین، با توجه به اینکه درازا  
 دهد که روش اثرات تصادفی ناسازگار است و بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. ( نشان میH0) ضیه صفررد فر

 

 نتایج آزمون مدل فرضیه اول تحقیق

  ( است.9نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیات تحقیق بر اساس معیار ارزش شرکت به شرح جدول )

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Pooling 

      زیاندهی شرکت -1222/21 1111/1 -3221/3 1111/1

      اندازه شرکت -1299/72 1111/1 -1296/72 1111/1

     اهرم مالی -1962/2 1111/1 -9299/2 1111/1

 نوع آزمون شماره مدل نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

F= 26922/9  لیمر Fآزمون (2مدل ) پانل 1111/1 922/32 

F= 9212/9  لیمر Fآزمون (7مدل ) پانل 1111/1 922/32 

 نوع آزمون شماره مدل نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

   9323/2  آزمون هاسمن (2مدل ) اثرات ثابت 1111/1 9 

   2932/2  آزمون هاسمن (7مدل ) اثرات ثابت 1111/1 9 
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 مدل اولخالصه نتایج آماری آزمون (: 4) جدول

 

 تعیین وجود چند هم خطی

خطی در دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همت که نشان میخطی وضعیتی اسهم
یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است 

برای  VIFمقدار  9 تون آخر جدول شماره، مدل دارای اعتبار باالیی برخوردار نباشد. با توجه به سباال بودن  باوجود
خطی وجود ندارد. بنابراین مدل باشد. بنابراین بین متغیرهای مستقل هم( میVIF<5) 2کلیه متغیرهای مستقل کمتر از 
 باشد.برازش شده دارای اعتبار می

 برای منظور نمود. بدین لحاص اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج بر اساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

توان ادعا نمود (، می10111شده ) محاسبه Fآماره  احتمال با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی
 است. معنادار شده برازش رگرسیونی که  مدل

ر متغیر وابسته مدل )معامالت درصد از تغییرات د 22توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می
 شود.)حسابرس داخلی( توضیح داده می با اشخاص وابسته(، توسط متغیر مستقل

دهنده رابطه معنادار میان حسابرس داخلی و معامالت با در جدول باال نشان      ضریب برآوردی متغیر مستقل 
شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق،  همحاسب p-valueاست. زیرا میزان  12/1اشخاص وابسته در سطح خطای 

توان گفت که بین میان حسابرس داخلی و معامالت با اشخاص وابسته در آمده است. بنابراین می دست به 12/1کمتر از 
متغیر میان حسابرس  12/1% رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به سطح معناداری کمتر از 32سطح اطمینان 

 معامالت با اشخاص وابسته ارتباط معناداری دارد.  داخلی و 
دهنده رابطه معنادار میان سایر زیاندهی و اهرم مالی شرکت نشان رازیغ بهضریب برآوردی متغیر کنترلی در جدول باال 

ابسته در )نرخ بازده دارایی، اندازه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت( با  معامالت با اشخاص و ازجملهمتغیرهای کنترلی 

2R

                                                                         

متغیر وابسته )معامالت با 
 اشخاص وابسته(

 tآماره  انحراف معیار ضرایب
 سطح معناداری

(sig) 
VIF 

C )1111/1 223/269 1299/1 1722/27 )عرض از مبدأ ------ 

 222/2 1111/1 -6762/2 1226/1 -6999/1 )حسابرس داخلی(     

 132/9 1167/1 2227/7 1229/1 1669/1 ()نرخ بازده دارایی   

 199/9 1111/1 -2971/29 1962/1 -6292/1 )اندازه موسسه حسابرس(   

 226/2 1263/1 -3722/2 1127/1 -1293/1 )زیاندهی شرکت(    

 222/2 1111/1 9626/22 2932/1 231/29 ازه  شرکت()اند    

 962/7 6222/1 -2219/1 1799/1 -1292/1 )اهرم مالی(   

 داری(فیشر)سطح معنی Fآماره 
2322/26 

(1011111) 
 269/2 آماره دوربین واتسون

 292/1 شده ضریب تعیین تعدیل 226/1 ضریب تعیین
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 12/1شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق، کمتر از  محاسبه p-valueاست. زیرا میزان  12/1سطح خطای 
 آمده است.   دست به

 

 آزمون فرضیه دوم
 خالصه نتایج آماری آزمون مدل دوم(: 7) جدول

 

 تعیین وجود چند هم خطی

خطی در دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همخطی وضعیتی است که نشان میهم
ک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است ی

برای  VIFمقدار  2، مدل دارای اعتبار باالیی برخوردار نباشد. با توجه به ستون آخر جدول شماره باال بودن  باوجود
خطی وجود ندارد. بنابراین مدل ابراین بین متغیرهای مستقل همباشد. بن( میVIF<5) 2کلیه متغیرهای مستقل کمتر از 
 باشد.برازش شده دارای اعتبار می

 برای منظور نمود. بدین حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج بر اساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

توان ادعا (، می1111/1شده ) محاسبه Fآماره  تمالاح با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی
 است. معنادار شده برازش رگرسیونی نمود که  مدل

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل  22توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می
 شود.)حسابرس داخلی( توضیح داده می حسابرس(، توسط متغیر مستقل الزحمه حق)

 الزحمه حقدهنده رابطه معنادار میان حسابرس داخلی و در جدول باال نشان      ضریب برآوردی متغیر مستقل 
شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از  محاسبه p-valueاست. زیرا میزان  12/1حسابرسی در سطح خطای 

میان حسابرس داخلی و معامالت با اشخاص وابسته در سطح توان گفت که بین آمده است. بنابراین می دست به 12/1

2R

                                                                              

 tآماره  انحراف معیار ضرایب حسابرس( الزحمه حقمتغیر وابسته )
 سطح معناداری

(sig) 
VIF 

C )1111/1 236/272 1327/1 2211/27 )عرض از مبدأ ------ 

 297/7 1111/1 -6262/2 1197/1 -1221/1 )حسابرس داخلی(     

 226/7 1111/1 -7936/2 1177/1 -1222/1 ده دارایی()نرخ باز   

 991/2 7277/1 1332/2 1167/1 1169/1 )اندازه موسسه حسابرس(   

 992/2 9799/1 -6322/1 1722/1 -1279/1 )زیاندهی شرکت(    

 262/7 1193/1 -2699/9 2921/1 -6223/1 )اندازه  شرکت(    

 172/2 1127/1 7662/9 7621/1 2277/1 )اهرم مالی(   

 داری(فیشر)سطح معنی Fآماره 
2372/26 

(1011111) 
 222/7 آماره دوربین واتسون

 292/1 شده ضریب تعیین تعدیل 226/1 ضریب تعیین
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متغیر میان حسابرس داخلی  12/1% رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به سطح معناداری کمتر از 32اطمینان 
 حسابرس ارتباط معناداری دارد.   الزحمه حقو 

دهنده رابطه معنادار وسسه حسابرسی و زیاندهی شرکت نشاناندازه م رازیغ بهضریب برآوردی متغیر کنترلی در جدول باال 
حسابرس در سطح  الزحمه حق ی، اهرم مالی و  اندازه شرکت( با)نرخ بازده دارای ازجملهمیان سایر متغیرهای کنترلی 

آمده  دست به 12/1شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق، کمتر از  محاسبه p-valueاست. زیرا میزان  12/1خطای 
 است.  

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش نتیجه

گرچه ادبیات تحقیق در ارتباط با تاثیر معامالت با اشخاص وابسته با مدیریت سود و کیفیت سود متعدد و بسیار است اما 
 . لذاخورد یمارتباط معامالت با اشخاص وابسته و هزینه حسابرسی بسیار کم به چشم  ٔ  نهیدرزمتحقیقات صورت گرفته 

ی و معامالت با اشخاص وابسته با استفاده از حسابرسی ها نهیهزهدف تحقیق حاضر، بررسی نقش حسابرس داخلی بر 
است. از دیگر  2932تا  2932بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  شده رفتهیپذشرکت  39یک نمونه متشکل از 

است که با توجه به  توسعه درحالی کشورهاشرکتی در  ی انجام تحقیق حاضر ضعف در مکانیزم های راهبریها زهیانگ
بر ضعف راهبری شرکتی در کشورهای  دیتأک( که 7122دهامری و همکاران ) ازجملهتحقیقات صورت گرفته 

کشور مالزی دارد به بررسی نقش حسابرسان داخلی بر هزینه حسابرسی و معامالت با اشخاص  مثال عنوان به توسعه درحال
 تند. وابسته پرداخ

ی مالی اخیر منجر به برجسته شدن افشای معامالت با اشخاص وابسته شده است و این مسئله را به وجود ها ییرسوا
ی حسابرسی خواهد ها نهیهزآورده که آیا این امر منجر به تصمیمات حسابرسان مستقل در خصوص ریسک حسابرسی و 

 شد یا خیر. 
ی حسابرسی برای انجام حسابرسی ها نهیهز( حاکی از آن بود که 7122ی پژوهش دهامری و همکاران )ها افتهی

ی تحقیق حاضر نشان داد که ها افتهیی که  فروش و خرید با اشخاص وابسته دارند بسیار باال است. اما یها شرکت
تری ی حسابرسی کمها نهیهزمعامالت با اشخاص وابسته از  باوجودیی که دارای حسابرسان داخلی خوب هستند ها شرکت

آن است که هدف از ارائه این قوانین،  دهنده نشانبرخوردارند. مقررات الزمه توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
 از طریق ایجاد کنندگان استفادهبرای  اعتماد قابلافشای اطالعات جهت اطمینان سازی برای سهامداران و اطالعات 

نشان  آمده دست به. نتایج هاست شرکتی داخلی ها کنترلربخشی و همچنین اث مکانیزم های راهبری شرکتی مناسب
از حسابرسان داخلی مناسب و  ها شرکتیی کافی نیست. لذا بایستی تنها بهکه افشای معامالت با اشخاص وابسته  دهد یم

کاهش دهند. لذا ی مرتبط با معامالت با اشخاص وابسته را ها نهیهزی حسابرسی و ها نهیهزخوب استفاده کنند تا بتوانند 
( همسو دانست و با تحقیقات 7122تحقیق حاضر را با نتیجه دهامری و همکاران ) توان یم آمده دست بهبا توجه به نتایج 

ی از ا نمونهاشاره کرد.  اند پرداختهی حسابرسی ها نهیهزمشابه صورت گرفته در زمینه تاثیر معامالت با اشخاص وابسته و 
( و فلمینگ و 7122(، وداری و اکترینا )7122وسط محققانی نظیر حبیب و همکاران )ی صورت گرفته تها پژوهش
 ( اشاره کرد.7126همکاران )

 

 منابع 
 الزحمه  شرکت بر حق یاتیمال تیوضع سکیر ریتأث ،(2936) جتبی،م ،یشورک یگل محمد، دیام ،یدریحپور

  .922-912 ص، ص77، شماره 9دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس، یحسابرس
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 یالزحمه حسابرس و حق تیریمد ینانیاطم شیب ،(2936)محمد، مرفوع،  سعود،القار، م یحسن، ییحی گانه،ی حساس، 
 .927-997 صص، 77شماره ، 9دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس

 سی تأثیر گردش برر  ،(2932) حمد،فرهمند سیدآبادی، م حمدتقی،، متقوی فرد رخ،برزیده، ف ،حیییگانه، ی حساس
و  یحسابدار یها یبررس ،سابرسی و رقابت در بازار حسابرسیحسابرسی بر حق الزحمة ح یها اجباری مؤسسه

  .927-997 صص، 79شماره ، 9دوره  ،یحسابرس
 یها پژوهش ،یحسابرس یها نهیساختار بازار محصول بر هز ریتأث ،(2932) عقوب،ی ،یجعفر رزانه،ف درپور،یح 

  .222-219 ، صص91، شماره 2دوره  ،یو حسابرس یمال یحسابدار
 مستقل یخدمات حسابرس یگذار متیو ق یندگینما یها نهیهز ،(2922) ،روح اله ،یرجب ،یحمزه محمد ،یخشوئ ،

 .26-2، صص 6، شماره 22دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس
 یها پژوهش ،الزحمه حسابرس مستقل صول و حقمح رابطه رقابت بازار ،(2936) رتضی،م ات،یب ،زهرا ،یلمید یانتید 

  .92-79 ، صص2، دوره 72شماره  ،یو حسابرس یمال یحسابدار
 97-29 ، صص2و  3شماره  ،یحسابرس، فصلنامه حسابدار رسم ضیتعو یها چالش (،2922) ،اهلل روح ،یرجب.  
 ،یحسابدار یها یبررس ،سود تیریمدمعامالت با اشخاص وابسته و  نیرابطه ب ،(2937) ،نایم ،یاکبر ،نرگس سرلک 

  .37-22 صص، 6شماره ، 71دوره  ،یو حسابرس
 یتجرب یها پژوهش ،معامالت با اشخاص وابسته یها زهیانگ ییشناسا ،(2932) ،الهام ،یدیحم ،صابر ،یشعر 

  .96-63 صص ،7شماره  ،7دوره  ،یحسابدار
 شده رفتهیپذ یها الزحمه حسابرس و عملکرد شرکت بررسی رابطه بین حق ،(2922)، پریسا رحیمی، ،صادقی،حسین 

  .79-2 ص، ص6شماره در بورس، سال چهارم، 
 الزحمه حسابرس و  حق ی رابطه یبررس ،(2937)، حجت ،ینوغان ریسد ،محمود ،یریش یموسو، یمهد ،یصالح

 ص،ص71، شماره 2 هدور ،یمال یفصلنامه حسابدار در بورس اوراق بهادار تهران، شده رفتهیپذ یها عملکرد شرکت
2-72. 
 نامه انپای حسابرسی، خدمات گذاری قیمت بر نمایندگی های ارزیابی اثر هزینه ،(2929) ،خشوئی، حمزه محمدی 
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