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Abstract 
The present study investigates the effect of ownership structure in adjusting 
the relationship between related party transactions and unexpected audit fees 
in loss-making companies. In this way and in order to achieve the research 
objectives, data of 71 companies were extracted for a ten-year period from 
the beginning of 2010 to the end of 2019, the research variables were 
calculated, and the necessary statistical tests were performed. The method of 
this research is descriptive-correlational and its design is experimental using 
the post-event approach. The results show that there is a positive and 
significant relationship between transactions with related parties and 
unexpected audit fees. Also, the independence of the board of directors and 
the duality of CEO's role have a significant effect on this relationship. On the 
other hand, the size of the board and CEO’s stability have no significant 
effect on this relationship. Based on the findings, transactions with related 
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parties increase the unexpected costs of auditing, and the independence of 
the board of directors and the duality of the role of the CEO reduce the 
relationship between transactions with related parties and unexpected 
auditing costs. 

Keywords: Ownership Structure, Related Party Transaction, Unexpected 
Audit Fees. 
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 یحسابرس رمنتظرهیالزحمه غو حق معاملات با اشخاص وابسته
 تیساختار مالک یلیاثر تعد آزمون ده؛انیز يهاشرکت

 

   يریمحمد خط
 ،یواحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلام ،يحسابدار اریاستاد

 .رانیتاکستان، ا
  

 

   یقاسم یعل
تاکستان،  یمؤسسه آموزش عال ،يکارشناس ارشد حسابدار

 .رانیا ن،یقزو
  

  یچالاحمد تبارشیمهتاب دور
 ،یدانشگاه آزاد اسلام ن،یواحد قزو ،يحسابدار يدکتر يدانشجو

 .رانیا ن،یقزو
  

  یآوراننمک يمهر دیام
 ،یدانشگاه آزاد اسلام ن،یواحد قزو ،يحسابدار يدکتر يدانشجو

 .رانیا ن،یقزو
  

 چکیده
الزحمـه و حق معاملات با اشخاص وابسـته انیارتباط م لیدر تعد تیاثر ساختار مالک یمطالعه حاضر به بررس 
منظور حصول اهداف پژوهش؛ و به ریمس نیدر اپرداخته است.  دهانیز يهادر شرکت یحسابرس رمنتظرهیغ

 يرهـایمتغاسـتخراج،  1398 ان سـالیـتـا پا 1389سال  ياز ابتداساله دوره ده کی يشرکت برا 71اطلاعات 
 یهمبستگ -یفیلازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توص يآمار يهاپژوهش محاسبه و آزمون

ارتبـاط  کیـداشـت  انیـب هاافتـهیاست.  يدادیروپس کردیو با استفاده از رو یبوده و طرح آن از نوع تجرب
وجـود داشـته و اسـتقلال  یحسابرسـ رمنتظرهیالزحمه غو حق معاملات با اشخاص وابسته انیمثبت و معنادار م

انـدازه  یاثرگذار اسـت. از طرفـ يصورت معنادارارتباط، به نیبر ا رعاملینقش مد یمدیره و دوگانگهیئت
داشـت  انیـتـوان بیاسـاس مـ نیـنداشـتند. بـر ا يارتباط اثـر معنـادار نیبر ا رعامل؛یمد مدیره و ثباتهیئت
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مـدیره و شـده و اسـتقلال هیئت یحسابرسـ رمنتظـرهیغ يهـانهیهز شیمعاملات با اشخاص وابسته موجب افزا
 رمنتظـرهیغ يهانـهیمعاملات بـا اشـخاص وابسـته و هز انیموجب کاهش ارتباط م رعاملینقش مد یدوگانگ
 .شوندیم یحسابرس

   .یحسابرس رمنتظرهیالزحمه غ، حقمعاملات با اشخاص وابسته ت،یساختار مالک :هاواژهکلید
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 مقدمه
در  ژهیواست که به یاز عوامل یکیطلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، امروزه فرصت

است که انجام معاملات با اشخاص  ياگونهها بهدر آن يکه روابط تجار ییایآس يکشورها
. اگرچه تمام شود هیموجب کاهش ارزش بازار سرما تواندیم کند،یوابسته را آسان م
است که از عوامل  نیاما نگرش غالب ا ستند،یطلبانه نوابسته فرصت صمعاملات با اشخا

 تیآن اهم يبرا يگذارهیقبل از انجام سرما گذارانهیو سرما باشندیم سکیبر ر رگذاریتأث
 يهااز چالش یکیطلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، . فرصتشوندیقائل م يادیز

 ی). از طرف15، 1397 ،یاست (پناه ییایآس يبخصوص در کشورها ،یشرکت يراهبرد
حسابداران، اصلاح رهنمود خدمات  يارفتار حرفه نییآ المللنیب ياستانداردها ئتیه

که تحت عنوان خدمات  يامشخص کردن خدمات گسترده يبرا را یداخل یحسابرس
 کهیمعتقد است درصورت ئتیه نیکرده است. ا شنهادیپ شود،یارائه م یداخل یحسابرس

کردن کار  یهمانند بررس ایموسسه محسوب گردد و  یتیریمد فیشده وظاخدمات ارائه
استقلال  يبرا يدیامر تهد نیشده ممکن است اخدمات انجام تیخود باشد، با توجه به ماه

ارائه  رفتنیکه قبل از پذ کندیحسابرس را ملزم م ،يشنهادیحسابرس باشد. اصلاحات پ
دامنه و  دهد،یمستقل آن را انجام م یکه حسابرس یشرکت يراب یداخل یخدمات حسابرس

 خطر قضاوت در مورد کار خود جادیکند و احتمال ا یرا بررس شنهادشدهیکار پ يهاهدف
 ،يارفتار حرفه نییآ 290بخش  يبرا شنهادشدهیپ يهايرا موردنظر قرار دهد. بازنگر

 يکه مشتر ییهااز شرکت یافتیدر الزحمهحق ینسب زانیدر مورد م يشتریب يرهنمودها
 نیبر ا ئتیه نی. ادهدیسروکار دارند، ارائه م یهستند و با منافع عموم یخدمات حسابرس

 یانیمشتر نیاز چن یافتیالزحمه درمجموع حق ،یدوسال متوال يبرا کهیاست هنگام دهیعق
 یشخص منافع دیباشد، تهد یموسسه حسابرس یافتیالزحمه دردرصد جمع حق 15از  شیب
کننده واحد مطلب فوق به اطلاع مسئولان اداره نکهیخواهد بود، مگر ا تیبااهم جادشدهیا

 نیتراز مهم ت؛یساختار مالک هیدر سا. )Yuan et al, 2019: 4(برسد  یدگیمورد رس
و همواره در  کندیکار و حسابرسان را به خود مشغول مکه معمولًا ذهن صاحب یموضوعات
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. باشدیم یالزحمه خدمات حسابرسحق دهد،یرخ م یمذاکرات شانیا نیب نمورد آ
و  یخدمات حسابرس افتیاست که بابت در یوجوه هیشامل کل یالزحمه حسابرسحق

. گرددیپرداخت م یمؤسسه حسابرس ایو  يتوافق با حسابرس به و ایطابق با قرارداد و م
و  يکاردست ،یمال يگزارشگر تیفیآمدن ک نییباعث پا رهیمدئتیضعف در استقلال ه

مستقل تلاش  رانی. مدشودیم یمال يهانشان دادن سود و تقلب در صورت ازحدشیب
شکل ممکن  نیبه بهتر ت،یفیباک یتا با استخدام حسابرسان بهتر و انجام حسابرس ندینمایم

اخیر،  الیهاي م). در رسوایی1 :1398 ،ينفعان گردند (بابا احمديخاطر ذ تیموجب رضا
که  ياگونههاي نگرانی بوده است، بهعنوان یکی از کانونمعاملات با اشخاص وابسته به

ها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط عاملات و عدم افشاي آناستفاده هدفمند از این م
کند که ) بیان می1978استانداردهاي حسابداري مالی آمریکا ( ئتی. هباشدها میشرکت

که بر قابلیت  يتواند در شرایط منصفانه انجام شود و با تأثیربا اشخاص وابسته نمی اتمعامل
هاي مالی کنندگان صورتکن است براي استفادهگذارد، ممهاي مالی میاتکاي صورت

معاملات با اشخاص وابسته بین  وجودنی. باا)James & Lin , 2020: 3( کننده باشدگمراه
مهم در این معاملات این است که منافع سهامداران خرد در  موضوعها رایج است و شرکت

 ؛ی. از طرفگیردتر قرار میاولویت پایینکننده در سهامدار کنترل یرعاملیمقایسه با منافع مد
که  دهندیرا انجام نم يکار ،يو اقتصاد یمنطق يعنوان افرادحسابرسان به نکهیبا توجه به ا
 کی تیمفهوم موضوع نیدر ا بیترت نیدار کند، بدرا خدشه آناندرازمدت  يرفاه اقتصاد
). 2 :1395و همکاران،  یوروزانوجود دارد (برنده ن ینگاه اخلاق کیاز  شیب ينگاه اقتصاد

 يهستند که دارا ياحرفه يمفهوم که حسابرسان شرکت افراد نیافزون بر آن، با توجه به ا
از هرگونه عملکرد  نفعیافراد ذ ریکاران خود و سااز صاحب تیحما یاجتماع فهیوظ

 يتنها ازنظر اقتصادکه نه رودیانتظار م نیاست، بنابرا رانیمد لهیوسبه فینادرست و تحر
آنان تعهد دارند تا نسبت به هرگونه منافع  نیخود تلاش نکنند، بلکه همچن ینفع شخص يبرا

جانبه دو فیوظا نیکنند. ا ملطور مستقل عخود) به یها و افراد (شامل منافع شخصبخش
موضوع  نیآنان به ا شودیو موجب م کندیم جادیحسابرس ا يتقابل و کشمکش برا ینوع
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است،  یمنافع شخص يدارا شانیا يآنان که برا لهیوسشده بهتوجه کنند که خدمات ارائه
شدن  سوسهو جیاز نتا یکیآنان باشد؛ اما  یدرخورشان اجتماع يو اقتصاد یازنظر اجتماع

پا  ریمدت با زدر کوتاه ياست که اگرچه حسابرس ممکن است ازنظر اقتصاد نیحسابرس ا
دست آورد، اما در درازمدت با توجه به یکار منافعگذاشتن استقلال خود و حفظ صاحب

از  شیحسابرس ممکن است ب ياقتصاد انیز ،يشهرت و اعتبار و يموضوع رو نیبه آثار ا
نبودن او به  بندیکه شهرت و اعتبار حسابرس به پا بیترت نیباشد؛ بد ومدت امنافع کوتاه

عموم شناخته شود و باعث کاهش  لهیوسممکن است به ت،یریبا مد ییارویاستقلال در رو
). با توجه به 46، 1392 ،یگردد (پناه ياز و یخدمات حسابرس يبرا یو جزئ یکل يتقاضا

هرچه  تیفیضرورت ارائه خدمات باک یحسابرسآنکه با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات 
 ییاهیپا رقابت بر يبرا یمؤسسات حسابرس اند؛افتهیدر شتریکمتر به بازار را ب يبهتر و بها

 شنهادیپ نیخود و بهتر نهینمودن هز نهیو متفاوت کردن خدمات، به دنبال به تیفیک رازیغبه
 طیسازند و هم کار را در شرا داکثرکه هم درآمد خود را ح بیترت نیآن هستند؛ بد يبرا

 یالزحمه حسابرسبر حق رگذاریوامل تأثاز ع یمنظور آگاه نیاز دست ندهند. به هم یرقابت
خاص در بازار کار  يهایبا توجه به آشفتگ نکهیباشد، ضمن ا دیمف اریبس تواندیم

 حسابرس وجود ندارد و بعضاً  نهیهز نییتع يبرا یمشخص يمبنا چیه ،یحسابرس
 گریکدیبا  یکه تناسب گرددیم یضیضدونق يشنهادهایحسابرسان منجر به پ يهاضاوتق

 نییتب ریپژوهش به شرح ز يهاهیشده؛ فرضطرح ينظر یو بر اساس مبان رونیندارد. ازا
 .گردندیم

ارتباط  یحسابرس الزحمه غیرمنتظرهمعاملات با اشخاص وابسته و حق انی: م1 هیفرض
 وجود دارد. يو معنادار مستقیم

الزحمه معاملات با اشخاص وابسته و حق انیمدیره بر ارتباط م: اندازه هیئت2 هیفرض
 دارد. معکوس ریتأث یحسابرس غیرمنتظره
الزحمه معاملات با اشخاص وابسته و حق انیمدیره بر ارتباط م: استقلال هیئت3 هیفرض
 دارد. معکوس ریتأث یحسابرس غیرمنتظره
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الزحمه معاملات با اشخاص وابسته و حق انیبر ارتباط م رعاملی: ثبات مد4 هیفرض
 دارد. معکوس ریتأث یحسابرس غیرمنتظره
معاملات با اشخاص وابسته و  انیبر ارتباط م رعاملینقش مد ی: دوگانگ5 هیفرض

 دارد. معکوس ریالزحمه غیرمنتظره تأثحق

 پیشینه پژوهش
اشخاص  نیتعهدات ب ایصورت انتقال منابع، خدمات معامله با اشخاص وابسته عموماً به

. معاملات با اشخاص شودیم فیآن تعر يعدم مطالبه بها اینظر از مطالبه وابسته صرف
ها از شرکت ياریکه بس لیدل نیاست، به ا يمعمول واحد تجار يهایژگیوابسته از و

وابسته انجام  يهامشارکت خاص و شرکت ،یواحد فرع قیخود را از طر يهاتیفعال
 یاتیو عمل یمال يهااستیها قادر هستند که بر سشرکت یطیشرا نیچن. در دهندیم

نفوذ  ایکنترل، کنترل مشترك  قیاند از طرکرده يگذارهیکه در آن سرما یشرکت
 جیبر نتا یاثر مهم وابسته). ارتباط با اشخاص 14، 1397 ،یبگذارند (پناه ریملاحظه، تأثقابل

با شرکت  یمعاملات توانندیکه اشخاص وابسته م لیدل نیشرکت دارد؛ به ا یمال تیو وضع
شرکت به خاطر  یمال تیو وضع جیبعلاوه نتا .توانندیوابسته نم ریانجام دهند که اشخاص غ

ندهند.  مبا شرکت انجا يااگر معامله یحت رد،یپذیم ریصرف وجود اشخاص وابسته تأث
) پارمالت، برمر اروپا)، انرون (ای(آدلف کایها در جهان، در آمرشرکت ریاخ يهاییرسوا

 کیاند. آورده نیبذره ری(شرکت بان)، معاملات با اشخاص وابسته را ز ایدر آس ولکان
گروه  يهادر شرکت تواندیاست که معاملات با اشخاص وابسته م نیا یجهان هینظر

معاملات و بهبود بازده  نهیکاهش هز ،یمنابع داخل صیتخص يسازنهیراه به کیعنوان به
سهامداران  ریسا ای رانیمعاملات توسط مد نیا گر،یدر طرف د استفاده شود. هاییدارا

اثر  ایرا گمراه کند  اتیعمل جینتا تواندیکه م شودیطلبانه استفاده مطور فرصتبه
 شیبا افزا گر؛ی. از طرف د)Yuan, 2019: 6(گذارد  تیاقلبر ثروت سهامداران  يمساعدنا

 امدیکه پ ابدییم شیافزا زیدر ارتباط با شرکت ن نفعیافراد ذ زانیم ت،یریمد اریمنابع در اخت
جهت همسو ساختن  نفعیتضاد منافع، افراد ذ جهیبروز تضاد منافع است. در نت یطیشرا نیچن
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 نهی(هز نهیمتحمل هز دیاز تضاد منافع با یبه حداقل رساندن آثار ناش ایبا خود  نیریمنافع سا
 یتضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مال نیکه در کانون ا ری) شوند. مدیندگینما

به  ازین ت،یریمد اراتیرا کاهش دهد؛ اما به علت اخت نهیهز نیتا ا دینمایم یشرکت سع
 . جهتدینمایرا مطرح م قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل ر،ینظارت بر عملکرد مد

پرداخت  یالزحمه خدمات حسابرسعنوان حقبه یمبلغ دیبا یاستفاده از خدمات حسابرس
 نییتع یحسابرس سکیاز حجم و ر يو یابیمبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارز نیشود، ا

و تلاش حسابرس  یممکن است سع ابد،ی شیافزا یالزحمه پرداخت. هر چه قدر حقگرددیم
اطلاعات،  يبالا تیفیبازار نسبت به ک جهیبالا رود. درنت تیفیتبع آن، کو به ابدی شیافزا زین

حسابرسان،  يبالا يهاالزحمه. در عوض ممکن است، حقدهدیالعمل مثبت نشان معکس
باعث عدم  یوابستگ نیها وابسته سازد. چنکاران آنبه صاحب يها را ازلحاظ اقتصادآن

کاران به اطلاعات شرکت اتکا که صاحب شودیوجب مم نیو ا شودیحسابرس م استقلال
اطلاعات  نییپا تیفیبازار نسبت به ک یالعمل منفعکس ،یعمل نیچن جهینکنند که نت

از محققان  ياریاز موضوعات موردعلاقه بس یکی یخدمات حسابرس يگذارمتیق .باشدیم
از نحوه  یانجام شده است. آگاه نهیزم نیدر ا يادیاست و تاکنون مطالعات ز یحسابرس

حسابرس مهم است  يکار و هم براصاحب يهم برا یالزحمه حسابرسحق نییتع
)Williams et al, 2019(بر  تواندیم قیبه حسابرس از دو طر یپرداختالزحمه حق زانی. م
در نظر گرفته  سابرسح يبرا يشتریبالزحمه کار حسابرس اثر بگذارد. هرچه حق تیفیک

صورت  نیدر ا ی، ولبردیکار را بالا م تیفیو ک گرددیم شتریب زین يشود، تلاش و
و باعث از دست رفتن استقلال آنان  شوندیخود وابسته م انیبه مشتر یحسابرسان ازنظر مال

را  یحسابرس يهااز دست دادن کار ممکن است روش یبه خاطر نگران جهیو درنت شودیم
آنان به  يبرا يبد یبعدها عواقب مال تواندیکار م نیانجام ندهند که البته ا یبه شکل مناسب

تقاضا شده  یخارج یالزحمه حسابرسحق تیو ماه زانیدانست م دیهمراه داشته باشد. با
 سکیو ر اتیعمل یدگیچیپ ات،یحجم عمل ؛یفیتوسط حسابرسان، با سه عامل توص

از  یکیعنوان شرکت به تیمالک بیدادند که ترک نشان قاتیمرتبط است. تحق یحسابرس
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 ،یفیسه عامل توص نیبر ا ریتأث قیاز طر تواندیم ،یشرکت تیحاکم يدیعوامل کل
. )Shashank & Thenmozhi, 2020: 2(قرار دهد  ریرا تحت تأث یالزحمه حسابرسحق

اشخاص وابسته  اانجام معاملات ب تیمسئله که ممکن است ماه نیامر و توجه به ا نینظر به ا
 نیانجام ا يدر راستا تیریاشخاص، متفاوت باشد، ممکن است مد ریبا معامله با سا

 یمعاملات، حاضر شود مبالغ نیانجام ا یصدد عدم دقت حسابرس به چگونگمعاملات و در
حسابرس خود را  يرعادیزحمه غالکه خود را در قالب حق یالزحمه حسابرسمازاد بر حق

محقق انتظار دارد که معاملات با اشخاص وابسته  رونی. ازادیپرداخت نما سازد،یم انینما
صورت  يهاپژوهش انیشود. از م یحسابرس يرعادیالزحمه غبروز حق سازنهیبتواند زم

که  صورتنیحاضر شده است. بد يارزشمند جینتا رانیو خارج از ا رانیگرفته در ا
بر رابطه  یحسابرس تهیکم ياعضا یتخصص مال اثر ی) به بررس1399( يو محمد انیباغوم

پژوهش،  يهاافتهیپرداختند.  یالزحمه حسابرسشرکت و حق یطیمح يهاسکیر انیم
 تهیکم ياعضا یتخصص مال شیرا در بر داشت که افزا جهینت نیا ها،هیفرض دییتأضمن عدم

شرکت (شامل  یطیمح يهاسکیر انیم میشدت رابطه مستق فیموجب تضع یحسابرس
نخواهد شد.  یالزحمه حسابرس) و حقيتجار سکیو ر یاتیعمل سکیر ،یمال سکیر
 نیبر رابطه ب یحسابرس يرعادیالزحمه غحق یلیتعد ریتأث ی) به بررس1399( ياسبورز یوبیا

نشان داد  جیدر بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتا یحسابرس تیفیو ک تیساختار مالک
 تیمالک نیب وجود دارد، يرابطه معنادار یحسابرس تیفیو ک تیساختار مالک نیب

 تیفیو ک یبانک تیمالک نیوجود داشته و ب يرابطه معنادار یحسابرس تیفیو ک یخانوادگ
کننده تمرکز لیاثر تعد ی) به بررس1398( يوجود دارد. بابااحمد يرابطه معنادار یحسابرس

از  یپژوهش حاک جیپرداخت. نتا یابرسالزحمه حسو حق رهیمدئتیبر استقلال ه تیمالک
الزحمه بر حق يداریو معن یمنف ریتأث يدارا رهیمدئتیمستقل ه يآن بود که اعضا

منجر به کاهش  رهیمدئتیمستقل ه يدر تعداد اعضا شیکه افزا ياگونهبوده به یحسابرس
با  لاتمعام نیسطح ارتباط ب نیی) به تب1398( ي. محمدگرددیم یحسابرس يهانهیهز

در  شدهرفتهیپذ يهادر شرکت یالزحمه خدمات حسابرسحق نییاشخاص وابسته و تع
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 نیپژوهش، نشان داد که ب يهاهیآزمون فرض جیبورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتا
 يمعنادار رابطه یالزحمه حسابرس) و حقدیابسته (کل، فروش و خرمعاملات با اشخاص و

 نیارتباط ب يبر رو یرحسابرسیالزحمه غنشان داد که حق جینتا ریسا ن،یچنوجود ندارد. هم
. باشدیمؤثر نم یالزحمه حسابرس) و حقدیمعاملات با اشخاص وابسته (کل، فروش و خر

الزحمه حق زانیحجم معامله با اشخاص وابسته بر م ریتأث زی) ن1397( یدر پژوهش پناه
در بورس اوراق بهادار تهران موردبحث و  شدهرفتهیپذ يهاغیرمنتظره حسابرس در شرکت

از  دیامر بود که حجم معاملات خر نیاز ا یحاک یلیتحل يهاافتهیقرار گرفت.  یبررس
مثبت و  ریالزحمه غیرمنتظره حسابرس، تأثحق زانی(فروش به) اشخاص وابسته، بر م

بود؛ پرداخت  لاکه حجم معامله با اشخاص وابسته با ییهاو در شرکت دارد يمعنادار
) به 1397( ینیحسقرار داشت.  ییدر سطح بالا زین یحسابرس يهاالزحمهغیرمنتظره حق

 جیپرداخت. نتا تیالکبر ساختار م دیالزحمه حسابرس با تأکعوامل مؤثر بر حق یبررس
موجب  نیوکار و تضمکسب يهایدگیچیپ ،يحسابدار يهایدگیچیحاصل نشان داد که پ

 يهایدگیچیپ نیبر رابطه ب تیشده و ساختار مالک یحسابرس الزحمهحق شیافزا
مثبت و  ریتأث یالزحمه حسابرسو حق نیوکار، تضمکسب يهایدگیچیپ ،يحسابدار

معاملات با اشخاص وابسته و  نیرابطه ب یبه بررس )1397( یکرممعنادار دارد. شاه
 جیپرداخت. طبق نتا یحسابرس تهیکم يهایژگیبا در نظر گرفتن و یالزحمه حسابرسحق

 میرابطه مستق یالزحمه حسابرسمعاملات با اشخاص وابسته و حق نیحاصل از پژوهش، ب
معاملات با اشخاص وابسته و  نیرابطه ب یحسابرس تهیوجود دارد و استقلال و اندازه کم

 طهبر راب يریتأث یحسابرس تهیکم یو تخصص مال کندیم فیرا تضع یالزحمه حسابرسحق
) به 1394و همکاران ( ی. بنافندارد یالزحمه حسابرسمعاملات با اشخاص وابسته و حق نیب

پژوهش  جیتاپرداختند. ن یندگینما يهانهیمعاملات با اشخاص وابسته بر هز ریتأث یبررس
 يریگاندازه نینسبت توب قیاز طر یندگینما يهانهیهز کهیبود که هنگام نیاز ا یحاک

مثبت و معنادار است و  یندگینما يهانهیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزیتأث شود،یم
 يوجه نقد آزاد مبنا انیرشد و جر يهافرصت نیتعامل ب یعنیدوم  فیتعر کهیهنگام
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 ی) به بررس2020( ي. شاشانک و دنموژستیمعنادار ن ریتأث نیا رد،یگیقرار م يریگاندازه
داشتند که  انیبا اشخاص وابسته پرداختند. آنان ب ملاتو معا تیساختار مالک انیرابطه م

طور مثبت با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط دارد و متمرکز به تیریمد تیمالک
 نی. همچنسودمند است تیسهامداران اقل يمعاملات با اشخاص وابسته برا ادیزاحتمالبه

دارند  يارزش بالاتر هک ییهامشاهده شد که معاملات با اشخاص وابسته در شرکت
ساختار  انیارتباط م ی) به بررس2019و همکاران ( ووانیوجود دارند.  يصورت کمتربه

داشتند که در  انیپرداختند. آنان ب یالزحمه حسابرساندازه شرکت و حق ت،یمالک
 تیسطوح مالک یوقتکنگ ، انگلستان و هنگمتحدهالاتیروابط در ا لیوتحلهیتجز
 نی، رابطه ب»)منافع ییهمگرا«مثال عنوانبا منافع سهامداران سازگار باشد (به یتیریمد

، است. برعکس یمنف یحسابرس يهانهیو هز یو اندازه شرکت حسابرس یتیریمد تیمالک
مثال عنوانداشته باشد (به رتیبا منافع سهامداران مغا یتیریمد تیسطوح مالک یوقت

 ،يسازیالمللنیب ی) به بررس2019( 1و سائورپاه تایآرپ ، رابطه مثبت است.»)میتحک«
بازار در حال ظهور  کیاز  یشرکت: شواهد تجرب تیوابسته و ساختار مالک نیمعاملات طرف

 نی، معاملات طرفهند يدیشرکت تول 367از  ياکه بر اساس نمونه افتندیپرداختند. آنان در
 يهاگروه تیشده است که مالک شخصدارند. م يسازیالمللنیبر ب یمنف ریوابسته تأث

 ،کندیم تیرا تقو يسازیالمللنیوابسته و ب نیمعاملات طرف نیب یرابطه منف يتجار
) به 2019و همکاران ( امیلی. وکنندیم فیرابطه را تضع نیا یسهامداران خارج کهیدرحال
کنترل  تیفیکسنجش  اریعنوان معبه یمربوط به حسابرس يهانهینادرست هز يبندطبقه
وجود دارد که  يادیز اتیداشتند ادب انیپرداختند. آنان ب یالزحمه حسابرسو حق یداخل

و  يریگمیتصم ،یمال يگزارشگر تیفیرا بر ک فیضع یکنترل داخل ستمیس کی راتیتأث
 یکنترل داخل تیفیک يکه معمولًا برا ی، شاخصحالنی. بااکندیم یبررس یحسابرس

نسبت به  یداخل يهادر کنترل یضعف اساس کیمثال، عنوان(به ردیگیم ارمورداستفاده قر
. است افتهیو در دهه گذشته ازنظر وقوع کاهش  افتدی) نسبتاً نادر اتفاق میمال يگزارشگر

1. Arpita & Saurabh 
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 یمربوط به حسابرس يهانهینادرست هز يبندها در طبقهداشت که شرکت انیب هاافتهی
 ریهستند (تأخ يموقع کمتربه يسازهاپرونده ،کنندیم شرا گزار یاحتمالاً ضعف اساس

 يبندطبقه نی. همچنکنندیرا پرداخت م يبالاتر یحسابرس يهانهی) و هزتریگزارش طولان
 وئانیارتباط دارد.  فیضع یکنترل داخل تیفیباک یمربوط به حسابرس يهانهینادرست هز

داوطلبانه معاملات مربوط به اشخاص  يرو افشاگ یشرکت تیرابطه حاکم یبه بررس) 2019(
 يافشا زانی، ممستقل رانینسبت مد ،یخارج تینشان داد که مالک جیمرتبط پرداخت. نتا

داوطلبانه معاملات مربوط به  يافشا زانیدر م یتوجهقابل ریاطلاعات و سن شرکت تأث
 یارتباط منف تاطلاعا گونهنیا ياندازه شرکت با افشا کهیاشخاص وابسته دارد؛ درحال

، عملکرد شرکت ،يا، نسبت سرپرستان حرفهدولت تیعوامل ازجمله مالک ریدارد. سا
وابسته  يهاحسابرس با نسبت معاملات طرف تیفی، ک)رعاملی(مد رعاملیمد یدوگانگ

 ندارد. ياثر

 پژوهش روش
کـاربردي بـوده و  یو روش، توصیفی و ازنظر هـدف، پژوهشـ تیپژوهش حاضر ازنظر ماه

آوري اطلاعـات، ها با استفاده از جمعدر پژوهش حاضر، وضعیت موجود متغیر کهییازآنجا
قـرار گرفتـه اسـت، در ردیـف مطالعـات  یو بررسـ لیـمـورد تحلاز طریق اطلاعات گذشته 

اند پژوهش، عبارت نیاطلاعات در ا يشود. ابزار گردآورگنجانده می همبستگی -توصیفی
ــاز کل ــا هی ــران و بانک يهاتیس ــادار ته ــورس اوراق به ــاســازمان ب ــات يه ــرتبط.  یاطلاع م

 يهـاپـژوهش از بانک يرهـایمتغ رامـونیلـازم پ يهـاکه پس از استخراج داده صورتنیبد
 جینتـا از،یـموردن يآمـار يهاافزارنرم قیمختلف از طر يهامرتبط، با انجام آزمون یاطلاعات

؛ شـدهنیتدوهـاي در مسیر آزمون فرضـیه داده خواهد شد. میکل جامعه تعمآمده بهدستبه
 ی(جهت بررسـ یفیتوصانجام آمار از  اندعبارت هاداده لیوتحلهیها و ابزار تجزروشعمده 

 ،)یپراکنـدگ يهابـر اسـاس شـاخص رهـایمتغ تیوضـع یعمـوم شیو نما یعموم تیوضع
آزمـون نبـود ، )هاهیمدل آزمون فرضـ ينرمال بودن جملات خطا یبرا (بررسآزمون جارك

تلـورانس و  يهابـر اسـاس شـاخص پژوهش يرهایمتغ انیخطی منبود هم یخطی (بررسهم
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بـا  هـاانسیوار یهمسان یبررس ي(برا یناهمسان انسیآزمون نبود وار ،)انسیعامل تورم وار
در برابـر  ییتـابلو يهـاانتخـاب داده یبررسـ يآزمـون چـاو (بـرا ،)تیاستفاده از آزمون وا

انتخاب روش اثـرات ثابـت در برابـر اثـرات  یبررس يآزمون هاسمن (برا، )یقیتلف يهاداده
شناسی پژوهش به طـرح مـدل پس از تشریح روش .رهیچند متغ ونیانجام رگرس و )یتصادف

 پردازیم.رگرسیونی و متغیرهاي پژوهش می

 مدل رگرسیونی فرضیه اول

UAFit=β0+β1RPTit+β2SIZEit+β3LEVit+β4PROFit+β5CFOit+ɛit 

 هاي دوم الی پنجممدل رگرسیونی فرضیه

UAFit=β0+β1RPTit+β2BDSit+β3IBDit+β4CEOPit+β5DUALit 
 +β6BDS*RPTit+β7IBD*RPTit+β8CEOP*RPTit+β9DUAL*RPTit 
 +β10SIZEit+β11LEVit+β12PROFit+β13PROFit+ɛit 

 تبیین شده است. 1اختصار در جدول متغیرهاي پژوهش، به تعاریف عملیاتی

 متغیرهاي پژوهش عملیاتی . تعاریف1جدول 
 نحوه سنجش علامت نوع نام متغیر

غیرمنتظره الزحمه حق
 حسابرس

 UAF وابسته
الزحمه عادي حسابرس باقیمانده رگرسیون مدل حق

 *شده توسط سیمونیکارائه
 اشخاص با معاملات

 وابسته
 RPT مستقل

 افشاشده وابسته اشخاص از خرید مبالغ کل
 هادارایی کل

 .رهیمدئتیهلگاریتم طبیعی تعداد اعضاي  BDS گرتعدیل رهیمدئتیهاندازه 

 IBD گرتعدیل مدیرهاستقلال هیئت
 مدیرههیئت رموظفیغتعداد اعضاي 
 مدیرههیئت ياعضا تعداد کل

 CEOP گرتعدیل ثبات مدیرعامل
اگر مدیرعامل نسبت به سال گذشته تغییر نکرده باشد، 

 امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر.

 DUAL گرتعدیل دوگانگی نقش مدیرعامل
مدیره هیئت سیرئ زمانهم صورتبهاگر مدیرعامل 

 نباشد، امتیاز صفر و در غیر این صورت امتیاز یک.
هاي شرکت در پایان مجموع دارایی طبیعی لگاریتم SIZE کنترلی اندازه شرکت
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 نحوه سنجش علامت نوع نام متغیر
 .سال

 LEV کنترلی اهرم مالی
 هاکل بدهی
 هاکل دارایی

 PROF کنترلی سودآوري
 تعداد سهام*ارزش بازار هر سهم

 صاحبان سهام عاديحقوق 

 CFO کنترلی هاي نقديجریان
 هاي عملیاتیهاي حاصل از فعالیتنسبت جریان

 هاکل دارایی
حسـابرس  يالزحمـه عـادمـدل حـق یونرگرسـ یمانـدهاز طریـق باق ،حسـابرس یرعـاديغ الزحمهدر این پژوهش، حق*

 .شودیبرآورد م یمونیکشده توسط سارائه

Lnfee=β0+β1lnTA+β2ROA+β3LEVE+β4TEN+β5AUD 
 +β6SIZE+β7INVERC+β8ISSUE+β9LOSS+β10LIQUID+β11CHGSAL+ε 

 که در رابطه فوق:
:LNfee حسـابرس، بـه شـدهپرداخت الزحمـهحق طبیعـی لگـاریتم:LNTA طبیعـی  لگـاریتم
حسابرس انتخاب  تداوم TEN:مالی، اهرم LEVE:ها،دارایی بازده ROA:ها،دارایی مجموع

هـاي حسابرسـی سـال فعلـی، امتیـاز (انتخاب موسسه حسابرسی سال قبل جهت انجام فعالیت
 صـورت در کـه اسـت ايمتغیـر دوگانـه ISSUE:یک؛ در غیر این صورت؛ امتیـاز صـفر)،

 آن بـه صـورت این غیر و در یک ارزش آن به جاري سال در قرضه اوراق و سهام صدور

زیان (گزارش زیان؛ امتیاز یک؛ در غیر ایـن صـورت؛ امتیـاز  LOSS: دهیم،می صفر ارزش
 قبـل سال به نسبت جاري سال فروش در تغییر CHGSALE:جاري، نسبت LIQID:صفر)،

 Choi et( است الزحمه غیرمنتظره حسابرسرگرسیون بوده و بیانگر حق مدل باقیمانده :ε و

al., 2010 ،1393؛ واعظ و احمدي.( 
در بورس اوراق بهادار تهـران  شدهرفتهیپذ هايپژوهش، شرکت نیدر ا آماري جامعه

حصول  يبرا در ادامه وسال بوده است.  دهبه مدت  1398سال  انیتا پا 1389سال  ياز ابتدا
شـده اسـت. لـذا، استفاده(غربـالگري)  کیستماتیمطلوب از روش حذف س آماري به نمونه
 رونیــازا. شــده اســت لیتعــد ریــز يهاتیو محــدود طیبــا اســتفاده از شــرا آمــاري جامعــه
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 بایست:هاي نمونه میشرکت
 ده باشند،هاي زیاندر زمره شرکت •
 ،خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده باشند تعضویساله ده عضویت •
 ،اسفند باشند 29 انیبه پا یمنته یسال مال يدارا •
 ي کافی براي سنجش متغیرها باشند،هادادهداراي  •
 و نداده باشند یسال مال رییتغ •
 يگرو واسطه يگذارهیسرما يهاشرکت ،یمؤسسات مال ریها و سابانک در زمره •
 .نباشد نگیزیو ل نگیو هلد

 نمونه آماري انتخاب گردید. عنوانبهشرکت  71گیري فوق تعداد بر اساس نمونه

 هایافته

 هاي پژوهشبررسی آمار توصیفی متغیر
 نشان داده شده است. 2هاي پژوهش در جدول متغیرآمار توصیفی 

 یآمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در دوره موردبررس .2جدول 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر

 RPT 125/0 129/0 195/0 097/0 221/2 معاملات با اشخاص وابسته
 UAF 725/0 625/0 097/1 185/1- 341/2 الزحمه غیرمنتظره حسابرسحق

 BDS 945/1 609/1 197/2 098/1 352/3 مدیرهاندازه هیئت

 IBD 428/0 285/0 714/0 142/0 411/3 مدیرهاستقلال هیئت

 CEOP 583/0 000/0 000/1 000/0 418/4 ثبات مدیرعامل

 DUAL 808/0 000/1 000/1 000/0 251/2 دوگانگی نقش مدیرعامل

 SIZE 877/12 769/12 846/17 367/9 415/3 اندازه شرکت

 LEV 678/0 695/0 893/0 498/0 151/1 اهرم مالی

 PROF 182/2 215/2 566/3 141/1 206/2 سودآوري

 CFO 263/0- 209/0- 035/0- 888/0- 398/2 هاي نقديجریان
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 هاي پژوهشفرضیه پسماند مدل رگرسیونینرمال بودن  بررسی 
هاي پژوهش از آزمون جارك براي بررسی نرمال بودن توزیع آماري جملات خطاي فرضیه

 3نتایج آزمون مذکور در جدول که  استفاده شده است Eviewsافزاري برا در محیط نرم –
 ارائه شده است.

 پژوهش هاينرمال بودن توزیع آماري جملات خطاي فرضیه بررسینتایج  .3جدول 
 چولگی کشیدگی احتمال آماره جارك برا جارك برا آماره نام متغیر

 415/2 515/3 085/0 251/81 اول فرضیه رگرسیونی مدل پسماند
 093/2 458/2 099/0 858/22 دوم تا پنجم فرضیه رگرسیونی مدل پسماند

احتمال آماره جـارك قرار داشته و  – 3و  3چولگی و کشیدگی در بازه بهینه  به لحاظ آنکه
اسـت، نرمـال بـودن  %5، بیشـتر از سـطح خطـاي متغیرهاي مذکوربرا براي توزیع آماري  –

 .گرددمیتأیید  پژوهش هايفرضیه رگرسیونی مدل پسماندتوزیع آماري 

 هاي پژوهشبررسی پایایی متغیر
 ایــم، پســران و شــین ریشــه واحــد ، از آزمــونپــژوهش هــايمتغیر پایــایی بررســی منظوربــه

 نشان داده شده است. 4و نتایج آزمون مذکور در جدول  شدهاستفاده
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 شین و پسران ایم، واحد ریشه آزمون با استفاده از هاي پژوهشپایایی متغیربررسی  .4 جدول

 نماد نام متغیر
نوع 
 متغیر

 واحد ریشه آزمون
 شین و پسران ایم،

 آزموناحتمال آماره  آزمونآماره 
 0000/0 -251/22 وابسته UAF حسابرسالزحمه غیرمنتظره حق

 0000/0 -541/21 مستقل RPT معاملات با اشخاص وابسته
 BDS مدیرهاندازه هیئت

تعدیل
 گر

525/12- 0000/0 
 IBD 365/11- 0000/0 مدیرهاستقلال هیئت

 CEOP 728/19- 0000/0 ثبات مدیرعامل
 DUAL 826/22- 0000/0 دوگانگی نقش مدیرعامل

اندازه و  معاملات با اشخاص وابستهتعامل 
 RPT*IBD 196/19- 0000/0 رهیمدئتیه

 و استقلال معاملات با اشخاص وابستهتعامل 
 RPT*BDS 335/58- 0000/0 رهیمدئتیه

تعامل معاملات با اشخاص وابسته و ثبات 
 رعاملیمد

RPT*CEO
P 

178/85- 0000/0 

 یدوگانگتعامل معاملات با اشخاص وابسته و 
 رعاملینقش مد

RPT*DUA
L 

254/13- 0000/0 

 SIZE اندازه شرکت

 کنترلی

266/51- 0000/0 
 LEV 716/71- 0000/0 اهرم مالی
 PROF 132/52- 0000/0 سودآوري

 CFO 171/74- 0000/0 هاي نقديجریان

دوره هــاي پــژوهش در آمده، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه متغیــردســتبــر اســاس نتــایج به
ــوده ــا ب ــی، پای ــون بررس ــاره آزم ــال آم ــرا احتم ــد؛ زی ــم،ان ــران ای ــین و پس ــامی  ش در تم

 بوده است. %5ها، کمتر از سطح خطاي متغیر

 رگرسیون فرضشیپي هاآزمون
قبل از برازش مدل رگرسیونی، انجام آزمون فروض کلاسیک الزامی اسـت کـه مشـتمل بـر 

بـه  5هـاي مـذکور در جـدول نتـایج آزمونباشـد کـه و هاسـمن می سه آزمون وایت، چـاو
 نمایش گذاشته شده است.
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 رگرسیون فرضشیپ هايآزمونبررسی . 5جدول 
 احتمال آماره آزمون درجه آزادي آماره آزمون فرضیه نام آزمون

 وایت
 0951/0 )4،455( 585/88 اول

 0785/0 )190،213( 585/82 دوم تا پنجم

 چاو
 0739/0 )102،712( 419/55 اول

 0735/0 )102،444( 555/50 دوم تا پنجم

 هاسمن
تلفیقی را تأیید نموده، ضرورتی  هايداده از آنکه نتایج آزمون چاو، استفاده به علت

 براي انجام آزمون مذکور وجود ندارد.

بوده و بر ایـن  %5بر اساس مندرجات جدول فوق احتمال آماره وایت بالاتر از سطح خطاي 
نتایج آزمون چاو، اسـتفاده از گردد. همچنین وجود ناهمسانی واریانس رد می اساس، فرض

زیرا احتمال آماره آزمون مذکور، بیشتر سطح خطـاي ؛ هاي تلفیقی را تأیید نموده استهداد
 است و بر اساس این نتایج، ضرورتی براي انجام آزمون هاسمن وجود ندارد. 5%

 پژوهش اول آزمون فرضیه
 نشان داده شده است. 6در جدول مذکور  فرضیه هاي تلفیقیدادهمدل رگرسیونی 

 پژوهش اول فرضیه تلفیقی هايداده رگرسیونی نتایج برازش مدل .6جدول 
UAFit=β0+β1RPTit+β2SIZEit+β3LEVit+β4PROFit+β5CFOit+ɛit 

 هاآماره
 رهایمتغ

 نماد
ضرایب 

 رگرسیونی
آماره 

t 
احتمال 

 tآماره 
 عامل تورم واریانس

VIF 
 ---- C 015/0 583/0 6237/0 مقدار ثابت

معاملات با اشخاص 
 RPT 095/5 375/3 0048/0 415/2 وابسته

 SIZE 123/3- 298/4- 0000/0 554/2 اندازه شرکت
 LEV 541/5 741/0 5401/0 274/2 اهرم مالی
 PROF 541/5- 757/4- 0015/0 745/2 سودآوري

 CFO 058/4- 732/4- 0000/0 251/2 هاي نقديجریان

 ضریب تعیین
 )2R( 

ضریب تعیین 
 شدهحیتصح

)2ADJR( 

 دوربین واتسون
)D-W( 

 Fاحتمال آماره  Fآماره 

662/0 648/0 274/2 673/18 0000/0 
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 میـان متغیرهـاي خطیهمیابیم که فرض وجود در مینتایج حاصل از جدول فوق، بر اساس 
 معاملـات باشـد. حجـممی 5زیرا مقدار عامل تورم واریانس کمتـر از ؛ گرددپژوهش رد می

 مثبـت و معنـاداري تـأثیر حسابرس، غیرمنتظره الزحمهحق میزان بر وابسته، اشخاص از خرید
 آن tآمـاره  )، سـطح معنـاداري095/5( ضـریب رگرسـیونی بـودن ضـمن مثبـت؛ زیرا دارد

بر اساس  .گرددیم دییاول پژوهش تأ هیفرض. لذا است %5کمتر از سطح خطاي  ،)0048/0(
وابسـته، ضـمن توجـه بـه تـأثیر  تغییـرات متغیـر %65حـدود مـدل،  شدهلیضریب تعیین تعد

 شـدهینـیبشیمتغیرهاي توضـیحی کـه در مـدل مـذکور پمتغیرهاي کنترلی، توسط تغییرات 
واتسون استفاده شده است که چون  –آزمون دوربین  لحاظ آنکهبه بود، قابل توضیح است. 

بـین واریـانس  نوع اول همبستگی فرض وجودرار دارد، ق du-4و du مقدار آن در بازه بهینه
کمتر از سـطح  ،F احتمال آماره آزمونبا توجه به آنکه  تیگردد. درنهاجملات خطا رد می

اعتمـاد قابلخطی، صورت به برازش شدهرگرسیون  کلیتمعنادار بودن باشد، می %5خطاي 
 است.

 پژوهش دوم تا پنجم هايآزمون فرضیه
نشـان داده شـده  7در جـدول  مذکور پـژوهش هايفرضیه هاي تلفیقیدادهمدل رگرسیونی 

 است.

 هاي دوم تا پنجم پژوهشفرضیه تلفیقی هايداده رگرسیونی نتایج برازش مدل .7جدول 
UAFit=β0+β1RPTit+β2BDSit+β3IBDit+β4CEOPit+β5DUALit 

 +β6BDS*RPTit+β7IBD*RPTit+β8CEOP*RPTit+β9DUAL*RPTit 
 +β10SIZEit+β11LEVit+β12PROFit+β13PROFit+ɛit 

 هاآماره
 رهایمتغ

 نماد
ضرایب 

 رگرسیونی
 tآماره 

احتمال 
 tآماره 

عامل تورم 
 VIF واریانس

 ---- C 574/5 574/1 0544/0 مقدار ثابت

معاملات با اشخاص 
 RPT 125/4 716/5 0000/0 545/2 وابسته

 BDS 252/10- 112/1- 0692/0 101/2 مدیرهاندازه هیئت
 IBD 265/5- 447/4- 0000/0 105/2 مدیرهاستقلال هیئت
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UAFit=β0+β1RPTit+β2BDSit+β3IBDit+β4CEOPit+β5DUALit 
 +β6BDS*RPTit+β7IBD*RPTit+β8CEOP*RPTit+β9DUAL*RPTit 

 +β10SIZEit+β11LEVit+β12PROFit+β13PROFit+ɛit 
 هاآماره

 رهایمتغ
 نماد

ضرایب 
 رگرسیونی

 tآماره 
احتمال 

 tآماره 
عامل تورم 

 VIF واریانس
 CEOP 666/5- 952/0- 5026/0 215/2 ثبات مدیرعامل
دوگانگی نقش 

 DUAL 925/9- 602/6- 0000/0 273/2 مدیرعامل

معاملات با تعامل 
اندازه و  اشخاص وابسته

 مدیرههیئت
RPT*IBD 665/6- 551/0- 9430/0 217/2 

معاملات با تعامل 
 و استقلال اشخاص وابسته

 مدیرههیئت
RPT*BDS 101/6- 413/3- 0007/0 255/2 

تعامل معاملات با 
اشخاص وابسته و ثبات 

 رعاملیمد
RPT*CEOP 213/7- 111/1- 2451/0 234/2 

تعامل معاملات با 
اشخاص وابسته و 

نقش  یدوگانگ
 رعاملیمد

RPT*DUAL 584/4- 934/7- 0000/0 453/2 

 SIZE 704/5- 444/3- 0021/0 195/2 اندازه شرکت
 LEV 351/3 305/1 0624/0 223/2 اهرم مالی
 PROF 154/2- 154/6- 0000/0 265/2 سودآوري

 CFO 114/4- 302/7- 0000/0 550/2 هاي نقديجریان
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 دوربین واتسون
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احتمال آماره  Fآماره 
F 

682/0 599/0 164/2 524/50 0000/0 

 میـان متغیرهـاي خطیهمیابیم که فرض وجود در مینتایج حاصل از جدول فوق، بر اساس 
مدیره هیئت باشد. اندازهمی 5زیرا مقدار عامل تورم واریانس کمتر از ؛ گرددپژوهش رد می
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 رگـذاریتأث یحسابرسـ الزحمـه غیرمنتظـرهمعاملات بـا اشـخاص وابسـته و حق انیبر ارتباط م
 آن tآمـاره  )، سـطح معنـاداري-665/6( ضـریب رگرسـیونی بودن ضمن منفی؛ زیرا نیست

 . اسـتقلالگـرددیمـ ردپـژوهش  دوم هیفرض. لذا است %5از سطح خطاي  بیشتر ،)9430/0(
 یالزحمـه غیرمنتظـره حسابرسـمعاملات با اشـخاص وابسـته و حق انیمدیره بر ارتباط مهیئت

 )، سـطح معنـاداري-101/6( ضـریب رگرسـیونی بـودن ضـمن منفـی؛ زیرا است رگذاریتأث
 تأییـدپـژوهش  سـوم هیفرضـ. لـذا اسـت %5از سـطح خطـاي  کمتـر ،)0007/0( آن tآمـاره 

 الزحمه غیرمنتظرهمعاملات با اشخاص وابسته و حق انیبر ارتباط م . ثبات مدیرعاملگرددیم
)، سـطح -213/7( ضـریب رگرسـیونی بـودن ضمن منفـی؛ زیرا نیست رگذاریتأث یحسابرس

 ردپژوهش  سوم هیفرض. لذا است %5از سطح خطاي  بیشتر ،)2451/0( آن tآماره  معناداري
الزحمه معاملات با اشخاص وابسته و حق انیبر ارتباط م . دوگانگی نقش مدیرعاملگرددیم

)، -584/4( ضریب رگرسـیونی بودن ضمن منفی؛ زیرا است رگذاریتأث یحسابرس غیرمنتظره
 چهـارم هیفرضـ. لـذا اسـت %5از سطح خطـاي  کمتر ،)0000/0( آن tآماره  سطح معناداري

 تغییرات متغیـر %60حدود مدل،  شدهلیضریب تعیین تعدبر اساس . گرددیم تأییدپژوهش 
متغیرهـاي توضـیحی کـه در وابسته، ضمن توجه به تأثیر متغیرهاي کنترلی، توسـط تغییـرات 

واتسـون  –آزمون دوربین  به لحاظ آنکهبود، قابل توضیح است.  شدهینیبشیمدل مذکور پ
 فـرض وجـودرار دارد، قـ du-4و du استفاده شده است کـه چـون مقـدار آن در بـازه بهینـه

بـا توجـه بـه آنکـه  تیـگـردد. درنهابین واریـانس جملـات خطـا رد می نوع اول همبستگی
رگرسـیون  کلیـتمعنادار بـودن باشد، می %5کمتر از سطح خطاي  ،F احتمال آماره آزمون

 اعتماد است.قابلخطی، صورت به برازش شده

 گیريبحث و نتیجه
ها؛ ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه میـان معاملـات بـا اساس آزمون فرضیهدر این پژوهش و بر 

الزحمه غیرمنتظره حسابرس یک ارتباط منفی و معنادار برقـرار اسـت. اشخاص وابسته و حق
مـدیره و دوگـانگی نقـش هـا دلالـت بـر ایـن نکتـه داشـت کـه اسـتقلال هیئتهمچنین یافته

الزحمـه غیرمنتظـره حسـابرس ته و حـقمدیرعامل بر رابطه میـان معاملـات بـا اشـخاص وابسـ
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مــدیره و دوگــانگی نقــش مــدیرعامل بــر اســتقلال هیئت گریدعبارتبــهتأثیرگــذار هســتند. 
گونـه هاي کاهش ایـنالزحمه غیرمنتظره حسابرس یک اثر منفی و معنادار دارند و زمینهحق

شـخاص وابسـته ا تـوان اظهـار داشـت کـهها را فراهم آورد. بر اساس نتایج حاصله میهزینه
ــتقل از  ــدیمس ــتندین گریک ــتانداردهاو  س ــابدار يدر اس ــرا يحس ــات، روابــط و  يب معامل

وضـع شـده اسـت تـا  یخاص يو افشا ياشخاص وابسته، الزامات حسابدار يهاحسابمانده
هـا بـر بـالقوه آن ایـ یآثـار واقعـ و تیـقادر به درك ماه یمال يهاکنندگان صورتاستفاده
و برخـورد  یابیـارز ص،یمنظور تشـخبـه دیـحسـابرس با جـهیباشـند. درنت یمـال يهاصورت

 يافشـا ایـ صیدر تشـخ يواحد تجار یاز کوتاه یناش تیبااهم فیتحر يمناسب با خطرها
ــط  ــات، رواب ــمعامل ــابمانده ای ــتانداردها،  يهاحس ــات آن اس ــق الزام ــته طب ــخاص وابس اش

کسب شـناخت از روابـط و معاملـات واحـد  در این راستا را اجرا کند. یحسابرس يهاشرو
چند عامل خطر تقلـب طبـق  ای کیاحتمال وجود  یابیبا اشخاص وابسته، جهت ارز يتجار

تر اشخاص وابسته، راحـت قیاز طر تواندیتقلب م رایلازم است، ز یحسابرس 240استاندارد 
ــود ــام ش ــانج ــ ی. حت ــر حسابرس ــتاندا یاگ ــق اس ــ يردهاطب ــهبه ،یحسابرس ــب  ياگون مناس

ــه ــت محــدود يزیربرنام ــه عل ــاتیو اجراشــده باشــد، ب ــ يه ــا ،یحسابرســ یذات ــر  نی خط
کشـف نشـود.  یمـال يهاصـورت تیبااهم يهافیتحر یوجود دارد که برخ ریناپذاجتناب

 ربـ یذاتـ يهـاتیآثار بالقوه محدود ر،یچون موارد ز یلیدر مورد اشخاص وابسته، بنا به دلا
ممکن اسـت  ییاجرا رانیمد .است شتریب ت،یبااهم يهافیحسابرس در کشف تحر ییتوانا

از وجود همه روابط و معاملات با اشخاص وابسته آگـاه نباشـند. روابـط بـا اشـخاص وابسـته 
 ییاجرا رانیتوسط مد يکاردست ای يکارپنهان ،یتبان يرا برا يشتریممکن است فرصت ب

خواهـد نمـود تـا  یحسابرس تهیبه کم ییهابه پرداخت بیغرا تر ریامر مد نیفراهم کند که ا
اضـافه  نیـنـوع معاملـات فـراهم گـردد کـه ا نیـاطلاعات مربوط بـه ا يعدم افشا يهانهیزم

 تیمالکاز طرفی  .دهدیالزحمه غیرمنتظره حسابرس نشان مها خود را در قالب حقپرداخت
و  رانیمنـافع مـد کـردنهمسو  لیرا به دل رانیسهامداران و مد نیب یندگیمسئله نما یتیریمد

در ترکیـب  رموظـفیغکـه وجـود اعضـاي  صـورتنیبد سهامداران، کـاهش خواهـد داد.
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اطلاعـات  تیـفیبـه کمدیره مدیره و همچنین تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئتهیئت
 یرسـحساب تیـخاطر حسابرسان جهت انجـام فعال نیداشته، به هم ازین ترشیدر مقابل سود ب

کننـد. وجـود  یاطلاعـات را گـواه تیـفیخود را حداکثر و ک يهاتلاش دیدر شکل مؤثر با
 یرا کاهش داده و عدم تقارن اطلاعـات تیریو مد تیمالک نیبالا، شکاف ب یتیریمد تیمالک

ي رعـادیالزحمه غ(حق ینظارت يهانهیهز ازیکه ن تر خواهد بودنییها پاسازمان رینسبت به سا
 دهد.یرا کاهش م) یحسابرس

 هاشنهادیپ
توان به مدیران واحدهاي تجاري پیشنهاد داد که از طریق کـاهش بر اساس نتایج حاصله می

ي را فـراهم رعـادیغهـاي حسابرسـی معاملات با اشـخاص وابسـته؛ موجبـات کـاهش هزینـه
هـاي هـا پیشـنهاد نمـود کـه زمینـهمـدیره شـرکتتوان بـه ترکیـب هیئتآورند. همچنین می

گونه زیرا بر اساس قانون تجارت؛ این؛ را فراهم آورند رموظفیغي بیشتر اعضاي ریکارگبه
مدیره حقوقی دریافـت نماینـد. از طرفـی توانند در قبال عضویت در ترکیب هیئتافراد نمی

تري نسـبت هاي سنگینها، مسئولیتمدیره شرکتدر ترکیب هیئت رموظفیغچون اعضاي 
هـا دارنـد؛ اهداف و رعایت اساسنامه و مصـوبات مجـامع عمـومی شـرکتبه پیشبرد امور و 

هـاي شـرکت را فـراهم کـرده و هـاي نظـارتی بیشـتري روي فعالیـتموجبات بهبود فعالیت
ي؛ معاملـات بـا اشـخاص رعـادیغالزحمـه حسابرسـی هاي حـقتواند طریق کاهش هزینهمی

گـردد کـه از طریـق نیز پیشنهاد مـی گذارانوابسته را تحت کنترل خود قرار دهد. به سرمایه
هـاي هـایی را مبنـاي انجـام فعالیـتگـذاري؛ شـرکتهـاي هـدف سـرمایهبندي شرکترتبه

هـا در سـطح پـایینی گذاري قرار دهند که معاملات با اشخاص وابسته در آن شـرکتسرمایه
 هــا راگونــه شــرکتمــدیره ایــنگــردد ترکیــب هیئتباشــد. همچنــین بــه آنــان پیشــنهاد مــی

مـدیره و نقـش هیئت سیرئی قرار دهند و به این موضوع توجه قرار دهند تا نقش موردبررس
در ترکیــب  رموظــفیغي اعضــاي ریکارگبــهباشــد و  شــدهکیتفکمــدیرعامل از هــم 

قـرار گرفتـه باشـد؛ زیـرا ایـن عوامـل  موردتوجـهیکپارچه و قوي  صورتبهمدیره نیز هیئت
گذاري شوند. در ادامه به مراجع استانداردرسی میي حسابرعادیغهاي موجب کاهش هزینه
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گردد که معیارهاي مدون، صـحیح و قابـل اتکـایی را بـراي سـنجش صـحیح نیز پیشنهاد می
عـادي هـاي غیـرالزحمهمعاملات با اشخاص وابسته تدوین نمایند تا از این طریق، ردیابی حق

اهمیت بیشـتر موضـوع پـژوهش حسابرسی ممکن گردد. در ادامه و در راستاي روشن شدن 
 گردد.حاضر، موضوعات زیر به محققین آتی پیشنهاد می

 و معاملـات بـا اشـخاص وابسـته انیـارتبـاط م لیدر تعـد تیـاثـر سـاختار مالکبررسی 
 هاي مالی.زمان بروز بحراندر  یحسابرسالزحمه غیرمنتظره حق

 و بـا اشـخاص وابسـته معاملـات انیـارتبـاط م لیدر تعـد تیـاثـر سـاختار مالکبررسی 
 صنایع مختلف.در  یحسابرسالزحمه غیرمنتظره حق

 و معاملـات بـا اشـخاص وابسـته انیـارتبـاط م لیدر تعـد تیـاثـر سـاختار مالکبررسی 
 مراحل مختلف چرخه حیات شرکت.در  یحسابرسالزحمه غیرمنتظره حق

 هامحدودیت
هاي پـژوهش محدودیت نیترمهموجود معیارهاي مختلف براي سنجش ساختار مالکیت از 

گـذاران نهـادي، دوره حاضر بود. چرا معیارهاي مختلفـی نظیـر مالکیـت مـدیریت، سـرمایه
ي آنان؛ نتـایج حاصـله بـا ریکارگبهو ... نیز وجود دارد که ممکن است با  رعاملیمدتصدي 

 .نتایج پژوهش فعلی متفاوت باشد
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 منابع
 نیبر رابطه ب یحسابرس يرعادیالزحمه غحق یلیتعد ریتأث یبررس). 1399(.هیسم ي،اسبورز یوبیا

داخل کشور  يپارسا .در بورس اوراق بهادار تهران یحسابرس تیفیو ک تیساختار مالک
 .هیسارو یموسسه آموزش عال، ارشدیکارشناس

الزحمه و حق رهیمدئتیبر استقلال ه تیکننده تمرکز مالکلیتعداثر ). 1398. (بهاره ي،بابااحمد
هشت بهشت،  یموسسه آموزش عال. ارشدیداخل کشور کارشناس يپارسا ی.حسابرس

 ي.گروه حسابدار
بر رابطه  یحسابرس تهیکم ياعضا یاثر تخصص مال). 1399. (عرفان ،يمحمد ک،یراف ان،یباغوم

 ی. فصلنامه مطالعات تجربیالزحمه حسابرسشرکت و حق یطیمح يهاسکیر انیم
 .67، شماره 17دوره  ،یمال يحسابدار

 ریبررسی تأث. )1395(نوروزانی، حکیمه، شیرزادي، منصور، فروتن، حجت، محبی، مریم.برنده 
در بورس  شدهرفتهیهاي پذالزحمه حسابرسی در شرکتمعاملات با اشخاص وابسته بر حق

 .1دوره . همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، اوراق بهادار تهران
معاملات با اشخاص  ریتأث یبررس). 1394. (يدانا، محمد مهد ،یمقدم، عل يوریمحمد، غ ،یبناف

، شماره 12دوره  ،یمال يحسابدار ی. فصلنامه مطالعات تجربیندگینما يهانهیوابسته بر هز
 .45 یاپیشماره پ - 45

 وابسته با مالکیت نهاديبررسی رابطه بین معاملات با اشخاص ). 1392. (پناهی، مسعود
ارشد، موسسه نامه کارشناسی. پایانهامدیره شرکتمدت) و ترکیب هیئتبلندمدت/کوتاه(

 دانشکده حسابداري و مدیریت. -کار  یرانتفاعیغ یردولتیآموزش عالی غ
الزحمه غیرمنتظره حق زانیحجم معامله با اشخاص وابسته بر م ریتأث ).1397( .وسفی، یپناه

 افتیدر ينامه براانیپا .در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ يهاحسابرس در شرکت
 دانشکده، واحد تاکستان یدانشگاه آزاد اسلامي، ارشد در رشته حسابداریدرجه کارشناس

 .یعلوم انسان
 .تیبر ساختار مالک دیتأکالزحمه حسابرس با عوامل مؤثر بر حق). 1397(.انیدشایس ی،نیحس

 ی.رجاء، دانشکده علوم انسان یموسسه آموزش عال، ارشدیداخل کشور کارشناس يپارسا
 یالزحمه حسابرسمعاملات با اشخاص وابسته و حق نیرابطه ب یبررس ).1397( ی.مصطف ی،کرمشاه
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باهنر کرمان، دانشکده  دیدانشگاه شه .یحسابرس تهیکم يهایژگیبا در نظر گرفتن و
 .و اقتصاد تیریمد

الزحمه حق نییمعاملات با اشخاص وابسته و تع نیسطح ارتباط ب نییتب ).1398( ي.مهددیس ي،محمد
 يپارسا. در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ يهادر شرکت یخدمات حسابرس

 ي.بجنورد، گروه حسابدار - مانیحک یموسسه آموزش عال ،ارشدیداخل کشور کارشناس
الزحمه غیرعادي حسابرسی و تعداد بند اظهارنظر ثیر حق). تأ1393، احمدي، وریا. (علیواعظ، سید

و عمل، سال اول، شماره  نظریه .. حسابرسییحسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس
 .21- 1، صص 93، پاییز 2
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