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 چکیده
شرکت  751کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی  نیب رابطه تاثیر ارتباطات سیاسی بر بررسیهدف اصلی تحقیق 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ از این رو نمونه مورد بررسی به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 
 125(، 1672) اساس تحقیق حبیب و همکاران تحقق بخشیدن به هدف مذکور بر گردآوری گردید. برای 7931-7930

فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر جهت تجزیه و تحلیل شرکت  –مشاهده سال
خص اندازه مؤسسه همبستگی است. جهت سنجش کیفیت حسابرسی از سه شا -ماهیت و محتوا از نوع تحقیقات توصیفی

بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های  حسابرس یتصد دوره تداومحسابرسی، تخصص مؤسسه حسابرسی و  
و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و  حسابرس یتصد دوره تداومی بر رابطه بین اسیس ارتباطاتتحقیق نشان می دهد، 

 تیفیک و یحسابرس موسسه آن است که ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تخصصمعناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از 
ی بر رابطه بین اندازه موسسه اسیس ارتباطاتی تاثیر منفی و معناداری دارد ولی نتیجه ای مبنی بر تأثیر مال یگزارشگر

 و کیفیت گزارشگری مالی یافت نشد.  حسابرسی 

 اسی، کیفیت گزارشگری مالی، تخصص حسابرس، تداوم حسابرسی.کیفیت حسابرسی، ارتباطات سی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دالیل مختلفی که 

تصادی، وظیفه پاسخگویی به مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها عالوه بر وظیفه انجام فعالیت اق
             افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی 

عدم دسترسی مستقیم  بور است.زمورد قابلیت اتکای اطالعات م له مهم تردید درئاما مس(. 7320 ،7و زیمرمن )واتس می باشد
تر از تضاد منابع موجب افزایش تقاضا برای  ات، فرایند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطالعات گمراه کننده و مهمبه اطالع

سهامداران  انجام حسابرسی با کیفیت، تاحدود زیادی از نگرانی (.7935 )نیکبخت و همکاران، شده است خدمات حسابرسی
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 و یحسابرس تیفیک نیب رابطه بر رهیمد اتیه یاسیس ارتباطات ریتاث یرسبر

 یمال یگزارشگر تیفیک
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 )دیدار و همکاران، و مدیران خواهد کاست لت تضاد منافع موجود بین سهامدارانهای مالی به ع مبنی بر کیفیت پایین گزارش
دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کیفیت حسابرسی یکی از اجزای کیفیت گزارشگری مالی است. از طرفی  (.7937

   ه دلیل در اختیار گرفتن قدرت . دولت ها بمی کندکشور همواره نقش قیم را برای واحدهای اقتصادی در هر جامعه ایفا 
               تصمیم گیری در شرکت ها و پیاده کردن سیاست های کالن خود همواره یک سرمایه گذار بزرگ در کشورهای 

  های مربوط به معایب یا مزایای این گونه مالکیت، باید این نکته  در حال توسعه و مخصوصاً ایران بوده است. جدای از بحث
استدالل روابط سیاسی شرکت ها نیز می باشد؛  تحت تاثیر ،ر گرفته شود که سیستم گزارشگری و حسابداری شرکت هادر نظ

      )اتصال سیاسی با دولت(،  ارائه شده این است که شرکت های تحت تملک دولت به دلیل برخورداری از شرایط خاص
ها نه تنها  بنابراین به نظر می رسد که شرکت (.7331 ،7کافی)بلک و  هزینه های کمتری را از سوی دولت تحمل می کنند

وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان 
داشته باشند، تالش می کنند فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها و درآمدهای خود  میزانی که انتظار می رود در انجام

گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورت های مالی موجب انتقال ثروت به خارج 
       از شرکت نشود. یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج از شرکت، هزینه های سیاسی است که شرکت ها به دلیل وجود 

گذار که اصلی ترین آنها نهادهای دولتی  ی اطالعات، مبادالت و رایزنی از سوی گروه های تصمیم گیرنده و قانونهزینه ها
برخی از شرکت ها با مشخصات اقتصادی خاص، بیشتر موضوع قوانین سختی که دولت یا سایر . می باشند، تحمل می کنند

)عواقب  قرار می گیرند و بنابراین برای فرار از این گونه هزینه ها گذار وضع می کنند و هزینه در پی دارند گروه های قانون
 ،)سادات فر انگیزه بیشتری برای استفاده از گزارشگری در جهت کاهش خروج منافع از شرکت خواهند داشت اقتصادی(

بورسی، اطالعات می توان مشاهده کرد که تحقیقات تجربی در رابطه با حق الزحمه حسابرسی شرکت های از طرفی (. 7939
 (. 1677، 1)گریفین و همکاران مناسبی را برای سرمایه گذاران به منظور تفسیر حق الزحمه حسابرسی فراهم می آورد

 

 بیان مساله
گیری  اطالعات مورد نیاز برای تصمیم ها، ضرورت وجود فرایندهایی که فراهم کننده افزون شرکت گسترش و پیچیدگی روز
حسابرسی به عنوان قسمتی از فرایند انتقال اطالعات مالی نیز در همین  سترش نیاز بهگ است. هستند را ایجاب کرده

کیفیت گزارش  خاص قابلیت اعتماد به گزارش حسابرسی و نیز تأثیر غیر قابل اغماض راستاست. در این میان، اهمیت
تر نسبت  اعث اقبال عمومی به نظارت گستردهب( 1660 و همکاران، 9بیر) کنندگان گیری استفاده حسابرسی در فرایند تصمیم

جویند. در این  یاری می سهامداران برای کنترل و نظارت بر مدیریت از حسابرس مستقل. به فعالیت حسابرسان شده است
های مالی به علت  سهامداران مبنی بر کیفیت پایین گزارش خصوص، انجام حسابرسی با کیفیت، تاحدود زیادی از نگرانی

گزارش  کیفیت حسابرسی میزان توانایی(. 7937 )دیدار و همکاران، و مدیران خواهد کاست نافع موجود بین سهامدارانتضاد م
حسابرس  و یا احتمال آن که( 7326، 1واالك) های حسابداری پارازیت، سوگیری و بهبود کیفیت داده کاهش حسابرسی در

. ست( ا7322، و همکاران 5لی) صادر ننماید است گزارش مقبول های با اهمیت های مالی که حاوی تحریف نسبت به صورت
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  یکی از اجزای کیفیت گزارشگری مالی است. منظور از کیفیت گزارشگری مالی این است که  کیفیت حسابرسیمفهوم 
(. عوامل 1671 ،7)دیفوند و ژانگ گزارش های مالی تا چه اندازه واقعیت اقتصادی شرکت را به طور منصفانه نشان می دهند

مختلفی همچون تجربیات حسابرس، میزان دعاوی حقوقی بر علیه حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، انگیزه کسب شهرت، 
پیشگان، دوره تصدی  وجود کمیته حسابرسی در واحد مورد رسیدگی، سابقه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس، بررسی هم

(. اندازه مؤسسه 7931 )ایزدی نیا و همکاران، برسی تأثیر گذارندحسابرس، حق الزحمه حسابرسی و ... بر کیفیت حسا
مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی را با  حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد.

 9(. الیی و گول7327 ،1)دی آنجلو کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیرا عالقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب کنند
( بر این عقیده اند که شرکت هایی که تحت مؤسسه های حسابرسی بزرگ و مشهور حسابرسی شده اند اقالم تعهدی 1662)

کمتری نسبت به سایر شرکت ها نشان می دهند و کیفیت اقالم تعهدی باالتری دارند. در نتیجه می توان انتظار داشت که با 
( 1661) 1یهیدان و ما .کیفیت سود، دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی افزایش یابدافزایش کیفیت اقالم تعهدی و 

 مشکالت و برخورد با ییدر شناسا شتریب ییداشتن توانا لیصنعت مورد نظر تخصص دارند، به دل در که یحسابرسان کردند انیب
( معتقد است که صاحبکارانی که از 1669) 5یشنانکرانجام دهند.  یشتریب تیفیرا با ک یحسابرس توانندی آن صنعت، م ژهیو

حسابرس متخصص صنعت استفاده نمی کنند نسبت به سایرین اقالم تعهدی اختیاری بیشتری دارند که به معنای داشتن 
کیفیت سود پایین تر برای آنها می باشد و می تواند دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را کاهش دهد. همچنین 

صورت تداوم انتخاب حسابرس، اشتباه های احتمالی اطالعات حسابداری به آسانی کشف و این عمل، موجب افزایش در 
و  0کیم. (7930 )زلقی و همکاران، کیفیت اطالعات حسابداری و در نتیجه افزایش توان پیش بینی این اطالعات می شود

اقالم تعهدی اختیاری در پی تغییر حسابرس کاهش می یابد. به  ( بر این عقیده اند که سطح1661) 1( و چانگ1660) همکاران
 و همکاران 2اعتقاد آنها اعمال هر گونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد. مایرز

عهدی اختیاری کاهش ( نیز معتقد است که با طوالنی شدن همکاری حسابرس با صاحبکار، پراکندگی در توزیع اقالم ت1669)
می یابد، به عبارت دیگر روابط بلند مدت می تواند به اعمال قدرت از سوی حسابرسان منجر شود تا بدین وسیله دستکاری 

های نقدی عملیاتی آتی اقالم تعهدی توسط مدیریت کاهش یابد که در نتیجه آن انتظار می رود دقت پیش بینی جریان 
کیفیت گزارشگری مالی، اتفاق نظر وجود ندارد ولی به دو دلیل، از مدل کیفیت اقالم تعهدی . جهت اندازه گیری کاهش یابد

( استفاده می شود؛ اوالً، اقالم تعهدی، عامل اصلی پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند و اگر در برازش 7333) 3کازنیک
تی خواهند بود که این موضوع، می تواند دال بر کیفیت آنها میزان خطا کمتر باشد، سودها نشانه بهتری از جریان های نقدی آ

(؛ ثانیاً، نتایج مطالعات داخلی حاکی از مناسب بودن نتایج این مدل در ارزیابی 1663 گزارشگری مالی باشد )بیدل و همکاران،
( و 7937) کیفیت گزارشگری مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است به طوری که سجادی و همکاران

( به ترتیب چهار و شش مدل اصلی از مدل های اقالم تعهدی را به تفکیک هر صنعت، از نظر 7937) یعقوب نژاد و همکاران
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معناداری و قابلیت پیش بینی کنندگی مورد بررسی قرار داده و ادعا نموده اند مدل کازنیک بهینه ترین مدل برای ارزیابی 
های  تواند یکی از راه معتقدند کیفیت باالی اطالعات حسابداری می( 1663) و همکاران 7بیدلکیفیت اقالم تعهدی است. 

 داشته ییباال یمال یگزارشگر تیفیکه ک ییها است، شرکت نیاعتقاد بر ا که . چراجلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد
که یکی از عوامل مهم  کنندی م انیب (1676) 1تیهستند. داس و پاند یشتریب تیفیو سود با ک یاطالعات یمحتوا یدارا باشند

اطالعات . باشد جهت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، کاهش عدم تقارن اطالعاتی از طریق افزایش کیفیت حسابرسی می
و همکاران،  9)فرانسیس گزارشگری مالی با کیفیت، نسبت به اطالعات با کیفیت پایین، سودمندی بیشتری در تصمیم دارد

از پیامدهای منفی و مهم کیفیت پایین گزارشگری مالی، افزایش عدم تقارن اطالعاتی و در نتیجه انتخاب  یکی(. 7322
خطر اخالقی است. اعتقاد بر این است که کیفیت حسابرسی باال بتواند کیفیت اطالعات حسابداری را از طریق  ناسازگار و

سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت . در تحقیق حاضر از تقارن اطالعاتی افزایش دهد کاهش عدم
 )زلقی و همکاران، و دوره تصدی حسابرس که در اکثر پژوهش ها به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظرگرفته شده اند

بدون ارتباط نه  استفاده می شود. از طرفی ارتباطات برای تمام جنبه های رفتار سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است. (،7930
سیاست و نه جامعه نمی تواند وجود داشته باشد. ارتباط عنصر پویای نظام سیاسی است. کارل دویچ در مطالعات کالسیک خود 
به نام اعصاب حکومت ارتباط را عنصر کانونی درك سیاسی می داند. مفهوم ارتباطات سیاسی در واقع نقش ارتباطات و رسانه 

است و بر تعامل میان سیاستمدارن و رسانه ها تاکید دارد. ارتباط سیاسی عبارت است از انتقال  در حوزه سیاست و قدرت
 عمدی یک پیام سیاسی از یک فرستنده به گیرنده با هدف ایجاد تغییر در رفتار، گفتار و پندار مخاطب آن طور که فرستنده 

 دی از تحقیقات ارائه دادند که از نظر عملکرد و راه های در توافق عام شمار زیا .(7931 )گلستانی و همکاران، می خواهد
تامین مالی، هزینه سرمایه و درك بازار از ریسک شرکت هایی که وابستگی سیاسی دارند در مقایسه با شرکت هایی که 

ت که همواره ای اس از طرف دیگر عدم تقارن اطالعاتی پدیده(. 1676 ،1)فاسیو وابستگی سیاسی ندارند متفاوت عمل می کنند
ها تالش  ای وجود دارد و مدیران شرکت ای که اطالعات محرمانه خریداران سهام و مدیران شرکت وجود دارد، به گونه بین

بودن  کند که با ثابت بینی می می نمایند تا آن را از سهامداران و خریداران آتی سهام مخفی نگه دارند. تئوری اقتصادی پیش
تری را  رو هزینه سرمایه پایین دهد و از این یت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میسایر شرایط، افزایش کیف

یک شرکت می تواند عدم تقارن اطالعات بین فروش و اجزاء بازار و بین (؛ 7931 )اخگر و شانظری، به دنبال خواهد داشت
ه سرمایه گذاران در فرآیند تصمیم گیری شان کمک نماید، سرمایه گذاران مطلع و ناآگاه را با فراهم آوردن اطالعاتی که ب

های ریسکی سرمایه گذاران نیازمند  در شرکت(. از طرفی نتایج تحقیقات نشان می دهد 7337 ،5دیاموند و ورچیا) کاهش دهد
ریسک باال ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطالعاتی در میان شرکت های  لذااطالعات بیشتری هستند؛ 

(. از آنجایی که شرکت هایی که وابستگی سیاسی دارند از 1679 ،0آنتی میهکینن) باشدمی بیشتر از شرکت های ریسک پایین 
سایر شرکت ها ریسک پذیرترند پس انتظار می رود این شرکت ها جهت اجرای حاکمیت شرکتی قوی سطح انطباق خود را 

رو در شرکت های با  (؛ از این7931 )گلستانی و همکاران، باری خود حفاظت کنندبهبود بخشند و در نتیجه از سرمایه اعت
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و  7اکرلوفریسک باالتر نسبت به دیگر شرکت ها انتظار می رود ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد. 
نادرست در بازارها شود که این امر قبل  که عدم تقارن اطالعاتی می تواند موجب افزایش انتخاب نشان داد( 7316) همکاران

       های مطلع نشان می کند که در شرایط خاص، واسطه خاطر( 7316) 1ید. اسپنسآ از وقوع معامله برای افراد بوجود می
اد مطلع تر او نشان داد افر ؛های کم اطالع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند توانند با انتقال اطالعات محرمانه خود به واسطه می

 9استیلیتز. انتقال اطالعات خود به افراد غیر مطلع، مشکالت ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند توانند با در بازار می
ال اطالعات، بهتر از یک کارگزار مطلع، اطالعات باند از طریق غرتو نشان داد که گاه یک کارگزار غیر مطلع می( 7316)

برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده که نسبت به سایرین دارای مزیت ( 7331) 1ورچیا در مدل کیم و. کسب کند
را به سمت اطالعات محرمانه سوق می دهند از این رو قادرند تا  (مانند اعالن سود) اطالعاتی هستند، اطالعات عمومی

طـور مستقیم از ه ها سـعی مـی کننـد ب شـرکت. باشند ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعالن سود داشته
 طور غیرمستقیم از طریق البی بر تصویب قوانین و وقـایع سیاسـی تـاثیر بگذارنده طریق کمپین مشارکت در امور سیاسی یا ب

 1تر و همکارانریچ؛ های سیاسی اغلب اثرات بزرگی به دنبال دارند پرداخت(. 7331 ،0گراسمن و هلپمن؛ 7317 ،5)استیگلر
های  نشان دادند که مدیران صندوق محققینهای البی کننده نرخ موثر مالیات پایین تری دارند.  بیان کردند شرکت( 1663)

(. همچنین نتایج 7935 )رحمانی، سرمایه گذاری مشترك از طریق البی اطالعات خصوصی در مورد سهام بدست می آورند
زش برای شرکت و مدیران آن منجر به صرف انرژی زیاد جهت گسترش و بهبود ارتباطات تحقیقات نشان می دهد که ایجاد ار

( در پی 1672) رو تحقیق حاضر در راستای تحقیق حبیب و همکاران (. از این7931 )گلستانی و همکاران، سیاسی می شود
ی در شرکت های پذیرفته مال یرشگرگزا تیفیو ک یحسابرس تیفیک نیبر رابطه ب رهیمد اتیه یاسیارتباطات سبررسی تأثیر 

بر  رهیمد اتیه یاسیارتباطات سشده بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا با استناد به نتایج تحقیق مشخص گردد که آیا 
ی تأثیر معناداری دارد یا خیر و در نهایت با توجه به نتایج تحقیق بتوان مال یگزارشگر تیفیو ک یحسابرس تیفیک نیرابطه ب

 شنهادات مفیدی به سرمایه گذاران بورس و همچنین مدیران شرکت ها ارائه داد. پی

 

 پژوهشپیشینه 
( در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کمیته حسابرسی و 1675) 2نارزیاتون و همکاران

دار مالزی پرداختند. نتایج نشان داد همبستگی بین حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها
  1662استقالل کمیته حسابرسی، تالش و تخصص و حق الزحمه حسابرسان شرکت های وابسته به سیاست قبل از سال 

قوی تر بود. این بدین معنی بود که شرکت هایی که از وابستگی سیاسی برخوردار بودند از حاکمیت شرکتی قوی برخوردار 
( در پژوهش خود به بررسی تاثیر 1675)3آکتورینا و وداری .و آمادگی پرداخت حق الزحمه باالتری به حسابرسان داشتند بوده
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ساختار مالکیت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی 
بود. با توجه به آزمون فرضیات پژوهش نتایج تحقیق  1671تا  1676 مانیپرداختند. قلمرو زمانی تحقیق سال های طی دوره ز

آنان حاکی از آن بود که مالکیت مدیریتی و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی به طور معنادار تاثیرگذار بود ولی 
( در تحقیقی با 1671) 7نتیمالکیت نهادی هیچگونه تاثیرگذاری معناداری بر حق الزحمه حسابرسی نداشت. آرینیگرام و دی

 هیئت اثربخشی و سیاسی ارتباطات تأثیر به بررسی حسابرسی و کمیته  مدیره هیئت اثربخشی و سیاسی ارتباطات عنوان تأثیر
 در غیرمالی ثبت شده های شرکت های نمونه از تحقیق این. حسابرسی پرداختند های هزینه و حسابرسی کمیته و مدیره
ارتباطات سیاسی بر هزینه های  که نشان داد نتیجه. استفاده کرد 1675 -1671 دوره برای اندونزی بهادار اوراق بورس

حبیب و  حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی بر هزینه های حسابرسی داشت. می گذاشت. همچنین کمیته تاثیر مثبت حسابرسی
مالی، کیفیت حسابرسی و ارتباطات سیاسی پرداختند. ( در تحقیق خود به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری 1672) همکاران

آنها با تبیین مبانی نظری تحقیق نشان دادند ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی اثر 
ری صورت ( در تحقیق خود به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی در بروز تقلب حسابدا7930) معناداری داشت. اعتمادی و عبدلی

پرداختند؛ یافته های تحقیق نشان  7939 –7922های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه 
داد رابطه منفی و معناداری بین اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، موسسه حسابرسی 

یاز وضعیت کنترل و کیفیت حسابرسی با تقلب در صورت های مالی متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طوالنی و امت
یان های نقدی عملیاتی آتی ( تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جر7930) وجود داشت. در پژوهش زلقی و همکاران

ر بین سال های شرکت د 31شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی در بین 
نشان داد که متغیرهای اندازه مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت و معناداری با  7931تا  7920

دقت پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی دارند و سبب افزایش آن می گردند در حالی که میان دوره تصدی حسابرس و دقت 
ه منفی و معناداری وجود داشت. این یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی می تواند پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی رابط

هــدف در کیفیت اطالعات حسابداری و در نتیجه بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی تأثیر گذار باشد. 
  هـای  شـرکت ه گــذاری دربـررسـی تاثیـر کیفیت حــسابرسی بر فـرصت سـرمای (،7935) حاجیها و قانع تــحقیق

کیفیت حسابرسـی از سـه معیار اندازه  . در این تحقیق برای سـنجشبودپذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران 
در صنعـت و بـرای فرصـت سـرمایه گـذاری از معیـار نسـبت ارزش  حسـابرس، دوره تصدی حسـابرس و تخصص حسابرس

تصدی حسـابرس  نتایـج تحقیـق نشـان داد که بین اندازه حسـابرس و دوره. هـا اسـتفاده شـد داراییبازار بـه ارزش دفتـری 
 گـذاری رابطـه مثبـت و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشـان داد بین تخصص با فرصت سـرمایه

( 7931) نداشت. نیکومرام و همکاراننـاداری وجـود حسـابرس بـا فرصت سـرمایه گـذاری در بازار سـرمایه ایـران رابطه مع
به بررسی رابطه بین روابط سیاسی و کیفیت اقالم تعهدی پرداختند. این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر روابط سیاسی شرکت 

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت اقالم تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی 
 های دارای روابط سیاسی با کیفیت اقالم تعهدی انجام گرفته بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند

نشان داد که وجود رابطه سیاسی در شرکت  7922 –7921متغیره بود. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 
تعهدی می گشت. همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن بود که شاخص کیفیت های نمونه منجر به کاهش کیفیت اقالم 
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اقالم تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی، شاخص سودآوری و اهرم مالی رابطه مستقیم و با اندازه شرکت های 
متغیرهای تغییر حسابرس، تغییر  دارای روابط سیاسی رابطه معکوس داشت. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین

 مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقالم تعهدی در این پژوهش مشاهده نگشت.
 

 فرضیه های پژوهش 
 ت:اس دهیگرد نییتببه صورت زیر ( 1672) 7در راستای تحقیق حبیب و همکارانفرضیه های تحقیق 

سابرسی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین کیفیت ح فرضیه اصلی:
 دارد. 

ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و فرضیه فرعی اول: 
 معناداری دارد.

ی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین تخصص مؤسسه حسابرسفرضیه فرعی دوم: 
 منفی و معناداری دارد. 

ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین تداوم دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر فرضیه فرعی سوم: 
 منفی و معناداری دارد.

 

 پژوهش شناسی روش
ل خاصی است و از نتایج آن می توان استفاده کرد از نوع تحقیق حاضر به دلیل اینکه هدف آن پیدا کردن راه حلی برای مشک

تحقیق کاربردی است؛ گفتنی است نتیجه حاصل در این نوع تحقیقات، ارائه الگو می باشد که در این تحقیق با استناد به نتایج، 
این نوع تحقیقات، در  رایز همبستگی می باشد، –مدل رگرسیون پیشنهاد می شود. همچنین تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی

با توجه به موضوع تحقیق حاضر، متغیر وابسته هزینه حسابرسی  .شود یم لیتحل قیتحق هدف اساس بر ریمتغ چند ای دو ریتاث
همبستگی پس  –و متغیر مستقل تحقیق، ساختار مالکیت شرکت های بورسی می باشند؛ لذا تحقیق حاضر از نوع توصیفی

)علت و معلول( از پیش اتفاق افتاده است. در تحقیق حاضر از  یق حاضر، متغیر مستقل و وابستهرویدادی می باشد. زیرا در تحق
استقرایی استفاده می شود؛ چون در بیان مبانی نظری و شکل دهی چارچوب مفهومی از استدالل قیاسی و  -استدالل قیاسی

 برای نظر مورد اطالعات به دستیابی برای شود. برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده از شیوه استدالل استقرایی استفاده می

 این از تهران، اوراق بهادار بورس مالی شرکت های عضو های گزارش بودن اتکاء قابل به دلیل ،تحقیق فرضیات پردازش

 سایت طریق از که می شود تحقیق استفاده انجام جهت اطالعاتی منبع ترین اصلی )حسابرسی شده( به عنوان ها گزارش

 .گرفت قرار استفاده و مورد دریافت 7930لغایت  7931 سال های برای افزار ره آورد نوین، نرم و بورس اوراق بهادار انسازم
 SPSSبعد از جمع آوری اطالعات، داده ها از طریق نرم افزار اکسل طبقه بندی و محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار آماری 

 آماری جامعه حجم گستردگی علت به) حذف سیستماتیک روش به رد. نمونه آماری تحقیقمورد پردازش قرار می گی  Stataو 

بدست آمده همگن شده نمونه  ؛شوندهایی انتخاب میاساس محدودیت بر( جامعه اعضاء میان ها ناهماهنگی برخی وجود و
 گردند:  می تعیین 7ارائه شده در جدول شماره  های فرض پیش اعمال از پس
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 نمونه آماری تحقیق (:9جدول )
 505 19تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 

  معیارها:

 (710) در بورس فعال نبوده اند 31-30تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 

 (95) در بورس پذیرفته شده اند 31تعداد شرکت هایی بعد از سال 

 (52) بوده اند ها و یا لیزینگ ها بانک، واسطه گری های مالیها، گذاریسرمایه هایی که جز هلدینگ،  شرکتتعداد 

 (55) هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد شرکتتعداد 

 (11) ماه داشته اند 9هایی که در قلمرو زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از  شرکتتعداد 

 - هایی که در قلمرو زمانی تحقیق  اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد شرکتتعداد 

 951 مقدار شرکت های همگن شده

 
شرکت به عنوان جامعه همگن شده باقیمانده است که همه آن ها به  751تعداد عد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال، ب

 5) شرکت -سال  125به  7930تا  7931ی شوند. از این رو مشاهدات تحقیق طی بازه زمانی عنوان نمونه آماری انتخاب م
 ( آورده شده است.1) شرکت( می رسد. همچنین متغیرهای تحقیق و نحوۀ اندازه گیری آنها در جدول شماره 751 ×سال 

 
 (: متغیرهای تحقیق و نحوۀ اندازه گیری آنها2جدول )

 نوع متغیر نماد متغیر غیرنام مت نحوه اندازه گیری
ارائه  (؛1672) حبیب و همکاران، (1665) فرانسیس و همکارانمدل کیفیت اقالم تعهدی 

 شده در توضیحات *

 TCA کیفیت گزارشگری مالی

ته
بس

وا
 

 سازمان یسو از شرکت اگر که است یموهوم ریمتغ کی یحسابرس مؤسسه اندازه
  را صفر عدد صورت نیا ریغ در و کی عدد باشد، گرفته قرار یدگیرس مورد یحسابرس

 (7930 همکاران، و یزلق) ردیپذ یم

 AUD_SIZE اندازه مؤسسه حسابرسی

قل
ست

م
 

ی(
رس

ساب
 ح

ت
یفی

)ک
 

گیری تخصص حسابرس در صنعت بهره گرفته  از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه
ک مؤسسه حسابرسی های تمام صاحبکاران ی مجموع دارایی، که برابر است با: شود می

 های صاحبکاران کل آن صنعت خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی
 (7935 شیرسوار، )عزیزپور

 AUD_SPEC تخصص مؤسسه حسابرسی

تعداد سال های پیاپی است که یک حسابرس مسئولیت حسابرسی یک شرکت را برعهده 
 (7930 )زلقی و همکاران، می گیرد

 AUD_TEN ابرستداوم دوره تصدی حس

      درصد یا بیشتر( از 76)با مالکیت  اگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت
      و در غیر اینصورت مقدار صفر اعمال  7شخصیت های وابسته به دولت باشد مقدار 

 (7930 ؛ نیکومرام و همکاران،1671 )حبیب، می گردد

 Political ارتباطات سیاسی

connections 

ل 
دی

تع
گر

 

 Age عمر شرکت تعداد سال های پذیرش شرکت در بورس

 
لی

نتر
ک

 

 SIZE اندازه شرکت لگاریتم مجموع دارایی های شرکت

 ROA بازده دارایی ها نسبت سود خالص قبل از مالیات به مجموع دارایی ها

 LEV اهرم مالی نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها
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 به شرح زیر استفاده ( 1665) گزارشگری مالی، از کیفیت اقالم تعهدی مدل فرانسیس و همکاران به منظور محاسبه کیفیت* 
 شد:  

                                                                                

 
TCAit اقالم تعهدی شرکت : کلi  در سالt؛ 

CFOi,t-1  : جریان وجه نقد حاصل از عملیات شرکتi در سال قبل؛ 
CFOi,t  : جریان وجه نقد حاصل از عملیات شرکتiدر سال جاری ؛ 

CFOi,t+1ریان وجه نقد حاصل از عملیات شرکت : جiدر سال بعد؛ 
 ؛t-1و  tدر سال  iغییر در درآمد فروش شرکت : ت      

PPEit :مشهود شرکت های ثابت  خالص داراییi در سال t؛ 
 .نشان دهنده خطای برآورد اقالم تعهدی نسبت به جریان های نقدی است :     
از این مدل کمتر باشد، کیفیت اقالم تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی        هرچه اندازه مقادیر باقی مانده حاصل 

یر خطاها در منفی یک از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت توان با ضرب کردن مقاد بیشتر خواهد بود. می
      شرح زیر استفاده ( به 1661)برای اندازه گیری کل اقالم تعهدی از مدل دی چاو و دیچو. گزارشگری مالی استفاده کرد

 می شود.  
                                  

 
 ؛tال در س iسود عملیاتی شرکت :     

  ؛tدر سال  iجریان وجه نقد حاصل از عملیات شرکت  :     
استخدام  گیری صحیح دوره تصدی، باید سالی در دسترس باشد که در آن حسابرس به به منظور اندازهالزم به ذکر است که 

اند،  خود را تغییر دادههایی که طی دوره زمانی تحقیق، حسابرس  واحد تجاری در آمده است. تعیین این تاریخ برای شرکت
اند، تعیین سال اول شروع  هایی که در تمامی طول دوره تحقیق از یک حسابرس استفاده کرده مشکل نیست اما برای شرکت

به این دلیل برای حداقل نمودن (. 7923 )کرمی و همکاران، اطالعات در دسترس، ممکن نیست کار حسابرس با توجه به
سال قبل از شروع دوره تحقیق در نظر گرفته  2گیری دوره تصدی از  گیری مبنای سال اندازه زهتاثیرات هرگونه خطای اندا

 . شود می
 

 پژوهش یآمار توصیف
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل شاخص های پراکندگی، مرکزی و آزمون مبنی بر نرمال بودن  9در جدول شماره 

   متغیرهای تحقیق ارائه گردیده است. 
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 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق3ل )جدو

یر
متغ

ع 
نو

 

 نماد متغیر
 مشاهدات

 -)سال
 شرکت(

 شاخص های مرکزی و پراکندگی
 -نرمال بودن)چولگی

 کشیدگی(

 کشیدگی چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 وابسته
کیفیت گزارشگری 

 مالی
TCA 125 6061 6075 6010- 7071 709 602 

 مستقل

 مؤسسه تخصص
 یحسابرس

AUD_SPEC 125 6096 6091 60669 6036 705 705 

تداوم دوره تصدی 
 حسابرس

AUD_TEN 125 1015 705 7 5 6020 609 

لی
تر

کن
 

 Age 785 71010 3071 1 56 701 700 عمر شرکت

 SIZE 125 7109 701 76001 73071 602 603 شرکت اندازه

 ROA 125 6079 6075 601- 6001 6075 701 بازده دارایی ها

 LEV 125 6053 6017 6063 7097 7063 7050 یمال اهرم

 
می باشد؛ کمترین و بیشترین عدد مربوط به این  6061(، میانگین کیفیت گزارشگری مالی برابر با 9) با توجه به جدول شماره

الی شرکتی بنا به نحوۀ اندازه گیری در است. مقدار منفی نشان دهنده عدم کیفیت گزارشگری م 7071و   - 6010متغیر برابر با 
است؛ کمترین و بیشترین مقدار این  609این تحقیق می باشد. همچنین به طور متوسط تخصص موسسه حسابرسی برابر با 

مطالعه وجود  درصد می باشد؛ یعنی شرکتی در نمونه آماری مورد 36درصد و  609یا به عبارتی  603و  60669نسبت برابر با 
درصد سهم بازار حسابرسی را به خود اختصاص  36درصد سهم بازار و همچنین شرکتی وجود داشته که  609که حدود داشته 

است که بنا به نحوۀ اندازه گیری متغیر، متوسط تعداد  1015داده است. همچنین میانگین تداوم دوره تصدی حسابرس برابر با 
سال است. کمترین و  9شرکت را برعهده می گیرد، حدود  سال های پیاپی که یک حسابرس مسئولیت حسابرسی یک

 7109سال می باشد. همان گونه که از نتایج جدول مشخص است متوسط اندازه شرکت  5و  7بیشترین مقدار این متغیر برابر با 
ن مقدار و می باشد. کمتری 7109مجموع دارایی های شرکت های نمونه مورد بررسی  می باشد؛ به عبارتی متوسط لگاریتم

می باشد که نشان می دهد  6053می باشد. میانگین اهرم مالی  73071و  7600بیشترین مقدار اندازه شرکت به ترتیب برابر با 
درصد می باشد. کمترین و بیشترین مقدار مربوط به  06به طور متوسط میزان شاخص ریسک شرکت های مورد مطالعه حدود 

    می باشد که نشان  6075می باشد. نیز میانگین بازده دارایی  7097و  6063تیب برابر با اهرم مالی شرکت های نمونه به تر
درصد می باشد. کمترین و بیشترین مقدار  79می دهد، به طور متوسط میزان سودآوری دارایی شرکت های نمونه مورد بررسی

کشیدگی حاکی از نرمال بودن متغیرهای  –آزمون چولگی است. نتایج 6001و  -601مربوط به بازده دارایی ها به ترتیب برابر با 
( فراوانی مشاهداتی که دارای مقادیر صفر و 1) می باشند. در جدول شماره 1و  -1تحقیق است؛ چرا که تمام نتایج بین بازه 

 یک هستند، به طور مقایسه ای نشان داده شده است.  
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 (: آمار توصیفی متغیر حسابرس شرکت4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی متغیر نماد
 نرمالیته

 کشیدگی( –)شاخص های چولگی 

AUD_SIZE 

مشاهداتی که از سوی سازمان حسابرسی 
 مورد رسیدگی قرار گرفته اند

719 11 % 
709 6071- 

 % 12 071 در غیر اینصورت

Political 

connection 

مشاهداتی که طی دوره مورد بررسی 
)با  عمده شرکت حداقل یکی از سهامداران

 درصد یا بیشتر( از شخصیت 76مالکیت 
 های وابسته به دولت باشد

536 1501 % 
7070- 6001- 

 % 1102 735 در غیر اینصورت

 

مشاهده در بازه زمانی مورد مطالعه بین شرکت های نمونه آماری تحقیق حاضر توسط  719(، 1) با توجه به نتایج جدول شماره
، حسابرسی غیر از حسابرس سازمان 071ور مورد حسابرسی قرار گرفتند و اکثر مشاهدات به تعداد سازمان حسابرسی کش

% مشاهدات نمونه آماری تحقیق دارای ارتباطات سیاسی می باشند. الزم به ذکر است 15حسابرسی دارند. همچنین بیش از 
سال مدنظر قرار گرفته است، تقسیم  5تحقیق حاضر  چنانچه تعداد مشاهدات مربوط را بر تعداد سال های مورد مطالعه که در

شرکت از حسابرسی غیر سازمان حسابرسی  711نمود، تعداد شرکت هایی با ویژگی مورد نظر به دست می آید؛ به طور مثال 
 کشور بهره گرفته اند. نتایج حاکی از نرمال بودن متغیرهای باینری تحقیق است.  

 

 پژوهشآمار استنباطی 
   پاگان بهره گرفته می شود. نتایج  -، از آزمون اف لیمر و سپس آزمون پراشمورداستفادهمنظور تعیین نوع مدل  ابتدا به

 گزارش گردیده است.  5آزمون های مذکور در جدول شماره 
 

 پاگان  _(: نتایج آزمون اف لیمر  و آزمون پراش 5) جدول

 فرضیه
 پاگان _آزمون پراش  آزمون لیمر

 نتیجه
 داریسطح معنی آماره داریسطح معنی رهآما

 الگوی اثرات مشترك 0/0 17/15 5/7 51/159 فرضیه اول

 الگوی اثرات مشترك 1/7 11/251 63/6 51/007 فرضیه دوم

 الگوی اثرات مشترك 1/7 12/7 50/7 17/1 فرضیه سوم

 
 65/6چراکه سطح معناداری آزمون لیمر از سطح معناداری )چاو( بیانگر معنادار نبودن آماره لیمر می باشد،  لیمر Fنتایج آزمون 

پاگان که  -بیشتر است؛ لذا مبین اولویت الگوی اثرات مشترك بر الگوی اثرات ثابت است. حال با استفاده از آزمون پراش
گردد، لذا  می باشد، اولویت الگوی اثرات مشترك بر الگوی اثرات تصادفی مشخص می 65/6دارای سطح معناداری بیشتر از 

مدل ارجح مربوط به فرضیه اول تحقیق، مدل الگوی اثرات مشترك می باشد. در ادامه به برازش مدل فرضیه های تحقیق 
 پرداخته می شود.
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 از: فرضیه فرعی اول تحقیق عبارت است 
 .دارد یمعنادار و ینفم ریتاث یمال یگزارشگر تیفیک و یحسابرس مؤسسه اندازه نیب رابطه بر رهیمد ئتیه یاسیس ارتباطات

 مورد استفاده قرار می گیرد: به صورت زیر فرضیه اول فرعی بررسی ارائه شده برای مدل

                                                                              
                                  

 
 نشان داده شده است. 0نتایج برازش مدل در جدول شماره 

 
 )متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی( نتایج برازش مدل فرضیه اول فرعی تحقیق :(6جدول )

 نتیجه در مدل داری آزمون سطح معنا tآماره  ضرایب متغیرها نماد متغیرها

 استدار منفی و معنا CONS 7/6- 1075- 6066 ضریب ثابت

 دار استمثبت و معنا AUD_SIZE 1061 5011 6069 اندازه موسسه حسابرسی

اثر تعدیلی ارتباطات سیاسی * 
 اندازه موسسه حسابرسی 

Politicalconnections 

×AUD_SIZE 
 دار نیستمعنا 6061 6065 -1062

 دار استمثبت و معنا Age 6071 1051 60671 عمر شرکت

 دار نیستمعنا  Roa 6067 7061- 6061 بازده دارایی ها

 دار استمنفی و معنا LEV 6063- 5097 6061 اهرم مالی

 مثبت و معنادار است Size 6067 2055- 60661 اندازه شرکت

 12/6 ضریب تعیین مدل

 15/6 شده ضریب تعیین تعدیل

 F 10/1آماره 

Vif                                                15/7  وجود هم خطی متغیرهاعدم 

 شود. معنادار بودن مدل تأیید می 666/6داری                                  سطح معنی

 
شود که اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ( و سطح معناداری متغیرها مالحظه می0) با توجه به جدول شماره

و ضریب مثبت در مدل برازش فرضیه اول تحقیق  65/6سطح معناداری کمتر از  رابطه مثبت و معناداری دارند، چراکه دارای
دار است ولی اثر تعدیلی ارتباطات سیاسی در اندازه موسسه آماری معنا لحاظ ازحاضر می باشند، بنابراین، رابطه بین این متغیر، 

طۀ منفی و معناداری با کیفیت گزارشگری حسابرسی معنادار نیست. همچنین ضریب ثابت مدل و اهرم مالی شرکت دارای راب
و ضریب منفی در مدل برازش تحقیق حاضر می باشند. همچنین بنا به  65/6مالی است؛ چراکه دارای سطح معناداری کمتر از 

شرکت و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معناداری با کیفیت گزارشگری مالی هستند. از آنجا که توضیحات متغیرهای عمر 
می باشد، لذا رابطه معناداری با کیفیت  65/6متغیر بازده دارایی ها در مدل برازش شده تحقیق دارای سطح معناداری بیشتر از 

درصد  15و بدین معنی است  باشد یم 15/6 شده مدل برابرتعدیل گزارشگری مالی ندارد. با توجه به نتایج جدول ضریب تعیین
)اندازه موسسه حسابرسی( و متغیر میانجی )ارتباطات  متغیر مستقل لهیوس به)کیفیت گزارشگری مالی(  از تغییرات متغیر وابسته

بیانگر این است که  65/6( از سطح معناداری 66/6) همچنین کمتر بودن سطح معناداری مدل سیاسی( قابل توصیف است.

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              9311 ، بهار22 ، شماره3دوره   

 

11 

 

نشان از عدم وجود هم خطی بین متغیرها دارد. چرا که دارای مقدار آماره  7مدل در کل معنادار است. نتایج آزمون تورم واریانس
تجاوز نکند،  5می باشد. اگر در آزمون تورم واریانس، مقدار آماره تورم واریانس از عدد  5( کمتر از عدد 15/7) تورم واریانس

برای بررسی عدم خودهمبستگی  Stataعدم وجود هم خطی بین متغیرها می باشد؛ الزم به ذکر است که در نرم افزار  مبین
و  1675) ( و یا مجموعه آزمون های ارائه شده توسط المسیح1مقادیر باقیمانده از آزمون وولدریچ )کدنویسی شده توسط دراکر

(. در این تحقیق 7935 )افالطونی، آزمون های ارائه شده توسط المسیح می باشد( استفاده کرد؛ آزمون دوربین واتسون از 1670
از آزمون وولدریچ بهره گرفته شده که به صورت جداگانه گزارش شده است. با توجه به توضیحات بیان شده فرضیه اول 

سه حسابرسی و کیفیت گزارشگری تحقیق تأیید نشده است؛ به عبارتی ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین اندازه مؤس
 مالی تاثیر منفی و معناداری ندارد. فرضیه دوم فرعی تحقیق عبارتند از: 

  .ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین تخصص مؤسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد
 استفاده قرار می گیرد: مورد به صورت زیر بررسی فرضیه دوم ارائه شده برای مدل

                                                                              
                                  

 ( نشان داده شده است.1) نتایج برازش مدل در جدول شماره
 

 )متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی( زش مدل فرضیه دوم فرعی تحقیق(: نتایج برا1جدول )

 نتیجه در مدل داری آزمون سطح معنا tآماره  ضرایب متغیرها نماد متغیرها

 دار استمنفی و معنا CONS 7/1- 9067- 6066 ضریب ثابت

 مثبت و معنادار است AUD_SPEC 7061 1011 6066 تخصص مؤسسه حسابرسی

لی ارتباطات سیاسی * اثر تعدی
 تخصص موسسه حسابرسی 

Politicalconnections 

×AUD_SPEC 
 دار استمنفی و معنا 6066 -1065 -101

 دار استمثبت و معنا Age 7071 1012 6066 عمر شرکت

 دار نیستمعنا Roa 6010 7075 601 بازده دارایی ها

 دار استمنفی و معنا LEV 6071- 5097 6066 اهرم مالی

 مثبت و معنادار است Size 6011 5055- 6067 اندازه شرکت

 55/6 ضریب تعیین مدل

 51/6 شده ضریب تعیین تعدیل

 F 51/1آماره 

Vif                                                 1067 عدم وجود هم خطی متغیرها 

 شود. ار بودن مدل تأیید میمعناد 666/6داری                                  سطح معنی

 
شود که تخصص مؤسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری ( و سطح معناداری متغیرها مالحظه می1) با توجه به جدول شماره

و ضریب مثبت در مدل برازش فرضیه دوم  65/6مالی رابطه مثبت و معناداری دارند؛ چراکه دارای سطح معناداری کمتر از 
ا ورود متغیر میانجی ارتباطات سیاسی و در نظر گرفتن اثر تعدیلی این متغیر، این رابطه به منفی و تحقیق می باشند که ب

   معنادار تعدیل می یابد. ضریب منفی ارتباطات سیاسی، بیانگر قدرت پوشش دهی و تاثیرگذاری بیشتر این متغیر نسبت به 

                                                           
1
 Variance Inflation  Factor (VIF) 

2
 Drukker 
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بت مدل و اهرم مالی شرکت دارای رابطۀ منفی و معناداری با آیتم های در نظر گرفته شده در فرضیه است. همچنین ضریب ثا
     و ضریب منفی در مدل برازش تحقیق حاضر  65/6کیفیت گزارشگری مالی است؛ چراکه دارای سطح معناداری کمتر از 

فیت می باشند. همچنین بنا به توضیحات متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معناداری با کی
می  65/6گزارشگری مالی هستند. از آنجا که متغیر بازده دارایی ها در مدل برازش شده تحقیق دارای سطح معناداری بیشتر از 

 51/6 شده مدل برابرباشد، لذا رابطه معناداری با کیفیت گزارشگری مالی ندارد. با توجه به نتایج جدول ضریب تعیین تعدیل
)تخصص  متغیر مستقل لهیوس بهدرصد از تغییرات متغیر وابسته )کیفیت گزارشگری مالی(  51و بدین معنی است  باشد یم

( از 66/6) همچنین کمتر بودن سطح معناداری مدل )ارتباطات سیاسی( قابل توصیف است. مؤسسه حسابرسی( و متغیر میانجی
تورم واریانس نشان از عدم وجود هم خطی  بیانگر این است که مدل در کل معنادار است. نتایج آزمون 65/6سطح معناداری 

می باشد. با توجه به توضیحات بیان شده  5( کمتر از عدد 67/1) بین متغیرها دارد. چرا که دارای مقدار آماره تورم واریانس
فرضیه دوم تحقیق تأیید شده است؛ به عبارتی ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین تخصص مؤسسه حسابرسی و 

 یت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد.کیف
 از:  تحقیق عبارت استفرضیه سوم فرعی 

 .ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین تداوم دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد
 می گیرد: مورد استفاده قرار به صورت زیربررسی فرضیه سوم ارائه شده برای مدل

                                                                          
                                 

 

 ( نشان داده شده است.2) نتایج برازش مدل در جدول شماره
 

 )متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی( ه سوم فرعی تحقیق(: نتایج برازش مدل فرضی8)جدول 

 نتیجه در مدل داری آزمون سطح معنا tآماره  ضرایب متغیرها نماد متغیرها

 دار استمنفی و معنا CONS 7/6- 1075- 6066 ضریب ثابت

 دار استمثبت و معنا AUD_TEN 1072 2011 6061 تداوم دوره تصدی حسابرس

اطات سیاسی * اثر تعدیلی ارتب
 تداوم دوره تصدی 

Politicalconnections 

×AUD_TEN 
 منفی و معنادار است 0.00 1011 -7071

 دار استمثبت و معنا Age 1062 1065- 6067 عمر شرکت

 دار نیستمعنا Roa 6063- 6097 6062 بازده دارایی ها

 دار استمنفی و معنا LEV 601-  4.95 0.02 اهرم مالی

 مثبت و معنادار است Size 6067 9055- 6066 رکتاندازه ش

 09/6 ضریب تعیین مدل

 07/6 شده ضریب تعیین تعدیل

 F 21/0آماره 

Vif                                                 93/7 عدم وجود هم خطی متغیرها 

 شود. دل تأیید میمعنادار بودن م 666/6داری                                  سطح معنی
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شود که تداوم دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری ( و سطح معناداری متغیرها مالحظه می2) با توجه به جدول شماره
و ضریب مثبت در مدل برازش فرضیه سوم  65/6مالی رابطه مثبت و معناداری دارند؛ چراکه دارای سطح معناداری کمتر از 

د متغیر میانجی ارتباطات سیاسی و در نظر گرفتن اثر تعدیلی این متغیر، این رابطه به منفی و تحقیق می باشند که با ورو
معنادار تعدیل می یابد. ضریب منفی ارتباطات سیاسی، بیانگر قدرت پوشش دهی و تاثیرگذاری بیشتر این متغیر نسبت به آیتم 

اهرم مالی شرکت دارای رابطۀ منفی و معناداری با  های در نظر گرفته شده در فرضیه است. همچنین ضریب ثابت مدل و
     و ضریب منفی در مدل برازش تحقیق حاضر  65/6کیفیت گزارشگری مالی است؛ چراکه دارای سطح معناداری کمتر از 

می باشند. همچنین بنا به توضیحات متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معناداری با کیفیت 
می  65/6شگری مالی هستند. از آنجا که متغیر بازده دارایی ها در مدل برازش شده تحقیق دارای سطح معناداری بیشتر از گزار

 07/6 شده مدل برابربا توجه به نتایج جدول ضریب تعیین تعدیلکیفیت گزارشگری مالی ندارد.  باشد، لذا رابطه معناداری با
)تداوم دوره  متغیر مستقل لهیوس  بهتغییرات متغیر وابسته )کیفیت گزارشگری مالی(  درصد از 07و بدین معنی است  باشد یم

( از 66/6) همچنین کمتر بودن سطح معناداری مدل )ارتباطات سیاسی( قابل توصیف است. تصدی حسابرس( و متغیر میانجی
رم واریانس نشان از عدم وجود هم خطی بیانگر این است که مدل در کل معنادار است. نتایج آزمون تو 65/6سطح معناداری 

می باشد. اگر در آزمون تورم واریانس، مقدار  5( کمتر از عدد 93/7) بین متغیرها دارد. چرا که دارای مقدار آماره تورم واریانس
یان شده تجاوز نکند، مبین عدم وجود هم خطی بین متغیرها می باشد. با توجه به توضیحات ب 5آماره تورم واریانس از عدد 

فرضیه سوم تحقیق تأیید شده است؛ به عبارتی ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین تداوم دوره تصدی حسابرس و 
 کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد.

 

 آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های تحقیق
ب، الزم است تا فروض کالسیک رگرسیون در خصوص پس از اجرای آزمون های انتخاب الگو و مشخص شدن الگوی مناس

مدل آزمون گردد. در داده های ترکیبی از بین فروض کالسیک رگرسیون عموماً آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی 
ه سریالی از اهمیت بیشتری برخوردارند. در تحقیق حاضر، برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون والد تعدیل شده استفاد

 ارائه شده است.   3گردیده است. نتایج آزمون والد تعدیل شده در جدول شماره 
 

 )منبع: یافته های تحقیق( : آزمون ناهمسانی واریانس تحقیق(1)جدول 
 سطح معناداری آماره والد تعدیل شده )کای دو( فرضیه

 51/6 17/752 اول

 2/6 37/111 دوم

 2/6 12/1151 سوم

 
می باشد که این مبین عدم وجود ناهمسانی در جملۀ  65/6( و سطح معناداری آماره کای دو بیشتر از 3) بنا به جدول شماره

 خطای مدل فرضیات تحقیق است. 
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 آزمون وولدریچ فرضیه های تحقیق

در استفاده کرد.  7برای بررسی وجود خودهمبستگی سریالی در داده های ترکیبی می توان از آزمون هایی همچون وولدریچ
تحقیق حاضر برای آزمون خودهمبستگی سریالی و به عبارتی برای این که نشان داده شود بین مقادیر جملۀ خطا، 

نشان داده شده  76خودهمبستگی وجود ندارد، از آزمون وولدریچ بهره گرفته شده است. نتایج آزمون وولدریچ در جدول شماره 
 است. 

 
  حقیقآزمون خودهمبستگی سریالی ت (:90)جدول 

 سطح معناداری آماره وولدریچ فرضیه
 09/6 5/229 اول

 1/6 912/3137 دوم

 71/6 132/3500 سوم

 
است که این مبین عدم وجود خودهمبستگی در جملۀ خطای مدل  65/6بنا به جدول، سطح معناداری آماره وولدریچ بیشتر از 

 فرضیات تحقیق است. 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
مربوط به فرضیه اول نشان داده شد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و  براساس نتایج

و ضریب مثبت در مدل برازش فرضیه اول تحقیق می باشند  65/6معناداری وجود دارد، چراکه دارای سطح معناداری کمتر از 
رابطه معناداری نداشت؛ این نتیجه برداشت های زیر را به دنبال  ولی اثر تعدیلی ارتباطات سیاسی با کیفیت گزارشگری مالی

کیفیت گزارشگری مالی چنین تعریف می شود: منظور از کیفیت گزارشگری مالی این است که گزارشات مالی تا چه اندازه  دارد:
ار اقتصادی رویـدادها و واقعیت اقتصادی شرکت را به طور منصفانه نشان می دهند که هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان آث

عملیات مالی بر وضـعیت و عملکرد واحـد تجاری بـرای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط بـا 
واحد تجاری می باشد، از طرفی انجام حسابرسی می تواند تا حدود زیادی از نگرانی سهامداران مبنی بر کیفیت پایین گزارش 

تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران بکاهد که اگر این حسابرسی باکیفیت باشد، مسلم است های مالی به علت 
اثربخشی باالتری دارد؛ حال از آنجا که کیفیت جزئی است که قابلیت اندازه گیری به صورت تام ندارد و بایستی با شاخص 

مؤسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت  سنجش قرار گیرد و همچنین بنا به مبانی نظری، اندازه هایی مورد
مؤسسه های حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه  حسابرسی اثر دارد و نتایج تحقیقات نشان داده اند

حسابرسی  می کنند، زیرا عالقه مندند شهرت بهتری در بازار کار، کسب کنند و همچنین شرکت هایی که تحت مؤسسه های
بزرگ و مشهور حسابرسی شده اند، اقالم تعهدی کمتری نسبت به سایر شرکت ها نشان می دهند و کیفیت اقالم تعهدی 
باالتری دارند. لذا می توان انتظار داشت که با افزایش کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت سود، دقت پیش بینی جریان های نقدی 

تفاسیر مبانی نظری نشان می دهد بین کیفیت حسابرسی و  یت گزارشگری مالی است؛بد که نشان از کیفعملیاتی افزایش یا
کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از آنجا که اندازه موسسه حسابرسی یکی از شاخص های کیفیت 
                                                           
1
 Wooldridge 
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 با همسو و معناداری هستند که حسابرسی است، لذا اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دارای رابطه مثبت
. عدم تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی نشان از است حاضر هیفرض جینتا

)بنا به نحوۀ اندازه گیری متغیر، سازمان حسابرسی( از آنجا که شهرت خود را با  این دارد که موسسه حسابرسی بزرگ
کیفیت در معرض خطر قرار نمی دهد و از طرفی دارای اختیارات بیشتر و فراتر از ارتباطات سیاسی هیئت مدیره حسابرسی بی 

است، لذا ارتباطات سیاسی هیئت مدیره از قدرت و توانایی اثرگذاری کمتری نسبت به اندازه موسسه حسابرسی داشته است؛ به 
تواند بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی  عبارتی چنین استنباط نمود که ارتباطات سیاسی نمی

اثرگذار باشد؛ این استنباط همسو با نتایج فرضیه اول تحقیق حاضر است؛ لذا با توجه به توضیحات، ارتباطات سیاسی بر رابطه 
براساس نتایج تاثیرگذار نیست. گزارشگری مالی بین اندازه موسسه حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت حسابرسی و کیفیت 

 یمعنادار و مثبت رابطه یمال یگزارشگر تیفیک و یحسابرس مؤسسه تخصص نیبمربوط به فرضیه دوم نشان داده شد که 
ی با ول باشند یم قیتحق دوم هیفرض برازش مدل در مثبت بیضر و 65/6 از کمتر یمعنادار سطح یدارا چراکه دارد، وجود

 نیاتعدیل یافت.  معنادارآن در تخصص موسسه حسابرسی، این رابطه به منفی و  یلیتعد اثر سیاسی و ورود متغیر ارتباطات
 نیا یمال یگزارشگر تیفیک از منظور: شود یم فیتعر نیچن یمال یگزارشگر تیفیکد. دار دنبال به را ریز یها برداشت جهینت

 یگزارشگر اصلی هدف که دهند یم نشان منصفانه طور به را شرکت یاقتصاد تیواقع اندازه چه تا یمال گزارشات که است
 برای خارجی اشخاص به کمک بـرای تجاری واحـد عملکرد و وضـعیت بر مالی عملیات و رویـدادها اقتصادی آثار بیان ،یمال

 نگرانی از زیادی حدود تا تواند یم یحسابرس انجام یطرف از باشد، یم تجاری واحد بـا ارتباط در مالی تصمیمات اتخاذ
 نیا اگر که بکاهد مدیران و سهامداران بین موجود منافع تضاد علت به مالی های گزارش پایین کیفیت بر مبنی سهامداران

 به یریگ اندازه تیقابل که است یجزئ تیفیک که آنجا از حال دارد؛ یباالتر یاثربخش است مسلم باشد، تیفیباک یحسابرس
 یحسابرس مؤسسه تخصص ،ینظر یمبان به بنا نیهمچن و ردیگ قرار موردسنجش ییهاعیارم با یستیبا و ندارد تام صورت

 نظر مورد صنعت در که یحسابرسان اند داده نشان قاتیتحق جینتا و دارد اثر یحسابرس تیفیک بر که است ییها یژگیو از یکی
 را یحسابرس توانند یم صنعت، آن ژهیو مشکالت با برخورد و ییشناسا در شتریب ییتوانا داشتن لیدل به دارند، تخصص

 به نسبت کنند ینم استفاده صنعت متخصص حسابرس از که یصاحبکارانند معتقدهمچنین . دهند انجام یشتریب تیفیباک
 دقت تواند یم و باشد یم آنها یبرا تر نییپا سود تیفیک داشتن یمعنا به که دارند یشتریب یاریاخت یتعهد اقالم نیریسا

 یحسابرس تیفیک نیب دهد یم نشان ینظر یمبان ریتفاسرو  از این .دهد کاهش را یآت یاتیعمل ینقد یها انیجر ینیب شیپ
 یها شاخص از یکی یحسابرس موسسه تخصص که آنجا از و دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه یمال یگزارشگر تیفیک و
 که هستند یمعنادار و مثبت رابطه یدارا یمال یرگزارشگ تیفیک و یحسابرس موسسه تخصص لذا است، یحسابرس تیفیک

براساس مبانی نظری و نتایج تحقیقات قبلی، از نظر عملکرد و راه های تامین مالی و غیره  .است حاضر هیفرض جینتا با همسو
ها  رکتشـشرکت هایی که وابستگی سیاسی دارند در مقایسه با شرکت هایی که وابستگی سیاسی ندارند، متفاوتند. چراکه 

طور غیرمستقیم از طریق البی بر تصویب ه طـور مستقیم از طریق کمپین مشارکت در امور سیاسی یا به سـعی مـی کننـد ب
محرمانه، درآمد بازار خود را بیشتر  و البی اطالعات خصوصی و های مطلع واسطهو با  قوانین و وقـایع سیاسـی تـاثیر بگذارند

روابط  تحت تاثیر ،سیستم گزارشگری و حسابداری شرکت ها برخوردار شوند؛ نیزلیات پایین تری نرخ موثر ما ؛ همچنین ازکنند
فعالیت اقتصادی، سعی در  به همان میزانی که انتظار می رود در انجام از آنجا که شرکت ها وسیاسی شرکت ها می باشد 

مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر کاهش هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند، تالش می کنند گزارشگری 
لذا می توان چنین استنباط نمود ارتباطات  ،استفاده کنندگان از صورت های مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود
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وصی سیاسی شرکت ها آیتمی است که می تواند باعث کاهش انتقال ثروت به خارج از شرکت با ارائه اطالعات محرمانه و خص
شد؛ از اینرو می تواند بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تاثیرگذار باشد. از طرفی تحقیقات زیادی نشان دادند بین کیفیت 
حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبتی وجود دارد و بنا به توضیحات، ارتباطات سیاسی می تواند تاثیر منفی بر 

رد و به مثابه متغیر تعدیلگری رابطه مثبت بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری کیفیت و سیستم گزارشگری مالی بگذا
مالی را تحت الشعاع قرار داده و به سوی منفی میل دهد. نتایج حاصل از گزارشگری شرکت هایی مثل انرون موید مطلب 

یه سوم و سطح معناداری متغیرها همچنین بر اساس نتایج فرضحاضر می باشد. توضیحات همسو با نتایج تحقیق حاضر است. 
 چراکه دارد، وجود یمعنادار و مثبت رابطه یمال یگزارشگر تیفیک و حسابرس تداوم دوره تصدی نیبشود که مالحظه می

ی با ورود متغیر ول باشند یم حاضر قیتحق سوم هیفرض برازش مدل در مثبت بیضر و 65/6 از کمتر یمعنادار سطح یدارا
 جهینت نتعدیل یافت. ای معنادارآن در تداوم دوره تصدی حسابرس، این رابطه به منفی و  یلیتعد اثر ارتباطات سیاسی و

 است نیا یمال یگزارشگر تیفیک از منظور: شود یم فیتعر نیچن یمال یگزارشگر تیفیکد. دار دنبال به را ریز یها برداشت
 ،یمال یگزارشگر اصلی هدف که دهند یم نشان منصفانه طور به را شرکت یاقتصاد تیواقع اندازه چه تا یمال گزارشات که

 اتخاذ برای خارجی اشخاص به کمک بـرای تجاری واحـد عملکرد و وضـعیت بر مالی عملیات و رویـدادها اقتصادی آثار بیان
 سهامداران نگرانی از زیادی حدود تا تواند یم یحسابرس انجام یطرف از باشد، یم تجاری واحد بـا ارتباط در مالی تصمیمات

 یحسابرس نیا اگر که بکاهد مدیران و سهامداران بین موجود منافع تضاد علت به مالی های گزارش پایین کیفیت بر مبنی
 تام صورت به یریگ اندازه تیقابل که است یجزئ تیفیک که آنجا از حال دارد؛ یباالتر یاثربخش است مسلم باشد، تیفیباک

 یژگیو از یکی حسابرس یتصد دوره تداوم ،ینظر یمبان به بنا نیهمچن و ردیگ قرار موردسنجش ییهامعیار با یستیبا و ندارد
 یها اشتباه حسابرس، انتخاب تداوم صورت در اند داده نشان قاتیتحق جینتا و دارد اثر یحسابرس تیفیک بر که است یی ها

 توان شیافزا جهینت در و یحسابدار اطالعات تیفیک شیافزا موجب عمل، نیا و کشف یآسان به یحسابدار اطالعات یاحتمال
 یمال یگزارشگر تیفیک و یحسابرس تیفیک نیب دهد یم نشان ینظر یمبان ریتفاسلذا  .شود یم اطالعات نیا ینیب شیپ

 الذ است، یحسابرس تیفیک یها شاخص از یکی حسابرس تداوم دوره تصدی که آنجا از و دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه
 حاضر هیفرض جینتا با همسو که هستند یمعنادار و مثبت رابطه یدارا یمال یگزارشگر تیفیک حسابرس و یتصد دوره تداوم
 شرکت یمال اهرم ریمتغ ق،یتحق جینتا به بناهمچنین  ه سوم همانند فرضیه دوم می باشد.تفاسیر نتایج تعدیلی فرضی .است
 شرکت یمال اهرم چه هر که است معنا نیبد جهینت نیا باشد؛ی م یمال یزارشگرگ تیفیک با یمعنادار و یمنف ۀرابط یدارا
 احتمال ،ییدارا به یبده یباال نسبت ق،یتحق ینظر یمبان به بنا ابد؛ی یم کاهش آن یمال یگزارشگر تیفیک ابد،ی شیافزا

 یناش و بوده ارتباط در شرکت یباال سکیر با است ممکن ،یبده یباال نسبت چراکه دهد؛ یم شیافزا را شرکت یورشکستگ
 گذاران هیسرما بر اثرات نیا یده پوشش جهت تیریمد مقابل در که باشد تقلب ای تیریمد سوء شرکت، یمال سالمت عدم از

 کاست؛ خواهد یمال یگزارشگر تیفیک از راتییتغ نیا که نمود خواهند اقدام یمال یها صورت در یدستکار بر بالفعل و بالقوه
 آن یمال یگزارشگر تیفیک شرکت، ییدارا به یبده یباال نسبت نمود استنباط نیچن توان یم حاتیتوض به توجه با جهینت در
 توان یم شرکت اندازه و شرکت عمر نیب معنادار و مثبت رابطه مورد در. است قیتحق جینتا با همسو که دهد یم کاهش را
 جهت یکار تیثیح گرید لحاظ از و قدمت و یعمل تجربه به استناد با تواند یم مثبت رابطه نیا که کرد یریگ جهینت نیچن

 موجبات کدام هر شیافزا مذکور، یرهایمتغ یریگ اندازه نحوه به توجه با که چرا باشد؛ آمده دست به یرقابت تیمز حفظ
 یباال تیفیک از گرفته نشئت بالتبع نیا و باشد یم گذاران هیسرما حضور لحاظ به که شرکت تیفعال تداوم مدت شیافزا

 شتریب اندازه با شرکت یمال یگزارشگر تیفیک نشاندهنده و است بالفعل و بالقوه سهامداران نانیاطم جلب و یمال یها صورت
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 استفاده یسو از یشتریب نظارت تحت بزرگتر یها شرکت کار، و کسب بازار در یطرف از. باشد یم شتریب عمر با نیهمچن و
 یمال یها صورت یستیبا ،ییها شرکت نیچن در نمود استنباط توان یم که باشد یم یسازمان درون و یسازمان برون کنندگان

 در دهد یم نشان که ندیایب رونیب سربلند ینظارت نیچن از بتوانند تا باشند برخوردار یخوب نسبتاً تیفیک از آنها یگزارشگر و
 یدارا ییدارا بازده ریمتغ. است برخوردار کوچکتر یها شرکت به نسبت یباالتر تیفیک از یمال یگزارشگر بزرگ، یها شرکت
 اندازه ۀنحو تواند یم جهینت نیا دارد؛ یمال یگزارشگر تیفیک با رابطه عدم از نشان که باشد یم 65/6 از شیب یمعنادار سطح

 سود نسبت با حاضر قیتحق در ها ییدارا بازده. دهد قرار مدنظر را رانیا کار و کسب بازار عوامل گرید و مزبور ریمتغ یریگ
 تیفیک به یربط آن کاهش ای شیافزا نسبت نیا که است دهیگرد محاسبه ها ییدارا مجموع به اتیمال از قبل خالص

 از قبل خالص سود یعنی نسبت صورت شیافزا/ کاهش با که نمود استنباط نیچن توان ینم چراکه ندارد؛ یمال یگزارشگر
 تیریمد جمله از یلیدال کاهش/شیافزا نیا تواند یم یعبارت به. است افتهی شیافزا/ کاهش یمال یگزارشگر تیفیک ات،یمال

 همچون یخارج قاتیتحقنتیجه فرضیه اول مشابه با  .باشد داشته گذاران هیسرما جذب لحاظ به سود یهموارساز سود،
 همکاران و کومرامین و( 7935) قانع و هایحاج لیقب از یداخل قاتیتحق و( 1675) یودار و نایآکتور ،(1671) ینتید و گرامینیآر
( و 1675) (، نارزیاتون و همکاران1672) دیگر نتایج مشابه با تحقیقات خارجی همچون حبیب و همکاران .باشد یم( 7931)

پیشنهاد بنا به نتایج فرضیه های تحقیق چنین می باشد. ( 7930) (، زلقی و همکاران7930) تحقیقات داخلی اعتمادی و عبدلی
 می شود: 

 های صورت دادن قرار رسیدگی مورد آیتم از تر صحیح مالی های گیری تصمیم جهت گردد می پیشنهاد گذاران سرمایه به  .7
 را شرکتی مالی های صورت حسابرسی، سازمان چنانچه باشند داشته مدنظر و بگیرند بهره حسابرسی سازمان توسط مالی

 سیاسی ارتباطات مضر اثرات حتی که باشد می برخوردار باالیی کیفیت از شرکت آن یمال گزارشگری نماید، اعالم مقبول
 . نماید وارد خللی آن بر تواند نمی نیز مدیره هیئت

 طور به تر، صحیح مالی های گیری تصمیم جهت گردد می پیشنهاد گذاران سرمایه به تحقیق، دوم فرضیه نتایج به بنا  .1
 اثر تحقیق نتایج به بنا چراکه گیرند؛ استمداد حسابرسی موسسه تخصص و مدیره هیئت یسیاس ارتباطات آیتم از همزمان
 . شود واقع موثر مالی گزارشگری کیفیت بر تواند می متغیر دو این تعدیلی

 ها شرکت اطالعاتی تقارن عدم و اخالقی خطرات کاهش لحاظ به گردد می پیشنهاد بورس ریزان برنامه و قانونگذاران به  .9
 به بنا متغیر این چراکه. دارند مبذول را تجارت بازار در سیاست تاثیرگذاری و سیاسی ارتباطات کاهش جهت الزم یداتتمه

 مالی های صورت به اعتماد برای جدی تهدیدی این که گذاشته منفی تاثیر مالی گزارشگری کیفیت بر حاضر تحقیق نتایج
 .     گردد می محسوب آن کیفیت و

 طور به تر، صحیح مالی های گیری تصمیم جهت گردد می پیشنهاد گذاران سرمایه به تحقیق، دوم فرضیه نتایج به بنا  .1
 اثر تحقیق نتایج به بنا چراکه گیرند؛ استمداد حسابرس تصدی دوره تداوم و مدیره هیئت سیاسی ارتباطات آیتم از همزمان
 .شود واقع رموث مالی گزارشگری کیفیت بر تواند می متغیر دو این تعدیلی

 تحلیل و مطالعه از تری اطمینان با گذاری سرمایه و صحیح مالی تصمیمات اخذ جهت گردد می پیشنهاد گذاران سرمایه به  .5
 بهتری تصمیمات تحقیق نتایج طبق بتوانند تا نکنند فراموش شرکت عمده سهامداران و مدیره هیئت ترکیبات بررسی و

 .   نمایند اتخاذ
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 منابع
 ،تحت اطالعاتی تقارن عدم و مالی گزارشگری کیفیت بین رابطه بررسی، (7931) ،نسرین شانظری، د امید،محم اخگر 

 . 711-713 صص، 1 شماره ،1 دوره مالی، حسابداری دانش گذاران، سرمایه عالقه و ریسکی متفاوت شرایط

 ،1 دوره مالی، حسابداری دانش ی،مال های صورت در تقلب و حسابرسی کیفیت ،(7930)، لیال عبدلی، حسین، اعتمادی، 
  . 19-19 صص ،1 شماره

  ،تحلیل آماری در پژوهش های مالی و حسابداری با نرم افزار  (،7935عباس، )افالطونیstata،انتشارات ترمه.  ، تهران 

 53صص  ،17شماره  حسابدار رسمی،، کیفیت حسابرسی ،(7931)، غنی زاده، بهرام ،مرادی، افسر ،علی، ایزدی نیا، ناصر-
02 . 

 ،پذیرفته های شـرکت گذاری سـرمایه فرصت بر حسابرسـی کیفیت تاثیر بررسـی ،(7935)، علی قانع، زهره، حاجیها 
 .711-769 صص ،09 شماره ،70دوره  حسابرسی، دانش تهران، بهـادار اوراق بـورس در شـده

 ،بین رابطه در حسابرسی کیفیت میانجی اثر بررسی ،(7937)، محمدرضا راحت، پرویزیغالمرضا،  منصورفر، حمزه، دیدار 
  .797-775 صص ،1 شماره ،1دوره  مالی، حسابداری تجربی های پژوهش مالی، گزارشگری کیفیت و نمایندگی مشکالت

 ،بورس در شده پذیرفته شرکتهای در نقد وجه نگهداشت و سیاسی ارتباطات بین رابطه بررسی ،(7935)، ایرج رحمانی 
 .59-93 صص ،7 شماره، 1 دوره حسابداری، و مدیریت مطالعات تهران، اربهاد اوراق

 ینی جریان های تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش ب ،(7930)، ابراهیم زاده، سعید ،بختیاروند، امین امیر ،زلقی، حسن
 .736-705 ، صص59، شماره 79 ، دورهمطالعات تجربی حسابداری مالی نقدی عملیاتی آتی،

 تهـران، بهـادار اوراق بـورس در کـاری محافظه و سیاسی های هزینه بین رابطه بررسی ،(7939) ،حجت ر،ف سادات 
 .اقتصاد و مدیریت حسابداری، بر رویکردی ملی همایش دومـین

 تاثیر تداوم انتخاب حسـابرس بر کیفیت حسابرسـی، (،7937) ، فرازمند، حسـن و قربانی، صادق،سـجادی، سـید حسـین 
 .762-27صص  ،7 شمارهچهارم،  دورههای حسـابداری،  ـرفتپیش

 و مدیریت های پژوهش مالی، گزارشگری کیفیت و حسابرسی کیفیت بین ارتباط ،(7935)، محسن شیرسوار، عزیزپور 
   .765-22 صص ،15 شماره حسابداری،

 ،دانش ،سود مدیریت و حسابرس تصدی دوره بین رابطه بررسی، (7923)، امیر محمدی، ،آمنه بذرافشان، غالمرضا، کرمی 
   .21-05 صص ،1 شماره دوم، سال حسابداری،

 ،کمیته بین رابطه بر مدیره هیات سیاسی ارتباطات تاثیر بررسی ،(7931) ،آرزو فلسفی، مهدی، مردانی، رضا، گلستانی 
 المللی بین کنفرانس میندو تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت حسابرسی الزحمه حق و حسابرسی

 . دوبی انسانی، علوم و اقتصاد مدیریت، در نوین های پژوهش

 ،با حسابرس تجربه و حسابرسی الزحمه حق بین رابطه ،(7935) ،امین کنارکار، مهدی، زاده، شعبان محمدرضا، نیکبخت 
  .162-736 صص، 7 شماره ،1 دوره حسابداری، و مدیریت مطالعات حسابرسی، کیفیت

 سیاسی روابط روابط، بر مبتنی اقتصاد، (7931)، علی کیائی، ،فریدون رودپشتی، رهنمای بهمن، مهد، بنی هاشم، کومرام،نی 
 . 79-7، صص 56، شماره 79، دانش حسابرسی، دوره تعهدی اقالم کیفیت و
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