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 چکیده

پردازد. پژوهش حاضر از  می و انتخاب حسابرس مستقل یزحمه حسابرسبر حق ال یاسیارتباطات س ریتاث یاین پژوهش به بررس
کلیه جامعه آماری پژوهش، . باشد میاز نوع تحقیقات علّی )پس رویدادی(  شناسی روشلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد 

 111حذف سیستماتیک،  گیری نمونهو با استفاده از روش  باشد میاق بهادار تهران پذیرفته شده در بورس اور های شرکت
. مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند 1811تا  1821 های سالزمانی بین  ی دورهدر شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و 

ز رگرسیون چندگانه با الگوی ای اول   و برای آزمون فرضیهبوده ای  اطالعات، کتابخانه آوری جمعجهت  روش مورد استفاده
ارتباطات که  دهد مینتایج پژوهش نشان  استفاده شده است. رگرسیون لجستیکو برای فرضیه ی دوم از  های تابلویی داده

بر انتخاب حسابرس مستقل  یاسیارتباطات سهمچنین تاثیر  دارد.معکوس و معنادار  ریتاث یحق الزحمه حسابرس بر یاسیس
 است.معنادار  معکوس و

 انتخاب حسابرس مستقل، یزحمه حسابرسحق ال، یاسیارتباطات س :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
که خواهند توانست در  رندیگ یقرار م یتیاجباری، حسابرسان در موقع رییباورند که در صورت تغ نیحسابرس بر ا رییتغ انیحام

مدت حسابرس در کنار  یرا اعمال کنند. حضور طوالن تری طرفانه یمقاومت و قضاوت ب رانیهای مد مقابل فشارها و خواسته
او را  یطرف یکه استقالل و ب یتیوضع شود؛ یصاحبکار م تیرینظر مد تیو رعا فظبرای ح یالتیتما جادیاصاحبکار، موجب 

ز محققان حوزه موردعالقه بسیاری ا یها خدمات حسابرسی، از موضوع یگذار متیق ی(. از طرف1821 ،ی)رجب کند یمخدوش م
 یها ممکن است در شرکت چه، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است؛ اگرکاران حسابرسی است. برای بسیاری از صاحب

 یمیسر باشد، ولی برا یراحت دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به یها بزرگ با حجم فروش و نقدینگی باال و یا برخی شرکت
بسیار  تواند یرقم هزینه م نیکه از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، ا ییها آنتجاری کوچک یا  یها اکثر شرکت

کار، با شناخت  از منظر صاحب ن،یمواقع ناگزیرند آن را پرداخت کنند؛ بنابرا شتریکه در ب یا نهیباشد؛ هز نو سنگی تیبااهم
را  یا نهیموجبات کاهش چنین هز توان یخل سازمان، مو با کنترل این عوامل در دا یالزحمه حسابرس عوامل مؤثر بر میزان حق

حیدرپور و کنند ) یگذار متیخدمات خود را به شکل مناسبی ق توانند یفراهم آورد. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل م

و انتخاب  یزحمه حسابرسبر حق ال یاسیارتباطات س ریتاث

 رس مستقلحساب

 سینا زارع پور
 )نویسنده مسئول( ایران ز،یدانشوران، تبر آموزش عالی، موسسه حسابداری ارشد یکارشناس یدانشجو

sina.zarepour@gmail.com 
 سویل فرهادی اندرابی

 ایران ز،یدانشوران، تبر آموزش عالیموسسه  ،یارشد حسابدار یکارشناس
seviil.farhadii@gmail.com 
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 یریگ هازاند یاسیکه با استفاده از ارتباطات س باشدیم یریمتغ یاسیشاخص ارتباطات ساز سوی دیگر،  (.1811 ،جعفری
دارد چراکه براساس  ییها یمورد استفاده قرار گرفته اند برتر ریکه در مطالعات اخ ییرهاینسبت با توجه به متغ نیشود. ا یم
ت و س؛ پون8002، 1و سو ین)ل شود یم یریکنند اندازه گ یم یرویامر پ نیاز ا یدولت ریغ ایو  یدولت یها شرکت اآی نکهیا

(. در ادبیات موجود مستند شده است که ارتباط سیاسی از طریق دسترسی آسان به 8018 ،8ران؛ چن و همکا8010، 8همکاران
های سرمایه گذاری اثر  کند و بر تصمیم روابط، منابع ارزشمندی برای شرکت فراهم می منابع خارجی و قراردادهای مبتنی بر

در  یاسیس ارتباطات (.8012، 1تروسکی و ژانگپیو: 8012، 1و همکاران ؛ هوستن 8002، 2و همکارانگذارد )کالسنس  می
 حیرا ترج یاسیارتباطات س یدولت یدارد، براساس شواهد بدست آمده شرکتها ییها نقش بسزا شرکت یبانک یها وام صیتخص

ست که  ا کند، اثبات شده یرا به شرکت ها ارائه م یریچشمگ یسود ها ،یاسی(. ارتباط س8001، 1و همکاران رثیدهند )ف یم
احتمال دارد به  شتریمرتب مشتبه ب ریغ یشوند نسبت به شرکت ها یمواجه م یمشکالت مال باکه  یوقت یاسیس یشرکت ها

ها و تصمیم گیری های آنها،  با توجه به مراتب فوق و اثرات ارتباطات سیاسی در شرکت (.8001 ،2ویضمانت آزاد شوند )فاکس
ارتباطات سیاسی چه تاثیری در انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی است که  این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال

 دارد؟
 

 پژوهش نظری مبانی

 یاسیس اتارتباط
نه  هینظر نیجهان شد ا یوارد متون اقتصاد سمیبرالیبا گسترش و نفوذ مکتب ل ستمیدوم قرن ب مهیاز ن یاسیاقتصاد س هینظر

ارائه  هینظر نیا حیدر بسط و توص یآثار زیقع شده است بلکه جامعه شناسان نمداران وا استیتنها مورد توجه اقتصاددانان و س
 یها یریگ میو تصم تیمعناست که فعال نیبه ا نیدارند ا گریکدیمتقابل بر  ریتاث استیو س صاداقت هینظر نیداده اند. بر اساس ا

 میمستق ریو غ میمستق ریتاث یاسیس یها یریگ میصمو ت تیمعنا است که فعال نیبه ا نیدارند. ا گریکدیمتقابل بر  ریتاث یاسیس
با  سهیدر مقا یاسیس ( روابط8001) 1منسی(. به اعتقاد ف1812یی، ایفرد و رو یدارند )مهدو برعکس  یاقتصاد یها تیبر فعال

ست که او معتقد ا، و در حال توسعه است یشرق یایآس یشرکت در کشورها یسودآور یعامل اصل، شرکت یاقتصاد یها هیپا
را مورد توجه  اآنه قیکه عال،قرار دارد یدولت ماتیتصم ریبه طور گسترده تحت تاث یاسیروابط س یدارا یشرکت هت داتیعا

روابط  رایبه سود گزارش شده نداره ,ز یبستگ هیبه منابع سرما یدسترس یاسیروابط س یدارا ی. در شرکت هادهد یقرار م
 ،10گرانیو د ی)بوباکر گردد یمتحت تملک دولت  یاز بانک ها هیر و منابع سرماآسان به اعتبا یمنجر به دسترس یاسیس

 نیوابسته به دولت , مجلس و مانند ا رهیمد ئتیه یعبارتند از وجود اعضا یها کتشر یاسیس تیریمد ی(. نشانه ها8018
با  ریمتغ نی. ایو شبه دولت یدولت (یحق را یحداقل ده درصد سهام دارا ی)دارا وجود سهامدار عمده ای ی،اسیس ینوع نهادها
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, رعاملیمد ییشناسا قیاز طر یعموم عبه مجم رهیمد ئتیو گزارش ه یمال یهمراه صورت ها یداشت هاادی قیدق یبررس
گوناگون صورت  ینمونه به انحا یاشخاص وابسته و اشخاص در تعامل با شرکت ها ،سهامداران عمده ،رهیمد ئتیه یاعضا

مورد استفاده  یاسیارتباط س یریگاندازه  یبرا ریاخ قاتیکه در تحق ییها اریاز مع گرید یک. ی(8011 ،11و وانگ ی)ل رفتیپذ
( 8001 ،18و فان و وانگ 8002 ،18)فان و همکاران باشد. مطالعات متعدد مانند یبلند مدت م یبده اریاست ,مع فتهقرار گر

 نهیشزکت ها به منابع بلند مدت و کم هز یدسترسود تا فرصت ش یکت ها باعث مرش شتریب یاسیداده است که ارتباط س نشان
، 12و همکاران نی)ل گردد شتریمدت ب بلند یها ینسبت بده، باالتر یاسیبا ارتباط س یها در شرکت جهیتر فراهم شدا و در نت

8011.) 
 

 حق الزحمه حسابرسی
سابرسی تعیین شود. در یک بازار رقابتی برای الزحمه حسابرسی باید بر اساس مدت زمان الزم برای اجرای عملیات ح حق

وسیله حسابرس به علت استفاده بهینه از زمان برای انجام خدمات اعتباردهی  الزحمه اضافی دریافتی به خدمات حسابرسی، حق
مانند هایی  است. تکمیل سریع عملیات حسابرسی ممکن است هزینه بیشتری در برداشته باشد. زیرا، حسابرسان درگیر فعالیت

الزحمه  وجود، دیدگاه متفاوتی وجود دارد که بر اساس آن حق شوند. بااین حسابرسی میکاری یا افزایش هزینه فرصت  اضافه
های محتوای  الزحمه میزان آزمون حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه مثبت دارد. زیرا، با افزایش حق

، رابطه با کارمندان ارشد یا مذاکره با مدیریت درباره نتیجه کار حسابرسی نیز افزایش چنین یابد هم حسابرسی نیز افزایش می
 (.1818یابد )واعظ و احمدی،  می
 

 انتخاب حسابرس
پردازد و به نسبت  ای حسابرسی می عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به ارائه خدمات حرفه سازمان حسابرسی در ایران به

واسطه ساختار دولتی و انتخاب قهری، این  عالوه به کاران باالتری برخوردار است. به حجم صاحب سایر مؤسسات حسابرسی، از
ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر  الزحمه خدمات حرفه سازمان در پذیرش کار و تعیین حق

رود این سازمان، همانند چهار موسسه بزرگ  نابراین انتظار میای را به خود اختصاص دهد. ب مؤسسات غیردولتی جایگاه ویژه
باشند، در بازار  ای می الزحمه خدمات حرفه صرفی در حقالمللی دارای  حسابرسی دنیا که به نسبت سایر رقبا در عرصه بین

بیشتر کشورها،  ر(. د1821 الزحمه بیشتری دریافت نماید )رجبی و خشوئی، خدمات حسابرسی در ایران به نسبت رقبا حق
گیرد. در کشورهایی که  میمدیره و تصویب مجمع عمومی سهامداران صورت  انتخاب حسابرس مستقل به پیشنهاد هیئت

 11کند؛ اما در گزارش کمیته بلو ریبون کار حسابرس مستقل را انتخاب می تری دارند، کمیته حسابرسی صاحب قوانین مدرن
کار در انتخاب یا تعویض حسابرسان، همچنان در  نقش بیشتر کمیته حسابرسی صاحبرغم تأکید بر  شد علی ( اعالم1111)

های  کند. اگر مدیریت صورت کار نقش مهمی در انتخاب یا کنار گذاری حسابرسان مستقل ایفا می کشور آمریکا مدیریت صاحب
چنین م رعایت را گزارش نکند، در مالی را بر اساس اصول متداول حسابداری تهیه نکند و از حسابرس بخواهد که این عد
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های نامعقول مدیریت یا حفظ استقالل خود یکی را انتخاب کند. در صورت عدم  شرایطی، حسابرس باید میان پذیرش خواسته
الزحمه حسابرسی  های حق پذیرش درخواست مدیریت، ممکن است مدیریت فشارهای الزم را برای تغییر حسابرس یا تغییر نرخ

 (.1828سجادی و ابراهیمی مند، اعمال کند )
 

 پیشینه پژوهش
بر اساس نتایج به . های تونسی را بررسی کردند ( تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت8012) 11و همکاران مالول

به دلیل کسب منافع  موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می شود. در واقع سرمایه گذاران دست آمده، ارتباطات سیاسی
 سرمایه گذاری در شرکت هایی با ارتباطات سیاسی باال تمایل نشان می دهند.بیشتر، به 

 ارتباطات که بین داد نشان آنها نتایج .کردند بررسی را شرکت عملکرد بر سیاسی ارتباطات تأثیر (8011) 11سعید و همکاران

 های اساس شاخص بر سیاسی های شرکت عملکرد که دریافتند آنها .دارد وجود منفی رابطه شرکت، عملکرد و سیاسی

 .است های غیرسیاسی شرکت عملکرد از کمتر درصد 11 و 11 حدود ترتیب به سهام صاحبان حقوق بازده و دارایی بازده
 افتندیپرداختند. آنها  یمال نیتام ماتیعملکرد شرکت و تصم یبر رو یاسیروابط س ریتاث ی( به بررس8018) گرانیو د یبوبکر

. دوم روابط دهند یم شیخود را افزا یو بده دهیعملکرد خود را بهبود بخش یاسیروابط س یها بعد از برقرار رکتکه اول ش
 یبه منابع اعتبار یاسیروابط س یدارا یدارد. سوم شرکتها یاتیدر اهرم و عملکرد عمل رییبا تغ یقو یهمبستگ یاسیس

 دارند. یآسانتر یدسترس

شده در بورس  رفتهیپذ یها و انتخاب حسابرس در شرکت رعاملیقدرت مد نیرابطه ب یرسبه بر یپژوهش در (1811) اریبط
قرار  یمورد بررس 1811تا  1811 یشرکت در بازه زمان 111پژوهش شامل  نیا یاوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آمار

معنادار وجود  یب حسابرس رابطه منفو انتخا رعاملیدقدرت م نیدهنده آن است که ب از پژوهش نشانحاصل  جیگرفت. نتا
 دارد.

از حد و عملکرد  شتریب یگذار هیبر سرما یاسیارتباطات س ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش1811زاده خانقاه ) یو تق ینهند بادآور
 جیبود نتا شرکت 110آنها متشکل از  ی پرداختند و نمونه 1811 یال 1821 یزمان بورس اوراق بهادار تهران در بازه یها شرکت

 ریداشته و بر عملکرد شرکت تأث یمثبت ریاز حد تأث شتریب یگذار هیبر سرما یاسیس تباطاتکه ار دهد یآنها نشان مپژوهش 
 .گذارد یم یمنف

( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت اقالم تعهدی بر حق الزحمه 1812) همکاراناحمدی و 
 ی مثبت و معناداری وجود دارد. ی حسابرسی رابطه تقارن اطالعاتی و حق الزحمه که که بین عدمحسابرسی نشان دادند 

 

 شناسی پژوهش روش
ها، اصول و فنون را  یها، قانونمند هیاست که نظر یپژوهش ،یکاربردی است. پژوهش کاربرد قاتیپژوهش از نوع تحق نیا

و انتخاب حسابرس  یزحمه حسابرسبر حق ال یاسیارتباطات س ریتاثش پژوه نی. در اردیگ یبه کار م یواقع لیحل مسا یبرا
و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار  نیقوان نیتواند در تدو یپژوهش م نیا جینتا نیشود. بنابرا یم یبررس مستقل

است.  ریمتغ نیچند نیارتباط ب افتنیپژوهش به دنبال  نیا رایاست، ز یهمبستگ قاتیپژوهش از نوع تحق نیا نی. همچنردیگ

                                                           
16

 Maaloul et al 
17

 Saeed et al 
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انجام معنی که انجام پژوهش براساس اطالعات گذشته  دینباشد، ب یم دادییپژوهش حاضر از نوع پس رو یروش شناس
 شود. می
 

 آماری ی جامعه
 زین یسشده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد برر رفتهیپذ یها شرکت هیپژوهش، کل نیدر ا یمورد بررس یجامعه آمار

 یها یژگیو یشده در بورس اوراق بهادار تهران که دارا رفتهیپذ یها پژوهش شرکت نیباشد. در ا یم 1811تا  1821 یها سال
 شد: ندبوده، به عنوان نمونه انتخاب خواه ریز
 اسفند ماه باشد. انیبه پا یها منته شرکت یدوره مال سه،یمقا تیقابل شیافزا لیبه دل -
 نیا تیو نوع فعال تیبه علت ماه یگذار هیو سرما نگیهلد نگ،یزیل ،یمال ینظر جزو بانکها و واسطه گر مورد یها شرکت -

 گروه از شرکتها متفاوت است، نباشند. 
ماه در مورد  8از  شیب یمعامالت سهام شرکتها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار صورت گرفته باشد و توقف معامالت -

 باشد. فتادهیق نشده اتفا ادیسهام 
 شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشد. -
 در دسترس باشد. ازیمورد ن یبه منظور استخراج داده ها یمورد بررس یها شرکت یاطالعات مال -
 پژوهش از بورس خارج نشده باشد. یدر بازه زمان یمورد بررس یشرکتها -
های فوق در نهایت  ه است و با اعمال محدودیتبه نمونه استفاده شد دنیرس یبرا کیستماتیروش حذف س پژوهش از نیا در

 طبق جدول زیر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 111
 

 ها فرضیه

 ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرس تاثیر دارد. .1

 ت سیاسی بر انتخاب حسابرس مستقل تاثیر دارد.اارتباط .8

 

 ونیمدل رگرسی
 تحقیق، مدلهای آزمون فرضیات بصورت زیر ارایه می شوند: هاییهفرض توجه بهبا 

audit Fees = β0+ β1 pclon + β2 cfo+ β3 lev+ β4 size+ β5 loss+U 

Auditor Choice = β0+ β1 pclon + β2 cfo+ β3 lev+ β4 size+ β5 loss+U 

 

 تعریف عملیاتی متغیرها
 (pclonالف( متغیر مستقل: ارتباطات سیاسی با نماد )

های سیاسی و غیرسیاسی، از  تعیین شدند. برای تفکیک شرکتدهی به روش آنتروپی  تاپسیس و وزنچند معیار به روش 
زاده خانقاه،  )بادآور نهندی و تقی به شرح زیر استفاده شده است: (8001های سیاسی )فاسیو و همکاران،  متغیرهای هزینه

1811). 

 ارزش بازار سهام: هر چه ارزش بازار سهام بیشتر باشد، احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است.
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 ها بیشتر باشد، احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است. ها: هر چه ارزش دفتری دارایی زش دفتری داراییار
مالیات بر درآمد: براساس تئوری هزینه سیاسی، هر چه مالیات بر درآمد بیشتر باشد، احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است 

 )ارتباط با وزارت اقتصاد(.
صادراتی بیشتر باشد، احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است )ارتباط با وزارت صنعت، معدن جمع فروش صادراتی: هر چه فروش 

 و تجارت(.
اساس این روش بر  ها است. تر و سیاسی بودن شرکت ها از مجموعه عوامل فوق، بیانگر ارتباطات گسترده رتبه باالتر شرکت

آل مثبت )شاخص سود( و بیشترین فاصله را با  ا با راه حل ایدهاین مفهوم استوار است که گزینة انتخابی باید کمترین فاصله ر
 آل منفی )شاخص هزینه( داشته باشد ایده

 آمده است. 1های سیاسی و غیرسیاسی در روش تاپسیس در جدول  ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکت
 های سیاسی و غیر سیاسی ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکت: 1جدول 

 ها در هر سال / متغیرهاشرکت ارزش بازار دارایی ها ت بر درآمدمالیا فروش صادراتی

X1m X13 X12 X11 X1 

X2m X23 X22 X21 X2 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

Xnm Xn3 Xn2 Xn1 Xn 

 شاخصی و شود می نامیده سود شاخص مثبت( است، )جنبة افزایشی یکنواخت مطلوبیت دارای که شاخصی ماتریس، این در

 تفکیک های شاخص ،1پژوهش مطابق جدول  این است. در هزینه دارد، شاخص منفی( )جنبه کاهشی یکنواخت مطلوبیت که

 شاخص بنابراین برخوردارند، مثبت( )جنبه افزایشی یکنواخت مطلوبیت از دولت، با سیاسی گسترده تعامالت دارای های شرکت

 بر ها شاخص وزن ندارند، نخست یکسانی اهمیت گیرنده تصمیم برای ها شاخص آنجا که از آیند. همچنین، می حساب سود به

 شدند.  وارد الگوریتم تاپسیس به آن از پس و به دست آمد شانون آنتروپی روش اساس
ارزش شاخص  Xi,jجدول  نیدر ا .شود یم لیتشک 1 ولدمطابق ج یریگ میتصم ماتریسها ابتدا  زن شاخصومحاسبه  یراب

 .شود یمحاسبه م 1 هرا متناسب با رابط  Pi,j ابتدا یآنتروپ کی ندیفرا یاجرا یاست. برا نهیر گزمتناسب با ه یها

     
    

∑     
 
   

  1رابطه                                                                                                           

شود،  یمحاسبه م 8به صورت رابطه Ej به نام  یمنظور ابتدا ارزش نیا یاست. برا نانیحله دوم، محاسبه شاخص عدم اطممر
در  گیری تصمیم یبرا دیاطالعات مف زانیکند شاخص مربوطه چه م یم انیکه ب diبا درجه انحراف  نانیاطم عدم سپس

 .شود یمحاسبه م 8به کمک رابطه  نانیعدم اطم نیا .دیآ یدهد، به دست م یقرار م رندهیگ میتصم اریاخت

     ∑ (           )
 
              

 

   
8رابطه                                                              

8رابطه                                                                                                                       
 .شود یمحاسبه م 2رابطه  قبن شاخص ها مطازو تیدر نها

   
  

∑   
 
   

  2رابطه                                                                                                                

   دیشاخص در نظر گرفته باشد، وزن جد یرا برا   ی خاص وزنده از قبل نریگ میکه تصم یدر صورت
 1 طهببه صورت را  

 .شود یمحاسبه م
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∑     
 
   

  1رابطه                                                                                                           

رمال ن تصمیم سیشود؛ در گام دوم ماتر ینرمال شده محاسبه م تصمیم در گام اول ماتریس ،تاپسیسبه روش  بندی رتبه یبرا
گام چهارم بدست آوردن  ؛ودش یم تعیین یمنف آلدهیو راه حل ا مثبتل آدهیدر گام سوم راه حل اآید؛  یبه دست م موزون

شده و در  نییل تعآدهیبه راه حل ا نهیگز یسبن یکیزدنگام پنجم  ؛ دراست منفیو  مثبت هایآلدهیبا ا نهیفاصله هر گز زانیم
 .شوند یم بندی رتبهها  نهیگام ششم گز

 آنتروپی روش به دهی وزن و تاپسیس به روش معیاره چند گیری تصمیم الگوی طریق از نمونه های شرکت اینکه از بعد
 دارای های شرکت )پنجک اول(، داشت باالتری رتبه از که ای دسته دسته جای گرفتند. دو در شدند، رتبه بندی و گیری اندازه

)پنجک دوم  کسب کرد را رتبه کمترین که ای اختصاص یافت و دسته 1ها عدد  و به آن گرفت سیاسی نام گسترده ارتباطات
 بیها به ترت نهیگز یبند رتبه ها صفر تعلق گرفت. و به آن شد محدود سیاسی شناسایی ارتباطات دارای های تشرک الی پنجم(،

 یکینزد نسبی، لحاظاست که از  یا نهیمطلوب گز نهیآل صورت گرفت. گز دهیبه راه حل ا نسبی نزدیکیو براساس  تیارجح
 .باشد داشتهل آ یدها حل اهبه ر یشتریب

 
 همتغیرهای وابست

 (Audit Fee) با نماد ب( حق الزحمه حسابرسی
 .همراه صورت های مالی می توان استخراج نمود  بیانگر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی می باشد که از یادداشت های

 (Auditor Choiceج( انتخاب حسابرس مستقل با نماد )
 یک، وگرنه برابر با صفر خواهد بود.چنانچه حسابرس مستقل شرکتی، از حسابرسان رتبه الف باشد، برابر با 

 
 متغیرهای کنترلی

 شده است. یریاندازه گ ها ییبه جمع کل دارا یاتینقد وجوه عمل انیاز نسبت جر(: cfoجریان نقد عملیاتی با نماد )

 شده است. یریاندازه گ ها ییبه کل دارا ها ینسبت کل بده(: این متغیر از levاهرم مالی با نماد )

 شده است. یریها اندازه گ ییکل دارا یعیطب تمیبا استفاده از لگار ریمتغ نی: ا (Size)کت با نماد اندازه شر
 (: چنانچه شرکت زیان داشته باشد برابر با یک وگرنه برابر با صفر خواهد بود.lossزیان ده بودن شرکت با نماد )

 
 های پژوهش یافته

. است الزم متغیرها به مربوط توصیفی آمار با آشنایی ها، آن دقیق وتحلیل تجزیه و متغیرها عمومی مشخصات بررسی منظور به
 111 به مربوط توصیفی آمار. دهد می نشان را تحقیق در مورداستفاده متغیرهای به مربوط های داده توصیفی آمار ،(8) جدول
 زیر موارد قالب در توان می را ها داده توصیفی تحلیل نتایج. باشد می( 1811 تا 1821) ساله 2 زمانی دوره طی نمونه شرکت
 :نمود خالصه

ها حول این نقطه  دهد بیشتر داده باشد که نشان می ( می11/0برابر با ) اهرم مالیمقدار میانگین برای متغیر ( 8در جدول )
باشد که نشان  می 0,11با  برابر است اهرم مالیو برای  1,181اند. مقدار انحراف معیار برای اندازه شرکت برابر با  تمرکز یافته
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برابر  حق الزحمه حسابرسیکمترین مقدار برای کمترین انحراف معیار هستند.  و دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین می
 باشد. می 8,111و بیشتر مقدار برابر با  1,828با 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :8جدول 

 بیشترین کمترین رانحراف معیا میانگین تعداد نام متغیر
 8,111 1,828 0,812 8,221 118 یحق الزحمه حسابرس

 0,121 -0,111 0,118 0,111 118 یاتینقد عمل انیجر

 0,118 0,01 0,11 0,112 118 یاهرم مال

 11,121 10,102 1,181 18,112 118 اندازه شرکت

 
 توزیع فراوانی

ارتباطات دارند. در پژوهش حاضر نیز، چون متغیرهای  یا یک را برمیمتغیرهای کیفی متغیرهایی مجازی هستند که عدد صفر 
 صورت  است: ها بدین متغیر کیفی هستند جدول توزیع فراوانی آن انتخاب حسابرس مستقل و زیانده بودن سیاسی،

 111که تعداد باشد  می 118های مورد بررسی برابر با  سال -است، جمع کل شرکت ( قابل مشاهده 8طور که در جدول ) همان
 .دارای ارتباطات سیاسی هستنددرصد  80سال معادل  –شرکت 

 
 یاسیارتباطات ستوزیع فراوانی متغیر  :8جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
0 111 11,12 

1 111 80,01 

 100 118 جمع کل

 
 81سال معادل  –شرکت  812باشد که تعداد  می 118های مورد بررسی برابر با  سال -جمع کل شرکت (، 2جدول ) طبق

 شرکتها از موسسات رتبه الف جهت حسابرسی صورتهای مالی استفاده کرده اند.درصد 
 

 توزیع فراوانی متغیر انتخاب حسابرس مستقل :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
0 112 10,11 

1 812 81,81 

 100 118 جمع کل

 
 

درصد  10سال معادل  –شرکت  101باشد که تعداد  می 118بررسی برابر با  های مورد سال -، جمع کل شرکت(1جدول ) طبق
 .اند شرکتها زیان ده بوده
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 ده بودن شرکت انیتوزیع فراوانی متغیر ز :1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
0 211 21,81 

1 101 10,11 

 100 118 جمع کل

 

 نرمال بودنآزمون 
. با باشد های پارامتریک می ، شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای رگرسیونی( ر وابسته در مدلخصوص متغی )به نرمال بودن متغیرها

نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش موردبررسی قرارگرفته است که نتایج این آزمون بدین  ایفرانس رویشاپاستفاده از آزمون 
 شرح است:

. الزم به ستندینرمال برخوردار ن عیپژوهش از توز یرهایود متغش مشاهده می (1)جدول  ایفرانس رویشاپآزمون  جیطبق نتا
نشان  جیشده است که نتا نرمال بودن جمالت اخالل انجام یبررس یبرا برا-جارکآزمون  18است که در جدول  حیتوض
  نرمال هستند. مانده یباق یدهد خطاها می

 ایفرانس رویشاپنتایج آزمون  :1جدول 

 نتیجه ایفرانس رویشاپمعناداری  تعداد مشاهدات نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 0,00001 118 یحق الزحمه حسابرس

 توزیع نرمال ندارد 0,00001 118 یاتینقد عمل انیجر

 توزیع نرمال ندارد 0,00001 118 یاهرم مال

 توزیع نرمال ندارد 0,00001 118 اندازه شرکت

 

 مانایی آزمون
باشد. در این پژوهش برای بررسی وجود ریشه واحد در  آورد مدل، بررسی مانایی متغیرها مییکی از شرایط اولیه قبل از بر

 باشد: صورت زیر می ، به1صورت جدول شماره  شده است که نتایج آن به های پانل از آزمون هاریس استفاده داده
 وده و بیانگر مانا بودن متغیرها است.درصد ب 1داری متغیرها کمتر از  سطح معنی شود که مشاهده می، 1با توجه به جدول 

 آزمون مانایی)هاریس( برای متغیرهای پژوهش :1جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر
 مانا است 0,0000 -10,881 یحق الزحمه حسابرس

 مانا است 0,0000 -11,112 یاتینقد عمل انیجر

 مانا است 0,0000 -18,122 یاهرم مال

 مانا است 0,0000 -82,111 کتاندازه شر

 
 

 برای فرضیه اول )چاو( و آزمون هاسمن مریل Fآزمون 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir   جلد دوم(1331، پاییز 3، شماره 1فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره( 

 

81 
 

های تابلویی  رو داده درصد است، ازاین 1، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل پژوهش کمتر از 2با توجه به جدول 
همچنین چون سطح معناداری آزمون هاسمن در مدل گیرند.  های تلفیقی )پول( مورد پذیرش قرار می )پانل دیتا( در مقابل داده

 باشند.  درصد است بنابراین بیانگر اثرات ثابت می 1کمتر از 
 : نتایج آزمون چاو و هاسمن2جدول 

 فرضیه

 آزمون

 هاسمن اف لیمر آزمون فرضیه

 داری سطح معنی میزان آماره داری سطح معنی میزان آماره

 اثرات ثابت ییتابلو یها داده 0,0081 12,81 0,0000 1,1 فرضیه اول

 

 واریانسناهمسانی  آزمون

دهد در این  ادامهاگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط 
کننده باشد بنابراین از  تواند گمراه میتواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته،  حالت، انحراف معیار می

 شده است. شده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفاده آزمون والد تعدیل
درصد می باشد و بیانگر وجود  1نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون والد تعدیل شده کمتر از  ،1جدول  با توجه به

با روش وزن دهی به داده ها از طریق  که این مشکل در تخمین نهایی مدلباشد.  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می
 .رفع گردیده است ،glsدستور 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس  :1 جدول

 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش
 وجود ناهمسانی واریانس 0,0000 88811,18 اول فرضیه )مدل(

 

 خودهمبستگیآزمون 
. باشند تصادفی کل در باید نیز خطا مقادیر بنابراین هستند، تصادفی گیرند می خود به مدل در توضیحی متغیرهای که مقادیری

 اگر زیرا نکند تغییر منظم طور به زمان طول در و باشد نداشته وجود خاصی ترتیب و همبستگی خطا جمالت مقادیر بین یعنی
 خطا مقادیر بین همبستگی. بود خواهد وابسته توضیحی متغیرهای مقادیر به و نبوده دفیتصا خطا جمالت تغییرات باشد، چنین

 (.1811باشد )بنی مهد و همکاران،  داشته وجود مختلف مقاطع بین در یا و مختلف های سال بین در است ممکن
عدم درصد بوده و بیانگر  1 تر ازبیش  سطح معناداری والدریج برای مدلشود که  ، مشاهده می10با توجه به نتایج جدول شماره 

  .باشد می  وجود خودهمبستگی سریالی در مدل
 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی  :10 جدول

 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش
 وجود خودهمبستگی سریالیعدم  0,101 8,188 اول فرضیه )مدل(

 

 

 

 آزمون هم خطی
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 VIF قاعده تجربی مقدار عنوان یک دهنده عدم وجود هم خطی است. به یک نزدیک بود نشان به VIFاگر آماره آزمون 

 شود ی، مشاهده م11جدول شماره  جیبا توجه به نتا (.1810باشد )سوری،  میچندگانه باال  باشد هم خطی  10تر از  بزرگ
 .باشد م خطی میباشد که بیانگر عدم وجود ه می 10مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد 

 ()مدل( پژوهش هیفرضآزمون هم خطی متغیرها ): 11جدول 

 VIF 1/VIF نام متغیر
 0,221 1,18 ارتباطات سیاسی

 0,18 1,01 یاتینقد عمل انیجر

 0,188 1,01 یاهرم مال

 0,112 1,08 اندازه شرکت

 0,111 1,00 زیان ده بودن شرکت

 هم خطی وجود ندارد نتیجه

 

 مدلتخمین نهایی 

 آزمون فرضیه اول 
 دارد.  ریبر حق الزحمه حسابرس تاث یاسی: ارتباطات سدارد یم انیب اول هیفرض

باشد  می درصد 1و سطح معناداری کمتر از  منفیدارای ضریب  یاسیارتباطات سشود که  ، مشاهده می(18)طبق نتایج جدول 
و فرضیه اول موردپذیرش قرار  داردعکوس و معنادار م ریبر حق الزحمه حسابرس تاث یاسیارتباطات ستوان گفت که  می
 18اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 18ضریب تعیین برابر با  گیرد می

باشد  درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  182,11برابر با  والدوابسته را توضیح دهند. آماره  درصد از تغییرات متغیر
  توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می ازاین

 اول تخمین نهایی مدل رگرسیونی :18جدول 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها
 0,000 -8,18 0,011 -0,018 ارتباطات سیاسی

 0,008 -8,00 0,081 -0,118 یاتینقد عمل انیجر

 0,000 1,11 0,028 0,821 یاهرم مال

 0,000 88,11 0,001 0,112 اندازه شرکت

 0,812 1,82 0,012 0,088 زیان ده بودن شرکت

 0,111 0,22 0,101 0,022 عرض از مبدآ

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 18 ضریب تعیین

 (0,0000) 182,11 آماره والد و معناداری آن

 
 
 

 ها مانده ال بودن باقیآزمون نرم
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تغیر جمالت اخالل از توزیع توان گفت که م رو می درصد است ازاین 1از  بیشترسطح معناداری آزمون  (18جدول ) با توجه به
 هستند. نرمال برخوردار

 برا )فرضیه )مدل( پژوهش( -: نتایج آزمون جارک18جدول 

 نتیجه برا-معناداری جارک تعداد مشاهدات نام مدل
 توزیع نرمال دارد 0,812 121 اولفرضیه  مدل

 

 آزمون فرضیه دوم 
 .دارد ریبر انتخاب حسابرس مستقل تاث یاسیت ساارتباطدارد:  فرضیه دوم بیان می

( رابطه معناداری با 0,000داری ) ( و معنی-0,801با ضریب ) یاسیارتباطات سمتغیر دهد که  ( نشان می12نتایج جدول )
اهرم مالی، اندازه کنترلی متغیرهای شود.  می پذیرفتهدرصد  11در سطح اطمینان  دومو فرضیه  دارد انتخاب حسابرس مستقل

معناداری مستقیم و رو رابطه  ازاین هستنددرصد  1سطح معناداری کمتر از ضریب مثبت و دارای  شرکت و جریان نقد عملیاتی
ه رو رابط ازاین استدرصد  1دارای سطح معناداری بیشتر از  زیانده بودن شرکتکنترلی  ولی متغیرد نبا متغیر وابسته دار

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی  باشد که نشان می درصد می 81د. ضریب مک  فادن برابر با معناداری با متغیر وابسته ندار
و سطح معناداری آن  811,28برابر با  LRدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  81اند  موجود در مدل توانسته

 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد ازاین درصد می 1کمتر از 
 

 نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم )با الگوی الجیت( :12جدول

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها
 0,000 -8,11 0,011 -0,801 ارتباطات سیاسی

 0,000 1,1 0,211 8,282 یاتینقد عمل انیجر

 0,021 8,00 0,212 0,121 یاهرم مال

 0,000 11,18 0,811 8,11 اندازه شرکت

 0,112 -0,82 0,811 -0,011 زیان ده بودن شرکت

 0,811 0,11 0,21 0,188 بدأمعرض از 

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 81 فادن مکضریب 

 (0,0000) 811,28 و معناداری آن LRآماره 

 

 برازش مطلوبیت مدل رگرسیونی
باشند بیانگر  درصد می 1پژوهش بیش از  فرضیه دومبرای مدل لمشو  –( چون سطح معناداری آزمون هاسمر 11در جدول )

 باشد. برازش مطلوب مدل می
 
 

 نتایج آزمون هاسمر لمشو و آندروز برای مدل رگرسیونی پژوهش :11جدول 
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 سطح معناداری آزمون مقدار آماره آزمون نام آزمون
 0,8112 1,18 هاسمر لمشو

 

 بینی مدل تشخیص درصد صحت پیش
بینی  های الجیت و پرابیت کاربرد دارد، درصد صحت پیش یکی دیگر از معیارهای نیکویی برازش که آن نیز صرفاً برای مدل

 است.
 باشد. درصد می 10بیش از   مدلبینی  یششود که درصد صحت پ ( مشاهده می11در جدول )

 ها بینی مدل درصدهای صحت پیش :11جدول 

 بینی کل پیش نام متغیر نام مدل
 درصد 11,18 انتخاب حسابرس مستقل دوممدل فرضیه 

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه بحث،
 یشرکت ها نیدر ب برس مستقلو انتخاب حسا یزحمه حسابرسبر حق ال یاسیارتباطات س ریتاث یاین پژوهش به بررس در

حق ، یاسیارتباطات سپرداخته شد. در این راستا  1811تا  1821 یزمان یدر دوره  اوراق بهادار تهران بورسپذیرفته شده در 
پژوهش  درپژوهش در نظر گرفته شدند.  یرهایبه طور خاص به عنوان متغو انتخاب حسابرس مستقل  یزحمه حسابرسال

بر حق الزحمه  یاسیارتباطات سگفت که  توان یاول پژوهش م هیفرض یینها نیحاصل از تخم جیاحاضر با توجه به نت
بر انتخاب  یاسیارتباطات سگفت که  توان یوجود دارد. طبق فرضیه دوم م یو معنادار به لحاظ آمار تاثیر معکوس یحسابرس

 شنهادیپ گران لیحاصل از پژوهش به تحل جینتا یدارد در راستا یبه لحاظ آمار ارو معنادتاثیر معکوس حسابرس مستقل 
را و انتخاب حسابرس مستقل  یزحمه حسابرسبر حق ال یاسیارتباطات س ریخود، تأث یها ینیب شیو پ ها لیکه در تحل گردد یم

 حق الزحمه حسابرسی کاهش میباشد  یاسیارتباطات سشرکت دارای مسأله توجه کنند که اگر  نیمدنظر قرار دهند و به ا
اتخاذ کنند که  یماتیتصم شود یم شنهادیپ هایی که دارای ارتباطات سیاسی هستند کتشر ی. به مالکان و سهامداران نهادیابد

 ی. برااز موسسات رتبه الف جهت انجام حسابرسی صورتهای مالی استفاده کنند، کیفیت حسابرسی باال داشتنجهت 
ارتباطات سیاسی با حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل  نیب طهراب شود یم شنهادیپ زیپژوهشگران و دانشجوبان ن

بر رابطه  یشرکت تیحاکم ریتأث شود یم شنهادیپ نیو همچن را با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی چرخه عمر شرکت انجام دهند
 حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل انجام دهند.و  ارتباطات سیاسی  نیب
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