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 چکيده

در ادبیات  یا مالحظه قابل دهد توجهقرار می را تحت تأثیر ها شرکت و نتایج سیاسی، تصمیمات ارتباطات با توجه به اینکه
 غیر و عادی تاخیر بر سیاسی ارتباطات تأثیر بررسی باهدفاز این رو پژوهش حاضر  .است کرده جلب خود پژوهشی به

به منظور  صورت گرفته است. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیهای پذ در شرکتحسابرس  گزارش ارائه در عادی
سال در  3های ترکیبی، برای و بر اساس داده 9711الی  9731های لیمر برای سال Fآزمون پژوهش از  تخمین مدل

و  ایویوزآماری  افزار نرمتوسط ها  تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهآزمون شدند. شرکت(  -سال 9111شرکت ) 911مجموع 
درصد انجام شد.  1های تلفیقی و در سطوح معناداری یافته با رویکرد داده تعمیم مربعات حداقل به کمک رگرسیون روش

های حسابرسی تأثیر مثبت و دهد که ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارشهای پژوهش نشان مییافته
 شود. های حسابرسی میمعناداری دارد و ارتباطات سیاسی منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش

 حسابرسی. سیاسی، تأخیر عادی گزارش حسابرسی، تأخیر غیر عادی گزارش ارتباطات: یديکل واژگان

 

 مقدمه

شود )رضایی و افروزی، سیاسی به منظور بیان روابط نزدیک دولت و واحدهای تجاری استفاده می اصطالح ارتباطات
با دولت دارند؛ زیرا این روابط منافع  روابطادی به برقراری یتمایل زها  دهد شرکتادبیات پژوهشی نشان می(. 9711

؛ جانسون 8191، 8؛ کول، سون و ژو8113، 9تر به تأمین مالی خارجی )کالزنس، فیژن و الیوندسترسی راحتر یزیادی نظ
( و 8191، 2؛ فاشیو8112، 1درشید و ژانگها )ادهیکاری، (، کاهش مالیات و تعرفه8111، 1؛ خواجه و میان8117، 7و میتون

( را به دنبال داشته باشند که 8191، 3های رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی )هوستون، جیانگ و مابهبود فرصت
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ممکن است منافع به دست آمده ناشی از این  ها شرکتدر عوض  شوند.در نهایت باعث ارتقای عملکرد شرکت می
شود که نامیده می" اقتصاد مبتنی بر رابطه"سهیم نمایند. این نوع بافت اقتصادی در سطح جامعه، را با دولت ت ارتباطات

های اقتصادی مبتنی بر روابط، توان بیان کرد، در نظام. لذا میباشدمیهای خاص خود ها و مشخصهدارای ویژگی
تر به های دارای روابط سیاسی راحت رکتشو  های دارای روابط است ارتباطات سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکت

ارتباطات  در نقطه مقابل وجود منافع، ممکن است .یابندمنابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطات خود دست می
خان، دیسلنگ، ) نمایندگی باالی های هزینه به این گونه روابط منجر زیرا کند؛ قربانی سهامداران را منافع برخی سیاسی
 و فرای) خواهیرانت های فعالیت ،(8197 ،8سو، فونگ و یاو) شرکت حد از بیش گذاری سرمایه ؛(8192 ،9و موتکین میرت
شود. منتقدان ارتباطات سیاسی معتقدند که  ( می8199، 1و مدیریت سود )شانی، فاشیو و پریسلی (9113 ،7شلیفر

کنند، نتیجه این امر منافع و مزایای ناشی منافع اندک می سیاسی، منابع قابل توجهی را فدای های دارای ارتباطات شرکت
-استدالل میدر واقع منتقدان منافع ارتباطات سیاسی (. 8113، 1رود )فان، وونگ و ژانگسیاسی از بین می از ارتباطات

های سازمانهای سیاسی برای کند و هزینههای نامطمئنی را ایجاد میها و مقررات دولت اغلب محیطکنند که سیاست
ها با ارتباطات سیاسی کارآمدی کمتری  ( دریافتند که شرکت8117دهند. جانسون و میتون )کسب و کاری را افزایش می

 دارند.
ها مهم است.  با توجه به مفاهیم ارتباطات سیاسی و گزارش مالی، بررسی پاسخ حسابرسان به ارتباطات سیاسی شرکت

سیاسی را در نظر  های مرتبط با ارتباطات کار حسابرسی خود، مزایا و هزینه این موضوع که حسابرسان زمان انجام
های پیشین، اثر ارتباطات سیاسی روی انتخاب های مالی مهم است. پژوهش گیرند یا خیر؛ برای تعیین اعتبار صورت می

اند. یک جنبه مهم  کرده( را بررسی 8112، 3های حسابرسی )گول ( و هزینه8191، 2حسابرسی )گوئدهامی، پیتمن و صفر
 دیگر مرتبط با حسابرسی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی است.

شود  ای بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرسی تعریف می صورت دوره تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به
های مالی  برس در مورد اعتبار صورت(. از آنجایی که گزارش حسابرسی حاوی نظر حسا9117، 3)بامبر، بامبر و اسچودربک

تر دریافت کند، دهد؛ زیرا هر چه نظر حسابرس را سریع تر در ارائه گزارش را ترجیح می گذار معموالً تأخیر کم است، سرمایه
 گذاری خود را تطبیق دهند. از آنجایی که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به دلیل های سرمایه تواند اولویت تر می سریع

های مختلف متفاوت است؛ درک عوامل تعیین کننده تأخیر  های خاص حسابرسی، در بخش مشخصات شرکت و ویژگی
های پیشین عموماً هایی در کارایی حسابرسی خواهد شد. پژوهش در ارائه گزارش حسابرسی احتماالً باعث ایجاد بینش

عنوان عوامل تعیین کننده تأخیر در ارائه گزارش  های حسابرس و حسابرسی و همچنین عوامل خاص شرکت را به ویژگی
روی تأخیر در ارائه  ارتباطات سیاسی(. با این وجود اثر 9133، 1 وتیال و نگامیلیواند )اشتون،  حسابرسی بررسی کرده

 گزارش حسابرسی هنوز بررسی نشده است.

های دارای ارتباطات سیاسی،  سی در شرکتبنابراین با توجه به اهمیت باالی مطالعه بررسی تأخیر ارائه گزارش حسابر
این پژوهش به دنبال پاسخ تاکنون این موضوع در ادبیات پژوهشی داخل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در 
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های پذیرفته شده در بورس اوراق  بر تأخیر ارائه گزارش حسابرسی شرکت سیاسی به این سؤال هستیم که آیا ارتباطات
 دگاهیاز د به این منظور در ادامه پژوهش، ابتدا مبانی نظری پشتوانه انجام پژوهش یا خیر.هران تأثیر دارد بهادار ت

و  خارجی هابر پژوهش یشامل مرور کهپژوهش  نهیشیپگردد، در ادامه به صورت مختصر ارائه می مختلف پژوهشگران
گردد. سپس فرضیه پژوهش، روش پژوهش، مدل آزمون فرضیه، تعریف است، ارائه می موضوع پژوهش رامونیپ داخلی

 گردد.میپژوهش ارائه  یشنهادهایو پ در انتها نیز نتایج شده وعملیاتی متغیرها و تجریه و تحلیل آماری ارائه 
 

 مبانی نظری

ها، امتیازهای  های خود توسط شرکتها نوعی تعامل وجود دارد. دولت در مقابل اجرای سیاست بین دولت و شرکت
های دولتی، بستن تر به اعتبارات، یارانههای مالیاتی، دسترسی آسانامتیاز دسترسی به بازار، تخفیفمختلفی ازجمله 

ها به دنبال  دهد. از آنجا که این شرکتها قرار می در اختیار این شرکتقراردادهای سودآور، کاهش تعرفه گمرکی و غیره 
توان بیان کنند. همچنین میبهبود وضعیت فعلی خود هستند، از این تعامل دو طرفه استقبال میهایی برای رشد و فرصت

گیرد. )رضایی و افروزی، ها در نظر می عنوان ابزاری جهت کنترل آن ها را به کرد دولت برقراری ارتباطات با این شرکت
های ها را از طریق سوبسید و کمک که شرکت کندکنند که دولت تالش می( ادعا می9111) 9شیلفر و وشینی(. 9711

های سیاسی بر دولت نفوذ کنند )بارتلز اند که از طریق هزینه ها در تالش که شرکت مالی تحت نفوذ خود دربیاورند درحالی
ممکن  ها جویند، آنها با ارتباطات سیاسی معموالً منافع خود را در روابط سیاسی می (. از آنجا که شرکت8117، 8و باردی

گذاران را مخفی و یا پنهان کنند )لئوز و های مالی خود به سرمایهکننده را در گزارشاست هر عمل عمدی گمراه
 1چریآالم و ت(. 8117، 1کند )الپورتا، لوپز، شلیفر و ویشنی( و این عمل سهامداران اقلیت را قربانی می8117 7،اوبرهولزر

صورت  واسطه ارتباطات سیاسی به ت سیاسی در بنگالدش به دلیل اینکه مدیران بهها با ارتباطا ( معتقد است شرکت8191)
های های مالی مستعد خطرات برکناری و افزایش هزینهنظمیها و درگیر شدن در بیقابل توجه به خاطر سوء استفاده

رافات دارایی یا معامالت با ها قادر به شرکت در انح (. مدیران در این شرکت8191باشند )آالم و تیچر، نمایندگی می
( 8117بهره و به نفع منافع شخصی هستند. جانسون و میتون )های بیگذاری در پروژهاشخاص وابسته مشکوک و سرمایه

ها با ارتباطات سیاسی ممکن  ها با ارتباطات سیاسی از توانمندی و کارایی کمتری برخوردارند و شرکت دریافتند که شرکت
های سیاسی کنند که در نتیجه این امر منافع و مزایای ناشی از ارتباطات سیاسی وجهی را فدای فعالیتاست منابع قابل ت

تواند به افزایش ارتباطات سیاسی میکند که ( نیز ادعا می8191(. فاشیو )8113رود )فان، وونگ و ژانگ ، از میان می
 منجر شود. های نمایندگیهزینه

مندی از که این امر منجر به بهره صورت کارا استفاده نمایند توانند بهارتباطات سیاسی میها از  در واقع مدیران شرکت
توانند از ارتباطات ها می شود. از سوی دیگر مدیران شرکتها در محیط کسب و کار به منظور سودآوری بیشتر میفرصت

امداران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت )مهربان منافع سهکه در این صورت سیاسی به گونه فرصت طلبانه استفاده نمایند، 
ها با  کند که شرکت(. با توجه به اینکه برخی شواهد پژوهشی از این استدالل سازمانی حمایت می9712، و همکاران پور

شوند های پر ریسک در نظر گرفته می رو به عنوان شرکتروابط سیاسی گرفتار مشکالت سازمانی شدید هستند از این
-رو تحت چنین شرایطی، سهامداران چنین شرکت(. از این8198، 9، بلیس و گل8198، 2صفرو  شرایم ی،دیگئ)بوبکری، 
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ها دارای ارتباطات سیاسی و تقاضای حسابرسی با کیفیت باالتر  هایی تمایل بیشتری به افزایش نظارت خود بر شرکت
)خان، دیسلنگ،  دهدهای نمایندگی را کاهش میحسابرسی هزینه زیرا کیفیت (؛8193، 8دارند )مینگ تی، گول و فوو

توان یکی از مهمترین دالیل تقاضا برای افزایش کیفیت حسابرسی را افزایش تضاد  می در واقع(. 8192میرت و موتکین، 
 های دارای ارتباطات سیاسی دانست. های نمایندگی در شرکت نمایندگی و همچنین باال رفتن هزینه

پاسخ حسابرسان به وجود ارتباطات سیاسی شرکت مهم است. شواهد مستقیمی از پاسخ حسابرسان به ارتباطات چگونگی 
های دارای ارتباطات  های حسابرسی برای شرکت( ارائه شده است. گول در نشان داد که هزینه8112سیاسی توسط گول )

های  برسان ریسک حسابرسی باال را برای شرکتسیاسی در مالزی در مدت بحران مالی آسیا افزایش یافته است. حسا
کاری صورت مالی برای پنهان کردن  ها در دست کنند زیرا این شرکت در مدت بحران درک می سیاسی ارتباطات دارای

تأخیر ارائه گزارش ارتباطات سیاسی روی  تأثیر در این مقاله در مورد عملکرد ضعیف مشارکت داشتند. به همین منظور
 کنیم.حث میبحسابرسی 

های  های ضد و نقیضی در مورد ارتباط بین ارتباطات سیاسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد. نظریه نظریه
های  داشته باشند. شرکت 7موافق با کوتاه بودن تأخیر ارائه گزارش حسابرسی ممکن است ریشه در دیدگاه سیگنالینگ

گیرند و های بدون روابط سیاسی، تحت بررسی بسیار دقیق عمومی قرار می دارای ارتباطات سیاسی در مقایسه با شرکت
قرار دارند. این نظارت که شامل  (8199تر و نظارت عمومی بیشتر )شانی، فاشیو و پریسلی،  های گسترده در معرض کنترل

الی توسط حسابرسان خارجی است. در نتیجه حسابرسان تأخیر ارائه گزارش حسابرسی را کاهش نظارت در ارائه گزارش م
های  دهند که احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت ( نشان می8191دهند. عالوه بر این، گوئدهامی، پیتمن و صفر )می

ند. از آنجایی که حسابرسان متخصص دارای ارتباطات سیاسی حسابرسان چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا را انتخاب کن
دهند رابطه منفی بین ارتباط  صنعت و چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا تأخیر ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می

موقع، تضمین معتبری برای ذینفعان  شود. یک گزارش حسابرسی به سیاسی و تأخیر در گزارش حسابرسی فرض می
های  های دارای ارتباطات سیاسی صورت رود شرکت کند، گمان می مالی فراهم می های خارجی در مورد کیفیت گزارش

های بدون ارتباطات سیاسی( به عنوان یک مکانیزم  )شرکت مالی حسابرسی شده خود را زودتر از همتایان خود
تری را  طوالنی  سابرسیح گزارش ارائه های مخالف با دیدگاه باال، تأخیر با این وجود دیدگاه کنند.سیگنالینگ منتشر می

 از وجود ناشی احتماالً حسابرسی گزارش ارائه در کنند؛ تأخیر فرض می های دارای ارتباطات سیاسی برای شرکت
 ارائه در بیشتر نهایت تأخیر دارد. در دنبال به را حسابرسی ریسک افزایش که است حسابرسی فرآیند در مشکالت

 به را اهمیت با های تحریف کشف افزایش احتمال که است تر کامل حسابرسی کار انجام از حاکی حسابرسی، گزارش
در  سیاسی ارتباطات های دارای تری را برای شرکت های پایین ( کیفیت گزارش8199) دارد. شانی، فاشیو و پریسلی دنبال

های بیشتری در  یکار دست سیاسی ارتباطات های دارای کنند. ممکن است شرکتمقایسه با همتایان خود مستند می
های رانت خواهی را پوشش دهند. این کار معموالً از طریق منابع تونل زنی از  های مالی انجام دهند تا فعالیت صورت

های رانت خواهی نیاز (. تشخیص و گزارش چنین فعالیت8199شود )شانی، فاشیو و پریسلی، سهامداران عمده انجام می
 را افزایش دهد. حسابرسی گزارش ارائه و در نتیجه ممکن است تأخیر های حسابرسی بیشتر دارد به تالش
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 پيشينه پژوهش

( در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی پرداخت. 8193) 9حبیب و محمدی
 های دارای ارتباطات سیاسی تأخیر گزارشگری مالی بیشتر است. نتایج پژوهش وی نشان داد در شرکت

باطات سیاسی شرکت و ( در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ارت8193مینگ تی، گول و فوو )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  های شرکت حسابرسی پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت الزحمه حق

های دارای مالکیت  دهد که شرکتاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می 8199تا  8117ی ها سالمالزی طی 
های دارای ارتباطات سیاسی  وردار هستند و این ارتباط مثبت برای شرکتالزحمه حسابرسی باالتری برخ نهادی از حق

 تر است. محتمل
( در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و 8192خان، دیسلنگ، میرت و موتکین )

های  شرکت( شرکت -نه )سالنمو 123ی مالی ها های نمایندگی پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت هزینه
نشان  پژوهشاستفاده شده است. نتایج  8197تا  8111پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بنگالدش طی دوره زمانی 

های های نمایندگی باالتری دارند و کیفیت حسابرسی هزینه های دارای ارتباطات سیاسی هزینه دهد که شرکت می
 شود.های نمایندگی میدیل رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینهنمایندگی را کاهش داده و موجب تع

( در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی شرکت بر مدیریت سود پرداختند. 8192) 8ادرتی و ویرا
 8197تا  8111های  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سال 821در این پژوهش از اطالعات 

دهد که مالکیت خانوادگی تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر  استفاده شده است. نتایج پژوهش شنان می
دهد که ارتباطات  و تأثیر مثبت بر مدیریت سود واقعی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می اقالم تعهدی اختیاری

 بتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی ندارد.سیاسی شرکت تأثیر معناداری بر مدیریت سود م
های مالی  ( در پژوهشی به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی با انتخاب حسابرس و شفافیت صورت8192) 7لیو، لی و ژانگ

های پذیرفته شده در بورس اوراق  شرکت( شرکت -نمونه )سال 7211پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت مالی 
های دارای ارتباطات سیاسی  دهد که شرکت های پژوهش نشان می بهادار چین استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

های پژوهش  آورند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیههای با کیفیت روی می ضعیف، بیشتر به انتخاب حسابرسی
 تری برخوردار هستند.های دارای ارتباطات سیاسی قوی از حسابداری با شفافیت پایین د که شرکتده نشان می

و ارتباطات  یبر اقالم تعهد یو مبتن یسود واقع تیریمد( در پژوهشی به بررسی 8191) 1 لودو  تسالیوا تا،یمونوم، براما
و  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریو مد یسود واقع تیریمد انیم ارتباط یپژوهش بررس نیهدف از ا ی پرداختند.اسیس

و  یسود واقع تیریها با مد شرکت یاسیس ارتباطات پژوهش نشان داده است که نیا جیاست. نتا یاسیارتباطات س
که  ییهاکشورها بر شرکت یعموم نظارت سطح نیهمچن ،دارد یرابطه معنادار یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد

 دارد. یرابطه معنادار ها آنی بر اقالم تعهد یسود مبتن تیریو مد یسود واقع تیریدارند با مد یسایارتباطات س
( در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و هزینه نمایندگی پرداختند. در 8197) 1نیا و محمودیو گیالنیبیشکوه 

این پژوهش به بررسی تأثیر اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس بر هزینه نمایندگی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان 
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زایش دوره تصدی حسابرس و اندازه دهد که بین کیفیت حسابرسی و هزینه نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد و با اف می
 کند. حسابرس، هزینه نمایندگی کاهش پیدا می

 معامالت بکارگیری بر هاشرکت سیاسی ( در پژوهشی به بررسی تاثیر روابط9712مهربان پور، جندقی قمی و محمدی )
 برای تهران بهادار راقاو بورس در شده پذیرفته شرکت 32 شامل پژوهش وابسته پرداختند. نمونۀ اشخاص با عادی غیر

 و اعتبار اعطای کاهش موجب معناداری بطور سیاسی، روابط که داد نشان پژوهش تایج. است 9711 تا 9733 هایسال
 سود مدیریت سیاسی، روابط آمده، بدست تجربی شواهد اساس بر همچنین،. شودمی وابسته اشخاص به غیرعادی فروش

 تأثیر سیاسی روابط وجود، این با. دهدمی کاهش معناداری بطور را وابسته اشخاص به غیرعادی اعتبار اعطای طریق از
 .ندارد وابسته اشخاص به غیرعادی فروش طریق از سود مدیریت بر معناداری

و عدم تقارن  یندگینما یها نهیبر هز یحسابرس تیفیتأثیر ک( در پژوهشی به بررسی 9711حیدری، قادری و رسولی )
شرکت از بین  11برای دستیابی به اهداف پژوهش، ی پرداختند. معادالت ساختار یساز الگو کردیرو ی بااطالعات
برای نمونۀ آماری انتخاب شدند.  9718تا  9731های  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های پذیرفته شرکت

گرفته از تفکیک مالکیت از  نشأتحاکی از آن است که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، تعارضات  پژوهش نتایج
همچنین، بر اساس نتیجۀ دیگر، افزایش  .یابند های نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی، کاهش می مدیریت، شامل هزینه

 .های نمایندگی، افزایش سطح عدم تقارن اطالعاتی را به همراه دارد هزینه
ارتباطات  یهای دارا در شرکت یشرکت تیبا حاکم یدهب نهیرابطه هز( در پژوهشی به بررسی 9711رضایی و افروزی )

 9718تا  9739صنعت طی دوره زمانی  89شرکت در  911ای شامل  ها، از نمونه برای آزمون فرضیهی پرداختند. اسیس
ها رابطه منفی و معناداری  دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت های پژوهش نشان می استفاده شد. یافته

های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت،  وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت
صورت منفی و  مدیره به های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقالل اعضای هیئت درحالی که هزینه بدهی در شرکت

 .معنادار قرار گرفت
 رفتهیهای پذ در شرکت یسود واقع تیریبر مد یاسیتأثیر ارتباطات سوهشی به بررسی ( در پژ9711داودی نصر و حبیبی )

شرکت  12نمونه آماری مشتمل بر پرداختند.  پاداش هیشده در بورس اوراق بهادار تهران، ضمن تأکید بر نقش فرض
ر این پژوهش برای د سال شرکت بودند، 131باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است؛ که در مجموع  می

بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. با توجه به نتایج رگرسیون طرح پاداش بر 
 .های مدیریت سود واقعی تأثیر گذار است ها و مؤلفه ارتباط بین ارتباطات سیاسی شرکت

 

 فرضيه پژوهش

 تأثیر داشته باشد؛ حسابرس گزارش ارائه در عادی تأخیر سیاسی برارتباطات  است این بر انتظار حاضر پژوهش فرضیه در
 زمان بینی ممکن است منجر به پاسخ حسابرسان درارتباطات سیاسی به عنوان یک عامل طبیعی و قابل پیش عبارتی به

 :که است صورت بدین پژوهش اول فرضیه مالی شود. بنابراین های صورت به رسیدگی

 ."سیاسی تأثیر معناداری بر تأخیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی داردارتباطات "فرضیه یک: 
 نتیجه در و بیشتر به رسیدگی نیازمند که انتظار از دور و بینی پیش غیرقابل رویدادهای و اتفاقات که صورتی در همچنین
 نیازمند که هرچند باشند، غیرعادی صورت به عوامل این و بپیوندد وقوع به هستند گزارش ارائه در تأخیر افزایش

گردد. همانطورکه حبیب، محمدی می گزارش ارائه در تأخیر افزایش در آن نتیجه در و بیشتر زمان اختصاص و رسیدگی
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شود. همچنین خان، دیسلنگ، ( ارتباطات سیاسی منجر به معامالت غیر عادی با اشخاص وابسته می8193) 9و جیانگ
صورت  های نمایندگی به خود نشان دادند ارتباطات سیاسی منجر به افزایش هزینه ( در پژوهش8192میرت و موتکین )

 :که است صورت بدین پژوهش دوم فرضیه شود. بنابراین غیر عادی می

 ."ارتباطات سیاسی تأثیر معناداری بر تأخیر غیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی دارد"فرضیه دو:  
 

 پژوهش  روش

و بر اساس  کرده است،های کمّی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده پژوهشاین پژوهش از نوع 
-شود که معیار اندازه ها زمانی استفاده می. این دسته پژوهششده استپژوهش از قبل تعیین شده انجام  و طرح فرضیه

ها و آوری دادهبه منظور جمع. شودده میهای آماری استفاها از فنو برای استخراج نتیجه ،ها کمّی استگیری داده
آوری اطالعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینه ای استفاده شده است. در خصوص جمعاطالعات، از روش کتابخانه

ها نیز از های تخصصی فارسی و التین استفاده شده است. اطالعات مورد نیاز شرکتپژوهش از کتب، مجالت و سایت
 اند. ر تدبیر پرداز و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری شدهافزاطریق نرم

تجزیه و تحلیل نهایی انجام  Eviews9افزار افزار اکسل آماده و سپس با استفاده از نرمها با استفاده از نرمدر نهایت داده
 گرفته است.

 9711 الی 9731 تهران طی بازه زمانی بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت پژوهش حاضر کلیه آماری جامعه
های زیر های مورد بررسی بر اساس محدودیتاما شرکت است نشده گیری آماری استفادهاز نمونه حاضر در پژوهشاست. 
 اند: شده  انتخاب

 ها منتهی به پایان اسفند ماه. سال مالی آن .9
 باشند. در بازده زمانی مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته .8

ها  گری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ این شرکتگذاری، واسطههای سرمایهبه دلیل تفاوت نوع فعالیت شرکت .7
 اند. شده از نمونه خارج

 ها در دسترس باشد. منظور استخراج دادهاطالعات مالی موردنیاز به .1
عنوان نمونه  به 9711الی  9731دوره زمانی شرکت در  911های یاد شده، تعداد با توجه به شرایط و اعمال محدودیت

 .ه استانتخاب شد
 

 پژوهش مدل

 .است شده استفاده مدل یک و دو به ترتیب از پژوهش های یک و دو فرضیه آزمون برای پژوهش این در

 (9مدل )

                                                               
             

 (8مدل )

                                                                 
             

 های فوق:که در مدل
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 tدر سال  iتأخیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی شرکت          :
 tدر سال  iشرکت تأخیر غیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی             :

 tدر سال  iشرکت ارتباطات سیاسی          :
 tدر سال  iشرکت  اندازه هیئت مدیره          : 
 tدر سال  iشرکت  استقالل هیئت مدیره         :

 tدر سال  iشرکت  مدیریت سود       :

 tدر سال  iشرکت اندازه          :
 tدر سال  iشرکت اهرم مالی         :
 tدر سال  iشرکت  هایبازده دارایی        :

 

 پژوهش متغيرهای

 متغير مستقل

درصد سهام شرکت  91(: اگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت )سهامداری که بیش از PCONارتباطات سیاسی )
باشد این متغیر برابر یک و در غیر این  یا مجلس وابسته به دولت سابق یا حاضر های را در اختیار دارد( از شخصیت

( نیز با همین 9719( و نیکومرام و همکاران )8193صورت برابر صفر خواهد بود. این متغیر در پژوهش حبیب و همکاران )
 تعریف به کار رفته است.

 
 متغير وابسته

لگاریتم فاصله زمانی بین  ازدر ارائه گزارش حسابرسی  تأخیر تعیین برای: (LNARL) یگزارش حسابرسعادی تأخیر 
 شود.می استفادهگزارش حسابرسی ارائه  پایان سال مال تا تاریخ 

گیری تأخیر غیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی  برای اندازه(: ABLNARLتأخیر غیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی)
باقیمانده حاصل از برآورد مدل تأخیر گزارش از مقادیر  ( 9712و صفری گرایلی ) (8198مطابق با پژوهش نچل و شارما )
 باشد: به شرح زیر می 7حسابرس استفاده شده که مدل 

 (7مدل )
                                                             

                                
 که در مدل فوق: 

 tدر سال  iشرکت لگاریتم طبیعی تأخیر ارائه گزارش حسابرسی           :
 tدر سال  iشرکت های لگاریتم طبیعی دارایی         :

 tدر سال  iشرکت الزحمه حسابرسی  لگاریتم طبیعی حق          :

 tدر سال  iشرکت های جاری  های جاری به بدهی نسبت دارایی       : 
 tدر سال  iشرکت سهام  بازده حقوق صاحبان        :

 tدر سال  iزیان ده بودن شرکت          :

 tدر سال  iشرکت نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام         :
 tدر سال  iشرکت های  ها به دارایی نسبت بدهی        :

 tدر سال  iشرکت سن         :

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد دوم(                                                                                                                    1931 زمستان، 5، شماره 1دوره 
 

39 
 

 tدر سال  iشرکت دوره تصدی حسابرس            :

 
 متغيرهای کنترلی

اندازه هیئت مدیره از مجموع تعداد مدیران )اعم از موظف و غیرموظف( که  تعیین برای :(BSIZE) اندازه هیئت مدیره
 شود.می استفاده ،عضو هیئت مدیره هستند

مدیره به تعداد غیر موظف هیئت  نسبت تعداد اعضایمدیره از  استقالل هیئت تعیین برای :(BIND) اندازه هیئت مدیره
 شود.می استفادههیئت مدیره  کل اعضای

. اقالم تعهدی اختیاری، یکی از شودمیاز اقالم تعهدی اختیاری استفاده  برای تعیین مدیریت سود(: DA) مدیریت سود
 تخمین اقالم تعهدی اختیاری در این پژوهش با رود. یبه شمار م سود مدیریتاست که معرف  یرهایمتغ ینپرکاربردتر
 شود.میانجام  (8118)و دیچو  چویمدل د استفاده از

-می استفاده مورد نظر های شرکت در پایان سال مالیلگاریتم دارایی از شرکت اندازه تعیین برای: (SIZE) اندازه شرکت

 شود.
های شرکت در پایان  دارایی به مجموعهای شرکت  بدهی نسبت مجموعاز برای تعیین اهرم مالی (: LEVاهرم مالی )

 شود.می استفاده مورد نظر سال مالی
 شود.می استفاده هاسود خالص به مجموع دارایی نسبتاز  هابازده دارایی تعیین برای :(ROA)ها بازده دارایی

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی

باشد می 19/8ی گزارش حسابرس یتأخیر عادنشان داده شده است. میانگین متغیر وابسته یعنی  9در نگاره  آمار توصیفی
باشد که های مرکزی میاند. میانه یکی دیگر از شاخصها حول این نقطه تمرکز یافتهدهد بیشتر دادهکه نشان می

می باشد  17/8ی گزارش حسابرس یتأخیر عادمتغیر شود میانه دهد. همانطور که مشاهده میوضعیت جامعه را نشان می
ین تر مهمهمچنین  ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.دهد که نیمی از دادهکه نشان می

به ترتیب دارای  اندازه شرکتپارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. در بین متغیرهای پژوهش، مدیریت سود و 
 باشند.ین و بیشترین میزان پراکندگی میکمتر

 

 (: آمار توصيفی متغيرهای پژوهش1نگاره )

 انحراف معيار حداقل حداکثر ميانه ميانگين شرح

 813/1 31/1 11/8 17/8 19/8 تأخیر عادی گزارش حسابرسی

 719/1 18/1 91/1 91/1 89/1 تأخیر عیر عادی گزارش حسابرسی

 831/1 11/1 11/9 11/1 88/1 ارتباطات سیاسی

 117/1 11/1 11/1 11/1 98/1 اندازه هیئت مدیره

 139/1 81/1 21/1 11/1 11/1 استقالل هیئت مدیره

 171/1 19/1 19/1 11/1 12/1 مدیریت سود

 317/1 18/1 93/3 33/1 11/1 اندازه شرکت

 928/1 99/1 31/1 21/1 21/1 اهرم مالی

 873/1 -82/1 79/9 91/1 92/1 هابازده دارایی
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 آزمون چاو

لیمر )آزمون چاو(  Fهای ترکیبی، از آزمون های زمانی مختلف دادهبرای بررسی نوع آزمون مدل در مقاطع و دوره روش
شود، نتایج آزمون چاو فرض طور که مشاهده می ( ارائـه شده است. همان8استفاده شده است. نتایج آزمون چاو در نگاره )

ید کرده تائقوی  طور بههای پژوهش ها را، برای مدلدر تمام دوره مبدأصفر این آزمون مبنی بر مشابه بودن عرض از 
های پژوهش، های آزمون فرضیههای تلفیقی برای برآورد مدلدرصد(. لذا، روش تخمین داده1است )سطح خطا بیشتر از 

 .تری استی مناسبگزینه
 ليمر F: نتایج آزمون (2) نگاره

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو سطح معناداری Fی آماره مدل

 های تلفیقیداده شود رد نمی H0 73/1 81/9 مدل اول

 های تلفیقیداده شود رد نمی H0 31/1 11/1 مدل دوم

 

 آزمون مدل اول 

 7 نگارههمانطور که در به شرح زیر بیان شده است.  7 نگارههای ترکیبی در پژوهش در سطح دادهیک نتایج آزمون مدل 
از معناداری کلی مدل برآورد شده است.  یدرصد حاک 1( در سطح 12/31معناداری آماره فیشر ) شود سطحمشاهده می

( حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل 17/9مقدار آماره دوربین واتسون )
اتکاست. عالوه بر این ضریب تعیین تعدیل  برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل

توان به متغیرهای مستقل و  را میدرصد از تغییرات متغیر وابسته  21/1دهد که تقریباً است. این عدد نشان می 12/1شده 
باشد. هر چه مقدار این  درصد دیگر ناشی از سایر عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می 79/1کنترلی نسبت داد و 

 تر باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون بیشتر خواهد بود. شاخص بزرگ
 

 نتایج آزمون مدل اول (:9نگاره )

 معناداری سطح استیودنت T ضریب شــرح

 11/1 17/1 11/1 جز ثابت معادله

 11/1 73/7 97/1 سیاسیارتباطات

 11/1 -18/7 -13/1 اندازه هیئت مدیره

 11/1 -98/7 -11/1 استقالل هیئت مدیره

 11/1 78/7 98/1 مدیریت سود

 19/1 72/8 13/1 اندازه شرکت

 11/1 92/7 91/1 اهرم مالی

 11/1 -31/8 -13/1 هابازده دارایی

R) ضریب تعیین تعدیل شده
2) 21/1 

 17/9 دوربین واتسن

 F  (P.V) 12/31 (11/1)آماره 

 

به ترتیب  مربـوط بـه متغیر مستقل ارتباطات سیاسی و سطـح معناداری آن tی آمـاره 7با توجه بـه نتایج نگاره همچنین 
 پژوهش این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به با توجه باشد. می 97/1بوده و ضریب آن نیز  11/1و  73/7
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 داشته و حسابرسی گزارش ارائه در عادی تأخیرتأثیر معناداری بر  ارتباطات سیاسی بنابراین متغیر بوده است،درصد  1
باشد. می مثبت سیاسی ارتباطاتگیرد. ضریب متغیر می قرار تائید مورد درصد11پژوهش در سطح اطمینان  ی اولفرضیه

 تأثیر مثبت معناداری دارد. حسابرسی گزارش ارائه در عادی تأخیر بر در نتیجه، ارتباطات سیاسی
 

 آزمون مدل دوم 

 1 نگارههمانطور که در به شرح زیر بیان شده است.  1 نگارههای ترکیبی در پژوهش در سطح دادهدو نتایج آزمون مدل 
از معناداری کلی مدل برآورد شده است.  یدرصد حاک 1( در سطح 19/31معناداری آماره فیشر ) شود سطحمشاهده می

( حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل 31/9مقدار آماره دوربین واتسون )
ب تعیین اتکاست. عالوه بر این ضری برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل

توان به متغیرهای  درصد از تغییرات متغیر وابسته را می 23/1دهد که تقریباً است. این عدد نشان می 1.23 شده یلتعد
باشد. هر چه  درصد دیگر ناشی از سایر عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می 78/1مستقل و کنترلی نسبت داد و 

 قاط حول خط رگرسیون بیشتر خواهد بود.تر باشد پراکندگی ن مقدار این شاخص بزرگ
 (: نتایج آزمون مدل دوم4نگاره )

 سطح معناداری استیودنت T ضریب شــرح

 11/1 39/1 21/1 جز ثابت معادله 

 11/1 19/7 98/1 سیاسیارتباطات

 11/1 -81/7 -12/1 اندازه هیئت مدیره

 11/1 -18/7 -13/1 استقالل هیئت مدیره

 11/1 81/7 11/1 مدیریت سود

 11/1 12/8 11/1 اندازه شرکت

 11/1 31/8 91/1 اهرم مالی

 11/1 -89/7 -98/1 هابازده دارایی

R) ضریب تعیین تعدیل شده
2) 23/1 

 31/9 دوربین واتسن

 F  (P.V) 19/31 (11/1)آماره 

 

به ترتیب  مربـوط بـه متغیر مستقل ارتباطات سیاسی و سطـح معناداری آن tی آمـاره 1 نگارهبا توجه بـه نتایج همچنین 
 پژوهش این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به باشد. با توجهمی 98/1بوده و ضریب آن نیز  11/1و  19/7
 داشته و حسابرسی گزارش ارائه در عادی غیر تأخیرارتباطات سیاسی تأثیر معناداری بر  بنابراین متغیر بوده است،درصد  1

-می مثبت سیاسی ارتباطاتگیرد. ضریب متغیر می قرار تائید مورد درصد 11پژوهش در سطح اطمینان  دومی فرضیه

 تأثیر مثبت معناداری دارد. حسابرسی گزارش ارائه در عادی غیر ر تأخیرباشد. در نتیجه، ارتباطات سیاسی ب
 

 گيری و پيشنهادهای پژوهشنتيجه

 گزارش ارائه در عادی تأخیر منجر سیاسی ارتباطات آیا که است سؤال این به پاسخ دنبال به پژوهش اول فرضیه
 بر ارتباطات سیاسیطور که نشان داده شد  های پژوهش، همانهای فرضیهبر اساس آزمون خیر؟ یا شودمی حسابرسی

هایی که دارای ارتباطات این بدین معناست شرکت تأثیر مثبت معناداری دارد. حسابرسی گزارش ارائه در عادی تأخیر
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های حسابرسی وجود های فاقد ارتباطات سیاسی هستند، تأخیر بیشتری در ارائه گزارش سیاسی هستند، نسبت به شرکت
دگی، مدیریت سود، به دلیل مشکالت نماین معموالًهای دارای ارتباطات سیاسی  دارد. بر اساس مبانی نظری شرکت

 هایی پاسخ حسابرسان در زمان رسیدگی انجامدارای ریسک باالتری هستند و در چنین شرکت حد از بیش گذاری یهسرما
دارد. نتایج حاصل  دنبال به را اهمیت با های تحریف کشف افزایش احتمال جهت کاهش ریسک و تر کامل حسابرسی کار

های  باشد نتایج پژوهش وی نشان داد در شرکت ( می8193حبیب و محمدی )از این فرضیه مطابق با نتایج پژوهش 
 تأخیر گزارشگری مالی بیشتر است. مشکالت نمایندگی، واسطه بهدارای ارتباطات سیاسی 

 ارائه در عادی تأخیر غیر منجر سیاسی ارتباطات آیا که است سؤال این به پاسخ دنبال به پژوهش دوم همچنین فرضیه
ارتباطات طور که نشان داده شد  های پژوهش، همانهای فرضیهبر اساس آزمون خیر؟ یا شودمی حسابرسی گزارش
هایی که دارای این بدین معناست شرکت تأثیر مثبت معناداری دارد. حسابرسی گزارش ارائه در عادی تأخیر غیر بر سیاسی

-سیاسی هستند، تأخیر غیر عادی بیشتری در ارائه گزارشهای فاقد ارتباطات  ارتباطات سیاسی هستند، نسبت به شرکت

 به حسابرسی گزارش ارائه در تأخیر دالیل به توجه با همچنین و نتایج این به توجه های حسابرسی وجود دارد. با
که  گفت توان یم دارد وجود ها یحسابرس بیشتر در متداول و عادی صورت به که عواملی الخصوص یعل شرکت،

 در دقت افزایش و رسیدگی مورد های دارای ارتباطات سیاسی شرکت مالی یها به صورت رسیدگی بیشتر زمان اختصاص
 گرددمی هستند سبب باالیی ریسک و ابهام دارای که ییها حساب ویژه به حسابرس توسط دهنده یلتشک بررسی اقالم

 شود. بیشتر های حسابرسیگزارشهای دارای ارتباطات سیاسی، تأخیر غیر عادی در ارائه  در شرکت که
شود تا در هنگام اران پیشنهاد میگران و کارگزل، تحلیاعتباردهندگانگذاران، با توجه به نتایج پژوهش به سرمایه 

ای داشته باشند زیرا  ها توجه ویژه های حسابرسی شرکتگیری به نقش ارتباطات سیاسی بر تأخیر در ارائه گزارش یمتصم
 سازمان شود. همچنین بهمی حسابرسی هایگزارش ارائه در تأخیر عادی و غیر عادی افزایش به منجر یسیاس ارتباطات

 زمانی معقول فاصله یک در تا نمایند ملزم را بورسی دارای ارتباطات سیاسی هایشرکت که شودمی پیشنهاد بورس
در ایجاد فاصله زمانی معقول جهت کار  تا دهند قرار حسابرسان اختیار در را خود نشده حسابرسی مالی هایصورت

 های دارای ارتباطات سیاسی سهامداران شرکت به آن بر عالوه .نشود ایجاد زمانی فشار حسابرسان روی بر حسابرسی،
 قبل سال در چندها  گزارش ارائه زمان متوسط حد با گزارش ارائه زمان تفاوت به سهام خرید هنگام که شودپیشنهاد می

 .نمایند بررسی را بیشتر شده ارائه مالی های صورت اهمیت حائز اختالف وجود صورت در و نموده توجه
 .شودهای آتی توسط پژوهشگران، موضوعات زیر پیشنهاد میهمچنین جهت انجام پژوهش

بررسی ها مورد  ای شرکتدورههای مالی میانشود تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر در ارائه گزارش پیشنهاد می .9
 قرار گیرد.

های تأخیر در ارائه گزارش و معامالت با اشخاص وابسته سیاسی بر رابطه تأثیر ارتباطات شود می شنهادیپ .8
 .گیرد قرار بررسی مورد ها حسابرسی شرکت

های حسابرسی تأخیر در ارائه گزارش بر رابطه کیفیت حسابرسی و سیاسی ارتباطات شود تأثیر پیشنهاد می .7
 .گیرد قرار بررسی موردها  شرکت

 ی حسابرسیها گزارشبر رابطه بین مدیریت سود و تأخیر در ارائه  سیاسی ارتباطات تأثیر شود می پیشنهاد .1
 .گیرد قرار بررسی ها مورد شرکت
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