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چكیده
نقش ارتباطات سیاسی در شرکتها ،با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی ،تصمیمات و نتایج شرکتها
را تحت تأثیر قرار میدهد ،در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابلمالحظهای را به خود جلب کرده است .از این رو
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است .به این منظور اطالعات  151شرکت
تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  1331الی  1315بر اساس متغیرهای پژوهش
استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد دادههای تلفیقی مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری
تأثیر مثبت دارد .همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه
بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله
مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.
واژگان کلیدی :انتخاب حسابرس ،ارتباطات سیاسی ،پرداختی به دولت ،مالکیت دولتی ،شفافیت اطالعات
حسابداری.

 -7مقدمه
حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطالعات شرکتها به شمار
میرود .حسابرسان مستقل از طریق اعتبار دهی به صورتهای مالی و سایر اطالعات مورد رسیدگی آلودگیها را از اطالعات مالی
میزدایند و موجب شفافیت اطالعاتی شرکتها میشوند .بر همین اساس ،حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل
بهعنوان یکی از الزامات اصلی بورسهای مختلف دنیا به شمار میآید .در دهه اخیر ،که به دلیل برخی رسواییهای مالی نظیر
رسواییهای حسابداری شرکتهای انرون ،ورلدکام و نظایر آن استقالل حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفت (بولو و همکاران،
 .)1331از آنجا که حسابرسان مسئولیت اعتبار دهی به صورتهای مالی را دارند ،هر چه حسابرسی با کیفیتتر و دقیقتر انجام
گیرد ،اعتبار صورتهای مالی نیز افزایش مییابد ،در نتیجه شفافیت اطالعات حسابداری افزایش خواهد یافت .یکی از شواهد
کیفیت حسابرسی ،اندازه حسابرسی میباشد .حسابرسی با کیفیتتر ،صحت اطالعات ارائه شده را بهبود میبخشد و به
سرمایهگذاران اجازه میدهد تا برآورد دقیقتری از ارزش شرکت کسب کنند (نونهال نهر و همکاران .)1331 ،اعتقاد بر این است
که رویههای حسابرسی شرکتهای حسابرسی بزرگ ساختارمند بوده و از سازماندهی نظاممندی برخوردار میباشد ،ازاینرو
احتمال کشف خطاهای حسابداری در آنها بیشتر است .دی آنجلو ( )1131معتقد است مؤسسات حسابرسی بزرگتر ،خدمات
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حسابرسی را باکیفیت باالتری ارائه میکنند ،زیرا عالقهمندند شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند .همچنین در پژوهش
هنوك لوئیس ( )2115مشخص شد ،مؤسسات حسابرسی بزرگتر معموالً خدمات بهتری را نسبت به مؤسسات کوچکتر ارائه
میدهند.
از سوی دیگر صورت های مالی تهیه شده توسط یک واحد اقتصادی عالوه بر استانداردهای حسابداری تحت تأثیر عوامل درون
سازمانی و برون سازمانی متنوعی قرار دارد .برخی از این عوامل عبارتاند از انگیزههای و نوع نگرش مدیریت به گزارشگری مالی،
دیدگاه مدیریت به بنگاه اقتصادی و کسبوکار  ،نفوذ مدیریت در فضای سیاسی جامعه ،قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی
جامعه ،فشارهای سیاسی و نظام حقوقی .یکی از عوامل مهم و قابلتوجه ،ارتباطات سیاسی واحدهای تجاری است .اصطالح
ارتباطات سیاسی بهمنظور بیان روابط نزدیک دولت و واحدهای تجاری استفاده میشود (رضایی و افروزی .)1311 ،ادبیات پژوهشی
نشان میدهد شرکتها تمایل زیادی به برقراری روابط با دولت دارند؛ زیرا این روابط منافع زیادی نظیر دسترسی راحتتر به
تأمین مالی خارجی (کالزنس و همکاران 2113 ،در برزیل ،کول و همکاران 2115 ،در چین ،جانسون و میتون 2113 ،در مالزی؛
خواجه و میان 2115 ،در پاکستان) ،کاهش مالیات و تعرفهها (ادرتی و همکاران 2112 ،در بازارهای نوظهور ،فاشیو 2111 ،در
مالزی) و بهبود فرصتهای رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی (هوستون و همکاران 2111 ،در امریکا) را به دنبال داشته
باشند که درنهایت باعث ارتقای عملکرد شرکت میشوند .در عوض شرکتها ممکن است منافع بهدستآمده ناشی از این ارتباطات
را با دولت تسهیم نمایند .این نوع بافت اقتصادی در سطح جامعه ،اقتصاد مبتنی بر رابطه نامیده میشود که دارای ویژگیها و
مشخصههای خاص خود میباشد .لذا میتوان بیان کرد ،در نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک منبع مهم
ارزش برای شرکتهای دارای روابط است و شرکتهای دارای روابط سیاسی راحتتر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق
ارتباطات خود دست مییابند .در نقطه مقابل وجود منافع ،ارتباطات سیاسی میتواند پیامدهایی نظیر اهرم مالی باال ،تقسیم سود
کمتر ،هزینه سرمایه باالتر و مازاد سرمایهگذاری و عملکرد ضعیفتری را موجب شود (خان و همکاران .)2112 ،منتقدان معتقدند
که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی منابع قابلتوجهی را فدای منافع اندك میکنند ،نتیجه این امر منافع و مزایای ناشی از
ارتباطات سیاسی از بین میرود و موجب تضعیف عملکرد شرکت میشود (فان و همکاران .)2112 ،ادبیات پژوهشی اخیر نشان
داد ارتباطات سیاسی نهتنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با
گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار میدهد .انتظار میرود این امر درنهایت باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیر ،در کیفیت صورتهای
مالی شرکتهای دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی گردد و نتیجه آن تحت تأثیر قرار گرفتن
شفافیت اطالعات شرکتها باشد (چنی و همکاران.)2111 ،
بنابراین با توجه به اهمیت باالی مطالعه بررسی شفافیت اطالعات حسابداری در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ،تاکنون
این موضوع در ادبیات پژوهشی داخل کمتر موردتوجه قرارگرفته است .از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی تأثیر
ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران است.

 -2ادبیات و پیشینه پژوهش
بین دولت و شرکتها نوعی تعامل وجود دارد .دولت در مقابل اجرای سیاستهای خود توسط شرکتها ،امتیازهای مختلفی
ازجمله امتیاز دسترسی به بازار ،تخفیفهای مالیاتی ،دسترسی آسانتر به اعتبارات ،یارانههای دولتی ،بستن قراردادهای سودآور،
کاهش تعرفه گمرکی و غیره در اختیار این شرکتها قرار میدهد .از آنجا که این شرکتها به دنبال فرصتهایی برای رشد و بهبود
وضعیت فعلی خود هستند ،از این تعامل دوطرفه استقبال میکنند .همچنین میتوان بیان کرد دولت برقراری ارتباطات با این
شرکتها را بهعنوان ابزاری جهت کنترل آنها در نظر میگیرد( .رضایی و افروزی .)1311 ،شیلفر و وشینی ( )1111ادعا میکنند
که دولت تالش میکند که شرکتها را از طریق سوبسید و کمکهای مالی تحت نفوذ خود دربیاورند درحالیکه شرکتها در
تالشاند که از طریق هزینههای سیاسی بر دولت نفوذ کنند (بارتلز و باردی .)2113 ،از آنجا که شرکتها با ارتباطات سیاسی
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معموالً منافع خود را در روابط سیاسی میجویند ،آنها ممکن است هر عمل عمدی گمراهکننده را در گزارشهای مالی خود به
سرمایهگذاران را مخفی و یا پنهان کنند (لئوز و همکاران )2113 ،و این عمل سهامداران اقلیت را قربانی میکند (الپورتا و
همکاران .)2113 ،آالم و تیچر ( )2111معتقد است شرکتها با ارتباطات سیاسی در بنگالدش به دلیل اینکه مدیران بهواسطه
ارتباطات سیاسی بهصورت قابلتوجه به خاطر سوء استفادهها و درگیر شدن در بینظمیهای مالی مستعد خطرات برکناری و
افزایش هزینههای نمایندگی میباشند (آالم و تیچر .)2111 ،مدیران در این شرکتها قادر به شرکت در انحرافات دارایی یا
معامالت با اشخاص وابسته مشکوك و سرمایهگذاری در پروژههای بیبهره و به نفع منافع شخصی هستند .جانسون و میتون
( )2113دریافتند که شرکت ها با ارتباطات سیاسی از توانمندی و کارایی کمتری برخوردارند و شرکتها با ارتباطات سیاسی
ممکن است منابع قابل توجهی را فدای فعالیتهای سیاسی کنند که درنتیجه این امر منافع و مزایای ناشی از ارتباطات سیاسی
از میان میرود (فان و همکاران .)2112 ،فاشیو ( )2111نیز ادعا میکند که در بازارهای نوظهور ،ارتباطات سیاسی میتواند به
هزینههای نمایندگی منجر شود و در محیط قا نونی ضعیف ،مدیران تمایل بیشتری برای استفاده از ارتباطات سیاسی برای تأمین
منافع خود و با صرف هزینه سهامداران اقلیت دارند.
درواقع مدیران شرکتها از ارتباطات سیاسی میتوانند بهصورت کارا استفاده نمایند که این امر منجر به بهرهمندی از فرصتها
در محیط کسبوکار بهمنظور سودآوری بیشتر میشود .از سوی دیگر مدیران شرکتهای میتوانند از ارتباطات سیاسی به گونه
فرصتطلبانه استفاده نمایند ،منافع سهامداران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت (مهربان پور و همکاران .)1312 ،با توجه به اینکه
برخی شواهد پژوهشی از این استدالل سازمانی حمایت میکند که شرکتها با روابط سیاسی گرفتار مشکالت سازمانی شدید
هستند از اینرو بهعنوان شرکتهای پر ریسک در نظر گرفته میشوند (بوبکری و همکاران ،2112 ،بلیس و گل .)2112 ،از اینرو
تحت چنین شرایطی ،سهامداران چنین شرکتهایی تمایل بیشتری به افزایش نظارت خود بر شرکتها دارای ارتباطات سیاسی و
تقاضای حسابرسی باکیفیت باالتر و استفاده از مؤسسات حسابرسی بزرگ دارند (مینگ تی و همکاران)2112 ،؛ زیرا کیفیت
حسابرسی هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد و از این طریق کیفیت اطالعات حسابداری افزایش پیدا میکند (خان و همکاران،
 .)2112در واقع میتوان یکی از مهمترین دالیل تقاضا برای افزایش کیفیت حسابرسی ،افزایش تضاد نمایندگی و همچنین باال
رفتن هزینههای نمایندگی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی دانست .گودهامی و همکاران ( )2111نشان میدهند که احتمال
بیشتری وجود دارد که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی حسابرسان چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا را انتخاب کنند تا از
این طریق شفافیت اطالعات حسابداری را افزایش دهند.
مینگتی و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت و حقالزحمه
حسابرسی پرداختند .در این پژوهش از اطالعات صورتهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی طی سالهای
 2113تا  2111استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای دارای مالکیت نهادی از حقالزحمه حسابرسی
باالتری برخوردار هستند و این ارتباط مثبت برای شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی محتملتر است.
لینگ و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی ،مازاد سرمایهگذاری و عملکرد شرکتها در بورس
اوراق بهادار چین پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که ارتباطات سیاسی شرکت تأثیر منفی بر
عملکرد شرکتها دارد .همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
بهواسطه ارتباطات سیاسی مازاد سرمایهگذاری ،عملکرد شرکت کاهش پیدا میکند.
لیو و همکاران ( )2112پژوهشی با عنوان سرمایهگذاران نهادی ،بیش سرمایهگذاری و عملکرد شرکتها انجام دادهاند .در این
پژوهش از اطالعات شرکتهای چینی طی دوره زمانی  2113تا  2113استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین
مالکیت نهادی و سرمایهگذاری بیشازحد رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که
یک رابطه منفی و معنادار بین بیش سرمایهگذاری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام چین وجود دارد.
خان و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینههای نمایندگی
پرداختند .در این پژوهش از اطالعات صورتهای مالی  123نمونه (سال  -شرکت) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
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بنگالدش طی دوره زمانی  2115تا  2113استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
هزینههای نمایندگی باالتری دارند و کیفیت حسابرسی هزینههای نمایندگی را کاهش داده و موجب تعدیل رابطه بین ارتباطات
سیاسی و هزینههای نمایندگی میشود.
ادرتی و ویرا ( )2112در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی شرکت بر مدیریت سود پرداختند.
در این پژوهش از اطالعات  225شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سالهای  2111تا  2113استفاده شده
است .نتایج پژوهش شنان میدهد که مالکیت خانوادگی تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری
و تأثیر مثبت بر مدیریت سود واقعی دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که ارتباطات سیاسی شرکت تأثیر معناداری بر
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی ندارد.
لیو و همکاران ( ) 2112در پژوهشی به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و انتخاب حسابرس با شفافیت صورتهای مالی
پرداختند .در این پژوهش از اطالعات صورت مالی  3211نمونه (سال ˚ شرکت) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چین استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی
به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.
براما و همکاران ( )2115در پژوهشی به بررسی مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقالم تعهدی و ارتباطات سیاسی پرداختند.
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و ارتباطات سیاسی است.
نتایج این پژوهش نشان داده است که ارتباطات سیاسی شرکتها با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
رابطه معناداری دارد ،همچنین سطح نظارت عمومی کشورها بر شرکتهایی که ارتباطات سیاسی دارند با مدیریت سود واقعی و
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی آنها رابطه معناداری دارد.
رضایی و افروزی ( )1311در پژوهشی به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
پرداختند .برای آزمون فرضیهها ،از نمونهای شامل  111شرکت در  21صنعت طی دوره زمانی  1331تا  1312استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد .ضمناً
هزینه بدهی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت ،درحالیکه هزینه بدهی در
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقالل اعضای هیئتمدیره بهصورت منفی و معنادار قرار گرفت.
داودی نصر و حبیبی ( )1311در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،ضمن تأکید بر نقش فرضیه پاداش پرداختند .نمونه آماری مشتمل بر  12شرکت میباشد که
با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است؛ که درمجموع  131سال شرکت بودند ،در این پژوهش برای بررسی فرضیات
پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است .جهت تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار
 Eviewsاستفاده شده است .با توجه به نتایج رگرسیون طرح پاداش بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی شرکتها و مؤلفههای مدیریت
سود واقعی تأثیرگذار است.

 -9فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری دارد.
فرضیه  :2ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات
حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :3ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات
حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
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 -4روششناسی پژوهش
با توجه به هدف ذکرشدهی پژوهش ،این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر شیوهی انجام ،از نوع توصیفی میباشد .از
آنجایی که این پژوهش در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای پژوهش (ارتباطات سیاسی انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری) در یک جامعه میباشد ،بنابراین پژوهش در زمره پژوهشهای همبستگی قرار دارد .از طرف دیگر ،پژوهش
حاضر از نوع پس رویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیهوتحلیل اطالعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد.
همچنین در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده است .در بخش کتابخانهای،
مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین گردآوری گردید و سپس دادههای پژوهش با مراجعه به صورتهای
مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتها منتخب و با استفاده از پایگاههای اطالعرسانی بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار تدبیر
پرداز و تارنمای رسمی شرکتها جمعآوری گردید.

 -7-4مدل پژوهش
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره شماره یک استفاده میشود.
مدل ()1
TRA i,t = β0 + β1 CHOICi,t + β2 (PLCA × CHOIC)i,t + β3 (PLCB × CHOIC)i,t + β4 FSIZEi,t + β5 LEVi,t
+ β6 ROAi,t + ε
که در مدل فوقالذکر به ترتیب :TRA :شفافیت اطالعات حسابداری :CHOIC ،انتخاب حسابرس :PLCA ،ارتباطات سیاسی

اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت :PLCB ،ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی :FSIZE ،اندازه
شرکت :LEV ،اهرم مالی :GRWTH ،رشد شرکت :ROA ،بازده داراییها میباشند.

 -2-4متغیرهای پژوهش
 -7-2-4متغیر وابسته
شفافیت اطالعات حسابداری ( :)TRAدر این پژوهش برای اندازهگیری شفافیت اطالعات حسابداری (شفافیت سود
حسابداری) از مدل بارث و همکاران ( )2111استفاده میشود .این مدل شفافیت را تغییر همزمان سود و تغییرات سود با بازده
سهام معرفی میکند .شاخصی که میزان شفافیت سود را اندازهگیری میکند ضریب تعیین است که از رگرسیون بازده سهام در
برابر سود و تغییرات آن به دست میآید.
Ei,t
∆Ei,t
+ β2
+ εi,t
Pi,t−1
Pi,t−1

R i,t = β0 + β1

که در مدل فوقالذکر به ترتیب:
𝑡 :𝐸𝑖,سود هر سهم قبل از اقالم غیرعادی شرکت  iدر سال  :𝑃𝑖,𝑡−1 ، tقیمت سهام شرکت  iدر سال  :∆𝐸𝑖,𝑡 ، t-1تغییرات
سود هر سهم قبل از اقالم غیرعادی شرکت  iاز سال t-1تا  :𝑅𝑖,𝑡 ، tبازده ساالنه سهام شرکت  iدر سال  tمیباشد .این متغیر در
پژوهش بادآور نهندی و همکاران ( )1312با همین عنوان به کار رفته است.

 -2-2-4متغیر مستقل
انتخاب حسابرس ( :)CHOICدر این پژوهش مؤسسات حسابرسی را به دو گروه تقسیم نموده و مؤسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و
قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد .بدین منظور از متغیر مجازی صفر و یک استفاده میشود بدینصورت که اگر
حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شود عدد یک و اگر توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
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انجام شود عدد صفر استفاده میشود .این متغیر در پژوهش بنی مهد و جعفری معافی ( )1311و پاشایی و ملکیان ( )1311با
همین عنوان به کار رفته است.

 -9-2-4متغیرهای تعدیلگر
ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت ( :)PLCAارتباطات سیاسی متغیر مستقل میباشد که
از طریق لگاریتم مجموع پرداختیها به دولت قابلاندازهگیری میباشد؛ بنابراین جهت اندازهگیری میزان ارتباطات سیاسی شرکت
از نسبت مجموع مالیات پرداختی شرکت ،بیمه پرداختی شرکت (کارفرما و کارکنان) ،هزینههای ناشی از کمکهای بالعوض به
اشخاص و ارگانها و نهادها و حقوق گمرکی صادرات به دست میآید .این متغیر در پژوهش و رحمانی ( )1315با همین عنوان
به کار رفته است.
ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالكیت دولتی ( :)PLCBاگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت
(سهامداری که بیش از  11درصد سهام شرکت را در اختیار دارد) از شخصیتهای وابسته به دولت باشد این متغیر برابر یک و در
غیر این صورت برابر صفر خواهد بود .این متغیر در پژوهش حبیب و همکاران ( )2113و مهربان پور و همکاران ( )1312نیز با
همین تعریف به کار رفته است.

 -4-2-4متغیرهای کنترلی
بهمنظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیهوتحلیل مسئله پژوهش مؤثرند ،متغیرهای کنترلی الزم با توجه به
پژوهش لیو و همکاران ( )2112انتخاب شدهاند ،زیرا در پژوهش آنها نشان داده شد که این متغیرها ،مهمترین عوامل مؤثر بر
متغیر وابسته هستند.
اندازه شرکت ( :)FSIZEبرای تعیین اندازه شرکت از معیارهای مختلفی مانند ارزش مجموع داراییها ،مجموع فروش ،تعداد
کارکنان ،ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت استفاده میشود .استفاده از لگاریتم برای از بین بردن حالت غیرخطی بودن داده
های مربوط بهاندازه شرکت میباشد .حالت غیرخطی دادهها به این دلیل به وجود میآید که ارزش داراییهای شرکتها بسیار
پراکنده است و استفاده از لگاریتم باعث تسهیل بررسیها میشود.
)FSIZE = Log (Total assets

که در آن  FSIZEاندازه شرکت Log ،لگاریتم و  Total Assetsکل داراییها میباشد.
اهرم مالی ( :)LEVاین نسبت نشان میدهد که چه مقدار از داراییهای شرکت از طریق بدهی و استقراض و چه میزان از
طریق سرمایه تأمین شده است .از جمع مقدار کل بدهیهای شرکت تقسیم بر جمع کل داراییهای شرکت در سال مورد نظر به
دست میآید.
LEV= Total Debt/ Total Assets

که در آن  LEVاهرم مالی Total Debt ،کل بدهیها و  Total Assetsکل داراییها میباشد.
بازده داراییها ( :)ROAبازده دارایی ها از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد تلقی شده و از حاصل تقسیم سود خالص
بر مجموع داراییها قابل محاسبه است .این نسبت میزان کارایی مدیریت را در بهکارگیری منابع موجود در جهت تحصیل سود را
نشان میدهد .نسبت مزبور اغلب توسط سرمایهگذاران بالقوه ،برای ارزیابی مدیریت شرکت استفاده میشود.
ROA = Net Profit/ Total assets

که در آن  ROAبازده داراییها Net Profit ،سود خالص Total assets ،کل داراییها میباشد.
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 -9-4جامعه آماری ،روش نمونهگیری و نمونه پژوهش
کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند و فرضیههای مورد
نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت .به دلیل گستردگی و حجم آماری جامعه و وجود برخی
ناهماهنگیها میان اعضاء جامعه ،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شدهاند.
 )1کلیهی شرکتها باید قبل از سال  1331در بورس حضور داشته و تا پایان سال  1315سهام آنها در بورس مورد
معامله قرارگرفته باشد.
 )2شرکتها نبایستی در طول سالهای  1331تا  1315وقفه عملیاتی قابلمالحظهای داشته باشند.
 )3شرکتها در طول این سالها تغییر سال مالی نداده و اطالعات مورد نیاز بهمنظور استخراج دادهها در دسترس باشد.
 )1شرکتها جزء بانکها و مؤسسات مالی ،شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری و هلدینگ و لیزینگ نباشد ،زیرا
ساختار گزارشگری در آنها متفاوت است.
 )5سال مالی آنها  1/1تا  12/21میباشد (ابتدای سال).
با توجه به مطالب مطرحشده محدودیتهای ذکرشده درنهایت از بین جامعه آماری بهصورت حذف سیستماتیک  151شرکت
بهعنوان نمونه انتخاب گردید.
 -4-4روش تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
دادههای اولیه پس از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات ،متغیرهای مورد نیاز
برای آزمون فرضیههای پژوهش بهدست آید .سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Eviewsاقدام به آزمون فرضیههای پژوهش
شده است .برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (میانگین ،میانه ،انحراف معیار،
حداقل و حداکثر) و آمار استنباطی (رگرسیون خطی چندگانه) استفاده شده است.

 -5یافتههای پژوهش
 -7-5آمار توصیفی
اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1منعکس شده است .اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین
است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .همانطور که در
جدول شماره  1نشان داده شده است میانگین ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت برای شرکتهای
مورد بررسی طی سالهای مورد آزمون  1911بوده است میانه نیز یکی دیگر از شاخصهای مرکزی میباشد که وضعیت جامعه را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود میانه متغیر ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت برای
شرکتهای مورد بررسی  5913میباشد که نشان میدهد که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار
هستند .انحراف معیار نیز نشاندهندهی میزان تغییرات مجذور دادههای متغیر وابسته حول میانگین است و هر چه کمتر باشد،
نشان از توزیع نرمال دادههای مربوط به آن متغیر دارد .بهطور کلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی
از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .در بین متغیرهای پژوهش ،شفافیت اطالعات حسابداری شرکت دارای
کمترین میزان پراکندگی میباشند.
جدول  .7آماره توصیفی پژوهش
متغیر

نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

شفافیت اطالعات حسابداری

TRA

8440

8441

8478

8480

8411

ارتباطات سیاسی (پرداختی به دولت)

PLCA

4437

5489

7477

7480

0403

ارتباطات سیاسی (مالكیت دولتی)

POLCB

8472

8488

8477

8488

7488
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متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

انتخاب حسابرس

نماد
CHOIC

8488

8440

8488

7488

8497

اندازه شرکت

FSIZE

5434

اهرم مالی

LEV

8408

بازده داراییها

ROA

8474

5400
8404
8480

4482

8415

8477

8470

-7475

8495

0471
8408
2430
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 -2-5آمار استنباطی
محقق پیش از آزمون فرضیهها به منظور اطمینان از برقراری پیش فرض استفاده از مدل رگرسیونی و نیز اطمینان از قابل
اتکا بودن نتایج ،شرایط استفاده از رگرسیون خطی را مورد بررسی قرار میدهد .شرایط استفاده از مدل رگرسیون خطی به صورت
زیر است این آزمونها در ادامه تشریح میگردند.
)1
)2
)3
)1
)5

میانگین خطاها صفر باشد.
واریانس خطاها ثابت باشد (مفروضات  1و  2به معنای نرمال بودن توزیع باقیماندهها است)
بین خطاها مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل و کنترلی مشکل هم خطی وجود نداشته باشد.

 -7-2-5بررسی میانگین خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته در رگرسیون خطی ،آن است که خطاها داری توزیع نرمال با میانگین صفر باشند .بدهی است
که عدم برقراری این پیش گزیده نمیتوان از رگرسیون سود جست .برای این منظور از نمودار نرمال باقیماندهها استاندارد شده
استفاده شده است .با توجه به نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال برای مدل یک ،مشاهده میشود که توزیع ماندهها
در مدل تقریباً نرمال است ،پس میتوان رگرسیون را به کار برد .همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودارها بسیار
کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار نزدیک به یک است؛ بنابراین میتوان گفت که خطاها دارای توزیع نرمال استاندارد
هستند.

نمودار  :7میانگین خطاها در مدل یک

 -2-2-5بررسی واریانس خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته در رگرسیون خطی ،آن است که واریانس خطاها تقریباً ثابت باشند .برای بررسی ثابت بودن
واریانس خطاها از نمودار پراکنش باقیمانده در رگرسیون برازش شده استفاده شده است .همانطور که در نمودار مدل یک مشاهده
میشود میبینیم خطاها روند خاصی ندارند و حول خط  y=0و  X=0به تصادف پخش شدهاند در نتیجه واریانس خطاها تقریباً
ثابت میباشد.
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نمودار  :2واریانس خطاها در مدل یک

 -9-2-5بررسی استقالل خطاها
یکی از مفروضات که در رگرسیون مد نظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده
توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است .در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها به یکدیگر همبستگی داشته
باشند امکان بهرهمندی از رگرسیون وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده
شده است .با توجه به جدول شمارهی  2از آنجایی که مقدار دوربین واتسون برای مدل بین  195تا  295است فرض استقالل خطاها
پذیرفته میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول  .2نتایج آزمون دوربین واتسون
مدل

آماره دوربین واتسون

7

7439
مأخذ :محاسبات پژوهشگر

 -4-2-5بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
یکی از پیشفرضهای رگرسیون ،نرمال بودن متغیر وابسته است .در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته
از آزمون کولمو گوروف اسمیرنوف استفاده شده است.
جدول  .9آزمون کلموگروف -اسمیرنف
متغیر

مقدار آماره آزمون

سطح معناداری

TRA

7490

8472
مأخذ :محاسبات محقق

بر اساس جدول شمارهی  3آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،سطح معنیداری به دست آمده برای متغیر وابسته یعنی شفافیت
اطالعات حسابداری شرکت بیشتر از  5درصد میباشد که بیانگر این موضوع است که داده از توزیع نرمال برخوردار هستند و برای
آزمون فرضیهها میتوان از رگرسیون خطی استفاده کرد .همچنین نمودار توزیع متغیر وابسته یعنی شفافیت اطالعات حسابداری
شرکت بهصورت زیر است .در این نمودار همانطور که نشان داده شده است نقاط دادهها بر روی خط یا اطراف آن قرار دارند که
نشان دهنده یک توزیع نرمال میباشد.
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نمودار شماره  :9توزیع متغیر وابسته

 -5-2-5بررسی مشكل هم خطی
یکی از پیش فرضهای رگرسیون ،عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی است .هم خطی وضعیتی
است که نشان میدهد یک متغیر (مستقل و یا کنترلی) تابعی خطی از سایر متغیرهای (مستقل و یا کنترلی) دیگر است .هم
خطی باال بدین معناست که بین متغیرهای مستقل و یا کنترلی همبستگی باالیی وجود دارد؛ بنابراین زمانی که در دادههای مورد
مطالعه در بین متغیرهای مستقل مشکل هم خطی وجود داشته باشد ،نتایج رگرسیون قابل اتکا نمیباشد و نمیتوان از رگرسیون
خطی چندگانه استفاده کرد .برای بررسی مشکل هم خطی چندگانه در دادههای مورد مطالعه در این پژوهش از عامل تورم
واریانس و تلرانس استفاده شده است .زمانی که عامل تورم واریانس کوچکتر از  11و تلرانس بزرگتر از  1/1باشد ،نشاندهنده
عدم هم خطی در دادهها است .هر چقدر تلرانس کم باشد ،اطالعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکالتی در استفاده از رگرسیون
ایجاد می شود .عامل تورم واریانس نیز معکوس تلرانس بوده و هر چه قدر افزایش یابد باعث افزایش واریانس ضرایب رگرسیون
میشود و رگرسیون را برای پیشبینی نامناسب میسازد .جدول شمارهی  1نشان میدهد که میزان عامل تورم واریانس در کلیه
موارد کمتر از  11و میزان تلرانس بزرگتر از  1/1است؛ بنابراین ،مشکل هم خطی میان متغیرهای توضیحی وجود ندارد.
جدول  .4بررسی هم خطی بین متغیرها
متغیر

نماد

Tolerance

VIF

انتخاب حسابرس

CHOIC

84175

24835

ارتباطات سیاسی (پرداختی به دولت) × انتخاب حسابرس

PLCA × CHOIC

84104

24791

ارتباطات سیاسی (مالكیت دولتی) × انتخاب حسابرس

PLCB × CHOIC

84175

24834

اندازه شرکت

FSIZE

84304

74870

اهرم مالی

LEV

84304

74870

بازده داراییها

ROA

84332

74880
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 -9-5بررسی مدل
برای بررسی نوع آزمون مدل در مقاطع و دورههای زمانی مختلف دادههای ترکیبی ،از آزمون  Fلیمر (چاو) استفاده شده
است .همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ،نتایج آزمون چاو فرض صفر این آزمون مبنی بر مشابه بودن عرض از مبدا در
تمام دورهها را ،برای مدل پژوهش به طور قوی تائید کرده است (سطح خطا بیشتر از  .)%5لذا ،روش تخمین دادههای تلفیقی
برای برآورد مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش ،گزینهی مناسبتری است.
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جدول  .5آزمون چاو در بررسی مدل فرضیههای پژوهش
آزمون چاو

آمارهی F

p-value

نوع آزمون

 :H0یكسانی عرض از مبدا مقاطع

74710

84950

دادههای تلفیقی
مأخذ :محاسبات پژوهشگر

 -4-5آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون مدل پژوهش برای سالهای  1331تا  1315بهصورت تحلیل ترکیبی دادهها به شرح نگارهی شمارهی  2میباشد.
ضریب تعیین ،معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطالعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف ،فراهم
میسازد .هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و دادههای آماری نمونه وجود دارد.
همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود با توجه به مقدار ضریب تعیین  53درصد از تغییرات شفافیت اطالعات حسابداری
شرکت را میتوان بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل یک توضیح داد .همچنین با توجه به آنکه آماره  Fمدل پژوهش
بیشتر از  2و  Sigکمتر از  5درصد است ،میتوان گفت در مدل دستکم یکی از متغیرهای مستقل و یا کنترلی دارای رابطه
خطی با متغیر وابسته است.
جدول شماره  .0نتایج آزمون رگرسیون مدل پژوهش
متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

P.V

عرض از مبدأ

-

7421

94002

8488

انتخاب حسابرس

CHOIC

8479

9470

8488

PLCA × CHOIC

8480

2443

8487

ارتباطات سیاسی (مالكیت دولتی) × انتخاب حسابرس

PLCB × CHOIC

8475

9440

8488

اندازه شرکت

FSIZE

8484

2455

8488

اهرم مالی

LEV

-8489

-7409

8480

بازده داراییها

GRWTH

8485

9422

8488

ضریب تعیین

0..0

ارتباطات سیاسی (پرداختی به دولت) × انتخاب
حسابرس

آماره F

49.12

سطح معناداری 0.00
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 -7-4-5آزمون فرضیه یک پژوهش
فرضیه  :7انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد.
در این فرضیه متغیر وابسته ،شفافیت اطالعات حسابداری شرکت و متغیر مستقل انتخاب حسابرس است .نتایج آزمون مدل
پژوهش و آمارهی  tو  Sigمزبور به فرضیهی یک در جدول شمارهی  2نشان داده شده است .نتایج این جدول بیان میکند که
مقدار آمارهی  tو  Sigبرای متغیر فرضیهی اول ،یعنی انتخاب حسابرس به ترتیب  3913و  1911میباشد .با توجه به اینکه سطح
خطای در نظر گرفته شده برای این پژوهش  1915بوده است ،بنابراین انتخاب حسابرس تأثیر معناداری بر شفافیت اطالعات
حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیهی اول پژوهش در سطح اطمینان  %15مورد
تائید قرار میگیرد .ضریب متغیر مستقل یعنی انتخاب حسابرس ( )1913مثبت میباشد .این بدین مفهوم است که انتخاب حسابرس
بر شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت معناداری دارد.
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 -2-4-5آزمون فرضیه دو پژوهش
فرضیه  :2ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
برای تائید یا رد این فرضیه ابتدا به ضریب انتخاب حسابرس ( )CHOICتوجه میکنیم که این ضریب  1913بوده و در سطح
اطمینان  %15مورد تائید قرار گرفته و انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد .در مرحله بعد در جدول
شماره  2به ضریب متغیر ( )PLCA × CHOICمورد بررسی قرار میدهیم؛ این ضریب  1913بوده و آماره تی استیودنت و سطـح
معناداری آن نیز به ترتیب  2911و  1911بوده است که نشان از تائید فرضیه در سطح اطمینان  %15میباشد (ارتباطات سیاسی
اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت باعث کاهش رابطه مثبت بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکت
میشود و از  %13به  %13کاهش مییابد) .در واقع ضریب ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت زمانی
که در انتخاب حسابرس ضرب میشود از  1913به  1913کاهش مییابد و اصطالحاً اثر تعدیلی  %5ایجاد میکند .پس فرضیه دو
پژوهش مورد پذیرش واقع میشود و میتوان بیان کرد ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه
مثبت انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر کاهشی دارد.
در واقع ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری
تأثیر منفی معناداری دارد.

 -9-4-5آزمون فرضیه سه پژوهش
فرضیه  :9ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالكیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
برای تائید یا رد این فرضیه ابتدا به ضریب انتخاب حسابرس ( )CHOICتوجه میکنیم که این ضریب  1913بوده و در سطح
اطمینان  %15مورد تائید قرار گرفته و انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد .در مرحله بعد در جدول
شماره  2ضریب متغیر ( )PLCB × CHOICمورد بررسی قرار میدهیم؛ این ضریب  1915بوده و آماره تی استیودنت و سطـح
معناداری آن نیز به ترتیب  3913و  1911بوده است که نشان از تائید فرضیه در سطح اطمینان  %15میباشد (ارتباطات سیاسی
اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی باعث افزایش رابطه مثبت بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکت
میشود و از  %13به  %15کاهش مییابد) .در واقع ضریب ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی زمانی که
در انتخاب حسابرس ضرب میشود از  1913به  1915افزایش مییابد و اصطالحاً اثر تعدیلی  %2ایجاد میکند .پس فرضیه سه
پژوهش مورد پذیرش واقع میشود و میتوان بیان کرد ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه مثبت
انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر افزایشی دارد .در واقع
ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت
معناداری دارد.

 -0نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
همانگونه که در ادبیات پژوهش تشریح گردید شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی امتیازهای مختلفی ازجمله امتیاز دسترسی
به بازار ،تخفیفهای مالیاتی ،دسترسی آسانتر به اعتبارات ،یارانههای دولتی ،بستن قراردادهای سودآور ،کاهش تعرفه گمرکی و
غیره در اختیار این شرکتها قرار میدهد؛ اما در کنار همه این منافع ،در چنین شرکتهایی مدیران بهواسطه ارتباطات سیاسی
بهصورت قابل توجه به خاطر سوء استفادهها از موقعیت شرکت و درگیر شدن در بینظمیهای مالی رفتار فرصتطلبانه داشته و
موجب افزایش هزینههای نمایندگی میشوند .در واقع مدیران در این شرکتها قادر به انحرافات داراییهای یا معامالت با اشخاص
وابسته مشکوك و سرمایهگذاری در پروژههای بیبهره و به نفع منافع شخصی (سرمایهگذاری بیشازاندازه) هستند .در واقع
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شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ممکن است منابع قابل توجهی را فدای فعالیتهای سیاسی کنند که در نتیجه این امر منافع
و مزایای ناشی از ارتباطات سیاسی از میان میرود .به همین جهت احتمال دستکاری گزارشهای مالی در چنین شرکتهایی
باال است و مدیران شرکتهای میتوانند از ارتباطات سیاسی به گونه فرصتطلبانه استفاده نمایند ،منافع سهامداران را از طریق
کاهش شفافیت اطالعات حسابداری تحت تأثیر قرار دهند .از سوی دیگر تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایهگذاران منجر
برای حسابرسی باکیفیت شده است زیرا حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان
از شفافیت اطالعات شرکتها به شمار میرود و یکی از راههای افزایش شفافیت اطالعات حسابداری ،انجام حسابرسی باکیفیت
باال است .مهمترین شاخص اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،اندازه حسابرس است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند ،بهطوری
که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد ،کیفیت حسابرسی هم باالتر خواهد بود .در کشور ایران نیز سازمان حسابرسی بهعنوان
یک مؤسسه حسابرسی دولتی به ارائه خدمات حرفهای حسابرسی میپردازد و به نسبت سایر مؤسسههای حسابرسی ،از حجم
صاحبکاران باالتری برخوردار است .بهعالوه ،بهواسطه ساختار دولتی و انتخاب قهری (اجباری) ،این سازمان به دلیل کارکنان زیاد
و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد و از کیفیت باالتری برخوردار است که همین امر توانسته است منجر به
افزایش کیفیت حسابرسی باالتر آن نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شود؛ بنابراین با انتخاب
سازمان حسابرسی بهعنوان رسیدگی کننده صورت های مالی شرکت ،شفافیت اطالعات حسابداری افزایش پیدا میکند .از سوی
دیگر ،با توجه به نتایج پژوهش ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت رابطه مثبت انتخاب حسابرس و
شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر کاهش میدهد ،زیرا در شرکتهای دارای
ارتباطات سیاسی ،مدیریت بهواسطه قدرت و نفوذ خویش مدیران مایل به انتخاب حسابرسانی هستند که دیدگاه هماهنگ با آنها
را داشته باشند و با توجه به نبود قوانین محکم حسابرسی ،در صورت مخالف بودن دیدگاه حسابرسان با آنها ،در سالهای بعد
همکاری خود را با آنها قطع میکند ،زیرا شرکتها برای کنار گذاری حسابرسان نیاز به پاسخگویی ندارند؛ بنابراین در چنین
شرکتهایی ممکن است شفافیت اطالعات حسابداری کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی شواهد پژوهشی از این استدالل سازمانی حمایت میکند که شرکتهای دارای روابط
سیاسی گرفتار مشکالت سازمانی شدید هستند از اینرو بهعنوان شرکتهای پر ریسک در نظر گرفته میشوند .از اینرو تحت
چنین شرایطی ،سهامداران عمده وابسته به دولت در چنین شرکتهایی تمایل بیشتری به افزایش نظارت خود بر شرکتها دارای
ارتباطات سیاسی و تقاضای حسابرسی با کیفیت باالتر دارند ،زیرا کیفیت حسابرسی ،شفافیت اطالعات حسابداری را افزایش
میدهد.
با توجه به نتایج پژوهش به سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران و کارگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی
پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود.
)1

)2

)3

)1

به استفادهکنندگان از صورتهای مالی و به تأمینکنندگان مالی شرکتهای بورسی ،پیشنهاد میشود که در تصمیمات
در خصوص خرید و فروش سهام و اعطای وام به شرکتها به ارتباطات سیاسی توجه داشته باشند زیرا ارتباطات سیاسی
موضوع مهمی است که بر شفافیت اطالعات حسابداری شرکت تأثیر دارد عدم توجه به چنین مقولهای و ممکن است
منجر به تصمیمگیری اشتباه و در نهایت کاهش ارزش شرکت شود.
با توجه به تأثیر منفی ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه انتخاب حسابرس و
شفافیت اطالعات حسابداری شرکت ،پیشنهاد میشود به نقش ارتباطات سیاسی در شرکتها توجه بیشتری شود؛ زیرا
تا کنون به کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری شرکت ،پیشنهاد میشود شرکتها به نقش این موالفه ارتباطات سیاسی به جهت افزایش نظارت
بر تصمیمات مدیریت توجه بیشتری شود و سعی در تقویت مالکیت چنین سهامدارانی باشند.
با توجه به اینکه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و شفافیت اطالعات حسابداری رابطه مثبت وجود دارد پیشنهاد میشود
در زمان انتخاب حسابرس به این مهم توجه گردد.
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