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ناشی از هاي داراي روابط سیاسی در اقتصادهاي کشورهاي درحال توسعه،اهمیت درك نقش شرکت
رغم مزایاي متعددي که براي روابط سیاسی مطرح اخیر است. علیها و اهمیت متعاقب در دههرشد آن

هاي داراي روابط سیاسی را دچار افت کنند و شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبري، شرکت
هاي داراي شرکتهاي نمایندگی گردد.جویانه و متعاقباً هزینههاي مخرب ارزش و رانتمنجر به فعالیت

هاي نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضاي بیشتري استاي کمینه سازي هزینهروابط سیاسی، در ر
متخصص صنعت خواهند داشت. در مطالعه حاضر تالش شد تا با استفاده از براي استفاده از حسابرسان 

و 1394تا 1390شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 111هاي داده
هاي نمایندگی و ندمتغیره، به بررسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینهرگرسیون چ

ها نشان داد که روابط سیاسی شرکت، منجر به افزایش روابط سیاسی پرداخته شود. نتایج بررسی
گردد و اندازه موسسه حسابرسی، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط هاي نمایندگی آن میهزینه

شود.هاي نمایندگی میبر هزینهسیاسی 

هاي نمایندگی، روابط سیاسی.حسابرسی، هزینهاندازه موسسهکلیدي:هايهواژ
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دارابیو شاه صاحبی

مقدمه
شوند وسیله الزامات قانونی ضعیف و عدم شفافیت شناخته میهاي اقتصادي مبتنی بر روابط، بهنظام

اي از ابهام نیاز خود در برابر رقابت سالم به درجه. اشخاص، در این نظام، براي محافظت از روابط ]16[
. براساس نظریه اقتصاد سیاسی، در اکثر جوامع اقتصادي بازار محور، واحدهاي تجاري کانون ]9[دارند
هاي مختلف هستند. بنابراین شناخت روابط هاي متقابل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی میان گروهکنش

هاي در حال تغییر واحدهاي تجاري، منظور درك ویژگیعی و سیاسی بههاي اقتصادي، اجتمابین گروه
هاي الزم و ضروري است. بر پایه نظریه مزبور، اطالعات حسابداري و حسابرسی تنها براي حمایت از گروه

شود. اطالعاتی که به کمک آن، هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي تهیه میصاحب نفوذ در حوزه
عالوه براین، .]8[انند به نفع شخصی خود از آن اطالعات استفاده و عمل نمایندتوصاحبان قدرت می

توجه به تأثیر روابط سیاسی در کشورهاي آسیایی، از مباحث مورد توجهی است که توجه محققان را به 
رغم مزایاي متعددي که براي روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است . علی]12[خود جلب کرده است

- هاي داراي روابط سیاسی را دچار افت کنند و منجر به فعالیتنمایندگی و راهبري، شرکتکه مسائل 

نویسندگان نخستین تئوري هاي نمایندگی گردد.جویانه و متعاقباً هزینههاي مخرب ارزش و رانت
اند. تئوري نمایندگی با این فرضسعی در معرفی الگوي اساسی تئوري نمایندگی کرده]26[نمایندگی

کنند و دربرگیرنده این موضوع است که شود که مردم در راستاي منافع شخصی خود فعالیت میآغاز می
تحت شرایط عادي، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این تئوري بیان 

داران و کند وقتی که مدیر صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، تضادي پنهان بین سهاممی
گردد همانند: تضاد منافع مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکالت نمایندگی متعددي می

، عدم تقارن اطالعاتی بین ]5[بین سهامدار و مدیر، خطرات اخالقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک
]25[سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب

) بر این باورند که اتخاذ تصمیم درباره انتخاب حسابرس، ارتباط زیادي 2014(1از سویی دیگر، چو و وو
هاي نمایندگی بین سهامداران اکثریت و اقلیت یا بین سهامداران و اعتباردهندگان دارد. به هزینه

تواند منجر به کاهش دهد و متعاقباً میحسابرس داراي کیفیت باال، اطالعات قابل اتکاتري را ارائه می
هاي نمایندگی گردد. باتوجه به توضیحات ارائه شده، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت هزینه

شود.هاي نمایندگی پرداخته میحسابرسی بر ارتباط روابط سیاسی و هزینه
مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

ناشی ازتوسعه،هاي داراي روابط سیاسی در اقتصادهاي کشورهاي درحال اهمیت درك نقش شرکت
در چند). این در حالی است که 2012a، 2ها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است (بلیس و گالرشد آن

انگیزيهاي اقتصادي بعضی از کشورهاي آسیاي شرقی به رشد اقتصادي شگفتدهه اخیر، نظام
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93....اه	نهیبر رابطه هزیاندازه موسسه حسابرسیلیاثر تعد
گیرياین روش، شکلهاي اجتماعی است.اند. اقتصاد سیاسی حوزه مهمی در مطالعه علمی پدیدهرسیده
). در کشور ما به2003داند (آبیسکرا، هاي سیاسی و اقتصادي میهاي اجتماعی را ناشی از مولفهپدیده

شوند، در نتیجهها نیز توسط دولت منصوب میها دولتی هستند و مدیران آنکه عمده شرکتدلیل این
ی که مدیر و سهامدار عمده به اطالعاتشود. از آنجایتضاد منافعی میان مدیر و مالک مشاهده نمی

گیري به اطالعات حسابداري و کیفیت آن توجهی ندارند. مدیران بهنزدیک هستند، لذا براي تصمیم
توان استنباطها اظهارنظر مطلوب ارائه نمایند. بنابراین میدنبال حسابرسی هستند تا درباره عملکرد آن

.]1[سابرسی تحت تأثیر عامل ارتباطات سیاسی قرار داردهاي حهاي مالی و گزارشنمود که صورت
اي گسترده اند، دامنهدهی را مورد بررسی قرار دادهمطالعات پیشین که نقش روابط سیاسی در سازمان

اند که از آن داشته و ارتباط بین روابط سیاسی با نتایج گوناگون مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
- ارتباط روابط سیاسی با حق.]2[توان به بررسی تأثیر هزینه هاي نمایندگی بر حسابرسی جمله می

؛ نقش کمیته حسابرسی و دوگانگی وظایف ]24[الزحمه حسابرسی، طی و پس از دوره بحران مالی
، کیفیت اطالعات حسابداري و هزینه ]15[سازيها از منظر خصوصی، عملکرد  شرکت]14[مدیرعامل

منظور پرهیز از هاي داراي روابط سیاسی، بهاشاره کرد. از سویی دیگر، شرکت]13[نقدشوندگیبدهی و
هاي نمایندگی مرتبط با روابط سیاسی، به احتمال بیشتري از چهار موسسه حسابرسی بزرگ هزینه

ه المللی در ارائکه چهار موسسه حسابرسی بزرگ، داراي شهرت بینکنند. توضیح ایناستفاده می
گیري باالیی المللی که در اختیار دارند، ارزش بیمهباشند و باتوجه به بازار بینحسابرسی باکیفیت می

صاحبکار در بازار -دارند. این درحالی است که چگونگی تأثیرگذاري روابط سیاسی بر قرارداد حسابرس
.]23[سرمایه و حسابرسی ایران، موضوعی ناشناخته است 

)، مدیران براي کسب اعتماد اعتباردهندگان و سهامداران، از 1976(1لینگبه بیان جنسن و مک
کنند. سازمانی براي نظارت بر خود و جلوگیري از اقدامات نابهنجار استفاده میحسابرسی مستقل و برون

شود، بدون هاي نمایندگی افزایش یابند، تقاضا براي کیفیت باالتر حسابرسی بیشتر میهرچه هزینه
سازمانی تحمیل شده شود یا توسط عوامل برونصورت داوطلبانه انجام میه این موضوع که آیا بهتوجه ب

)، اشبا و 1995و همکاران (4)، کراسول1992(3)، دفوند1988(2. فرانکیس و ویلسون]27[است
ن با هاي نمایندگی و انتخاب حسابرسا)، از رابطه بین هزینه2005(6) و فان و وانگ2003(5وارفیلد

اند.کیفیت باال خبر داده
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28، شماره1397زمستان، یو حسابرسيحسابدارمطالعات.94
هاي داراي روابط سیاسی، در راستاي کمینه ) استدالل نمود که شرکت2016در همین راستا، بروکس (

هاي نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضاي بیشتري براي استفاده از حسابرسان سازي هزینه
بازار سرمایه ایاالت متحده امریکا در هاي فعال در متخصص صنعت خواهند داشت. وي با بررسی شرکت

گفته، ارتباطی مستقیم بین روابط سیاسی و انتخاب حسابرسان متخصص صنعت راستاي استدالل پیش
هاي داراي ارتباطات سیاسی، تمایل دهد که شرکت) نشان می2016و همکاران (1نتایج بنجامینیافت.

لی است که مالکیت نهادي با پرداخت سود سهام باالتر تري دارند. این در حابه پرداخت سود سهام پایین
همراه است. در واقع، مطالعه آنان نشان داد که سطوح باالي مالکیت نهادي رابطه معکوس بین ارتباطات 

نماید.ها و سود تقسیمی را تعدیل میسیاسی شرکت
دازه موسسه حسابرسی و ) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ان1392هشی و مظاهري فرد(در ایران نیز 

جامعه آماري تحقیق شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی پرداختند. 
استفاده 1387تا 1385سالهايبینشرکت100بهمربوطاطالعاتازفرضیاتآزمونبراي. باشدمی

اي صورت جملهلجستیک چندشده است. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش آماري رگرسیون
یافته هاي تحقیق حاکی از تاثیر گذاري اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی .گرفته است

. باشدمی
اسی هیات مدیره و سیاست تقسیم سود در ) به بررسی ارتباط بین ارتباطات سی1394برزگر و نجاري (

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد بین شرکت
تهران رابطه هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباطات سیاسی و سیاست تقسیم سود شرکت

معناداري وجود دارد.
هاي پژوهشی به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت) در 1394رضایی و افروزي( 

دهد که بین هزینه بدهی و هاي پژوهش نشان میداراي ارتباطات سیاسی گسترده پرداختند.. یافته
هاي داراي ها رابطه منفی و معناداري وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکتارتباطات سیاسی شرکت

هاي ت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکتارتباطات سیاسی تح
داراي ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقالل اعضاي هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.

پژوهشی به بررسـی تأثیر هزینه هاي نمایندگـی بر حسابرسـی در شـرکتهاي ) در1395جمالی، کرمی(
شـده در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند.. در ایـن پژوهـش، هزینه هـاي نمایندگی از پذیرفته

طریق تمرکز مالکیت سـهامداران، و حسابرسـی از طریق ِ دو عامـل حـق الزحمـۀ حسابرسـی و انـدازة 
ـز مالکیت موسسـۀ حسابرسـی، اندازه گیري شـده اسـت. نتایج پژوهش نشـان داد که بـا افزایـش تمرک

هاي نمایندگی، حق الزحمۀ سـهامداران، هزینه هـاي نمایندگی کاهـش یافته و بـا کاهش هزینه
یابد.حسابرسـی و احتمال انتخاب موسسـۀ حسابرسـی بزرگ نیز کاهش مـی
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95....اه	نهیبر رابطه هزیاندازه موسسه حسابرسیلیاثر تعد
کاري به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود، محافظهیپژوهش) در1396کرمشاهی (

در شرکت پذیرفته شده100ي آماري این پژوهش اطالعات نمونهپرداخت هاي نمایندگی و هزینه
هاي این بوده است، براي آزمون فرضیه1392تا 1384ي زمانی بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 

ات نتایج آزمون فرضیپژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل پانلی استفاده شده است.
یابد به عبارت کاري افزایش میمحافظهنشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه نمایندگی و

دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با هزینه نمایندگی و محافظه کاري رابطه مستقیم وجود دارد. هچنین با 
یت حسابرسی با یابند. به عبارت دیگر افزایش کیفافزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود کاهش می

مدیریت سود رابطه معکوس دارد.
هاي پژوهشفرضیه

هاي نمایندگی ها، هزینههایی که داراي روابط سیاسی هستند، نسبت به سایر شرکتشرکت-فرضیه اول
بیشتري دارند.

کند.هاي نمایندگی را تعدیل میکیفیت حسابرسی، رابطه بین روابط سیاسی و هزینه-فرضیه دوم
شناسی پژوهشروش

گران و گذاران، تحلیلتواند در تصمیمات مدیران، سرمایهاز آنجا که نتایج حاصل از این پژوهش می
فعاالن بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد، روش پژوهش از 

مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق، از لحـاظ هـدف، کاربـردي اسـت و بـا توجه به اینکـه داده هـاي 
اطالعات واقعـی و تاریخی اسـت، این تحقیـق را می توان از نـوع نیمه تجربی با اسـتفاده از رویکرد 

همبسـتگی -بندي کرد. به طور جزئیتر، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفیرویدادي طبقهپس
اي اسـتفاده شـده اسـت. از روش کتابخانهباشـد. در ایـن پژوهـش بـراي جمـع آوري اطالعاتمی

هاي تحصیلـی، گردآوري شـده و داده هـاي مبانی نظـري پژوهـش، از کتابهـا، مقاله هـا و پایاننامه
پژوهش نیز، از طریـق شـبکۀ جهانـی اینترنـت، بـا مراجعـه به بانکهـاي ااطالعاتی و یادداشـتهاي 

راق بهادار تهران نظیر: صورتهاي مالی حسابرسـی شـده و توضیحی منتشـر شـده توسـط بـورس او
گـزارش هیئت مدیره به مجمـع عمومـی عادي شـرکتها، جمـع آوري گردیده اسـت.

ها و متغیرهاي پژوهشمدل
) استفاده شده است:2016براي آزمون فرضیه اول مطالعه حاضر از مدل بنجامین و همکاران (

Agency Costsi,t = β0 + β1 Political Connectionsi,t +β2 Big Audit Firmi,t + β3

Firm Growthi,t + β4 Firm Sizei,t +β5 Board Independencei,t + β6 Major
Ownershipi,t + β7 Financial Leveragei,t + β8 Firm Agei,t + εi,t

استفاده شده است:) 2016براي آزمون فرضیه دوم مطالعه حاضر از مدل بنجامین و همکاران (
Agency Costsi,t = β0 + β1 Political Connectionsi,t +β2 Big Audit Firmi,t + β3

Political Connectionsi,t*Big Audit Firmi,t +β4 Firm Growthi,t + β5 Firm Sizei,t

+ β6 Board Independencei,t +β7 Major Ownershipi,t + β8 Financial
Leveragei,t + β9 Firm Agei,t + εi,t
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ها:که در آن

متغیر وابسته:
Agency Costsi,t =گیري آن از ترکیب شش معیار هاي نمایندگی شرکت که براي اندازههزینه

ها محاسبه سال- که مقادیر هریک از معیارهاي زیر را براي هر یک از شرکتشود. توضیح ایناستفاده می
گردند و به چارك اول، امتیاز یک؛ به چارك دوم، دسته تقسیم میبندي به چهار کرده و پس از رتبه

شود:امتیاز دو؛ به چارك سوم، امتیاز سه؛ و به چارك چهارم، امتیاز چهار داده می
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی درآمد فروش شرکت..1
هاي رشد: نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت.فرصت.2
اتی: انحراف معیار جریان نقد عملیاتی طی سه سال گذشته.ریسک عملی.3
مالکیت شخصی: درصد سهام تحت تملک سهامداران شخصی..4
ها.اهرم مالی: نسبت بدهی بلندمدت به دارایی.5
اي.جریان نقد آزاد: تفاوت بین جریان نقد عملیاتی و مخارج سرمایه.6

هاي نمایندگی بیشتر است.هزینهمقادیر باالتر هرکدام از معیارهاي فوق، نشانگر 
متغیرهاي مستقل:

Political Connectionsi,t = که نشانه روابط سیاسی شرکت عبارت است از روابط سیاسی شرکت
وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی در ساختار مالکیت شرکت. در صورت وجود روابط سیاسی، 

، برابر صفر خواهد بود.صورتمقدار این متغیر برابر یک و در غیر این
Big Audit Firmi,tکننده شرکت، = اندازه موسسه حسابرسی شرکت که اگر موسسه حسابرسی

شود و در غیر اینصورت، موسسات حسابرسی رتبه الف یا سازمان حسابرسی باشد، برابر یک قرار داده می
برابر صفر خواهد بود.
متغیرهاي کنترلی:

Major Ownershipi,t مالکیت عمده شرکت که برابر است با درصد سهام تحت تملک مالکان بیش =
از پنج درصد سهام شرکت.

Board Independencei,t استقالل هیئت مدیره شرکت که برابر است با نسبت مدیران غیرموظف =
به کل اعضاي هیئت مدیره.

Firm Agei,tهایی که از تأسیس شرکت میال= عمر شرکت که برابر است با لگریتم طبیعی تعداد س -

گذرد.
Firm Sizei,tها.= اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی

Financial Leveragei,tها.ها به کل دارایی= اهرم مالی شرکت که برابر است با نسبت کل بدهی
Firm Growthi,tهاي سال منهاي داراییهاي سال جاري = رشد شرکت که برابر است با دارایی

هاي سال گذشته.گذشته تقسیم دارایی
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جامعه آماري و نمونه آماري

تا 1390هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالجامعه آماري این پژوهش، شرکت
باشد. نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماري انتخاب می1394

هاي موجود در جامعه آماري است که حائز شرکتخواهد شد، به این ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه 
معیارهاي زیر باشند:

در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره مالی نداشته باشند..1
ها ها، بیمهگذاري، بانکهاي سرمایههاي مالی، از جمله شرکتهاي فعال در حوزه فعالیتجزء شرکت.2

موسسات مالی نباشند.و 
، موجود باشند.1394الی 1390هاي مورد نیاز جهت متغیرهاي تحقیق، در طول دوره زمانی داده.3
ها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز، تا بتوان دادهباشدهر سال 29/12ها منتهی به دوره مالی آن.4

شرکت گردید.111کار برد. فرآیند مذکور، منجربه انتخاب به صورت پانلی به
هاي پژوهشیافته

آمار توصیفی
در این قسمت، میانگین، میانه (معیارهاي مرکزي)، انحراف معیار، بیشینه و کمینه (معیارهاي 

پراکندگی) متغیرهاي مورد استفاده محاسبه و در جدول شماره یک آورده شده است.
متغیرهاي مورد مطالعههاي توصیفی. شاخص1جدول 

انحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگینپژوهشمتغیرهاي 
144/15000/15000/23000/7887/2هاي نمایندگیهزینه

652/0000/1000/1000/0476/0روابط سیاسی
218/0000/0000/1000/0413/0اندازه موسسه حسابرسی

737/078/0981/0134/0174/0مالکیت عمده
622/06/0000/1000/0259/0استقالل هیئت مدیره

819/36000/38000/63000/13778/11عمر شرکت
902/13734/13106/19166/10505/1اندازه شرکت

583/0591/0986/0089/0186/0اهرم مالی
265/0-197/0145/0168/0428/0رشد شرکت

نقطه تعادل و مرکز ثقلدهندهآید که نشانمیترین شاخص مرکزي به شمار ترین و مهممیانگین، اصلی
کهنماید. همانطوراي است که یک نمونه را به دو قسمت مساوي تقسیم میتوزیع است و میانه نیز نقطه
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و مقدار میانه آن144/15، هاي نمایندگیهزینهشود، مقدار میانگین متغیر در جدول فوق مشاهده می

است.000/15
معیارهاي پراکندگی، معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین بررسی و طور کلی، به

باشد. با توجه به جدول فوق، ترین معیارهاي پراکندگی، انحراف معیار مینمایند. یکی از مهممقایسه می
هاي هزینهاست. گفتنی است بیشترین مقدار متغیر 887/2هاي نمایندگی،هزینهمتغیر ياین معیار برا

هاي سایر متغیرها نیز در است. ویژگی000/7و کمترین مقدار آن برابر با 000/23برابر با نمایندگی
جدول فوق مشهود است.

هاي پژوهشنتایج آزمون فرضیه
مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته نتیجه آزمون فرضیه اول مطالعه حاضر با استفاده از 

جدول شماره دو ارائه شده است.برآوردي در 
. نتایج آزمون فرضیه اول2جدول 

سطح معناداريtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیر
448/2828/0956/2003/0مقدار ثابت

466/0175/0654/2008/0روابط سیاسی
018/0-203/0355/2-48/0اندازه موسسه حسابرسی

000/0-324/0624/7-475/2رشد شرکت
128/1054/0836/20000/0اندازه شرکت

136/0-361/0492/1-538/0استقالل هیئت مدیره
000/0-412/0308/10-25/4مالکیت عمده

731/0392/0863/1063/0اهرم مالی
025/0006/0968/3000/0عمر شرکت

ضریب تعیین تعدیل F673/85آماره 
57/0شده

927/1واتسون-مقدار دوربینF000/0سطح معناداري آماره 

سطح معناداري آزمون 000/0سطح معناداري آزمون چاو
000/0هاسمن

+ بوده و سطح 965/1بزرگتر از روابط سیاسیمتغیر tبا توجه به نتایج جدول دو، از آنجا که آماره 
هاي و هزینهروابط سیاسیاست، ارتباطی معنادار و مستقیم بین 05/0معناداري آن کوچکتر از 

. لذا این نتیجه در راستاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار استشرکتنمایندگی 
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هاي ها، هزینهستند، نسبت به سایر شرکتهایی که داراي روابط سیاسی هفرضیه اول تحقیق (شرکت

نمایندگی بیشتري دارند) تحقیق است.
اندازه موسسه حسابرسی، رشد شرکت و مالکیت عمده داراي رابطه معکوس و گفتنی است متغیرهاي 

معنادار با متغیر وابسته هستند و متغیرهاي کنترلی اندازه شرکت و عمر شرکت، رابطه مستقیم و 
قرار دارد. 5/2و 5/1است که بین 927/1واتسون مدل نیز - آماره دوربینمتغیر وابسته دارند.معنادار با 

بوده و نشان از معناداري مدل دارد. 05/0تر از است که پایین000/0نیز Fضمناً سطح معناداري آماره 
ضریب تعیین شده مدل است. مقدار دیگر نکته قابل توجه در جدول شماره دو، ضریب تعیین تعدیل

درصد از تغییرات 57دهد حدود باشد که نشان میدرصد می57شده مدل مورد استفاده حدود تعدیل
وسیله متغیرهاي مستقل و کنترلی قابل توضیح است. الزم به ذکر است که استفاده از متغیر وابسته به

نجر به رفع اثرات یافته برآوردي و همچنین تصحیح وایت دیاگونال، مروش حداقل مربعات تعمیم
ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته نتیجه آزمون فرضیه دوم مطالعه حاضر با استفاده از 
برآوردي در جدول شماره سه ارائه شده است.

. نتایج آزمون فرضیه دوم3جدول 
معناداريسطحtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیر

635/2816/0228/3001/0مقدار ثابت
974/0191/0093/5000/0روابط سیاسی

000/0-138/0337/6-878/0اندازه موسسه حسابرسی
* اندازه روابط سیاسی

001/0-442/0296/3-459/1موسسه حسابرسی

000/0-323/0754/7-509/2رشد شرکت
113/1053/0855/20000/0اندازه شرکت

209/0-357/0256/1-448/0استقالل هیئت مدیره
000/0- 405/0667/10-321/4مالکیت عمده

58/0389/0491/1136/0اهرم مالی
023/0006/0672/3000/0عمر شرکت

ضریب تعیین تعدیل F466/84آماره 
602/0شده

945/1واتسون-مقدار دوربینF000/0سطح معناداري آماره 

سطح معناداري آزمون 000/0سطح معناداري آزمون چاو
000/0هاسمن
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+ بوده و سطح 965/1بزرگتر از روابط سیاسیمتغیر tبا توجه به نتایج جدول سه، از آنجا که آماره 

هاي و هزینهروابط سیاسیاست، ارتباطی معنادار و مستقیم بین 05/0معناداري آن کوچکتر از 
. لذا این نتیجه در راستاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار استشرکتنمایندگی 

هاي ها، هزینههایی که داراي روابط سیاسی هستند، نسبت به سایر شرکتفرضیه اول تحقیق (شرکت
* اندازه موسسه روابط سیاسیمتغیر tنمایندگی بیشتري دارند) تحقیق است. عالوه براین، آماره 

است، لذا ارتباطی معنادار و 05/0بوده و سطح معناداري آن کوچکتر از - 965/1بزرگتر از حسابرسی
هاي پذیرفته شده شرکتهاي نمایندگی  و هزینه* اندازه موسسه حسابرسیروابط سیاسیمعکوس بین 

که اندازه موسسه حسابرسی، دهد. لذا این نتیجه نشان میدر بورس اوراق بهادار تهران برقرار است
گردد که بنابراین، فرضیه دوم هاي نمایندگی میموجب تضعیف تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینه

کند) تأیید هاي نمایندگی را تعدیل میتحقیق (کیفیت حسابرسی، رابطه بین روابط سیاسی و هزینه
شود.می

شرکت و مالکیت عمده داراي رابطه معکوس و اندازه موسسه حسابرسی، رشدگفتنی است متغیرهاي 
معنادار با متغیر وابسته هستند و متغیرهاي کنترلی اندازه شرکت و عمر شرکت، رابطه مستقیم و 

قرار دارد. 5/2و 5/1است که بین 945/1واتسون مدل نیز - آماره دوربینمعنادار با متغیر وابسته دارند.
بوده و نشان از معناداري مدل دارد. 05/0تر از است که پایین000/0نیز Fضمناً سطح معناداري آماره 

شده مدل است. مقدار ضریب تعیین دیگر نکته قابل توجه در جدول شماره سه، ضریب تعیین تعدیل
درصد از تغییرات 60دهد حدود باشد که نشان میدرصد می60شده مدل مورد استفاده حدود تعدیل

متغیرهاي مستقل و کنترلی قابل توضیح است. الزم به ذکر است که استفاده از وسیله متغیر وابسته به
یافته برآوردي و همچنین تصحیح وایت دیاگونال، منجر به رفع اثرات روش حداقل مربعات تعمیم

ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.

گیريبحث و نتیجه
حاکمیت شرکتی، توجه زیادي را از سوي محققین به عنوان یکی از سازوکارهاي اهمیت حسابرسی به

هاي نمایندگی و خود جلب کرده است. مشکل تضاد منافع بین مدیران و سهامداران موجب هزینه
شده حسابداري از جهات هاي مالی با اصول پذیرفتهاستخدام حسابرسان شد تا نسبت به تطابق صورت

همچنین حسابرسی نقش بااهمیتی در حفاظت از حقوق با اهمیت، به سهامداران شرکت گواهی دهند. 
دهی در مورد قابلیت اعتماد اطالعات مالی ارائه شده توسط مدیران، کند و با عالمتسهامداران ایفا می

شرکت پذیرفته 111هاي رساند. در مطالعه حاضر تالش شد تا با استفاده از دادهبه مدیران منفعت می
، به بررسی رابطه اندازه موسسه 1394تا 1390تهران طی دوره زمانی شده در بورس اوراق بهادار

ها نشان داد که روابط هاي نمایندگی پرداخته شود. نتایج بررسیحسابرسی، روابط سیاسی و هزینه
عنوان گردد و حضور سازمان حسابرسی بههاي نمایندگی آن میسیاسی شرکت، منجر به افزایش هزینه

هاي نمایندگی بزرگ، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینهیک موسسه حسابرسی 
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هاي نمایندگی آن الزم به توضیح گردد. در رابطه با تأثیر افزایشی روابط سیاسی شرکت بر هزینهمی

هاي داراي روابط سیاسی را دچار افت کنند است که ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبري، شرکت
این نتیجه را هاي نمایندگی گردد.جویانه و متعاقباً هزینههاي مخرب ارزش و رانتلیتو منجر به فعا

) و در تضاد با 2016، بنجامین و همکاران ()2016هاي بروکس (توان در انطباق با نتایج و استداللمی
سسه ها نشان داد که حضور مو) دانست. از سویی دیگر، نتایج بررسی1394برزگر و نجاري (نتایج 

دهد که در این رابطه گفتنی هاي نمایندگی را کاهش میحسابرسی بزرگ، تأثیر روابط سیاسی بر هزینه
سازمانی براي مدیران براي کسب اعتماد اعتباردهندگان و سهامداران، از حسابرسی مستقل و بروناست، 

هاي نمایندگی افزایش هکنند. هرچه هزیننظارت بر خود و جلوگیري از اقدامات نابهنجار استفاده می
صورتشود، بدون توجه به این موضوع که آیا بهیابند، تقاضا براي کیفیت باالتر حسابرسی بیشتر می

سازمانی تحمیل شده است. مطالعات اخیر، شواهدي تجربیشود یا توسط عوامل برونداوطلبانه انجام می
هاي مختلف)، شرکت بهافزایش یابند (از دیدگاههاي نمایندگی که اگر هزینهارائه نمودند مبنی بر این

انتخاب حسابرسان با کیفیت باال تمایل خواهد داشت تا این قبیل تضادها را بکاهد. از سویی دیگر،
عنوان عاملی کلیدي به هنگام انتخاب حسابرس درنظر گرفته شده است. بهکیفیت خدمات حسابرسی به

گذاران، و اطمینان از پایین بودن سطح ریسک براي سرمایهمنظور پرهیز از مشکالت انتخاب معکوس
شرکت باید حسابرسان با کیفیت باال و مشهور را برگزیند. موسسات حسابرسی بزرگتر، کیفیت 

نمایند، زیرا حسابرسان داراي تعداد بیشتر صاحبکار، در صورت شکست حسابرسی باالتري را نیز ارائه می
هاي یک صاحبکار خاص، چیز بیشتري براي از دست دادن سابدر گزارش تخطی کشف شده در ح

و در تضاد با نتایج و ) 2014چو و وو (هاي توان در انطباق با نتایج و استداللدارند. نتیجه مذکور را می
) دانست.1392) و باغبانی و همکاران (2011هاي لئونگ و چنگ (استدالل

ارتباطی معنادار و مستقیم بین روابط سیاسی و که با توجه به نتایج مطالعه حاضر مبنی بر این
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است، به هاي نمایندگی شرکتهزینه

شود که از این هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میگذاران در شرکتسرمایه
که اگر یکی از نهادهاي دولتی یا خود استفاده کنند. توضیح اینگذاري نتیجه در اتخاذ تصمیمات سرمایه

که یکی از اشخاص دولتی در هیئت مدیره شرکت حضور شبه دولتی، سهامدار عمده شرکت باشند یا این
هاي نمایندگی خواهد ها دچار هزینهداشته باشند، آن شرکت به میزان بیشتري نسبت با سایر شرکت

گردد، موضوعی که حائز گذاري سهامداران شرکت مذکور میاهش بازده سرمایهشد که متعاقباً موجب ک
اهمیت زیادي براي فعاالن بازار سرمایه است. عالوه براین، با توجه به دیگر نتیجه مطالعه حاضر مبنی بر 

هاي نمایندگی که حضور موسسه حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی)، تأثیر روابط سیاسی بر هزینهاین
شود که به هنگام ارزیابی تأثیر گذاران در بازار سرمایه کشور توصیه میدهد، به  سرمایهکاهش میرا

هاي نمایندگی، اثر تعدیلی حضور حضور مالکان و مدیران دولتی و شبه دولتی بر مشکالت و هزینه
(داراي مالکان و هاي مذکورسازمان حسابرسی را مورد توجه قرار دهند. عالوه بر این، به مدیران شرکت

عنوان حسابرس را شود که استفاده از سازمان حسابرسی بهدولتی) نیز پیشنهاد میمدیران دولتی و شبه
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وجود آمده براي در اولویت امور قرار دهند تا از این طریق، بتوانند با قدرت بیشتري بر مشکالت به

ندگان و سـایر اسـتفادهکنندگان از طور، به سـرمایه گذاران، اعتباردههمینشرکت، فائق آیند.
شـود که در صورتهاي مالی شـرکتهایی که داراي رابطۀ نمایندگی هسـتند، پیشـنهاد می

دهنـد، گیریهاي خـود، بـه اندازه مؤسسـه هاي حسابرسـی که شـرکتها را مورد بررسـی قرار میتصمیم
.توجه کنند
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The importance of understanding the role of firms with political ties in the
economies of developing countries results from their growth and subsequent
importance in recent decades. Despite the multiple benefits that were introduced for
political ties, agency and governance problems are likely to cause problems for
firms with political ties and lead to value destroying and rent-seeking activities and
subsequently lead to agency costs. Firms with political ties have higher demands for
industry specialist auditors in order to minimize agency costs related to political ties.
Using the data from 111 listed firms in Tehran Stock Exchange over the years 2011
to 2015 and multivariate regression, this study attempted to examine the moderating
effect of audit firm size on agency costs and political ties. The results showed that
political ties increase agency costs and audit firm size reduces the increasing effect
of political ties on agency costs.

Keywords: Audit Firm Size, Agency Costs, Political Connections.

1 m_shahsahebi@yahoo.com
2 royadarabi110@yahoo.com ©(Corresponding Author)


