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 The most important and valuable service of the auditing 
profession is independent and expert comment on the desirability 
of financial statements. Financial statements are claims made by 
management. The opinion is made in the form of an audit report. 
Various factors affect the auditor’s opinion. The purpose of this 
study was to investigate the effect of political relations on the 
auditor’s comments by emphasizing the market characteristics of 
companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to 
achieve the research goal, 174 companies were selected from the 
companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 
2011 to 2017 by systematic removal sampling method and a total 
of 1218 companies were selected (year – company) for analysis. 
Logistic regression model was used to investigate the 
relationships between the variables and the combined data 
method was used to test the hypotheses. Four criteria of non-
governmental ownership, institutional investors, managerial 
ownership and severe penalties were used to calculate market 
characteristics. The findings demonstrated that political relations 
have a negative impact on the auditor’s comments. It is more likely 
that auditors of non-state companies issue desirable reports than 
the auditors of state companies. The presence of institutional 
shareholders undermines the impact of political relations on the 
auditor’s comments. In addition, managerial ownership 
undermines the impact of political relations on the auditor’s 
comments. However, in the presence of severe penalties, political 
relations have no significant effect on the auditor’s opinion.  
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   مقاله پژوهشی     

بازار  یهایژگیبر و دیبر اظهارنظر حسابرس با تأک یاسیارتباطات س ریتأث
 بورس اوراق بهادار تهران یهاشرکت

 2جو یلطف نینشم ، *1یرضا جامع
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 چکیده  اطالعات مقاله

 12/08/1399دریافت مقاله: 
 29/09/1399بازنگری مقاله: 
 28/11/1399پذیرش مقاله: 

 

اظهارنظر مستقل و کارشناسانه درباره  ،یخدمت حرفه حسابرس نیترارزشو با نیترمهم
است.  تیریاظهارشده مد یادعاها ،یمال یهاصورت است. یمال یهاصورت تیمطلوب

بر اظهارنظر  یو عوامل مختلف ردیگیصورت م یاظهارنظر در قالب گزارش حسابرس
بر  یاسیارتباطات س ریتأث یپژوهش، بررس نی. هدف از اگذارندیم ریحسابرس تأث

بورس اوراق در  شدهرفتهیپذ یهابازار شرکت یهایژگیبر و دیاظهارنظر حسابرس با تأک
 انیشرکت از م 174به هدف پژوهش، تعداد  یابیمنظور دستبهادار تهران است. به

به  1390-1396 یهاسال یدر بورس اوراق بهادار تهران ط شدهرفتهیپذ یهاشرکت
 یشرکت( برا -)سال 1218انتخاب و در مجموع  کیستماتیحذف س یریگروش نمونه

 یونیرساز مدل رگ رهایمتغ نیروابط ب یمنظور بررسهدر نظر گرفته شدند. ب لیانجام تحل
محاسبه  یاستفاده شد. برا یبیترک هایاز روش داده هاهیآزمون فرض یبرا زین کیلجست

 تیمالک ،ینهاد گذارانهیسرما ،یردولتیغ تیمالک اریبازار، از چهار مع هاییژگیو
پژوهش نشان داد  یهافتهایاست.  دهیاستفاده گرد رانهگیسخت هایو مجازات یتیریمد

دارد. احتمال صدور گزارش  یمنف ریبر اظهارنظر حسابرس، تأث یاسیکه ارتباطات س
ست. ا یدولت یهاتاز شرک شتریب ،یردولتیغ یهامطلوب توسط حسابرسان در شرکت

 کندیم فیبر اظهارنظر حسابرس را تضع یاسیارتباطات س ریتأث یوجود سهامدارن نهاد
کند یم فیبر اظهارنظر حسابرس را تضع یاسیارتباطات س ریتأث زین یتیریمد تیو مالک

بر اظهارنظر حسابرس،  یاسیارتباطات س رانهیگسخت یهالکن در صورت وجود مجازات
 .ندارد یرمعنادا ریتأث
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 مقدمه
گزارش و اظهارنظر حسابرسی، محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری، گزارشی است که در آن، حسابرسان 

شود. ای آنها بیان میدهی حسابرسان در قالب اظهارنظر حرفهکنند. شهادتهای مالی صاحبکار ارائه مینسبت به صورت
انگر اظهارنظر و عقیده حسابرس در رابطه با میزان انطباق اطالعات گزارش شده با معیارهای از قبل تعیین شهادت، بی

الح صدهی شامل گزارش قضاوتی، برمبنای شواهد متقاعدکننده توسط فردی مستقل، ذیشده است. همچنین، شهادت
شده توسط یک بنگاه با معیارهای اری گزارشو مطلع، در خصوص درجه انطباق تمامی جوانب با اهمیت اطالعات حسابد

. طبق استانداردهای (2018زاده خانقاه،  یتق و یبادآور نهند) شده )استانداردهای حسابداری( استاز قبل تعیین
 طبق شود.اظهارنظر تقسیم میحسابرسی ایران، گزارش حسابرسی به چهار نوع گزارش مقبول، مشروط، مردود و عدم

یمخود قرار  ریثأرا تحت ت یمال یگزارشگر تیفیک یاسیارتباطات س .(2016 ،و همکاران یگلستان) یقبل هایپژوهش
منظور ارائه حسابرسان به رایز ؛خود قرار دهد ریثأتحت ت زیاظهارنظر حسابرس را ن ی،اسید و ممکن است ارتباطات سهد

خوردار نباشد بر ییباال تیاز مطلوب ی،مال یارشگرگز تیفیک گرو ا کنندیم یرا بررس یمال هایگزارش ی،گزارش حسابرس
 گذاردیم ریثأکه بر اظهارنظر حسابرس ت یاز عوامل مهم یکی نیبنابرا شود؛یم سدر اظهارنظر حسابر رییسبب تغ

 ده است.شبر اظهارنظر حسابرس پرداخته  یاسیر ارتباطات سیثتأ یاست که در پژوهش حاضر به بررس یاسیارتباطات س
مدیران ممکن است از ارتباطات سیاسی، مانند ابزاری برای انتقال ثروت یا سود از شرکت،  نشان داد که 1(2011 ان،یک)

تواند در شود؛ بنابراین ارتباطات سیاسی میداران میبه نفع خود استفاده کنند و این موضوع موجب تضییع حقوق سهام
 ای داشته باشد.اظهارنظر حسابرس تأثیر ویژه

ی های دولتاند که انتخاب و کیفیت حسابرس توسط ارتباطات سیاسی در شرکتتعدادی از مطالعات نشان داده 
گیرد. پدیده تغییر حسابرس، تحت تأثیر عوامل مختلف است. یکی از این عوامل که اخیراً موردتوجه پژوهشگران شکل می

باشد. این ران و مدیران در تعویض حسابرس میداحوزه حسابرسی قرار گرفته است نفوذ و قدرت سیاسی سهام
ده دانند. به عقیپژوهشگران، نفوذ و قدرت سیاسی مدیران واحدهای تجاری را عاملی برای تقاضای خدمات حسابرسی می

وکار بیشتر باشد، تقاضا برای خدمات حسابرسی مؤسسات کوچک، آنها هرچه نفوذ سیاسی مدیران واحدها در محیط کسب
 گرددتر مییابد. این موضوع، موجب تغییر حسابرس از مؤسسات بزرگ حسابرسی به مؤسسات کوچکیافزایش م

 .2(2012، و همکاران یدینیسر)

دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و 
پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود امکانویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به

سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی، نقش اساسی دارد. معموال ً بازارهای مالی را سیستمی مرکب 
 د.ننککند، تعریف مییک جا جمع میگیرندگان را در اندازکنندگان و قرضهایی که پساز افراد و مؤسسات، ابزار و رویه
دارانی است که های مرتبط یا مشخصات یک بازار، تعداد خریداران و فروشندگان، سهامبازار شامل تعدادی از ویژگی

 یآورند یا سهامداران نهادوجود میممکن است دولتی باشند یا مدیران که مالکیت غیردولتی و مالکیت مدیریتی را به
های آن، بهتر است در کنار توجه به ارتباطات سیاسی ؛ بنابراین با توجه به اهمیت بازار و ویژگی3(2017، و همکاران هو)

گذاران نهادی، مالکیت مدیریتی و ...( را بر تأثیر ارتباطات سیاسی بر های بازار )شامل مالکیت غیردولتی، سرمایهویژگی
 اظهارنظر حسابرس نیز در نظر گرفت.

                                                           
1 Kian 
2 Srinidhi 
3 Hu 
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های مطالعات داخلی مبنی بر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس و همچنین تأثیر تعدیلی ویژگی
 گیرانه( بر این روابط صورتهای سختگذاران نهادی، مالکیت مدیریتی و مجازاتبازار )شامل مالکیت غیردولتی، سرمایه

شود. شده در بورس اوراق بهادار تهران، احساس میهای پذیرفتهشرکتنگرفته است و نیاز به بررسی ارتباط این عوامل در 
ت های بازار )مالکیهدف از این پژوهش، شناسایی تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با تأکید بر ویژگی

 باشد.گیرانه( میهای سختگذاران نهادی، مالکیت مدیریتی و مجازاتغیردولتی، سرمایه

 و پیشینه تحقیقمبانی نظری 
 از. دهدمی توسعه گزارشگری فرایند از بخشی عنوانبه را حسابرسی به نیاز جامعه، هایپیچیدگی و فزاینده رشد

 آسایش و رفاه راستای در مفیدی خدمات و است کنترل و نظارت حسابرسی، نقش نظران،صاحب از ایعده دیدگاه
 در ویژهبه و هاانسان روابط در پاسخگویی و کنترل بر حسابرسی و نظارت ،دیگر عبارت به. دهدمی ارائه جامعه به عمومی
 هک مواردی در شودمی حاصل حسابرسی و نظارت طریق از که خاطریاطمینان به نیاز. است مؤثر اقتصادی هایفعالیت
 .است آشکار و بدیهی جداست مدیریت از مالکیت

 و تکیفی درباره حسابرس نظر و قضاوت و وسیله سابرسیح فرایند اصلی و نهایی محصول حسابرسی، گزارش
و  مالی هایصورت از کنندگاناستفاده در خاطرو آسودگی اطمینان ایجاد در و است صاحبکار مالی هایصورت محتویات

 الیم هایصورت درباره و کتبی صریح اظهارنظر شامل باید حسابرس گزارش .دارند بزرگی نقش داران،سهام آنها رأس در
های صورت ارائه مطلوبیت سنجش برای حسابرس معیار و . مبنا(4 بند 70 شماره ،1397 حسابرسی، استانداردهای) باشد
 حاوی باید حسابرس اظهارنظر امر، این از کنندگاناستفاده کردن آگاه منظوربه. است حسابداری استانداردهای مالی،

 استفاده برای های مالیصورت درباره گزارشگری که مواردی در. باشد...« حسابداری  استانداردهای طبق... »عبارت 
 بارتع از استفاده با حسابرس گزارش در های مالیصورت تهیه مبنای حسابداری، استانداردهای به اشاره است، مرزیبرون
 به حسابرسی هایگزارش کلی طور. به(4 بند منبع، همان) گیردمی صورت.« ..ایران  حسابداری استانداردهای طبق»... 
 (.1397 شده تجدیدنظر حسابرسی استانداردهای) شدهتعدیل هایگزارش و مقبول گزارششود: می تقسیم بخش دو

 و الکیتم میان تفکیکی که این به عنایت با و کشور وکارکسب فضای در اقتصادی روابط و ماهیت به توجه با
 به ندارد وجود آن به وابسته نهادهای و دولت تملک تحت تجاری هایواحد اکثر در محتوایی طوربه هم آن مدیریت،

 اسیسی قدرت و نفوذ تأثیر تحت مالی هایصورت اطالعات کیفیت نتیجه، در و حسابرسی هایگزارش رسدمی نظر
برس نیز اباشد و زمانی که کیفیت اطالعات مالی تغییر یابد اظهارنظر حس قدرت کانون به وابسته دارانسهام و مدیران

گیرد؛ بنابراین با توجه به تأثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت اطالعات مالی و تأثیر کیفیت اطالعات تأثیر قرار میتحت
 شودمالی بر اظهارنظر حسابرس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس پرداخته می

 .(2017هو و همکاران، )
 ار حقوقی دارانسهام از بخشی. شوندمی تقسیم حقوقی و حقیقی دارانسهام دسته دو به بورس در گذارانسرمایه

و  سیدن) دهندمی تشکیل بازنشستگی هایصندوق اجتماعی و تأمین بیمة ها،بانک مانند دولتیشبه و دولتی واحدهای
  .1(2003مک کانل، 

، 2(1976 نگ،یکلجنسن و م ;1980فاما، )کند مدیریتی با سهامداران کمک میسویی منافع مالکیت مدیریتی، به هم
های مختلفی برای کنترل رفتارهای مدیریتی و کاهش مشکالت کنندگان سرمایه و نهادهای نظارتی مربوط، از روشتأمین

تواند سازمانی که میهای درونای از کنترلو با توجه به مجموعه (1976 نگ،یجنسن و مکل)کنند نمایندگی استفاده می

                                                           
1 Denis & McConnell 
2 Fama; Jensen & Meckling 
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این  های مختلف را اتخاذ کنند؛ بهتوانند ترکیبی از سیاستکار رود، مالکان شرکت میبرای حل مشکالت نمایندگی به
تقیم طور مسن رخ دهد و این سه متغیر که بهزماطور هممعنا که مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود، به

و هانسن،  یکراتچل  ;1999 نر،یاشتاچن و ) کار گرفته شوندهای نمایندگی بهبا یکدیگر مرتبط هستند برای کاهش هزینه
 . 1(1992، و همکاران جنسن ;1989

 پیشینه پژوهش

 الف( پیشینه خارجی
، به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی مدیران و ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش 2(2018، و همکاران یش)

 آنها نشان داد بین ارتباطات سیاسی و ارزش شرکت، رابطه منفی وجود دارد. 
الزحمه حسابرسی طی ، تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر رابطه مالکیت نهادی و حق3(2017، و همکاران یت)
شده در بورس اوراق بهادار مالزی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش های پذیرفتهدر شرکت 2011تا  2003های سال

زحمه حسابرسی بود، همچنین ارتباطات سیاسی شرکت، البیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و حق
 دهد. تأثیر خود قرار میالزحمه حسابرسی را تحترابطه بین مالکیت نهادی و حق

سابرس پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد ، به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر ح (2017هو و همکاران، )
بت های غیردولتی نسکه دریافت گزارش مقبول با ارتباطات سیاسی مدیرعامل در ارتباط است و این ارتباط در شرکت

 گیرانه بر رابطه ارتباطات سیاسی وهای سختیافتگی بازار و مجازاتتر است، همچنین توسعههای دولتی قویبه شرکت
 ابرس، تأثیرگذار است. اظهارنظر حس

الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش ، به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق4(2011 ،و همکاران خان)
که تحت حمایت ها تا زمانیالزحمه حسابرسی، رابطه منفی وجود دارد. شرکتنشان داد بین مالکیت نهادی و حق

 کنند. یتری را پرداخت مالزحمه پایینگذاران نهادی هستند، حقسرمایه
الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد مدیران ، به بررسی حاکمیت شرکتی و حق5(2008بو و شارما، )

کیت دولتی ای بین مالگونه رابطهکنند و هیچدلیل نظارت قوی، نیاز به تالش بیشتر حسابرسان را احساس نمیدولتی به
 شد. الزحمه حسابرسی یافت نو حق

 ب( پیشینه داخلی
به این نتیجه « الزحمه حسابرسیسرمایه اجتماعی و حق»در پژوهشی تحت عنوان  (2017 ،و همکاران مهربانپور)

، الزحمه حسابرسیها، بر حقگرایی و رابطه با سایر شرکتداری، جمعگرفته از دینرسیدند که سرمایه اجتماعی نشأت
 اجتماعی، اثر معناداری مشاهده نشد.  های سرمایهتأثیر منفی و معناداری دارد اما سایر شاخص

ازحد و عملکرد گذاری بیش، به تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر سرمایه(2018زاده خانقاه،  یو تق یبادآور نهند)
ازحد گذاری، بیشپرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی بر سرمایه 1395تا  1389 هایکت طی سالشر

 تأثیر مثبت و معناداری دارد و بر عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد. 

                                                           
1 Chen , Steiner; Crutchley & Hansen; Jensen 
2 Shi 
3 Tee 
4 Khan 
5 Boo & Sharma 
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 الزحمه حسابرسی را بررسی کردند. نتایجهای کمیته حسابرسی و حق، ویژگی(2017 ،یاورادو  اضیدشت ب یالر)
 رسیحساب الزحمهحق با معناداری و مثبت ارتباط حسابرسی، کمیته استقالل و مالی تخصص که دهدمی نشان پژوهش

 .نشد مشاهده حسابرسی الزحمهحق و برسیحسا کمیته اندازه بین معناداری ارتباط ولی دارند
رات هموارسازی سود با استفاده از رویکردهای یثدر پژوهشی به بررسی تأ (2020 ،یظام طاهرنو  یبهمن)

سازی سود و ریسک بین هموار پرداختند. این پژوهش نشان داد سازی سود بر کاهش ریسکسازی و حداقلحداکثر
 .داری وجود داردسود، رابطه معنیسازی هایی با رویکرد حداقلسقوط قیمت سهام در شرکت

 براساس مبانی نظری، پیشینه پژوهش به شرح زیر است: 
 حسابرس، تأثیر دارد. اظهارنظر بر سیاسی ( ارتباطات1

 تأثیر دارد. ( ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با لحاظ مالکیت غیردولتی،2

 تأثیر دارد.                        سهامداران نهادی، ( ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با لحاظ مالکیت3
 تأثیر دارد. ( ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با لحاظ مالکیت مدیریتی،4

 تأثیر دارد.  گیرانه،های سخت( ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با لحاظ مجازات5

 شناسی روش
همبستگی است. همچنین این پژوهش از  -ماهیت و روش، توصیفی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر

، گیریرویدادی )غیرتجربی( است و از لحاظ نوع استدالل برای نتیجههای پسلحاظ زمان انجام پژوهش، از نوع پژوهش
بورس اوراق بهادار آورد نوین، کتابخانه افزار رههای موردنیاز پژوهش از نرمشود. دادههای استقرایی تلقی میجزو پژوهش

ها در سایت کدال متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار های منتشرشده توسط شرکتهای مالی و اطالعیهتهران، صورت
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی های پذیرفتهشرکت از میان شرکت 174دست آمده است. در این پژوهش، تعداد به

شرکت( برای انجام  -)سال 1218گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع نهبه روش نمو 1396 -1390های سال
س از شود. پعنوان روش آماری استفاده میتحلیل در نظر گرفته شده است. این پژوهش، از روش رگرسیون لجستیک به

 2ویوزو ای 1افزارهای اکسلنرمها و استخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی، از وتحلیل دادهآوری اطالعات، برای تجزیهجمع
 شود.استفاده می

هستند.  1390-1396های شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای پذیرفتهجامعه آماری این پژوهش، شرکت
در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیتماتیک، نسبت به تعیین حجم نمونه براساس معیارهای زیر اقدام شده است: 

گری مالی نباشد، های واسطهگذاری یا شرکتهای سرمایهها، مؤسسات مالی( و شرکتهای مالی )مانند بانکتجزو شرک
( در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته باشند، به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره 1390 -1396طی دوره موردبررسی )

، اطالعات مالی آن نداشته باشد یسال مال ییرپژوهش تغ ینزما محدوده یطاسفندماه باشد،  29ها منتهی به مالی آن
 قابل دسترس باشد.  

 الگوها و متغیرهای پژوهش
برای  (2017، هو و همکاران)های زیر استفاده شده است. با توجه به تحقیق برای بررسی رابطه بین متغیرها از مدل

 های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده شده است:های تحقیق از مدلآزمون فرضیه
 شود:استفاده می 1مدل رگرسیونی فرضیه اول: برای آزمون فرضیه اول از مدل شماره 

                                                           
1 Excel 
2 Eviews 
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 1مدل شماره 

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 _𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑡+1
= 𝛾0 + 𝛾1𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛾2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛾3𝑅𝑜𝑒𝑖𝑡
+ 𝛾4𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛾5𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛾6𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡

+ γ7Ageit + 𝜀𝑖𝑡 

 
 شود:استفاده می 2مدل رگرسیونی فرضیه دوم: برای آزمون فرضیه دوم از مدل شماره

 

 2مدل شماره 

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 _𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑡+1
= 𝛾0 + 𝛾1𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛾2𝑁𝑆𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛾3(𝑃𝐶𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑆𝑂𝐸𝑖𝑡)
+ 𝛾4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛾5𝑅𝑜𝑒𝑖𝑡 + 𝛾6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡
+ 𝛾7𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛾8𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 + γ

9
Age

it
+ εit 

 
 
 شود:استفاده می 3دل رگرسیونی فرضیه سوم: برای آزمون فرضیه سوم از مدل شماره م
 

 3مدل شماره 

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 _𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑡+1
= 𝛾0 + 𝛾1𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛾2𝑁𝑆𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛾3(𝑃𝐶𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑆𝑂𝐸𝑖𝑡)
+ 𝛾4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛾5𝑅𝑜𝑒𝑖𝑡 + 𝛾6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡
+ 𝛾7𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛾8𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 + γ

9
Age

it
+ εit 

 
 شود:استفاده می 4مدل رگرسیونی فرضیه چهارم: برای آزمون فرضیه چهارم از مدل شماره 

 

 4مدل شماره 

 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 _𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑡+1
= 𝛾0 + 𝛾1𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛾2𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛾3(𝑃𝐶𝑖𝑡 ∗ 𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡)
+ 𝛾4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛾5𝑅𝑜𝑒𝑖𝑡 + 𝛾6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡
+ 𝛾7𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛾8𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 + γ

9
Age

it
+ εit 

 
 شود:استفاده می 5ی آزمون فرضیه پنجم از مدل شماره مدل رگرسیونی فرضیه پنجم: برا

 

 5مدل شماره 

 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 _𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑡+1
= 𝛾0 + 𝛾1𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛾2𝐷𝑖𝑠ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛾3(𝑃𝐶𝑖𝑡
∗ 𝐷𝑖𝑠ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡) + 𝛾4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛾5𝑅𝑜𝑒𝑖𝑡
+ 𝛾6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛾7𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝛾8𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡

+ γ
9
Age

it
+ εit 

 
 

 طور خالصه، متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:به

 متغیر وابسته
 ددع بسته،وا متغیر باشد شده ارائه مالی هایصورت به نسبت مقبول اظهارنظر حسابرس : اگر1اظهارنظر حسابرس

 .گیردمی صفر مقدار وابسته، متغیر باشد، گشته ارائه غیرمقبول اظهارنظر اگر و گیردمی یک

                                                           
1 Audit-opinion 
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  متغیر مستقل
 اعضای وجود نیز و بلندمدت بدهی معیار دو از شرکت، سیاسی ارتباطات سنجش : برای (Pc) ارتباطات سیاسی

 برای الس هر درها بدهی کل به بلندمدت هایبدهی نسبت :است شده استفاده زیر شرح به دولت به وابستهمدیره هیئت
 هاییتشرک شرکت، برای سال هر درمدیره هیئت اعضای کل به دولت به وابستهمدیره هیئت اعضای شرکت و نسبت هر
 عضایا کل به دولت به وابستهمدیره هیئت اعضای نسبت نیز و آنها هایبدهی کل به بلندمدتهای بدهی نسبت که
 عدد آنها به و باشندمی سیاسی روابط دارای هایشرکت عنوانبه باشد،ها شرکت سایر میانه از بیشتر آنهامدیره تهیئ
 یابد.می اختصاص صفر عددها شرکت سایر به و یک

 گرمتغیرهای تعدیل

هو و همکاران، ) صفر عدد صورت این غیر در یک، عدد باشد غیردولتی شرکت، (: اگرNSOE) غیردولتی مالکیت
شود، های دولتی باشد شرکت دولتی محسوب میدرصد سهام شرکت در اختیار دولتی یا شرکت 50اگر بیشتر از  (2017

 .شودصورت شرکت، غیردولتی محسوب میدر غیر این

 یجمهور سرمایه بازار قانون داران نهادی که براساس: درصد سهام در دست سهام(IS) نهادی گذارانسرمایه
 صندوق گذاری،سرمایه هایشرکت ها،هلدینگ ها،بیمه و هابانک: از عبارتند نهادی گذارانسرمایه ایران، اسالمی

 صشخ هر بهادار، اوراق و بورس سازمان نزد شدهثبتگذاری سرمایه هایصندوق و سرمایه تأمین شرکت بازنشستگی،
 را ناشر انتشار دست در بهادار اوراق اسمی ارزش از ریال اردمیلی 5 از بیش یا درصد 5 از بیش که حقوقی یا حقیقی

 اشخاصی یا ناشر مدیران و مدیرههیئت اعضای و دولتی هایشرکت عمومی، و دولتی نهادهای و هاسازمان کند، خریداری
  .محاسبه شده است دارند مشابه کارکرد که

 یره بر تعداد کل سهام منتشره شرکت.مدهیئت اری(: نسبت تعداد سهام در اختMGO)یتیریمد تیمالک
و در غیر  1: اگر جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تنزل پیدا کرده باشد عدد 1گیرانههای سختمجازات

 .این صورت عدد صفر

 متغیرهای کنترلی
 .آیدمی دستبه شرکت سرمایه بر شرکت خالص سود تقسیم از: (ROE)سرمایه  بازده

 .شرکت جاریهای بدهی به جاری هایدارایی نسبت از است عبارت: 2جاری نسبت

 .آیدمی دست به شرکت هایدارایی کل به شرکت کاالی موجودی تقسیم از: 3موجودی

 .صفر صورت این غیر در باشد، داشته زیان شرکت اگر یک با برابر دامی، متغیر: 4زیاندهی

 .است شده پذیرفته تهران بهادار قاورا بورس در شرکت که هاییسال تعداد: 5شرکت سن
 ها.: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی6اندازه شرکت

 

                                                           
1 Dishonest 
2 Current-Ratio 
3 Inventory 
4 Loss 
5 Age 
6 Size 
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 هایافته

 آمار توصیفی
 43 تقریباً  حسابرس اظهارنظر میانگین شودطور که مشاهده میارائه شده است. همان 2آمار توصیفی در جدول 

 بوده مقبول موردبررسی دوره در حسابرسی ایهگزارش درصد 43 که است موضوع این دهندهنشان که است بوده درصد
 سیاسی روابط دارای هاشرکت از درصد 76 دهد.می نشان را 76/0 میانگین سیاسی ارتباطات متغیر با ارتباط در. است

 نهادی گذارانسرمایه متغیر با ارتباط در. هستند غیردولتی موردبررسی نمونه درها شرکت درصد 93 تقریباً و هستند
 در آنان نقش به توجه و شرکت در دارانسهام از دسته این باالی نفوذ دهندهنشان که هستیم شاهد را 72/0 ینمیانگ

های درصد از شرکت 4دهد که نشان می 04/0در ارتباط با مالکیت مدیریتی میانگین برابر است با  .باشدمی شرکت
که نشان  02/0گیرانه نیز میانگین برابر است با های سختازاتموردبررسی، مالکیت مدیریتی دارند. در ارتباط با متغیر مج

اند. نتایج ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش نیز در جدول های مورد بررسی تخلف داشتهدرصد از شرکت 2دهد می
 ارائه شده است. 3

 رایب. است معیار انحراف دهدمی نشان را( متغیر نوسان و ثبات) متغیرها تمرکز و پراکندگی که دیگری شاخص
 نای میانگین از نوسان و پراکندگی کم مقدار از نشان پژوهش متغیرهای برای آمدهدستبه هایداده به توجه با مثال

 .دارد متغیرها
داران دهد که ارتباطات سیاسی؛ مالکیت غیردولتی و سهام، متعلق به سهامتوجه به ضریب چولگی متغیرها نشان می

میانه( و متغیرهای اظهارنظر حسابرس، مالکیت  >یه، سن شرکت دارای چولگی منفی )میانگین نهادی، بازدهی سرما
گیرانه و اندازه شرکت، نسبت جاری، نسبت موجودی، زیاندهی چوله به راست )میانگین های سختمدیریتی، مجازات

 میانه( هستند.<

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 نام متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 کشیدگی چولگی مینیمم ماکزیمم میانه میانگین

انحراف 

 معیار

Audit-

opinions 
1218 463/0 000/0 000/1 000/0 144/0 020/1 498/0 

Pc 1218 762/0 000/1 000/1 000/0 231/1- 515/2 425/0 

NSOE 1218 926/0 000/1 000/1 000/0 257/3- 608/11 261/0 

IS 1218 724/0 759/0 000/1 000/0 410/1- 699/5 185/0 

MGO 1218 042/0 000/0 951/0 000/0 064/4 722/19 149/0 

Dishonest 1218 025/0 000/0 000/1 000/0 021/6 259/37 157/0 

Size 1218 053/14 835/13 133/19 031/10 770/0 870/3 591/1 

ROE 1218 202/0 257/0 486/9 695/72- 291/30- 953/999 214/2 

Current-

Ratio 
1218 477/1 231/1 150/13 222/0 736/4 349/37 091/1 

Inventory 1218 233/0 215/0 871/0 000/0 894/0 010/4 143/0 

Loss 1218 123/0 000/0 000/1 000/0 292/2 257/6 338/0 

Age 1218 763/2 772/2 891/3 693/0 225/0- 841/3 472/0 

 
دهد که پراکندگی توزیع در متغیرهای پژوهش، همه ضرایب دارای کشیدگی مثبت هستند. این امر نشان می

 ها حول میانگین از توزیع نرمال بیشتر است.باشد و تمرکز دادهمتغیرهای تحقیق کمتر از توزیع نرمال می
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 استنباطی آمار

 مدل معناداری بررسی و پژوهش رگرسیونی مدل تحلیلوتجزیه به آماری، هایآزمون از استفاده با بخش، این در
 در هاست ک ذکرشایان. گرددمی هافرضیه رد یا تأیید به اقدام شود ومی پرداخته پژوهش متغیرهای ضرایب و رگرسیون

 .است شده گرفته نظر در درصد 5 معناداری سطح آماری، هایآزمون

 هاآزمون فرضیه
 و پژوهش هایفرضیه آزمون به وابسته و مستقل متغیرهای محاسبه و تعیین از پس پژوهش، از مرحله این در
 متغیرهای ینب ریاضی رابطه تعیین برای لجستیک رگرسیون روش از منظور، این برای. شودمی پرداخته آنها وتحلیلتجزیه

 صورت در را امتغیره بین طیخ رابطه تا کندمی کمک رگرسیون وتحلیلتجزیه در واقع،. گردید استفاده وابسته و مستقل
 شود. پیدا ایرابطه چنین وجود

 4 جدول در ترکیبی، هایداده روش به پژوهش اول فرضیه لجستیکی رگرسیون الگوی تخمین نتایج فرضیه اول:
 سابرسح اظهارنظر بر شرکت سیاسی ارتباطات تأثیر لجستیک، مدل یک از استفاده با اول فرضیه در. است شده ارائه
 رگرسیون در دهند قرار تأثیر تحت را شرکت سیاسی ارتباطات است ممکن که عواملی ترینمهم. شودمی سیبرر

 دستبه 10 از کمتر متغیرها تمامی برای واریانس تورم عامل شاخص شود مقدارطور که مشاهده میاند. همانشدهکنترل
. ردک نخواهد ایجاد مدل برمبنای گیرینتیجه برای را لیمشک خطی،هم این وجود که گرفت نتیجه توانمی روازاین آمد؛
 .است مدل کل بودن معنادار بیانگر اندروز، و لمشو -هاسمر آزمون به مربوط نتایج

 درصد 95 اطمینان ضریب با ،(000/0) آن معناداری سطح همچنین و( 679/80) آمدهدستبه LR آماره به توجه با
 شودمی مشاهده آمده،دستبه نتایج بر بنا .است برخوردار باالیی اعتبار از و باشدمی اردمعنی مدل که کرد ادعا توانمی
 وابسته، متغیر تغییرات 049/0 که کندمی بیان نتیجه این. باشدمی 049/0 تقریباً مدل فادن مک تعیین ضریب که
 شود.می داده توضیح مدل، کنترلی و مستقل متغیرهای وسیلهبه

 تخمین فرضیه اول . نتایج4جدول 
 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

𝜶𝟎077/0 770/1 295/1 عرض از مبدأ - 
 048/1 008/0 -660/2 -395/0 ارتباطات سیاسی

 148/1 016/0 -402/2 -093/0 اندازه شرکت
 065/1 746/0 323/0 040/0 بازدهی سرمایه
 095/1 008/0 -464/2 -187/0 نسبت جاری

 130/1 000/0 331/6 048/3 نسبت موجودی

 109/1 027/0 -204/2 -426/0 دهیزیان

 034/1 286/0 -067/1 -139/0 سن شرکت
2R 049/0 مک فادن 

 679/80 نماییآماره نسبت درست
 000/0 سطح معناداری مدل

لمشو )معناداری  -آماره هاسمر
 (8با درجه آزادی 

014/24 (502/0) 

اره اندروز )معناداری با درجه آم
 (10آزادی 

880/25 (504/0) 
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 حاصل -395/0 پژوهش مستقل متغیر عنوانبه سیاسی ارتباطات ضریب شود،می مشاهده 4 جدول در که طورهمان

 بر سیاسی ارتباطات که داشت اظهار توانمی باشدمی درصد 5 از کمتر که آن معناداری سطح به توجه با و گردید
 ارنظراظه هستند سیاسی ارتباطات فاقد که هاییشرکت بنابراین. دارد معناداری و تأثیر معکوس حسابرس، ارنظراظه

رکت ش سیاسی ارتباطات تأثیر وجود بر مبنی که پژوهش اول فرضیه شواهد این با مطابق. دارند تریمطلوب حسابرس
 .شودمی تأیید است حسابرس اظهارنظر بر

رابطه  ی،دهانیو ز یرابطه مثبت و معنادار و اندازه شرکت، نسبت جار ،هاینسبت موجود ،یکنترل یرهایمتغ انیاز م
 یاداررابطه معن ،پژوهش یکنترل یرهایمتغ ریوابسته با سا ریمتغ نیبا اظهارنظر حسابرس دارد اما ب یو معنادار یمنف

 نشد. افتی
 5 جدول رد ترکیبی، هایداده روش به ه دوم پژوهشفرضی لجستیکی رگرسیون الگوی تخمین نتایج فرضیه دوم:

 بر یاسیس ارتباطات تأثیر بر شرکت بودن غیردولتی لجستیک مدل یک از استفاده با فرضیه، این در. است شده ارائه
 آمد؛ دست به 10 از کمتر متغیرها تمامی برای واریانس تورم عامل شاخص شود. مقدارمی بررسی حسابرس اظهارنظر

 نتایج کرد. نخواهد ایجاد مدل برمبنای گیرینتیجه برای را مشکلی خطی،هم این وجود که گرفت نتیجه توانمی روازاین
 مقدار معناداری سطح مقایسه شود،می مالحظه که طورهمان. است شده ارائه 5 جدول در اندروز و لمشو -هاسمر آزمون

 رفتهپذی مدل، مطلوب تبیین قابلیت و صفر فرض در نتیجه، باشد؛می 05/0 از بیشتر اندروز و لمشو -هاسمر آماره احتمال
 95 اطمینان ضریب با ،(000/0) آن معناداری سطح همچنین و( 547/91) آمدهدستبه LR آماره به توجه شود. بامی

 نشان 5 جدول در مندرج نتایج همچنین است. برخوردار خوبی معناداری از کل در الگو که کرد بیان توانمی درصد
 ضریب، این. باشدمی 055/0 برابر ،(است شده داده نشان فادن مک R2 عالمت با) فادن مک تعیین ضریب که دهدمی

   .است پژوهش کنترلی و مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیر دهندگیتوضیح میزان بیانگر
 بودن غیردولتی که به این نتیجه رسیدتوان است می 001/0به سطح معناداری غیردولتی بودن که برابر  توجه با

 غیردولتی ینب که کرد استنتاج باید رابطه این بودن منفی به توجه با طرفی از دارد؛ تأثیر حسابرس، اظهارنظر شرکت بر
 ارتباطات برای معناداری سطح اما دارد وجود معناداری و منفی رابطه حسابرس، اظهارنظر و شرکت بودن

 کمتر آن مقدار که گردید حاصل 004/0 برابر پژوهش، این در گرتعدیل متغیر عنوانبه شرکت، بودن غیردولتی*سیاسی
 حسابرس اظهارنظر بر سیاسی ارتباطات درصد، 95 اطمینان سطح در که گرفت نتیجه توانمی بنابراین است؛ درصد 5 از

 متغیر این ثبتم ضریب به توجه با شود ومی فتهپذیر بنابراین فرضیه دوم پژوهش، دارد؛ تأثیر ی بودنردولتیغبا تأکید بر 
 کند.که مالکیت غیردولتی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهار نظر حسابرس را تضعیف میتوان دریافت می( 244/1)

و  یرابطه منف ،شرکت یدهانیو ز یکه اندازه شرکت، نسبت جار دیمشخص گرد زین یکنترل یرهایدر مورد متغ
رابطه مثبت و معنادار  یدارا ،شرکت با اظهارنظر حسابرس یهایرنظر حسابرس دارند و نسبت موجودبا اظها یمعنادار

 نشد. افتی یمعنادار رابطه ،پژوهش یکنترل یرهایمتغ ریوابسته با سا ریمتغ نیاما ب باشد؛یم
 

 .  نتایج تخمین فرضیه دوم5جدول 

 انسعامل تورم واری سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

𝜶𝟎001/0 329/3 973/2 عرض از مبدأ - 

 268/8 000/0 -605/3 -558/1 ارتباطات سیاسی

 098/3 001/0 -300/3 -445/1 مالکیت غیردولتی

 951/9 004/0 883/2 244/1 مالکیت غیردولتی*ارتباطات سیاسی
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 انسعامل تورم واری سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

 245/1 005/0 -792/2 -114/0 اندازه شرکت

 071/1 619/0 497/0 063/0 بازدهی سرمایه

 099/1 009/0 -592/2 -181/0 نسبت جاری

 138/1 000/0 575/6 166/3 نسبت موجودی

 113/1 035/0 -101/2 -409/0 زیاندهی

 049/1 226/0 -208/1 -161/0 سن شرکت
2R  055/0 مک فادن 

 547/91 آماره نسبت درستنمایی
 000/0 سطح معناداری مدل

 (519/0) 244/18 (8رجه آزادی لمشو )معناداری با د -آماره هاسمر
 (531/0) 824/19 (10آماره اندروز )معناداری با درجه آزادی 

 

جدول  های ترکیبی درنتایج تخمین الگوی رگرسیون لجستیکی فرضیه سوم پژوهش، به روش داده سوم: فرضیه
با  سیاسی بر اظهارنظر حسابرسارائه شده است. در این فرضیه با استفاده از یک مدل لجستیکی، تأثیر ارتباطات  6

شود. با توجه به مقدار شاخص عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر بررسی می یگذاران نهادهیسرماتأکید بر 
 گیری برمبنای مدلخطی، مشکلی را برای نتیجهتوان نتیجه گرفت که وجود این همرو میدست آمد؛ ازاینبه 10از 

طور ارائه شده است. همان 6لمشو و اندروز مربوط به مدل کیوتوبین در جدول  -نتایج آزمون هاسمرایجاد نخواهد کرد. 
باشد؛ در می 05/0لمشو و اندروز بیشتر از  -شود مقایسه سطح معناداری مقدار احتمال آماره هاسمرکه مالحظه می

( و 284/96آمده )دستبه LRبه آماره  شود. با توجهنتیجه، فرض صفر و قابلیت تبیین مطلوب مدل، پذیرفته می
توان بیان کرد که الگو در کل از معناداری درصد می 95(، با ضریب اطمینان 000/0همچنین سطح معناداری آن )

مک فادن  R2دهد که ضریب تعیین مک فادن )با عالمت نشان می 6خوبی برخوردار است. نتایج مندرج در جدول 
دهندگی متغیر وابسته توسط متغیرهای باشد. این ضریب، بیانگر میزان توضیحمی 058/0 نشان داده شده است(، برابر

 باشد.مستقل و کنترلی پژوهش می

 . نتایج تخمین فرضیه سوم6جدول 

 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

(𝜶𝟎 )401/0 839/0 665/0 عرض از مبدأ - 

 655/5 001/0 -224/3 -087/1 ارتباطات سیاسی

 460/1 033/0 126/2 758/0 مالکیت نهادی

 550/6 040/0 045/2 864/0 یاسی*ارتباطات سنهادی تیمالک

 153/1 011/0 -528/2 -101/0 اندازه شرکت

 080/1 957/0 -053/0 -007/0 بازدهی سرمایه

 101/1 009/0 -591/2 -174/0 نسبت جاری

 142/1 000/0 000/6 892/2 نسبت موجودی

 114/1 052/0 -941/1 -383/0 دهیزیان

 070/1 730/0 -344/0 -045/0 سن شرکت
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 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر
2R  058/0 مک فادن 

 284/96 نماییآماره نسبت درست
 000/0 سطح معناداری مدل

 (519/0) 328/18 (8لمشو )معناداری با درجه آزادی  -آماره هاسمر
 (527/0) 244/20 (10آماره اندروز )معناداری با درجه آزادی 

 
وجود دارد. با توجه به  033/0عنوان یک متغیر تعدیلگر، سطح معناداری گذاران نهادی شرکت بهدر متغیر سرمایه

گذاران نهادی بر اظهارنظر حسابرس، تأثیر دارد؛ از طرفی با توجه به مثبت توان تیجه گرفت که سرمایهاین موضوع می
گذاران نهادی بر اظهارنظر حسابرس، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سطح کرد که سرمایهبودن این تأثیر باید استنتاج 

حاصل  040/0گر در این پژوهش، برابر عنوان متغیر تعدیلگذاران نهادی، بهمعناداری برای ارتباطات سیاسی* سرمایه
درصد، ارتباطات  95سطح اطمینان  توان نتیجه گرفت که دردرصد است؛ بنابراین می 5گردید که مقدار آن کمتر از 

ی، تأثیر معناداری دارد و با توجه به ضریب مثبت این متغیر گذاران نهادهیسرماسیاسی بر اظهارنظر حسابرس با تأکید بر 
 توان گفت درکند. میگذاران نهادی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس را تضعیف می(، سرمایه864/0)

گذاران نهادی، نفوذ بیشتری دارند، تأثیر منفی ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس، کمتر سرمایه هایی کهشرکت
های پژوهش وجود تأثیر معنادار است، فرضیه سوم پژوهش که مبنای فرضیهباشد. با توجه به نتایج باال و به دلیل اینمی

 شود.پذیرفته می
با  یو معنادار یرابطه منف ،شرکت یکه اندازه شرکت و نسبت جار دیمشخص گرد زین یکنترل یرهایدر مورد متغ

اما  باشدیرابطه مثبت و معنادار م یشرکت با اظهارنظر حسابرس دارا یهایاظهارنظر حسابرس دارند و نسبت موجود
 نشد. افتی یاداررابطه معن ،پژوهش یکنترل یرهایمتغ ریوابسته با سا ریمتغ نیب

های ترکیبی، در چهارم پژوهش به روش داده خمین الگوی رگرسیون لجستیکی فرضیهنتایج تچهارم:  فرضیه
ارائه شده است. در این فرضیه، با استفاده از یک مدل لجستیک، تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس  7جدول 

به دست  10می متغیرها کمتر از شود. مقدار شاخص عامل تورم واریانس برای تمابررسی می یتیریمد تیمالکبا تأکید بر 
گیری برمبنای مدل ایجاد نخواهد کرد. خطی، مشکلی را برای نتیجهتوان نتیجه گرفت که وجود این همرو میآمد؛ ازاین

شود طور که مالحظه میارائه شده است. همان 7لمشو و اندروز مربوط به مدل کیوتوبین، در جدول  -نتایج آزمون هاسمر
باشد؛ در نتیجه، فرض صفر و می 05/0لمشو و اندروز بیشتر از  -عناداری مقدار احتمال آماره هاسمرمقایسه سطح م

دهد که ضریب تعیین مک فادن )با نشان می 7شود. نتایج مندرج در جدول قابلیت تبیین مطلوب مدل، پذیرفته می
دهندگی متغیر ب، بیانگر میزان توضیحباشد. این ضریمی 055/0مک فادن نشان داده شده است(، برابر  R2عالمت 

 وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش است.

 .  نتایج تخمین فرضیه چهارم7جدول 

 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

((𝜶𝟎 066/0 839/1 359/1 عرض از مبدأ - 

 262/1 000/0 -673/3 -609/0 ارتباطات سیاسی

 358/1 005/0 -810/2 -457/1 الکیت مدیریتیم

 211/1 041/0 039/2 911/1 یاسی*ارتباطات سمدیریتی تیمالک

 181/1 018/0 -357/2 -092/0 اندازه شرکت
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 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

 068/1 873/0 159/0 020/0 بازدهی سرمایه

 108/1 005/0 -833/2 -204/0 نسبت جاری

 151/1 000/0 494/6 264/3 نسبت موجودی

 111/1 019/0 -337/2 -453/0 دهیزیان

 049/1 449/0 -757/0 -099/0 سن شرکت
2R 055/0 مک فادن 

 125/91 نماییآماره نسبت درست
 000/0 سطح معناداری مدل

 (201/0) 738/26 (8لمشو )معناداری با درجه آزادی  -آماره هاسمر
 (201/0) 687/31 (10آماره اندروز )معناداری با درجه آزادی 

 
را شاهد هستیم.  005/0کند، سطح معناداری گر را بازی میمتغیر مالکیت مدیریتی که نقش یک متغیر تعدیل در

گیریم که مالکیت مدیریتی بر اظهارنظر حسابرس، تأثیر معناداری دارد؛ از طرفی با توجه با توجه به این موضوع نتیجه می
یت مدیریت بر اظهارنظر حسابرس، تأثیر منفی و معناداری دارد اما توان اظهار کرد که مالکبه منفی بودن این تأثیر می

حاصل  041/0گر در این پژوهش، برابر عنوان متغیر تعدیلسطح معناداری برای ارتباطات سیاسی*مالکیت مدیریت، به
ارتباطات  درصد، 95توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان درصد است؛ بنابراین می 5گردید که مقدار آن کمتر از 

سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با لحاظ مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری دارد و با توجه به ضریب مثبت این متغیر 
؛ بنابراین کندیابیم که مالکیت مدیریتی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس را تضعیف می( درمی911/1)

 شود.فرضیه چهارم پژوهش، پذیرفته می
و  یرابطه منف ،شرکت یدهانیو ز یکه اندازه شرکت، نسبت جار دیمشخص گرد زین یکنترل یرهاید متغدر مور

رابطه مثبت و معنادار  یدارا ،شرکت با اظهارنظر حسابرس یهایبا اظهارنظر حسابرس دارند و نسبت موجود یمعنادار
 نشد. افتی یمعنادار طهراب ،پژوهش یکنترل یرهایمتغ ریوابسته با سا ریمتغ نیاما ب باشدیم

های ترکیبی، در جدول پنجم پژوهش به روش داده نتایج تخمین الگوی رگرسیون لجستیکی فرضیه فرضیه پنجم:
ارائه شده است. در این فرضیه با استفاده از یک مدل لجستیک، تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با تأکید  8

دست به 10شود. مقدار شاخص عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از می بررسی رانهیگسخت هایمجازاتبر 
گیری برمبنای مدل ایجاد نخواهد کرد. خطی، مشکلی را برای نتیجهتوان نتیجه گرفت که وجود این همرو میآمد؛ ازاین

شود طور که مالحظه میه است. همانارائه شد 8لمشو و اندروز مربوط به مدل کیوتوبین در جدول  -نتایج آزمون هاسمر
می باشد؛ در نتیجه، فرض صفر و  05/0لمشو و اندروز بیشتر از  -مقایسه سطح معناداری مقدار احتمال آماره هاسمر

دهد که ضریب تعیین مک فادن )با نشان می 8شود. نتایج مندرج در جدول قابلیت تبیین مطلوب مدل، پذیرفته می
ه دهندگی متغیر وابستباشد. این ضریب، بیانگر میزان توضیحمی 069/0ن داده شده است( برابر مک فادن نشا R2عالمت 

 توسط متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش است.

 .  نتایج تخمین فرضیه پنجم8جدول 

 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

(𝜶)278/0 083/1 840/0 عرض از مبدأ - 

 063/1 000/0 -094/6 -958/0 باطات سیاسیارت
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 عامل تورم واریانس سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیر

 430/7 349/0 935/0 686/0 گیرانههای سختمجازات

 500/7 840/0 -201/0 -159/0 یاسی*ارتباطات سگیرانههای سختمجازات

 151/1 004/0 -865/2 -119/0 اندازه شرکت

 015/1 361/0 911/0 096/0 بازدهی سرمایه

 093/1 136/0 -489/1 -095/0 نسبت جاری

 125/1 000/0 650/5 621/2 نسبت موجودی

 075/1 000/0 -546/4 -922/0 دهیزیان

 028/1 212/0 -246/1 -163/0 سن شرکت
2R 069/0 مک فادن 

 167/115 نماییآماره نسبت درست
 000/0 سطح معناداری مدل

 (366/0) 722/8 (8لمشو )معناداری با درجه آزادی  -آماره هاسمر
 (556/0) 742/8 (10اندروز )معناداری با درجه آزادی آماره 

 
را شاهد  349/0کند، سطح معناداری گر را بازی میگیرانه که نقش یک متغیر تعدیلهای سختدر متغیر مجازات

عنوان متغیر تعدیلگر در این گیرانه، بههای سختهستیم. از طرفی، سطح معناداری برای ارتباطات سیاسی*مجازات
توان نتیجه گرفت که در سطح درصد است؛ بنابراین می 5حاصل گردید که مقدار آن بیشتر از  840/0ش، برابر پژوه

ندارد؛ بنابراین فرضیه  رانهیگسخت هایمجازاتدرصد ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس با تأکید بر  95اطمینان 
 شود.پنجم پژوهش، رد می

با  یو معنادار یرابطه منف ،شرکت یدهانیکه اندازه شرکت و ز دیخص گردمش زین یکنترل یرهایدر مورد متغ
اما  باشدیرابطه مثبت و معنادار م یشرکت با اظهارنظر حسابرس دارا یهایاظهارنظر حسابرس دارند و نسبت موجود

 نشد. افتی یاررابطه معناد ،پژوهش یکنترل یرهایمتغ ریوابسته با سا ریمتغ نیب

 گیرینتیجه

دهد گونه که در مبانی نظری مطرح شد ارتباطات سیاسی، کیفیت گزارشگری مالی را تحت تأثیر خود قرار مینهما
دهد که در پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات و کیفیت گزارشگری مالی نیز اظهارنظر حسابرس را تحت تأثیر قرار می

د که طبق تخمین فرضیه اول، ارتباطات سیاسی نتایج پژوهش نشان داسیاسی بر اظهارنظر حسابرس پرداخته شد و 
 و پژوهش نتیجه با سوهم شود که این نتیجهشده توسط حسابرس شرکت میشرکت سبب صدور گزارش تعدیل

و همکاران،  یگلستان) ،1(2015، و همکاران اتونینورز) هایپژوهش نتایج باشد و بامی (2012و همکاران،  یدینیسر)
 ناسازگار است.  (2017هو و همکاران، ) و (2016
های غیردولتی، احتمال صدور گزارش مطلوب توسط حسابرسان بیشتر است؛ مطابق نتیجه فرضیه دوم، در شرکت 

های غیردولتی، تحت تأثیر فشار بیشتری برای انجام حسابرسی باکیفیت هستند. از طرفی، با توجه به در واقع شرکت
گذار، نیاز به اعتمادسازی دارند، بهترین گزینه برای جلب سرمایه، ارائه اظهارنظر ها برای جذب سرمایهاین شرکتاینکه 

 .دارد خوانیمه 2(2008، انو همکار یل) ،(2017هو و همکاران، ) هاییافته با نتیجه مطلوب حسابرسان است؛ این

                                                           
1 Norziaton 
2 Li 
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صورت تخصصی، آمده از شرکت را بهدستداران نهادی، اطالعات بهمطابق نتیجه فرضیه سوم، از آنجایی که سهام
وجه به دهند. همچنین با تص میداران تشخیکنند، شرایط فعلی شرکت را بهتر از سایر سهاموتحلیل میبررسی و تجزیه

های بلندمدت و اقدامات الزم در ارتباط با روابط سیاسی گذاریای که در ارتباط با شرایط آتی، سرمایهاطالعات محرمانه
انداز مناسبی از آینده شرکت برآورد آورند، چشمدست میمدیره بههایی همانند اعضای مشترک هیئترا از طریق کانال

توانند روابط سیاسی را کنترل کنند و این کار آنها برای گذاران نهادی میتوان اظهار داشت که سرمایهپس میکنند. می
دارد اما با نتیجه پژوهش  خوانیهم هاییافته با شرکت اظهارنظر مطلوب حسابرس را به دنبال خواهد داشت. این نتیجه

 خوانی ندارد.هم 1(2014، همکاران و هو)

هایی که مدیریت، تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد، تأثیر ارتباطات در شرکتمطابق نتیجه فرضیه چهارم، 
عبارتی، هرچه مدیران شرکت، نفوذ بیشتری داشته باشند، شود. بهسیاسی شرکت بر اظهارنظر حسابرس تضعیف می

یت های با مالکشرکتگذارد؛ بنابراین، در ارتباطات سیاسی، بر اظهارنظر مطلوب حسابرس، تأثیر منفی کمتری می
 مدیریتی بیشتر، احتمال صدور گزارش مطلوب توسط حسابرسان بیشتر است.

هایی که کرده است، در بورس اوراق بهادار مطابق نتیجه فرضیه پنجم، اگر جایگاه شرکتی، به دلیل تخلف تقلب
اید سیاسی بر اظهارنظر حسابرس ندارد. شتهران، تنزل یابد، این تنزل با توجه به نتایج پژوهش، تأثیری بر اثر ارتباطات 
توجهی حسابرسان، گیرانه، بیهای سختذکر این نکته کمک کند که نبود یا کمبود آگاهی در مورد مجازات

ها از نظر جایگاه آنان در بورس اوارق کنندگان بازار سرمایه در بررسی شرکتگذاران، اعتباردهندگان و مشارکتسرمایه
توجهی به تنزل یا ارتقای این جایگاه و نبود قوانین دقیق درباره افشای این گونه اطالعات از سوی یبهادار تهران و ب

گویی در این مورد بدانند و وظایف نظارتی خود را شود که مدیران خود را فارغ از مسئولیت پاسخها، باعث میشرکت
یرانه، تأثیری در رابطه ارتباطات سیاسی و اظهارنظر گهای سختدرستی انجام ندهند و این موضوع باعث شود مجازاتبه

 در تضاد است. (2017هو و همکاران، )پژوهش نتیجه داشته باشد. این نتیجه تا حدی با حسابرس ن

 پیشنهادهای پژوهش
داران، گذاران، سهامشود، به سرمایهباعث تعدیل اظهارنظر حسابرس شرکت میبا توجه به اینکه روابط سیاسی باال 

گذاری یا اعطای وام، روابط سیاسی شرکت را در نظر شود که هنگام سرمایهنفعان توصیه میاعتباردهندگان و سایر ذی
 گذاری کنند.بگیرند و با توجه به این روابط در شرکت سرمایه

های بورسی معامالت سهامداران گذاری در سهام شرکتر اقدام به معامله و خرید و سرمایهسهامداران جزء و کوچک، د
نهادی با اهداف بلندمدت را رصد کنند و چنانچه به علت روابط سیاسی شرکت اظهارنظر تعدیل شده توسط حسابرس 

 گذاری تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.گزارش شد، در سرمایه

ها بر گزارش حسابرس تأثیرگذار است، بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت طات سیاسی شرکتبا توجه به اینکه ارتبا
 های آتی باشد.تواند موضوع پژوهشبر استقالل حسابرس می

 پژوهش هایمحدودیت

 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت شامل تحقیق در این شدهآوریجمع اطالعات
 از پژوهش نتیجه آن، تبع به و آزمون نتایج مشاهدات تعداد و اطالعات افزایش با که آنجایی از باشد.می 1396 تا 1390
 .گردد حاصل متفاوتی نتایج زمانی، دوره افزایش با است ممکن گرددمی برخوردار باالتری اعتبار

                                                           
1 How 
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 لذا است؛ شده داده قرار مبنا شد اشاره هاآن به که هاییویژگی آماری، جامعه هایشرکت میان از نمونه انتخاب برای
 با متفاوتی ویژگی دارای که تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت از گروه آن به پژوهش نتایج تعمیم
 .گیرد صورت بااحتیاط باید هستند، موردنظر نمونه

 و حذفی صورتبه نمونه انتخاب پژوهش، طشرای واجد هایشرکت تعداد محدودیت نیز و متغیرها ماهیت به توجه با
 .باشد نتایج تعمیم برای پژوهش هایمحدودیت از تواندمی موضوع این و است شده انجام تصادفی نه
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