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The aim of this research is to determine interactive effect of the
auditor's size on the relationship between political connections,
financial crisis and agency costs. Auditors can affect the selection of
accounting methods by management and undesirable effects of
ownership separation of and management can be diluted by reducing
information asymmetry between consumers and suppliers. Top
executives and administrators are often considered powerful because
they can benefit from a set of benefits. A strong increase in financial
confidence can lead to the bankruptcy of a large financial or non financial institution. It is directly related to mistrust of the
government's future policies. The statistical sample of this research
consists of 90 companies in the time period of 1388 to 1396. The
inferential statistic is based on logit regression, in which the
combined data analysis and integration is used. The results of the first
hypothesis showed that audit quality has a significant negative effect
on the financial crisis of companies. The results of the second
hypothesis showed that the effect of mediating the audit quality on the
relationship between political connections and agency costs has a
significant negative effect. The results of the third hypothesis showed
that the effect of the mediating effect of audit quality on the
relationship between political connections and financial crisis has no
significant effect.
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1- Introduction
The aim this research is to determine the relationship between political
connections, financial crisis and agency costs. Auditors can affect the

selection of accounting methods by management and undesirable effects of
ownership of ownership and management can be diluted by reducing
information asymmetry between consumers and suppliers. Top executives
and administrators are often considered powerful because they can benefit
from a set of benefits. A strong increase in financial confidence can lead to
the bankruptcy of a large financial or non - financial institution. It is directly
related to mistrust of the government's future policies.
2- Hypothesis
The aim this research is to determine interactive effect of the auditor's
size on the relationship between political connections, financial crisis and
agency costs of the companies listed in Tehran Stock Exchange.
Consequently, the following hypothesis are provided:
H1: Audit quality has a significant effect on the financial crisis.
H2: Audit quality has a significant effect on the relationship between
political connections and agency costs.
H3: Audit quality has a significant effect on the relationship between
political connections and financial crisis.
3- Methods
This is an applied research in terms of purpose and in terms of method,
it is descriptive research which is based on log it regression analysis. For
data analysis and hypothesis testing, the information required through the
audited financial statements has been collected for 90 companies for a
period of 9 years (2009 to 2017). For to the final analysis, EViews software
is used.
4- Results
The results of the first hypothesis showed that audit quality has a
significant negative effect on the financial crisis of companies.
The results of the second hypothesis showed that the effect of mediating
the audit quality on the relationship between political connections and
agency costs has a significant negative effect.
The results of the third hypothesis showed that the effect of the
mediating effect of audit quality on the relationship between political
connections and financial crisis has no significant effect.

5- Discussion and Conclusion
The results showed that, the first hypothesis showed that audit quality
has a significant negative effect on the financial crisis of companies. Hence,
auditors' role in helping investors in conscious decision making and
enhancing the cohesion of financial markets is important. Lawmakers
around the world have always been trying to improve the audit quality
carried out by the auditors. The confidence of investors and creditors
depends on the audit quality. As a result, the higher the audit quality, the
more investors and creditors are willing to invest more and give more credit
and take the company away from the financial crisis.
The results of the second hypothesis showed that the effect of mediating
the audit quality on the relationship between political connections and
agency costs has a significant negative effect. By increasing the audit
quality, conflicts arising from the separation of ownership and management
are reduced. As a result, the agency costs are reduced.
The results of the third hypothesis of research at 95 % confidence level
showed that there is no significant relationship between the mediating
quality of auditing on the relationship between political relations and
financial crisis. Considering this assumption means that the audit
organization has the highest quality. The quality of the audit organization
may be less than some other institutions. It is also assumed that other
auditing institutions may have higher quality. For this reason, there is no
significant relationship between the mediating quality of auditing on the
relationship between political connections and financial crisis.
Keywords: Political Connections, Agency Costs, Financial Crisis, Audit
Quality.

مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز
دوره یازدهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1398پیاپی  ،77/3صفحههای 34-1
(مجله علوم اجتماعی و انسانی پیشین)

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بین ارتباطات سیاسی ،بحران مالی و
هزینههای نمایندگی ،در شرکتهای پذیرفتهشدۀ بورس اوراق بهادار تهران


دکتر سید کاظم ابراهیمی



علی بهرامی نسب



اسحاق کریمی

دانشگاه سمنان

چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسۀۀی بۀۀر راب ۀ بۀ ن ارتباطۀۀا
س اسی ،بحۀۀران مۀۀا ی و هزینۀ های نماینۀۀد ی اسۀ حسابرسۀۀان میتواننۀۀد بۀۀر انابۀۀا
روشهای حسابداری مدیران تأث ر بگذارند و آثار نام لو تفک ک ما ک و مدیری را بۀۀا
کاهش عدم تقارن اطالعاتی ب ن اسافادهکنند ان و ته کنند ان رق ق کننۀۀد حسابرسۀۀی
زارشگری مۀۀا ی اسۀ میریۀۀان و
مساقل ابزار کاهش ریسک اطالعاتی و افزایش ک ف
مدیران دارای ارتباط س اسی ،معموالً قدرتمند در نظر رفا میشۀۀوند؛ چۀۀون میتواننۀۀد از
میموع ای از مزایا بهره ببرند افزایش شدید نااطم نانی در بازارهای مۀۀا ی میتوانۀۀد باعۀ
ورشکساگی هر نهاد ما ی یا غ رما ی بزرگ شود نااطم نۀۀانی میتوانۀۀد مسۀۀاق ماً ناشۀۀی از
بیاعامادی ب س اس های آتی دو باشد نمون آماری پژوهش ماشکل از نود شرک در
دورۀ زمانی  1388تا 1396اس ازنظر هدف و روش ب ترت ب از دسا کاربردی و پژوهش
توص فی مبانی بر تحل ل ر رس ون الج اس ک در آن ،از تحل ل دادههۀۀای ترک بۀۀی و
ادغام اسافاده شده اس ناایج پۀۀژوهش نشۀۀان میدهۀۀد ک فۀ حسابرسۀۀی اثۀۀر منفۀ ی و
معناداری بر بحران ما ی و ارتبۀۀاط بۀ ن ارتباطۀۀا س اسۀۀی و هزینۀ های نماینۀۀد ی دارد؛
همچن ن راب ای ب ن م انیی ری ک ف حسابرسی بر ارتباط بۀ ن ارتباطۀۀا س اسۀ ی و
بحران ما ی یاف نشد

کلیدواژهها :ارتباطا س اسی ،هزین های نمایند ی ،بحران ما ی ،ک ف
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 .1مقدمه
با سارش واحدهای تیاری ،سرمای ذاران ادارۀ واحۀدهای تیۀاری خۀود را بۀ مۀدیران
منابب سپردند و برای ترغ ب آنها ب فعا

بهار در راساای منافع ما ک ن ،ببشی از حقوق و

مزایای ایشان را بر اساس درصدی از سود و سایر مع ارهای عملکردی واحد تیۀاری قۀرار دادنۀد
ک باع انگ زۀ الزم برای مدیران ب منظور به ن کردن منافع خویش و در نا ی انیام حرکاتی
اس ک اغلب زیان سرمای ذار را در بۀردارد .وجۀود تضۀاد منۀافع بۀ ن مۀدیران و سۀهامداران
میتواند ب مشکال و مسائل نمایند ی مناهی شود ک بر اساس نظری نمایند ی دارای هزین
اس

هزین های نمایند ی درنا ی جداسازی ما ک

و کنارل ب وجۀود میآیۀ د (میاهۀدزاده،

)1390
صور های ما ی ته شده در هر واحد اقاصادی عالوه بر اساانداردهای حسابداری ،تحۀ
تأث ر عوامل درونسۀازمانی و برونسۀازمانی مانۀوعی اسۀ  .برخۀی از ایۀ ن عوامۀل عبار انۀد از
انگ زههای مدیری  ،نوع نگرش مدیری ب

زارشگری ما ی ،دید اه مدیری ب بنگاه اقاصادی و

کسبوکار ،نفوذ مدیری در فضای س اسی جامع  ،قوان ن و مقررا حۀاک بۀر نظۀام اقاصۀادی
جامع  ،فشارهای س اسی و نظام حقوقی (بوشمن و همکاران )2006 ،یکی از عوامل بااهم
درخور توج  ،ارتباطا س اسی بنگاههای اقاصادی اس

و

روابط و نفوذ س اسی ن تنها بر وضع

ما ی بنگاههای اقاصادی تأث ر می ذارد ،بلک انگ زههای مدیران را ن ز در ارتباط با زارشۀگری
ما ی تح تأث ر قرار میدهد ک اناظار میرود درنهای باع اییۀاد تفاو هۀای چشۀمگ ر ،در
کف

صور های ما ی شرک های دارای روابط س اسی در مقایس با شرک های بدون روابۀط

س اسی شود
م ابق با نظر فاشۀ و ( )2006ارتباطۀا س اسۀی میتوانۀد بۀ هزینۀ های نماینۀد ی در
کشورهای نوظهور منیر شود و ب طورمعمول سازمان مشبصی در محۀ ط قۀانونی ضۀع
انیام میدهد ا رچ شرک های دارای اقاصاد نوظهور میتوانند بر س اس

آن را

ذاری تأث ر بگذارند،

بااینحال کاهش هزین های نمایند ی با حفظ روابط ب ن س اسۀامداران ،ازنظۀر روابۀط س اسۀی
مدیران ،میتواند با هزینۀ های خودشۀان بۀ رفاارهۀای خودخواهانۀ دسۀ یابنۀد؛ در نا یۀ
شرک ها از این طریق میتوانند مزایای با قوه ارتباطا س اسی را افزایش دهند تحق قا قبلی
تأث ر روابط س اسی بر شرک را با توج ب عملکرد شرک نادیده رفا اند و نقۀش هزینۀ های
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نمایند ی ب عنوان ماغ ر مداخل ر بر روابط ب ن ارتباطا س اسی و عملکرد شرک ک میتواند
بر آنها تأث ر ذار باشد ،نادیده رفا شده اس
حسابرسان با ارزیابی مساقل صور های ما ی از صۀح و بیطرفۀ ی اطالعۀا مربۀوط بۀ
وضع

ما ی ،عملکرد ما ی و جریان وجوه نقد مندرج در این صور ها و اینک بر اساس اصۀول

پذیرفا شده حسابداری ته شدهاند زارش میدهند و ب صور های ما ی اعابار میببشند با
توج ب مقو جدایی ما ک ۀ از مۀدیری  ،بحۀ حاکم ۀ شۀرکای و همچنۀ ن تئوریهۀای
م رحشدۀ مرتبط با آن ،از قب ۀل تئۀوری نماینۀد ی و تئۀوری ذینفعۀان ،ن ۀاز بۀ رسۀ د ی و
حسابرسی صور های ما ی شرک ها کامالً ضروری اسۀ

حسابرسۀی بۀرای صۀور های مۀا ی

زارششده ارزشافزوده مضاع فراه میکند؛ زیرا حسابرسی مربۀوط بۀودن و قابل ۀ اتکۀای
محاوای صور های ما ی را زارش میدهد هر مؤسس حسابرسی باک فۀ

قۀادر بۀ شۀناخ ِ

ارائ نادرس اقالم صور های ما ی رس د یشده اس و میتواند ب منظور ارائ صۀح

آن ،بۀر

صاحبکار خود تأث ر ذار باشد تا اطالعا ما ی اتکاپذیری زارش شود رس دن بۀ ایۀن هۀدف
م لو  ،ب خصوص ا مؤسسا حسابرسی کامالً وابسۀا اسۀ
شکل مثب یا منفی با ک ف

ایۀن خصوصۀ ا میتوانۀد بۀ

حسابرس در ارتباط باشد از سوی دیگر وجود طرحهای پاداش و

طرحهای مبانی بر عملکرد ،برای مدیران انگ زه اییۀاد میکننۀد تۀا بۀ

ونۀ ای فرصۀ طلبان

سودهای آتی را برای حداکثر ساخان ارزش فعلی پاداش خودشان بۀ سۀال جۀاری و زیانهۀای
محامل را ب دورۀ آتی مناقل کنند وجود حسابرسان باک فۀ

موجۀب شۀده اسۀ تۀا انگۀ زه

مدیران برای افشا نکردن اخبار بد کاهش یابد و محافظ کاری در زارشگری ما ی افزایش یابۀد؛
بنابراین افزایش ک ف

حسابرسی موجب کاهش آزادی عمل مدیران و در نا ی باعۀ کۀاهش

تضاد منافع ب ن مدیری و سهامداران میشود (کرمشاهی)86 :1395 ،
بحران ما ی شرک ها زیان هنگفای بۀرای سۀرمای ذاران ،طلبکۀاران ،مۀدیران ،کۀار ران،
عرض کنند ان و مشاریان اییاد میکند ا ر کسی عل انحۀالل شۀرک ها را ماوجۀ شۀود ،بۀا
برنام ریزی الزم شرک را از مۀرگ حامۀی نیۀا میدهۀد؛ بنۀابراین پ شب نۀ ی بحۀران مۀا ی
شرک ها ،پ شن از جلو ری از بحران ما ی و مصداق «پ شگ ری بهار از درمۀان اسۀ » اسۀ
(حم دیان و تقی زاده)1396 ،
با افزایش بحران اقاصادی در کشور ،شرک ها تمایل ب شاری بۀ بهره ۀ ری از مؤسسۀا
حسابرسی دارند .دراینارتباط باید اشاره کرد حسابرسان نقۀش مهمۀی در دوران بحۀران مۀا ی
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دارند؛ چراک آنها میتوانند با افزایش ک ف

حسابرسی ،عدم تقارن اطالعی را کۀاهش دهنۀد؛

اما زمانی ک بحران ما ی افزایش پ دا میکند ،تمایل شرک ها ب دس کاری سۀود و در نا یۀ
کاهش ک ف

حسابرسی ن ز افزایش پ دا میکند
حسابرسی شرک ها تمرکز شده اس

در این پژوهش بر م زان ک ف

توج ب م ا ب پ ش فا در مورد اهم
نقش ما ک

ب ب ان دق قتر بۀا

حسابرسی و ارتباطا س اسۀی و همچنۀ ن جۀدایی

از مدیری  ،پژوهش حاضر ب بررسی اثر تعاملی اندازۀ مؤسس حسابرسی بر راب ۀ

ب ن ارتباطا س اسی ،بحران ما ی و هزین های نمایند ی میپردازد؛ همچن ن سعی شده اسۀ
ب این موضوع پرداخا شود ک آیا ک ف

حسابرسی بر بحران ما ی و همچن ن بۀر راب ۀ بۀ ن

ارتباطا س اسی و هزین های نمایند ی و بحران ما ی اثر دارد بنۀابراین در ادامۀ اباۀدا مبۀانی
نظری و پ ش ن پژوهش ارائ میشود ب دنبال آن چۀارچو مفهۀومی و فرضۀ
جامع و نمون آماری پژوهش و نحوه آزمون فرض ها توض

های پۀژوهش،

داده میشود در قسم پایانی ن ز

یافا ها و ناایج پژوهش ب ان میشود
 .2مبانی نظری پژوهش
تأث ر ارتباطا س اسی بر سازمانهای تیاری اخ راً مدنظر محققان در کل دن ا قرار رفا
اس

میریان و مدیران دارای ارتباط س اسی ،معموالً قدرتمند در نظر رفاۀ میشۀوند؛ چۀون

میتوانند از میموع ای از مزایا بهره ببرند (آریفورخان )2016 6،روابط و نفوذ س اسی ن تنها بر
وضع

ما ی بنگاههای اقاصادی تأث ر می ذارد ،بلک انگ زههۀای مۀدیران را ن ۀز در ارتبۀاط بۀا

زارشگری ما ی تح تأث ر قرار میدهد ک اناظۀار مۀ یرود درنهایۀ
چشمگ ر ،در ک ف

باعۀ اییۀاد تفاو هۀای

صور های ما ی شرک های دارای روابط س اسی در مقایس با شرک های

بدون روابط س اسی شود هدف اصلی شرک ها افزایش ثۀرو ما کۀان و سۀهامداران اسۀ

بۀر

اساس نظری نمایند ی ،مدیران ب عنوان نماینۀد ان ما کۀان شۀرک  ،در پۀی افۀزایش منفعۀ
خویش ،منافع صاحبان سرمای را نادیده می رند؛ ذا همواره ب ن مدیران و صۀاحبان سۀرمای ،
تضاد منافعی وجود دارد ک از آن تح عنوان راب

نماینۀد ی یۀاد میشۀود بۀر ایۀن اسۀاس،

ما کان ب منظور کسب اطم نان از اینک نمایند ان در راساای منافع ایشان حرک میکننۀد یۀا
ب منظور ه راساا سازی منافع آنها با منافع خود ،هزین هایی ماحمل میشوند ک ب آن هزین
نمایند ی فا میشود؛ ب عبار دیگر هرچ هزین های نمایند ی در یک شرک ب شار باشۀد،

5

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...

تضاد منافع ب ن ما کان و نماینۀد ان آنهۀا ب شۀار اسۀ (الرییۀانی و همکۀاران)29 :1397 ،
بحران ما ی و نهایااً ورشکساگی میتواند زیانهای هنگفای برای سهامداران ،مدیران ،شۀرک ها
و اقاصاد کشور اییاد کند؛ بنابراین انیام پژوهشی ک باواند ب حۀل ایۀن مشۀکل کمۀک کنۀد،
ضروری اس

درواقع ا ر باوان از طریۀق مۀد ی ،وقۀوع احامۀا ی بحۀران مۀا ی در شۀ رک های

تو دی را پ شب نی کرد و پسازآن با عل یابی و اسافاده از روشهای حۀل مسۀئل بۀ اصۀالح
شرک

پرداخ  ،میتوان از ب هدر رفان ثرو ملی در قا ب سۀرمای های ف زیکۀی و انسۀانی و

آثۀۀار آن جلۀۀو ری کۀۀرد عۀۀالوه بۀۀر ایۀۀن ،چنۀۀ ن مۀۀد ی میتوانۀۀد راهنمۀۀای خۀۀوبی بۀۀرای
تصم
کف

رند ان ،مثل شرک های سرمای ذاری ،بانکها و دو

باشد ب طورکلی تقاضۀا بۀرای

حسابرسی ب د ل نقشهای ماعددی اس کۀ حسابرسۀی بۀرای کۀاربران صۀور های

ما ی ایفا میکند (نورببش و همکاران)1396 ،؛ همچن ن شد

رفان رقاب در عرص تو ۀد و

خدما موجب شده اس بس اری از شرک ها ورشکسا شوند و از ردون رقاب خۀارج شۀوند
ک موجۀب نگرانۀی صۀاحبان سۀرمای  ،مۀدیران ،بسۀاانکاران و بۀ طورکلی جامعۀ شۀده اسۀ
سرمای ذاران همواره میخواهند با پ شب نی امکان ورشکساگی شۀرک از زوال سۀرمای خۀود
جلو ری کنند؛ ازاینرو آنها در پی روشهایی هساند ک باوانند ب وس ل آن عوامۀل مۀؤثر بۀر
بحران ما ی شرک ها را بسنیند مدیران واحدهای تیۀاری در صۀور اطۀالع بۀ موقع از خ ۀر
ورشکساگی میتوانند دس ب اقداما پ شگ ران بزنند؛ بنابراین ب نظر میرسد ویژ ی ک ف
حسابرسی ،نقش مهمی در طۀول بحۀران مۀا ی شۀرک ایفۀا کنۀد ازاینجهۀ میتوانۀد توجۀ
سرمای ذاران ،مدیران و تمامی اسافادهکنند ان از اطالعا مۀا ی را جلۀب کنۀد پژوهشهۀای
انیامشده نشان میدهد تقاضا برای حسابرسی پ ش از آنک ا ۀزام قۀانونی م ۀرح باشۀد ،وجۀود
داشا اس

ب طورکلی هدف حسابرسان حفاظۀ از منۀافع سۀهامداران در مقابۀل تحریفۀا و

اشاباها بااهم

موجود در صور های ما ی اس

حسابرسان بۀ منظور حفۀظ اعابۀار حرفۀ ،

شهر حرف ای خود و اجانا از دعاوی قضایی عل خود ،ب دنبال افزایش ک ف

حسابرسۀی

هساند؛ همچن ن محققان شواهدی فراه کردهاند ک حسابرسی موجب کاهش تضاد نمایند ی
و کاهش احامال بروز عدم تقارن اطالعاتی بۀ ن سۀرمای ذاران و مۀدیران میشۀود (جنسۀن و
مکل نگ )323 :1986 ،بنا ب اسادالل ،نظری تقاضۀا بۀرای ک ف ۀ حسابرسۀی از آنیۀا ناشۀی
میشود کۀ بۀ ن مۀدیران شۀرک و سۀرمای ذاران تضۀاد نماینۀد ی وجۀود دارد هنگامیکۀ
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هزین های نمایند ی ب د ل تمرکز نداشۀان ما کۀ
مییابد ،تقاضا برای حسابرسیهای باک ف

و نبۀودن نظۀار مۀؤثرِ ما کۀان افۀزایش

بهار افزایش مییابد (ازیبی و همکاران)2010 ،

 .1-2بحران مالی
بحران ما ی وضع ای اس کۀ شۀرک بۀرای کسۀب منۀابع مۀا ی کۀافی بۀ منظور ادامۀ
عمل اتش ناتوان اس و در انیام امور خود دچار زحم میشوند امروزه با افۀزایش شۀرک ها و
مؤسسا بازر انی و اییاد پ چ د ی در روابط اقاصادی و تیاری ،وظای امۀور مۀا ی ب صۀور
چشمگ ری تغ ر یافا اس

تأک د دو

بر رشد اقاصادی ب افۀزایش و سۀارش ب شازپۀ ش

شرک ها و مؤسسا کمک کرده و این وظای را پ چ دهتر کرده اس

از سوی دیگر بۀ د ۀل

رقاب روزافزون مؤسسا  ،دسا ابی ب سود محدود شده و م ل بۀ ورشکسۀاگی افۀزایش یافاۀ
م زان وقوع بحرانهای ما ی در جهان در سالهای اخ ۀر بۀ ش از هۀر زمۀان اسۀ

در دو

اس

ده اخ ر ارقام و اعداد اقاصادی نشاندهندۀ افزایش بیسابق م زان ورشکساگیها اس

وجۀود

بحرانهای ما ی در هر کشوری شاخص اقاصادی مهمی اس ک توج عموم را بۀ خۀود جلۀب
میکند؛ همچن ن هزین های اقاصۀادی ورشکسۀاگی ن ۀز بسۀ ار زیۀاد اسۀ ؛ بنۀابراین توانۀایی
پ شب نی بحران ما ی و جلو ری از وقوع آن اهم

اساسی دارد و از تبص ص نامناسب منابع

کم ا اقاصادی جلو ری میکند (دارابی )51 :1396 ،بحران ما ی وضع ای اس

ک شۀرک

برای کسب منابع ما ی کافی برای ادام عمل اتش ناتوان اس و در انیام امور خود دچار زحم
میشود (مک کی و همکۀاران )667 :2006 ،در ایۀ ن وضۀع

شۀرک بۀرای مواجۀ شۀدن بۀا

تعهدا خود در سررس د ناتوان اس (پاسانا و روالند)288 :1986 ،؛ همچن ن شرک در تو د
وج نقد کافی برای رفع ن ازهایش همچۀون پرداخ هۀا بۀ وامدهنۀد ان توانۀایی کۀافی نۀدارد
(جاناادج)2006 ،
 .2-2هزینههای نمایندگی
بر اساس نظری نمایند ی ،مدیران بۀ عنوان نماینۀد ان ما کۀان شۀرک  ،در پۀی افۀزایش
منفع

خویش ،منافع صاحبان سرمای را نادیده می رند؛ ذا همواره بۀ ن مۀدیران و صۀاحبان

سرمای تضاد منافعی وجود دارد ک از آن تح عنوان راب ۀ نماینۀد ی یۀاد میشۀود بۀر ایۀن
اساس ،ما کان ب منظور کسب اطم نان از اینکۀ نماینۀد ان در راسۀاای منۀ افع ایشۀان حرکۀ
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میکنند یا ب منظور ه راساا سازی منافع آنها با منافع خود ،هزین هایی ماحمل میشۀوند کۀ
ب آن هزین نمایند ی فا میشود پس از آغاز انقال صنعای در قۀرن نۀوزده و بۀا توسۀع
شرک های سهامی ،انبوه سرمای ذارانی ب وجود آمدند ک در ادارۀ واحۀدهای اقاصۀادی خۀود،
هم می مارند حاصل این فرآیند تفک ک ما ک

از مدیری شرک ها بود جدایی ما ک ۀ از

مدیری منیر ب پ دایش تئوری نمایند ی شد تئوری مربوط ب شۀرای ی اسۀ کۀ یۀک نفۀر
مسئو

تصم

ری را در مورد توزیۀع منۀابع مۀا ی یۀا اقاصۀادی یۀا انیۀام خۀدم  ،طبۀق

قراردادی مشبص ب شۀبص دیگۀری وا ۀذار کنۀد (و ۀی پۀور و خۀرم )61:1390،هزینۀ های
نمایند ی اثر معکوسی بر ارزش شرک

دارد؛ یعنی ا ر بازار اناظار وقۀوع چنۀ ن هزینۀ هایی را

داشا باشد ،ارزش شرک کاهش خواهد یاف (جنسۀن 13و مۀک نۀک )1986 14،چنانچۀ
مدیری

برخالف هدف اصلی شرک  ،یعنی حداکثر کۀردن ثۀرو سۀهامداران ،تصۀم

ری و

عمۀۀل کنۀۀد ،سۀۀهامدار ماحمۀۀل هزینۀۀ های نماینۀۀد ی خواهنۀۀد شۀۀد (نهنۀۀدی و داداش
زاده)51:1394،
 .3-2تأثیر ارتباطات سیاسی بر هزینههای نمایندگی و بحران مالی
ارتباط ب ن شرک ها و دو

معموالً همراه با کسب مزی رقۀابای انیۀام میشۀود هۀدف

برخی از مدیران شرک ها از برقراری ارتباط ،رفع محدودی های ما ی با کماۀرین هزینۀ اسۀ
ارتباطا س اسی ب طور سارده در اقاصۀادهای توسۀع یافا و درحالتوسۀع وجۀود دارد و در
بس اری از کشورهای اروپایی ،آس ایی و آمریکۀای التۀ ن مشۀاهده شۀدهاند واحۀدهای تیۀاری
تمایل زیادی ب برقراری ارتباط نزدیک با دو
واقع میشوند این روابط منافع زیادی نظ ر تبف

دارند؛ زیرا از این طریق تح حمای های دو
های ما اتی و دسارسی آسانتر ب اعابارا

را در پی دارد؛ ذا میتوان ف در نظامهای اقاصادی مبانی بر روابط ،ارتباطا س اسۀ ی یکۀی
از منابع مه ارزش برای شرک های دارای روابط محسۀو میشۀود شۀرک های دارای روابۀط
س اسی ،راح تر ب منابع سرمای و مزایای دیگر از طریق ارتباطا خود دس مییابند در ایۀن
راساا برخی مدیران شرک ها درصدد برقراری و حفظ ارتباط ب ن شرک

و دو  ،با هدف رفۀع

محدودی های ما ی با کمارین هزین هساند (بوباکری و همکاران)541 :2012 ،
قانون در س

کشوری و مح طهای مؤسس ای شرک ها ،بر هزینۀ نماینۀد ی تۀأث ر دارد

ارتباطا س اسی میتواند منیر بۀ هزینۀ زیۀاد نماینۀد ی در اقاصۀادهای نوظهۀور شۀود کۀ
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ب طورمعمول با مح ط قانونی ضۀع فی همۀراه شۀدهاند بۀ طورکلی میتۀوان فۀ مح طهۀای
سازمانی و قوان ن کشورها ک مؤثر بر عمل ا شرک ها اس  ،میتواند بر هزینۀ های نماینۀد ی
تأث ر ذار باشد (بوباکری 7و همکاران )541:2012 ،ب طور مشاب سایر م ا عا نشان میدهنۀد
شرک های دارای ارتباطا س اسی منابع اصلی را برای فعا

های جاری اخاصۀا

میدهنۀد؛

ازاینرو سودمندیهای حاصل از ارتباطا س اسی از ب ن میرود درمیموع شواهد ضدونق ضۀ ی
در خصو

آثار ارتباطا س اسی بر شرک ها وجود دارد ب عنوان نمون  ،بل س و ۀول (:2012

 )1520دریافاند در ما زی شرک های دارای ارتباطا س اسی هزین تأم ن ما ی ب شاری بایۀد
بپردازند؛ اما این یافا ها در تقابل با شواهد پژوهش بوباکری و همکاران ( )2012اس

فاشۀ و و

همکاران ( )369 :2006اسادالل میکنند در اقاصادهای در حال ظهور ب د ل محۀ ط قۀانونی
ضع

 ،ارتباطا س اسی میتواند منیۀر بۀ افۀزایش هزینۀ های نماینۀد ی شۀود آریفورخۀان

( )2016ب بررسی راب
پرداخ و نا ی

م ان ک ف

رف ک ف

حسابرسی و ارتباطۀا س اسۀی و هزینۀ های نماینۀد ی

حسابرسی با کاهش تضاد منافع ب ن مدیران و سهامداران باعۀ

کاهش هزین های نمایند ی میشود؛ همچن ن ارتباطا س اسۀی کۀ باعۀ دخا ۀ دو ۀ در
صور های ما ی و مدیری سود میشود ،تضاد بۀ ن مۀدیران و سۀهامداران را شۀد میدهۀد و
باع افزایش هزین های نمایند ی میشود شۀد
موجب شده اس

ۀرفان رقابۀ

در عرصۀ تو ۀد و خۀدما

بس اری از شرک ها ورشکسۀا شۀوند و از ردونۀ رقابۀ خۀارج شۀوند کۀ

موجۀۀب نگرانۀۀی صۀۀ احبان سۀۀرمای  ،مۀۀدیران ،بسۀۀاانکاران و بۀۀ طورکلی جامعۀۀ شۀۀده اسۀۀ
سرمای ذاران همواره میخواهند با پ شب نی امکان ورشکساگی شۀرک از زوال سۀرمای خۀود
جلو ری کنند؛ ازاینرو آنها در پی روشهایی هساند ک باوانند ب وس ل آن ،عوامل مۀؤثر بۀر
بحران ما ی شرک ها را بسنیند مدیران واحدهای تیۀاری در صۀور اطۀالع بۀ موقع از خ ۀر
ورشکساگی میتوانند دس
ما ی میتواند باع

ب اقداما پ شگ ران بزنند افزایش شدید نااطم نانی در بازارهۀای

ورشکساگی هر نهاد ما ی یا غ رمۀا ی بۀزرگ یۀا رکۀود اقاصۀادی شۀود در

کشورهای بۀا بازارهۀای نوظهۀور ایۀن نااطم نۀانی میتوانۀد مسۀاق ماً ناشۀی از بیاعامۀادی بۀ
س اس های آتی دو

باشد شرک هایی ک از ارتباطا س اسی بهره میبرند و از مزایۀای ایۀن

ارتباط نهای اسافاده را میبرند ،مانند تبف ف ما اتی ،رفان وامهایی با بهره انۀد

و رقابۀ

با رقبا و  ،میتوانند از شرای ی ک شرک را ب طرف بحران ما ی سۀوق میدهۀد تۀا حۀدودی
جلو ری کنند

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...
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 .4-2تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباطات سیاسی و هزینههههای نماینههدگی و بحههران
مالی
کف

حسابرسی را چن ن تعری کردهاند :ارزیۀابی و اسۀانباط بۀازار از احامۀال توانۀایی

حسابرس در کش تحری های بااهم
زارش تحری های بااهم

در صور های ما ی یا س سا حسابداری صۀاحبکار و

کش شده

احامال اینک حسابرس تحری های بااهمۀ
احامال اینک حسابرس تحری هۀای بااهمۀ

را کشۀ کنۀد ،بۀ شایسۀاگی حسۀابرس و

کش شۀده را ۀزارش کنۀد ،بۀ عنوان اسۀاقالل

حسابرس تعب ر شده اس (حاجیها و قۀانع )103 :1395 ،از سۀ بعۀد نظۀارتی و اطالعۀاتی و
تضم نکنند ی میتوان ب دالیل تقاضای بۀازار سۀرمای بۀرای خۀدما حسابرسۀی بۀا ک فۀ
ب شار ،توج کرد در نقش نظارتی ،ما کان بۀرای نظۀار بۀر نماینۀده ،جلۀو ری از رفاارهۀای
فرص طلبان  ،عدم تقارن اطالعاتی و کاهش هزین های نمایند ی ،ب حسابرسی روی میآورنۀد
در نقش اطالعاتی ،ازنظر سرمای ذاران حسابرسۀی نۀوعی سۀازوکار در راسۀاای بهبۀود ک ف ۀ
اطالعا ما ی اس

ک فرآیند ارزشمندی تلقی میشود در نقش تضم نکنند ی ،حسابرسان با

ضمان کردن ک ف ۀ اطالعۀا منۀدرج در صۀور مۀا ی ،هزینۀ های نشۀ ئ
حقوقی را کۀاهش میدهنۀد و مۀدیران را در مقابۀل اشۀبا

ثا ۀ

رفا از دعۀاوی

ب مۀ میکننۀد (مهۀدی و

همکاران)353 :1395 ،
از نگاه اسافادهکنند ان اطالعا ما ی ،ب اطالعاتی قابلاتکا فاۀ میشۀود کۀ سۀازمانی
مساقل بر فرآیند زارشگری واحدهای تیاری و مرکز ثقل این فرآیند ،یعنی صۀور های مۀا ی،
نظار کند ک ف

خۀدما حسابرسۀی ارائ شۀده حسابرسۀان مسۀاقل ،میتوانۀد بۀر ک ف ۀ

زارشگری ما ی اثر ذار باشد دسا ابی ب ک ف
صح

عمل هر یک از حلق های زنی رۀ عرض

زیاد زارشۀگری مۀا ی ،بسۀاگی ب درسۀای و
زارشگری ما ی دارد حسابرسان مسۀاقل یکۀ ی

از حلق های این زنی ره هساند ک تأث ر عمدهای در حفظ و تقوی

کفۀ

زارشۀگری مۀا ی

دارند (مشایبی و همکاران )41 :1395 ،در سالهای اخ ر سرمای ذاران و سۀهامداران خۀود را
در حصاری از خبرها و آ هیهای مربوط بۀ انیۀام کارهۀای خۀالف قاعۀده حسۀابداری رفاۀار
میب نند این بینظمیها و کارهای خالف عرف حسابداری ،نامهایی چون حسۀابداری ماهورانۀ ،
مدیری سود و حسابداری فریبآم ز ب خود رفا اس
فرآیند نظارتی اس

در این وضۀع

 ،حسابرسۀی مسۀاقل

ک ب منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کنارل آزادی عمۀل مۀدیران در
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زارشۀگری مۀا ی اسۀافاده میشۀود (احمۀدی و جمۀا ی )1 :1392 ،حسابرسۀی مسۀاقل آثۀار
نام لو تفک ک ما ک

و مدیری را با کاهش عدم تقۀارن اطالعۀاتی بۀ ن اسۀافادهکنند ان و

ته کنند ان صور های ما ی رق ق میکند؛ ازاینرو حسابرسی مسۀاقل ابۀزار کۀاهش ریسۀک
اطالعاتی و افزایش ک ف

زارشگری ما ی محسۀو میشۀود (کردسۀاانی و رح مۀی:1389 ،

 )71حسابرسی مساقل ببشی از نظام نظار و اجرا در شرک هاسۀ کۀ کۀاهش هزینۀ های
نمایند ی را تسه ل میکنۀد (بادآورنهنۀدی و تقۀیزاده خانقۀاه )19 :1392 ،سۀرمای ذاران از
شرک هایی ک در ساخاار ما ک
حسابرسان باک ف

آنها نشان هایی از نمایند ی ب چش میخورد ،اناظار دارند

تری انابا کنند (خدادادی و همکاران )57 :1393 ،بۀا توجۀ بۀ ماه ۀ

خدما حسابرسی مساقل اناظار میرود ،بهبود ک ف

خدما حسابرسی مساقل ،تأث ر شایان

توجهی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع ب ن سۀهامداران و ۀروه مۀدیری داشۀا
باشد (بادآورنهندی و تقی زاده خانقاه)19 :1392 ،؛ بنابراین میتوان ادعا کرد ک ف

حسابرسی

میتواند هزین های نمایند ی را تح ا شعاع قرار دهد و باع کاهش هزین های نمایند ی شود
امروزه ب ش از هر زمان دیگری بازارهای سرمای

سارش یافا و کسۀب قۀدر اقاصۀادی

ساخااریافا در فراسوی مرزهای جغراف ایی ،بازارهای سرمای را جوالنگاه خود قۀرار داده اسۀ
نا زیر بازار سرمای ب شازپ ش مساعد بروز تبۀانی ،تقلۀب و فسۀاد اسۀ کۀ ماو ۀان مبالۀ
اقاصادی در این بازار مرتکب میشوند فساد و تقلب بۀ اشۀکال ونۀا ون در بۀازار سۀرمای ر
میدهد؛ اما آنچ ب شار اهم

دارد و آثار مبر ع نی و ذهنی ماند اری بر بازار سرمای دارد،

فساد مرتبط با زارشگری ما ی اسۀ ؛ بنۀابراین وجۀود اطالعۀا مۀا ی شۀفاف و اتکاپۀذیر کۀ
محصول س سا
شرک

و تصم

زارشگری جامع و مناسۀب اسۀ  ،از ارکۀان ارزیۀابی وضۀع

و عملکۀرد هۀر

ری در مورد سرمای ذاری در آن شرک ب حسۀا میآیۀ د در هۀر رویۀداد

اقاصۀۀادی سۀۀرمای ذاران بۀۀرای تصۀۀم

ری ن ازمنۀۀد اطالعۀۀا اتکاپۀۀذیر هسۀۀاند از دیۀۀد اه

سرمای ذاران ،اطالعاتی اتکاپذیر تلقی میشود کۀ سۀازمانی مسۀاقل ،بۀر فرآینۀد زارشۀگری
شرک ها و صور های ما ی نظار کند نمون ای از ایۀن سۀازمانهای نظار کننۀده ،مؤسسۀا
حسابرسی هساند حسابرسی برای صور های ما ی زارششده ارزشافزوده اییاد میکند؛ زیرا
ناایج بررسی مربوط بودن و قابل

اتکای محاوای صور های ما ی را زارش میدهد بۀا توجۀ

ب جایگاه و نقۀش مؤسسۀا حسابرسۀی در تصۀم ما اسۀافادهکنند ان ،ک فۀ
ب عنوان عامل کل دی در ته

حسابرسۀی

زارشها ،موردتوج اسافادهکنند ان ،ازجمل مدیران شۀرک ها

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...

و سرمای ذاران ،قرار می رد ک
چون ک ف
کف
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زارش حسابرسیِ سازمان حسابرسۀی در رأس آن قۀرار دارد

م لو حسابرسی نشاندهندۀ ک ف

م لو

زارشگری ما ی اس  ،درصورتیک

زارشۀگری مۀا ی شۀرک ها از ک ف ۀ الزم برخۀوردار نباشۀد ،سۀرمای ذاران (اعۀ از

سهامداران و اعاباردهند ان) در پ شب نی و برآوردهای جریان نقۀدی آتۀی کۀ پایۀ و اسۀاس
و ارائ اعابار بۀ شۀ رک تلقۀی میشۀود ،بۀا ابهۀام

ارزیابی سرمای ذاران از اوراق بهادار شرک

مواج خواهند شد بۀا افۀزایش ابهۀام در مۀورد آینۀده یۀا بۀ تعب ۀری دیگۀر افۀزایش ریسۀک،
سرمای ذاری در شرک

میتواند کاهش یابد تۀداوم آن میتوانۀد در بلندمۀد موجۀب اییۀاد

مشکال ما ی برای شرک شود اییاد مشکال ما ی در هر شرکای ا ر تۀداوم یابۀد ،میتوانۀد
باع افزایش مضاع ریسک شرک

و افزایش مشکال تأم ن مۀا ی بۀرای بازپرداخۀ اصۀل و

بهره دیون شرک شود؛ در نا ی شرک

را در مس ر بحران ما ی و درنهای

دهد (ابراه می و همکاران)1396 ،؛ بنابراین میتوان نا ی

ورشکسۀاگی قۀرار

رف افۀزایش ک ف ۀ

حسابرسۀی

باع کاهش بحران ما ی شرک ها میشود
هودیب و کو

( )2005و ب ن و ئو ( )2010اعالم کردند ریسۀک زیۀاد کسۀبوکار باعۀ

افزایش احامال تغ ر و ردش حسا میشود نقش و اثر حسابرسی بر مدیری سۀود در طۀول
بحران ما ی در حد کفای بررسی نشده اس

جوهل و همکاران ( )2007و چ ۀای و همکۀ اران

( )2011نشۀان دادنۀد شۀرک های حسابرسۀی بۀزرگ میتواننۀد مۀدیری

سۀود را ب صۀور

چشمگ ری محدود کنند محققان اخ راً دریافاند محافظ قوی از سرمای ذاران ،قوان ن قۀوی،
س سا حقوقی درس همگی تع نکننۀدههای اصۀلی صۀور های مۀا ی باک فۀ

وک ف ۀ

حسابرسی م لو هساند (حم دیان و تقیزاده)1397 ،
 .5-2پیشینه پژوهش
حم دیان و تقۀیزاده ( )1397در پژوهشۀی بۀ بررسۀ ی «ک ف ۀ حسابرسۀی ،حمایۀ از
سرمای ذاران و مدیری

سود در دوران بحران مال» پرداخاند بۀرای دسۀا ابی بۀ ایۀن هۀدف

تعداد  127شرک در دوره زمانی هش سۀا بۀ ن سۀالهای  1388تۀا  1395بۀ عنوان نمونۀ
آماری در نظر رفا شدند ناایج ب دس آمده در پژوهش نشان داد بۀ ن دوران بحۀ ران مۀا ی و
حمای از سرمای ذاران ،با ک ف

حسابرسی شرک راب

وجود دارد ضمن اینکۀ حمایۀ از
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سرمای ذاران این ارتباط را تعۀدیل میکنۀد عۀالوه بۀر ایۀن ،بۀ ن حمایۀ از سۀرمای ذاران و
کف

وجود دارد

حسابرسی با مدیری سود راب

ح دری و همکاران ( )1395در پژوهشی ب بررسی «تأث ر ک ف

حسابرسی بر هزین های

نمایند ی و عدم تقارن اطالعاتی :رویکرد ا گوسازی معادال ساخاار» پرداخاند برای دسۀا ابی
ب اهداف پژوهش 99 ،شرک از ب ن شرک های پذیرفا شده در بورس اوراق بهادار تهران طۀی
سالهای  1385تا  1392برای نمون آماری انابا شدند ناایج حاکی اس با افۀزایش ک ف ۀ
خدما حسابرسی ،تعارضا نشۀئ

رفا از تفک ۀک ما ک ۀ از مۀدیری  ،شۀامل هزینۀ های

نمایند ی و عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد بر اساس نا یۀ ای دیگۀر ،افۀزایش هزینۀ های
نمایند ی ،افزایش س

عدم تقارن اطالعاتی را ب همراه دارد

جما ی و کرمی ( )1395در پژوهشی ب بررسی «تأث ر هزین های نمایند ی بر حسابرسۀی
در شرک های پذیرفا شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخاند دادههای الزم از  85شرک
عضو بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شده اس
تمرکز ما ک

ناایج پۀژوهش نشۀان میدهۀد بۀا افۀزایش

سهامداران ،هزین های نمایند ی کاهش یافا و با کاهش هزینۀ های نماینۀد ی،

حقا زحم حسابرس و احامال انابا مؤسس حسابرسی بزرگ ن ز کاهش مییابد
کرمشۀۀاهی ( )1395در پژوهشۀۀی بۀ بررسۀۀی «تۀۀأث ر ک ف ۀ حسابرسۀۀی بۀۀر هزینۀ های
نمایند ی ،مدیری
پرداخا اس

سود و محافظ کاری در شرک های پذیرفا شده بورس اوراق بهادار تهۀران»

نمون آماری این پژوهش اطالعا صد شرک پذیرفا شده در بورس اوراق بهادار

تهران برای دورۀ زمانی  1384تا  1392بوده اس

برای آزمون فرض های این پژوهش از مۀدل

ر رس ون چندماغ ره و تیزی وتحل ل پانلی اسافاده شده اس
با افزایش ک ف
افزایش ک ف

ناایج آزمون فرض ا نشۀان داد

حسابرسی هزین نماینۀد ی و محافظۀ کاری افۀزایش مییابۀد؛ بۀ عبار دیگر
حسابرسی با هزین نمایند ی و محافظ کاری راب

مساق

دارد؛ همچنۀ ن بۀا

افۀۀزایش ک ف ۀ حسابرسۀۀی ،مۀۀدیری سۀۀود کۀۀاهش مییابۀۀد؛ بۀ عبار دیگر افۀۀزایش ک ف ۀ
حسابرسی با مدیری راب

معکوس دارد

ب رامی و رسامی ( )1393تأث ر ک ف ۀ حسابرسۀی بۀر هزینۀ های نماینۀد ی را بررسۀ ی
کردند ناایج تحق ق آشکار ساخ شاخصهای ک ف

حسابرس ،شامل اندازه حسۀابرس ،دورۀ

تصدی حسابرس و تبصص حسابرس در صنع  ،تأث ر مثبۀ معنۀاداری روی کۀارایی فۀروش و
کارایی هزین های عمل اتی شرک های نمون دارد

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...

خرم و همکاران ( )2017در مقا ای ب «بررسی ک ف
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حسابرسی در طی بحران ما ی :از

دید اه سرمای ذاران» پرداخاند شرک های مدنظر از ب ن شرک های آمریکایی در بازه زمۀانی
 2003تا  2009انابا شۀده اسۀ

ناۀایج پۀژوهش نشۀان میدهۀد افۀزایش یۀافان محاۀوای

اطالعاتی ه چ ارتباطی با اندازه حسابرسی و اساقالل حسابرس ندارد بررسی ب شار ب ۀانگر ایۀن
موضوع اس ک کاهش در محاوای اطالعاتی اعالم های سود ب وس ل کۀاهش کلۀی در غنۀای
محاوای اطالعا  ،در دوران بحران ما ی هدای نمیشود و تحۀ تۀأث ر آن ن سۀ
ناایج نشان از یافا ها و شواهدی قوی از افزایش در ک ف

بۀ طورکلی

حسابرسی در شده در طول بحران

ما ی جهانی ،در ب ن شرک های ما ی و غ رما ی آمریکایی اس
سری ن د هی و همکاران ( )2012در تحق قی ب بررسی راب
کف

بۀ ن انابۀا حسۀابرس و

سود در شرک های دارای روابط س اسی در جمهوری خلق چ ن پرداخاند آنها نشۀان

دادند شرک های دارای روابط س اسۀی بۀا مؤسسۀا حسابرسۀی بۀزرگ شناخا شۀده و دارای
کف

زیاد ،کمار قرارداد حسابرسی امضا میکنند و در مقایسۀ بۀا شۀرک های بۀدون روابۀط

س اسی مشاب  ،زیان را ب موقع شناسایی نکرده و اقالم تعهدی اخا ۀاری ب شۀاری دارنۀد آنهۀا
همچن ن شفاف

کماری نسب ب هماایان بدون روابط س اسی دارند؛ همچنۀ ن شۀرک هایی

ک ب تاز ی روابط س اسی برقرار کردهاند تمایل ب شاری برای تغ ۀر بۀ مؤسۀس حسابرسۀی
کوچک نسب ب شرک های بدون تغ ر در روابط س اسی دارنۀد .نهایاۀاً عملکۀرد شۀرک های
دارای روابط س اسی بعد از پذیرش در بورس ب مراتب بهار از عملکرد شرک های بۀدون روابۀط
س اسی میشود
نورا حق و همکاران ( )2012در پژوهشی راب

بۀ ن تۀوان اقاصۀادی و س اسۀی دو ۀ و

انابا حسابرس در م ان  46کشور مبال را بررسی کردند ناۀایج حاصۀل از پۀژوهش نشۀان
میدهد هر چ توان اقاصادی و س اسی دو

ب شار باشد ،شرک ها تمایل ب شاری ب انابۀا

حسابرس از م ان چهار مؤسس بزرگ حسابرسی دارند
بل س و ول ( ) 2012در پژوهشی ارتباط ب ن روابط س اسی و هزین بۀدهی را آزمودنۀد
یافا های آنهۀا نشۀان داد از دیۀد بۀازار سۀرمای و شۀرک های حسابرسۀی ،شۀرک های دارای
ارتباطا س اسی ریسک ب شاری نسب ب سایر شرک ها دارند شۀواهد آنهۀا نشۀان داد ایۀن
شرک ها ب طور عمده هزین بدهی ب شار ،زارشگری زیان ب شار و حقوق صاحبان سهام منفی
ب شاری دارند؛ همچن ن آنها را یک شرک

حسابرسی بزرگ ب شار حسابرسی میکنۀد آنهۀا
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دریافاند 14/5درصد از شرک های دارای ارتباطا س اسی نمون  ،حقوق صاحبان سۀهام منفۀی
خود ادام میدادند؛ همچن ن

داشاند درحا یک آنها م ابق قانون ورشکسا بودند ،ب فعا

وجود دو انگی وظ ف مدیرعامل در شۀرک های وابسۀا س اسۀی بۀرای وامدهنۀد ان ،ریسۀک
ب شاری دارد و نسب بزرگتر مدیران مساقل عضو کم ا حسابرسۀی ،ایۀن ریسۀک را کۀاهش
میدهد
آیاتریۀ دیس )2012( 18در پژوهشۀۀی «ک ف ۀ حسابرسۀۀی :شۀۀواهدی از محافظ ۀ کاری،
هزین های نمایند ی و هزین سرمای  ،ب بررسی تأث ر ک ف

حسابرسی بر محافظ کاری سۀود،

هزین ۀ های نماینۀۀد ی و هزین ۀ سۀۀرمای » را بررسۀۀی کردنۀۀد ناۀۀایج پۀۀژوهش نشۀۀان میدهۀۀد
شرک هایی را ک مؤسسا بزرگ حسابرسی میکنند ،دارای اقۀالم تعهۀدی اخا ۀاری کماۀری
هساند؛ همچن ن این شرک ها دارای هزین های نمایند ی و هزین سرمای اندکی هساند
 .3چهارچوب مفهومی
کف

حسابرسی تأث ر ذار بر روابط ب ن ارتباطا س اسی و هزین های نماینۀد ی اسۀ

(دیانیلو )1981 ،ک ف

حسابرسی عاملی مشارکی ب ن حسابرسی و زارشهای ما ی اسۀ

اسادالل شده اس شرک های حسابرسی بزرگ خدما بهاری ارائ میدهند؛ چراک آنها قادر
ب سرمای ذاری در فناوریهای حسابرسی بهار هساند و افراد با تیرب و سۀ

علمۀی بۀاال را

اسابدام میکنند (فرانس س  )2004عالوه بر این نگرانیهایی برای حفظ اعابار در شرک های
بزر ی ک تمایل زیادی برای مقاوم
تحری

در برابر فشارهای مشۀاری دارنۀد ،وجۀود دارد؛ در نا یۀ

زارشهای ما ی در طول حسابرسی را کنارل و ک ف

حسابرسۀی را تضۀم ن میکنۀد

(دی آنیلو)1981 ،
کف

حسابرسی نقش مهمی در نظار خارجی بدون مح ط سازمانی قوی میتواند بازی

کند (فن و وانگ )2005 ،برخالف بازارهای توسع یافا اقاصادی ،ما ک
بازارهای نوظهور مامرکز اس (یانگ و همکاران )2008 ،این وضع
حاکم

شرکای عاملی کل دی در راب

با تفک ک ما ک

( )2008نشان دادهاند با افزایش غلظ ما ک
ماه

ب این معنۀی اسۀ کۀ

از مدیری اس

یانۀگ و همکۀاران

در س حی ک کنارل مۀؤثری بۀر شۀرک دارد،

مشکال نمایند ی در ریهای ب ن سهامداران اقل

در شرک های نوظهوری ک در آنها حاکم

و کنارل شرک ها در

را ن ز در ر میکند این وضع

شرکای ب صور ماعارف اس بیتأث ر اس

در
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مح طهای خارجی مساقل ،بۀ ویژه شۀ رک های بۀزرگ حسابرسۀی کۀ بۀ دنبۀال روشهۀای
حسابرسی هساند ،ب کار برده میشۀود و در سۀ
حاکم

ب نا مللۀ ی میتوانۀد منیۀر بۀ انحۀراف از

شرکای و نظار بر کنارل سهامداران شود ک ف

حسابرسی باع اعابۀار ببشۀ دن

ب صور های ما ی و سود زارششده میشود؛ بنابراین با افزایش اعامۀاد سۀهامداران وضۀع
شرک بهبود یافا و از مس رهای ک شرک را ب بحران سوق میدهد جلو ری میکند

کیفیت حسابرسی

بحران مالی

ارتباطات سیاسی

هزینه نمایندگی

نمودار  :1بررسی رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابسته

 .4فرضیههای پژوهش
با توج ب مبانی نظری پژوهش و پ ش ن آن و روابۀط ذکرشۀدۀ بۀ ن آنهۀا ،فرضۀ

های

پژوهش ب شرح زیر تدوین شدهاند:
فرض اول :ک ف

حسابرسی اثر منفی بر بحران ما ی دارد

فرض دوم :ک ف

حسابرسی اثر منفی بۀر راب ۀ بۀ ن ارتباطۀا س اسۀی و هزینۀ های

نمایند ی دارد
فرض سوم :ک ف
دارد

حسابرسی اثر منفی بر راب

ب ن ارتباطۀا س اسۀی و بحۀران مۀا ی
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.5روش پژوهش و جامعه آماری
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی اس
ر رس ون الج

ازنظر روش پژوهش توصۀ فی مبانۀی بۀر تحلۀ ل

اس ک در آن ،از تحل ل دادههای ترک بی و ادغام اسافاده شده اسۀ

تیزیۀۀ وتحل ل اطالعۀۀا و آزمۀۀون فرضۀۀ

بۀرای

ها ،اطالعۀۀ الزم از طریۀۀق صۀۀور های مۀۀا ی

حسابرسیشده شرک های رس د یشده در دورۀ ن سۀا ( 1388تۀا  )1396جمۀعآوری شۀده
اس

پس از جمعآوری اطالعا الزم شرک های رس د یشده ،فرض های پژوهش با اسۀافاده

از تحل ل ر رس ون و دادههای ترک بی ،بررسی شده اس
در صفح

بدین ترت ب ک ابادا محاسبا او

سارده اکسل انیۀام رفاۀ و دادههۀا بۀرای تیزیۀ تحل ۀل آمۀاده شۀدهاند؛ سۀپس

ب منظور انیام تیزی وتحل ل نهۀایی از نرمافۀزار  Eviewsاسۀافاده شۀده اسۀ

نمونۀ

ری بۀا

اسافاده از روش حذفی س سامات ک انیام شده اس
 .6نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
 .1-6متغیرهای مستقل پژوهش
ک فۀ

حسابرسۀ ی ( :)AQاز دیۀۀد اه حسابرسۀۀان ،انۀۀدازۀ مؤسسۀ حسابرسۀۀی یکۀۀی از

ویژ یهایی اس ک بر ک ف

حسابرسی اثر دارد دیآنیلۀو ( )1981معاقۀد اسۀ مؤسسۀا

حسابرسی بزرگتر خدما حسابرسی با ک ف

م لو تر ارائ میکنند؛ زیرا عالق مند هسۀاند

شهر بهاری در بازار کار ب دس آورند؛ همچن ن ب د ل اینکۀ تعۀداد مشۀاریان آنۀان زیۀاد
اس  ،نگران از دس دادن مشاریان خود ن ساند تصور بر این اس کۀ چنۀ ن مؤسسۀاتی بۀ
د ل دسارسی ب منابع و امکانا ب شار بۀرای آمۀوزش حسابرسۀان خۀود و انیۀام آزمونهۀای
مبال  ،خدما حسابرسی را با ک ف

م لو تری ارائ میکنند در این پۀژوهش حسابرسۀان

(مؤسس های حسابرسی) ب دو روه تقس

شدهاند ب این منظور سازمان حسابرسی بۀ د ۀل

وجود کارکنان فراوان و قدم ب شار در زمره حسابرس بزرگ و سۀایر مؤسسۀا حسابرسۀی در
زمره حسابرس کوچک (مؤسسا حسابرسی کوچک) قرار می رند در این پۀژوهش ن ۀز بۀرای
شرک هایی ک سازمان آنها را حسابرسی کرده اس عدد یک و برای سایر مؤسسا عدد صفر
در نظر رفا شده اس

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...
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 .2-6متغیرهای وابسته پژوهش
ا ) ارتباطا س اسی ( :)PCONنشان های مدیری س اسی شرک ها عبار اند از وجۀود
اعضای ه ئ مدیره وابسا ب دو  ،میلس و مانند این نوع نهادهایی س اسی یا وجود سهامدار
عمده (دارای حداقل 10درصد سهام دارای حق رأی) دو ای و شب دو ای این ماغ ر بۀا بررسۀی
دق ق یادداش های همراه صور های ما ی و زارش ه ئ مدیره بۀ میمۀع عمۀومی از طریۀق
شناسایی مدیرعامل ،اعضای ه ئ مدیره ،سهامداران عمده ،اشبا

وابسا و اشبا

در تعامل

با شرک های نمون ب انحای ونا ون انیام شد ( ی و وانگ )2016 ،یکۀی دیگۀر از مع ارهۀای
ک در تحق قا اخ ر برای اندازه ری ارتباطۀا س اسۀی اسۀافاده شۀده اسۀ  ،مع ۀار بۀدهی
بلندمد اس

م ا عا ماعۀدد (ماننۀد فۀان و همکۀاران2008 ،؛ فۀان و وانۀگ )2006 ،نشۀان

دادهاند ارتباطا س اسی ب شار در شرک ها ،باع میشود فرص دسارسی شرک ها ب منۀابع
بلندمد و ک هزین تر فراه شود؛ در نا ی در شرک های با ارتباطا س اسی ب شۀار ،نسۀب
بدهیهای بلندمد ب شار می شود ( ن و همکاران )2015 ،ماغ ۀر میۀازی بۀا ارزش صۀفر و
یک اس

عدد یک ا ر شرک دارای ارتباطا س اسی باشد ،در غ ر این صور صفر

شرک هایی ک نسب بدهیهای بلندمد ب کل بدهیهای آنها ب شار از م ۀانگ ن سۀایر
شرک ها اس
اخاصا

ب عنوان شرک های دارای روابط س اسی شناخا میشوند و ب آنها عۀدد یۀک

مییابد و مابقی شرک ها عدد صفر اخاصا

یافا اس

) ( AGENCYCOSهزین های نمایند ی) :در این پۀژوهش بۀرای انۀدازه ری ماغ ۀر
هزین های نمایند ی از م ا عا هنری ( )2010و آریفورخان ( )2016پ روی شده اس
اساس تقس

ک بۀر

هزین های عمل ۀاتی (هزینۀ های اداری و فۀروش) بۀ فۀروش محاسۀب میشۀود

مع اری از افراط رایی مدیران در انیام مبارجِ اخا اری اس

این نسب را او ۀ ن بۀار ج مۀز و

همکاران ( )2000برای سنیش هزین های نمایند ی اسافاده کردند آنهۀا در تحق ۀق خۀود از
نسب

کارایی هزین های عمل اتی ب فروش ساالن برای اندازه ری هزین های نماینۀد ی بهۀره

جساند نسب

هزین های عمل اتی ب فروش ساالن چگونگی کنارل هزین های عمل اتی شرک

را ک مدیران انیام میدهند ،اندازه ری میکند و ب عنوان مع ار مساق

هزین های نمایند ی

ب کار میرود هرچ نسب هزین های عمل اتی ب فروش ساالن ب شار باشد ب انگر آن اس کۀ
م زان کنارل هزین های عمل اتی مدیری شرک کمار بوده اس
ب شار اس (ج مز و همکاران)2000 ،

درواقع هزین های نماینۀد ی
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ج) ( CRISISبحران ما ی) :ماغ ر میازی با ارزش صفر و یک اس
بحران ما ی داشا باشد و در غ ر این صور عدد صفر اخاصا

عدد یۀک ا ۀر شۀرک

یافا اس

در این پژوهش س مع ار زیر ،نشاندهندۀ وجود بحران ما ی در شۀرک اسۀ (اعامۀادی و
عبد ی:)1:1394،
 -1زیان ما ی در س سال ماوا ی ر داده باشد (عمل اتی ،زیان خا ص یا زیۀان انباشۀا )
(جاناادج)2006 13،؛
 -2سود تقس می هرسال نسب ب سال قبل ب ش از 40درصد کاهش پۀ دا کۀرده باشۀد
(جاناادج)2006 ،؛
 -3مشمول ماده  141قانون تیار باشد (بر اثر زیانهۀای واردشۀده حۀداقل 50درصۀد
سرمای شرک از ب ن رفا باشد)
چنانچ شرکای یکی از این س شرط بۀاال را داشۀا باشۀد ،دارای بحۀران مۀا ی محسۀو
میشود ب شرک هایی ک بحران ما ی دارند مقدار یک و در غ ر این صۀور مقۀدار صۀفر داده
میشود
 .3-6متغیرهای کنترلی
ا ) اندازه شرک ( :)FSIZEبر اساس گاریا طب عی جمع داراییهای شرک

محاسۀب

میشود
) نر بازده داراییها ( :)ROAاز تقس
ج) نسب

سود خا ص ب جمع داراییها محاسب میشود

وج نقد عمل اتی ( :)CFOاز تقسۀ

وجۀ نقۀد عملۀ اتی بۀ جمۀع داراییهۀا

محاسب میشود
د) رشد داراییها ( :)GRWTHدرصد تغ را داراییهای سال جاری نسب ب سال قبل
اس
مدل ر رس ونی فرض های پژوهش با اسۀافاده از مۀدل آریفورخۀان ( )2016و بۀ کمۀک
پژوهشهای داخلی ب شرح زیر اس :

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...
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راب

()1

CRISISit = α + β1AQit + β2FSIZEit + β3CFOit + β4GRWTHit +
β5ROAit +εit

راب

()2

AgencyCostit = α + β1PCONit + β2AQit + β3PCONit ×AQit +
β3FSIZEit + β4CFOit + β5GRWTHit + β6ROAit +εit

راب

()3

CRISISit = α + β1PCONit + β2AQit + β3PCONit ×AQit +
β3FSIZEit + β4CFOit + β5GRWTHit + β6ROAit +εit

در راب

فوق:

 PCONارتباطا س اسۀی Agencycost ،هزینۀ های نماینۀد ی Crisis ،بحۀران مۀا یAQ ،

کف

حسابرسی FSIZE ،اندازه شرک  CFO ،وج نقد عمل اتی GRWTH ،رشد داراییهۀا

و  ROAبازده داراییها اس
 .7یافتههای پژوهش
 .1-7آمار توصیفی
ب منظور کسب شناخ ب شۀار دربۀاره نمونۀ آمۀاری و ماغ رهۀای م ا ع شۀده ،خالصۀ
وضع

آمار توص فی ماغ رهای پژوهش محاسب شده اس

در نگاره شماره  1برخۀی مفۀاه

آمار توص فی شامل م انگ ن ،م ان  ،کم ن  ،ب ش ن مشاهدهها و انحراف مع ار ارائ شۀده اسۀ ؛
برای مثال مقدار م انگ ن برای ماغ ر ارتباطا س اسی برابر با  0/492اس  ،بۀدین مفهۀوم کۀ
تقریباً ن می از شرک ها دارای ارتباطا س اسی و ن می دیگر از شرک فاقد ارتباطا س اسۀی
حسابرسی برابر با  0/261اسۀ

کۀ نشۀان میدهۀد حسابرسۀی

هساند مقدار م انگ ن ک ف

حدود26 ،درصد شرک ها را سازمان حسابرسی انیام داده اس

مقۀدار م ۀانگ ن بحۀران مۀا ی

 0/279اس

ک نشان میدهد حدود 28درصد شرک ها دچار بحران ما ی شدهاند مقدار م انۀ

برای رشد داراییها برابر با  0/113اس ؛ همچن ن مقدار انحراف مع ار برای رشد داراییها برابۀر
با  0/245اس ک نشاندهندۀ پراکند ی دادهها از م انگ ن اس
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نگاره  :1آمار توصیفی
نام ماغ ر

م انگ ن

م ان

کم ن

بشن

انحراف مع ار

هزین های نمایند ی

0 081

0 065

0 011

0 747

0 075

0

0

1

0 500

0

0

1

0 439

0

0

1

0 448

6 106

6 031

4 388

8 360

0 598

وج نقد عمل اتی

0 108

0 094

-0 387

0 625

0 129

رشد داراییها

0 160

0 113

-0 525

1 293

0 245

بازده داراییها

0 117

0 089

-0 540

0 689

0 251

تعداد 1

399

تعداد صفر

411

ارتباطا
س اسی

تعداد 1

کف

0 492

0 261 212

حسابرسی

تعداد صفر

598

بحران

تعداد 1

226

ما ی

تعداد صفر

584

اندازه شرک

0 279

 .2-7آزمون تعیین نوع دادهها
نگاره  :2نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن

ناایج آزمون هاسمن

ناایج آزمون اف  -مر
فرض ها

آماره

احامال

نا ی

آماره

احامال

نا ی

فرض دوم

5 682

0 000

تابلویی

19 558

0 021

ثاب

برای آزمون دادهها ابادا باید تابلویی یا ترک بی بودن دادهها مشبص شود برای این کار از
آزمون اف -مر اسافاده میشود ا ۀر سۀ

معنۀاداری آن کماۀر از  0/05باشۀد ،دادههۀا پنۀل

(تابلویی) هساند ،در غ ر این صور پول (ترک بی) هسۀاند همۀانطور کۀ در نگۀاره مشۀاهده
میشود ،در فرض دوم س

معناداری آزمون اف -مر کمار از  0/05اس ؛ در نا ی دادهها از

نوع تابلویی هساند؛ اما در فرض اول و سوم از آنیا ک ماغ ر وابسۀا میۀازی اسۀ از آزمۀون
اف -مر و هاسمن اسافاده نمیشود بعد از مشبص شدن نوع دادههۀا بایۀد بۀرای آن دسۀا از
دادهها ک از نوع تابلویی هساند ،اثرا ثاب و تصادفی بودن آنها ن ز مشبص شود بۀرای ایۀ ن
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کار از آزمون هاسمن اسافاده میشود در این آزمون ا ر س

معنۀاداری کماۀر از  0/05باشۀد

اثرا ثاب اند ،در غ ر این صور اثرا تصادفی هساند
 .3-7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ا ) ناایج آزمون فرض اول :ک ف

حسابرسی اثر منفی بر بحران ما ی دارد

با توج ب اینک ماغ ر وابسا در مدل فوق ماغ ری میازی بۀا ارزش صۀفر و یۀک اسۀ ،
برای آزمون فرض های پژوهش از ر رس ون الج
یسا ک باینری (الج

) ( )Binerylogitب شرح زیر اس :

با توج ب اینک س
س

اسافاده میشود ناۀایج آزمۀون ر رسۀ ون

معناداری مدل  0/000اس و این مقۀدار کماۀر از  0/05اسۀ  ،در

خ ای  0/05فرض  H0پذیرفا نمیشود؛ یعنی مۀدل معنۀادار بۀوده و حۀداقل یکۀی از
صفر اس و معنیداری مدل ر رس ون الج

ضرایب مدل ر رس ونی مبا

مع ار دیگری ک برای ارزیابی مدل ر رس ون الج
مقدار این آماره منفی اس
مدل اس

را تأی د میکنۀد

ب کار میرود گاریا درس نمایی اسۀ

هرچ قدر م لق این آماره بزرگتر باشد ،حۀاکی از مناسۀب بۀودن

مقدار ب دسۀ آمده بۀرای ایۀن مۀدل عۀدد  -479 534اسۀ و ب شۀار از  -5اسۀ ؛

بنابراین بر این اساس ن ز مدل معنادار و قابلاعاماد اس
نگاره  :3نتایج آزمون فرضیه اول

ماغ رها

نماد ماغ ر

ضریب

خ ای اسااندارد

آماره t

Α

-0 603

0 869

-0 694

0 487

AQ

-0 435

0 204

-2 134

0 032

FSIZE

0 031

0 144

0 215

0 829

وج نقد عمل اتی

CFO

-2 836

0 679

-4 177

0 000

رشد داراییها

GRWTH

-0 502

0 345

-1 455

0 145

بازده داراییها

ROA

-0 720

0 331

-2 170

0 029

مقدار ثاب
کف

حسابرسی

اندازه شرک

س

معناداری

ضریب تع ن مدل

0 036

معنیداری مدل

0 000

گاریا درس نمایی

-479 534

ن کویی برازش مدل

34 918
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س

حسابرسی برابر با  0 032اس ک مقدار آن کماۀر از

معناداری ماغ ر مساقل ک ف

 0/05اس و ضۀریب آن برابۀر  -0 435اسۀ ؛ بنۀابراین ناۀایج مۀدل نشۀان میدهۀد در سۀ
اطم نان 95درصد ک ف
میتوان نا ی

رف

حسابرسی اثر منفی و معناداری بر ماغ ر وابسۀا بحۀران مۀا ی دارد
حسابرسی در شرک ها افزایش مییابۀد ،م ۀزان بحۀران

زمانی ک ک ف

ما ی در شرک ها کاهش مییابد؛ ذا فرض اول پژوهش تأی د می شود
حسابرسی اثر منفۀی بۀر راب ۀ بۀ ن ارتباطۀا س اسۀی و

) ناایج آزمون فرض دوم :ک ف
هزین های نمایند ی دارد

نگاره  :4نتایج آزمون فرضیه دوم
ماغ رها

نماد ماغ ر

ضریب

خ ای
اسااندارد

آماره t

س
معناداری

Α

0 024

0 066

0 362

0 716

PCON

0 026

0 008

3 282

0 001

AQ

-0 010

0 012

-0 861

0 389

PCON*AQ

-0 028

0 014

-2 032

0 042

FSIZE

0 010

0 011

0 933

0 350

CFO

-0 041

0 022

-1 846

0 065

رشد داراییها

GRWTH

-0 033

0 009

-3 455

0 000

بازده داراییها

ROA

-0 016

0 009

-1 778

0 075

مقدار ثاب
ارتباطا س اسی
کف

حسابرسی

کف

حسابرسی*ارتباطا

س اسی
اندازه شرک
وج نقد عمل اتی

ضریب تع ن

0 44

معنیداری مدل

0 000

ضریب تع ن تعدیلشده

0 37

دورب ن واتسون

1 55

آماره F

5 965

تعداد مشاهدا

810

با توج ب اینک معناداری مدل کمار از  0/05شده اس  ،مدل معنادار بوده و حداقل یکی
از ضرایب مدل ر رس ونی مبا

صفر اس

مقدار دورب ن واتسون برآورد شده برابر بۀا  1 55و

ب ن  1 5تا  2 5اس ؛ بنابراین ب ن باق ماندهها خودهمبساگی نوع اول وجۀود نۀدارد؛ همچنۀ ن
س

معناداری ماغ ر مساقل (ک ف

حسابرسی*ارتباطا س اسی) کماۀر از  0/05و برابۀر بۀا
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 0 042و ضریب آن منفی و برابر  -0 028اس ؛ بنابراین ناایج مدل میدهد در س

اطم نۀان

95درصد اثر م انیی ری ک ف

حسابرسی بر ماغ ر وابسا هزین های نمایند ی اثۀر منفۀی و

میتوان نا ی

حسابرسی در شرک ها افزایش مییابۀد،

معناداری اس

رف زمانی ک ک ف

م زان هزین های نمایند ی در شرک ها ن ۀز کۀاهش مییابۀد؛ ۀذا فرضۀ دوم پۀژوهش تأیۀ د
میشود مقدار ضریب تع ن تعدیلشده در ناایج برآوردهشدۀ مدل ر رس ونی این فرض برابۀر
با  0 37اس

این مقدار ب انگر این م لب اسۀ کۀ 37درصۀد رفاۀار ماغ ۀر وابسۀا ب وسۀ ل

ماغ رهای مساقل و کنار ی توض

داده میشود

ج) ناایج آزمون فرض سوم :ک ف

حسابرسی اثر منفی بر راب

ب ن ارتباطا س اسی و

بحران ما ی دارد
با توج ب اینک ماغ ر وابسا در مدل فوق ماغ ری میازی بۀا ارزش صۀفر و یۀک اسۀ ،
برای آزمون فرض های پژوهش از ر رس ون الج
یسا ک باینری (الج
س

اسافاده میشود ناۀایج آزمۀون ر رسۀ ون

) ( )Binerylogitب شرح زیر اس :

معناداری مدل  0/000اس

و این مقۀدار کماۀر از  0/05اسۀ ؛ بنۀابراین در سۀ

خ ای  0/05فرض  H0پذیرفا نمیشود؛ یعنی مدل معنادار بۀوده و حۀداقل یکۀی از ضۀرایب
مدل ر رس ونی مبا

صفر اس

و معنیداری مدل ر رس ون الج

دیگری ک برای ارزیابی مدل ر رس ون الج
این آماره منفی اس
اس

را تأی د میکنۀد مع ۀار

ب کار میرود گاریا درس نمایی اس

مقۀدار

هرچ قدر م لق این آماره بزرگتر باشد ،حۀاکی از مناسۀب بۀودن مۀدل

مقدار ب دس آمده برای این مدل عدد  -479 534اس و ب شار از  -5اس ؛ بنۀابراین بۀر

این اساس ن ز مدل معنادار و قابلاعاماد اس
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نگاره  :5نتایج آزمون فرضیه سوم
ماغ رها

نماد ماغ ر

ضریب

مقدار ثاب

خ ای

آماره t

اسااندارد

س
معناداری

Α

0 733

0 977

0 750

0 453

PCON

0 537

0 206

2 605

0 009

AQ

-0 619

0 343

-1 804

0 071

PCON*AQ

0 291

0 418

0 697

0 485

اندازه شرک

SIZE

-0 239

0 170

-1 407

0 159

وج نقد عمل اتی

CFO

-2 718

0 681

-3 988

0 000

رشد داراییها

GRWTH

-0 363

0 344

-1 054

0 291

بازده داراییها

ROA

-0 726

0 332

-2 183

0 029

ارتباطا س اسی
کف

حسابرسی

ارتباطۀۀا س اسۀۀی*ک ف
حسابرسی

ضۀۀریب تع ۀۀ ن مۀۀدل (McFadden R-

)squared

0 047

گاریا درس نمایی (-479 534 )Log Likelihood

0 000

معنیداری مدل
ن کویی برازش مۀۀدل (آمۀۀاره
)LR

45 741

با توج ب اینک معناداری مدل کمار از  0/05شده اس  ،مدل معنادار بوده و حداقل یکی
از ضرایب مدل ر رس ونی مبا
مساقل (ک ف
مثب

صفر اس ؛ همچن ن با توج ب اینک س

معنۀاداری ماغ ۀر

حسابرسی*ارتباطا س اسی) ب شۀار از  0/05و برابۀر بۀا  0 485و ضۀریب آن

و برابر  0 291اسۀ  ،ناۀایج مۀدل نشۀان میدهۀد در سۀ

معناداری ب ن م انیی ری ک ف

اطم نۀان 95درصۀد راب ۀ

حسابرسی بۀر ماغ ۀر وابسۀا هزینۀ های نماینۀد ی وجۀود

ندارد؛ ذا فرض سوم پژوهش رد میشود
 .8یافتهها
با توج ب جایگاه و نقش مؤسسا حسابرسۀی در تصۀم ما اسۀافادهکنند ان ،ک فۀ
حسابرسی ب عنوان عامل کل دی در ته

زارشها ،موردتوج اسافادهکنند ان ،ازجمل مدیران

شرک ها و سرمای ذاران قرار می رد از آنیا ک نقش حسابرسان در کمک ب سۀرمای ذاران

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...

در تصم
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ری آ اهان و افزایش انسیام بازارهای مۀا ی مهۀ اسۀ  ،قانون ۀذاران در سراسۀر

جهان همواره تالش میکنند تا ک ف

حسابرسی انیامشدۀ حسابرسان را بهبود ببشند اعاماد

سۀۀرمای ذاران و اعاباردهنۀۀد ان ب ۀ ک ف ۀ حسابرسۀۀی بسۀۀاگی دارد درصۀۀورتیک ک ف ۀ
الزم برخوردار نباشۀد ،سۀرمای ذاران (اعۀ از

حسابرسی و زارشگری ما ی شرک ها از ک ف

سهامداران و اعاباردهند ان) در پ شب نی و برآوردهای جریان نقۀدی آتۀی کۀ پایۀ و اسۀاس
ارزیابی سرمای ذاران از اوراق بهادار شرک

و ارائ اعابار بۀ شۀ رک تلقۀی میشۀود ،بۀا ابهۀام

مواج خواهند شد بۀا افۀزایش ابهۀام در مۀورد آینۀده یۀا بۀ تعب ۀری دیگۀر افۀزایش ریسۀک،
سرمای ذاری در شرک

میتواند کاهش یابد تۀداوم آن میتوانۀد در بلندمۀد موجۀب اییۀاد

مشکال ما ی برای شرک شود و اییاد مشکال ما ی در هر شرکای درصورتیک تۀداوم یابۀد،
میتواند بر آغاز افۀزایش مضۀاع ریسۀک شۀرک

و افۀزایش مشۀکال در تۀأم ن مۀا ی بۀرای

بازپرداخ اصۀل و بهۀره دیۀون شۀرک شۀود و شۀرک را در مسۀ ر بحۀران مۀا ی و درنهایۀ
ورشکساگی قرار دهد؛ بنابراین میتوان نا ی

رف افزایش در ک ف

حسابرسی باع کاهش

بحران ما ی شرک ها میشود؛ پس از آنیا کۀ واحۀدهای اقاصۀادی همۀواره بۀ منظور افۀزایش
ارزش شرک

و ثرو سهامداران ب دنبال کاهش هزین سرمای خود هساند ،میتوانند بۀا ارائۀ

صور های ما ی ک با ک ف

م لو حسابرسی شدهاند ،ب اهداف خۀود دسۀ یابنۀد؛ چراکۀ

بۀۀدون انیۀۀام دادن حسابرسۀۀی یۀۀا انیۀۀام دادن حسابرسۀۀی بۀۀا ک ف ۀ انۀۀد
اعاباردهند ان خارج از شرک

سۀۀرمای ذاران و

ب اطالعاتی ک مۀدیران ته ۀ کردهانۀد ،تردیۀد خواهنۀد کۀرد؛

بنابراین یا سرمای ذاری نمیکنند یا نر بازده بس ار زیادی را ب عل پۀذیرفان ریسۀک طلۀب
میکنند این نا ی با پژوهش نورببش و همکاران همبوانی دارد
حسابرسی مساقل ببشی از نظام نظار و اجرا در شرک هاسۀ کۀ کۀاهش هزینۀ های
نماینۀۀد ی را تسۀۀه ل میکنۀۀد سۀۀرمای ذاران از شۀۀرک هایی کۀ در سۀۀاخاار ما ک ۀ آنهۀۀا
نشان هایی از نمایند ی ب چش میخورد ،اناظار دارند حسابرسان باک ف
توج ب ماه

تری انابا کنند با

خدما حسابرسی مساقل اناظار مۀ یرود ،بهبۀود ک ف ۀ خۀدما حسابرسۀی

مساقل ،تأث ر شایان توجهی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضۀاد منۀافع بۀ ن سۀهامداران و
روه مدیری داشا باشد و با افزایش ک ف
ما ک

حسابرسی تعارضا نشئ

و مدیری کاهش یابد؛ در نا ی هزین های نمایند ی کاهش یابد

رفا ناشی از جۀدایی
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 .9نتیجهگیری
در این پژوهش با توج ب نمودار شماره ( )1اثر تعاملی اندازۀ مؤسس حسابرسی بر راب ۀ
ب ن ارتباطا س اسی ،بحران ما ی و هزین های نمایند ی در شرک های پذیرفا شده در بورس
اوراق بهادار تهران بررسۀی شۀده اسۀ

سۀعی شۀده اسۀ

ۀامی نۀو در تحق قۀا مربۀوط بۀ

هزین های نمایند ی ،بحران ما ی و اقاصاد مبانی بر روابط س اسی در ایران ارائۀ شۀود ناۀایج
تیزی وتحل ل فرض های پژوهش در س

اطم نان 95درصۀد بۀا توجۀ بۀ نگۀاره شۀماره ()3

ب ان ر این اس کۀ فرضۀ اول پۀژوهش تأیۀ د مۀی شۀود؛ بنۀابراین میتۀوان فۀ ک ف ۀ
حسابرسی اثر منفی و معناداری بر بحران ما ی شرک ها دارد
هدف از آزمون فرض دوم پژوهش ،بررسی اثر م انیی ری ک ف
ب ن ارتباطا س اسی با هزین های نمایند ی شرک ها بوده اس
س

حسابرسۀی بۀر راب ۀ

ناایج فرض دوم پۀژوهش در

اطم نان 95درصد با توج ب نگاره شماره ( )4نشان داد م انیی ری ک ف ۀ حسابرسۀی
م ان ارتباطا س اسی و هزینۀ های نماینۀد ی ،اثۀر منفۀی و معنۀاداری دارد و باعۀ

بر راب

کاهش هزین های نمایند ی میشود
ناایج فرض سوم پژوهش در س
داد ب ن م انیی ری ک ف

اطم نان 95درصد با توج ب نگاره شۀماره ( )5نشۀان

حسابرسی بر راب

م ان ارتباطا س اسی و بحۀران مۀا ی ،راب ۀ

معناداری وجود ندارد با توج ب اینک این فرض ب صور احامال واقع شده اس کۀ سۀازمان
حسابرسی از ب شارین ک ف

برخوردار اس  ،ممکن اس ک ف

سازمان حسابرسی از بعضۀی

مؤسسا دیگر کمار باشد؛ همچن ن این فرض ه وجود دارد ک مؤسسا حسابرسی دیگر ه
از ک ف

ب شاری برخوردار باشد؛ ب هم ن د ل ب ن م انیی ری ک ف

حسابرسی بر راب ۀ

ب ن ارتباطا س اسی و بحران ما ی ارتباط معناداری وجود ندارد
 .10محدودیتهای پژوهش
از جمل محدودی ها و مشکالتی ک در اجرای این پژوهش وجود داش و در تفس ر ناایج
آن باید ب آن توج شود ،میتوان ب محدودی های زیر اشاره کرد:
 -1ممکۀۀن اسۀ اثۀۀرا ناشۀۀی از تفۀۀاو در روشهۀۀای حسۀۀابداری و زارشۀۀگری مۀۀا ی
شرک ها بر ناایج این پژوهش تأث ر بگذارد؛

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...
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 -2در پژوهش حاضر هزین های اخا اری شامل هزین های اداری ،عمومی و فۀروش و ن ۀز
در اسۀابراج هزینۀ های

هزین های پژوهش و توسع اس ؛ و ی ب د ۀل محۀدودی

پژوهش و توسع از صور های ما ی شرک ها ،ب ناچار از هزینۀ های اداری ،عمۀومی و
فروش ب عنوان هزین ی اخا اری اسافاده شده اس
 .11پیشنهادها
بر اساس ناایج پژوهش ،پ شنهادهای زیر ارائ می شود:
 -1با توج ب اینک ناایج فرض اول پژوهش نشۀان داده اسۀ ک ف ۀ حسابرسۀی اثۀر
منفی بر بحران ما ی دارد ،ب ما کان نهادی و سازمان بورس اوراق بهۀادار تهۀران پ شۀنهاد مۀی
برای رس د ی ب صور های ما ی اسۀافاده کننۀد؛ همچنۀ ن

شود از وجود حسابرسان باک ف

ماقاض ان خدما حسابرسی مساقل برای افزایش ک ف

حسابرسی بۀ مع ارهۀای ک ف ۀ در

زمان انابا حسابرس ،حقا زحم ماناسۀب بۀا کۀار حسابرسۀی و همچنۀ ن تقاضۀای ۀزارش
اثرببش از حسابرسان درباره ک ف

حسابرسی توج کنند

 -2سهامداران و ما ک ن با پ گ ری اساقرار نظامهای کنار ی و نظارتی اثرببش در داخل
واحدهای تیاری و تقاضای زارش از روه مدیری شرک ها در قبال ک ف

زارشگری مۀا ی،

میتوانند از اثرا منفی ناشی از ارتباطا س اسی کاسا و باع کاهش هزین ها شوند
با توج ب ناایج فرض سوم پۀژوهش ک ف ۀ حسابرسۀی اثۀر معنۀاداری بۀر راب ۀ بۀ ن
ارتباطا س اسی و بحران ما ی ندارد؛ پس برای دسا ابی ب ک ف

م لو حسابرسی در ایران

الزم اس ب مؤسسا حسابرسی عضو جامع حسابداران رسمی ب شار بهۀا داده شۀود و زم نۀ
برای رقاب این مؤسسا با سازمان حسابرسی فراه شود
ب منظور انیام تحق قا آتی ن ز پ شنهادهای زیر ارائ می شود:
• اثر ارتباطا س اسی بر بحران ما ی و هزین های نمایند ی بررسی شود
• اثر مع ارهای ک ف

حسابرسی بر روابط س اسی و هزین های نمایند ی بررسی شود

• اثر ارتباطا س اسی و ک ف

حسابرسۀی و بحۀران مۀا ی را بۀر مع ارهۀای هزینۀ های

نمایند ی شامل نسب هزین عمل اتی ب فروش ،نسب
بررسی شود

ۀردش داراییهۀا و نسۀب ک وتۀوب ن
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منابع
فارسی
ابراه می ،س د کاظ ؛ بهرامی نسب ،علی و ممشلی ،رضا ( )1396تأث ر بحران ما ی بۀر ک ف ۀ
زارشگری ما ی دانش حسابداری165 -141 ،3 )8( ،
اعامادی ،حس ن و عبد ی ،ال ( )1394هموارسازی سۀود و عملکۀرد ق مۀ سۀهام در بحۀران
ما ی فصلنام علمیپژوهشی حسابداری ما ی28 -1 ،25 )7( ،
اعامادی ،حس ن و احمدی ورجی ،جل ل ( )1394بررسی اثر ارتباط س اسی بر سرمای ذاری

و کاهش محدودی های تأم ن ما ی در بورس اوراق بهۀادار تهۀران تحق قۀا حسۀابداری و
حسابرسی23 -4 ،34 )9( ،
احمدی ،محمدرمضان و جما ی ،کامران ( )1392تأث ر ک ف

حسابرسی بر بۀازده آتۀی سۀهام

شرک های پذیرفا شده در بورس اوراق بهۀادار تهۀران فصۀلنام بررسۀ یهای حسۀابداری و
حسابرسی20 -1 ،)4( ،20 ،
بۀۀادآور نهنۀۀدی ،یۀۀونس و داداشزاده ،قۀۀادر ( )1394ارتبۀۀاط بۀۀ ن هزینۀۀ های نماینۀۀد ی و
قم

ذاری نادرس سهام با تأک د بر نقش م انیی پاداش ه ئ مۀدیره راهبۀرد مۀدیری

ما ی )3( 4 ،پ اپی 71 -51 ،11
جما ی ،ام رحس ن و کرمی ،محمود ( )1395بررسی تأث ر هزین های نمایند ی بۀر حسابرسۀی
در شرک های پذیرفا شده در بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابرسۀی-81 ، )16( 64 ،
98

اثر تعاملی اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی بر رابطۀ بين ارتباطات سياسی ،بحران مالی ...

حم دیان ،محسن و تقی زاده ،نف س ( )1397ک ف
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حسابرسۀی ،حمایۀ از سۀرمای ذاران و

مدیری سود در دوران بحران ما ی دانش حسابرسی148-71،129 )18( ،
حاجیها ،زهره و قانع ،علی ( )1395بررسی تأث ر ک ف

حسابرسی بۀر فرصۀ سۀرمای ذاری

شرک های پذیرفا شده در بورس اوراق بهۀادار تهۀران دانۀش حسابرسۀی-63،103 )16( ،
127
ح دری ،مهدی؛ قادری ،بهمن و رسو ی ،پ مان ( )1395بررسۀی تۀأث ر ک فۀ

حسابرسۀی بۀر

هزین ۀ های نماینۀۀد ی و عۀۀدم تقۀۀارن اطالعۀۀاتی :رویکۀۀرد ا گوسۀۀازی معۀۀامال سۀۀاخااری
بررسیهای حسابداری و حسابرسی372-3،353 )23( ،
خدادادی ،و ی؛ قربانی ،رام ن و خوانساری ،ن کۀو ( )1393بررسۀی تۀأث ر سۀاخاار ما ک ۀ بۀر
حقا زحم حسابرسی فصلنام بررسیهای حسابداری و حسابرسی72-57 ،)1( 21 ،

دارابی ،رؤیا ( )1396ارتباط ب ن بحران ما ی و ساخاار سۀرمای فصۀلنام س اسۀ های مۀا ی و
اقاصادی72-51 ،17 )5( ،
رسامی ،وها و ب رامی ،ال ( )1393تۀأث ر ک ف ۀ حسابرسۀی بۀر هزینۀ های نماینۀد ی در
شرک های پذیرفا شده در بورس اوراق بهادار تهران میل اقاصادی 9 ،و 54-41 ،10
صدیقی ،روحاهلل و پوربهی رضا ( ،)1396تب ن برخی عوامل مؤثر بۀر هزینۀ های نماینۀد ی بۀا
تأک د بر نسب هزین های عمل اتی ب فۀروش تحق قۀا حسۀابداری و حسابرسۀی65 ،36 ،
80کرمشاهی ،بهنۀام ( )1395تۀأث ر ک ف ۀ

حسابرسۀی بۀر هزینۀ نماینۀد ی ،مۀدیری سۀود و

محافظ کاری در شرک های پذیرفا شده بورس اوراق بهادار تهۀران م ا عۀا حسۀابداری و
حسابرسی100-86 ،21 )6( ،
کردساانی ،غالمرضا؛ معصومی ،جواد و بقایی ،وح د ( )1392پ شب نی س

مدیری سۀود بۀا

اسافاده از شبک های عصبی مصنوعی پ شرف های حسابداری ،1 )5( ،پ ۀاپی -169 ،64/3
190
کردساانی ،غالمرضا و رح می ،مص فی ( )1389بررسی راب
سرمای سهام عادی و مدیری

بنکف

حسابرسی با هزینۀ

فصلنام م ا عا حسابداری92-71 ،26 )7( ،
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الرییانی ،اعظ ؛ رحمانی ،علی و ساده ،شقایق ( )1397راب

ب ن افشۀای ۀزارش کنارلهۀای

داخلی ،هزین های نمایند ی و مدیری سود فصۀلنام علمیپژوهشۀی دانۀش حسۀابداری و
حسابرسی مدیری 40-29 ،25 )7( ،
مشۀۀایبی ،ب اۀۀا؛ حسۀۀنزاده ،شۀۀادی؛ ام نۀۀی ،یاسۀ ن و مناۀۀی ،وح ۀۀد ( )1395تۀۀأث ر ک ف ۀ

حسابرسۀۀی داخلۀۀی بۀۀر حقا زحمۀ حسابرسۀۀی مسۀۀاقل پژوهشهۀۀای حسۀۀابداری مۀۀا ی و
حسابرسی56-41 ،)31( ،8 ،
مهدی فرد ،محمدرضا و رؤیایی ،رمضانعلی ( )1394مدیری س اسی و ق م

سهام شرک های

پذیرفا شده در بورس اوراق بهادار ،آزمون نظری اقاصادیس اسی فصۀلنام علمیپژوهشۀی
دانش ما ی تحل ل اوراق بهادار28-19 ،25 )8( ،
میاهدزاده ،ویدا ( )1390راب نظریۀ نماینۀد ی و ما ک ۀ در شۀرک های پذیرفا شۀده در
بورس اوراق بهادار تهران تهران :دانشگاه تهران.
نۀۀورببش ،محسۀۀن؛ عمۀۀادی ،جۀۀواد و شۀۀری زاده ،معصۀۀوم ( )1396بررسۀ ی راب ۀ ک ف ۀ
حسابرسی و بحران ما ی شرک های پذیرفا شۀده در بۀورس اوراق بهۀادار تهۀران دانشۀکده
مدیری و حسابرسی ،رش  :مؤسس آموزش عا ی راهبرد رش
و ی پور ،هاش و خرم ،علی ( )1390اثرببشی سۀازوکارهای نظۀام راهبۀردی شۀرک بۀ منظور
کاهش هزین های نمایند ی حسابداری مدیری 75-61 ،8 )4( ،
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