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Abstract 
Objective: Auditing as an independent profession has the task of accrediting financial 

statements and can help build trust for stakeholders. The fees include any charges that are 

paid to the auditor and the audit firm in accordance with the agreement, on the basis of the 

contract to the auditor and the audit firm. The impact of audit factors on audit fees is very 

important because the lack of attention to these factors and audit pricing as a homogeneous 

and non- competitive commodity can negatively affect the independence and quality of audit 

work. On the other hand, the ownership structure of the firms by affecting the intensity of the 

agency problem, size, risk, and complexity of the company will affect the governance of the 

audit. Institutional owners are more aware of the individual investors on the company and 

this monitoring reduces the audit fee, reducing the agency’s problems and improving the 

quality of the financial reporting and improving the volume of audit operations. Also, the 

quality of financial reporting is affected by the company's political connections. The purpose 

of this study was to investigate the relationship between institutional ownership and audit 

fees and the impact of political Connections on the relationship between institutional 

ownership and audit fees. 
 

Method: The study has been conducted to analysis 114 firms selected using the systematic 

sampling from among firms accepted in the Tehran stock exchange during 2011-2017. In 

general, 798 firm-year observations were considered to be analyzed.  For surveying the 

relationship between variables, multivariable regression is used by GLS approach. Also, in 

order to testing hypotheses we have used Panel Data approach. 
 

Results: The findings indicate that there is a negative and significant relationship between 

institutional ownership and audit fees, but the political relationships in firms do not influence 

the relationship between institutional ownership and audit fees significations. 
 

Conclusion: According to the findings, the auditors are paid less attention to the auditors 

with increasing institutional ownership, higher company monitoring and lower audit work 

volume. The negativity of this relationship is based on an effective monitoring hypothesis. 

Due to the efficient monitoring hypothesis, due to the volume of invested wealth, the 

institutions manage their investments more actively. One of the reasons that can be expressed 

does not affect the relationship between institutional ownership and audit fees. The presence 
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Abstract 
 

of the board and directors with political connections may have sufficient monitoring of 

financial statements due to the maintenance of their reputations and their good reputation, and 

to reassure shareholders that the existence of the company's political connections does not 

undermine the quality of financial reporting. In fact, by specifying the operational 

expectations and coordination of ownership policies, there is a control over the activities of 

companies with government shareholders, in fact, because of the careful monitoring of the 

legislator, the controllers do not need additional auditor assurance. 
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 یاسیبا تأکید بر ارتباطات س یحسابرس ۀ الزحم حقمالکیت نهادی و  ۀرابطبررسی 
 

 رضا جامعی

 وند زهره کولی

 چکیده

مالکی ت   ۀو تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابط   یحسابرسۀ الزحم حقبین مالکیت نهادی و  ۀرابطاین پژوهش با هدف بررسی  هدف:

 .است گرفتهحسابرسی صورت  الزحمه حقنهادی و 
 

ت ا   1931دوره زم انی  در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت پذیرفته شده  111های  ، دادهبرای دستیابی به هدف پژوهش روش:

و ب ه   رهیچندمتغاز رگرسیون  رهایمتغمنظور بررسی روابط بین   های پژوهش استفاده شد. به آوری و برای آزمون فرضیه جمع 1931

 یه ا  دادهاز روش  ه ا  هیفرض  جهت آزم ون  . استفاده گردید تعمیم یافتهعات منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مرب

 .ترکیبی استفاده شد
 

منفی و معن اداری وج ود دارد. ام ا     ۀرابط ،حسابرسی الزحمه حقکه بین مالکیت نهادی و  دهد یمپژوهش نشان  یها افتهی :ها افتهی

معناداری تح ت ت أثیر د ود ق رار      طور بهالزحمه حسابرسی را  ارتباطات سیاسی در شرکت رابطه بین مالکیت نهادی و حق ودوج

 .دهد ینم
 

و شود  میپژوهش، با افزایش مالکیت نهادی، نظارت بر شرکت بیشتر و حجم کار حسابرسی کمتر  یها افتهیباتوجه به  گیری: نتیجه

پردادت ی ک ه ب ا     الزحم ه  ح ق ، همچنین ارتباطات سیاسی در شرکت، بر میزان شود یمکمتری به حسابرسان پردادت  الزحمه حق

 .افزایش مالکیت نهادی کاهش پیدا کرده است، تأثیری ندارد
 

 .، مالکیت نهادی، ارتباطات سیاسی شرکتیحسابرس الزحمه حق :کلیدی یها واژه
 

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

ی ب ا تأکی د ب ر    حسابرس   الزحم ه  ح ق بررسی رابطه مالکیت نه ادی و  (. 1111. )زهره، وند کولی؛ رضا، جامعی :استناد

 .153-171 (،1)11 ،دانش حسابداریمجله . ارتباطات سیاسی

                                                                                                                                                                                     
 .151-112، صص. 44ی اپیپ ،1ش  ،زدهمۀ دوادور، یدانش حسابدارمجله 

رایانامه .حسابداری، کردستان، سنندج، ایران گروه دانشیار ،نویسنده مسئول(:r.jamei@uok.ac.ir.) 

 رایانامه حسابداری، کردستان، سنندج، ایران.گروه کارشناسی ارشد(:zohrehkoolivand12@gmail.com.) 

 12/1/11تاریخ پذیرش:    11/1/11تاریخ دریافت: 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

DOI: 10.22103/jak.2021.14837.3107 

©The Authors. 



 ی با تأکید بر ارتباطات سیاسیحسابرس الزحمه حقمالکیت نهادی و  ۀبررسی رابط/ 111

 

 مقدمه

کننادگان   اتتمادساازی بارای اساتهاده    و گزارشاگری ماا ی  یکی از اهداف مهم حسابرسی ایجاد اطمیناان و اتتااار باه    

 گاردد  یما ا زحمه حسابرسی باه حسابرساان پردا ات     حق تنوان تحتاین هدف مالغی  ما ی است و در مقابل یها صورت

در مقابل ارائه  دمات حسابرسی و براساس توافق بین است که  مالغیحسابرسی، ا زحمه  حق(. 2112، 1و همکاران کریم)

 ا زحماه  حاق تواملی کاه بار میازان     .گردد یم، به حسابرس و مؤسسه حسابرسی پردا ت حسابرس و واحد مورد رسیدگی

اثارات مرارو و   ساا  ایجااد    توجه نکردن به این تواملزیرا حسابرسی مؤثر هستند از اهمیت قابل توجهی بر وردارند، 

 2و همکااران  گاریهن طااق پاهوهش   (. 1911ایاوانکی،  و جمشایدی  مهرانی ) شود یمبر استقالل و کیهیت حسابرسی منهی 

هاای مؤسساه ماورد رسایدگی و      ویهگای  براش اول ، شامل دو برش استتوامل مؤثر بر حق ا زحمه حسابرسی  (2111)

 یهاا  یهگا یومؤسساه ماورد رسایدگی و     یهاا  یهگا یوکاه بار    هار تااملی   ،صاحاکار است. بناابراین  یها یهگیودیگری 

 .دهد یمقرار  ود حسابرسی را تحت تأثیر  ا زحمه حق، اثرگذار باشد با ایجاد تغییر در حجم کار حسابرسیصاحاکار

مؤسسات حسابرسی از یکادیگر و فشاار اقتصاادی    افزایش تالش برای پیشی گرفتن ، گذشته یها دورهدر ایران و طی 

حسااس  ) شده باشاند  ا زحمه حسابرسی حساس حق حسابرسی و میزان  دمات نسات به صاحاان شرکت سا  شده است،

دهاد، شاامل ریسا      حسابرسی را تحت تاأثیر  اود قارار مای     ا زحمهکه حق دوتامل دیگر (.1912طاری،  یگانه و تلوی

حساابرس   ۀکه در حرفا اسات، ریسا  حسابرسای   . اول اسات  و حجم حسابرسی در واست شده از حسابرسان حسابرسی

دو  میازان حجام حسابرسای     ناا  بارد.  از دسات دادن شاهرت    از  طار داد اواهی و   تاوان  یما  ،مثاال  تنوان به .مؤثر است

سااادتیان و  ) ردیا گ یما صاورت  ماا ی،   یهاا  صاورت ت باه  افزایش اطمینان نسامنظور بهدر واست شده از حسابرسان که 

. طااق نظریاه تقا اا    شاود  یما اسااس دو نظریاه تر اه و تقا اا مطار        حسابرسی بر ا زحمه حقتایین (. 1912، همکاران

 اود منجار باه     ۀنوب که دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند، تقا ای تالش حسابرسی بیشتری را دارند که به ییها شرکت

کمیات شارکتی قاوی منجار باه کااهش       ا، از طرفای براسااس نظریاه تر اه، ح    شاود  یما ا زحماه حسابرسای    افزایش حاق 

ملکیاان و  طااق پاهوهش   (. 2111، 9و همکااران  تی) شود یمحسابرسی  ا زحمه حقو در نتیجه کاهش  کارحسابرسان حجم

حجم تملیات، پیچیدگی تملیاات و  پردا تی تحت تأثیرسه تامل حسابرسی  ا زحمه حقو ماهیت میزان  (1911) همکاران

از طریق تأثیر بار ایان ساه تامال توصایهی حاق ا زحماه         تواند یم، ها شرکت. سا تار ما کیت قرار داردریس  حسابرسی 

 حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد.

تواناایی   لیا د  بهاست که داران نهادی  سها سا تار ما کیت  یها برشیکی از  ،(2111)4و همکاران میتراطاق پهوهش 

شاامل   گاذاران  هیسارما از  دساته ایان   .هساتند ما ی دارند از سایر ما کین متماایز   یها صورتزیادی که در تجزیه و تحلیل 

ایان  از طریق نساات ساها  تاادی در ا تیاار      ها آنبازنشستگی و ... هستند و میزان ما کیت  یها مؤسسهو  ها مهیب،  ها بان 

(. هنگاامی  1911 ،و همکااران  فارد  مارادزاده ) شود یمدر ی  شرکت به کل سها  آن شرکت محاساه  ت و نهادهامؤسسا

نقااش وکیاال  هااا شاارکتماادیران ایاان  ،ساارمایه گااذاری باشااند یهااا شاارکتشااامل  ،هااا شاارکت ۀتمااد سااهامدارانکااه 

باا  ناو  از ساهامداران    نایا (. 1914، در شای و همکااران  ) و سهامداران  ود را در شرکت بر تهده دارند گذاران هیسرما

، توانناد  یما را در ا تیاار دارناد، باا اساتهاده از نهاو   اود        هاا  شارکت از ساها    یما کیت برش قابل توجه اینکه توجه به
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ایان ناو  از    (.1911، مهرانای و همکااران  قارار دهناد )   تاأثیر ا تحات  حسابداری و کیهیات گزارشاگری ماا ی ر    یها هیرو

مشاکالت   شاود  یما از توانایی و نظارت بیشتری بر شرکت بر وردارند که ساا    گذاران هیسرمانسات به سایر  سهامداران

حجم تملیات حسابرسی کاهش  در نتیجه ،نمایندگی در شرکت کاهش یابد و کیهیت گزارشگری ما ی رو به بهاود باشد

 (.1914 ،در شی و همکاران)گردد می پردا تی به حسابرسان  ا زحمه حقکم شدن میزان موج  که  ابدی یم

ارتااطاات را  هاای اقتصاادی اسات.     مؤثر بر کیهیت گزارشگری ما ی، ارتااطات سیاسی بنگاه و تیبااهماز توامل  یکی

تاأثیر اساتهاده از    تاوان  یما و  پاردازد  یمارتااطی  یابزارهاارتااطی درنظر گرفت که به بررسی  یها ستمیس تنوان به توان یم

را در روابط انسانی مورد بحث قرار داد. در سطح کالن ارتااطات سیاسی به تنوان انتقاال اطالتاات سیاسای از     ابزارهااین 

و همچناین باین نظاا  سیاسای و نظاا  اجتمااتی اسات. ارتااطاات سیاسای در ساطح            هاا  براش برش نظا  سیاسی به سایر 

گلساتانی  ) نزدی  به مراجع قدرت و دو ت بیان کردتنوان ارتااط اتضای هیئت مدیره با اشراص  به توان یمرا  ها شرکت

جدی تحات تاأثیر    طور بهکیهیت و کمیت اطالتات حسابداری موجود در گزارش ما ی ی  شرکت (.1914 و همکاران،

، (2111تای و همکااران )  طاق پهوهش (. 2115  ،5لیکواسماتو  ا دهمری) ردیگ یمقرار  ها شرکتنهو  سیاسی موجود در

با مشکالت نماینادگی و کااهش کیهیات گزارشاگری ماا ی       ها شرکتر از سایر ارتااطات سیاسی بیشت دارای یها شرکت

 هاا  شارکت  ناو  ایان  باتوجه به اینکه ن نهادی نظارت بیشتری را داشته باشند و  کاام شود یماین تامل سا  ، هستند روبرو

باا  ان  واهان تالش بیشتری هساتند  و از حسابرس کنند یماحساس  ها شرکتاحتمال تقل  و مدیریت سود را بیشتر از سایر 

در ایان   مسائله اصالی  شاده،   باتوجاه باه مطا ا  بیاان     .کند یمحسابرسی نیز تغییر  ا زحمه حقتالش بیشتر حسابرسان میزان 

حسابرساان و میازان حجام کاار      ا زحماه  حاق پهوهش، وجود ارتااطات سیاسی و ما کیت نهادی در شرکت و تأثیر آن بر 

 است.  ر راستای کم  این به صاحاان سها مورد در واست از حسابرس د

باه  و همچناین   کناد  یما کما    یگاذار  هیسارما ساهامداران نهاادی در جهات تایاین اثارات        صوصاا  به ساهامداران  

دارای سهامداران نهادی و ارتااطاات سیاسای    یها شرکتبهتر در انجا  کار حسابرسی در  یزیر منظوربرنامه بهحسابرسان، 

حسابرسی در ادبیاات حساابداری بررسای شاده      ۀا زحم حقاگرچه  .کند یمنیز کم  تایین حجم کار حسابرسی  منظور به

ویهه نقش ما کیت نهادی بر حق ا زحمه حسابرسی و تأثیر ارتااطات سیاسی بر این رابطاه در ایاران ماورد     طور بهامّا  ،است

 ا زحماه  وحاق به مطا   گهته شده، این پهوهش باه بررسای رابطاه باین ما کیات نهاادی        باتوجه .بررسی قرار نگرفته است

 .پردازد یمزحمه حسابرسی بر رابطه ما کیت نهادی و حق ا  حسابرسی و تأثیر ارتااطات سیاسی

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین

حسابرسی انجا  شده است که هرکدا  به بررسای   ا زحمه حقبر تأثیرگذار توامل زیادی درباره مطا اات و  ها پهوهش

 مانایپشتوانه نظری آن  لید   به و گرفته صورتباره که در این  یا مطا اه نیتر مهم؛ اما اند پردا ت اصی از آن  یها جناه

حسابرسی باه نار     ا زحمه حق، (1111سیمونی  )طاق مطا اه . است (1111)2سیمونی  ۀمطا ا، قرارگرفتهسایر مطا اات 

ایاراد و  و میازان  طار حسابرسای    بینای   حسابرس درباره پایش نظر  که براساس اد ساتت کار حسابرسی بستگی داردو تاد

، انادازه  مادیران  یناام   اوش توامل مرتلهی از جمله وجود کنترل دا لای،  است.  متهاوتما ی  یها صورتدر اشکاالت 

انجاا   بارای  زماان  و   طار حسابرسای  از  فرتای، بار میازان بارآورد حساابرس      یهاا  شرکتمورد رسیدگی و تاداد  واحد



 ی با تأکید بر ارتباطات سیاسیحسابرس الزحمه حقمالکیت نهادی و  ۀبررسی رابط/ 111

 

مسائله  میازان  از تمرکاز مادیریت،   اساس برآورد  ود از میزان ریس  کاه   بررس . در نهایت، حسابمؤثر استحسابرسی 

 تایاین آن براسااس   اود را   ا زحماه  حاق و  برآوردکار حسابرسی را میزان ، ردیگ یم تأدیگر نشنمایندگی و سایر توامل 

بار   هاای بازر    در شارکت  نیاز  ، ا گاوی ما کیات  کنند یمبیان  (2111) 1و همکاران  ان(. 2119 ،1و  سیج یتل) کند یم

 یهاا  زهیا انگو  ها نهیزم شود یمدر شرکت سا   وجود سهامداران تمده است.پردا تی به حسابرسان تأثیرگذار ا زحمه حق

اینکه حجم قابل  لید  به گذاران هیسرمااین نو  از (. 1111، 1دی آنجلو) نظارت بر تملکرد مدیران فراهم شودالز  جهت 

و  کنناد  یما فاال مدیریت  صورت بهگذاری  ود را  سرمایه کنند یم یگذار هیسرما ها شرکتتوجهی از ثروت  ود را در 

شارکت را باه تمرکاز بار      یمدیریتبرش  ،دسته از ما کان  اینزیادی به نظارت در برش مدیریتی شرکت را دارند.  ۀتالق

برش قابل تاوجهی از   (.1111، 11م  کونل و سرواس) دارند یم وا طلاانه فرصتاز رفتارهای  دوریتملکرد اقتصادی و 

وجاود ما کاان نهاادی در یا       .(2112، 11گاول و همکااران  دارد ) نهاادی قارار   گذاران هیسرمادر ا تیار  ها شرکتسها  

در  ساهامداران نهاادی  یکی از نتایج حضاور   ،، بنابراینشود یکیهیت باالترگزارشگری ما ی دارای شود یمسا  شرکت، 

(. باتوجه به مطا   گهتاه شاده حسابرساان    1911،و همکاران مهرانیاست ) تیهیباک، ارائه اطالتات حسابداری ها شرکت

 .کنند یما زحمه کمتری را در واست  و درنتیجه حق تر نییپادارای ما کان نهادی ریس  حسابرسی  یها شرکتدر 

. ردیا گ یما ، کیهیات گزارشاگری ماا ی تحات تاأثیر ارتااطاات سیاسای شارکت قارار          (2111)و همکااران  تی ۀدیتق به

و  باوبکری مشکل نمایندگی ی  شارکت اسات )   کننده مناکسکه نهو  سیاسی  کنند یمدانشگاهی استدالل  پهوهشگران

رواباط  از مدیران باتوجه باه امتیاازاتی کاه از طریاق      ها شرکت. در این نو  (2111، 19همکاران و چنی ؛2119، 12همکاران

 هاا  شارکت مادیران ایان    .کنناد  دستکاری مدیریت سود پیدا مای  در جهترا  زیادی یها زهیانگ، آورند یم دست بهسیاسی 

ثاروت  میازان   باشند با ایان هادف کاه     داشته نامشرصیهای  ، انگیزهاند کردهممکن است در ارتااط با مزایایی که دریافت 

 تناوان  باه (. مادیران از ارتااطاات سیاسای    2111، چنای و همکااران  ) ارجی افزایش دهند گذاران   ود را به  رر سرمایه

حقاو  ساهامداران    ایع شدن  ود استهاده کنند و این مو و  موج   نهع بهابزاری برای انتقال ثروت یا سود از شرکت 

 . (2111 ،14و همکاران کیانی، سل  ما کیت بیشتر است )دارای روابط سیاس یها شرکت. همچنین در شود یم

وجاود مشاکالت    لیا د  باه دارای ارتااطاات سیاسای    یهاا  شارکت ما کاان نهاادی در   ، (2111)و همکاران تی ۀدیتق به

بیشتری از حسابرسان  واهند بود. بار تکاس ایان     مدیریتی  واهان تالش حسابرسی یها سوءاستهادهنمایندگی و احتمال 

ما کان دو تای و مادیران سیاسای     حضوروجود دارد و  ها شرکتدیدگاه دیگری درباره وجود مدیران سیاسی در فر یه، 

مادیران سیاسای در    ،کنناد  یما بیاان   ،(2111)15باو و شاارما   .شاود  یما درنظرگرفتاه  ت ی  تامال مثاا   تنوان بهدر شرکت 

هاای ماا ی  واهناد داشات و احسااس  طار        نظارت کافی بار صاورت   همواره ود  ینام  وشبه منظور حهظ  ها شرکت

و کیهیت  شود ینمکه برشی از ما کیت آن در ا تیار دو ت و نهادهای وابسته به دو ت است احساس  ییها شرکتدرباره 

توجه به مطا   بیان شده سهامداران نهادی با نظاارت فااا ی    در سطح مطلوبی قراردارد. با ها شرکتاین  ما ی یها صورت

نتیجه گرفت حضور ایان ناو  از ساهامداران ساا       توان یم کنند یمدارند و بر تملکرد مدیریت نظارت  ها شرکتکه در 

 .کمتری را دریافات نمایناد   ا زحمه حقحجم کار حسابرسی را کاهش دهند و  حسابرسان زمان انجا  حسابرسی و شود یم

ماا ی   یها صورتمنهی باشد، اگر سا  کاهش کیهیت  تواند یممثات و هم  تواند یماز طرفی وجود ارتااطات سیاسی هم 
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ماا ی داشاته باشاند حسابرساان حجام       یها صورتو اگر نظارت کافی بر  شود یمشود سا  افزایش حجم کار حسابرسی 

 .  دهند ینمکار حسابرسی  ود را افزایش 

 :  شود یمدو فر یه مطر   بیان شده، ماانی نظریبراساس 

 .داردوجود  منهی و مانادار ۀرابط ،حسابرسی ا زحمه حقو ما کیت نهادی بین : 1 ۀفر ی

 .کند تضایف میرا حسابرسی  ۀا زحم حقبین ما کیت نهادی و  ۀرابط ،ارتااطات سیاسی شرکت :2فر یۀ 

 پژوهش ۀپیشین

 تند. نتاایج پاهوهش آنهاا    ، به بررسی رابطه بین ارتااطات سیاسی مدیران و ارزش شرکت پردا(2111)12و همکارانشی

، تأثیر ارتااطاات سیاسای   (2111) و همکاران تی منهی وجود دارد. ۀرابط ،نشان داد، بین ارتااطات سیاسی و ارزش شرکت

هاای پذیرفتاه شاده در     در شارکت  2111تاا   2119 یهاا  ساال حسابرسی طی  ا زحمه حقشرکت بر رابطه ما کیت نهادی و 

مثات و ماناادار باین ما کیات     ۀنتایج این پهوهش بیانگر وجود رابطرا مورد بررسی قرار دادند. ا زی بورس اورا  بهادار م

حسابرسای   ا زحماه  حاق حسابرسی بود، همچنین ارتااطات سیاسی شرکت رابطه بین ما کیت نهادی و  ا زحمه حقنهادی و 

ر حساابرس  تاأثیر ارتااطاات سیاسای بار انهاارنظ      باه بررسای   (،2111) 11ارانو همکا هاوو . دهد یمرا تحت تأثیر  ود قرار 

د، نتایج پهوهش نشان داد که دریافت گزارش مقاول با ارتااطات سیاسی مدیرتامل در ارتااط است و ایان ارتاااط   پردا تن

 یهاا  مجاازات باازار و   یافتگیا  توسااه اسات، همچناین    تار  یقاو دو تای   یهاا  شارکت غیر دو تی نسات باه   یها شرکتدر 

 است.   رگذاریتأثبررابطه ارتااطات سیاسی و انهار نظر حسابرس  رانهیگ سرت

حسابرسی پردا تناد. نتاایج پاهوهش نشاان      ا زحمه حقبین تمرکز ما کیت و  ۀرابطبه بررسی ، (2111و همکاران)  ان

تحاات حمایاات  کااه یزمااانتااا  هااا شاارکتوجااود دارد.  رابطااه منهاای حسابرساای ا زحمااه حااقداد بااین ما کیاات نهااادی و 

به بررسی حاکمیت شارکتی و  ، (2111)شارما بو و .کنند یمرا پردا ت  یتر نییپا ا زحمه حقنهادی هستند، گذاران سرمایه

نظارت قوی، نیاز به تالش بیشتر حسابرسان  لید  بهمدیران دو تی  ،نتایج پهوهش نشان داد .حسابرسی پردا تند ا زحمه حق

 11همکااران و گاودوین  حسابرسی یافات نشاد.    ا زحمه حقبین ما کیت دو تی و  یا رابطهگونه  هیچکنند و  را احساس نمی

نتاایج پاهوهش    .حسابرسای را ماورد بررسای قارار دادناد      ا زحماه  حاق بین کمیتاه حسابرسای،    ۀرابط، درپهوهشی (2112)

حسابرسای اسات و کنتارل دا لای قاوی ایان رابطاه را         ا زحماه  حاق مثات بین کمیته حسابرسی و  ۀرابطوجود  ۀدهند نشان

 .کند یمتقویت 

به این نتیجه رسیدند  ،حسابرسی ا زحمه حقدر پهوهشی تحت تنوان سرمایه اجتماتی و  (1911) همکاران وپور مهربان

حسابرسای اثار منهای و     ا زحمه حقبر  ها شرکتو رابطه با سایر  ییگرا جمع، یدار نیداز  گرفته تانشاجتماتی  ۀکه سرمای

 (1911زاده  انقااه )  بادآورنهندی و تقای ده نشد. ماناداری مشاهرمایه اجتماتی اثر س یها شا صاما سایر  ،ماناداری دارد

 .پردا تناد  1915تاا   1911 یهاا  ساال بیش از حد و تملکرد شارکت طای    یگذار هیسرماتأثیر ارتااطات سیاسی شرکت بر

بایش از حاد تاأثیر مثاات و مانااداری دارد و بار تملکارد         یگاذار  هیسرماارتااطات سیاسی بر که نتایج پهوهش نشان داد 

حسابرسای را   ا زحماه  حاق کمیتاه حسابرسای و    یها یهگیو (1915الری دشت بیاض و اورادی ) شرکت تأثیر منهی دارد.

 مثاات  ارتاااط  ،حسابرسای  هتا یکم اساتقالل  و ماا ی  ترصاص  دهدکاه  مای  نشاان  پاهوهش  نتاایج  .مورد بررسی قراردادناد 
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 حسابرسای  ۀا زحما  حاق  و حسابرسای  ۀتا یکمۀانداز باین  مانااداری  ارتاااط  و ای . دارند حسابرسی ۀا زحم حق با وماناداری

 . نشد مشاهده

 شناسی پژوهش روش

ی نظاری  منظاور تادوین مااان    باه هماساتگی اسات.    ،کاربردی و از  حاظ ماهیات و روش  ،از  حاظ هدفاین پهوهش، 

 یهاا  شارکت ماا ی منتشرشاده توساط     یهاا  صاورت هاای پاهوهش، از    استهاده شده اسات. داده میدانی  ۀپهوهش از مطا ا

ناوین   آورد ره افازار  نار   نیچنا  هام شده در بورس اورا  بهادار تهران واقع در سایت سازمان بورس اورا  بهادار و  پذیرفته

متغیرها و انجا  محاساات الز  جهت دساتیابی   یساز آمادهمنظور  او یه، به یها دادهاسترراج شده است. پس از گردآوری 

 استهاده گردید. وزیو یافزارا نر از  ها دادهمنظور تجزیه و تحلیل  اکسل و به افزار نر به متغیرهای موردنیاز پهوهش از 
 آماریۀجامعه و نمون

تاا  1911شاده در باورس اورا  بهاادار تهاران در قلمارو زماانی        پذیرفتاه  یهاا  شارکت آماری این پهوهش،کلیه  ۀجاما

رای انتراو نمونه استهاده شده است. براین اساس هار  ب )غربا گری( این پهوهش، از روش حذفی سامانمنداست. در 1912

 .شود یمنمونه انتراو  تنوان بهشرکت که کلیه شرایط زیر را همزمان داشته باشد، 

 اسهند ماه هر سال باشد 21منتهی به  ها آنمقایسه اطالتات، سال ما ی  منظور به. 

 .طی بازه زمانی پهوهش سال ما ی  ود را تغییر نداده باشد 

  دسترس باشد و اطالتات موردنیاز مربوط به متغیرها در دسترس باشد. قابل ها آناطالتات ما ی 

 ماا ی و   یگار  واسطه، ها نگیزی ، یگذار هیسرما یها شرکت، جزء ها یبدهو  ها ییداراماهیت  اص  تلت به

 ها نااشد. بان 

پذیرفته شده در باورس اورا  بهاادار تهاران     یها شرکتشرکت از بین  114 درمجمو با در نظر گرفتن شرایط فو ، 

 نمونه پهوهش انتراو شدند. تنوان به

 پژوهش تحلیلی الگوی

 شود: ( استهاده می1  از رابطه )دوّل و آزمون فر یه اوّ منظور بهدر این پهوهش، 

(1)                                                                             

                                                 

و ارتااطاات سیاسای    (II) ما کاان نهاادی متغیار مساتقل    متغیر وابسته و  (AF) حسابرسی ا زحمه حقکه در ا گوی فو  

 :شود یم یریگ اندازهاست و به صورت زیر  (PCON) تادیلگر متغیر

 یریا گ انادازه ، بارای  شاود  یما متغیر وابسته در نظار گرفتاه    تنوان بهحسابرسی  ا زحمه حقدر این پهوهش  غیر وابسته:مت

 حسابرسی استهاده شده است. یها نهیهزحسابرسی از  گاریتم طایای  ا زحمه حق

ها،  ما کان نهادی شامل سها   نهادهایی مانند یان  ،(1111)11بوشما کیت نهادی است که طاق تاریف  متغیر مستقل:

بازنشستگی است. در این پهوهش نساات تااداد ساها  در ا تیاار ما کاان       یها صندو ، بیمه و یگذار هیسرماهای  شرکت

هاای   اطالتیاه مرباوط باه گازارش    اطالتات مرباوط باه ساهامداران نهاادی از      شود. نهادی به کل سها  شرکت استهاده می

 .دیآ یم دست به مدیره سا یانه هیئت
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شاا ص ارتااطاات   . شاود  یما در نظر گرفته  گر لیتادمتغیر  تنوان به در این پهوهش ارتااطات سیاسی :گر لیتعدمتغیر 

سیاسی دارای سه باد اقتصادی، اجتماتی و فردی است. باد اقتصادی آن تاارت است از درصد ما کیت مستقیم دو ت از 

اسات.   هاا  شارکت نهادهای وابسته به دو ت در سارمایه   یگذار هیسرما. باد اجتماتی آن تاارت است از ها شرکتسرمایه 

، هیاأت مادیره و...( افارادی از دو ات     رتاملیماد ) ها آنکه در سطح مدیریت  ییها شرکتدی آن تاارت است از باد فر

و یاا   (1914، یگاورج  یاحماد اتتماادی و  دو تی باشد ) یها شرکتمانند رئیس جمهور، نماینده مجلس، وزیر و نماینده 

 (.2115، 21و همکاران فانگنماینده شرکت دو تی باشد ) رهیمد ئتیهاینکه حداقل یکی از اتضای 

 دو شرط در نظر گرفته شده است تاارت است از: ،ی محاساه و اندازه گیری ارتااطات سیاسیبرا این پهوهشدر 

درصد باشاد شارکت دارای    51وابسته به دو ت بیشتر از  ینهادهاکه سها  درا تیار دو ت و  که یصورتدر  شرط اول:

، و نهادهاای  و نهادهای وابسته به دو ات  ها سازمانبه  شدهواگذاری  دو تی یها شرکتمثال،  تنوان بهارتااط سیاسی است. 

نهادهاای وابساته باه     (1919 ادادادی و همکااران )  طاق پاهوهش   (.1911 ،ی و شهرابیئدریا)شاه دو تی( است ) حکوتی

 .شود بنیاد مستضاهان و ... را شامل میاجتماتی،  نیتأمملی ایران، بیمه  یگذار هیسرمادو ت مانند 

یاسای  ، شرکتی با ارتااطاات س بتابراین ،نماینده شرکتی دو تی باشد رهیمد أتیهحداقل یکی از اتضای  شرط دو : اگر

 (.2115، 21فانگ و همکاران) شود یمتلقی 

شارکت دارای   تنوان  به طاق شروط فو  ا ذکر، چنانچه در شرکتی این دوشرط به صورت همزمان وجود داشته باشد

و در غیار ایان صاورت تادد صاهر بارای آن در نظار        ی   تدد که در این صورتشود یم گرفتهارتااطات سیاسی در نظر 

 .شود یمگرفته 

 ، متغیرهای کنتر ی شامل:(2111) مکارانه تی وطاق پهوهش 

TA:  شود یممحاساه  ها ییداراکه از  گاریتم طایای کل  استاندازه شرکت. 

CR:  شود یمجاری محاساه  یها یبدهجاری بر  یها ییدارانسات جاری شرکت است که از تقسیم. 

INV:  است ها ییداراشرکت به کل  یها یموجودنسات از. 

ARشود یممحاساه  ها ییدارادریافتنی به کل  یها حساونسات : از. 

OPN: ،صورت تدد صهر تالق  و در غیر این 1اگر حسابرس نظر تادیل شده ارائه دهد تدد  انهار نظرحسابرس است

 .ردیگ یم

LOSS:  صورت برابر تدد صهر است. در غیر این 1شرکت طی سه سال گذشته دچار زیان شده باشد، تدد اگر 

ROA:  شود یممحاساه  ها ییدارابه کل   ا ص سوداز نسات. 

AUDITOR:       اگر شرکت مورد نظر توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشاد برابار یا  و در غیار اینصاورت

 .هر استبرابر ص
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 پژوهشهای  یافته
 و همبستگی متغیرها توصیفی یها آماره

آماار توصایهی متغیرهاای آزماون      1 جادول در  .دهد یمنشان  ها دادهتوزیع و ایت توصیهی نمایی کلی از  یها آماره

ماورد   یهاا  شارکت حسابرسی برای  ا زحمه حقمیانگین مقدار  است. آورده شده مرکزی و پراکندگی یها شا ص شامل

درصاد از ساها     41طور میانگین  به دهد یماست که نشان  41/1میانگین ما کیت نهادی برابر با  .است 41/21مطا اه، برابر 

کاه بیاانگر آن   اسات   54/1تااطات سیاسی شرکت برابر باا  در دست سهامداران نهادی است. میانگین ار نمونه یها شرکت

پارامترهاای پراکنادگی    نیتار  مهام انحراف مایار یکی از  .ات سیاسی هستنددارای ارتااط ها شرکتدرصد از  54 که است

، انحاراف   111/1حق ا زحمه برابار  متغیر میانگین است. انحراف مایار  است و مایاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از

باه نزدیکای میاناه و میاانگین      باتوجاه اسات.   41/1و انحراف مایار ارتااطات سیاسی برابر  92/1مایار ما کیت نهادی برابر 

حسابرسای   میاناه حاق ا زحماه   . بیان کرد که متغیرهای پهوهش از توزیع آماری مناسای بر اوردار هساتند   توان یممتغیرها 

  است. 1و میانه ارتااطات سیاسی برابر  باشد یم 52/1میانه ما کیت نهادی نیز برابر ، 45/21برابر 
 . آمار توصیفی متغیرها1جدول 

 همبستگی بین متغیرها

 ا زحمه حقدرصد بین  5سطح  ، دردهد یمنشان  شود یم( مشاهده 2) جدولکه دراساس  رای  هماستگی متغیرها  بر

 وجود دارد.و مانادار هماستگی مثات  ،حسابرسی ا زحمه حقمتغیر ارتااطات سیاسی و و بین حسابرسی و ما کیت نهادی 
 . ضریب همبستگی متغیرها2جدول 

 AF II PCON TA CR INV ARS OPN LOSS ROA AUDITOR نا  متغیر

AF 1           

II 111/1  1          

PCON 291/1  219/1  1         

 الف: آمار توصیفی متغیرهای پیوسته پژوهشبخش 
 انحراف مایار حداقل حداکثر میانه میانگین نا  متغیر

 111/1 15/11 112/29 45/21 41/21 ا زحمه حسابرسی حق

 922/1 11/1 11/1 52/1 41/1 ما کیت نهادی

 451/1 12/11 12/11 12/19 12/19 اندازه شرکت

 115/1 22/1 11/2 21/1 51/1 نسات جاری

 144/1 11/1 11/1 22/1 24/1 ها ییدارای شرکت به کل ها یموجودنسات 

 111/1 11/1 11/1 22/1 25/1 ها ییدارای دریافتنی به کل ها حساونسات 

 921/1 11/1 11/1 11/1 12/1 زیان  ا ص

 194/1 -41/1 22/1 11/1 11/1 ها ییدارابازده 

 پژوهشبخش ب: آمار توصیفی متغیرهای گسسته 
 انحراف مایار حداقل حداکثر میانه میانگین نا  متغیر

 411/1 11/1 11/1 11/1 54/1 ارتااطات سیاسی شرکت

 511/1 11/1 11/1 11/1 41/1 انهارنظر حسابرس

 411/1 11/1 11/1 11/1 22/1 حسابرسی دهنده انجا مؤسسه 
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 AF II PCON TA CR INV ARS OPN LOSS ROA AUDITOR نا  متغیر

TA 292/1  915/1  211/1  1        

CR 192/1-  12/1-  19/1-  11/1-  1       

INV 1422/1  15/1-  11/1-  29/1-  921/1  1      

ARS 1294/1*  12/1-  11/1-  114/1  145/1  22/1-  1     

OPN 124/1-  11/1-  111/1  111/1  11/1-  11/1-  111/1  1    

LOSS 191/1-  11/1-  11/1-  121/1-  11/1-  19/1-  11/1-  115/1  1   

ROA 155/1  292/1  119/1  112/1*  91/1*  191/1  11/1-  121/1  955/1  1  

AUDITOR 915/1  142/1  29/1  215/1  15/1-  14/1-  111/1  119/1  141/1  15/1-  1 

 آزمون فروض کالسیک رگرسیون

جهت اطمیناان از اینکاه ارتاااط  طای میاان متغیرهاای مساتقل و کنتر ای بار نتاایج پاهوهش اثارات             در این پهوهش، 

، مقادار شاا ص تامال تاور      4محاسااه شاده اسات. طااق جادول       نامطلوبی  واهد داشت یا  یر، تامل تاور  واریاانس  

ی مشاکلی را   طا  هام نتیجه گرفت که وجود این  نتوا یمرو  به دست آمد؛ ازاین 11واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از 

 -زمون جاار  آبررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده ا گوها از  منظور بهایجاد نرواهد کرد.  ا گوی بر مانای ریگ جهینتبرای 

توزیاع  درصد است، فرض صهر مانی بر نرمال باودن   5. باتوجه به اینکه سطح ماناداری این آزمون کمتر از شد  استهادهبرا 

 زانیا م  باه مرکزی، چنانچه تاداد مشاهدات در نمونه مورد بررسی  شود، اما طاق قضیه حد اجزای ا گوهای پهوهش رد می

ی پارامتریا   هاا  آزماون تاوان از   به نرمال نزدی  است و حتی اگر جاماه نرمال نااشد، می ها دادهکافی زیاد باشد، توزیع 

کاه باقیماناده ا گاو، مشاکل ناهمساانی واریاانس        دهد یم(، نشان 11/911راستنمایی ) . ماناداری آماره نساتاستهاده کرد

 استهاده شد. افتهی میتامدارد و جهت رفع این مو و ، با رویکرد حداقل مرباات 
 ها هیفرضنتایج آزمون 

. هاسمن انجاا  شاود   H یمر و در صورت  زو  آزمون  Fدر ابتدا جهت انتراو ا گوی رگرسیونی مناس  باید آزمون 

 آورده شده است. 9نتایج این آزمون ها در جدول 
 ها هیفرضهاسمن  Hلیمر و  Fآزمون  .3 جدول

 نتیجه آزمون احتمال آماره نا  آزمون

 تابلویی یها داده 11/1 112/1  یمر Fآزمون 

 اثرات ثابت 11/1 29/11 هاسمن Hآزمون 

 5از  تار  کوچا   یمار برابار صاهر و     Fشاده از آزماون    ، مقدار سطح ماناداری محاسااه شود یمکه مالحظه  گونه همان

هاسامن نیاز    Hشاده از آزماون    تابلویی استهاده نمود. سطح ماناداری محاساه یها دادهرو باید از روش  ازاین، درصد است

از روش اثارات ثابات    و بایاد روش اثارات تصاادفی ناساازگار اسات      ،، بنابرایندرصد است 5تر از  و کوچ  11/1برابر 

 استهاده شود.
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 ها هیفرضمون اصل از آزنتایج ح. 1 جدول

درصاد   5در ساطح  طاای    Fاحتماال آمااره   رگرسایونی از   ا گویرسی مانادار بودن منظور بر ، به4جدول  با توجه به

درصاد   15(، باا اطمیناان   111/1( و نیز سطح مانااداری آن ) 41/111) آمده دست بهF استهاده شده است. با توجه به آماره 

 4جادول  کاه در  تادیل شده  ری  تایین  همچنین .بیان کرد که ا گو در کل از ماناداری  وبی بر وردار است توان یم

% تغییارات متغیار وابساته را تایاین     14کند متغیرهای تحقیق حدود  که بیان می باشد یم 1494/1ماادل  نشان داده شده است

هماستگی متوا ی  ا گو یها ماندهیباقکه بین  دهد یمنشان که است  59/1برابر  4جدول آماره دوربین واتسون در می کند. 

  وجود ندارد.

برابار   ما کیات نهاادی  حسابرسای،  اری  متغیار     ا زحماه  حاق بین ما کیات نهاادی و    ۀ، در بررسی رابط4طاق جدول 

و مای تاوان    (1112/1درصاد ماناادار اسات )    5 حاظ آماری در ساطح  ت که از اس -2144/2برابر  tو آماره ( -5445/1)

منهی بین ما کیات نهاادی باا حاق ا زحماه حسابرسای وجاود داد و باا افازایش ما کیات نهاادی حاق ا زحماه               ۀگهت رابط

 ماناادار منهای و  رابطۀ  ،حسابرسی ا زحمه حقبین ما کیت نهادی و در نتیجه می توان گهت که . حسابرسی کاهش می یابد

 اول می باشد. ۀاین نتیجه گویای تایید فر ی وجود دارد.

حسابرسای را   ا زحماه  حاق ارتااطاات سیاسای شارکت رابطاه باین ما کیات نهاادی و        می نمود کاه  ررسی دو  بفر یۀ 

مشااهده مای    4می توان مشاهده نمود. هماانطور کاه در جادول     4دو  را در جدول فر یۀ نتیجه آزمون . کند تضایف می

د درصا  5است که از  حااظ آمااری در ساطح     1229/1برابر tو آماره ( 1214/1 ری  متغیر ارتااطات سیاسی برابر )شود 

( مای  1541/1برابر ) t( و آماره 1142/1ماادل ) ما کیت نهادی * ارتااطات سیاسی ری  متغیر  (.9122/1مانادار نیست )

 تامل تور  واریانس ماناداریسطح  tآماره   ری  متغیر

 - 1111/1 2119/91 1191/11 مادأترض از 

 1112/2 1112/1 -2144/2 -5445/1 ما کیت نهادی

 5111/5 9122/1 1229/1 1214/1 ارتااطات سیاسی

 1491/1 1529/1 1541/1 1142/1 (ارتااطات سیاسی×ما کیت نهادی)

 9221/1 1111/1 2919/21 2112/1 اندازه شرکت

 4121/1 1111/1 1121/2 1411/1 نسات جاری

 9521/1 1111/1 1195/1 2151/1 ها ییدارابه کل  ها یموجودنسات 

 1521/1 1111/1 9512/1 9111/1 ها ییدارادریافتنی به کل  یها حساونسات 

 1459/1 1511/1 -4111/1 -1211/1 انهارنظر حسابرس

 2141/1 1221/1 -1151/2 1445/1 زیان  ا ص

 5594/1 1111/1 -1194/1 -5411/1 ها ییدارابازده 

 1921/1 1111/1 1122/11 2129/1 حسابرسی دهنده انجا مؤسسه 

R
2 1529/1 

R
 1494/1 تادیل شده2

 (1111/1) 4199/111 (ا گوماناداری سطح ) Fآماره 

 59/1 دوربین واتسون
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باین ما کیات نهاادی و     ۀرابط ،% مانادار نمی باشد و می توان گهت ارتااطات سیاسی شرکت15باشد که در سطح اطمینان 

ارتااطاات سیاسای بار     کاه  نتیجه گرفت توان یمبا توجه به مطا   باال حق ا زحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 

نتایج متغیرهاای   .دو  پهوهش رد می شودفر یۀ و  حسابرسی تأثیر ماناداری ندارد ا زحمه حقبین ما کیت نهادی و  ۀرابط

هاای   هاا، نساات حسااو    هاا باه کال دارایای     شرکت، نسات جااری، نساات موجاودی    ۀکنتر ی نشان می دهد که بین انداز

 ۀرابطا  ،انجا  دهنده حسابرسی با حق ا زحمه حسابرسای  ۀها؛ و موسس  ص، بازده داراییها، زیان  ا دریافتنی به کل دارایی

 ماناداری وجود دارد.

 و پیشنهادها یریگ جهینت

ررسای  حسابرسی با تأکید بر ارتااطات سیاسای شارکت ماورد ب    ا زحمه حقاین پهوهش رابطه بین ما کیت نهادی و در 

حسابرسای کااهش    ا زحماه  حاق با افازایش درصاد ما کیات نهاادی میازان       کهدهد یمنشان  اولفر یۀ قرار گرفت. نتیجه 

از ثروت  اود را   یتوجه قابلحجم  ینهاد گذاران هیسرماو  یگذار هیسرمانهادهای باتوجه به اینکه ، . بر این اساسابدی یم

، گاذاران نهاادی   سارمایه  باه د یال نظاارت فااال     هاا  شرکتدر این نو   .، نظارت دارندشرکتبر  ،کنند یم یگذار هیسرما

شاود کاه ریسا  حسابرسای و حجام تملیاات        کیهیت گزارشگری در سطح باالیی قارار دارد کاه ایان امار موجا  مای      

و   اان . شاود  یما ا زحمه پردا تی به حسابرسان کم  حسابرسی کاهش یابد، با کاهش حجم تملیات حسابرسی، میزان حق

چاه بیشاتر مشاکالت     کاهش هار سا   نظارت کارآمدفر یۀ ، کنند یم، بیان (2111)و همکاران میتراو  (2111) همکاران

 موجا   و اباد ی یما شود که در نتیجه ریس  و حجم حسابرسی کااهش   ما ی می یها صورتنمایندگی و افزایش کیهیت 

 .  شود یما زحمه حسابرسی  ارتااط منهی بین ما کیت نهادی و حق

منهای و   ۀرابطا  ،ا زحماه حسابرسای   و حاق  ما کیات نهاادی  بین  ،اوّلفر یۀ ن آزمونتایج شده و   به مطا   گهته باتوجه

کاه   اسات  تار  نییپاا زحمه حسابرسی شرکت  ، هرچه ما کیت نهادی باالتر باشد، حقگرید تاارت وجود دارد. به ماناداری

در ایان پاهوهش وجاود    همچناین   .هماهناگ اسات   (2111) و همکااران میترا، (2111) و همکاران  انبا نتایج این مسئله 

و  حسابرسای ماورد بررسای قرارگرفات     ا زحماه  حقدر شرکت و تأثیر آن بر رابطه بین ما کیت نهادی و  ارتااطات سیاسی

باتوجاه باه تأییاد     .کناد  ینما حسابرسی را تاادیل   ا زحمه حقبین ما کیت نهادی و  ۀمشرص شد که ارتااطات سیاسی رابط

را تحات تاأثیر    یحسابرس  ا زحمه حقبیان نمود که ارتااطات سیاسی رابطه بین ما کیت نهادی و  توان یمدو  فر یۀ نشدن 

مدیره و  هیئتبیان کرد که  توان یم ،براین اساس .ندارد سازگاری، (2111تی و همکاران )که با نتایج ، دهد ینم ود قرار 

نظاارت  و اتتااار  اود،    شاهرت  حسان حهظ  وشنامی و  لید  به ممکن است ها شرکتدر  مدیران دارای ارتااطات سیاسی

ما ی داشته باشند و این اطمینان را به سهامداران بدهد که وجاود ارتااطاات سیاسای شارکت کیهیات       یها صورتکافی بر 

 یهاا  اسات یسمشارص باودن انتظاارات تملیااتی و همااهنگی      باه  توجه همچنین با  .کند ینمما ی را تضایف  گزارشگری

د یال نظاارت دقیاق     ، در واقاع، باه  شاود  یما فاراهم   یبا ساهامداران دو تا   یها شرکت یها تیفاا ما کیتی، نوتی کنترل بر 

نظارت مدیران دارای ارتااطات سیاسی،  یها شرکتدر  ه تضمین ا افی حسابرس نیاز ندارند.ب کنندگان اداره، گذار قانون

را  هاا  شارکت ما ی  واهند داشت و سهامداران نهادی نیاز باه تاالش بیشاتر حسابرساان در ایان ناو         یها صورتکافی بر 

 .کنند احساس نمی
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، یگاذار  هیسارما کاه بارای    شاود  یما پیشانهاد   نهاان ی ، سهامداران و سایر گذاران هیسرمانتایج پهوهش، به  باتوجه به

مربوط به سهامداران نهادی اسات، زیارا در    ها آن یگذار هیسرمارا در او ویت قرار دهند که درصد باالیی از  ییها شرکت

باه مؤسساات حسابرسای و    همچناین  . شاود  یما کمتری باه حسابرساان پردا ات     ا زحمه حقنظارت باالتر و  ها شرکتاین 

حضور و تد  حضور ما کان نهاادی را   ،حسابرسی ا زحمه حقآورد او یه از جهت برکه  شود یم توصیهسازمان حسابرسی 

حسابرسی حسابرسان ماتمد باورس شارکت    ا زحمه حقبا توجه به اینکه روابط سیاسی باال باتث تادیل . مدنظر قرار دهند

رواباط سیاسای شارکت را در نظار      یگذار هیسرماکه هنگا   شود یمبا قوه و سهامداران توصیه  گذاران هیسرما، به شود یم

 کنند. یگذار هیسرمابگیرند و با توجه به این روابط در شرکت 

، انوا  دیگر ما کیت، مانند ما کیات  اانوادگی، ما کیات انهارادی و     شود یم پیشنهاد آتی یها پهوهش منظورانجا  به

 مورد بررسی قرارگیرد.گر متغیر تادیل تنوانتأثیر ارتااطات سیاسی به  حسابرسی و ا زحمه حقما کیت شرکتی با 

 ها یادداشت
1.Karim   2.Griffin   3.Tee   4.Mitra 

5.Al-dhamari and Ku Ismail 6.Simunic   7.Ali and Lesage 8.Khan 

9.DeAngelo   10.McConnell and Servaes 11.Gul   12.Boubakri 

13.Chaney   14.Qian    15.Boo and Sharma 16.Shi 

17. Hu    18. Goodwin   19.Bushee  20.Fung 

 منابع

و کاهش محدودیت تأمین ما ی در بورس اورا  بهادار تهاران.   یگذار هیسرما(. بررسی اثر ارتااط سیاسی بر 1914) .احمدی گورجی، جلیل ؛اتتمادی، حسین

 .4-29 (،2)1 تحقیقات حسابداری،

حساابداری و   یهاا  یبررسا بایش از حاد و تملکارد شارکت.      یگاذار  هیسرما(. تأثیر ارتااطات سیاسی بر 1911) .وحیدتقی زاده  انقاه،  ؛بادآورنهندی، یونس

 .111-111 (.25)2، حسابرسی

مطا ااات تجربای   (. رابطاه باین مناابع صارف شاده بارای حسابرسای دا لای و مراارج حسابرسای مساتقل.            1912) وطاری، حساین  تلوی ؛حساس یگانه، یحیی

 .11-12(، 1)1 ،حسابداری ما ی

(، 1)21، حساابداری و حسابرسای   یهاا  یبررسا زحمه حسابرسی.  (. بررسی تأثیر سا تار ما کیت بر حق1919) . وانساری، نیکو ؛ دادای، و ی؛ قربانی، رامین

12-51. 

، داناش حسابرسای  ا زحماه حسابرسای.    (. تأثیر سا تار ما کیت و سا تار ما ی بر حق1914) .، رسولزاده حسنبرادران  ؛در شی، ر ا؛ بادرآور نهندی، یونس

15(21،)114-19. 

 کااربردی  یهاا  پاهوهش . شارکت  آتی تملکرد و واقای سود مدیریت بین رابطه بر دو تی ما کیت گر تادیل نقش. (1911). فاطمه شهرابی، تااسالی؛ دریائی،

 .111-142(،1)1، ما ی گزارشگری در

پذیرفتاه شاده در باورس اورا      یهاا  شارکت حسابرسی در  یها نهیهز(. تأثیر سا تار ما کیت بر 1912) .قهرمانی، ساید؛ ، زهرههایحاجساادتیان، محمدحسن؛ 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.یازدهمین همایش ملی ایرانبهادار تهران. 

 حسابرسای  ا زحماه  حاق  و حسابرسای  کمیتاه  باین  رابطاه  بار  مادیره  هیئت سیاسی ارتااطات تأثیر بررسی(.1914) .آرزو فلسهی، مهدی؛ مردانی، ر ا؛ گلستانی،

 .انسانی تلو  و اقتصاد مدیریت، در نوین پهوهشهی ا مللی بین کنهرانس دومین .تهران بهادار اورا  بورس در شده پذیرفته یها شرکت

 .21-14 (،2)2، تجربی حسابداری یها پهوهشحسابرسی.  ا زحمه حقکمیته حسابرسی و  یها یهگیو(. 1915) .اورادی، جواد ؛بیاض، محمود الری دشت

 یهاا  شارکت بین ما کیت نهادی سها  و مدیریت سود در  ۀرابط(. بررسی 1911) .اهلل فرزانه، حجت ؛مرادزاده فرد، مهدی؛ نانمی اردکانی، مهدی؛ غالمی،ر ا

 .11-15، (2)12، حسابداری و حسابرسی یها یبررسپذیرفته شده در بورس اورا  بهادار تهران. 
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ا زحماه حسابرسای و میازان     (. بررسی رابطه بر ی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، حق1911) .آهنگر، میثم تاار طا  ؛ ملکیان، اسهندیار؛ احمدپور، احمد

 .91-51 (،4)4، حسابداری ما ی یها پهوهشهای پذیرفته شده در بورس اورا  بهادار تهران.  ما کیت شرکت

 حساابداری و حسابرسای،   یها یبررسی. حسابرس ا زحمه حق(. سرمایه اجتماتی و 1911) .، محمدتلییکیب رج ؛قمی، محمدجندقی ، محمدر ا؛ پور مهربان

25(2 ،)211-221. 

 .21-1،11، رسمیحسابدار  .حسابرسی ا زحمه حق(. توامل مؤثر بر تایین 1911) .شوجمشیدی اوانکی، کور ؛مهرانی، ساسان

مجلاه  (. رابطه بین ما کیت نهادی، تمرکز ما کیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطالتات حساابداری.  1911) .مرادی، محمد ؛، تلییومیق فاالمهرانی، ساسان؛ 

 .91-55 (،11)9، دانش حسابداری

 .41-22(،1)2، حسابداری ما ی یها پهوهش. کارانه محافظه(. رابطه نو  ما کیت نهادی و حسابداری 1911) .اسکندر، هدی؛ مهرانی، ساسان؛ مرادی، محمد
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