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 چکیده

های دارای ارتباطات سیاسی شود. از  تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت معامالت با اشخاص وابسته می
تواند  نفوذ، می های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی طرفی، معامالت با اشخاص وابسته در شرکت

استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهلۀ  منجر به سوء
اول، بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و معامالت با اشخاص وابسته و در وهلۀ دوم، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطۀ بین 

گیری متغیر ارتباطات سیاسی از تحلیل  وشتار جهت اندازهباشد. در این نمعامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود می
ها، مالیات بر درآمد، تعداد کارکنان و بیمۀ پرداختی استفاده عاملی پنج متغیر ارزش بازار سهام، ارزش دفتری دارایی

 شرکت پذیرفته شده در بورس 120های پژوهش از اطالعات مالیِ  گردیده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه
استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از الگوی رگرسیون  1396تا  1389اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 

های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین  چندمتغیره و داده
. افزون براین، رابطه معناداری میان معامالت با اشخاص وابسته و باشدارتباطات سیاسی و معامالت با اشخاص وابسته می
گر ارتباطات سیاسی، وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین معامالت با مدیریت سود یافت نشد؛ اما با افزودن متغیر تعدیل

 اشخاص وابسته و مدیریت سود تأیید گردید.
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 مقدمه
انگیزۀ انجام این پژوهش، کنکاشِ سودمندی یا فزایندگیِ ارتباطاات سیاسای در جهات مناافعِ     

باشد. شواهد پیشین حاکی از آن اسات کاه تاأثیرات مثبات ارتباطاات سیاسای در       نفعان می ذی

دهنادگان  تر باه وام (، دسترسی راحت2001، 1مواردی همچون؛ ارتقای ارزش شرکت )فیسمن

-؛ لئاوز و اوبرهاولز  2005، 2و استقراض آسوده در عوض تقلیل هزینۀ بادهی )خواجاا و مااین   

و  2014، 6؛ هوساتون و همکااران  2012، 5؛ بوبااکری و همکااران  2006، 4؛ فاسایو 2006، 3جی

های دولتی )فاسیو و ( و کاهش احتمال ورشکستگی به سبب حمایت1394رضایی و افروزی، 

تواناد تاأثیرات   کناد. از ساوی دیگار، ارتباطاات سیاسای مای      ( نمود پیدا مای 2006، 7نهمکارا

، 8؛ حسان و همکااران  2010؛ فاسایو،  2006مخربی همچون؛ اهرم مالی بیش از اندازه )فاسایو،  

( و 2012؛ بوباااکری و همکاااران، 1997، 9جااویی )فااری و شاالیفر هااای راناات(، فعالیاات2012

هایی که ارتباطاات سیاسای یاوی     ( داشته باشد. شرکت2011 ،10نفوذپذیری )کیان و همکاران

طلبانه عمل نموده و منافع ساهامداران جاز را تحات تاأثیر      ای فرصت گونه دارند ممکن است به

هاا، معاامالت باا اشاخاص      گوناه شارکت   طلباناۀ ایان   یرار دهند. یکی از ابزارهای رفتار فرصت

هاای دارای ارتباطاات سیاسای را یاادر     کتباشد. معامالت باا اشاخاص وابساته، شار     وابسته می

تر در جهت نیل به اهداف خود گام بردارند، باه ایان طریاه کاه باا یاافتن افاراد        میسازد راحت

 12تواننااد معااامالت مثمرثمرتااری را داشااته باشااند. براساااس اسااتاندارد شااماره    ماادنظر ماای

مات یاا تعهادات باین    حسابداری ایران، معامله با شخص وابسته باه صاورت انتقاال مناابع، خاد     

گوناه   نظر از مطالبه یاا عادم مطالباۀ بهاای آن تعریا  شاده اسات. ایان         اشخاص وابسته صرف

مادیره، مالکاان نهاادی و از ایان     معامالت پیچیده هستند و اغلب بین شرکت و مدیران، هیئات 
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  131 ... سود یریتمعامالت با اشخاص وابسته و مد یاسی،ارتباطات س

ار و پذیرد و جای نگرانی دارد، چرا که معامله با این افراد خارج از عارف بااز  یبیل صورت می

 شود.  نهادهای نظارتی معموال انجام می

شواهد ضدونقیضی در ارتبااط باا معاملاه باا اشاخاص وابساته وجاود دارد. مناافعی کاه در          

تواند متذکر شد شامل؛ پایین باودن هزیناه معاامالت و بااال باودن ارزش      گونه معامالت می این

ساازی  (، کوتاه2010، 3اران؛ چن و همک2010، 2؛ ژیان و وونگ2000، 1شرکت )خوانا و پالپو

تار  ( و تجدیدنظر و آرایاش مجادد و بهیناه   2010فرآیند مذاکرات بین طرفین )ژیان و وونگ، 

( خواهاد باود. ازساویی، برخای ایان دساته       2009، 4های شرکت )چیونگ و همکااران فعالیت

اران را سبب ایداماتی همچون کنتارل نامناساب توساط ساهامد     معامالت را فزاینده دانسته و آن

؛ گاوردون  2000، 5دانند )جانسون و همکااران هایی همچون مدیریت سود مینهادی یا فعالیت

 (.2009؛ چیونگ و همکاران، 2005، 6و هنری

های منحصر به فردی که دارد؛ مدخل مناسبی بارای  محیط اطالعاتی ایران به سبب ویژگی

ه این صاورت برشامرد. نخسات،    توان بباشد و دالیل آن را میبررسی و انجام این پژوهش می

نامه و یوانین معاامالتی مالحظاات ماذهبی در نظار     ایران یک کشور اسالمی است و در اساس

هاای اساالمی معاامالت را    ها بر اساس چارچوب مشخص و طباه ارزش گرفته شده و شرکت

یاسای در  هایی مواجه هستند. دوم، ارتباطات سرو، مدیران با محدودیت باید انجام دهند؛ از این

ای دارناد؛ چراکاه ساهن انادکی از ایتصااد ایاران باه        کنناده ها نقش تعیینتعیین ارزش شرکت

های پذیرفتاه شاده در باورس    بخش خصوصی تعله دارد و سهن بیشتری از سهامداران شرکت

( نشاان داده  2001باشاد و تحقیقااتی همچاون فیسامن )     اوراق بهادار تهران وابسته به دولت می

باشد. سوم، معامالت با اشخاص وابساته  ها باالتر میگونه شرکت ت سیاسی در ایناست ارتباطا

به عنصری مهن در گزارشگری مالی تبدیل شده است، تا جایی که در فرمات جدیاد گازارش    

 حسابرسی، بسیار بیش از پیش بر افشای این بخش توسط نهاد گزارشگر تأکید شده است.  
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، بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و معاامالت باا اشاخاص    با این اوصاف، هدف از این نوشتار

وابسته و در ادامه، تأثیر روابط سیاسی بر ارتباط باین معاامالت باا اشاخاص وابساته و مادیریت       

 باشد. سود می

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
در  هاها از آنگسترۀ وسیعی از تحقیقات به موضوع ارتباطات سیاسی و استفادۀ شرکت

توان به تحقیقاتی اند که از این میان میها پرداختهجهت کسب منافع ایتصادی از دولت

(، فاسیو 2006(، فاسیو و همکاران )2005) 2(، دینک2013) 1همچون امور و بندسن

( اشاره نمود 2008) 4( و الی و همکاران2003) 3(، جانسون و میتون2001(، فیسمن )2006)

اند. نتایج اکثر های ایتصادی و مالی بررسی کردههای آن را در محیطکه این پدیده و پیامد

ها از منابع خود در جهت افزایش و ارتقای روابط این مطالعات حاکی از آن بود که شرکت

برند تا خود را در مواردی همچون تأمین مالی و اخذ امتیاز، گریز از جراین سیاسی بهره می

وجود بحران مالی در بازار تأمین نمایند. بسیاری از این و حتی اخذ کمک مالی در شرایط 

منصب در ها نیز نشان دادند که ارتباط مستقین بین نهادهای سیاسی و افراد صاحبپژوهش

مدیره( وجود دارد. همچنین، در بسیاری از موارد، شرکت )مانند مدیرعامل و اعضای هیئت

نمایند و از شدن در انتخابات صرف میها برای افراد سیاسی وجوهی جهت برگزیدهشرکت

این طریه به تقویت ارتباطات سیاسی شرکت پرداخته تا در آینده از مزایای ارتباطات ایجاد 

های ذکرشده، دالیل  شده در جهت منافع شرکت بهره ببرند. افزون بر نتایج پژوهش

رد. نخست، ها به داشتن روابط سیاسی برشمتوان برای تمایل شرکت دیگری را نیز می

ها توانند نیازهای تجاری شرکتکه بازارها به سبب وجود یوانین محدودکننده نمی هنگامی

را برطرف نمایند یا یوانین سرسختانۀ مالیاتی وجود دارد یا اینکه پشتوانۀ ضعیفی برای دفاع 

تواند تا حدودی سبب رفع نگرانی گونه روابط می از حقوق یانونی وجود دارد؛ این

(. دوم، بسیاری از منابع 2006؛ الی و همکاران، 2008ها شود )الی و همکاران، شرکت
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ها شود و نهادهای دولتی هستند که یدرت تسهین منابع میان شرکتتوسط دولت کنترل می

(. سوم، بر اساس تئوری وابستگی 1994، 1ای را دارند )چایلدهای سرمایهو ایجاد پروژه

آوردن منابع ارزشمند و تقابل و دست ها در بهک به شرکتمنابع، روابط سیاسی موجب کم

شوند و همچنین موجبات کاهش عدم اطمینان در تعامل با عوامل خارجی و غیرمنتظره می

 (.2012، 3؛ وو و همکاران1978، 2آورند )پرفر و ساالنیک فضای کسب و کار را فراهن می

تر ها از هزینۀ بدهی پاییناز شرکت ههای پیشین حاکی از آن است که این دست نتایج پژوهش

(، انعقاد یراردادهای پربازدۀ دولتی 1394و رضایی و افروزی،  2012)بوباکری و همکاران، 

تر (، نظارت و بازبینی کم2009اران، های یانونی )گلدمن و همکو کاهش محدودیت

کاهش  هایتر به سبب وجود مشوق( پرداخت مالیات کن1998، 4)کروسنر و استراتمن

تر در بازارهای ریابتی )بوباکری و ( و تحمل فشار کن2012مالیات )حسن و همکاران، 

طور که در بخش مقدمه به طور مختصر  شوند. از سویی، همان ( منتفع می2012همکاران، 

جویی و مدیریت سود را نیز در پی گونه روابط آثار مخربی از جمله ریسک اشاره شد؛ این

گونه روابط رو به افزایش است و عقیده  ایا و معایب ارتباطات سیاسی، ایندارد. با وجود مز

ها ممکن است از معامالت با اشخاص بر این است به سبب نیل به اهداف مذکور، شرکت

های دارای روابط وابسته بهره برند. معامالت با اشخاص وابسته این اجازه را به شرکت

ف خود، ایداماتی از یبیل مدیریت سود را انجام دهد تا در جهت نیل به اهداسیاسی می

(. همانند ارتباطات سیاسی، 2009؛ چیونگ و همکاران، 2004، 5دهند )توماس و همکاران

معامالت با اشخاص وابسته نیز ممکن است به صورت کارا و ثمر بخش )باعث کاهش 

یبیل مدیریت  طلبانه )ایداماتی از بهای معامالت و افزایش ارزش شرکت شود( یا فرصت

( با استفاده از مبانی نظریۀ نمایندگی به 2004) 6هو سود( باشد. در این منظر، کلبک و می

بررسی معامالت با اشخاص وابسته پرداختند. آنها اظهارکردند که براساس نظریۀ 

دهد؛ چراکه مدیران با انتقال  نمایندگی، معامالت با اشخاص وابسته نگرانی را افزایش می
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دهند و موجب کاهش  های مالی را کاهش می اتکا به صورت ب سود و ثروت، یابلیتنامناس

اثر یراردادهای طراحی شده برای کاهش تضاد نمایندگی و در نهایت، خسارت به 

( 2005برخی پژوهشگران از جمله گوردن و هنری ) .شوند ها می سهامداران شرکت

طلبانه و برخی دیگر  سته جنبه فرصتمعتقدند که برخی از انواع معامالت با اشخاص واب

طلبانه نامید.  توان تمام معامالت با اشخاص وابسته را کارا یا فرصت جنبه کارا دارد و نمی

گیری  ها نشان داد که ایالم تعهدی اختیاری به عنوان مقیاس اندازه های پژوهش آن یافته

مین مالی با نرخ ثابت از مدیریت سود رابطۀ مثبتی با برخی از انواع معامالت ازجمله تأ

اشخاص وابسته دارد. آنها در مجموع نتیجه گرفتند که نگرانی درمورد معامالت با اشخاص 

وابسته، فقط درخصوص برخی از انواع معامالت با اشخاص وابسته وجود دارد. کوآن و 

( در پژوهشی، ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود را 2010همکاران )

مورد بررسی یرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که شواهد آماری معناداری دربارۀ رابطه 

 1بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود وجود ندارد. همچنین، وانگ و یوان

دار کردن بیان صادیانه و  ( دریافتند که فروش به اشخاص وابسته به واسطۀ خدشه2012)

حسابداری، تأثیر نامناسبی بر کیفیت سود دارد؛ زیرا فروش به های  یابل اتکابودن داده

باشد. در پژوهشی دیگر، کنگ و  اشخاص وابسته احتماالً نایض اصل معاملۀ متعارف می

اند که آیا معامالت با  ( در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخته2014) 2همکاران

از امکانات شرکت استفاده  اشخاص وابسته به عنوان سازوکاری در جهت سو استفاده

دهند که معامالت با اشخاص وابسته در  شود یا خیر. در مجموع شواهد نشان می می

که مشکل نمایندگی جدی است؛ رخ داده و در وایع عاملی جهت سو استفاده از  موایعی

برد. همچنین، حبیب و همکاران  امکانات شرکت بوده و ارزش شرکت را از بین می

وهشی به بررسی ارتباطات سیاسی، معامالت با اشخاص وابسته و انتخاب ( در پژ2017)

های دارای روابط  ها نشان داد شرکت حسابرس پرداختند. نتایج حاصل از تحقیه آن

کنند اما چنانچه دارای معامالت با  سیاسی، موسسات حسابرسی بزرگ را انتخاب می

 اشخاص وابسته باشند، این انتخاب را نخواهند داشت.

                                                                                                                   
1. Wang and Yuan 

2. Kang et al 
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در حوزۀ ادبیات داخلی نیز تحقیقاتی در خصوص عوامل موثر بر معامالت با اشخاص 

( طی انجام 1390راد ) وابسته مورد کنکاش یرار گرفته است. به عنوان مثال، صالحی

پژوهشی با هدف بررسی نقش چرخه عمر در رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و 

مرحله رشد، معامالت با اشخاص وابسته با عملکرد عملکرد به این نتایج دست یافت که در 

شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد و دیدگاه معامالت کارا در این مرحله غالب است؛ در 

مرحله بلوغ، بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت رابطه منفی و معناداری 

له افول رابطه معناداری بین وجود دارد و دیدگاه تضادمنافع غالب است. در نهایت، در مرح

سان انگیزه و هدف اشخاص  معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد وجود ندارد؛ بدین

کننده اثر مثبت یا منفی این معامالت بر عملکرد  وابسته در معامله با شرکت، عامل تعیین

( کفایت افشای معامالت با اشخاص وابسته را مورد 1391شرکت است. شعری و صابری )

درصد از  46طور میانگین  ها به بررسی یرار داده و به این نتیجه دست یافتند که شرکت

اند. همچنین  درصد از سایر موارد افشا را گزارش کرده 62تا  58موارد افشای عمومی و 

طور کامل  ایران، به 12خاطر نشان کردند الزامات افشای مندرج در استاندارد حسابداری 

( در پژوهشی به 1391پور و همکاران ) شود. در ادامه، خدامی نمی ها گزارش توسط شرکت

طی دو دوره زمانی پیش از  12بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 

اند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن  الزامات افشا و پس از الزامات افشا پرداخته

یریت سود از طریه معامالت فروش موجودی است که الزامات افشای جدید بر کاهش مد

ای به  ( در مطالعه1392کاال به اشخاص وابسته موثر بوده است. همچنین، سرلک و اکبری )

های پژوهش  بررسی رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود پرداختند. یافته

رابطۀ مثبت و حاکی از آن است که بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود، 

معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش همسو با فرضیۀ تضادمنافع بوده و ممکن است 

معامالت با اشخاص وابسته منجر به از دست رفتن ثروت سهامداران شود. کامیابی و 

بینی سود  ی معامالت با اشخاص وابسته و خطای پیش ( به بررسی رابطه1392همکاران )

بینی سود  ج نشان داد که بین معامالت با اشخاص وابسته و خطای پیشاند. نتای پرداخته

( پژوهشی با هدف گردآوری 1392ابدی ) ی مثبت و معناداری وجود دارد. خمامی رابطه
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های پذیرفته  شواهد در خصوص اثر معامالت با اشخاص وابسته بر مدیریت سود در شرکت

ست. وی دریافت وجود معامالت با اشخاص شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده ا

( به بررسی تأثیر معامالت 1393وابسته اثری منفی بر مدیریت سود دارد. بنافی و همکاران )

که  ها نشان داد، هنگامی یافته اند. های نمایندگی پرداخته هزینه با اشخاص وابسته بر

ود؛ تأثیر معامالت با ش گیری می های نمایندگی از طریه نسبت کیوتوبین اندازه هزینه

که تعامل بین  های نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی اشخاص وابسته بر هزینه

گیرد، این تأثیر معنادار  گیری یرار می های رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازه فرصت

نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معامالت با اشخاص وابسته از تئوری 

طلبانۀ مدیر را  تواند رفتار فرصت کند؛ به این معنی که این معامالت می دمنافع پیروی میتضا

( تأثیر 1396زاده و همکاران ) تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود. عباس

معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی و اثر تعاملی ریابت در بازار محصول بر 

معامالت با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی را مورد بررسی یرار رابطۀ بین 

اند. نتایج حاکی از آن بود که میان معامالت با اشخاص وابسته و بهای خدمات  داده

حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و ریابت در بازار محصول، موجب کاهش 

محدودی در ارتباط با روابط سیاسی در های  شود. از سویی دیگر پژوهش این رابطه نمی

توان به پژوهش رضایی و  بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است؛ در این میان می

( و  1397زاده خانقاه ) (، بادآورنهندی و تقی1394(، رضایی و افروزی )1393حصار ) ویسی

( در پژوهشی 1393حصار ) (  اشاره داشت. رضایی و ویسی1397ایمانی برندق و هاشمی )

اثر روابط سیاسی با دولت را بر رابطۀ بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و 

شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی یرار  های پذیرفته هزینۀ سهام عادی شرکت

هایی که ساختار مالکیت  های پژوهش نشان داد در شرکت اند. نتایج آزمون فرضیه داده

های دارای روابط سیاسی  است؛ کیفیت سود نیز باالست؛ حال آنکه در شرکت متمرکز

گسترده با دولت که ساختار مالکیت متمرکزی دارند، کیفیت سود پایین است. همچنین در 

هایی که ساختار مالکیت متمرکزی دارند، هزینۀ سهام عادی پایین است، ولی در شرکت

های دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار مالکیت متمرکزی دارند، شرکت
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( به بررسی رابطه هزینه بدهی با 1394هزینۀ سهام عادی باال است. رضایی و افروزی )

های  اند. یافته های دارای ارتباطات سیاسی گسترده پرداخته حاکمیت شرکتی در شرکت

ها رابطه منفی و  ی و ارتباطات سیاسی شرکتدهد که بین هزینه بده پژوهش نشان می

( به بررسی اثر ارتباطات 1397زاده خانقاه ) معناداری وجود دارد. بادآورنهندی و تقی

ها موید آن بود که  ازحد و عملکرد شرکت پرداختند.یافته گذاری بیش سیاسی بر سرمایه

شتری کسب کنند، اما ها کمک کند تا منابع مالی بی تواند به شرکت ارتباطات سیاسی می

های تجاری نشأت گرفته از ارتباطات سیاسی، اعتبار مضاعفی ایجاد کرده و  دسترسی به وام

مداران ممکن است  دهد. افزون بر این، دخالت سیاست های مالی را افزایش می هزینه

گذاری بیشتر از حد و  موجب تحری  در تخصیص منابع اجتماعی شده و به سرمایه

( طی پژوهشی به دنبال 1397د شرکت منجر شود. ایمانی برندق و هاشمی )تضعی  عملکر

های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار  بررسی تأثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود شرکت

های مختل  سیاسی تفاوت معناداری  تهران به این نتیجه رسیدندکه مدیریت سود در دوره

تواند از  نشان کردند که مدیریت سود در ایران میبا هن دارد. به عبارت بهتر، ایشان خاطر

 عوامل سیاسی تأثیر پذیرد.

با در نظر گرفتن موارد مذکور و نتایج تحقیقات ذکرشده که گروهی به آثار مثبت و 

اند، فرضیه گروهی به آثار منفی ارتباطات سیاسی و معامالت با اشخاص وابسته اشاره کرده

 گردد: زیر تبیین میاول پژوهش بدون جهت و به شکل 

فرضیه اول: بین ارتباطات سیاسی و معامالت با اشخاص وابسته، رابطه معناداری وجود 

 دارد.

که  شده در حوزۀ معامالت با اشخاص وابسته نشان داد هنگامیگسترۀ تحقیقات انجام

تا  کنندشوند، مدیران انگیزۀ مدیریت سود پیدا میطلبانه می ها درگیر روابط فرصتشرکت

هایی که (. همچنین، شرکت2005گونه رفتارها را سرپوشانی نمایند )گوردون و هنری،  این

از طریه معامالت با اشخاص وابسته سعی در ایجاد روابط سیاسی دارند؛ کیفیت 

توانند مقاصد ها بهتر میگونه شرکت کنند، چراکه این گری مالی خود را افشا می گزارش

ها به نمایش بگذارند. افزون بر این، را نسبت به سایر شرکتجوییِ سیاسیِ خود رانت
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تر توسط بازار و سایرین کش  و با آن برخورد خواهد شد، گونه مدیریت سود، کن این

کند هایی با ارتباطات سیاسی هستند و این روابط از آنها محافظت می چراکه مربوط شرکت

رد مذکور، فرضیه دوم و سوم پژوهش به (. با در نظر گرفتن موا2011، 1)کانی و همکاران

 گردد:شرح زیر تبیین می

فرضیه دوم: بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطه مثبت و معناداری 

 وجود دارد.

فرضیه سوم: ارتباطات سیاسی، رابطه معنادار بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت 

 کنند. سود را تقویت می

 روش پژوهش
های پژوهش،  ش انجام پژوهش، از نوع تحقیقات همبستگی است که برای آزمون فرضیهرو

رود. در این پژوهش، جامعۀ آماری شامل کلیه  کار می رگرسیون خطی چندمتغیره به

در نظر  1396الی  1389های  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های پذیرفته شرکت

هایی  گری( نمونه پژوهش، به روش حذفی )غربالگرفته شده است. از جامعۀ آماری 

 انتخاب شدند که از شرایط زیر برخوردار بودند:

طی دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار موجود باشند و تغییر سال مالی نداده  .1

 باشند؛ 

های مالی نباشند؛ زیرا عمدۀ  گری گذاری و سایر واسطه های سرمایه جز شرکت .2

 دارای ماهیت متفاوتی است؛ و ها  های این شرکت فعالیت

ویژه میزان معامالت با اشخاص  متغیرهای مورد نیاز جهت انجام این پژوهش به .3

 های توضیحی پیوست صورتهای مالی افشا شده باشد. وابسته در یادداشت

های اطالعاتی نظیر  های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، عمدتاً از سامانه همچنین، داده

رسانی ناشران  ، تارنمای سامانه جامع اطالع2ن بورس اوراق بهادار تهرانتارنمای سازما

گردآوری شده است؛ افزون بر  1( و تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران3)کدال

                                                                                                                   
1. Chaney et al 

2. www.new.tse.ir 

3. www.codal.ir 
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آوردنوین استفاده  شده  افزار ره های اولیه، از نرم موارد فوق برای استخراج برخی از داده

 است.

شرکت برای نمونه انتخاب شد. با در نظر  120بیان شده های  باتوجه به محدودیت

مشاهده  890های پرت، در مجموع  گرفتن دورۀ زمانی پژوهش و حذف برخی از داده

 های این پژوهش مورد استفاده یرار گرفت. شرکت( برای آزمون فرضیه ا )سال

 های پژوهش مدل
( زیر استفاده شده 1دل برای سنجش فرضیه اول پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیرۀ )م

   است.

 (1مدل )

RPTi,t = 0 + 1 PCONi,t + β2 ROAi,t+ β3 AUDITORi,t+ 4 ACi,t + ∑Industry + 

∑Year + .  

( به شرح زیر استفاده شده 2همچنین برای آزمون فرضیه دوم و سوم پژوهش از )مدل 

 است.

 (2مدل )

AB-DACi,t = 0 + 1 RPTi,t +2 PCONi,t + 3 RPTi,t*PCONi,t + 4 SIZEi,t + 5 

LEVERAGEi,t + 6 GROWTHi,t + 7 INVENTURYi,t + 8 CASHi,t + 9 

LOSSi,t + β10 AUDITORi,t + 11ACi,t + ∑Industry +∑Year + . 

 متغیرهای پژوهش

های  اصالحیه یانون تجارت در مورد شرکت 129(: ماده RPTمعامله با اشخاص وابسته )

دارد که هیئت مدیره شرکت، گزارشی درخصوص معامالت با برخی  مقرر میسهامی 

اشخاص وابسته به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کند. اطالعات الزم طبه 

شود. بنابراین  در یادداشت توضیحی به صورت پیوست صورتهای مالی افشا می 129ماده 

امالت با اشخاص وابسته افشا شده در در این پژوهش از مجموع اریام مربوط به مع

ها به  سازی داده های پیوست صورتهای مالی استفاده شده است که جهت یکسان یادداشت

 ها وارد مدل شده است. عنوان نسبت معامالت با اشخاص وابسته بر جمع دارایی

                                                                                                                   
1. www.tsetmc.com 
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های سیاسی و غیر سیاسی از (: به منظور تفکیک شرکتPCONارتباطات سیاسی )

( استفاده گردیده است. به این ترتیب که، از پنج متغیر 2006از روش فاسیو )یکدیگر، 

ارزش بازار سهام )شاخص ارتباط شرکت با سازمان بورس اوراق بهادار که زیرمجموعۀ 

ها )شاخص ارتباط شرکت با وزارت امور ایتصادی و دارایی است(، ارزش دفتری دارایی

ت بر درآمد )شاخص ارتباط شرکت با وزارت امور وزارت امور ایتصادی و دارایی(، مالیا

ایتصادی و دارایی(، تعداد کارکنان )شاخص ارتباط شرکت با وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی( و بیمۀ پرداختی )شاخص ارتباط شرکت با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی( 

عاملی، بارهای خاص خود استفاده گردیده است. متغیرهای فوق با استفاده از روش تحلیل 

اند. سپس، با را اتخاذ نموده و در نهایت به صورت یک شاخص مجموع محاسبه گردیده

های دارای ارتباط سیاسی کن یا استفاده از میانه، به متغیر مجازی صفر )نشانگر شرکت

های دارای ارتباط سیاسی باال یا سیاسی( تبدیل شده غیرسیاسی( و یک )نشانگر شرکت

 است.

(: برای سنجش متغیر مدیریت سود، از مدل کوتاری و AB-ACCمدیریت سود )

 باشد:( استفاده شده است که به شرح زیر می2005) 1همکاران

ACCi,t/Tasseti,t-1 = 0 + 11/Tasseti,t-1 + β2(∆Salesi,t-∆Revi,t)/Tasseti,t-1 

+ β3PPEi,t/Tasseti,t-1+ 4ROAi,t-1 + . 

ایالم تعهدی کل به روش سودوزیانی و از طریه تفاوت سود عملیاتی در مدل مذکور، 

و جریان نقد عملیاتی بدست آمده است. به ترتیب، تغییرات فروش، تغییرات حساب 

های سال یبل به عنوان آالت و تجهیزات و در نهایت بازده داراییدریافتنی، اموال، ماشین

دهند. ا ایالم تعهدی غیراختیاری را تشکیل میاند )این متغیرهسایر متغیرها تعری  گردیده

برای بدست آوردن متغیر مدیریت سود، از ایالم تعهدی اختیاری یا همان خطای مدل 

شود که از حاصل برازش مدل رگرسیونی فوق نتیجه خواهد شد و به صورت استفاده می

 یدر مطله مورداستفاده یرار خواهد گرفت.

 لی استفاده شده در مدلهای تحقیه هستند. موارد زیر نیز متغیرهای کنتر

                                                                                                                   
1. Kothari et al 
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ها محاسبه  این متغیر از تقسین سود خالص به مجموع دارایی(: ROAها )بازده دارایی

شده است. با توجه به اینکه بازده دارایی معیاری برای عملکرد شرکت بوده و با معامالت با 

فرضیه اول استفاده  ( در مدل2017اشخاص وابسته در ارتباط است )حبیب و همکاران، 

 گردیده است.

چنانچه موسسۀ حسابرسی، سازمان حسابرسی یا (:AUDITORنوع حسابرس )

موسسات دارای رتبۀ ال  باشند، کد یک و در غیر این صورت )حائز رتبۀ ب، ج یا د( کد 

تری صفر را خواهند داشت. بر اساس مبانی نظری، هرچه حسابرس دارای تخصص بیش

تواند در کش  معامالت با اشخاص وابسته که از معیارهای شد(، میباشد )بزرگتر با

باشد، بهتر عمل های مدیریت سود میدهنده خطر حسابرسی و همچنین مدخلافزایش

 (.2017نموده و به عنوان متغیر کنترلی استفاده گردیده است )حبیب و همکاران، 

ابرسی باشد، کد یک (: چنانچه شرکت دارای کمیتۀ حسACوجود کمیته حسابرسی )

نماید. وجود کمیته حسابرسی به عنوان عامل و در غیر این صورت کد صفر را اتخاذ می

تواند در مدیریت سود حسابرس را نظارتی در داخل شرکت، در کنار حسابرس مستقل می

 .(2017)حبیب و همکاران، یاری رساند 

ی ابتدای دورۀ شرکت. هر ها (:حاصل لگاریتن طبیعی جمع داراییSizeاندازۀ شرکت )

-تر باشد، پیچیدگی آن افزایش یافته و مدیریت سود به احتمال بیشچه اندازه شرکت بیش

 (.2017تری رخ خواهد داد )حبیب و همکاران، 

ها   ها به کل داراییعبارت است از نسبت کل بدهی(:LEVERAGE)اهرم شرکت 

در مدل به عنوان عامل کنترلی در همان سال که از معیارهای عملکرد شرکت بوده و 

 (.2017استفاده گردیده است )حبیب و همکاران، 

(: حاصل تقسین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به Growthهای رشد ) فرصت

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در سال جاری. این عامل نیز در کنار بازده دارایی ها و 

دل گردیده تا مدل تحقیه در فرصیه دوم و سوم اهرم مالی، به عنوان معیار عملکردی وارد م

 (.2017)حبیب و همکاران، تر گردد. که مرتبط با مدیریت سود است، کامل
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(: حاصل تقسین مجموع موجودی مواد و کاال به Inventoryنسبت موجودی کاال )

 (.2017)حبیب و همکاران، های سال جاری  جمع دارایی

حاصل تقسین جریان وجه نقد عملیاتی بر مجموع (: Cashجریان وجه نقد عملیاتی )

 (.2017)حبیب و همکاران، های سال جاری دارایی

(: چنانچه شرکت در سال جاری زیان خالص داشته باشد کد یک و در غیر LOSSزیان )

 (.2017)حبیب و همکاران، این صورت کد صفر 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی
ارائه شده است. باتوجه به اختالف  1هش در جدول آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژو

اندک مقادیر میانه و میانگین و همچنین، شاخص چولگی و یرار گرفتن تقریبی آن در بازه 

. 1نمایند  توان نتیجه گرفت که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال تبعیت می + می3الی  -3

-ها عمل هناز مجموع دارایییبل از حذف مشاهدات پرت متغیرهای گسسته، با استفاده 

سازی صورت گرفته است که مقدار کن انحراف معیار حاکی از این عمل است. متغیر سان

ها مشاهده حاکی از آن است که حدود نیمی از شرکت 430ارتباطات سیاسی با تعداد 

. استشده در یسمت متغیرهای پژوهش( دارای روابط سیاسی  )باتوجه به شاخص تعری 

باشند که به عنوان شاخصی از مشاهده نیز دارای کمیتۀ حسابرسی می 356همچنین 

ده بودن با تعداد حاکمیت شرکتی در این پژوهش استفاده گردیده است. متغیر کیفی زیان

های سودده اکثریت مشاهدات برازش رگرسیونی را دهد که شرکتمشاهده نشان می 154

های ورود شرطتحقیقات به عنوان یکی از پیش گیرند )سودده بودن در بسیاری ازدر برمی

مشاهده نیز حاکی  756شود(. همچنین، نوع حسابرس با تعداد متغیر به مدل در نظر گفته می

ها توسط موسسات حسابرسی دارای رتبۀ ال  و سازمان از حسابرسی شدن شرکت

 آید.حسابرسی است که معیاری از کیفیت حسابرسی به شمار می
 

                                                                                                                   
 30. ذکر این که حائز اهمیت است که اکثر متغیرهای حسابداری توزیع نرمال ندارند و معموال، چنانچه تعاداد مشااهدات بایش از    1

 توان توزیع را نرمال فرض نمود.باشد، بنا به یضیه حد مرکزی، می
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش ماره: آ1جدول 

 متغیرهای کمی

 چولگی معیار انحراف بیشینه کمینه میانه میانگین متغیر

AB-ACC 0/115 0/096 003/0  989/0  0/119 3/064 

RPT 0/537 0/366 0/001 5/056 0/647 3/236 

SIZE 6/445 6/325 4/325 8/223 0/547 0/651 

LEVERAGE 0/560 0/585 0/096 1/663 0/335 0/325 

GROWTH 1/980 1/273 -4/356 18/356 1/356 2/256 

Inventory 0/315 0/223 0/003 0/584 0/165 0/664 

ROA 0/154 0/136 -0/645 0/524 0/238 0/202 

CASH 0/165 0/112 -0/245 0/456 0/164 0/345 

 متغیرهای کیفی
 فراوانی متغیر

PCON 430 

AC 356 

LOSS 154 

AUDITOR 756 

سال شرکتی 890  مشاهدات تعدادکل  

 

 

 آمار استنباطی
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین روابط سیاسی و 

 ارائه گردیده است.  2معامالت با اشخاص وابسته، در جدول 

تر بودن این ( و پایین000/0باتوجه به آماره فیشر به دست آمده و سطح معناداری آن )

درصد الگوی  95توان گفت که در سطح اطمینان  درصد می 5مقدار از سطح خطای 

است، به عبارتی حدود  156/0برابر با شده میزان ضریب تعیین تعدیلپژوهش معنادار است. 

درصد از تغییرات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته توسط ارتباطات سیاسی و  15

شده با . عدم تفاوت چندان ضریب تعیین تعدیل1گردد شده تبیین میمتغیرهای کنترل معرفی

                                                                                                                   
شده پایین است اما ده شده است که ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل. در بسیاری از مطالعات و تحقیقات التین نیز مشاه1

(. ضمن اینکه به سبب تعدد وجود متغیرهای مجازی 2017گیری انجام شده است )حبیب و همکاران، آزمون فرضیات و نتیجه
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واتسون و یرار باشد. آماره دوربیندهنده عدم وجود رگرسیون کاذب می ضریب تعیین نشان

نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل  5/2الی  5/1گرفتن آن در بازه 

 باشد. می

 یه اول پژوهش: نتایج آزمون آماری فرض2جدول 
RPTi,t=0+ 1 PCONi,t + β2 ROAi,t+ β3 AUDITORi,t+ 4 ACi,t + ∑Industry + ∑Year + 

. 

 سطح معناداری tآماره  خطا ضریب متغیر

0 0/284 0/080 3/526 0/000 

PCONi,t -0/186 0/070 -2/645 0/003 

ROAi,t -0/156 0/210 -0/742 0/566 

AUDITORi,t 0/120 0/327 0/366 0/615 

ACi,t 0/186 0/101 1/835 0/076 

∑Industry کنترل شد 

∑Year کنترل شد 

 0/156 شده ضریب تعیین تعدیل 0/186 ضریب تعیین

 F 0/000سطح معناداری F 11/726آماره 

 1/780 آماره آزمون دوربین واتسون

 

بوده و این  003/0سطح معناداری متغیر مستقل پژوهش، یعنی ارتباطات سیاسی برابر با 

باشد و حاکی از وجود رابطه معنادار میان ارتباطات درصد می 5مقدار زیر سطح خطای 

جهت با ( هن-186/0سیاسی ومعامله با اشخاص وابسته بوده و عالمت ضریب این متغیر )

آمارۀ تی، نشان از اثر منفی و معنادار ارتباطات سیاسی بر معامالت با اشخاص وابسته دارد. 

به عبارت دیگر، با افزایش ارتباطات سیاسی، میزان معامالت با اشخاص وابسته کاهش 

 یابد.  می

                                                                                                                   
 و سال و صنعت در مدل این امر طبیعی است.



  145 ... سود یریتمعامالت با اشخاص وابسته و مد یاسی،ارتباطات س

به منظور آزمون فرضیه دوم و سوم پژوهش مبنی بر بررسی رابطه معامالت با اشخاص 

وابسته و مدیریت سود و اثرگذاری ارتباطات سیاسی بر رابطه میان آنها، مدل دوم پژوهش 

 ارائه گردیده است. 3نتایج حاصل از آن در جدول شود و  برازش می

 : نتایج آزمون آماری فرضیه دوم پژوهش3جدول 

AB-DACi,t = 0 + 1 RPTi,t +2 PCONi,t + 3 RPTi,t*PCONi,t + 4 SIZEi,t + 5 
LEVERAGEi,t + 6 GROWTHi,t + 7 INVENTURYi,t + 8 CASHi,t + 9 LOSSi,t + β10 

AUDITORi,t + 11ACi,t + ∑Industry +∑Year + . 

 سطح معناداری tآماره  خطا ضریب متغیر

0 0/121 0/078 1/536 0/134 

RPTi,t 0/012 0/012 0/986 0/336 

PCONi,t -0/125 0/057 -2/156 0/029 

RPTi,t*PCONi,t 0/046 0/015 2/963 0/003 

SIZEi,t 0/008 0/008 0/956 0/363 

LEVERAGEi,t 0/012 0/071 0/168 0/856 

GROWTHi,t 0/001 0/002 0/495 0/637 

INVENTURYi,t -0/056 0/029 -1/867 0/078 

CASHi,t -0/058 0/049 -1/165 0/189 

LOSSi,t -0/0236 0/019 -1/156 0/239 

AUDITORi,t 0/001 0/008 0/123 0/924 

ACi,t -0/019 0/010 -1/890 0/059 

 0/111 شده تعیین تعدیلضریب  0/123 ضریب تعیین

 F 0/000سطح معناداری   F 4/264آماره 

 1/987 آماره آزمون دوربین واتسون

 

( در مدل دوم همانند مدل اول بیانگر معناداری 000/0آماره فیشر و سطح معناداری آن )

حاکی از تبیین  111/0شده با مقدار باشد. همچنین ضریب تعیین تعدیل الگوی پژوهش می

واتسون با درصد از متغیر وابسته توسط سایر متغیرهاست. همچنین آماره دوربین 11حدود 

نشان از عدم وجود خودهمبستگی در  5/2الی  5/1و یرار گرفتن در بازه  987/1مقدار 

 جمالت خطای مدل دارد. 
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و باالتر بودن این  336/0بر اساس معناداری متغیر معامالت با اشخاص وابسته با مقدار 

گردد. به عبارتی بین شود فرضیه دوم تایید نمیدرصد، مشخص می 5مقدار از سطح خطای 

معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود ارتباط معناداری مشاهده نگردید. اما جهت 

رابطه مثبت است، یعنی افزایش معامالت با اشخاص وابسته سبب افزایش مدیریت سود 

ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص متغیر تعاملی ناداری شده است. از سویی، بر اساس مع

هایی که گردد. به عبارتی، در شرکتفرضیه سوم تحقیه تایید می 003/0وابسته با مقدار 

 تر است. ارتباطات سیاسی دارند؛ رابطۀ بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود بیش

 گیری بحث و نتیجه
ها پرداختاه شاده اسات کاه از آن       سی بر ابعاد متعددی در شرکتاگرچه تأثیر ارتباطات سیا

تأثیرات مثبت ارتباطات سیاسی در مواردی همچون؛ ارتقاای ارزش شارکت   توان به  جمله می

دهندگان و استقراض آسوده در عوض تقلیل هزیناۀ  تر به وام(، دسترسی راحت2001)فیسمن، 

؛ بوباااکری و 2006؛ فاساایو، 2006جاای، -؛  لئااوز و اوبرهااولز2005باادهی )خواجااا و ماااین،  

( و کااهش احتماال   1394و رضایی و افاروزی،   2014؛ هوستون و همکاران، 2012همکاران، 

( نماود اشااره داشات.    2006هاای دولتای )فاسایو و همکااران،     ورشکستگی به سابب حمایات  

لی بایش  همچنین از سوی دیگر، تأثیرات مخربی ارتباطات سیاسی بر مواردی همچون؛ اهرم ما

جاویی   هاای رانات  (، فعالیات 2012؛ حسان و همکااران،   2010؛ فاسیو، 2006از اندازه )فاسیو، 

( 2011( و نفوذپاذیری )کیاان و همکااران،    2012؛ بوباکری و همکاران، 1997)فری و شلیفر، 

-لیکن تاکنون تأثیر معامالت با اشخاص وابسته به عنوان یکی از مکاانیزم بررسی شده است. 

ها مورد بررسی یرار نگرفته است. بنابراین، هدف ایان  استفاده در این نوع شرکتهای مورد

پژوهش بر مبنای کش  ارتباط بین معامالت با اشاخاص وابساته و ارتباطاات سیاسای نهااده      

های مدیریتی جهت دست بردن به ایداماتی از یبیال  گیری انگیزه شد تا از این طریه به شکل

حضاور اشاخاص وابساته باه حاکمیات در      ه اهاداف پای بارد.    مدیریت سود نیز جهت نیل ب

ها منجر باه تقلیال رویادادهای ماالی خاارج از روال متعاارف گاردد؛ چراکاه بارای           شرکت

گااذاران غیرسیاساای، سااودآوری شاارکت در کااانون توجااه یاارار دارد؛ لاایکن         ساارمایه

مقاررات،  های سیاسی هدفی فراتر از سودآوری دارند )از جمله رعایات یاوانین و    شخصیت
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شاود   ارتقای رفاه عمومی، کاهش بیکاری و ثبات ایتصادی کشور( و این موضوع باعث مای 

جویی از معامالت با اشاخاص وابساته    های سیاسی، انگیزه کمتری در راستای بهره تا شرکت

؛ 2008به منظور تأمین مقاصد شخصی یا ارتقاای ساودآوری داشاته باشاند)لی و همکااران،      

های عضاو  با استفاده از اطالعات مالی شرکت(. در این پژوهش 2012، بوباکری و همکاران

بورس اوراق بهادار تهران، مشاهده شد که باین ارتباطاات سیاسای و معاامالت باا اشاخاص       

وابسته ارتباط معناداری وجود دارد. به عباارت دیگار، ارتباطاات سیاسای منجار باه اساتفاده        

های لای و   برآیند این فرضیه همسو با پژوهش د.گرد کمتر از معامالت با اشخاص وابسته می

( و رضاایی و  2012بوباکری و همکااران )   (،2009گلدمن و همکاران )(، 2008همکاران )

باشد. پژوهش حبیاب و   ( می2017( و مخال  با پژوهش حبیب و همکاران )1394افروزی )

هاای   نزی طای ساال  شرکت پذیرفته شده در بورس اندو 356( با استفاده از 2017همکاران )

مورد سنجش یرار گرفتاه اسات. شااید بتاوان علات تناایض نتاایج پاژوهش          2013تا  2007

هاای   حاضر با پژوهش حبیب و همکاران را در تفاوت در ساازوکارهای سیاسای و فرهناگ   

 اجتماعی متفاوت دوکشور یافت. 

و مثبات  نتایج حاصل از مدل دوم، فرضیه دیگر پژوهش مبنی بار وجاود رابطاه معناادار     

کند. به عبارتی بین معامالت با  میان معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود را تأیید نمی

اشخاص وابسته و مدیریت سود ارتبااط معنااداری مشااهده نگردیاد. نتاایج ایان فرضایه در        

(، گاوردون و  2004هو ) (، کلبک و می2000های پژوهش جانسون و همکاران ) مقابل یافته

(، کنااگ و همکاااران 2012( وانااگ و یااوان )2009، چیونااگ و همکاااران )(2005هنااری )

( و 1392ابدی ) (، خمامی1392(، سرلک و اکبری )1391پور و همکاران ) (، خدامی2014)

 باشد. ( می2010همسو با نتایج پژوهش راسمین و میچل )

دهاد تاا   های دارای روابط سیاسی میمعامالت با اشخاص وابسته این اجازه را به شرکت

در جهت نیل به اهداف خود، ایداماتی از یبیل مدیریت سود را انجام دهند. بنابراین، فرضایه  

های پژوهش نشان از تأیید این فرضیه دارد. به  سوم پژوهش مورد آزمون یرار گرفت و یافته

هایی که معامالت با اشخاص وابسته داشته و روابط سیاسای وجاود دارد؛   عبارتی در شرکت

های فاری و   دهد. برآیند آزمون فرضیه سوم با نتایج پژوهشتری رخ میت سود بیشمدیری
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(، کانی و همکاران 2009(، چیونگ و همکاران )2004(، توماس و همکاران )1997شلیفر )

 ( مطابقت دارد.1397( و ایمانی برندق و هاشمی )2012(، بوباکری و همکاران )2011)

مویاد ایان مطلاب اسات کاه رواباط سیاسای، رفتاار         های این پژوهش به طاورکلی  یافته

ها را در بکارگیری از معامالت با اشخاص وابسته بطور معنااداری تحات تاأثیر یارار      شرکت

گذاران و سیاستمداران در پی خواهد داشت. دهد. بنابراین، مفاهین بااهمیتی برای سرمایه می

گاذاران بایاد بدانناد کاه     سرمایهکنند؛ ها در روابط سیاسی ورود پیدا میکه شرکت هنگامی

گاردد و باه منظاور اخاذ     اطالعات مربوط باه معاامالت باا اشاخاص وابساته مهان تلقای مای        

بخشی حسابرسان و یاوانین  تصمیمات مناسب، این گونه روابط را بهتر درک نمایند. اطمینان

د. هاای ذینفاع برخاوردار هساتن    بخشای باه گاروه   ای در آگااهی اجرایی نیز از اهمیات ویاژه  

توانااد باارای ناااظران بااازار ساارمایه از حیااث تمااایالت    همچنااین نتااایج ایاان پااژوهش ماای 

گیری از معاامالت باا اشاخاص وابساته ماورد اساتفاده یارار         ها در بهره طلبانه شرکت فرصت

 گیرد.

هاای آتای و در راساتای تکمیال نتاایج ایان        شاود کاه در پاژوهش    در پایان پیشنهاد مای 

منظاور   تغیر ارتباطات سیاسی از معیارهاای دیگار ایان متغیار باه     گیری م پژوهش، برای اندازه

های دارای روابط سیاسی استفاده شود. همچنین با افزایش دامنه و نحوه افشای  تعیین شرکت

های نظارتی و توجه حسابرس به  معامالت با اشخاص وابسته و همچنین نظارت بیشتر سازمان

های آتای   ک معامالت با اشخاص وابسته در سالرود که امکان تفکی این موضوع، انتظار می

شود اثار ارتباطاات سیاسای بار اجازای مختلا  معاامالت باا          فراهن آید؛ بنابراین توصیه می

 اشخاص وابسته مورد توجه پژوهشگران یرار گیرد.

هاایی هماراه اسات کاه باعاث       همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محادودیت 

هاای   ورد نظار باکنادی هماراه شاود. درایان راساتا محادودیت       شود رسیدن به هادف ما   می

 پژوهش حاضر به شرح زیر یابل ذکر است:

رغان تصاویب دساتورالعمل الزاماات افشاای       توجه به این نکته ضروری اسات کاه علای    -1

اطالعات و تصویب معامالت اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و تأکید بر افشاای  

پیوساات صااورتهای مااالی ساااالنه و   فکیااک هاار گااروه معاملااه  بااه اینگونااه معااامالت بااه ت
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های پذیرفته در بورس اوراق بهاادار تهاران نسابت باه افشاای اینگوناه        ای، شرکت دوره میان

آوری ایالم مربوط به معامالت با اشاخاص وابساته از    معامالت کوتاهی کرده؛ بنابراین جمع

هاا،   ینگونه معامالت در برخای از شارکت  صورتهای مالی با مشکالتی از جمله عدم افشای ا

ای که یا دستورالعمل کاامالً رعایات نشاده و یاا تفکیاک       گونه ها به افشای نایص در شرکت

معامالت به نحو مناسبی صورت نپذیرفته؛ همراه بود. ناخوانا بودن ایالم مربوط باه معاامالت   

رباوط باه معاامالت باا     آوری اطالعاات م  با اشخاص وابسته از دیگر مشکالت مرتبط با جمع

 رود. اشخاص وابسته به شمار می

، در تعمین نتایج باه باازۀ   1396تا  1389های  با توجه به محدود بودن یلمرو زمانی به سال -2

 زمانی یبل و بعد از دورۀ مذکور باید احتیاط الزم عمل شود.   

ربی مبنای بار   از دیگر محدودیت  های این تحقیه،  ویژگی خاص تحقیه ها ی نیمه تج -3 

عدم کنترل برخای عوامال ما ثر بار نتاایج تحقیاه از جملاه تاأثیر متغیرهاایی چاون عوامال            

ایتصادی، شرایط سیاسی، وضعیت ایتصاد جهاانی و... اسات کاه خاارج از دساترس محقاه       

 بوده و ممکن است بر نتایج تحقیه اثرگذار باشد.

ه به صاورت کیفای باوده و باا     گیری و سنجش متغیر ارتباطات سیاسی کهمچنین، اندازه -4

استفاده از چندین شاخص صورت گرفته است، نوعی محدودیت ذاتای تحقیاه باوده، چارا     

-که سنجش متغیرهای کیفی با خطای ذاتی همراه است و مستقیما با استفاده از اعداد انادازه 

 شوند.گیری نمی
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