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 چكيده

هايي كه از ارتباط خوبي  شركت .يكي از پيامدهاي اقتصاد سياسي، نفوذ دولت در واحدهاي اقتصادي است
هاي بانكي با سهولت بيشتري  پردازند، سهم بازار بيشتري دارند، وام با دولت برخوردارند، ماليات كمتري مي

ها،  كند و نسبت به ساير شركت  ها كمك مي شود، دولت در عرضه عمومي سهام به آن براي آنان فراهم مي
شوند؛ بنابراين، حمايت سياسي دولت  مند مي از امتيازهاي مهم بهره هاي كمتري تر و با پرداخت هزينه آسان

هاي  توانند از فرصت ها مي رو اين قبيل شركت ممكن است منجر به ايجاد ارزش براي شركت شود و از اين
كه كشور ايران از جمله كشورهايي است كه حضور دولت در  رشد بيشتري برخوردار گردند. با توجه به اين

ختلف آن مشهود است و بسياري از صنايع زير نظر دولت مشغول به فعاليت هستند و اعمال صنايع م
شود، در تحقيق حاضر به صورت تجربي  ها ديده مي هاي مالي و عملياتي آن هاي دولت بر سياست كنترل

ختاري سازي معادالت سا هاي رشد شركت با استفاده از رويكرد مدل هاي سياسي با فرصت رابطه بين هزينه
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش را شركت

هاي سياسي و  هاي تحقيق حاكي از آن است كه بين هزينه دهد. يافته تشكيل مي 1391تا  1382هاي  طي سال
 دار وجود دارد.  هاي رشد شركت ارتباط مثبت و معني فرصت
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 مقدمه 
هاي اجتماعي است. اين روش،  اقتصاد سياسي حوزه مهمي در مطالعه علمي پديده

داند. بر اساس  هاي سياسي و اقتصادي مي هاي اجتماعي را ناشي از مؤلفه گيري پديده شكل
ر اكثر جوامع اقتصادي بازار محور، واحدهاي تجاري كانون نظريه اقتصاد سياسي، د

هاي مختلف هستند. بنابراين  هاي متقابل اقتصادي، اجتماعي و سياسي ميان گروه كنش
هاي در  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به منظور درك ويژگي شناخت روابط بين گروه

ظريه مزبور، اطالعات حال تغيير واحدهاي تجاري الزم و ضروري است. بر پايه ن
هاي اجتماعي، سياسي و  هاي صاحب نفوذ در حوزه حسابداري تنها براي حمايت از گروه

توانند به نفع شخصي  شود. اطالعاتي كه به كمك آن، صاحبان قدرت مي اقتصادي تهيه مي
). يكي از پيامدهاي اقتصاد 2003خود از آن اطالعات استفاده و عمل نمايند(آبيسكرا،

، نفوذ دولت در واحدهاي اقتصادي است. نفوذ و حمايت سياسي دولت را از سياسي
توان مورد بررسي قرار داد. حمايت سياسي دولت ممكن  دوجنبه مزايا و معايب آن، مي

هايي كه از ارتباط خوبي  است منجر به ايجاد ارزش براي شركت شود. براي مثال، شركت
هاي بانكي با  ردازند، سهم بازار بيشتري دارند، وامپ با دولت برخوردارند، ماليات كمتري مي

ها كمك  شود، دولت در عرضه عمومي سهام به آن سهولت بيشتري براي آنان فراهم مي
هاي كمتري از امتيازهاي  تر و با پرداخت هزينه ها، آسان كند و نسبت به ساير شركت  مي

هايي را براي  دولت، مزيتچه حمايت ). اگر2006شوند(لوئيز و جي، د ميمن مهم بهره
رد آورد، اما از طرف ديگر ممكن است منجر به ناكارآيي عملك ها به ارمغان مي شركت

هاي حاكميت  . نفوذ سياسي منجر به تضعيف مكانيزم)2011شركت گردد(نلي و آنوگرا،
) و (شيف 2010شود(منوزي و همكاران، ها مي شركتي و در نتيجه عملكرد ضعيف شركت

 ) .1994و ويشني،
ها به طور غالب مبتني بر روابط  در كشورهاي در حال توسعه كه نظام اقتصادي آن

ها تحت تأثير نظام اقتصادي  ها به دليل دولتي بودن شركت است، مديران و مالكان شركت
دولتي حاكم بر كشور هستند. كشور ايران از جمله كشورهايي است كه حضور دولت در 

هاي صورت گرفته در  رغم تالش ت و بسياري از صنايع عليصنايع مختلف آن مشهود اس
هاي دولت بر  سازي، كماكان زير نظر دولت هستند و اعمال كنترل راستاي خصوصي

). با توجه به 1389شود (خواجوي و حسيني، ها ديده مي هاي مالي و عملياتي آن سياست
هدف اصلي مقاله حاضر  هاي دولتي براي شركتها، مزاياي تعريف شده در رابطه با حمايت
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هاي رشد شركت ارتباط  هاي سياسي و فرصت بين هزينه پاسخ به اين سؤال است كه آيا
 معني داري وجود دارد؟ و در صورت وجود رابطه، جهت اين رابطه به چه صورتي است؟

 
 ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

 هاي سياسي هزينه
 تفسير و بررسي و هستند ناپذير تفكيك اجزاي اقتصاد و سياست جامعه، كه آنجا از
 نتيجه به سازماني و اجتماعي سياسي، عوامل به مربوط مالحظات غياب در اقتصادي مسائل

 عوامل به مربوط نظري مباني گسترش منظور به حاضر تحقيق در انجامد، نمي روشني
 بر تأثيرگذار عاملي عنوان به سياسي هاي هزينه نظريه شركت، رشد هاي فرصت بر اثرگذار

 اصلي مصاديق از يكي زيرا. است گرفته قرار مطالعه مورد شركت، رشد هاي فرصت ارزش
 وجود دليل به ها شركت كه است سياسي هاي هزينه شركت، از خارج به ثروت انتقال
 كه گذار قانون و گيرنده تصميم هاي گروه سوي از رايزني و مبادالت اطالعات، هاي هزينه
 مشخصات با ها شركت از برخي. شوند مي متحمل باشند، مي دولتي نهادهاي آنها ترين اصلي

 قرار گذار قانون هاي گروه ساير يا دولتي سخت قوانين موضوع در بيشتر خاص، اقتصادي
 از سياستمدارن كه دارد وجود احتمال اين سياسي، هاي هزينه نظريه در همچنين. گيرند مي

 خالص سود ارقام دارد احتمال مثال، براي باشند، داشته سياسي برداشت حسابداري ارقام
 بنابراين. نمايند تلقي انحصاري بازار از عالمتي را ها شركت توسط شده گزارش هنگفت
 كنند مي انتخاب را هايي رويه ها، هزينه گونه اين اقتصادي عواقب از فرار براي ها شركت

شود(ابراهيمي كردلر و  نظارتي فرايندهاي از ناشي ثروت انتقال كمترين كاهش به منجر كه
 احتمال سياسي، هاي هزينه فرضيه همچنين .)2010) و (گريس و لورتي،1388شهرياري ،

 را سنگيني مالياتي هاي هزينه تواند مي كه بخشد، مي قوت را جديد مالياتي قوانين وضع
 ها شركت كه سياسي هاي هزينه از ديگر يكي همچنين. باشد داشته همراه به ها شركت براي

 خارجي رقابت طريق از شركت سودآوري يافتن كاهش شوند، مواجه آن با توانند مي
هاي سياسي نشان دادند كه  ) با بررسي اثر هزينه2010است. اما بوبكري و همكاران(

ها با سهولت بيشتري به  ها بعد از برقراري روابط سياسي، در مقايسه با ساير شركت شركت
هاي داراي  )  به اين نتيجه رسيد كه شركت2012كنند. نيسن( منابع اعتباري دسترسي پيدا مي

رد مالي و حسابداري و عملكرد بازاري بهتري در مقايسه با ساير روابط سياسي، عملك
تواند هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم  ها دارند. اين موارد مي شركت
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 هاي هزينه حاضر، تحقيق هاي رشد شركت را تحت تأثير قرار دهند. از اين رو، در فرصت
 قرار تأثير تحت را شركت رشد هاي فرصت تواند مي كه مستقل متغيري عنوان به سياسي

 با معناداري ارتباط سياسي هاي هزينه رود مي انتظار و است گرفته قرار مطالعه مورد دهد،
مشابه تحقيقات قبلي انجام شده، به منظور . باشد داشته شركت رشد هاي فرصت ارزش
و (واتز  ريسك و شركت اندازه هاي هاي سياسي از سنجه گيري هزينه اندازه

 در رقابت درجه )،1981گذاري(زميجسكي و هاگرمن، سرمايه شدت )،1986زيمرمن،
 عنوان به )1991ماليات(كرن و موريس، هزينه نسبت و  )1999صنعت(گادفري و جونز،

 استفاده شده است. كنند، را نمايندگي سياسي  هاي هزينه اثر توانند مي كه هايي معياري
 

 ها . پيشينه پژوهش۲. ۲
 هاي سياسي ارائه گرديده است. هاي مرتبط با هزينه ) پيشينه پژوهش1در جدول (

 هاي سياسي هاي مرتبط با هزينه ) پيشينه پژوهش١(جدول 
 نتيجه پژوهش /پژوهشگرانگرپژوهش

 پژوهان يه و هم
)۲۰۱۳( 

ها  هاي خارج از نوبت از بانک هاي داراي روابط سياسي با احزاب حاکم، وام شرکت
تر از  ها ضعيف همچنين نظام راهبري شرکتي در اين قبيل از شرکت کنند. دريافت مي
 ها است. ساير شرکت

 کوريا
)۲۰۱۲( 

هاي سياسي کمتري مواجه هستند. اين  هاي با روابط سياسي باال با هزينه شرکت
ها به واسطه ارتباط با نمايندگان کنگره و اعمال نفوذ و فشار بر کميسيون بورس  شرکت

 شوند. از سوي اين کميسيون کمتر جريمه مياوراق بهادار، 
 بليس و گول

)۲۰۱۲( 
اي   ها دريافتند که بخش عمده هاي سياسي بر ساختار سرمايه شرکت با بررسي اثر هزينه

 اند. ها تأمين مالي شده هاي با روابط سياسي باال از محل بدهي هاي شرکت از دارايي

 پژوهان هيونگ و هم
)۲۰۱۲( 

هاي  گيري هاي سياسي و مالحظات مربوط به آن در امر تصميم با بررسي اثر هزينه
هاي با روابط سياسي  شرکتشرکت نشان دادند روابط سياسي موجب تضعيف عملکرد 

 .گردد مي

 پژوهان چن و هم
)۲۰۱۱( 

ها در دوران تحول  هاي سياسي بر مديريت سود نشان دادند شرکت با بررسي اثر هزينه
اند و براي کاهش اين فشارها به  دي با فشاري سياسي از سوي دولت مواجه بودهاقتصا

 اند . مديريت سود روي آورده

 پژوهان سانگ و هم
)۲۰۱۱( 

هاي سياسي بر مديريت سود نشان دادند که مديريت سود در  با بررسي اثر هزينه
نوع مديريت سود ها بوده است و  هاي با روابط سياسي باال کمتر از ساير شرکت شرکت

 سازي سود بوده است. بيشتر از نوع حداقل
هاي سياسي ناشي از حضور افراد تحت حمايت دولت در هيئت مديره  منجر به  هزينه پژوهان محمد و هم
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شود و اين رابطه با گسترش مالکيت دولتي، شدت بيشتري پيدا  کاري مي کاهش محافظه )۲۰۱۱(
باعث موجب مشکالت نمايندگي شده و کيفيت  کند. همچنين هزينه هاي سياسي مي

 دهد . گزارشگري را تحت تأثير قرار مي
 صالح و دونمور

)۲۰۰۹( 
ها موجب  هاي سياسي به واسطه حضور سياستمداران در هيئت مديره شرکت هزينه

 شود. تضعيف نظام راهبري شرکتي و کاهش کيفيت گزارشگري مالي مي

 پژوهان بوبکري و هم
)۲۰۰۸( 

هاي برخوردار از روابط سياسي اغلب در شهرهاي بزرگ مستقر هستند، نسبت  شرکت
ها  کنند و نسبت به ساير شرکت ها باال بوده، در بخش قانوني فعاليت مي بدهي آن

 تري دارند . عملکرد ضعيف
 پژوهان نيکومرام و هم

)۱۳۹۲( 
عبارتي وجود بين مديريت سياسي و مديريت سود رابطه مستقيم وجود دارد. به 

 ها يکي از عوامل تأثيرگذار بر مديريت سود است. مديريت سياسي در شرکت
 محمودآبادي و نجفي

)۱۳۹۲( 
حمايت سياسي دولت منجر به کاهش شفافيت اطالعات شده و شفافيت پايين 

 گردد. اطالعات به نوبه خود منجر به بهبود عملکرد مديريت مي
 مراد زاده فرد و 

 )۱۳۹۲پژوهان(هم
 هاي رشد دارد.عدم اطمينان اطالعاتي رابطه مستقيمي با عدم تقارن اطلعاتي و فرصت

مرادي و 
 )۱۳۹۲رحمانيان(

سرمايه گذاري رابطه منفي معنادار وجود دارد و ميانگين هاي بلندمدت و بيشبين بدهي
 هاي رشدخاي با فرصتاي در شرکتگذاري در وجه نقد و مخارج سرمايهسرمايهبيش

 کم،باالتر است.

کردلر و  ابراهيمي
 شهرياري

)۱۳۸۸( 

کاري به اين نتيجه رسيدند که بين اندازه و  هاي سياسي و محافظه با بررسي رابطه هزينه
کاري يک رابطه منفي و بين نسبت رقابت و مالکيت  گذاري با محافظه شدت سرمايه

نتايج نشان داد بين نرخ کاري يک رابطه مثبت وجود دارد. همچنين  دولتي با محافظه
 داري وجود ندارد . کاري رابطه معني مؤثر مالياتي و ريسک با محافظه

 خواجوي و حسيني
)۱۳۸۹( 

نتايج اين تحقيقي نشان داد بين ساختار سرمايه و حمايت سياسي دولت يک رابطه 
هاي سياسي ناشي از مالکيت دولت  مثبت و معنادار وجود دارد. بر اين اساس هزينه

 ها از کارآيي الزم برخوردار نباشد. منجر شده که ساختار سرمايه شرکت

 
هاي سياسي با حاكميت شركتي، مديريت هاي قبلي بيشتر به ارتباط هزينهدر پژوهش

سود، شفافيت اطالعاتي و نيز تامين مالي خارج از سازمان پرداخته شده است و پژوهش 
ها عالوه بر هاي رشد شركتسي با فرصتهاي سياحاضر با طرح ارتباط موضوع هزينه

كارگيري هاي سياسي در حسابداري، با بهتوسعه بخشي به ادبيات نظري بحث هزينه
هاي رويكرد مدل معادالت ساختاري در بررسي جوانب مختلف روباط احتمالي بين مولفه

 گردد. مذكور نخستين پژوهش در اين حوزه محسوب مي
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 فرضيه پژوهش
 شركت رشد هاي فرصت ارزش با معناداري ارتباط سياسي هاي هزينه رود مي انتظار

هاي سياسي از  گيري هزينه اندازه مشابه تحقيقات قبلي انجام شده، به منظور. باشد داشته
 گذاري( سرمايه شدت )،1986(واتز و زيمرمن، ريسك و شركت اندازه هاي سنجه

 نسبت و )1999گادفري و جونز، ت(صنع در رقابت درجه )،1981زميجسكي و هاگرمن،
  هاي هزينه اثر توانند مي كه هايي معياري عنوان به )1991ماليات(كرن و موريس، هزينه

 استفاده شده است. كنند، را نمايندگي سياسي
 

 فرضيه پژوهش
 داري وجود دارد. هاي رشد شركت رابطه معني هاي سياسي و فرصت بين هزينه 

 هامحاسبه آنمتغيرهاي پژوهش و نحوه 
چه هاي اصلي مطالعه حاضر است. اگر ههاي رشد يكي جنب شناسايي و ارزيابي فرصت

Pمعيارهاي متفاوتي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم (
E

) و نسبت TQ)، نسبت كيو توبين (
Mارزش بازار به ارزش دفتري (

B
هاي رشد به كاربرد، اما آدام  توان براي تبيين فرصت ) را مي

)  اعتقاد دارند كه نسبت ارزش بازار به ارزش 2010) و نيز  لوپز و ويسنته(2008گويال(و 
گذاري  هاي رشد و سرمايه دفتري، داراي بيشترين محتواي اطالعاتي در ارتباط با فرصت

هاي رشد، نسبت  است. بدين ترتيب در اين پژوهش، معيار اصلي براي محاسبه فرصت
Mاست.  ستارزش بازار به ارزش دفتري ا

B
برابر نسبت ارزش بازار شركت به ارزش دفتري  

آن است. ارزش بازار شركت برابر قيمت سهام شركت در آخر سال در تعداد سهام منتشره 
شده همان تاريخ و ارزش دفتري برابر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام است. در 

) نيز براي 1392كاران(فر و هم زاده ) و يحيي1390تحقيقات داخلي، سينايي و همكاران(
) نحوه محاسبه 2اند. در جدول ( هاي رشد از همين نسبت استفاده نموده سنجش فرصت

 هاي سياسي ارائه شده است: متغيرهاي معرف هزينه
 

 مدل مفهومي پژوهش
سازي  ) بر اساس رويكرد مدل1چارچوب مدل مفهومي مطالعه حاضر در شكل (

گيري هزينه سياسي داراي  اين مدل، مدل اندازه معادالت ساختاري ترسيم شده است. در
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گذاري، درجه رثابت در صنعت و  چندين سازه (اندازه شركت، ريسك، شدت سرمايه
هاي رشد نيز به عنوان متغير وابسته در مدل  باشد. متغير فرصت هاي مالياتي) مي نسبت هزينه

عادالت ساختاري، ساختاري پژوهش نشان داده شده است. در تحليل آماري بر اساس م
شكل بيضي يا دايره معرف متغيرهاي پنهان و شكل مستطيل يا دايره معرف متغيرهاي 

 باشد. پذير مي مشاهده

 
 

 
 مدل مفهومي پژوهش )۱(شکل 

 

 هاگيري آن هاي سياسي و نحوه اندازه ) متغيرهاي معرف هزينه٢(جدول
 نحوه محاسبه متغيرها پذير متغيرهاي مشاهده پنهانهزينه 

 هاي هزينه   
 سياسي

 هاي ثابت به کل فروش نسبت دارايي گذاري شدت سرمايه

 ريسک
نسبت کوواريانس بازده بازار و بازده سهام به واريانس 

 بازده بازار
 نسبت فروش شرکت به فروش کل صنعت نسبت رقابت
 نسبت هزينه ماليات به سود قبل از ماليات نسبت ماليات
 ها طبيعي کل دارايي لگاريتم اندازه شرکت
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 شناسي پژوهش روش
استقرايي استفاده شده است. در روش قياسي اقدام به  -در اين تحقيق، از رويكرد قياسي

هاي مناسب، مقادير  مباني نظري راجع به متغيرهاي تحقيق شده تا بر اساس روش مطالعه
دار بودن  بررسي معنيمتغيرهاي مورد نظر محاسبه شود و پس از آن در روش استقرايي به 

هاي رشد شركت به عنوان  هاي سياسي به عنوان متغير مستقل و فرصت ارتباط بين هزينه
شود. روش كلي پژوهش از جهت هدف، كاربردي و از جهت  متغير وابسته، پرداخته مي

 از پژوهش ادبيات و نظري مباني به مربوط رويدادي است. اطالعات طرح پژوهش، پس
 از پژوهش متغيرهاي به مربوط اطالعات و زمينه اين در االت موجودو مق كتب ميان
دوره مورد تحقيق نيز يك دوره ده ساله بر اساس  .اند شده آوري جمع نوين آورد ره افزار نرم

است. جامعه آماري اين تحقيق شامل تمام  1391تا  1382هاي  هاي مالي سال صورت
ها و مؤسسات مالي  دار تهران به غير بانكشده در بورس اوراق بها هاي پذيرفته شركت

ها به دليل متفاوت بودن  و بانك  گري مالي، هلدينگ گذاري، واسطه هاي سرمايه (شركت
 ها) است كه داراي شرايط زير باشند: افشاي مالي و ساختارهاي اصول راهبري آن

  شده باشند. در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته 1391تا  1381از سال 
 اسفند هر سال باشد. 29ها منتهي به  ايان سال مالي آنپ 
 ها تغيير فعاليت يا تغير سال مالي نداده باشند. طي اين سال 
 ها در دسترس باشد. اطالعات مالي مورد نيار آن 
 .توقف معامالتي بيش از شش ماه در مورد سهام شركت اتفاق نيفتاده باشد 
   ،عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.شركت به  68با توجه به شرايط فوق 

هاي  انجام شد. تحليل Excelها به وسيله نرم افزار  بندي اوليه داده كردن و طبقه مرتب
سازي  ) انجام شده است. در تحليل مدل18(نسخه  AMOSافزار  آماري نيز با استفاده از نرم

هاي  گيري (مدل هاي اندازه معادالت ساختاري، مدل معادله ساختاري، تركيبي از مدل
گيري  هاي اندازه هاي مسير) است. تمايز بين مدل هاي ساختاري (مدل عاملي تأييدي) و مدل

سازي معادالت ساختاري نقش مهمي  هاي بعدي فرايند مدل هاي ساختاري، در گام و مدل
هان گيري متغير پن گيري برازش مناسبي از اندازه كند. در واقع، چنانچه مدل اندازه را ايفا مي

را نشان دهد، برازش مدل ساختاري با اطمينان بيشتري صورت خواهد گرفت. به همين 
گيري مقدم بر آزمون مدل ساختاري است. بنابراين براي آزمون  منظور، آزمون مدل اندازه
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شود. ابتدا بايد از برازش قابل قبول  اي طي مي هاي پژوهش، يك فرايند دو مرحله فرضيه
هاي سياسي) اطمينان حاصل شود و سپس برازش مدل ساختاري  زينهگيري (ه مدل اندازه

هاي رشد شركت) مورد بررسي قرار گيرد. براي رد  هاي سياسي با فرصت (ارتباط بين هزينه
داري هر يك از ضرايب رگرسيوني  يا عدم رد فرضيات پژوهش نيز از آزمون معني

كمتر از  tست. چنانچه احتمال آماره ) استفاده شده اtاستاندارد شده مدل ساختاري (آزمون 
 شود. تحقيق رد نمي  درصد باشد، فرضيه 5
 

 هاي پژوهش يافته
 آمار توصيفي

ها، آمار توصيفي متغيرهاي محاسبه شده پژوهش در  به منظور بررسي و تحليل اوليه داده
شود، از بين متغيرهاي معرف  گونه كه مشاهده مي ) ارائه گرديده است. همان3جدول (

هاي سياسي، بيشترين و كمترين ميانگين به ترتيب مربوط به متغيرهاي اندازه شركت  هزينه
هاي رشد نيز داراي ميانگين  و درجه درقابت در صنعت است. همچنين ميانگين فرصت

 باشد. مي 3266/2

 هاي توصيفي پژوهش آماره )٣(جدول 
 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين متغير

 ۶۳۲۱/۶ ۰۰۱۰/۰ ۵۵۹۶/۰ ۴۰۷۸/۰ گذاري سرمايهشدت 
 ۸۸۵۹/۵ -۱۸۴۹/۲ ۹۰۰۹/۰ ۵۱۴۰/۰ ريسک

 ۴۸۶۶/۲ ۰۰۰۸/۰ ۲۲۴۳/۰ ۰۸۶۶/۰ درجه رقابت در صنعت
 ۳۷۲۶/۰ ۰ ۰۸۴۳/۰ ۱۱۷۲/۰ نسبت ماليات
 ۸۱۸۸/۷ ۲۵۴۹/۴ ۶۳۲۸/۰ ۸۲۷۱/۵ اندازه شرکت

 ۹۳۰۸/۸ ۳۰۱۰/۰ ۴۹۰۸/۱ ۳۲۶۶/۲ هاي رشد شرکت فرصت
 

 گيري سنجي مدل اندازه اعتبار
سازي  ها، مهمترين مرحله مدل پس از تعيين مدل مفهومي پژوهش و گردآوري داده

گر به دنبال  گيري است. در اين بخش، پژوهش معادالت ساختاري، اعتبار سنجي مدل اندازه
كند؟  هاي پژوهش را نمايندگي مي جواب اين پرسش است كه آيا مدل مفهومي، داده

گيرد. بنابراين  دل با استفاده از معيارهاي نيكويي برازش مورد بررسي قرار مياعتبار يك م
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ها به مدل مفهومي  هاي آماري انتظار بر اين است كه برازش داده در اين مرحله از تحليل
) به ترتيب مدل 4) و جدول (2پژوهش بر اساس معيارهاي علمي قابل قبول باشد. شكل (

هاي برازش مربوط به آن را  هاي سياسي و شاخص هزينه گيري اصالح شده براي اندازه
 دهند. نشان مي

 
 هاي سياسي گيري اصالح شده هزينه . مدل اندازه۲شکل 

 
شود، مقدار احتمال آماره شاخص نيكويي  ) مشاهده مي5طور كه در جدول ( همان
درصد است. هنگامي كه سطح پوشش آماره كاي مربع  5) بيشتر از 544/0برازش (

توان ادعا كرد كه مدل مفروض، داراي نيكويي برازش قابل  درصد باشد، مي 5تر از  رگبز
دارند  ) بيان مي4نيكويي برازش ارائه شده در جدول ( قبول است. همچنين ساير معيارهاي

هاي  هاي سياسي از اعتبار كافي جهت انجام آزمون فرضيه گيري هزينه كه مدل اندازه
 تحقيق برخوردار است. 
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 مدل ساختاري پژوهش

در مرحله ارزيابي مدل ساختاري و به هنگام بررسي روابط بين متغيرهاي پنهان، 
به اين  ).2005شود(كلين، گيري دوباره تخمين زده مي هاي عامل مدل اندازه باركنش

گيري و مدل ساختاري،  گيري در مدل اندازه هاي عامل و خطاي اندازه صورت كه باركنش
در دو مدل،   ها شوند. چنانچه مقادير باركنش آزاد در نظر گرفته شده و تخمين زده مي

تفاوت آشكاري با يكديگر داشته باشند، اين امر مؤيد وجود وضعيت درماندگي در تفسير 
گيري به  توان از نيكويي برازش مدل اندازه اين روش اين است كه ميباشد. مزيت  مي

عنوان مبنايي براي مقايسه استفاده نمود و نيكويي برازش مدل ساختاري را با آن محك زد. 
سازي معادالت ساختاري مورد استفاده قرار  اين ديدگاه به صورت گسترده در مدل

 ).2000گيرد(رايكف و ماركوليدز، مي

 هاي سياسي گيري هزينه ) معيارهاي نيکويي برازش براي مدل اندازه٤(جدول

 برازش
 قابل قبول

 مدل
اصالح 

 شده

 
 

 اختصار

 نام
 شاخص

 معيارهاي
 نيکويي برازش

  کاي اسکوئر 𝑋2 ٥٤٤/٠ درصد ۵تر از  بزرگ
هاي  شاخص

 برازش مطلق
 

 شاخص نيکويي برازش GFI ٩٩٩/٠ درصد ٩٥تر از  بزرگ

 شاخص نيکويي برازش اصالح شده AGFI ٩٩٥/٠ درصد ٩٥تر از  بزرگ

  شاخص برازش هنجار نشده NNFI ٠٦٨/١ درصد ٩٥تر از  بزرگ
 

هاي  شاخص
 برازش تطبيقي

 

 شاخص برازش هنجار شده NFI ٩٨٢/٠ درصد ٩٥تر از  بزرگ
 شاخص برازش تطبيقي CFI ٠٠٠/١ درصد ٩٥تر از  بزرگ
 شاخص برازش افزايشي IFI ٠١٢/١ درصد ٩٥تر از  بزرگ
 شاخص برازش نسبي RFI ٩٠٩/٠ درصد ٩٥تر از  بزرگ

 شاخص برازش مقتصد هنجار شده PNFI ١٩٦/٠ درصد ٥٠تر  بزرگ
 

هاي  شاخص
 برازش مقتصد

 

تر از  کوچک
 درصد١٠

٠٠٠/٠ RMSE
A 

 ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

/CMIN ٦٠٩/٠ ٣تر از  کوچک
df 

اسکوئر بهنجار شده به درجه کاي 
 آزادي

 )٠٥/٠شاخص هلتر ( Hoelter ٣٣٤٢ ٢٠٠بيشتر از 
هاي  ساير شاخص
 برازش
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هاي پژوهش (روابط رگرسيوني و يا همبستگي بين متغيرها)  ساختاري، فرضيهدر مدل 
جا كه در پژوهش حاضر، تنها يك فرضيه عنوان گرديده  گيرد. از آن مورد آزمون قرار مي

هاي ساختاري  هاي برازش مدل است، پس يك مدل ساختاري بايد آزمون گردد. شاخص
) ارائه گرديده است، مبين برازش قابل 5(پژوهش كه در جدول   مربوط به آزمون فرضيه

 هاي ساختاري و عدم مواجه با پديده درماندگي در تفسير است. قبول كليه مدل

 معيارهاي نيکويي برازش براي مدل ساختاري پژوهش )٥جدول(
 برازش

 قابل قبول
 مدل

 اصالح شده
 اختصار

 نام
 شاخص

 معيارهاي
 نيکويي برازش

  کاي اسکوئر 𝑋2 ٥٦٩/٠ درصد ۵تر از  بزرگ
 شاخص

 هايبرازش مطلق 
 

 شاخص نيکويي برازش GFI ٩٩٩/٠ درصد ٩٥تر از  بزرگ

 AGFI ٩٩٣/٠ درصد ٩٥تر از  بزرگ
 شاخص نيکويي برازش

 اصالح شده
  شاخص برازش هنجار نشده NNFI ٠٦٣/١ درصد ٩٥تر از بزرگ

 
هاي  شاخص

 تطبيقي برازش
 

 برازش هنجار شده شاخص NFI ٩٧٨/٠ درصد ٩٥تر از بزرگ
 شاخص برازش تطبيقي CFI ٠٠٠/١ درصد ٩٥تر از بزرگ
 شاخص برازش افزايشي IFI ٠١١/١ درصد ٩٥تر از بزرگ

 شاخص برازش نسبي RFI ٨٩٢/٠ درصد ٩٥بزرگتر از 

 PNFI ١٩٦/٠ درصد ٥٠بزرگتر 
شاخص برازش مقتصد هنجار 

 شده
 

هاي  شاخص
 برازش مقتصد

 RMSEA ٠٠٠/٠ درصد ١٠کوچکتر از
ريشه ميانگين مربعات خطاي 

 برآورد

CMIN/d ٦٧٢/٠ ٣تر از کوچک
f 

کاي اسکوئر بهنجار شده به 
 درجه آزادي

 )٠٥/٠شاخص هلتر ( Hoelter ٢٦٣٤ ٢٠٠بيشتر از 
هاي  ساير شاخص

 برازش

 
 برازش هاي شاخص بين آشكار تفاوت وجود عدم و ساختاري هاي مدل برازش از پس

 6 جدول در ،)تفسير در درماندگي پديده با مواجه عدم( گيري اندازه مدل و ساختاري مدل
 گرديده است. ارائه آن به مربوط هاي آماره همراه به پژوهش فرضيه آزمون نتايج
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هاي ساختاري پژوهش به همراه ضرايب استاندارد شده رگرسيون ارائه  مدل 3در شكل 

 است. شده

 
 ساختاري پژوهش به همراه ضرايب استاندارد شده رگرسيون  . مدل۳شکل 

 
 گيري و پيشنهاد نتيجه

هاي  هاي سياسي با فرصت در پژوهش حاضر، به صورت تجربي ارتباط بين فرضيه هزينه
دهد ارتباط بين  هاي پژوهش نشان مي رشد شركت مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. يافته

دار است. به اين  هاي رشد شركت، يك رابطه مثبت و معني هاي سياسي و فرصت هزينه
در  كند. هاي رشد شركت نيز افزايش پيدا مي هاي سياسي، فرصت با افزايش هزينهمعني كه 

هاي سياسي (شكل گرفته از جانب  گونه استدالل كرد كه هزينه توان اين اين رابطه مي
تواند اثر مخاطراتي همچون فشار رقبا، نوسانات بازار، مصادره اموال، اعمال  دولت) مي

دهد و از سوي ديگر  ها كاش  تصاحب را براي شركت هاي قانوني، كاهش ريسك جريمه
گيري ارتباط با دولت، استفاده از منابع  هاي اطالعاتي به واسطه شكل استفاده از رانت

دولتي، دسترسي بيشتر به منابع تأمين مالي، پرداخت ماليات كمتر و ديگر موارد، همگي 
توان گفت كه نتايج  بنابراين ميها مهيا سازد.  هاي رشد بيشتري را شركت تواند فرصت مي

) مطابقت دارد.بنابر نظر محقق، در رابطه با نتيجه 2012نيسن(  تحقيق حاضر با نتايج پژوهش
هاي رشد  هاي سياسي و فرصت چه بين هزينهيك نكته را مدنظر قرار دارد. اگرپژوهش بايد 

ها در  ملكرد شركتداري وجود دارد. اما  اين سؤال مطرح است كه ع ارتباط مثبت و معني

 پژوهش  ) نتايج مربوط به آزمون فرضيه٦(جدول
 متغيرهاي

 مدل ساختاري
 *ضريب

 مسير
 نسبت
 بحراني

 داري معني
 نتيجه

 فرضيهآزمون 
 عدم رد فرضيه ۰۰۷/۰ ۶۸۲/۲ ۱۵۷/۰ هاي رشد شرکت فرصت --->هزينه سياسي

 * ضريب استاندارد شده رگرسيون
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هاي سياسي به چه صورتي است.  هاي رشد به دست آمده به واسطه هزينه رابطه با فرصت
هاي سياسي كه  اند با توجه به هزينه ) در تحقيق خود اظهار داشته1389خواجوي و حسيني (

اي  هاي سياسي دولتي باشد، توجه كافي به كارآيي منابع سرمايه تواند ناشي از حمايت مي
همچنين به دليل عدم تفكيك ولتي فعال در بازار وجود ندارد. هاي د ر ميان شركتد

محتوايي روابط ميان مدير و مالك، تسلط عمده بخش دولتي بر مالكيت اكثر واحدهاي 
تجاري و نبود بازار رقابتي براي واحدهاي تجاري در محيط اقتصادي كسب و كار ايران 

هاي ثابت، موفق به كسب بازده به اندازه  است كه مديران در مقابل ايجاد دارايي شدهمنجر 
شود نظارت بيشتري بر عملكرد  مردان پيشنهاد مي اند. بنابراين به دولت كافي نشده

هاي تحت نفوذ خويش داشته باشند تا در مقابل مزاياي ايجاد شده بر آنان، بتوانند به  شركت
همچنين از آنجا كه  در اين راستا دولت را منتفع گردانند. صورت مطلوب عمل كرده و

شود كه آزمون  برخي از صنايع براي دولت از اهميت بيشتري برخوردار هستند، پيشنهاد مي
فرضيه پژوهش به تفكيك صنايع انجام شود و نتايج به دست آمده با نتيجه پژوهش حاضر 

هاي مختلف مسئله  بررسي جنبه شود براي به پژوهشگران پيشنهاد مي .شودمقايسه 
هاي رگرسيوني  و تحليل معادالت ساختاري استفاده كنند سازي نمايندگي، از رويكرد مدل

هاي نمايندگي با دو يا سه متغير پرهيز نمايند. زيرا مسئله  را كمتر بكاربرده و از بررسي هزينه
يا سه متغيري، نمايندگي دربرگيرنده عوامل متعددي است و بررسي آن به صورت دو 

هاي ناقص و تا حد زيادي گمراه كننده ببار آيد.كاربرد مدل پيچيده  تحليل شود موجب مي
هاي زياد آن در تشخيص روابط بين متغيرها و شناسي پژوهش با  وجود مزيتدر روش

-پذيري نتايج نيز ميگيري و تعميمداراي پيچيدگي نتيجه دركمك در توجيه علمي آنها،
 قطعي نبودن نتايج پژوهش حاضر يكي از محدوديت هاي آن است.باشد، لذا 
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