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 چکیده

گری مالی با رویکرد الگوسازی معادالت  های سیاسی( بر کیفیت گزارش پژوهش، اثر فرضیة سیاسی )هزینهدر این 
های پذیرفته شده در بورس  شرکت از بین شرکت 66یابی به اهداف پژوهش،  شود. برای دست  ساختاری بررسی می

های سیاسی به کمک  تخاب شدند. هزینهبه عنوان نمونة آماری ان 1393تا  1382های   طی سال اوراق بهادار تهران
بری، درجة رقابت در صنعت، نرخ مؤثر مالیاتی، اندازة شرکت، تراکم کارکنان و  سرمایهنسبت پذیر  متغیرهای مشاهده

های کیفیت اقالم تعهدی،  گری مالی نیز با استفاده از شاخص شود و سنجش کیفیت گزارش گیری می اندازه ریسک
های رشد  چنین، متغیرهای نسبت اهرمی و فرصتگیرد. هم اطالعات مالی انجام می سود و دقت کیفیت افشا، پایداری

اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای  به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده
فی و معناداری بر های سیاسی، اثر من گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه اندازه

 گری مالی دارد. گزارش کیفیت
 .یمعادالت ساختار یساز الگو ی،مال یگر گزارش یفیتک یاسی،س های ینههز یاسی،س یةفرض :یدیکل واژگان
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 مقدمه

های اجتماعی است. این نظریه،  حوزة مهمی در مطالعة علمی پدیده 1اقتصاد سیاسی
داند. بر اساس  های سیاسی و اقتصادی می های اجتماعی را ناشی از مؤلفه گیری پدیده شکل

نظریة اقتصاد سیاسی، در اکثر جوامع اقتصادی بازار محور، واحدهای تجاری کانون 
های مختلف هستند. بنابراین  یان گروههای متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی م کنش

های در  های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منظور درک ویژگی شناخت روابط بین گروه
حال تغییر واحدهای تجاری الزم و ضروری است. بر پایة نظریة مزبور، اطالعات 

و های اجتماعی، سیاسی  های صاحب نفوذ در حوزه حسابداری تنها برای حمایت از گروه
توانند به نفع شخصی  شود. اطالعاتی که به کمک آن، صاحبان قدرت می اقتصادی تهیه می

(. مطالعات تجربی 1392خود از آن اطالعات استفاده و عمل نمایند )نیکومرام و همکاران، 
قضایی،  -حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظیر نظام حقوقی

اتی، عرف، فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشار بازار سرمایه، رفتار قوانین تجاری و مالی
گذاران، تدوین کنندگان قوانین و مقررات و دیگر فعاالن بازار  مدیران و حسابرسان، سرمایه
، 2دهد )بوشمن و پیتروسکی گری مالی تحت تأثیر قرار می سرمایه را نسبت به گزارش

( معتقدند، سیاسی بودن مدیریت 1392کاران )(. به عنوان مثال، نیکومرام و هم2006
ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر کیفیت  بودن صنایع و شرکت ها و دولتی  شرکت
دارند، فشارهای  ( بیان می1394چنین، رضایی و افروزی ) باشند. هم می 3گری مالی گزارش

، واحدهای گری مالی است. بدین معنی که سیاسی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش
گری مالی خود را در  کنند گزارش تجاری به منظور مواجهه با فشارهای مزبور، تالش می

های مالی موجب انتقال ثروت به  کنندگان از صورت جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده
شود که  های مالی موجب می  خارج از شرکت نشود. در واقع، توجه به عواقب گزارش

های شرکت نباشد )ابراهیمی کردلر و  دیگر ارائة صادقانة نتایج فعالیتهای مالی،  صورت
دارند، فرضیة  ( اظهار می1392(. در این خصوص مشایخ و همکاران )1388شهریاری، 

ی مالی گر تواند کیفیت گزارش یکی از عوامل مؤثر بر مدیریت سود است که می 4سیاسی
( نشان دادند، حمایت 1392محمودآبادی و نجفی ) را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین
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ها دارد. بنابراین، به عنوان  سیاسی دولت اثر منفی بر شفافیت و محیط اطالعاتی شرکت
شود رابطة بین فرضیة سیاسی و کیفیت  هدف اصلی، در این پژوهش تالش می

 گری مالی مورد بررسی قرار گیرد. گزارش

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع
فایدة  -خود بر اساس هزینه گری مالی ها در خصوص انتخاب سطح کیفیت گزارش شرکت

هایی را بر  جا که افشای اطالعات هزینه گیرند. از آن افشای اطالعات با کیفیت، تصمیم می
ها، راهبردهای داخلی را  هاست که شرکت کند، با توجه به این هزینه شرکت تحمیل می

کنند )کردستانی و رحیمی،  ی مالی خود انتخاب میگر برای تعیین سطح کیفیت گزارش
های افشای اطالعات با کیفیت، در این پژوهش اثر فرضیة سیاسی  (. با توجه به هزینه1390
گری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بیان  ( بر کیفیت گزارش1های سیاسی )هزینه

گری مالی، دو  ر کیفیت گزارشسیاسی به عنوان عاملی تأثیرگذار ب  چرایی انتخاب فرضیة
 مصداق قابل بیان است:

ها به طور غالب مبتنی بر روابط  در کشورهای در حال توسعه که نظام اقتصادی آناول،  
ها به دلیل دولتی بودن، تحت تأثیر نظام اقتصادی دولتی حاکم بر کشور  است، شرکت

لت در صنایع مختلف آن هستند. کشور ما )ایران( از جمله کشورهایی است که حضور دو
های صورت گرفته در راستای  رغم تالش مشهود است و بسیاری از صنایع علی

های  های دولت بر سیاست سازی، کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل خصوصی
( 2012و همکاران ) 2چانی (.1389شود )خواجوی و حسینی، ها دیده می مالی و عملیاتی آن

ها برای افزایش  به دلیل فقدان نفوذ بازار بر آن 3دارای روابط سیاسی های معتقدند شرکت
چنین،  نمایند. هم تری ارائه می کیفیت اطالعات حسابداری، اطالعات با کیفیت پایین

های دولتی، نیاز به بهبود و  های دارای اتصال سیاسی، به دلیل برخورداری از حمایت شرکت
کنند. زیرا به آسانی  یت محیط اطالعاتی را احساس نمیارتقای کیفیت افشا و افزایش شفاف

گردند )بوشمن و  مند می بهره 4به اعتبارات مالی دسترسی داشته و از امتیازهای ویژه
 (.2006، 5؛ لئوز و ابرهولزرگی2006پیتروسکی، 
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دوم، بر اساس فرضیة سیاسی، این احتمال وجود دارد که سیاستمدارن از ارقام حسابداری 
سیاسی داشته باشند. برای مثال، احتمال دارد ارقام سود خالص هنگفت گزارش  برداشت

ها  برای  بنابراین، شرکت. ها را عالمتی از بازار انحصاری تلقی نمایند شده توسط شرکت 
کنند که منجر به  هایی را انتخاب می ها، رویه فرار از عواقب اقتصادی این گونه هزینه

(. 1394ناشی از فرایندهای نظارتی شود )حیدری و همکاران،  ترین انتقال ثروت کاهش کم
توان نتیجه گرفت در صورت پذیرش هر یک از سناریوهای فوق، در نهایت  رو، می از این

شود کیفیت اطالعات  تحت تأثیر قرار گرفته و موجب می گری مالی کیفیت گزارش
با این بیان، پژوهش حاضر به های کیفی مورد تردید واقع گردد.  حسابداری از جنبة ویژگی

های سیاسی اثر معناداری بر  گویی به این سؤال بنا شده است که، آیا هزینه منظور پاسخ
توان انتظار داشت  گفته می که بر اساس مطالب پیش گری مالی دارد؟ و این کیفیت گزارش

 گری مالی را تقلیل دهد؟های سیاسی، سطح کیفیت گزارش زینهکه ه
 

 شینة پژوهشادبیات و پی
 گری مالی کیفیت گزارش

گری مالی میزان دقت و صداقت  ( معتقدند، کیفیت گزارش2010و همکاران ) 1برانت
اند. به  گیرندگان تعریف کرده مدیران در ارئة اطالعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم

و عینیت  طرفی های مالی دو واژة بی عبارتی، هرگاه مدیران در ارائة اقالم مندرج در صورت
 2گری مالی وجود دارد. بیدل توان ادعا کرد که کیفیت گزارش را رعایت کرده باشند، می

گری مالی عبارت است از دقت  دارند که کیفیت گزارش (، اظهار می2009و همکاران )
اطالعات گزارش شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت که هدف آن، کمک به 

گیرهای منطقی و ارزیابی جریان وجوه نقد مورد  نفع به منظور اتخاذ تصمیم های ذی گروه
( معتقدند، رویکردهای 1391و همکاران )انتظار شرکت است. در این خصوص، خواجوی 

بندی نمود.  توان در دو گروه، طبقه گری مالی را می متفاوت در خصوص کیفیت گزارش
باشد که بر مسائل مرتبط با ارزیابی و  کنندگان می گروه اول، رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده

دوم، رویکرد مبتنی بر  کنندگان تمرکز دارند. گروه سودمندی اطالعات مالی برای استفاده
باشد که بر مسائل مرتبط با نحوة ادارة شرکت و  گذار و سهامدار می حمایت از سرمایه
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توان  گری مالی به صورت موردی مید. از عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشمباشرت تأکید دار
 به متغیرهایی مانند اندازة شرکت، ساختار مالکیت، اختیار عمل و فلسفة فکری مدیریت،
تعارضات نمایندگی، کیفیت نظام راهبری شرکتی، نوع مؤسسه حسابرسی، سطح فروش 
)درآمد(، ساختار سرمایه، نوع صنعت، استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات حاکم 

؛ 1393حصار،  بر نظام اقتصادی، ارتباطات سیاسی و غیره اشاره کرد )رضایی و ویسی
 (.1388همکاران،  ؛ سجادی و1390کردستانی و رحیمی، 

 

 های سیاسی( فرضیة سیاسی )هزینه
فرض شده است که سیاستمداران دنبال  1های اقتصادی مربوط به فرایند سیاسی در نظریه

حداکثر کردن ثروت خود هستند. بر اساس این فرضیه، فرایند سیاسی، رقابت برای انتقال 
مستلزم تقبل هزینة کسب  باشد. مشارکت در این فرایند بدون هزینه نیست و ثروت می

کنند و به ناچار،  ها نیز در یک محیط سیاسی فعالیت می اطالعات و ائتالف است. شرکت
شوند. در فرایند سیاسی، عوامل زیادی  هایی را از طریق فرایند سیاسی متحمل می هزینه

له دهد. از جم ها را تحت تأثیر قرار می دخیل هستند که شکل و نحوة عمل افراد و شرکت
 توان به موارد ذیل اشاره نمود: این عوامل می

ها، اصناف و غیره در  هایی مانند اتحادیه : نفوذ و قدرت تشکل2( هزینة اطالعات1 
ها بر نتیجة انتخابات در مقایسه با  های مختلف حاکمیتی و نیز تأثیرگذاری این گروه بخش

است. از طرفی، لوایح قانونی  تردارای یک رأی بوده به مراتب بیش تأثیری که یک فرد که
ها برای  های مطلع شدن از آن و مقررات بسیاری نزد مسئولین دولتی وجود دارد که هزینه

ها در اشکال  شود که گروه افراد به صورت انفرادی بسیار زیاد است.  این امر باعث می
و نهادهای  ها ها و اصناف تشکیل شود تا از طریق ائتالف با بخش مختلف آن مثل اتحادیه

( تضاد 2حکومتی و ایجاد تعامالت دو طرفه، هزینة کسب اطالعات را کاهش دهند؛ 
یابد. اما همزمان  های بزرگ شکل گرفت، هزینة اطالعات کاهش می : وقتی که گروه3منافع

های مختلف از فرایند سیاسی یکسان نخواهد  مندی گروه آید و بهره می  تضاد منافع پیش
که بتوانند در فرایند سیاسی مؤثر  نفع برای این های ذی : گروه4دهی سازمان ( هزینة3بود و )
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های سازماندهی را متحمل شوند. بنابراین، فرایند سیاسی بدون تحمل  باشند، باید هزینه
ها  های سیاسی( برای شرکت هایی )هزینه مند باعث ایجاد هزینه طور نظام باشد و به هزینه نمی

 (.1373اصل،  شود )بزرگ می
تر در موضع قوانین سخت دولتی یا  ها بیش بر اساس فرضیة سیاسی، برخی از شرکت 

؛ ابراهیمی کردلر و 1394حیدری و همکاران، )گیرند  گذار قرار می های قانون سایرگروه
( معتقد است، سیاستمداران این توانایی را دارند که با 2001) 1میلن (.1388 شهریاری،

های اقتصادی تأثیر بگذارند )حجازی و  و قوانین گوناگون، بر بنگاهاعمال هزینة مالیات 
 (.1391اوجی، 

 

 گری مالی های سیاسی( و کیفیت گزارش فرضیة سیاسی )هزینه
گری مالی تحت تأثیر قرار  های مدیران را در ارتباط با گزارش روابط و نفوذ سیاسی، انگیزه

گیر در کیفیت  سبب ایجاد تفاوت چشمرود این وضعیت در نهایت  دهد. انتظار می می
های سیاسی  ها از هزینه هایی شود که در مقایسه با سایر شرکت گری مالی شرکت گزارش

معتقدند به  (2012(. چانی و همکاران )1393حصار،  باالتری برخوردارند )رضایی و ویسی
ر از سایر ت های با هزینة سیاسی باال ضعیف گری مالی در شرکتسه دلیل کیفیت گزارش

مندی از  های دارای ارتباطات سیاسی، سود ناشی از بهره هاست. اول؛ در شرکت شرکت
 شوند. در های است که برای این ارتباطات متحمل می تر از هزینه امتیازات خاص، بیش

گری منافع دریافتی ناشی از ارتباطات سیاسی خود را با ها گزارش واقع، مدیران این شرکت
ها  های آن اندازند تا هزینه گذاران به تأخیر می رای گمراه کردن سرمایهاهداف عمدی ب

های  ها از پشتوانة سیاسی برخوردارند، نگرانی جا که این شرکتجبران شود. دوم؛ از آن
تر است. زیرا، فشار بازار سرمایه بر  ها کم مربوط به کیفیت پایین اطالعات حسابداری آن

تر است. سوم؛  با توجه به  ی بدون ارتباطات سیاسی، پایینها ها نسبت به شرکت این شرکت
تر، احتماالً ارتباطات  های با کیفیت سود پایین توان ادعا نمود که شرکت موارد قبلی می

( نشان داد با 2012تری دارند. به عالوه، شواهد پژوهش چانی و همکاران ) سیاسی بیش
تر از سایر  زینة سیاسی باال، پایینهای با ه شده در شرکت که کیفیت سود گزارش این

گری مالی، تر بودن کیفیت گزارش بابت پایین ها ها بوده است، ولی این قبیل شرکت شرکت
 توسط بازار جریمه نشدند.

                                                                                                                   
1. Milne 
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هایی که حساسیت سیاسی دارند،  ، این احتمال وجود دارد شرکت1بر اساس نظریة اثباتی
تعویق اندازند. به بیان دیگر، مدیریت این  کنند که سودها را به هایی را انتخاب می روش

هایی را انتخاب خواهند کرد که سود گزارش شده دورة  قبیل واحدهای تجاری روش
های سیاسی  ها نسبت به هزینه جاری به دوره)های( آتی انتقال یابد. به عبارتی، شرکت

ها  ند تا این هزینهکن ای انتخاب می های حسابداری خود را به گونه واکنش نشان داده و رویه
(. در واقع احتمال دارد که فرایند سیاسی، 1391را کاهش دهند )حجازی و اوجی، 

هایی برای کاهش واریانس تغییرات سود گزارش شده ایجاد نماید. واریانس از این  انگیزه
هایی وضع شود که سود، زیاد  رود مقررات دولتی در دوره لحاظ مهم است که احتمال می

تر است توجهی به آن صورت نگیرد. این عدم  های بعد که سود، پایین دوره است و در
ها و درصدهای باال جلب توجه  تقارن با هزینة اطالعات سازگار است. معموالً افزایش

رود و فرضیة تأثیر  کند و به عنوان شاهدی بر وجود بحران یا انحصارگرایی به کار می می
کند. به عنوان مثال، در فرضیة سیاسی  ی را مطرح میهای حسابدار فرایند سیاسی بر روش

تر از حساسیت  های کوچک تر در مقایسه با شرکت های بزرگ عنوان شده که شرکت
های حسابداری  های متفاوتی در انتخاب رویه تری برخوردارند. بنابراین با انگیزهسیاسی بیش
هایی را اتخاذ خواهند کرد  تر روشتر به احتمال بیش های بزرگ شرکت باشند و مواجه می

های  ( به صورت تجربی، ارتباط بین نرخ1983) 2که سود را به تعویق بیاندازند. زیمرمن
نسبت   های بزرگ مالیاتی و اندازة شرکت را بررسی و نتایج این پژوهش نشان داد شرکت

تری  بیشهای سیاسی  تر نرخ مالیاتی باالتری دارند در نتیجه با هزینه های کوچک به شرکت
های با نرخ  توان انتظار داشت که شرکت (. بنابراین، می1394صوفی،  مواجه هستند )علی

مالیاتی باال، به منظور کاهش منابع خروجی ناشی از پرداخت مالیات، اقالم مندرج در 
 های مالی را دستخوش تغییر  قرار دهند. صورت

ی سیاسی( ها فرضیة سیاسی )هزینهبا توجه به مطالب عنوان شده، انتظار بر این است که 
های مالی و  تأثیر قرار داده و کیفیت اطالعات صورت  گری مالی را تحتکیفیت گزارش

 ارقام مندرج در آن  را کاهش دهد.

 

 

                                                                                                                   
1. Positive Theory 
2. Zimmerman 
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 پیشینة پژوهش
های سیاسی بر هموارسازی سود در آمریکا را مورد  (، اثر هزینه1999) 1گادفری و جونز

های فعال در بخش بانکداری، مالی، تحقیقاتی،  نشان داد شرکتمطالعه قرار دادند. نتایج 
 2شوند. صالح و دونمور تری را متحمل می های سیاسی بیش بنیادی و خدمات شهری هزینه

(، به بررسی رابطة بین حمایت سیاسی دولت، حاکمیت شرکتی و کیفیت 2009)
ه حضور سیاستمداران در گری مالی در مالزی پرداختند. نتایج نشان داد، زمانی ک گزارش

شود، این  ها به عنوان نمایندة حمایت سیاسی دولت در نظر گرفته می هیئت مدیره شرکت
شود. اما  گری مالی می مسئله، منجر به تضعیف حاکمیت شرکتی و کاهش کیفیت گزارش

شود، این  زمانی که مالکیت دولتی به عنوان نمایندة حمایت سیاسی دولت در نظر گرفته می
 3گری مالی را به دنبال دارد. محمد امل، بهبود حاکمیت شرکتی و افرایش کیفیت گزارشع

سیاسی دولت را   کاری، حاکمیت شرکتی و حمایت (، روابط بین محافظه2011و همکاران )
در مالزی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که حضور افراد دارای حمایت سیاسی 

شود و این رابطه زمانی که  کاری می نجر به کاهش محافظهدولت در هیئت مدیره، م
چنین، نتایج تأیید کنندة یابد. هم کند، شدت بیشتری می ولتی افزایش پیدا میمالکیت د

های سیاسی در مشکالت نمایندگی و اثرگذاری آن بر  نقش حاکمیت شرکتی و هزینه
های سیاسی بر مدیریت  ینه(، اثر هز2011و همکاران ) 4گری مالی بود. چن کیفیت گزارش

های چینی را مورد بررسی  گری مالی( در شرکت)به عنوان شاخصی از کیفیت گزارش سود
ها در دوران تحول اقتصادی با فشارهای سیاسی  قرار داد. نتایج حاکی از آن بود که شرکت

ند. ا اند و برای کاهش این فشارها به مدیریت سود روی آورده از سوی دولت مواجه بوده
)به عنوان  های سیاسی بر مدیریت سود (، با بررسی اثر هزینه2011و همکاران ) 5سانگ

های با  گری مالی( نشان دادند که مدیریت سود در شرکتشاخصی از کیفیت گزارش
تر از نوع  ها بوده و نوع مدیریت سود بیش تر از سایر شرکت روابط سیاسی باال، کم

(، روابط سیاسی و کیفیت اطالعات حسابداری 2012) 6اسازی سود بوده است.کوری حداقل
هایی که دارای روابط سیاسی  را در آمریکا مورد مطالعه قرار داده و نشان داد، شرکت

چنین، بخشی از  شوند. هم تر از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار جریمه می هستند، کم

                                                                                                                   
1. Godfrey & Jones 
2. Salleh & Dunmore 
3. Mohammed et al 
4. Chen et al 
5. Song et al 
6. Correia 
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تر  عات حسابداری آن پایینهایی که کیفیت اطال نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شرکت
ها است، برای جلوگیری از جریمه کمیسیون بورس اوراق بهادار، از روابط  از سایر شرکت

 کنند. سیاسی استفاده می

کاری  های سیاسی و محافظه (، با بررسی رابطة هزینه1388ابراهیمی کردلر و شهریاری ) 
بین اندازة شرکت و تراکم  در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که

کاری، رابطة منفی و بین نسبت رقابت و مالکیت دولتی با  گذاری با محافظه سرمایه
چنین نتایج نشان داد بین نرخ مؤثر مالیاتی و  کاری، رابطة مثبت وجود دارد. هم محافظه

ر (، اث1386داری وجود ندارد. پورحیدری و همتی ) کاری، رابطة معنی ریسک با محافظه
های سیاسی، طرح پاداش و مالکیت بر مدیریت سود را مورد  قراردادهای بدهی، هزینه

مطالعه قرار دادند. بخشی از نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فشارهای سیاسی بر 
های سیاسی  ها، هزینه های با تعداد کارکنان زیاد، باال بوده و این قبیل شرکت شرکت

های  ها به منظور تقلیل هزینه ر نتیجه، مدیریت این شرکتشوند. د تری را متحمل می بیش
نمایند. رضایی و  های گزارش شده( می سیاسی، اقدام به مدیریت سود )کاهش سود

(، در بررسی اثر روابط سیاسی بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت 1392حصار ) ویسی
های با ساختار   که در شرکتسهام عادی به این نتیجه رسیدند  گری مالی و هزینة  گزارش

های دارای روابط  که در شرکت مالکیت متمرکز، کیفیت سود نیز باال است؛ حال آن
سیاسی گسترده با دولت که ساختار مالکیت متمرکزی دارند، کیفیت سود پایین است، ولی 

های دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار مالکیت متمرکزی دارند،  در شرکت
(، رابطة بین فرضیة سیاسی و 1394ینة سهام عادی باال است. حیدری و همکاران )هز

های رشد شرکت را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج  فرصت
های رشد شرکت  های سیاسی اثر مثبت و معناداری بر فرصت این پژوهش نشان داد هزینه

های سیاسی و بازدة غیرعادی سهام را در  رابطة بین هزینه (،1395آبادی ) دارد. جنانی و علی
بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد بین اندازة شرکت و 

گذاری با بازدة غیرعادی سهام، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. این در  تراکم سرمایه
یرعادی رابطة منفی و معنادار برقرار بود. حالی است که بین ریسک سیستماتیک و بازدة غ

های سیاسی و بازدة غیرعادی  طور کلی نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین هزینه به
 سهام، رابطة معنادار وجود دارد.

های سیاسی با نظام راهبری شرکتی، مدیریت  تر ارتباط هزینههای قبلی بیش در پژوهش 
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ازدة سهام و نیز تأمین مالی خارج از سازمان مورد بررسی سود، شفافیت اطالعات مالی، ب
قرار گرفته است. این در حالی است که پژوهش حاضر با طرح ارتباط موضوع فرضیة 

بخشی ادبیات نظری  گری مالی، عالوه بر توسعههای سیاسی( با کیفیت گزارش هزینهسیاسی )
وسازی معادالت ساختاری در کارگیری الگ های سیاسی در حسابداری، با به بحث هزینه

های مذکور، نخستین پژوهش در این  بررسی جوانب مختلف روابط احتمالی بین مؤلفه
 گردد. حوزه محسوب می

 

 فرضیة پژوهش
بر اساس مطالب عنوان شده در بخش مقدمه، ادبیات و پیشینة پژوهش و نیز به منظور 

ة پژوهش به صورت ذیل تدوین گویی به سؤال مطرح شده در بخش بیان مسئله، فرضی پاسخ
گری مالی، رابطة منفی و معناداری های سیاسی و کیفیت گزارش ن هزینهبی"  شده است:
 . "وجود دارد

 

 الگوی مفهومی پژوهش
 1(، الگوی مفهومی پژوهش بر اساس رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری1در شکل )

عنوان متغیر مستقل و کیفیت های سیاسی به  هزینهترسیم شده است. در این الگو، 
چنین، متغیرهای نسبت اند. هم وابسته درنظر گرفته شده گری مالی به عنوان متغیرگزارش

 اند. های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اهرمی و فرصت

                                                                                                                   
1. Structural Equation Modeling 
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 . الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

 

 پژوهش  روش
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکتجامعة آماری پژوهش، شامل کلیة 

ها به دلیل متفاوت  گری مالی، هلدینگ و بانک گذاری، واسطه های سرمایه به غیر از شرکت
برای این منظور، اطالعات . باشد ها می بودن افشای مالی و ساختارهای اصول راهبری آن

 1393الی  1382های  های مالی سال مورد نیاز برای یک دورة دوازده ساله بر اساس صورت
مند استفاده شده  برای انتخاب نمونة آماری از روش حذف نظام .آوری شده است جمع
های  شوند که طی سال هایی به عنوان نمونة پژوهش انتخاب می در این روش، شرکت. است

ها آن ته شده باشند؛ پایان سالی مالیدر بورس اوراق بهادار تهران پذیرف 1393الی 1382
منتهی به آخر اسفند ماه هر سال باشد؛ طی دوره پژوهش، تغییر فعالیت و/ یا تغییر سال مالی 

چنین، برای مدت بیش از شش ماه نیز توقف معامالتی نداشته باشند. با در نظر  نداده و هم
 شرکت به عنوان نمونة پژوهش انتخاب گردید. 66گفته،   های پیش گرفتن محدودیت

شود  همبستگی بوده و در آن تالش می -از نظر روش، از نوع توصیفی پژوهش حاضر 
گری مالی توصیف گردد. از منظر بررسی های سیاسی و کیفیت گزارش ن هزینهرابطة بی

ها نیز، این مطالعه، از نوع پس رویدادی است. اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش از  داده
آوری شده  ی حسابرسی شده )غیرتلفیقی( جمعهای مال آورد نوین و صورت افزار ره نرم
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 است.
طور که در الگوی مفهومی پژوهش عنوان شد، به منظور بررسی رابطة بین   همان 

گری مالی، از رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری  های سیاسی و کیفیت گزارش هزینه
د: اول، در توان به این صورت برشمر استفاده شده است. دالیل انتخاب این روش را می

های سیاسی جزو  گری مالی و هزینه ادبیات مالی شرکتی و حسابداری، کیفیت گزارش
گیری نیستند،  گر قابل مشاهده و اندازه صورت مستقیم برای پژوهش  متغیرهایی هستند که به

با استفاده از یک سری متغیرهای  1ها به عنوان متغیر پنهان بنابراین، این دسته از متغیر
؛ ابارشی و 1392شوند )قاسمی،  گیری می ، که معرف رفتار آن است، اندازه2پذیر مشاهده

گری مالی  (. این در حالی است که در کلیة مطالعات پیشین، کیفیت گزارش1391حسینی، 
اند. لذا،  پذیر مورد مطالعه قرار گرفته های سیاسی به عنوان متغیرهای مشاهده و هزینه

گیری این متغیرها، از روایی  استفاده از الگوی مناسب جهت اندازهپژوهش حاضر به واسطة 
های رگرسیونی رایج، تا حد زیادی خطای  باالتری برخوردار است؛ دوم، تجزیه و تحلیل

های رگرسیونی  گیرند. در نتیجه، یافته در متغیرهای توضیحی را نادیده می 3گیری اندازه
نده باشد؛ سوم، مطالعة اثرات مستقیم و ممکن است نادرست و شامل نتایج گمراه کن

پذیر نیست؛ چهارم،  متغیرهای درگیر در یک الگو برای محقق به آسانی امکان 4غیرمستقیم
های رگرسیونی فاقد ساختار هستند. بدین معنی که چگونگی رابطة متغیرهای مستقل با  الگو

 (. 1391، چنین با متغیر وابسته مشخص نیست )ابارشی و حسینی یکدیگر و هم
و تجزیه و تحلیل  Excelها به وسیله صفحه گستردة  بندی اولیة داده مرتب کردن و طبقه 

( انجام شده است. از 16)نسخة  AMOS( و 20)نسخة  SPSSافزار  آماری با استفاده از نرم
)تحلیل عاملی  5گیری های اندازه  جا که الگوی معادلة ساختاری، ترکیبی از الگو آن

( است، برای آزمون فرضیة پژوهش، یک 8)تحلیل مسیر 7و الگوی ساختاری( 6تأییدی
گیری  های اندازه قابل قبول الگوی 9شود. ابتدا باید از برازش ای طی می فرایند دو مرحله

گری مالی( اطمینان حاصل شود و سپس برازش  های سیاسی و کیفیت گزارش )هزینه

                                                                                                                   
1. Latent Variable 
2. Observed Variable 
3. Measurement Error 
4. Direct & Indirect Effects 
5. Measurement Model 
6. Confirmatory Factor Analysis 
7. Structural Model 
8. Path Analysis 
9. Goodness of Fit 
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های  گری مالی، فرصت ، کیفیت گزارشهای سیاسی الگوی ساختاری )روابط بین هزینه
گیری و الگوی  ی اندازه رشد و نسبت اهرمی( مورد بررسی قرار گیرد. تمایز بین الگو

سازی معادالت ساختاری نقش مهمی را  های بعدی فرایند الگو ساختاری پژوهش در گام
گیری متغیر  هگیری، برازش مناسبی از انداز نماید. در واقع، چنانچه الگوی اندازه ایفا می

تری صورت خواهد گرفت  پنهان را نشان دهد، برازش الگوی ساختاری با اطمینان بیش
پژوهش، از آزمون   (. برای رد یا عدم رد فرضیة1391؛ ابارشی و حسینی، 1392)قاسمی، 

 -داری هر یک از ضرایب مسیر استاندارد شدة الگوی ساختاری )آزمون تی معنی
 درصد استفاده شده است. 95ان استیودنت( در سطح اطمین

 

 هامتغیرهای پژوهش و نحوة محاسبة آن
 های سیاسی متغیر مستقل: هزینه

ها است. چرا که  ها تابعی از اندازة آن های تحمیل شده به شرکت هزینه اندازة شرکت:
های  تر موضوع توزیع رو، کم باشند. از این تر قابل مشاهده می تر کم های کوچک شرکت

(. یکی از دالیلی که اندازه، به 1388سیاسی ثروت هستند )ابراهیمی کردلر و شهریاری، 
باشد این است که به  های سیاسی می ساسیت به هزینهطور معقوالنه سنجشی منصفانه برای ح

تر  های بزرگ بیش چنین، باید اشاره نمود که شرکت گیرد. هم آسانی مورد سنجش قرار می
باشند و ممکن است از استانداردهای باالتری از  ها و عموم می مورد توجه رسانه

)حجازی و اوجی، های کوچک برخوردار باشند  های اجتماعی نسبت به شرکت مسئولیت
و نفوذ سیاسی که توسط  1(. در این خصوص، بر اساس نظریة قدرت اقتصادی1391

های بزرگ از قدرت سیاسی و اقتصادی  ( مطرح شد، شرکت1977) 2ساالمون و سیگفرید
برخوردارند. این متغیر برابر است با لگاریتم طبیعی   های کوچک ممتازی نسبت به شرکت

(، 1991) 4(، کرن و موریس1986) 3واتز و زیمرمنهای شرکت.  مجموع دارایی
از این متغیر به عنوان  (1394( و حیدری و همکاران )1388کردلر و شهریاری ) ابراهیمی

هایی که  : شرکت5بری نسبت سرمایهاند؛  های سیاسی استفاده کرده نمایندة سنجش هزینه
های  که هزینه آالت و تجهیزات را در اختیار دارند، به دلیل آن حجم باالیی از اموال، ماشین
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3. Watts & Zimmerman 
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نسبت به کنند، به طور میانگین سود باالتری  فرصت را در محاسبة سود خالص وارد نمی
کنند. لذا،  ها را در اختیار دارند، گزارش می تری از این دارایی هایی که حجم کم شرکت

چنین، مشابه عامل اندازه،  تر مورد توجه نهادهای دولتی قرار دارند. هم ها بیش این شرکت
های ثابت را در اختیار  های بزرگ حجم باالیی از دارایی توان عنوان داشت که شرکت می

ها در کانون توجه سیاستمداران قرار  . بنابراین، از این جنبه نیز این قبیل شرکتدارند
آالت و  های ثابت )اموال، ماشین گیرند. این نسبت برابر است با نسبت مجموع دارایی می

(، 1989)  2(، بلکویی و کارپیک1988)  1ونگ تجهیزات( به جمع فروش شرکت.
( از این متغیر برای 1394حیدری و همکاران ) ( و1388کردلر و شهریاری ) ابراهیمی

تر شدن رقابت، : با بیش3درجة رقابت در صنعتاند؛  های سیاسی استفاده کرده سنجش هزینه
تواند منجر به تکه تکه شدن شرکت و یا بعضی اقدامات  احتمال اقدامات ضدتراستی که می

یمی کردلر و شهریاری، شود )ابراه تر می دولت که رقابت را افزایش خواهد داد، بیش
(. این متغیر برابر است با نسبت جمع فروش شرکت به مجموع فروش صنعتی که 1388

(، گادفری و 1988(، ونگ )1986واتز و زیمرمن  ) شرکت در آن مشغول به فعالیت است.
( از این 1394( و حیدری و همکاران )1388کردلر و شهریاری  ) (، ابراهیمی1999جونز  )
نرخ مؤثر مالیاتی: واتز و زیمرمن اند؛  های سیاسی استفاده کرده ای سنجش هزینهمتغیر بر

ها از طریق سیستم  های شرکت ترین روش برای انتقال دارایی ( معتقدند، مستقیم1986)
ها  های سیاسی است که توسط شرکت مالیات است و مالیات بر درآمد، بخشی از هزینه

( ادعا نمود مالیات بر درآمد یک جزء از 1983ن )زیمرمشود. در این خصوص،  تحمل می
( نیز بیان 2007) 4فاسیو شود.  ها تحمل می های سیاسی است که توسط شرکت هزینه

های دارای روابط سیاسی به دلیل تخفیف مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی  دارد، شرکت می
است با نسبت  های بدون روابط سیاسی دارند. این نسبت برابر تری نسبت به شرکت کم

 5(، اینویو و توماس1991کرن و موریس )هزینة مالیات به سود قبل از مالیات شرکت. 
های  ( این متغیر را به عنوان معرف هزینه1388کردلر و شهریاری ) ( و ابراهیمی1996)

( معتقدند، هر چه تعداد 1394: رضایی و افروزی )6تراکم کارکناناند؛  سیاسی بکار برده
تر خواهد بود. از طرفی، شرکت از آن به تر باشد، فشار وارده به شرکت بیشیشکارکنان ب
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کند، زیرا نیروی انسانی کار از جنبة اقتصادی در  عنوان اهرم فشار به دولت استفاده می
کنند، بخشی از  هایی که نیروی کار زیادی جذب می جامعه، اهمیت زیادی دارد. شرکت
شود  تر، باعث میچنین، تعداد کارکنان بیشدهند. هم میفشارهای وارده به دولت را کاهش 

از بُعد دریافت بیمه سهم کارگر و کارفرما، به منظور حفظ منافع، بین دولت و واحدهای 
تجاری نوعی تعامل دو طرفه ایجاد شود. بنابراین، تعداد کارکنان شرکت یکی از 

جمع کارکنان واحد های حساسیت سیاسی است. این نسبت برابر است با نسبت  شاخص
( 1394( و رضایی و افروزی )1386پورحیدری و همتی  ) تجاری به جمع فروش شرکت.

ریسک: در حالت اند؛  های سیاسی استفاده کرده از این متغیر به عنوان نمایندة سنجش هزینه
های با  تعادل، بازدهی مورد انتظار با ریسک سیتماتیک رابطة مستقیم دارد. بنابراین، شرکت

های حسابداری باالتر دارند. این بدان  سیستماتیک باالتر به طور میانگین بازدهی  ریسک
ها را از لحاظ ریسک تعدیل  معنی است که اگر سیاستمداران سود گزارش شده شرکت

آورند و بنابراین مورد  تر به نظر سودهای مازاد به دست می های پرریسک نکنند، شرکت
(. این متغیر ضریب 1388گیرند )ابراهیمی کردلر و شهریاری،  گذاران قرار می توجه قانون

و بر اساس بازدهی  1ای های سرمایه گذاری دارایی دست آمده بر اساس الگوی قیمت بتای به
(، 1981(، ژیموسکی و هاگرمن )1986واتز و زیمرمن  ) ماهه، محاسبه شده است. 12

( از این متغیر به عنوان 1394ران )( و حیدری و همکا1388کردلر و شهریاری ) ابراهیمی
 اند. های سیاسی استفاده کرده نمایندة سنجش هزینه

 

 گری مالی متغیر وابسته: کیفیت گزارش
: استفاده از کیفیت اقالم تعهدی بر این ایده استوار است که اقالم کیفیت اقالم تعهدی

های نقدی  ریانهای ج دهندگی سود را از طریق هموارسازی نوسان تهعدی توان اطالع
های نقدی و سودهای  بخشد و هنگامی که اقالم تعهدی به منظور برآورد جریان بهبود می

شود، در صورتی که خطای اندکی در فرایند تخمین اقالم تعهدی وجود  آتی استفاده می
داشته باشد )کیفیت اقالم تعهدی باال باشد(، این برآوردها بسیار قابل اتکا هستند )ثقفی و 

( و 2009(، بیدل و همکاران )2005و همکاران ) 2(. فرانسیس1389مازار یزدی،  عرب
گری  ( معتقدند، کیفیت اقالم تعهدی معیاری از کیفیت گزارش1393هاشمی و همکاران )

                                                                                                                   
1. Capital Assets Pricing Model 
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 1نیکولز گیری کیفیت اقالم تعهدی از الگوی مک مالی است. در این پژوهش برای اندازه
 ( استفاده شده است:2002)

WCt∆ (1)معادلة  = α + β1CFOt−1 + β2CFOt + β3CFOt+1 + β4∆REVt

+ β5PPEt + ε 
های دریافتنی به عالوة  : تغییرات سرمایة در گردش است که از تغییرات حسابWCt∆که 

های پرداختنی  های جاری منهای تغییرات حساب تغییرات موجودی کاال و سایر دارایی
: تغییرات REVt∆: وجوه نقد حاصل از عملیات واحد تجاری است؛ CFOشود؛  محاسبه می

آالت  : برابر است با میزان تجهیزات، اموال و ماشینPPEtدر درآمد سال جاری است و 
ها همگن  الذکر با استفاده از متوسط مجموع دارایی دوره جاری. همة متغیرهای فوق

(، نشان دهندة کیفیت اقالم تعهدی 1ماندة معادلة ) اند. انحراف معیار خطای باقی شده
گری مالی باالترخواهد بود؛  تر باشد، کیفیت گزارش باشد و هر اندازه مقدار آن کم می

ها  ( معتقدند، اطالعات سود دورة جاری شرکت1390نیکومرام و فتحی ) پایداری سود:
الی در نظر گری م تواند به عنوان معیاری از کیفیت گزارش بینی سودهای آتی می برای پیش

تواند جنبة پشتیبانی برای  های مالی می گرفته شود. در این حالت کیفیت گزارش
های کیفی سود  های اقتصادی را داشته باشد. پایداری سود از جمله ویژگی گیری تصمیم

های مالی است. هر چه پایداری  حسابداری است که مبتنی بر اطالعات مندرج در صورت
گری  بر آن است که کیفیت سود و به تبع آن، کیفیت گزارشتر باشد، فرض  سود بیش

( به منظور سنجش 1394( و پیری و همکاران )1395مالی باالتر است. دیدار و همکاران )
گیری تداوم و پایداری  اند. برای اندازه گری مالی از این متغیر استفاده کرده کیفیت گزارش

های  زش آتی سودها نسبت به ارزشگران یک الگوی رگرسیونی برای ار سود، پژوهش
 شود: زنند که به صورت ذیل بیان می جاری سودها تخمین می

Earningst+1 (2معادلة ) = α + βEarningst + εt 
شود که در پژوهش  گیری پایداری سود استفاده می برای اندازه β( از ضریب 2در معادلة )

شرکت بر اساس الگوی فرانسیس و همکاران  -حاضر جهت محاسبة آن برای هر سال
(، از برازش رگرسیون فوق به صورت سری زمانی پنج ساله استفاده شده است؛ 2005)

تقارن اطالعاتی و توانند از طریق افشای اطالعات، عدم  ها می : شرکتکیفیت افشا
های  گری مالی، کیفیت تصمیماهش داده و به واسطة بهبود گزارشتعارضات نمایندگی را ک
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(. دیدار و همکاران 1393گذاری را تحت تأثیر قرار دهند )باغومیان و نقدی،  سرمایه
گری مالی از این ( به منظور سنجش کیفیت گزارش1394( و ستایش و ابراهیمی )1395)

های پذیرفته  اند. در پژوهش حاضر این متغیر با استفاده از امتیاز شرکت فاده کردهمتغیر است
گیری  شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب اندازه

 شود؛  می
گر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری  : دقت اطالعات مالی بیاندقت اطالعات مالی

ها و برآوردهای  پذیری و اختیار عمل در انتخاب از میان رویه عطاف)تحت شرایط ان
باشد. بنابراین، باال بودن  های نقدی مورد انتظار آینده می بینی جریان حسابداری( برای پیش

های تعیین محتوای اطالعاتی  کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص بینی دقت و توان پیش
و  1(. بارث1391باشد )خواجوی و همکاران،  گری مالی می و کیفیت باالی گزارش

دارند، دقت اطالعات مالی، یکی از  ( بیان می1393( و دارابی و پیری )2001همکاران )
گیری میزان دقت اطالعات  گری مالی است. برای اندازه متغیرهای معرف کیفیت گزارش

های نقدی آینده با  بینی جریان ماندهای معادلة رگرسیون پیش مالی به صورت تجربی از پس
گردد  کیل دهندة سود عملیاتی حسابداری یک دورة قبل استفاده میاستفاده از اجزای تش
 (.2001)بارث و همکاران، 

 (3معادلة )
∆WCi,t+1 = α0 + β1CFOi,t + β2ARi,t + β3INVi,t

+ β4APi,t + β5DEPRi,t + β6OTHERi,t

+ εi,t 
: INVهای دریافتنی؛  : تغییر در حسابAR: جریان وجوه نقد حاصل از عملیات؛ CFOکه 

: DEPRهای معوق،  های پرداختنی و بدهی : تغییر در حسابAPودی کاال، تغییر در موج
: خالص سایر اقالم تعهدی است OTHERهای ثابت و نامشهود و  هزینة استهالک دارایی

 شود: که به صورت زیر محاسبه می

OTHER (4معادلة ) =  OP − (CFO + ∆AR + ∆INV + ∆AP
−  DEPR) 

شود  : مقدار خطا که فرض می𝜀: برابر است با سود عملیاتی واحد تجاری و OPکه در آن 
گری گیری کیفیت گزارش ر تجربی اندازهدارای میانگین صفر و واریانس ثابت است. معیا

دقت اطالعات  تر باشد، ماندها کوچک ماندها است. هر اندازه پس مالی، قدر مطلق پس
 (.1388واهد بود )نیکومرام و بادآورنهندی، گری مالی باالتر خمالی و کیفیت گزارش
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 متغیرهای کنترلی

های رشد  گری مالی، فرصت : یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشهای رشد فرصت
شرفت هستند باید سطح کیفیت هایی که به دنبال رشد و پی باشد. عموماً شرکت می

تجاری با استفاده از  های گری مالی باالتری را انتخاب کنند تا مشتریان و طرفگزارش
بینی نموده و با اطمینان  های نقدی آتی شرکت را پیش های مالی بتوانند جریان صورت

(. 1390خاطر باالتری با شرکت ارتباط تجاری داشته باشند )کردستانی و رحیمی، 
های رشد در این پژوهش برابر است با نسبت ارزش بازار شرکت به جمع ارزش  فرصت

 بان سهام؛دفتری حقوق صاح
های نمایندگی  های اهرمی با هزینه : بر اساس نظریة نمایندگی، شرکتنسبت اهرمی 

تری برای کنترل و نظارت دارند. در این  رو، تقاضای بیش تری مواجه هستند. از این بیش
های مالی با کیفیت باالتر با سطح کشمکش  حالت، انگیزة مدیران برای ارائة صورت

دارندگان اوراق بدهی که با میزان اهرم در ساختار سرمایه سنجیده  -نمایندگی سهامداران
(. در پژوهش حاضر، این نسبت برابر 1390یابد )کردستانی و رحیمی،  شود، افزایش می می

 های شرکت در نظر گرفته شده است. های بلندمدت به جمع دارایی با جمع بدهی
 

 های پژوهش یافته
 آمار توصیفی

ها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش محاسبه و   تجزیه و تحلیل اولیة داده به منظور بررسی و
ترین ترین و کم شود، بیش که مشاهده میطور  گردیده است. همان( ارائه 1در جدول )

باشد و  مقدار میانگین به ترتیب متعلق به متغیرهای کیفیت افشا و تراکم کارکنان می
نحراف معیار نیز به ترتیب مربوط کیفیت افشا و ترین مقادیر ا ترین و بیش چنین، کم هم

 تراکم کارکنان  است.

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
 انحراف معیار میانه میانگین نماد متغیر

 X1 0037/0- 0151/0- 1123/0 کیفیت اقالم تعهدی
 X2 0486/60 7817/60 4516/22 کیفیت افشا
 X3 4456/0 4437/0 7853/0 پایداری سود

 X4 2009/0 2068/0 0603/0 دقت اطالعات مالی
 X5 4415/0 2351/0 6143/0 بری نسبت سرمایه
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 X6 0908/0 0302/0 3633/0 درجة رقابت در صنعت
 X7 0969/0 1146/0 4302/0 نرخ مؤثر مالیاتی
 X8 9206/5 9292/5 6334/0 اندازة شرکت
 X9 0011/0 0008/0 0011/0 تراکم کارکنان
 X10 5194/0 4601/0 8576/0 ریسک )بتا(

 X11 1138/2 7684/1 4540/1 های رشد فرصت
 X12 2111/0 1200/0 5608/0 نسبت اهرمی

 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش
گونه که مشاهده  (، همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است. همان2در جدول )

زمون فرضیة رو، آ پژوهش وجود ندارد. از اینشود، همبستگی شدید بین متغیرهای  می
 پذیرد. تری صورت میپژوهش با اطمینان بیش

 (10-3. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش )2جدول 
X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  

           1 X1 
          1 **137 X2 
         1 **106 **177 X3 
        1 062 038 039 X4 
       1 **216 043- 001- 078- X5 

      1 051- 093- 047 133- 048- X6 
     1 002 014- 018 030 049 041- X7 
    1 005- **411 028 **202 018 **140 022- X8 
   1 **585 044- 043 **215 **161- 006 **172- 018- X9 
  1 0*081- **187 001 062- 033- 010- 007- 0 038 X10 
 1 **110- *101 **227- 034 096- 003- 035- 064 **107 **121 X11 
1 055 022- 034 063 012- 003 *095 031- 028- 066 028 X12 

 درصد 5معنادار در سطح *درصد،  1معنادار در سطح **

 

 گیری پژوهش الگوهای اندازه 1اعتبارسنجی
گیرد. قبل از  اعتبار یک الگو با استفاده از معیارهای نیکویی برازش مورد بررسی قرار می

ضرایب رگرسیون استاندارد شدة مسیر های نیکویی برازش، سطح معناداری  بررسی شاخص
گیرد. چنانچه سطح  گرها( مورد بررسی قرار می پذیر )نشان متغیر پنهان به متغیر مشاهده

                                                                                                                   
1. Cross Validation 
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های الگو بدین معنا است که این  برآورد باشد، درصد  5تر از سیر کمداری ضرایب م معنی
شوند و باید در الگو باقی بمانند و در صورتی که سطح  روابط توسط الگو تأیید می

گردد  گیری حذف می گر از الگوی اندازه درصد باشد، آن نشان 5تر از  معناداری بیش
های  گیری هزینه بطه با الگوی اندازه(. در را1391؛ ابارشی و حسینی، 1392)قاسمی، 

بری  ر مالیاتی و نسبت سرمایهداری ضرایب برای متغیرهای نرخ مؤث سیاسی، سطح معنی
های سیاسی  گیری هزینه رو، این دو متغیر از الگوی اندازه درصد بود. از این 5تر از بیش

طح گری مالی نیز، س گیری کیفیت گزارش حذف شدند. در خصوص الگوی اندازه
درصد بود، از الگو حذف گردید.  5جا که باالی  معناداری متغیر دقت اطالعاتی مالی از آن

پس از حذف متغیرهای فوق، الگوی عاملی تأییدی دوباره مورد بازآزمونی قرار گرفت که 
پذیر به همراه سطح معناداری هر  نتایج ضرایب رگرسیون استاندارد شدة متغیرهای مشاهده

 ( ارائه شده است.3در جدول )ها   یک از آن

 . نتایج استاندارد شدة الگوی تحلیل عاملی تأییدی 3جدول 
 سطح معناداری ضریب رگرسیون گرها مسیر متغیر پنهان به نشان

 - 528/0 *تراکم کارکنان --->های سیاسی  هزینه
 0001/0 -109/1 اندازة شرکت --->های سیاسی  هزینه
 0001/0 371/0 درجة رقابت در صنعت --->های سیاسی  هزینه
 0001/0 -171/0 ریسک --->های سیاسی  هزینه

 0110/0 437/0 کیفیت اقالم تعهدی --->گری مالی  کیفیت گزارش
 0100/0 314/0 کیفیت افشا --->گری مالی  کیفیت گزارش
 - 384/0 *پایداری سود --->گری مالی  کیفیت گزارش

 ثابت شده استاین مسیر بر روی عدد یک *

 
های سیاسی به همراه  ری مالی و هزینه(، الگوهای نهایی کیفیت گزارشگ2)شکل 

دهد. اعداد روی  های نیکویی برازش مربوط به آن را نشان می و شاخص 1ها بارکنش
چنین، مرتبط رسیونی مسیر متغیر پنهان به نشانگرها است. همها همان ضرایب رگ پیکان

دو متغیر تراکم کارکنان و نسبت رقابت از طریق کواریانس، به  2کردن جمالت اخالل
 های برازش صورت پذیرفته است. منظور بهبود شاخص

                                                                                                                   
1. Factor Loading 
2. Error Terms 
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NFI= 928/0  AGFI= 961/0  GFI= 983/0  CMIN/DF= 989/2  
HOELTER=349 PNFI= 530/0  RMSEA= 058/0  CFI= 950/0  

رسم کواریانس به  گرهای ضعیف ولیل عاملی تأییدی پس از حذف نشان. الگوی تح2شکل 

 های نیکویی برازش همراه شاخص

 
های نیکویی برازش باید اظهار داشت، چنانچه مقدار برآوردی  در خصوص شاخص 

باشد، قابل قبول است.  5تر از   باشد، خوب و اگر کم 3تر از  کم CNIN/DFشاخص 
درصد تعریف  90مقدار باالی  GFI ،AGFI ،NFI ،CFIهای  آستانة پذیرش شاخص

 HOELTERو  RMSEA ،PNFIهای  چنین بازة قابل قبول برای شاخص شده است. هم
شریف و  باشد )پهلوان می 200درصد و باالی  50درصد، باالی  10تر از  به ترتیب کم

شود، کلیة معیارهای نیکویی برازش، مقداری  گونه که مشاهده می (. همان1394مهدویان، 
از تحلیل عاملی تأییدی  الگویرو،  باشند. از این آستانة مورد پذیرش را دارا می بیش از

 است.پژوهش برخوردار    یةجهت انجام آزمون فرض یاعتبار کاف
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 اعتبارسنجی الگوی ساختاری پژوهش
گیری دوباره تخمین  های عامل الگوی اندازه در مرحلة ارزیابی الگوی ساختاری، بارکنش

گیری در الگوی  های عامل و خطای اندازه این صورت که بارکنش  بهشود.  زده می
شوند. چنانچه  گیری و الگوی ساختاری، آزاد در نظر گرفته شده و تخمین زده می اندازه

ها در دو الگو، تفاوت آشکاری با یکدیگر داشته باشند، این امر مؤید وجود  مقادیر بارکنش
توان از نیکویی برازش الگوی  وش این است که میاست. مزیت این ر 1درماندگی در تفسیر

گیری به عنوان مبنایی برای مقایسه استفاده نمود و نیکویی برازش الگوی ساختاری را  اندازه
سازی معادالت ساختاری مورد  با آن محک زد. این دیدگاه به صورت گسترده در الگو

(. در الگوی ساختاری، 1392، قاسمی، 1391گیرد )ابارشی و حسینی،  استفاده قرار می
گیرد.  پژوهش )روابط رگرسیونی و یا همبستگی بین متغیرها( مورد آزمون قرار می  فرضیة

های نیکویی  ساختاری پژوهش و ضرایب مسیر به همراه شاخص (، الگوی 3در شکل )
 برازش ارائه شده است.

 
NFI= 926/0  AGFI= 967/0  GFI= 985/0  CMIN/DF= 000/2  
HOELTER=463 PNFI= 540/0  RMSEA= 041/0  CFI= 961/0  

 های نیکویی برازش . الگوی ساختار پژوهش به همراه شاخص3شکل 

 
گفته، مقادیر برآوردی کلیة معیارهای نیکویی برازش الگوی  بر اساس مطالب پیش

رو، تفسیر نتایج  باشند. از این ساختاری، مقداری بیش از آستانة مورد پذیرش را دارا می
مقادیر ارائه شده بر پذیرد.  تری صورت می آزمون فرضیة پژوهش، با اطمینان بیشمربوط به 

(، همان ضرایب رگرسیونی استاندارد شده )ضرایب مسیر( مربوط 3های شکل ) روی پیکان
(، ضریب 4باشند. بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول ) به آزمون فرضیة پژوهش می

محاسبه شده است. با توجه به  -203/0گری مالی ارشهای سیاسی به کیفیت گز ر هزینهمسی

                                                                                                                   
1. Interpretational Confounding 
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شود دلیلی بر رد فرضیة پژوهش  است، مشخص می 005/0سطح معناداری این مسیر که 
توان بیان نمود که افزایش  وجود ندارد. با توجه به منفی بودن و معناداری این اثر، می

. ضریب مسیر شود گری مالی می های سیاسی، منجر به کاهش کیفیت گزارش هزینه
محاسبه شده که دارای  300/0گری مالی معادل  های رشد بر کیفیت گزارش فرصت

گری مالی مؤثر  های رشد بر سطح کیفیت گزارش است. لذا، فرصت 004/0مقداری تی 
هایی که به  شرکتاند،   ( در پژوهش خود عنوان داشته1390است. کردستانی و رحیمی )

گری مالی باالتری را انتخاب کنند  ید سطح کیفیت گزارشدنبال رشد و پیشرفت هستند با
های نقدی آتی  های مالی بتوانند جریان های تجاری با استفاده از صورت تا مشتریان و طرف

 بینی نموده و با اطمینان خاطر باالتری با شرکت ارتباط تجاری داشته باشند. شرکت را پیش
محاسبه شده  109/0گری مالی معادل   ارشچنین، ضریب مسیر اهرم مالی به کیفیت گز هم

گری مالی مؤثر  است. لذا، این عامل بر کیفیت گزارش 115/0که دارای سطح معناداری 
( معتقدند، ساختار سرمایه که شامل 1392نیست. این در حالی است که آقایی و همکاران )

تغییر ساختار گری مالی به واسطة تعیین و  شود و کیفیت گزارش های بلندمدت می بدهی
دهد که بر اساس رابطة  چنین، نتایج نشان می توانند به هم مرتبط باشند.  هم معامالت می

درصد تغییرات متغیر  14اند،  مورد مطالعه قرار گرفته، متغیرهای مستقل و کنترلی توانسته
 بینی کنند. وابسته را پیش

 . نتایج مربوط به آزمون فرضیه پژوهش4جدول 

 فرضیه پژوهش
ضریب 

 *مسیر
نسبت 
 بحرانی

 داری معنی
 ضریب

 تعیین
 005/0 -781/2 -203/0 گری مالی کیفیت گزارش --->های سیاسی  هزینه

 004/0 846/2 300/0 گری مالی کیفیت گزارش --->های رشد فرصت 14/0
 115/0 576/1 109/0 گری مالی کیفیت گزارش --->نسبت اهرمی

 مقدار استاندارد شده رگرسیون*

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش نتیجه
های سیاسی، اثر منفی و معناداری بر کیفیت  های پژوهش حاکی از آن است که هزینه یافته

(، 2009گری مالی دارد. نتایج پژوهش همسو با نتایج مطالعات صالح و دونمور ) گزارش
( و 2012(، چانی و همکاران )2011(، سانگ و همکاران )2011محمد و همکاران )

توان عنوان داشت که  ر خصوص نتایج پژوهش می( است. د1386پورحیدری و همتی )
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های  گذار، صورت ها به منظور قرار نگرفتن در کانون توجه نهادهای دولتی و قانون شرکت
ها سعی دارند با این روش  نمایند. در واقع شرکت تر ارائه می مالی خود را با کیفیت پایین

 گذار نهادهای دولتی و قانونمانع از انتقال ثروت از واحد تجاری متبوع خود به سمت 
گری مالی به عنوان کانال رسمی انتقال اطالعات در شوند. این در حالی است که گزارش

گویی به صاحبان منابع شناخته شده است و هر  بازار سرمایه و به عنوان ابزاری برای پاسخ
داد که در  گونه عدم ارائة صادقانة اطالعات، سطح کارآیی بازار سرمایه را تقلیل خواهد

چنین، بر شود. هم بعات این مسئله متضرر میچنین شرایطی، این کل بازار است که از ت
های که از اتصال سیاسی با  توان استدالل کرد که شرکت اساس ادبیات پژوهش، می

مند شده و به  گذار برخوردار هستند به راحتی از امتیازهای مهم بهره نهادهای دولتی و قانون
تواند منجر به کاهش نظارت  دارند. این امر می  از جمله منابع بانکی دسترسی منابع مالی

ی تقاضا برای ها توانست یکی از راه اعتباردهندگان و دیگر صاحبان منابع گردد که خود می
گری مالی باشد. به طور کلی، در خصوص  فرضیة سیاسی و کیفیت افزایش کیفیت گزارش

رتباط های سیاسی نه تنها رفتار مدیران را در ا کرد که هزینهتوان ادعا  گری مالی می گزارش
موجب پایین آمدن کیفیت  کند، بلکه ها را اصالح نمیبا انجام وظیفة مباشرتی آن

تواند  رسد یکی از سازوکارهایی که می شود.  بنابراین، به نظر می گری نیز مالی میگزارش
ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه، در کاهش تأثیر و حضور دولت در محیط اقتصادی و 

های مالی نقش داشته باشد، اجرای واقعی اصل  افزایش کیفیت اطالعات مندرج در صورت
شود برای رفع اثرات نامطلوب اقتصاد سیاسی،  قانون اساسی باشد. لذا، پیشنهاد می 44

قرار  مردان و نهادهای حاکمه تر در کانون توجه دولت قانون اساسی بیش 44اجرای اصل 
چنین، به منظور قابل اتکاتر شدن نتایج پژوهش فعلی، موارد پیشنهادی ذیل  گیرد. هم

 های آتی مدنظر قرار گیرد: تواند در پژوهش می
گری مالی به تفکیک صنایع با مالکیت  های سیاسی بر کیفیت گزارش ( تأثیر هزینه1 

ربی نشان داده است که ( شواهد تج2عمدتاً دولتی و خصوصی مورد مطالعه قرار گیرد؛ 
شود، لذا  ری مالی میمناسب، موجب بهبود کیفیت گزارشگ استقرار نظام راهبری شرکتی

ی شرکتی با تأکید بر های سیاسی بر نظام راهبر شود در پژوهشی اثر هزینه پیشنهاد می
 های سیاسی هزینه ( با توجه به اثر منفی3گری مالی مورد مطالعه قرار گیرد؛ کیفیت گزارش

شود در پژوهشی چگونگی برخورد حسابرسان با  گری مالی، پیشنهاد میبر کیفیت گزارش
ها جهت باال بردن کیفیت  های سیاسی به منظور کاهش یا حذف این هزینه هزینه
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های مالی مورد مطالعه قرار  گری مالی و قابلیت اتکای ارقام مندرج در صورتگزارش
های مالیاتی در آن لحاظ  ر سهام شناور و معافیتجا که سود ابرازی اث ( از آن4گیرد؛ )

های آتی به منظور محاسبة نرخ مؤثر مالیاتی، از این  شود در پژوهش شود، پیشنهاد می می
 متغیر استفاده شود.
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 منابع 
سازی معادالت ساختاری، تهران:  (، مدل1391ابارشی، احمد. و سیدیعقوب، حسینی. )

 .شناسان جامعهانتشارات 
(. بررسی رابطه هزینه سیاسی و 1388کردلر، علی. و شهریاری، علیرضا. ) ابراهیمی

های  فصلنامة بررسیکاری )فرضیه سیاسی( در بورس اوراق بهادار تهران،  محافظه
 .3-57(: 57)16، حسابداری و حسابرسی

(. 1388ابراهیم. ) اردکانی، مهدی. و موسوی اکبر.، ناظمی آقایی، محمدعلی.، جوان، علی
های سودآوری بر ساختار سرمایه،  بررسی تأثیر مدیریت سود ، اندازه شرکت و نسبت

 .78-103: 25فصلنامة مطالعات حسابداری، 
های پاداش و فرایند سیاسی  (. نقش قراردادهای استقراض، طرح1373اصل، موسی. ) بزرگ

-7)2، داری و حسابرسیفصلنامة بررسی های حسابدر انتخاب خط مشی حسابداری، 
6 :)40-24. 

های سیاسی،  (. بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه1386پورحیدری، امید. و همتی، داود. )
های پذیرفته شده در بورس  های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت طرح

 .47-63(:  36)11، های حسابداری و حسابرسی فصلنامة بررسیاوراق بهادار تهران، 

سازی معادالت ساختاری با  (. مدل1394پهلوان شریف، سعید. و مهدویان، وحید. )
AMOS :انتشارات بیشه، تهران. 

(. بررسی رابطه کیفیت گزارشگری 1394پیری، پرویز.، حمزه، دیدار. و دانشیار، فاطمه. )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا  مالی با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت

 .47-74(: 5)3، های کاربردی در گزارشگری مالی فصلنامة پژوهشان، تهر

(. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی 1389مازار یزدی، مصطفی. ) ثقفی، علی. و عرب
 .1-20(: 4)2، های حسابداری مالی فصلنامة پژوهشگذاری،  سرمایه

های  ه بین هزینه(. بررسی رابط1395آبادی، ذلیخا. ) جنانی، محمدحسن. و کنعانی علی
شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته سیاسی و بازده غیرعادی سهام در شرکت

 23، مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداریتهران، 
 .134اردیبهشت ماه، دانشگاه تبریز، ص 

اری اثباتی، اندازی به تئوری حسابد (. چشم1391حجازی، رضوان. و اوجی، محمد. )
 .69-96(: 4)1، فصلنامة پژوهش حسابداری
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(. بررسی تجربی رابطه بین فرضیه 1394حیدری، مهدی.، دیدار، حمزه. و قادری، بهمن. )
سازی معادالت ساختاری،  های رشد شرکت: رویکرد مدل های سیاسی و فرصت هزینه

 .141-156(: 47)13، فصلنامة مطالعات تجربی حسابداری مالی

(، بررسی رابطه حمایت سیاسی دولت و 1389ی شکراله و حسینی سید حسین )خواجو
فصلنامة های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  ساختار سرمایه شرکت

 .67-84(: 1)2، های حسابداری پیشرفت

(. بررسی تطبیقی 1391خواجوی، شکراهلل.، بایزیدی، انور. و جبارزاده کنگرلویی، سعید. )
های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در  گری مالی شرکت گزارش کیفیت

 .63-68(: 3)1، های تجربی حسابداری مالی فصلنامة پژوهشبورس اوراق بهادار تهران، 

(. بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر 1393دارابی، رؤیا. و پیری، مهناز. )
پژوهشنامه اقتصاد و رس اوراق بهادار تهران(، کیفیت گزارشگری مالی)شواهدی از بو

 .25-37(: 9)5، کسب و کار

(. بررسی تأثیر 1395بابایی، مازیار. ) دیدار، حمزه.، منصورفر، غالمرضا. و حسن
فصلنامة کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی،  محافظه

 .145-166(: 25)7، دانش حسابداری

(. تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان 1393و نقدی، سجاد. ) رافیک، باغومیان.
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  گری ساالنة شرکت افشای اختیاری در گزارش

 .119-136(: 16)5، فصلنامة دانش حسابداری مالیتهران، 

(. رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در 1394رضایی، فرزین. و افروزی، لیال. )
 .85-112(: 16)4، فصلنامة پژوهش حسابداریهای دارای ارتباط سیاسی،  شرکت

(. اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین 1393رضایی، فرزین. و ویسی حصار، ثریا. )
های  فصلنامة بررسیو هزینة سهام عادی، تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی 

 .449-470(: 4)21، حسابداری و حسابرسی
(. رابطه بین نوع مالکیت نهادی و 1394ستایش، محمدحسین. و ابراهیمی میمند، مهدی. )

، فصلنامة مطالعات تجربی حسابداری مالیکیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران، 
12(48 :)75-53. 

های غیرمالی  (. ویژگی1390سجادی، سیدحسین.، زراءنژاد، منصور. و جعفری، علیرضا. )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت
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 .521-68(: 57)16، های حسابداری و حسابرسی فصلنامة بررسیتهران، 

فصلنامة ی و پیامدهای اقتصادی آن، کاری در حسابدار (. سیاسی1394صوفی، هاشم. ) علی
 .113-128(: 18)5، پژوهش حسابداری

های اجتماعی با کاربرد  سازی معادالت ساختاری در پژوهش (، مدل1392قاسمی، وحید. )
Amos Graphics ،انتشارات جامعه شناسان، تهران. 

تخاب (. بررسی عوامل تعیین کننده ان1390کردستانی، غالمرضا. و رحیمی، مصطفی. )
فصلنامة دانش سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه، 

 .67-91(: 1)1، حسابداری مالی
(. نقش شفافیت اطالعات در تبیین رابطه بین 1392محمودآبادی، حمید. و نجفی، زهرا. )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت
 .57-71(: 18)6، حسابداری مدیریتن، فصلنامة تهرا

های مدیریت  (. بررسی انگیزه1392فر، معصومه. ) مشایخ، شهناز.، اربابی، زهرا. و رحیمی
 .53-70(: 9)3، فصلنامة پژوهش حسابداریسود، 

(. تبیین و ارائه الگویی برای تبیین و 1388نیکومرام، هاشم. و بادآورنهندی، یونس. )
فصلنامة فراسوی ل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران، ارزیابی عوام

 .8، مدیریت

(. تأثیر استانداردهای ملی حسابداری ایران بر 1390نیکومرام، هاشم. و فتحی، زادله. )
کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران، 

 .31-45(: 8)4، فصلنامة حسابداری مدیریت
(. 1392مهد، بهمن. رهنمای رودپشتی، فریدون. و کیائی، علی. ) نیکومرام، هاشم.، بنی

-43(: 18)6، سال فصلنامة حسابداری مدیریتدیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود، 
31. 

(. اثر کیفیت گزارشگری 1393هاشمی، سیدعباس.، صمدی، سعید. و هادیان، ریحانه. )
فصلنامة مطالعات تجربی حسابداری گذاری،  ر کارایی سرمایهمالی و سررسید بدهی ب

 .117-143(: 44)11، مالی
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