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Quality: Evidence from Financial Restatement 
 
 

 
Abstract 

Due to the benefits of political connections and the lower necessity of responding to 
market pressures to increase information quality by politically connected firms, it is 
expected that these firms will provide low-quality accounting information. With 
respect to the extended role of government in the economy of Iran, this study aims 
to investigate the impact of political connections on the accounting information 
quality of the firms listed in the Tehran Stock Exchange (TSE). The statistical 
sample includes 101 listed firms over the 2010-2018 period. Financial restatement 
and the intensity of financial restatement are used as indicators of the low quality of 
accounting information. To achieve the research objectives, two hypotheses have 
been proposed, and to test the hypotheses, the logistic regression and the multiple 
linear regression analysis in a panel data model were conducted. The results show 
that political connections have a positive effect on the occurrence and the intensity 
of financial restatement. Therefore, it seems that the firms' accounting information 
quality is affected by their political connections. 
Keywords: Political Connections, Accounting Information Quality, Financial 
Restatement, Tehran Stock Exchange. 
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 : حسابداري اطلاعات کیفیت و سیاسی ارتباطات

 مالی هايصورت ارائه تجدید از شواهدي
 

     خواجوي شکراله
 دانشگاه اجتماعی، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکدة حسابداري، استاد

 ایران. شیراز، شیراز،
  

  فرهاشم نصیري
 پردیس حسابداري، و مدیریت کارشناس ارشد حسابداري، دانشکده

 .ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی
  

  آرانیمحمدحسین قدیریان
 اجتماعی، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکدة حسابداري، دکتري

 ایران. دانشگاه شیراز، شیراز،

 
  چکیده

 به پاسخگویی براي گسترده سیاسی ارتباطات با هايشرکت کمتر نیاز و هاشرکت براي سیاسی روابط مزایاي به باتوجه
 تريپایین کیفیت با حسابداري اطلاعات هاییشرکت چنین رودمی انتظار اطلاعات کیفیت افزایش براي بازار فشارهاي

 ارتباطات تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف دارد، ايگسترده هاينقش ایران اقتصاد در دولت که آنجا از. کنند ارائه
 راستا این در. تهران است بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت حسابداري اطلاعات کیفیت بر سیاسی

 استفاده مورد تحلیل براي 1389-1396 زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 101 اطلاعات
 کیفیت بودن پایین از هاییسنجه عنوانبه ارائه تجدید شدت و مالی هايصورت ارائه تجدید وقوع. گرفت قرار

 رگرسیون روش از و تدوین فرضیه دو پژوهش اهداف به یابیدست منظوربه. شد گرفته کاربه حسابداري اطلاعات
 ارتباطات که داد نشان پژوهش هايیافته. شد استفاده هاآن آزمون براي متغیره چند خطی رگرسیون و لجستیک

 گیرينتیجه چنین رو، این از. اي مثبت تأثیرگذار استگونهمالی به هايصورت ارائه تجدید بر وقوع و شدت سیاسی
 گیرد.می قرار هاآن سیاسی روابط تأثیر تحت هاشرکت حسابداري اطلاعات کیفیت که شودمی

  بورس اوراق بهادار تهران  ،یمال يهاارائه صورت دیتجد ،ياطلاعات حسابدار تیفیک ،یاسیارتباطات س ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 شناخته رسمیت به دیرباز گیرند ازقرار می عموم دسترس که در مالی هايگزارش اهمیت

 به وضعیت مربوط اطلاعات از استفاده با سازندمی قادر را ذینفعان هاآن زیرا است، شده
واتس و ( بگیرند تريآگاهانه اقتصادي تصمیمات واحد اقتصادي، یک عملکرد و مالی

 هايصورت اصلی هدف که کندمی بیان چارچوب گزارشگري مالی ).1986 ،1زیمرمن
ایجاد  و واحد اقتصادي مالی یک و عملکرد وضعیت به مربوط اطلاعات منصفانه ارائه مالی

 است اقتصادي گیريتصمیم ها به منظور نیل به اهدافآن از قابلیت مقایسه اطمینان
-زیرساخت از مهمی بخش عنوان به همچنین مالی گزارشگري ).1: 2011 2اروپا کمیسیون(

 به خارجی مستقیم هايگذاريسرمایه مانند جهانی هايسرمایه به دستیابی به مربوط هاي
). 2006 ،4است (چودري و موراتس گرفته قرار توجه مورد 3نوظهور اقتصادهاي در ویژه

 بالاتر با کیفیت اطلاعات و جهانی سرمایه به دسترسی براي اقتصادهایی چنین در هاشرکت
 چنین کاهش با کیفیت بهتر به مالی هستند. بنابراین گزارشگري روبرو بیشتري موانع با

 کیفیت با مالی گزارشگري رو،). از این2008و همکاران، 5فراست( کندمی کمک موانعی
 توسعه حال در کشورهاي براي بلکه اقتصادي، گیريتصمیم هنگام ذینفعان براي تنها نه بالا
 .است مفید دارند نیز جهانی سرمایه جذب در سعی که

 مشکلات با سیاسی ارتباطات داراي هايشرکت که دهدمی نشان سیاسی اقتصاد ادبیات
 6بیارد اعتقاد به. هستند روبرو شفاف غیر و مبهم مالی گزارشگري چون شدیدي نمایندگی

 کارایی با پایین مالی گزارشگري کیفیت) 2002( 7فن و کلاسنس و) 2006( و همکاران
 تأثیر روابط سیاسی که این موضوع ناشی از است ارتباط در شرکتی ضعیف حاکمیت

 سیاسی هايشرکت مدیران که کنندمی ) استدلال2011( همکاران و 8ها است. چنیشرکت
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سیاستمداران  یا و دولت که چرا نیستند نگران خود شرکت نامناسب گزارشگري مورد در
 داراي هايشرکت تا کنندمی هدایت سویی به را هابانک ،)شرکت با ارتباط داراي(

؛ 2005، 1کنند (خواجه و مین بهره پایین دریافت نرخ با تسهیلات بتوانند سیاسی ارتباطات
 نظم توانندمی سیاسی ارتباطات داراي هايشرکت )، درنتیجه2008کلاسنس و همکاران، 

 بر را باشندمی شرکتی حاکمیت هايمؤلفه از که شفافیت و پذیريمسئولیت بازار، بر حاکم
 سهامداران دولت، هايحمایت واسطهبه )، همچنین2006، 2گی-ابرهولزر و لئوز(بزنند  هم

 غیر گزارشگري نظام یک حفظ و ایجاد به مبادرت سیاسی، هايشرکت کنندهکنترل
 اشخاص با معاملات نظیر خود 3گرانهتصدي اقتصادي هايفعالیت جهت تسهیل شفاف
؛ جباراج 2011؛ چنی و همکاران، 2015و همکاران، 5نمایند (پیتروسکیمی 4حزبی و وابسته

 ارتباط روابط، بر مبتنی اقتصادي هاينظام در خلاصه طوربه ).2016و همکاران،  6بنجامین
 داراي هايشرکت. است روابط این داراي هايشرکت براي ارزش مهم منبع یک سیاسی

 یابندمی دست ارتباطشان طریق از دیگر مزایاي و سرمایه منابع به ترراحت سیاسی ارتباطات
 همکاران، و چنی( باشند متکی باکیفیت مالی هايگزارش به کمتر شودمی باعث که

2011.( 
 سودمندي به منجر که هستند کیفی هايویژگی تریناصلی بودن، مربوط و اتکا قابلیت

 با اطلاعات، اتکاي قابلیت. شوندمی کنندگاناستفاده هايگیريتصمیم براي اطلاعات
 همراه بودن کامل و احتیاط طرفی، بی شکل،بر محتوا رجحان صادقانه،بیان هايویژگی

 مفهوم به تلویحاً شود،می ارائه تجدید اشتباه اصلاح سبب به اطلاعات که هنگامی .است
 ارائه تجدید تکرار. است نبوده اشتباه از عاري گذشته دوره اطلاعات که استآن

 از اطلاعات که کند می تقویت را ذهنیت این هم مختلف سنوات طی مالی هايصورت
 هايصورت ارائه تجدید منفی تبعات از یکی بنابراین،. باشدنمی مبرا نیز جانبدارانه تمایلات
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). 1393صفرزاده،  و رفیعی( است مالی هايصورت اتکاي قابلیت بر آن منفی تاثیر مالی،
 به و است اطلاعات پایین اتکاي قابلیت از اينشانه مالی هايصورت ارائه تجدید حقیقت در

 و 2آرچامبولت ؛2006 همکاران، و 1لین همچون( پیشین هايپژوهش برخی در دلیل همین
 خانقاه برزگري ؛1396 آرانی، قدیریان و مهدوي ؛2010 همکاران، و کاو ؛2008 همکاران،

 قرار استفاده مورد اطلاعات کیفیت از معکوسی معیار عنوانبه) 1397 آرانی، قدیریان و
 پایین عوامل از یکی تواندمی سیاسی ارتباطات رسدمی نظر به ترتیب بدین. است گرفته
 .باشد هاشرکت مالی هايصورت ارائه تجدید نتیجه در و اطلاعات کیفیت بودن

 ارتباطات گستردگی و ایران اقتصاد در دولت زیاد نقش و گفتهپیش مطالب به توجه با
 ارائه تجدید بر سیاسی ارتباطات آیا که شودمی مطرح پرسش این کشور، در سیاسی

 تأثیرگذار است؟ حسابداري اطلاعات کیفیت از معکوسی معیار عنوانبه مالی هايصورت
 ارائه تجدید بر سیاسی ارتباطات تأثیر بررسی حاضر پژوهش اصلی بر این اساس، هدف

 که جاآن از .است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت مالی هايصورت
و  ؛1392 همکاران، و نیکومرام ؛2011 همکاران، و چنی همچون( پیشین هايپژوهش در

 از اطلاعات، کیفیت بر سیاسی ارتباطات تأثیر بررسی براي) 1394 جعفري، و چالشگري
 انجام است، نشده استفاده اطلاعات کیفیت از معیاري عنوانبه مالی هايصورت ارائه تجدید

  کند. فراهم رابطه این از جدیدي شواهد تواندمی حاضر پژوهش

 پیشینه پژوهش مبانی نظري و

 ارتباطات سیاسی و کیفیت اطلاعات حسابداري
 سیاستمداران با و دولت بین روابط تشریح براي "3ايرابطه داريسرمایه" اصطلاح

 تجاري واحدهاي). 2003، 4همکاران و بال(گیرد می قرار استفاده مورد تجاري واحدهاي
 سرمایه" از نوع این تحت چراکه هستند، دولت با نزدیک ارتباط برقراري دنبال به همواره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. lin 
2. Archambeault 
3. Crony capitalism  
4. Ball 



 1400پائیز | 71شماره | سال هجدهم | مطالعات تجربی حسابداري مالی  |6

شوند (شلیفر و می هدایت خاصی هايشرکت سمت به منابع "1روابط بر مبتنی داري
ترین عامل مطرح شده در زمینه ). مهم2015و همکاران،  3؛ سیویلایز2،1994ویشنی

ارتباطات سیاسی، وجود روابط است که اشاره به تلاش جهت نزدیک شدن به عاملان 
قدرت از جمله سیاستمداران و افراد صاحب منصب در ارکان دولت دارد. نفوذ روابط در 

اي شده است که در آن عملکرد داري رابطهسرمایه سیستم اقتصاد منجر به ظهور پدیده
اطات سیاسی است (سوبل و ، متکی بر ارتبنیروهاي بازارواحدهاي تجاري به جاي تکیه بر 

اي، روابط بین واحدهاي تجاري و داري رابطه). در سیستم سرمایه2014، 4گرافی اندرسون
سیاستمداران امري عادي است و افرادي که به مقامات سیاسی نزدیک هستند، به دنبال 

 ).2002، 5کند (هابرها را تأمین میهایی هستند که منافع اقتصادي آناجراي سیاست
هاي آمیزي را با شرکترفتارهاي تبعیض وضعیتی، سیاستمداران قدرتمند معمولاً درچنین

ها را در محیطی انحصاري، که این شرکت و از طریق ایجاد دارند سیاسی داراي ارتباط
 کنندها را تسهیل میآن هايکند، عملیات و فعالیتحفاظت می برابر رقباي خود

 واحدهاي در کشور، اقتصاد کنترل منظور به دولت دیگر، طرف ). از2006، 6(چایتاناکیج
 روابط طریق از تجاري يهاواحد در دولت نفوذ. کندمی نفوذ مختلف طرق به تجاري

، 7و آنوگراه ساري نلی(گردد می ایجاد دولتی مالکیت یا و هاشرکت با سیاستمداران
 سازوکار که است بیشتر کشورهایی در معمولاً هاشرکت سیاسی ارتباطات ).2011

اعتقاد گلدمن و  با وجود این، به .باشد ناقص و ضعیف هاآن در شرکتی حاکمیت
هاي داراي ارتباطات سیاسی صرفاً به کشورهاي داراي ضعف ) شرکت2009( 8همکاران

شوند و وجود ارتباطات سیاسی حتی در کشورهایی نظیر در اجراي قانون محدود نمی
 هاشرکت این شود نیز قابل مشاهده است.به خوبی اجرا میایالات متحده که قوانین 
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 داراي هايشرکت بر خارجی و داخلی مؤثر نظارت و دارند شدیدي نمایندگی مشکلات
 هاآن سوي از کیفیت کم اطلاعات افشاي به منجر که است ضعیف معمولاً سیاسی ارتباطات

و  استانداردها بار زیر از دولت با خود روابط از استفاده قادرند با هاآن که چرا گردد؛می
 یا و مجازات گونههیچ آنان اقدامات براي و کنند خالی شانه بازار بر حاکم مقررات

 داراي هايدستکاري اطلاعات در شرکت مثال، عنوان به. گیردنمی صورت ايجریمه
 اختیار سهامداران در پایین کیفیت با حسابداري اطلاعات تا شودباعث می سیاسی ارتباطات

 مالکیت و سیاسی ارتباطات وجود ). همچنین2011قرارگیرد (چنی و همکاران،  اقلیت
 قیمت در اهمیت با و مؤثر اطلاعات که شود این به منجر است ممکن هاشرکت در دولتی
سیاسی،  ارتباطات داراي هاي). در شرکت1980، 1و استیگلیتز نگردد (گراسمن افشا سهام

 افزایش به پایین منجر کیفیت با اطلاعات ارائه سیاسی ارتباطات فاقد هايشرکت خلاف بر
 به منجر توانندمی راحتی به هاشرکت این مدیران بنابراین،. شودنمی بدهی هايهزینه

 اطلاعاتی محیط سهامداران، به مبهم اطلاعاتی ارائه با و گردند گذارانسرمایه گمراهی
 و در حقیقت، کیفیت ).2000، 2دهند (شیواکومارمی قرار خود تأثیر تحت را شرکت
 طور به شرکت توسط شده افشا مالی هايصورت در موجود حسابداري اطلاعات کمیت
 -می نیز نشان تجربی شواهد. دارد قرار شرکت در موجود سیاسی نفوذ تأثیر تحت جدي

همکاران،  و لین(دارند  کمتري شفافیت بیشتر، سیاسی نفوذ داراي هايشرکت که دهد
2015(. 

 هاي مالیکیفیت اطلاعات حسابداري و تجدید ارائه صورت
 سودمندي به منجر که هستند کیفی هايویژگی تریناصلی بودن، مربوط و اتکا قابلیت

 منجر طریق دو از مالی هايصورت نبودن اتکا قابل. شودمی کنندگاناستفاده براي اطلاعات
 از پس باید نباشند درست اطلاعات اگر نخست،. شودمی هاآن از کنندگاناستفاده زیان به

 گذارسرمایه که محاسباتی بر شودمی باعث وضعی چنین کرد، نظر تجدید هاآن در مدتی
 ارائه و تهیه در مدیر اگر دوم،. بگذارد معکوس اثر دهدمی انجام کنونی تصمیم اتخاذ براي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grossman and Stiglitz 
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 گذارانسرمایه هايتصمیم بر اطلاعات این کند ارائه ساختگی اطلاعات مالی هايصورت
مفاهیم نظري  ). طبق2003 ،1اسکات و اوبراین( گذاشت خواهد معکوس اثر نیز

خالی باشد.  گزارشگري مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه
هاي شرکت دهد که درصد بالایی ازت نشان میتحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته اس

رقمی را تحت  ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداري، صورتهاي مالی را تجدید ارائه و
دهد که اطلاعات حسابداري این موضوع نشان می. کنندعنوان تعدیلات سنواتی گزارش می

). 1391، رفیعی و نیکبخت( ستویژگی عاري از اشتباه بودن مورد تردید ا ها از نظرشرکت
 در خطا وجود یا و پایین اتکاي قابلیت از هایینشانه مالی هايصورت ارائه تجدید

 همکاران، و2دیچاو( کندمی ارائه قبل هايدوره یا دوره شده منتشر مالی هايصورت
 تنها بیانگر مشکلات گذاران نههاي مالی از دیدگاه سرمایهتجدید ارائه صورت ).2010

دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی براي شرکت و مدیریت  عملکرد
پیام منفی در مورد اعتبار  تعدیلات سنواتی حامل یک. در حقیقت شودمحسوب می آن نیز

شاخصی براي  ،تجدید ارائه نتیجه، ). در1392(آقایی و همکاران،  هاي مالی استصورت
اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده  دهد مدیران قابلگذاران است که نشان میسرمایه
تجدید ارائه این احتمال را افزایش  چنین. هماست داشته پایینی اتکاي قابلیت مدیرانتوسط 

طلبانه از اختیارات خود به شکل فرصت هاي حسابداريدهد که مدیران در انتخاب رویهمی
 هایینشانه مالی هايصورت ارائه ). تجدید1391ی و نجف تومرایی، رحمان( استفاده کنند

 هايدوره یا دوره شده منتشر مالی هايصورت در خطا وجود یا و پایین اتکاي قابلیت از
 .کندمی ارائه قبل

 پیشینه پژوهش

 نشان داد که بین ساختار سرمایه و حمایت) 1389(خواجوي و حسینی  پژوهش هايیافته
 سرمایه در ایران نیز ساختار عبارتی، به .معناداري وجود داردارتباط مثبت و  ،سیاسی
هاي دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است براي رسیدن به ساختار شرکت
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اجراي صحیح  در سایه هاي بیشتري اعمال گردد که این مهم جزبهینه، کنترل سرمایه
 .سازي مقدور نیستخصوصی

 ) به بررسی نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطهی1392محمودآبادي و نجفی (
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عملکرد شرکت و دولت سیاسی حمایت

که بین حمایت سیاسی دولت و شفافیت اطلاعات، رابطه  رسیدند نتیجه این به پرداختند و
 منفی وجود دارد.

که وجود روابط سیاسی در  رسیدند نتیجه این به )1392(نیکومرام و همکاران 
 .گرددمی هاآن افشا شده کاهش کیفیت اقلام تعهدي منجر به هاشرکت

 معناداري طوربه سود کیفیت که داد نشان) 1392( همکاران و آقایی پژوهش هايیافته
 نظیر متغیرها سایر همچنین. است یافته افزایش ارائه تجدید از بعد دوره تا تحریف دوره از

 نسبت تغییر عملیات، از حاصل نقدي هايجریان تغییر فروش، تغییر شرکت، اندازه تغییر
 و نهادي گذارانسرمایه مالکیت درصد سهام، دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت بدهی،
 رابطه کننده ارائه تجدید هايدر شرکت سود کیفیت تغییر با مدیرعامل تصدي مدت

 .دارند معناداري
هایی که ساختار مالکیت آن ها شرکت در دندنشان دا) 1393( حصار رضایی و ویسی

روابط سیاسی  هاي دارايکیفیت سود بالاست؛ حال آنکه در شرکت متمرکز است،
 ،متمرکزي دارند، کیفیت سود پایین است. همچنین گسترده با دولت که ساختار مالکیت

سرمایه سهام عادي پایین ي ههایی که ساختار مالکیت متمرکزي دارند، هزینشرکت در
مالکیت  سیاسی گسترده با دولت که ساختار روابط داراي هاياست، ولی در شرکت

 .است متمرکزي دارند، هزینۀ سرمایه سهام عادي بالا
به  کیفیت سود هدهد کیم) نشان 1394رانی ( آو قدیریان يپژوهش خواجو يهاهافتی
مالی تاثیرگذار است. اما تنها کیفیت اقلام  هايتتجدید صوراي منفی بر وقوع گونه

چنین، هرچه کیفیت سود تعهدي بر وقوع تجدید ارائه از نظر آماري معنادار است. هم
 گزارش شده کمتر باشد، شدت تجدید ارائه بیشتر خواهد شد.
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 سیاسی روابط بین که است آن از حاکی) 1394( جعفري و چالشگري پژوهش هايیافته
 .ندارد وجود ايرابطه هاآن سود فیتکی و هاشرکت

 سود کیفیت و شده نگهداري نقد وجه بین که دادند نشان) 1395( پورآقاجان و پلنگی
 بر مدیره هیأت سیاسی ارتباطات همچنین،. دارد وجود منفی رابطه) تعهدي اقلام کیفیت(

 .نیست تأثیرگذار سود کیفیت و شده نگهداري نقد وجه بین رابطه
 کیفیت بر سیاسی) هايسیاسی(هزینه ) با بررسی فرضیه1397همکاران ( منصورفر و

 بر معناداري و منفی اثر سیاسی، هاي مالی، به این نتیجه رسیدند که هزینه گريگزارش
 دارد. مالی گريگزارش کیفیت

 سود با سیاسی ارتباطات که رسیدند نتیجه این به) 1397( محسنی و رودپشتی رهنماي
 .دارد مثبت رابطه سهام بازده و سهام نقدي

 داوطلبانه افشاي بر سیاسی ارتباطات دادند که ) نشان1398حسینی و بحیرایی (
 بیشتري سیاسی ارتباطات از که هاییشرکت حقیقت در. دارد منفی تأثیر اطلاعات

 .  ندارند اطلاعات داوطلبانه افشاي به تمایلی هستند، برخوردار
 و سیاسی نشان داد که بین ارتباطات )1398و همکاران ( زادهعباس هاي پژوهشیافته
 اشخاص با معاملات میان همچنین،. وجود دارد مثبت رابطه وابسته اشخاص با معاملات

 ارتباطات تعدیلگر متغیر افزودن با اما برقرار نیست معناداري رابطه سود و مدیریت وابسته
 تأیید سود مدیریت و وابسته با اشخاص معاملات بین معنادار و مثبت رابطه وجود سیاسی،
 گردید.

جهانی و  به بررسی نقش روابط سیاسی، تأمین مالی) 2006(گی -لئوز و ابرهولزر
هایی که از روابط سیاسی رسیدند که شرکت به این نتیجه شفافیت اطلاعات، پرداخت و

 .جهانی، دارندتأمین مالی  دولت برخوردارند، تمایل کمتري به دسترسی به منابع خوبی با
هاي تحت هاي مالی شرکت) نشان داد میزان تجدید ارائه صورت2007پژوهش پنگ (

شوند، بیشتر هایی که توسط سهامداران غیردولتی کنترل میکنترل دولت، نسبت به شرکت
چنین عدم مالکیت متمرکز و وجود مالکیت دولتی به دلیل عدم کارایی در است. هم

 گردد.ر به ایجاد فرصت بیشتر دستکاري درآمدها مینظارت بر مدیران، منج
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هیأت  سیاستمداران در زمانی که حضور ،نشان داد) 2009( 1و دونمور صالح پژوهش نتایج
شود، حمایت سیاسی دولت در نظرگرفته می ها، به عنوان نماینده حمایتمدیره شرکت

-می گزارشگري مالیکیفیت  دولت منجر به تضعیف حاکمیت شرکتی و کاهش سیاسی

 گرفته می دولتی به عنوان نماینده حمایت سیاسی دولت در نظر که مالکیت اما زمانی ؛شود
کیفیت حاکمیت شرکتی و افزایش کیفیت  حمایت سیاسی دولت منجر به بهبود شود،

 .شودمی مالی گزارشگري
) طی پژوهشی به مقایسه کیفیت گزارشگري مالی در 2011چنی و همکاران (

آنها نشان داد  هاي داراي ارتباطات سیاسی و غیرسیاسی پرداختند. شواهد پژوهشکتشر
تر از هاي داراي ارتباطات سیاسی به طور معناداري ضعیفکه کیفیت سود در شرکت

هاي فاقد ارتباطات سیاسی است. به علاوه، آنها نشان دادند که اگرچه کیفیت سود شرکت
هاي فاقد آن رتباطات سیاسی پایین تر از شرکتهاي داراي اگزارش شده در شرکت

ارتباطات است ولی آنها توسط بازار جریمه نشدند زیرا هزینه بدهی پایین تري در مقایسه با 
 هاي فاقد ارتباطات سیاسی داشتند.شرکت

) دریافتند دولت و بازار سرمایه نظارتی، در تنظیم و نظارت 2012( 2زنگ و همکاران
هاي ضعیفی براي رفتارهاي غیرقانونی افشا اتخاذ فلت و مجازاتارتباطات سیاسی غ

تري نسبت هاي خصوصی داراي ارتباطات سیاسی، کفیت سود پایینکنند. لذا، شرکتمی
ها، هاي فاقد روابط سیاسی دارند. علاوه بر این، ارتباطات سیاسی این شرکتبه شرکت

 د.کنها ایجاد میفرصت مدیریت سود را نیز براي آن
 گذاران سرمایه یعنی تأثیرگذار عامل دو بررسی به پژوهشی در) 2012( همکاران و وو
 نتیجه این به ها آن. پرداختند هاشرکت در تقلب بر هاشرکت سیاسی ارتباطات و نهادي

 میزان کاهش در مهمی داراي نقش نهادي گذاران سرمایه و سیاسی ارتباطات که رسیدند
 دارند. قانون ضعف دارايهایی محیط در تقلب
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هاي داراي روابط سیاسی که توسط ) در پژوهشی دریافت که شرکت2013( 1نارایاناسوامی
ها سود با کیفیت اند نسبت به سایر شرکتمؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی شده

 دهند.کمتري را گزارش می
دولت از مالکیت  هاي تحتکه شرکت رسیدند نتیجه این )2014( لیو و همکاران

 .برخوردارند تريینکیفیت سود پایی
هاي داراي ارتباطات ) با انجام پژوهشی نشان دادند که شرکت2015و همکاران ( 2برام

کار سیاسی، اغلب مدیریت سود واقعی را بیشتر از مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي به
داراي ارتباطات  هايتر است، شرکتگیرند. اگرچه مدیریت سود واقعی پر هزینهمی

کاري بالاتر و نیز داشتن پتانسیل سرپوش نهادن بر منافع ناشی از این سیاسی به دلیل پنهان
 دهند. ارتباطات، این استراتژي را ترجیح می

گذاران ) در پژوهش خود دریافتند که از دید سرمایه2015( 3الدماري و کو اسماعیل
ها آن مطالعه هايکیفیت پایین است. یافتههاي داراي ارتباط سیاسی داراي سود شرکت

 در اطلاعات افشاي به ترغیب را اقتصادي هايبنگاه باید گذارانسیاست که دهدمی نشان
 و گذارانسرمایه تا کنند سیاستمداران یا سیاسی احزاب دولت، با خود روابط مربوط به

 استفاده شرکت سود کیفیت بهتر ارزیابی براي اطلاعات این از بتوانند ذینفع اشخاص کلیه
 .کنند

رسیدند  نتیجه این پژوهشی در بازار سهام تایوان به انجام با )2016(همکاران  و 4چی
ها داراي ارتباطات سیاسی هستند نسبت به سایر هایی که اعضاي هیأت مدیره آنکه شرکت

 دهند.ها گزارشات مالی تجدید ارائه شده بیشتري ارائه میشرکت
 سود مبتنی بر اقلام تعهدي) نشان دادند که سطح مدیریت 2016همکاران ( و 5جینگ
ها هایی که داراي مدیرانی با ارتباطات سیاسی هستند، کمتر از سایر شرکتدر شرکت

چنین با وجود اینکه تشخیص مدیریت سود واقعی از مدیریت سود مبتنی بر اقلام است. هم
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دیران مرتبط با سیاست هستند، مدیریت سود هایی که متعهدي دشوارتر است، در شرکت
 واقعی بیشتر است.

 مزایاي دولت، کارایی افزایش نشان داد، )2016( 1نولند و نتایج پژوهش هریماوان
ملزم  داراي ارتباطات سیاسی را هايشرکت امر این و دهد ومی کاهش را سیاسی ارتباطات

 .شوند سود کیفیت افزایش به منجر و دهند نشان واکنش بازار فشارهاي به نسبت تا کندمی
 را سیاسی ارتباطات از حاصل منافع ناشی از سیاسی، اطمینان ثبات با وجود این، افزایش

 فشارهاي به پاسخ به منظور سیاسی هاي داراي ارتباطاتشرکت به نیاز و دهدمی افزایش
 پی خواهد داشت.سود را در  کیفیت آمدن پایین نتیجه در دهد ورا کاهش می بازار

هاي داراي روابط سیاسی با ) نشان داد که شرکت2018( 2هاي احمدنتایج یافته
کنند، در حالی که هاي حسابرسی قابل توجهی پرداخت مینهادهاي غیر نظامی هزینه

هاي حسابرسی بسیار اندکی را هاي داراي روابط سیاسی با نهادهاي نظامی، هزینهشرکت
کنند. علاوه بر این نتایج پژوهش فاقد ارتباطات سیاسی پرداخت میهاي نسبت به شرکت

 توجهی قابل سطح داراي ارتباطات با نهادهاي غیر نظامی هايشرکت که دهدمی نشان وي
-سود در این پایین حاکی از کیفیت که دهندمی گزارش را اختیاري تعهدي اقلام میزان از

 است. هاگونه شرکت
هاي خانوادگی داراي ارتباطات دادند که شرکتنشان )2019(همکاران  و 3سانچز بونا

نمایند. هاي فاقد ارتباطات، اطلاعات درآمدي بیشتري را افشا میسیاسی نسبت به شرکت
دهد و منجر به کاهش ها کیفیت سود بهتري را نمایش میچنین گزارشات این شرکتهم

 گردد.عدم تقارن اطلاعاتی می

 وهشهاي پژفرضیه

هاي داراي ارتباطات چه که در مبانی نظري و پیشینه پژوهش بیان شد، شرکتمطابق آن
سیاسی از یک پشتوانه سیاسی برخوردارند و بابت ارائه اطلاعات حسابداري با کیفیت پایین 
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هاي فاقد ها نسبت به شرکتنگرانی ندارند، چرا که فشار بازار سرمایه بر این شرکت
هاي داراي ارتباطات سیاسی با توجه به تر است. در واقع اکثر شرکتایینارتباطات سیاسی پ

تر به منابع مالی از طریق روابط سیاسی، اطلاعات مالی با کیفیتی ارائه دسترسی آسان
هاي مالی حاکی از قابلیت اتکاي پایین و یا وجود ارائه صورت کنند. از طرفی تجدیدنمی

قبل است به طوري که در  هايدوره یا دوره هشد منتشر مالی هايصورت خطا در
عنوان معیار معکوسی از کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته هاي پیشین بهپژوهش

؛ برزگري خانقاه و 1396آرانی، ؛ مهدوي و قدیریان2010است (دیچاو و همکاران، 
فته شده در بورس هاي پذیرکه بسیاري از شرکت). با توجه به این1397آرانی، قدیریان

کنند در این پژوهش، هاي مالی خود میاوراق بهادارتهران اقدام به تجدید ارائه صورت
 از معکوس هاییسنجه عنوان به آن شدت و ارائه تجدید ارتباطات سیاسی بر رخداد تأثیر

هاي این پژوهش به شرح بنابراین، فرضیه. گیردمی قرار بررسی مورد مالی اطلاعات کیفیت
 اند:زیر ارائه شده

 دارد.تاثیر مثبت  هاي مالیصورت وقوع تجدید ارائهارتباطات سیاسی بر : 1فرضیه 
 .داردتاثیر مثبت  هاي مالیصورت تجدید ارائه : ارتباطات سیاسی بر شدت2فرضیه 

 روش

هاي کاربردي است و از لحاظ راهبرد در حوزه پژوهش هدف اساس بر حاضر پژوهش
 هايفرضیه آزمون و هامتغیر گیرياندازه جهت نیاز مورد هايیرد. دادهگکمی قرار می

 استخراج هاهاي مالی حسابرسی شده شرکتنوین و صورت افزار رهاورد نرم از پژوهش
 با سپس و آماده 2013 اکسل افزارنرم از استفاده با هاي گردآوري شدهشده است. داده

 است. تحلیل شده و تجزیه Stata14و  Eviews10 افزارهاينرم از استفاده
 شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي پذیرفتهجامعه آماري پژوهش حاضر کلیه شرکت

 گیري آماري استفادهست. در پژوهش حاضر از نمونها 1396الی  1389طی بازه زمانی 
 :اندانتخاب شده هاي زیرمحدودیت هاي مورد بررسی بر اساسنشده است اما شرکت
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تغییر  1396تا  1389هاي باشد و طی سالها منتهی به پایان اسفند ماه سال مالی آن •
 سال مالی نداشته باشد.

 مالی، گريواسطه گذاري،سرمایه هايشرکت( مالی مؤسسات و هابانک جزء •
 نباشد.) هالیزینگ و هلدینگ هايشرکت

تغییر  1396تا  1389هاي ها به لحاظ ارتباط سیاسی یا غیر سیاسی طی سالشرکت •
 نکرده باشند.

 ها قابل دسترس و در اختیار باشد.هاي مورد نیاز آنکلیه داده •

شرکت در دوره زمانی  101هاي یاد شده، تعداد با توجه به شرایط و اعمال محدودیت
قلمرو زمانی . شایان ذکر است هرچند عنوان نمونه انتخاب شده است به 1396الی  1389

هاي آوردن دادهدست، اما جهت بهاست 1389-1396زمانی  بازهدود به این پژوهش مح
 استفاده شده است. 1397هاي مالی سال ، از صورت1396مربوط به تجدید ارائه سال 

 متغیرهاي پژوهش

 متغیر وابسته
 پژوهش عبارتند از وقوع تجدید ارائه وابستههاي مطرح شده، متغیرهاي با توجه به فرضیه

و همکاران  1هاي هیرشیدر پژوهش حاضر همچون پژوهش آن.و شدت  الیهاي مصورت
شدت ) 1397آرانی (خانقاه و قدیریان) و برزگري1394)، خواجوي و همکاران (2012(

) آورده 1شده که در رابطه ( محاسبهوسیله میزان تجدید ارائه سود خالص تجدید ارائه، به
  شده است.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 )1رابطه ( = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡�
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡

                       
RESM: ؛ سود شدت تجدید ارائهRESNI:  سود خالص تجدید ارائه شده؛NI:  سود

 ها.کل دارایی :TA شده اولیه؛خالص گزارش

 متغیر مستقل
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ها نفوذ و مالکیت دولت در شرکت  ارتباطات سیاسی، متغیر مستقل پژوهش حاضر است.
؛ نیکومرام و 1389هاي پیشین (براي نمونه خواجوي و حسینی، در بسیاري از پژوهش

؛ اعتمادي و 1396پور و همکاران، ؛ مهربان1392؛ محمودآبادي و نجفی، 1392همکاران، 
؛ 1398؛ اخگر و کرانی، 1397؛ رهنماي رودپشتی و محسنی، 1396احمدي گرجی، 

گیري ) براي اندازه2011، 3ساري و آنوگراه؛ 2006همکاران،  و 2؛ آدهیکاري2005، 1دینچ
هاي اعتمادي و ارتباطات سیاسی استفاده شده است. در پژوهش حاضر نیز همچون پژوهش

مالکیت  تعیین حداقل درصدمنظور  ) به1398) و اخگر و کرانی (1396احمدي گرجی (
راهبري  تواناییجهت تعیین ارتباطات سیاسی قوي، داشتن نفوذ قابل ملاحظه و ممکن 
درصد تعیین  50تجاري، درصد مالکیت حداقل  هاي مالی و عملیاتی یک واحدسیاست

در  شد. در نتیجه، چنانچه درصد مالکیت دولت و نهادهاي شبه دولتی و وابسته به دولت
صورت،  برابر یک و در غیر این طات سیاسیارتباباشد، مقدار درصد  50 حداقلشرکت 

 شود.در نظر گرفته میصفر 

 متغیرهاي کنترلی

هاي هاي پیشین، عوامل مختلفی بر تجدید ارائه صورتبا توجه به مبانی نظري و پژوهش
 شوند:عنوان متغیرهاي کنترلی در نظر گرفته میمالی تاثیرگذار است که در این پژوهش به

و همکاران،  4چن؛ 2004همکاران،  همچون لین و( اهرم مالیپیشین  هايبر اساس پژوهش
خانقاه و برزگري؛ و 1394واجوي و قدیریان آرانی، ؛ خ1390 رفیعی، ؛ نیکبخت و2009

 ؛2007، 6ورا؛ ش2006و همکاران،  5دساي)، سودآوري (همچون 1397 ،آرانیقدیریان
)، اندازه شرکت (همچون لین و 1394 خواجوي و همکاران،و ؛ 1390رفیعی، و  نیکبخت

و همکاران،  7)، رشد فروش (همچون ابوت2006دساي و همکاران، ؛ و 2004همکاران، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dinç 
2. Adhikari 
3. Sari & Anugerah 
4. Chen 
5. Desai 
6. Shawver 
7. Abbott 



 17| و همکاران  خواجوي

 
 

) و سن شرکت (همچون 1396؛ رضازاده و همکاران، 2005، 1گراوال و چندها؛ ا2004
گذار بر تجدید اثیرت ملرین عوامهتاز ) 2016همکاران،  و ؛ چی2004ابوت و همکاران، 

، اندازه، رشد سودآوري، بنابراین در این پژوهش اهرم مالی .هستندي مالی هاترائه صورا
متغیرهاي یادشده به  .است شده عنوان متغیرهاي کنترلی در نظر گرفته بهو سن شرکت 

ها (نسبت سود خالص ها به کل دارایی، نرخ بازده داراییترتیب از طریق نسبت کل بدهی
فعالیت شرکت  هايها و لگاریتم سالاریتم طبیعی کل داراییها)، لگبه کل دارایی

 گیري شده است.اندازه

 هاي پژوهشالگوهاي آزمون فرضیه

هاي تجزیه و تحلیل موجود، براي آزمون ها و روشدر پژوهش حاضر، با توجه به نوع داده
 استفاده شده است: زیر رگرسیونی الگوهاياز پژوهش  هايفرضیه

)1( 0= β i,tRES i,tPOLCON1+ β i,t LEV2+ β i,t ROA3+ β i,t SIZ4+β + 
i,t GROW5β +i,t AGE 6+ β i, t   ε 

)2( 0= β i,tRESM i,tPOLCON1+ β i,t LEV2+ β i,t ROA3+ β i,t SIZ4+β + 
i,t GROW5β +i,t AGE 6+ β i, t   ε 

RES :و صفر در صورت عدم وقوع  وقوع تجدید ارائه، یک در صورت وقوع تجدید ارائه
ارتباطات سیاسی، یک درصورت  :POLCON شدت تجدید ارائه؛ :RESMتجدید ارائه؛ 

 :ROA: اهرم مالی؛ LEVداشتن ارتباطات سیاسی و صفر در صورت عدم ارتباط؛ 

 : سن شرکت.AGE: رشد فروش؛ و GROW: اندازه شرکت؛ SIZEسودآوري؛ 

 ها یافته

-آماره میانگین نشان می. داده شده استنشان  1در نگاره  شآمار توصیفی متغیرهاي پژوه

هاي مالی خود را تجدید ارائه هاي نمونه، صورتدرصد از شرکت 76دهد که حدود 
است که  با تعداد موارد تجدید ارائه در دیگر کشورها بیانگر آن مقایسه این یافتهاند، کرده

 تربورس اوراق بهادار تهران بسیار متداولدر  هاي پذیرفته شدهتجدید ارائه در بین شرکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Agrawal and Chandha 



 1400پائیز | 71شماره | سال هجدهم | مطالعات تجربی حسابداري مالی  |18

 از اينمونه بررسی با خود پژوهش در) 4201( همکاران و 1سرینیواسن مثال عنوان ؛ بهاست
 هاآن مالی هايصورت ارائه تجدید میزان مقایسه و مختلف، کشور 52 در فعال هايشرکت

در نمونه بررسی  ارائه تجدید میزان میانگین که دادند نشان متحده، ایالت هايشرکت با
است. افزون بر این میانگین متغیر ارتباطات سیاسی نشانگر این است  درصد 13 شده حدود
 درصد مشاهدات داراي ارتباطات سیاسی هستند. 57که حدود 

 
 طی دوره پژوهش آمار توصیفی متغیرها. 1نگاره 

 کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر
 انحراف
 معیار

 کشیدگی چولگی

 RES 760/0 000/1 000/1 000/0 427/0 217/1- 481/2 تجدید ارائه

شدت تجدید 
 ارائه

RESM 005/0 000/0 263/0 000/0 017/0 617/7 217/84 

ارتباطات 
 سیاسی

POLCON 574/0 000/1 000/1 000/0 495/0 300/0- 090/1 

 LEV 667/0 648/0 003/4 005/0 290/0 173/3 051/30 اهرم مالی

 ROA 134/0 107/0 645/0 258/0- 127/0 890/0 577/1 سودآوري

 SIZE 199/14 050/14 249/19 505/10 501/1 652/0 605/3 اندازه شرکت

 GROW 182/1 094/1 816/8 069/0 480/0 276/6 792/86 رشد شرکت

 AGE 441/1 556/1 813/1 778/0 284/0 765/0- 209/2 سن شرکت

 هاي پژوهشیافته*منبع: 

 و چاو هايآزمون از مشترك و تصادفی ثابت، اثرات روش بین از انتخاب براي
 برازش براي مناسب الگوي نوع و هاآزمون این از آمده دست به نتایج. شد استفاده هاسمن
با توجه به نتایج آزمون چاو و  .است شده ارائه 2 نگاره در پژوهش هايفرضیه از هریک

هاسمن، الگوي اثرات ثابت براي آزمون فرضیه اول و الگوي داده هاي تلفیقی براي فرضیه 
 دوم پژوهش انتخاب شد.
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 هاي پژوهشفرضیهالگوي آزمون نتایج مربوط به انتخاب . 2نگاره 

 فرضیه

 خلاصه نتایج آزمون هاسمن خلاصه نتایج آزمون اف لیمیر
 آزموننتیجه 

 سطح معناداري آماره آزمون سطح معناداري آماره آزمون

 الگوي تابلویی با اثرات ثابت 034/0 629/13 0 625/11 فرضیه اول

 هاي تلفیقیالگوي داده - - 171/0 480/1 فرضیه دوم

 هاي پژوهش*منبع: یافته

 رگرسیون الگوي از استفاده با را پژوهش فرضیه اول آزمون از حاصل نتایج )3نگاره (
شود که آماره ) ملاحظه می3با توجه به اطلاعات مندرج در نگاره ( .دهدمی لجستیک نشان

χ2  طور درصد معنادار است و این یعنی الگوي برازش شده مدل به 05/0در سطح خطاي
 به مربوط z آماره داريمعنی و سطح )479/0به ضریب متغیر ( توجه کلی معنادار است. با

 عنوانبه مالی هايصورت ارائه تجدید بر ها)، ارتباطات سیاسی شرکت580/2مستقل ( متغیر
به بیان دیگر  .دارد داريمعنی و مثبت تاثیر حسابداري اطلاعات کیفیت از معکوسی معیار

هاي هاي داراي ارتباطات سیاسی اطلاعات با کیفیت کمتري را نسبت به شرکتشرکت
 کنند.میفاقد ارتباطات سیاسی منتشر 

 . نتایج آزمون فرضیه اول3نگاره 

 آماره آزمون خطاي استاندارد ضریب متغیر نماد متغیر نام متغیر

 POLCON 479/0 186/0 580/2 ارتباطات سیاسی

 LEV 842/0 329/0 560/2 اهرم مالی

 ROA 095/0 151/0 630/0 سودآوري

 -SIZE 036/0- 064/0 570/0 اندازه شرکت 

 GROW 045/0 185/0 240/0 رشد شرکت

 AGE 064/0 328/0 200/0 سن
 

 LRسطح معناداري آماره  LR (χ) 850/13آماره 

 هاي پژوهش*منبع: یافته

 هاي تلفیقی،داده رگرسیون الگوي از استفاده با پژوهش دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج
در ابتدا به منظور تبیین نتایج کاراتر رگرسیون، به  .است شده داده نشان )5نگاره ( در
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) 4پردازیم. طبق نتیجه آزمون وایت که در نگاره (بررسی فرض ناهمسانی واریانس می
داده شده است، در جملات اخلال ناهمسانی واریانس وجود دارد، لذا به منظور رفع نشان

 شده است. ده) تخمین زGLSتر، مدل بصورت (اخلال و داشتن نتایج قوي
 . نتایج آزمون ناهمسانی واریانس4نگاره 

 نتیجه سطح معنی داري  آماره آزمون  مدل هاي پژوهش 

 وجود ناهمسانی واریانس 000/0 381/4 فرضیه (مدل) دوم

 هاي پژوهش*منبع: یافته  

 بودن دارمعنی بیانگر آن در الگوي دوم به مربوط داريمعنی سطح و F آماره مقدار
 شدت دهد که ارتباطات سیاسی بر نتایج نشان می. است شده برازش رگرسیون الگوي کلی

تاثیر  حسابداري اطلاعات کیفیت از معکوسی معیار عنوانبه مالی هايصورت ارائه تجدید
به بیان دیگر  درصد دارد. 95) در سطح اطمینان 001/0داري () و معنی001/0مثبت (
هاي تري را نسبت به شرکتسی اطلاعات با کیفیت پایینهاي داراي ارتباطات سیاشرکت

  کنند.فاقد ارتباطات سیاسی منتشر می
 . نتایج آزمون فرضیه دوم5نگاره 

 VIF سطح معناداري آماره آزمون خطاي استاندارد ضریب متغیر نماد متغیر نام متغیر

 - C 000/0 002/0 220/0 826/0 ضریب ثابت

 POLCON 001/0 000/0 312/3 001/0 114/1 ارتباطات سیاسی

 LEV 002/0 001/0 550/3 000/0 051/1 اهرم مالی

 ROA 001/0- 000/0 258/3- 001/0 030/1 سودآوري

 SIZE 000/0 000/0 377/1- 169/0 128/1 اندازه شرکت 

 GROW 002/0 000/0 006/11 000/0 030/1 رشد شرکت

 AGE 000/0 000/0 161/0 872/0 067/1 سن

 F 575/26آماره  160/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 000/0احتمال آماره  867/1 آماره دوربین واتسون

 هاي پژوهش*منبع: یافته
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 گیريبحث و نتیجه

هاي ها یک منبع ارزشمند است، چرا که شرکتوجود ارتباطات سیاسی براي شرکت
هاي مالیاتی و مزایا نظیر معافیتداراي ارتباطات سیاسی به راحتی به منابع مالی و سایر 

-یابند. مزایاي ناشی از ارتباطات سیاسی این امکان را بوجود میهاي دولتی دست مییارانه

ها چندان مهم نباشد. بنابراین آورد که ارائه اطلاعات با کیفیت براي مدیران شرکت
دهد. از این رو، ها را تحت تأثیر قرار تواند کیفیت اطلاعات شرکتارتباطات سیاسی می

ها بر کیفیت اطلاعات هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منتشر شده از سوي شرکت

 عنوانهاي مالی و شدت آن بهمنظور، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رخداد تجدید ارائه صورت
شرکت در بازه  101اي شامل حسابداري در نمونه اطلاعات کیفیت از معکوسی معیارهاي

 بررسی شد. 1389-1396زمانی 
 شدت ها بر وقوع وکه ارتباطات سیاسی شرکت است آن از حاکی پژوهش هايیافته

 حسابداري اطلاعات کیفیت معکوس هايسنجه عنوان به مالی هايصورت ارائه تجدید
 پایین بودن به بیان دیگر، ارتباطات سیاسی عامل مهمی در. تأثیر گذار استمثبت  ايگونهبه

هاي مالی ها است که در وقوع و شدت تجدید ارائه صورتمالی شرکت اطلاعاتکیفیت 
هاي پیشین نظیر هاي پژوهش حاضر با نتایج پژوهششود. یافته(هاي) آتی نمایان میدر سال
هاي مالی مبنی بر بیشتر بودن تجدید ارائه صورت )2016(همکاران  و ) و چی2007پنگ (

  ،اینبر  باشد. افزونهاي با ارتباطات سیاسی همراستا میهاي دولتی و شرکتدر بین شرکت
کیفیت  پایین بودن از ايو میزان آن نشانه مالی هايصورت ارائه با توجه به اینکه تجدید

هاي پژوهش حاضر )، یافته1394آرانی، قدیریان و خواجوي( است هاشرکت مالی اطلاعات
با مبانی نظري مطرح شده در خصوص نقش ارتباطات سیاسی در کیفیت اطلاعات و 

لیو و )، 2012)، زنگ و همکاران (2009و دونمور ( صالحهاي هاي پژوهشهمچنین یافته
همراستا ) 1393( رضایی و ویسی حصار)، 1392)، محمودآبادي و نجفی (2014( همکاران
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 و سانچز و بونا )2016(نولند  و ، هریماوان)2012( همکاران و هاي ووو با نتایج پژوهش
 ناسازگار است.  )2019(همکاران 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نقش ارتباطات سیاسی در کاهش کیفیت 
نهادهاي ها، به پررنگ دولت در شرکت اطلاعات مالی و با توجه به حضور و مداخله

ها بیشتر گونه شرکتگردد به فرایند گزارشگري و افشاي اطلاعات ایننظارتی پیشنهاد می
گردد سازوکار توجه داشته باشند؛ همچنین به سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه می

ها را فراهم نمایند. علاوه اي جهت افشاي اطلاعات مرتبط با ارتباطات سیاسی شرکتبهینه
ها و منظور حمایت از سهامداران غیر دولتی شرکتشود بهبه حسابرسان توصیه میبر این، 

هاي با ارتباطات سیاسی احتمال پایین بودن قابلیت سایر ذینفعان در حسابرسی شرکت
هاي خود مد نظر قرار دهند.  از طرفی، با توجه ریزيها را در برنامهاتکاي اطلاعات مالی آن

ها و همچنین ین ارتباطات سیاسی و کیفیت اطلاعات مالی شرکتبه وجود رابطه منفی ب
ها (از جمله زیاد بودن عدم تقارن اطلاعاتی، پیامدهاي پایین بودن کیفیت اطلاعات شرکت

ثروت)  ناعادلانه انتقال سرمایه، هزینه معاملاتی، هايهزینه نادرست، انتخاب خطر اخلاقی،
قانون  44هاي کلی اصل چارچوب سیاست شود کاهش مالکیت دولتی درپیشنهاد می

هاي دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اساسی به نحو شایسته انجام و شرکت
گذاري ها جهت سرمایهگذاران در انتخاب شرکترمایهشود که سپیشنهاد میافزون بر این 

چنین  زیرا مطابق نتایج این پژوهش، وجود ها را مد نظر قرار دهند،ارتباطات سیاسی آن
هاي دهد و ممکن است اطلاعاتی که شرکتها را کاهش میآن اطلاعات ی کیفیتارتباطات

گذاري موثر گیري جهت انتخاب سرمایهکنند و بر تصمیمداراي روابط سیاسی منتشر می
 ن گردد.گذارادهنده تمام وقایع شرکت نباشد و سبب گمراهی سرمایهاست، نشان

 تعارض منافع ندارم. :تعارض منافع
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مالی با  هاي بازار بر محدودیت). بررسی تأثیر اصطکاك1398( .فاطمه، کرانی،محمد امید ،اخگر
 .38-17)، 2(11، پژوهش هاي حسابداري مالیمجله ، تأکید بر ارتباطات سیاسی

گذاري و ). بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه1396اعتمادي، حسین، احمدي گورجی، جلیل. (
نشریه تحقیقات حسابداري و هاي تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. کاهش محدودیت

 .23-4)، 34(9، حسابرسی
 تجدید تاثیر). 1392. (اصغرعلی، رستمی انواري، حسین، اعتمادي، حسن، زلقی، محمدعلی، آقایی

)، 3(2، حسابداري تجربی هايفصلنامه پژوهش. تعهدي اقلام کیفیت بر مالی هايصورت ارائه
119-147. 
 هايهزینه و مالی اطلاعات اتکاي قابلیت ).1397( .زهره، آرانی قدیریان، جمال، خانقاه برزگري

 ،)3(10، حسابداري مالیهاي پژوهشمجله  .تهران بهادار اوراق بورس از شواهدي: نمایندگی
103-118. 

 مدیره هیئت سیاسی ارتباطات تاثیر بررسی .)1395(سرحمامی، عباسعلی.  پورآقاجان جواد،، پلنگی
 حسابداري، و مدیریت المللی بین کنفرانس سود. کیفیت و شدهنگهداري نقد وجه بین رابطه بر

 نیکان، عالی آموزش موسسه تهران،
 در سود کیفیت بر شرکت سیاسی روابط نقش بررسی .)1394( علی.آزاده، جعفري،  چالشگري،
 هايپژوهش المللیبین کنفرانس سومینتهران.  بهادار اوراق بورس در شدههاي پذیرفتهشرکت

 ،بهشتی شهید دانشگاه تهران، حسابداري، و مدیریت در کاربردي
 بورس در داوطلبانه افشاي بر سیاسی ارتباطات ). تأثیر1398حسینی، سیدعلی، افسانه بحیرایی (

 . 151-175)، 2(16، مطالعات تجربی حسابداري مالیتهران.  بهادار اوراق

و  دولت سیاسی حمایت رابطه بررسی). 1389( سیدحسین. حسینی، شکراله، خواجوي،
 هايپیشرفت مجله .بهادار تهران اوراق در بورس شده پذیرفته هايشرکت ساختارسرمایه

 .84-67 ،)1(2 حسابداري،
 ارائه تجدید بر سود کیفیت تأثیر بررسی). 1394. (حسین محمد، آرانی قدیریان، شکراله خواجوي،

 .84-59)، 2(7، حسابداري هايمجله پیشرفت. مالی هايصورت
 .اطلاعاتی ریسک و مالی هايصورت ارائه تجدید). 1391. (المیرا، تومرایی نجف، علی، رحمانی

 .54-33 ،)34(9، مالی حسابداري تجربی فصلنامه مطالعات
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 مالکیت تمرکز بین رابطۀ بر دولت با سیاسی روابط اثر). 1393( ثریا. حصار، فرزین،ویسی رضایی،
 ،حسابرسی و حسابداري هايفصلنامه بررسیعادي،  سهام هزینه و مالی گزارشگري کیفیت با

21)1 ،(449-470. 
 آن بر موثر عوامل و مالی هايصورت ارائه تجدید). 1393( صفرزاده. حسین افسانه،محمد رفیعی،
 .194-175 ،)55(14 ،حسابرسی مجله دانش مختلف. صنایع در

 بازده و نقدي سود سیاسی، ارتباطات). 1397. (عبدالرضا محسنی، فریدون، رودپشتی، رهنماي
 تحلیل مالی دانش فصلنامهتهران.  بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت در سهام

 .144-129 )،38(11 بهادار، اوراق
 با معاملات سیاسی، ). ارتباطات1398زاده، جواد و مصطفی قناد (زاده، مجمدرضد، رجبعلیعباس

تهران.  بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت در سود مدیریت و وابسته اشخاص
 . 129-155)، 3(16، مطالعات تجربی حسابداري مالی

 هايشرکت در سهام صاحبان حقوق سرمایه هزینه و سیاسی ارتباطات). 1397( عبدالرضا. محسنی،
 ،بهادار اوراق مدیریت و مالی فصلنامه مهندسی. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 .291-273 ،34 شماره

 حمایت بین رابطه تبیین در اطلاعات شفافیت نقش). 1392( زهرا. نجفی، و محمودآبادي،حمید
 علمی فصلنامه.تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي عملکرد و دولت سیاسی

 .71-57 )،18(6 مدیریت، حسابداري پژوهشی
 گزارشگري کیفیت و سیاسی ). فرضیۀ1396منصورفر، غلامرضا، قادري، بهمن و فاطمه دانشیار. (

-142)، 1(14، تجربی حسابداري مالی مطالعاتتهران.  بهادار اوراق بورس از شواهدي: مالی
113 . 

 عدم و مالی اطلاعات اتکاي قابلیت). 1396. (محمدحسین، آرانیقدیریان، غلامحسین مهدوي،
)، 17(5، حسابداري هايمجله بررسی. تهران بهادار اوراق بورس از شواهدي: اطلاعاتی تقارن

97-114. 
بررسی اثر روابط سیاسی ). 1396(منصور.  ،محمديو محمد،  ،محمدرضا، جندقی قمی ،مهربانپور

فصلنامه حسابداري ارزشی و ، بکارگیري معاملات غیرعادي با اشخاص وابسته ها برشرکت
 .168-147، )3( 2 ،رفتاري
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 ارائه تجدید بر مؤثر عوامل الگوي تدوین). 1391. (افسانه، رفیعی، محمدرضا، نیکبخت
 .194-167)، 9(3، حسابداري دانش پژوهشی-علمی مجله. ایران در مالی هايصورت

 دیدگاه ).1392( علی. کیائی، و فریدون رودپشتی، رهنماي بهمن، مهد، بنی هاشم، نیکومرام،
 43-31 )،18(6 ،مدیریت حسابداري فصلنامه سود. مدیریت و سیاسی اقتصاد
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