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 چکیده

 مایندگین مشکالت توانمی و دارند بیشتری ابهاماتی ها،شرکت سایر به نسبت خانوادگی هایشرکت

 به و دهدمی رخ اقلیت و اکثریت مالکان بین دوم نوع نمایندگی مشکالت. دارد نسبت هاآن به را دوم نوع از

 بین رابطه یبررس حاضر پژوهش اصلی شود. بنابراین مسئلهمی منجر شرکت سود کیفیت و شفافیت کاهش

 تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف دیگر همچنین. است حسابرسی الزحمهحق و خانوادگی هایشرکت

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی و هدف آن کاربردی است.  .باشدمی ادشدهیرابطه  بر سیاسی ارتباطات

باشد. می 1931الی  1931های شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای پذیرفتهجامعه آماری آن شرکت

 مچنینه. است حسابرسی الزحمهحق و خانوادگی هایشرکت بین رابطه بررسی حاضر پژوهش اصلی مسئله

 نشان ژوهشپ یهاافتهی .باشدمی ادشدهی رابطه بر سیاسی ارتباطات تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف دیگر

 در بررسی مورد یهاشرکت در حسابرسی الزحمهحق و خانوادگی مالکیت بین معناداری رابطه که دهدیم

 دوم و اول یهفرض نتیجه در. باشدینم معنادار رابطه این بر نیز شرکت عمر ریتأث. نگردید یافت حاضر پژوهش

 منفی ابطهر حسابرسی الزحمهحق و سیاسی ارتباطات بین سوم، فرضیه نتایج اساس بر. گرددیم رد پژوهش

 و یخانوادگ مالکیت بین رابطه سیاسی ارتباطات که دهدیم نشان نیز چهارم فرضیه. دارد وجود معناداری و

  .کندیم تعدیل را حسابرسی الزحمهحق

 حسابرسی، ارتباطات سیاسی. الزحمهحقخانوادگی،  یهاشرکت:  کلیدواژه

Abstract  

Family firms are more ambiguous than other companies and can be attributed to second-

class representation problems. Type 2 representation problems occur between majority and 

minority owners and lead to a decrease in the transparency and quality of the company's profits. 

Therefore, the main issue of the present study is to investigate investigating the relationship 

between political connections, Family firms and audit fees. This research is an analytical 

research and its purpose is applied. The statistical population is those companies listed in 

Tehran Stock Exchange during the years 2012-2018. The findings of the study indicate that 

there is no significant relationship between family ownership and audit fees in the companies 

surveyed in the present study. The impact of firm life on this relationship is also not significant. 

As a result, the first and second hypotheses of the study are rejected. According to the results 

of the third hypothesis, there is a negative significant relationship between political connections 

and audit fees. The fourth hypothesis also shows that political connections moderates the 

relationship between family ownership and audit fees. 
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