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 چکیده

 این بتمث تأثیر از دیدگاه ترینمتداول. دارد وجود سیاسی ارتباطات تأثیر خصوص در مختلفی هایدیدگاه

 هایشوک سبب به شرکت ارزش کاهش بر ایویژه توجه دیگر دیدگاه و گویدمی سخن شرکت ارزش بر ارتباطات

 شرکت یحفاظت مکانیسم عنوانبه) داخلی هایکنترل تأثیر همچنین. کندمی اشاره مدارانسیاست خواهی سهم و سیاسی

 به حاضر پژوهش بنابراین است؛ تردید محل سیاسی ارتباطات و شرکت ارزش رابطه بر( مختلف هایریسک برابر در

 هایرکتش ارزش و سیاسی ارتباطات بین رابطه بر داخلی هایکنترل آیا که است سؤال این به پاسخگویی دنبال

 یلیتحل تیو از نظر ماه یهدف کاربردپژوهش حاضر از نظر  است؟ مؤثر تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

استفاده شده  نیبورس اوراق بهادار تهران نو هایشرکت یمال یهاآن از صورت یهاداده یآورجمع ی. براباشدیم

 1931 یهاسال یطدر بورس اوراق بهادار تهران  شدهپذیرفته هایشرکتشرکت از  111پژوهش  یآمار نمونهاست. 

 افتی معناداری رابطه شرکت ارزش و سیاسی ارتباطات بین که دهدمی نشان پژوهش هاییافته. باشدیم 1931 یال

 رابطه رب ولیکن دارد شرکت باارزش معناداری و منفی رابطه مستقالً اگرچه داخلی یهاکنترل یهاضعف همچنین. نشد

 رد حاضر پژوهش بررسی مورد فرضیه دو هر بنابراین؛ ندارد گری تعدیل نقش شرکت ارزش و سیاسی ارتباطات بین

 .گرددیم

 ی داخلیهاکنترل: ارتباطات سیاسی، ارزش شرکت، هادواژهیکل

  



ABSTRACT 

There are different views on the impact of political connections. The most common view points to the 

positive impact of these connections on corporate value, and the other view points to a particular 

focus on the decline in corporate value due to political shocks and politicians' participation. Also, the 

impact of internal controls (as a mechanism for protecting the company against various risks) on the 

relationship between corporate value and political connections is questioned, Therefore, the purpose 

of this study is to investigate the effect of internal controls on the relationship between political 

connections and the value of listed companies in Tehran Stock Exchange. The present study is applied 

in terms of purpose and analytical in nature. To collect its data, the financial statements of Tehran 

Stock Exchange companies were used. The sample of the study is 114 companies listed in Tehran Stock 

Exchange during the years 2011-2018. The findings show that there is no significant relationship 

between political connections and firm value. Also, weaknesses in internal controls, although 

independently of a significant negative relationship with company value, do not have a moderating 

role on the relationship between political connections and firm value. Therefore, both hypotheses 

examined in this study are rejected. 

Keywords: political connections, firm value, internal controls. 

 

  



 

Takestan Higher Education Institute 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for 

The Degree of M.Sc in Accounting 

 

Title: 

Investigating the Impact of internal control on the 

Relationship Between Political connections and firm 

value 

 

 

Supervisor: 

Dr. Halimeh Rahmani 

 

Advisor: 

Dr. Ehsan Mesdaghi 

 

By: 

Omid Talebi 

 

 

 

Summer of 2019 

 


