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چکيده
مدیران عالی به دلیل دسترسی به اطالعات درونی و محرمانه شرکت ،انتظار میرود داراي درك بیشتري
از کسب و کارشان باشند که این امر موجب میشود آنها برآوردها و قضاوتهااي بهتاري را انمااه دهناد
بنابراین ،موضوع اصلی این تحقیق ،بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر گزارشارري متقلباناه اسات همچناین،
نقش ارتباطات سیاسی بر تاثیر توانایی مدیریتی در گزارشرري متقلبانه ماورد بررسای قارار وواهادگر.ت
براي این منظور ،نمونهاي متشکل از  59شرکت از شرکتهاي پذیر.ته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران
طی دوره زمانی  1811تا  1851مورد بررسی قرار گر.ت تحقیق حاضر از منظر هدف گرایی ،توصایفی ،از
منظر راهبردي ،کمی ،از منظر رویکرد ،تمربی و از منظر راهکار ،میدانی و کتابخانهاي اسات باراي آزماون
.رضیهها ،از رگرسیون لمستیک استفاده شده است نتایج آزمونهاي انماه شده نشان میدهد رابطه تواناایی
مدیریتی شرکتها و گزارشرري متقلبانه معکوس اسات همچناین ارتباطاات سیاسای نتوانسات در ساط
معناداري بر رابطه بین توانایی مدیریتی و گزارشرري متقلبانه تاثیر برذارد
کليد واژهها :توانايي مديريتي ،گزارشگري متقلبانه ،ارتباطات سیاسي

 1عضو هیئت علمی دانشراه آزاد اسالمی
 2عضو هیئت علمی دانشراه پیاه نور ،نویسنده مسئول؛ رایانامهmhassani2418@gmail.com :

مقدمه
امروزه بیش از هر زماان دیراري بازارهااي سارمایه گساتر

یا.تاه و کساب قادرت

اقتصادي ساوتاریا.ته در .راسوي مرزهاي جغرا.یایی ،بازارهاي سارمایه را جوننرااه واود
قرار می دهد ناگزیر بازار سرمایه بیش از پیش مستعد بروز تبانی ،تقلب و .سااد اسات کاه
متولیان مختلف اقتصادي در این بازار مرتکب میشوند .ساد و تقلب باه اشاکال گونااگون
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در بازار سرمایه رخ می دهد؛ اما آنچاه بیشاتر اهمیات دارد و آثاار مخاری عینای و هنای
ماندگاري بار باازار سارمایه در پای وواهاد داشات ،تقلاب در گزارشارري ماالی اسات
گزارشرري مالی متقلبانه آن چیزي است که باعث ورشکستری شارکتهااي بزرگای نظیار
انرون و ورلدکاه در آساتانه ورود باه قارن  21مایالدي باود و موجاب وارد آمادن شاوك
شدیدي به بازارهاي سرمایه آمریکا شد

(حقیقت و علوي)1852 ،

تحقیقات نشان میدهد ا.راد با ویژگیهاي شخصیتی مشخص ،احتماال رخ دادن تقلاب
را تحت تاثیر قرار میدهند از آنما که مدیران واحدهاي تماري مسئول تهیۀ صاورتهااي
مالی هستند ،احتمال وجود تقلب در گزارشرري مالی نیز تحت تاثیر انریزهها و .شاارهایی
که بر آنان است ،قرار میگیرد

(آنینگ سماتی)2225 ،

مادیران باا تواناایی باان ،آگااهی و درك

بیشتري از شرایط حال و آیندۀ شرکت ،روند صنعت و وضاعیت کاالن اقتصاادي دارناد و
قضاوتها و برآوردهاي دقیق و اثربخشتري را براي شرایط مختلاف انمااه مایدهناد؛ در
نتیمه آنها میتوانند با استفاده از منابع شرکت ،عملکارد بهتاري را کساب کنناد در مقابال،
هنرامیکه مدیران شرکت ها از سوي منابع درون سازمان و برون سازمان ،به دلیال دساتیابی
به سود یا نتیمۀ مالی موردانتظار یا وضعیت نامطلوی اقتصادي تحت .شار قرار میگیرناد،
در صورت ناتوانی در برآورده ساوتن این انتظاارات ممکان اسات باا انمااه تعادیلهااي
نامناسب مفروضات و تغییر در قضاوتهاا ،از طریاق دساتکاري ساود ،مرتکاب تقلاب در
گزارشرري مالی شوند

(وانگ و همکاران)2211 ،

از آنما که مصادیق گزارشرري مالی متقلبانه و .هرست شرکتهاي متقلب توساط های
ارگان یا نهادي ارائه نمیشود ،انماه مطالعه در زمیناۀ گزارشارري ماالی متقلباناه در ایاران
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ضروري بهنظر میرسد در ایران سهم دولت از اقتصاد نسبت باه بخاش وصوصای بیشاتر

است؛ تا حدي که اقتصاد ایران را میتوان اقتصاد دولتی ناه نهاد
دلیل دولتی بودن بیشتر شرکتها و صنایع بازر

(رضازاده و آ شاتای)1815 ،

باه

تاثیرگاذار بار اقتصااد ،دولات از قادرت

بانیی در تصمیمگیري و هدایت سیاستهاي کالن اقتصاادي در باازار سارمایه برواوردار
است به همین دلیل ،شرکتها تمایل زیادي به برقراري رابطه نزدیک با دولت دارناد ایان
روابط منا.ع زیادي از قبیل امتیاز دسترسی به بازار ،تخفیفهاي مالیاتی ،دسترسی آسانتر به
اعتبارات ،دریا.ت یارانههاي دولتی براي آنها در پی وواهد داشت در مقابل ،ممکان اسات
شرکت ها منا.ع ناشی از این روابط را با دولت تسهیم کنند باه ایان ناوع با.ات اقتصاادي،
ارتباطات سیاسی با دولت یک منبع ارز

براي واحدهاي تمااري داراي ایان ناوع رواباط

بهشمار میآید شرکتهاي داراي روابط سیاسی با دولت ،راحتتر به منابع سرمایه و دیرار
مزایا دسترسی دارند که باعث می شود کمتار باه گزارشارري ماالی باا کیفیات باان متکای
باشند(آنینگ سماتی)2225 ،

برقراري روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت ماالی واحادهاي تمااري تاثیرگاذار
است ،بلکه میتواند انریزه و توانایی مدیران را نیز در ارتباط باا گزارشارري ماالی و تهیاه
صورتهاي مالی تحت تاثیر قرار دهد این امر ممکن اسات منمار باه ایمااد تفااوتهااي
چشمریر در کیفیت گزارشرري مالی واحدهاي تماري داراي روابط سیاسای باا دولات در
مقایسه با واحدهاي تماري .اقد این نوع روابط شود

(وانگ و همکاران)2211 ،
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«نظاه اقتصادي مبتنی بر روابط» گفته میشاود در نظااههااي اقتصاادي مبتنای بار رواباط،

مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
توانايي مديريتي و گزارشگري متقلبانه
دیدگاه نئوکالسیک از شرکتها. ،رض میکند که مدیران برتر همرن هستند و بناابراین
مدیران مختلف بهعنوان جایرزین هاي مناسب براي یکدیرر در نظر گر.ته میشوند
شوار )2228 ،

(برترین و

با این حال ،مطالعات اویر نشان میدهد که مدیران منحصر بفرد تأثیرات منفای

بر تصمیمات شرکتها دارند به طور واص ،مطالعات متعدد در ادبیاات حساابداري نشاان
میدهد که وصوصیات .ردي مدیران بر ا.شاي داوطلباناه شارکتهاا و نتاایج گزارشارري
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مالی تاثیر میگاذارد
همکاران)2211 ،

(باامبر و همکااران2212 ،؛ دجوناگ و لیناگ2218 ،؛ دیرناگ و همکااران2212 ،؛ جای و

تواناایی مادیران باراي ارتقااي عملکارد مناابع اقتصاادي کلای شارکت بار

انعطافپذیري مهارتهاي مختلف مانند مهارت .نی ،مهاارتهااي انساانی و مهاارتهااي
مفهومی بستری دارد

(بارنی1551 ،؛ کااتز)1599 ،

این قابلیت مدیریتی نه تنها بر عملکرد شارکت

تأثیر میگذارد ،بلکه بر احتمال اجراي اقدامات  CSRتأثیر میگذارد
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نخست ،مدیران بیشتر توانایی در مورد چشام اناداز شارکت ،روناد صانعت و شارایط
اقتصاد کالن آگاهی دارند؛ بدین ترتیب ،آنها میتوانند پروژههاي بهتر را انتخای کارده و باا
احتیاط اجرا کنند بنابراین ،بنراههایی که مدیران توانا را استخداه میکنناد ،بهتار از ا.ارادي
هستند که مدیران توانا ندارند

(پنروس1595 ،؛ کاتز1599 ،؛ بارنی 1551؛ هلفات و کاستانیاس 1551 ،؛ تیشالر

و کارملی2220 ،؛ چمانور و پاائرلی)2229 ،،

باا توجاه باه «مثلاث تقلاب» (کریسای . ،)1592 ،شاار و

نیازهاي مالی میتواناد .عالیات هااي تقلبای مادیریتی را تحریاک کناد ایان باه ویاژه در
اقتصادهاي در حال گذار چیره میشود؛ زیرا یک محیط ضعیف قانونی باعث مایشاود کاه
شرکت ها بتوانند در ر.تارهاي جعلی شرکت کنند بهعنوان مثال ،در چین ،شرکتهاي ثبات
شده در بورس اوراق بهادار باید در هار ساه ساال گذشاته  12درصاد آساتانه  ROEرا در
هنراه دروواست مموز براي صدور سهاه اضا.ی بهدست آورند این قانون منمر به تمرکاز
ROEها در منطقه بیش از  ٪12میشود باراي ر.اع نررانای سارمایهگاذاران ،ساازمانهااي
نظارتی بهطور .زاینده مورد بررسی شرکتهایی با درآمد غیار عملیااتی باراي دساتیابی باه
آستانه  ROEهستند
زیان گزار

(چن و یاوان )2220 ،

در مثالی دیرر ،اگر یک شارکت در دو ساال متاوالی

کند ،یا دارایی والص آن در هر سال نسبت به قبل منفی باشد ،سهاه آن تحت

«وضااعیت واااص ( » )STقاارار وواهااد گر.اات از تاارس قاارار گاار.تن در وضااعیت ،ST
شرکت هایی که عملکرد ضعیف دارند ،احتمال بیشتري دارند که تقلب کنند این امر بهنوباه
وود احتمال اجراي اقدامات

CSR

یا بورس سهاه را ا.زایش میدهد

دوه ،توانایی مدیریتی در سط بان نیز میتواند وطر ابتال باه نارسااییهااي شارکت را
کاهش دهد ،و به نوبه وود ،وطر حسابرسای را کااهش مایدهاد از آنماایی کاه تواناایی
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مدیریت به تمایل بیشتري نسبت به عملکرد بهتار .علای و آیناده مارتبط اسات ،مایتواناد

ریسکهاي عملکرد ضعیف و شکستهاي شرکت را کاهش دهد عالوه بر این ،یک مادیر
توانمند با کیفیت بانتر درآمد ارتباط دارد

(دمیرجان و همکاران)2218 ،

به همین ترتیب ،کریشاان

و واناگ ( )2219دریا.تناد کاه احتمااال داشاتن صادور بیانیااه اي باراي ا.ازایش اعتبااار و
هزینههاي حسابرسی با تواناییهاي مدیریتی کاهش مییابد در یک زمیناه تقلاب ،باه ایان
معنی است که توانایی مدیریتی میتواند احتمال تقلب گزارشرري مالی را کاهش دهد
سوه اینکه ،مطالعات پیشین (بهعنوان مثال ،چمانور و پائرلی )2229 ،،نشان میدهاد کاه کیفیات
مدیریت یک شرکت می تواند یک اثر تایید کننده بر ارز

شرکت وود را به حسای بیاعتمادي بیشتري نسابت

به بیرانران انتقال دهند بنابراین ،کارکنان سازمانهاي نظارتی که با محدودیتهاي زمانی و
مالی مواجه می شوند ،اغلب به این منابع وابسته هستند تا تعیین کنند که نقض قوانین ماورد
بررسی قرار گیرد

(.یلاز )2212 ،

با توجه به اثرات گواهینامه تواناییهاي مدیریتی ،سازمانهاي

نظارتی نسبت به شرکت هاي داراي مدیران توانمند بیشتر تمرکز وود را بار گازار

ماالی

شرکتهاي داراي مدیران کمتر توانمند قرار می دهناد؛ ایان امار منمار باه کااهش احتماال
بررسی و تحریم توسط آژان،هاي نظارتی وواهد شد باا توجاه باه ایان اساتدنل ،اولاین
.رضیه به صورت زیر بیان میشود:
.رضیه اول :توانایی مدیریتی با احتمال گزارشرري مالی متقلبانه رابطه معکوس دارد
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نتیمه ،مدیران تواناتر میتوانند ارز

شرکت داشته باشد بهعنوان یک

تاثیر احتمالي و تعاملي ارتباطات سیاسي
در یک اقتصاد مبتنی بر رابطه ،اگر یک مدیر توانمناد احتماال گازار

ماالی جعلای را

کاهش دهد ،ممکن است بهطور طبیعی پرسش زیر مطرح شود :آیا تأثیر توانایی مدیریت در
احتمال تقلب بین شرکتهاي با ارتباطات سیاسی و غیر آن متفاوت است؟
کیفیت گزار

دهی به علت تقاضاي بازار ،بهطور قابال تاوجهی متفااوت اسات ،زیارا

گزار هاي مالی کشاورهاي مختلاف ،نقاشهااي اقتصاادي مختلفای را باازي مایکنناد
شرکت هاي تماري کر شده ،تمایل دارند که عده تقاارن اطالعاات را از طریاق ارتباطاات
سیاسی حل کنند ،بنابراین کیفیت گزار

کمتاري دارناد

(باال و شایواکومار)2229 ،

ایان نشاان
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میدهد که بهطور کلی ،انریزه شرکتها براي ارائه گزار هاي مالی با کیفیت بان باا میازان
ارتباطات سیاسی کاهش می یابد و به نوبه وود احتمال وقاوع تقلاب در گازار

ماالی باا

ا.زایش ارتباطات سیاسی ا.زایش می یابد به این دلیل است که مدیر نسبت به شارکتهااي
.اقد ارتباطات سیاسی ،نقش کمتري در مدیریت کسب و کار و بهطور کلی کاهش احتماال
تقلب ،به ویژه براي شرکتهاي داراي ارتباطات سیاسی دارد
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شرکتهاي داراي ارتباطات سیاسی معمون سود واود را از طریاق ارتباطاات واود باه
دست میآورند با توجه به حمایات ضاعیف سارمایهگاذاران و اجاراي مقاررات ضاعیف،
شرکت ها تمایل به استفاده از اقدامات غیرقانونی دارند ،که احتمال ا.ازایش تقلاب را نشاان
میدهد

(یو و همکاران)2219 ،

این میتواند انریزه مدیران را براي جلاوگیري از تقلاب کااهش

دهد همانطور که در بان کر شاد ،زماانی کاه مماازاتهااي ساازمانهااي نظاارتی باراي
شرکتهاي جعلی نسبتا کم تعیین میشود ،ممازاتهایی کاه توساط ساازمانهااي نظاارتی
اجرا میشود ،براي ا.ازایش انریازه شارکت هاا باراي جلاوگیري از تقلاب ماالی گازار
نمی شود این موضوع ،همراه با حمایت از حقوق مالکیت ضعیف و اجاراي ضاعیف ،ایان
وضعیت را بیشتر تشدید می کند با توجه به اساتدنل .اوق. ،رضایه دوه را باه شارح زیار
پیشنهاد میکنیم:
.رضیه دوه :ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مادیریتی در احتماال تقلاب در گزارشارري
مالی را تضعیف میکند
پيشينه پژوهش
کامارودین و همکاران ( )2211دریا.تند که تقلب صورتهاي مالی با تناوع جنسایتی و
تنوع نقشها رابطه مثبت دارد عالوه بر این ،بین ویژگیهاي حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت
مدیره ،تعداد جلسه هیئت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل) و تقلب در صاورتهااي ماالی
رابطه معناداري وجود دارد آن و همکاران ( )2211دریا.تند کاه محادودیت مناابع ماالی و
انسانی با احتمال تقلب مالی شرکت در شرکتهاي کارآ.رینی رابطه مثبتی دارناد ،اماا ایان
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اثرات را میتوان با قابلیت ناوآوري کااهش داد واناگ و همکااران ( )2211دریا.تناد کاه

ا.زایش توانایی مدیران منمر به کاهش گزار

ماالی متقلباناه مایشاود همچناین شاواهد

حاکی از این است که ارتباطات سیاسی شرکتها میتواناد تواناایی مادیران را در احتماال
تقلب در صورتهاي مالی ضعیف یا محدود کند
حاجی عبداهلل ( )2211بیان کرد که ارائه ودمات غیرحسابرسی رابطه مثبت و معنااداري
با تقلب در گزارشرري مالی دارد همچنین وجود مدیران وابسته در هیئتمدیره با تقلب در
گزارشرري مالی رابطه منفی و معناداري دارد حبیب و حسن ( )2211دریا.تند کاه مادیران
توانمندتر نسبت به سرمایهگذاري و همچنین کنتارل تاأثیرات کیفیات گزارشارري ماالی و
مدیریت سود در شرکتهاي متقلب مالزي بیان کردند که مدیران ایان شارکتهاا در دوره-
هاي مشکوك به انماه تقلب ،درآمدهاي شرکت را باهمنظاور کااهش در پرداوات مالیاات
مدیریت میکنند همچنین نتایج پژوهش آنها حاکی از آن باود کاه بیشاترین انریازه تقلاب
مدیران در شرکتهاي متقلب ،انریزههاي شخصی بهمنظور کسب پادا

است

کریشنا و وانگ ( )2219نشان میدهند که احتماال ریي دادن باه بیانیاههااي بایپایاه و
هزینههاي حسابرسی در تواناییهاي مدیریتی کاهش می یابد دمیرجیان و همکاران ()2218
دریا.تند که کیفیت درآمد براي شرکتهایی با مدیران توانمند بیشاتر از شارکتهااي داراي
مدیران کم توان است
بر اساس نمونهاي از  21کشور ،گودهامیو همکاران ( )2210دریا.تند که باا انتظاارات
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دیرر مشخصههاي واص سرمایهگذاري مؤثر هستند رحمان و همکاران ( )2211با بررسی

عقالیی ،شرکتهاي متعهد به سیاست ،ترجی میدهند  0شرکت حسابرسی را باهعناوان 0
عضو ارزیابی کنند و در نتیمه کیفیت اطالعات بیشتري را به وود اوتصاص دهناد کوریاا
( )2210نشان میدهد که شرکتها و مدیران با مشاارکت سیاسای بلندمادت و نبایگاري
احتمال بیشتري در اجراي اقدامات  SECدارند و در صورتی کاه توساط  SECماورد پیرارد
قانونی قرار گیرند ،با ممازاتهاي پایین تر رو به رو وواهند بود
یو و یو ( )2211نشان میدهند که .عالیتهاي نبیگري شرکتهاا در تشاخیص تقلاب
تفاوت چشمریري دارند براي بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بار کیفیات گزارشارري ماالی
بیک و همکاران ( )2211دریا.تند که احتمال پیش بینی درآماد مادیریت و .رکاان ،پایش

101

بینیها با توانایی هاي مدیریتی ا.ازایش مای یاباد چنای و همکااران ( )2211دریا.تناد کاه
شرکت هااي داراي ارتباطاات سیاسای ،اطالعاات کام کیفیات را در تاال

باراي سارقت

سرمایهگذاران ،ا.شا میکنند تانگ و میائو ( )2211باه شاواهدي دسات یا.تناد کاه ارتبااط
مستقیم بین وضعیت پرداوت سود و کیفیت سود را تأیید میکند ایان ارتبااط مثبات باین
وضعیت پرداوت سود و کیفیت سود براي شرکتهایی که سود بیشتري پرداوت مایکنناد
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قويتر است
تامرادي و همکاران ( )1851دریا.تند که بین انتخاای حساابرس و شافا.یت اطالعاات
حسابداري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد همچنین نتایج نشان داد ارتباطاات سیاسای
اندازهگیري شده بهوسیله پرداوتی به دولت بر رابطه انتخای حسابرس و شفا.یت اطالعات
حسابداري تأثیر منفی دارد؛ بدینمعنی که ،در شرکتهاي داراي ارتباطات سیاسی ،مدیریت
بهواسطه قدرت و نفو وویش مایل به انتخای حسابرسانی هستند که دیدگاه هماهناگ باا
آنها را داشته باشاند بناابراین ،در چناین شارکتهاایی ممکان اسات شافا.یت اطالعاات
حسابداري کاهش پیدا کند و ارتباطات سیاسی اندازهگیري شده بهوسیله مالکیت دولتای بار
رابطه بین انتخای حسابرس و شفا.یت اطالعات حسابداري رابطه مثبات دارد؛ بادینمعنای
که ،سهامداران عمده وابسته به دولت در چنین شارکتهاایی تمایال بیشاتري باه ا.ازایش
نظارت وود بر شرکتهاي داراي ارتباطات سیاسی و تقاضاي حسابرسی باا کیفیات باانتر
دارند؛ زیرا کیفیت حسابرسی ،شفا.یت اطالعات حسابداري را ا.زایش میدهد
حسن زاده ( )1851دریا.ت که بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه شرکتهاا ،رابطاه
منفی و معناداري وجود دارد بنابراین با ا.زایش ارتباطات سیاسی شرکتها ،هزیناه سارمایه
کاهش مییابد قادري و قادري ( )1851دریا.تند اگار عملکارد مادیر طای ساال ناامطلوی
باشد ،مدیر براي مخفی کردن عملکرد نامطلوی ،احتمانً به جعل اسناد مالی شرکت و ارائاه
گزار

مالی حاوي تقلب اقداه وواهد کارد نیکبخات و همکااران ( )1851دریا.تناد کاه

رابطه منفی و معنادار بین قابلیتهاي مدیران و اطمینان بیش از حد وجاود دارد باهعباارت
دیرر ،هر اندازه که مقامات ارشد سازمان توانمندتر باشند ،از میازان اطمیناان بایش از حاد
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آنان کاسته وواهد شد؛ همچنین نتایج نشاندهنده رابطه معنادار بین قابلیاتهااي مادیران و
نوع نرر

آنان در انتخای راهبرد سازمانی بود

کردلر و رحمانی پیما ( )1859در مقالهاي به بررسی رابطه تواناایی مادیریت و کیفیات
گزارشرري مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداوتند یا.تههاي آنها نشان میدهد که باین
توانایی مدیریت و کیفیت گزارشرري مالی رابطه معناداري وجود دارد و رابطاه آنهاا منفای
است  ،البته با در نظر گر.تن تاأثیر متغیار تعااملی انادازه حساابرس برمتغیرهااي مساتقل و
کنترلی مشاهده میکنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشرري مالی رابطه مثبت دارد
متقلبانه پرداوتند نتایج بهدست آمده نشان داد ،شرکتهایی کاه ساود تقسایم مایکنناد باا
احتمال کمتري مرتکب گزارشرري مالی متقلبانه میشوند همچنین ،سط سود تقسیمی نیز
رابطهاي منفی با گزارشرري مالی متقلبانه دارد براساس یا.تههااي تحقیاق مایتاوان نتیماه
گر.ت سود تقسیمی حاوي اطالعاتی در وصوص کیفیت گزارشرري مالی شرکت ،به ویژه
انریزههاي منمر به تمدید ارائه صورتهاي مالی است
روششناسي تحقيق
این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستری اسات کاه باا اساتفاده از دادههااي
ثانویه مستخرج از صورتهاي مالی شرکتهاي پذیر.ته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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دهکردي و آقایی ( )1850به بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و گزارشرري مالی

به تحلیل رابطه همبستری میپردازد انماه این پاژوهش در چهاارچوی اساتدنل قیاسای-
استقرایی صورت وواهد گر.ت از سوي دیرر پژوهش حاضر از نوع پ ،رویادادي (نیماه
تمربی) است؛ یعنی بر مبناي تمزیه و تحلیل اطالعات گذشته و تاریخی (صورتهاي مالی
شرکتها) انماه میگیرد همچنین این پژوهش از نوع مطالعهي کتابخانهاي و تحلیلی علّی
بوده و نیز مبتنی بر تحلیل دادههاي تابلویی است .موضوع ایان پاژوهش از ناوع کااربردي
است همچنین تحقیق حاضر از منظر هدفگرایی ،توصایفی ،از منظار راهباردي ،کمای ،از
منظر رویکرد ،تمربی و از منظر راهکار ،میدانی و کتابخانهاي است
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جامعه و نمونه آماری
رو

انتخای نمونه ،از نوع نمونهگیري حذ.ی است و از بین شرکتهاي پذیر.ته شاده

در بورس اوراق بهادار تهران ،شرکتهایی که شارایط نرااره زیار را دارا باشاند ،باهعناوان
نمونه برگزیده شدند روند انتخای تعداد نمونه آماري در نراره  1بیان شده است
نگاره  :0روند انتخاب نمونه آماري
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کل شرکتهاي موجود در بورس اوراق بهادارتهران

011

کسر شود :حذف به دلیل امالك و واسطه گري مالی

()90

کسر شود :حذف به دلیل نبودن اسفند ماه ،پایان سال مالی

()112

کسر شود :حذف شرکتهاي هلدینگ

()28

کسر شود :حذف به دلیل نداشتن اطالعات صورت مالی حداقل یک سال

()191

کسر شود :حقوق صاحبان سرمایه شرکت طی دوره تحقیق منفی

()19

کسر شود :تعداد شرکتهایی که در یک صنعت دورقمینیستند

()21
59

حمم نمونه

تبیین الگو و متغیرهاي تحقیق
براي آزمون .رضیههاي پژوهش(بررسی تاثیر تواناییهاي مدیریتی بر گزارشارري ماالی
متقلبانه و اثر ارتباطات سیاسی بر این رابطه) از رگرسیون لمستیک استفاده مایکنایم

(بیزلای،

1551؛ کارلو و ناجی :2220 ،چن و همکاران2221 ،؛ شنگ و همکاران2210 ،؛ کری)1592 ،،

مدل ( 0آزمون فرضیه اول):
FRAUDt+1 = b0 +b1MAABILITYt + b2BIGt + b3DAt + b0SIZEt + b9LEVt
+ b1ROEt + b1MBt + b1 LARSHAREt + b5INSTITUt + b12CEOSHAREt +
+ b11AGEt + b12TOPMANCOMP + d INDUSTRY + þ YEAR+ et

مدل ( 0آزمون فرضیه دوم):
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FRAUD t+1 = b0 + b1MAABILITYt + b2POLITICALt + b3 MAABILITYt
*POLITICALt + + b4BIGt + b5DAt + b6SIZEt + b7LEVt + b8ROEt +
b5MBt + b12 LARSHAREt + b11INSTITUt + b12CEOSHAREt + b13 AGEt
+ b14 TOPMANCOMP + d INDUSTRY + þ YEAR + et

متغیر وابسته
گزارشگري متقلبانه (:)FRAUD
بر اساس مدل دستیابی به پیشبینیها ،در صورتی شارکت مرتکاب گزارشارري ماالی
متقلبانه شده است که صورتهاي مالی وود را در دوره بعد تمدید ارائه کرده باشد و ایان
تمدید ارائه ناشی از انریزههاي متقلبانه مدیریت باشد در این صورت متغیر مقدار یاک را
اوتیار وواهد کرد .بر اساس مادل دساتیابی باه پایشبینایهاا در صاورتی تمدیاد ارائاه
صورتهاي مالی متقلبانه است که سود گزار

شاده اولیاه (( )OIیعنای ،ساود مادیریت

همچنین ،سود اولیه بزرگتر یا مساوي با سود پیشبینی شده مدیران( )MFباشد ،در حاالی
که سود تمدید ارائه شده کمتر از سود پیشبینی شده است مدل یل ایان رابطاه را نشاان
میدهد
معادله :8
OIjt>MFjt>RIjt
اگر نامساوي بان برقرار نباشد ،گزار مالی متقلبانه نیست (کاسکی وهانلون)2218 ،
متغیر مستقل
توانايي مديريتي ()MANAGER ABILITY
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شده) از سود تمدید ارائه شده (( )RIسود واقعی) بزرگتر باشد (تمدید ارائه ا.زایشای) و

براي اندازه گیري توانمندي مدیریت از مدل توسعه یا.تاه دمرجیاان و همکااران()2212
استفاده میکنیم که اندازهگیري توانایی هاي مدیریتی بر اساس کاارایی مادیران در عملکارد
شرکت است دمرجیاان و همکااران ( )2212دو مادل را باراي انادازهگیاري توانااییهااي
مدیریت تعیین می کنند رو

اول بر روي تمزیه و تحلیال پوششای دادههاا ( )DEAباراي

برآورد کل بازده شرکت از طریق صنعت و سال تکیه میکنند الروي تحلیل پوششی دادهها
( )DEAیک نوع الروي آماري است که براي اندازهگیري عملکرد یک سیستم باا اساتفاده از
یک سري وروجیها و وروديها کاربرد دارد در ارزیابی کارایی شرکت باهوسایله تحلیال
پوششی دادهها به هر شرکت در هرسال یک نمره کارایی بین صفر و یک نسبت مایدهایم
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حداکثرکارایی برابر با یک است و هرچه مقدار بهدست آمده کمتر باشد ،به آن معنای اسات
که کارایی شرکت پایینتراست مقادیر کمتر از  1ناکارآمد است از بهاي تمااه شاده کااني
.رو

ر.ته ،هزینههاي .رو  ،عمومی و اداري ،دارایایهااي ثابات مشاهود و نامشاهود و

هزینه تحقیق و توسعه بهعنوان چهار متغیر ورودي استفاده میشود متغیر وروجای .ارو
والص است بهطور واص ،آنها ابتدا مشکل بهینه سازي زیر را در  DEAحل میکنند:
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معادله :0
)Maxyθ = Sales/(v1COGS+ v2SG&A+ v3PPE +v4R&D

معیار کارایی( )θمیتواند مقدار بین صفر و یک را بریرد از آنما کاه کلیاه نمارات
کارایی شرکت را می توان به مدیر و شرکت اشاره کرد دمرجیان و همکااران( )2212باازده
کلی شرکت را بین شرکت و مدیریت تقسیم میکنند آنها بازده کلی شرکت را براساس پانج
ویژگی شرکتی که تال هاي مدیریتی را پشتیبانی میکنند یا مانع آن میشوند بیان میکنناد:
حمااام

شااارکت)Assets

 ،)Totalساااهم باااازار ( ،)MarketShareجریاااان نقااادي مثبااات

( )FreeCashFlowو سابقه شرکت

(Age

( )Lnعوامل احتمان پشاتیبان مادیریت) و صاادرات

شرکت (( )ForeignCurrencyعاما ل ماانع مادیریت) آنهاا مادل رگرسایون زیار را تخماین
میزنند:
معادله :9
Assetsi،t)+

β0+β1Ln(Total

=

Efficiencyi،t

Firm

β2MarketSharei،t+β3FreeCashFlowi،t +β4 Ln Agei،t + β5ForeignCurrencyi،t+ εi،t

باقیمانده مدل توانایی مدیریت را نشان میدهد بر اساس این انادازهگیاري ،دمرجیاان و
همکاران ( )2212رتبههاي مختلفای از توانااییهااي

مادیریت (ABILITY

 )MANAGERرا

براساس سال و صنعت ایماد کردهاند تا امتیاز را در طول زمان و صنایع قابل مقایسهتر کناد
و تاثیر نفو ناپاذیري را کااهش دهاد در ایان پاژوهش از رتباه
بهعنوان توانایی مدیریت در تحلیلها استفاده میکنیم
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MANAGER ABILITY

متغیر تعديل کننده
ارتباطات سیاسي

()Political

شاوص ارتباطات سیاسی ،سه بعد اقتصادي ،اجتماعی و .ردي دارد بعاد اقتصاادي آن
عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سهاه شرکتها ،بهگونهاي کاه بایش از 92
درصد از سهاه شرکت متعلق به دولت باشاد بعاد اجتمااعی آن عباارت اسات از سارمایه
گذاري نهادهاي وابسته به دولت در ساوتار مالکیت شرکت که بیان کننده حمایات نهاادي
دولت است بهعبارت دیرر ،بعد اجتماعی عباارت اسات از درصاد ساهاه نرهاداري شاده
موسسههاي مالی ،بانکها ،شرکت هاي دولتی و دیرر اجازاي دولات اناد بعاد .اردي نیاز
عبارت است از شرکت هایی که در ساوتار مالکیت آنها یکی از ساهامداران عماده شارکت
(سهامداري که بیش از  12درصد سهاه شرکت را در اوتیار دارد) از شخصیتهاي سابق یاا
زمان حاضر در دولت باشد در ادبیات پژوهشی اویر ،بیشتر بعد .اردي ارتباطاات سیاسای
بررسی شده است طبق مطالعه حبیب و همکاران ( )2211و نیکاومراه وهمکااران ()1852
ارتباطات سیاسی یک متغیر ساوتری است و مقدار آن برابر یاک اسات اگار حاداقل یاک
سهامدار عمده شرکت (با مالکیت حداقل  12درصد) از شخصایتهااي وابساته باه دولات
باشد ،در غیر اینصورت صفر اوتیار میکند
نگاره  :0متغیرهاي کمکي وکاربردي پژوهش
نام متغير

نماد

کیفیت حسابرسی

BIG

بزرگترین سهامدار

LARSHARE

سهامداران نهادي

INSTITU

سن شرکت

AGE

سال مورد نظر

اندازه شرکت

SIZE

لراریتم طبیعی از کل داراییها

اهره

LEV

نسبت ممموع بدهیها بر داراییهاي کل
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شرکتهاي دولتی و عمومیاز کل سرمایه کاه ایان شارکتهاا شاامل شارکتهااي بیماه،

نحوه محاسبه
متغیر ساوتری است برابر با یک است اگر شرکت توسط حساابرس
بزر

(سازمان حسابرسای) حسابرسای شاده باشاد و در غیار ایان

صورت صفر است

پادا

هیات مدیره

درصد سهاه بزرگترین سهامدار شرکت
درصد سهاه شرکتها و نهادهاي و موسسات دولتی
لراریتم طبیعی از سنوات پذیر

TOPMANCOMP

لراریتم طبیعی پادا

شرکت در بورس اوراق بهاادار تاا

پرداوتی به هیات مدیره
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نام متغير

نماد

بازده حقوق صاحبان

ROE

سود والص تقسیم بر حقوق صاحبان سرمایه

اقاله تعهدي اوتیاري

DA

بر اساس باقیمانده مدل کوتاري( )2229محاسبه میشود
Accruals t = a(1/ Assets t-1)+ b(ΔSalest/ Assets t-1)+
c(PPEt/ Assets t-1) +dROAt
تفاوت بین سود قبل از اقاله غیار عاادي و جریاان نقاد حاصال از

سرمایه

اقاله تعهدي کل
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تغییرات .رو

Accruals

.عالیتهاي عملیاتی طی دوره

ΔSales

تفاوت .رو

تغییاار دارایاایهاااي

PPE

نسبت بازار به د.تري

MB

سهاه متعلق به مادیر

CEOSHARE

ثابت

عامل

سال نسبت به سال قبل

تفاوت داراییهاي مشهود به داراییهاي مشهود سال قبل
نسبت ارز

بازار سهاه بر ارز

د.تري حقوق صاحبان سرمایه

درصد سهاه شرکتی که مدیر عامل نماینده آن میباشد و یاا درصاد
سهاه شخص مدیر عامل

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
آمار توصیفي
نگاره  :3آمارتوصیفي متغیرهاي پژوهش
متغير
گزارشاا
گاااري
متقلبانه
توانایی
مااادیری
تی
ارتباطااا
ت
سیاسی
کیفیاات
حسااابر
سی
اقاااااله
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نحوه محاسبه

تعهدي
اوتیااار

ميانگين

ميانه

بيشينه

کمينه

انحراف
معيار

چولگي

کشيدگي

ي
انااادازه
شرکت
اهره
باااازده
حقااوق
صاااحبا
ن
سرمایه
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نساابت
بااااازار
بااااااه
د.تري
بزرگتاار
یااااان
سااهامدا
ر
سااهامدا
ران
نهادي
ساااهاه
متعلاااق
به مدیر
عامل
پااادا
هیاااات
مدیره
ساااان
شرکت

اگر در توزیعی مقدار میانرین از میانه بیشتر باشد  ،و مقادیر نمونه مثبات باشاند ،مقادار
چولری مثبت و چولری آن توزیع به راست اسات و اگار ایان مقادار کمتار باشاد ،مقادار
چولری منفی و چولری به چپ اتفاق میا.تد ،و اگر میاانرین برابار باا میاناه باشاد توزیاع
نرمال است با توجه به نراره  8مقدار میانرین ( )2/00متغیر گازار

متقلباناه( )FRAUDاز

199

میانه ( )2/22بیشتر است در نتیمه توزیع چولری به راسات ( )2/28اسات مقادار میاانرین
اهره مالی ( 2/95 )LEVو مقدار میانه آن  2/12میباشد ،نتیمتا مقدارچولری  -2/11میباشد
و جهت توزیع چولری به چپ است
نگاره  :0مقادير کمینه و بیشینه متغیرها
نام متغير
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شرکت

سال

2

 121مشاهده

-

توانایی مدیریتی

گروه بهمن

58

گروه بهمن

19

ارتباطات سیاسی

 001مشاهده

-

 925مشاهده

-

کیفیت حسابرسی

 211مشاهده

-

 115مشاهده

-

اقاله تعهدي اوتیاري

سایپا دیزل

51

محور وودرو

11

اندازه شرکت

.وند مبارکه اصفهان

50

معدنی دماوند

19

اهره

پتروشیمی.ارابی

50

معادن با.ق

58

مواد اولیه داروپخش

19

کاشی تکسراه

52

نسبت بازار به د.تري

کاشی تکسراه

52

پتروشیمی.ارابی

50

بزرگترین سهامدار

 9مشاهده

-

سه مشاهده

-

سهامداران نهادي

 22مشاهده

-

 21مشاهده

-

گزارشرري متقلبانه

بازده حقوق صاحبان
سرمایه
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بيشينه

شرکت
مشاهده

سال

کمينه

سهاه متعلق به مدیر عامل
پادا

هیات مدیره
سن شرکت

 2مشاهده

-

920

-

.روسیلی،

50

 851مشاهده

-

سیمان تهران

50

 12مشاهده

-

میانرین متغیر توانایی مدیریتی ( )MAABILITYبرابار صافر اسات ،بیشاترین مقادار آن
شرکت گروه بهمن سال  19است میانرین متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ( )ROEبرابار
 2/21است  ،بیشترین مقدار آن  2/22مربوط به شرکت مواد اولیه داروپخش سال  19اسات
که مقدار سود واص برابر  181892میلیون ریال است و حقاوق صااحبان سارمایه در ایان
سال  95120میلیون ریال است کمترین مقدار آن  -11/20مربوط به شرکت کاشی تکسراه
سال  52است که مقدار زیان واص برابر  -18922میلیون ریاال اسات و حقاوق صااحبان
سرمایه در این سال  108میلیون ریال است میانرین متغیر اندازه شارکت ( )SIZEبرابار1/28
است ،بیشترین مقدار آن  1/80مربوط به شرکت .وند مبارکه اصافهان ساال  50اسات کاه
مقدار داراییهاي آن در این سال برابر  211115992میلیون ریال است و کمترین مقادار آن
 0/21مربوط به شرکت معدنی دماوند سال  19است که مقدار داراییهااي آن در ایان ساال
برابر  11020میلیون ریال است میانرین متغیر ارز
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 0/11مربوط به شرکت گروه بهمن سال  58است و کمتارین مقادار

 -2/11مرباوط باه

بازار حقوق صاحبان سرمایه به ارز

د.تري ( )MBبرابر  2/01است؛ بیشترین مقدار آن  18/18مربوط به شارکت کاشای تکساراه
سال  52است که قیمت سهاه آن برابر  1012ریال ،تعاداد ساهم  92222222بار

ساهم و

حقوق صاحبان سرمایه در این سال  108میلیاون ریاال اسات و کمتارین مقادار آن -8/25
مربوط به شرکت پتروشیمی.ارابی سال  50است کاه قیمات ساهاه آن برابار  0115ریاال،
تعداد سهم  192222222بار

ساهم و حقاوق صااحبان سارمایه در ایان ساال -218111

میلیون ریال است
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نتایج برآورد آزمون فرضيهها با استفاده از مدلها
نتايج آزمون فرضیه اول
.رضیه اول :توانایی مدیریتی با احتمال گزارشرري مالی متقلبانه رابطه معکوس دارد
همانطور که در نراره  9مشاهده میشود ،مقدار احتمال درست نمایی مدل برابار 2/222
میباشد ،و چون این مقدار از  2/29کمتر است در سط اطمیناان  59درصاد مادل تحقیاق
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معنادار است
مقدار احتمال درست نمایی باراي متغیار تواناایی مادیریتی ( )MAABILITYبرابار اسات باا
 2/210و این مقدار چون از مقدار  2/29کمتر است ،در نتیمه رابطه معناداري در ساط اطمیناان
 59درصد بین متغیر توانایی مدیریتی با گزارشارري متقلباناه وجاود دارد ،و از آنماا کاه مقادار
ضریب  -2/89است که این رابطه منفی است ،در نتیمه .رضیه اول پژوهش تایید میشود
نگاره  :5نتايج آزمون بررسي ارتباط توانايي مديريتي با گزارشگري مالي متقلبانه
پارامتر
توانااایی
مدیریتی
کیفیااات
حساااابر
سی
اقااااااله
تعهاادي
اوتیاري
اناااادازه
شرکت
اهره
بااااازده
حقاااوق
صاحبان
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سرمایه
نسااابت

ضرایب

انحراف معيار

آماره

مقدار احتمال

بازار باه
د.تري
بزرگتااری
ن
سهامدار
سهامدارا
ن نهادي
سااااهاه
متعلااااق
عامل
سااااان
شرکت
پاااادا
هیااااات
مدیره

ضااریب
تعیااااین
ماااااک

معیار هنن – کویین

.ادن
انحااراف
معیااااار
وابسته
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به مادیر

آماره نسبت درست
نمایی

معیااااار

مقدار احتمال نسبت

آکاییک

درست نمایی

معیااااار

درست نماییهاسمر-

شوارتز

لوموشو

نتايج آزمون فرضیه دوم
195

.رضیه دوه  :ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مادیریتی در احتماال تقلاب در گزارشارري
مالی را تضعیف میکند
نگاره  :6نتايج آزمون بررسي تاثیر ارتباطات سیاسي بر ارتباط توانايي مديريتي با گزارشگري مالي
متقلبانه
پارامتر
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توانایی مدیریتی
ارتباطات سیاسی
MAABILITY_PO
LITICAL
کیفیت حسابرسی
اقاله تعهدي اوتیاري
اندازه شرکت
اهره
بااازده حقااوق صاااحبان
سرمایه
نسبت بازار به د.تري
بزرگترین سهامدار
سهامداران نهادي
سهاه متعلق به مدیر عامل
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ضرایب

انحراف معيار

آماره z

مقدار احتمال

سن شرکت
پادا

هیات مدیره

C

انحراف معیار وابسته

آماره نسبت درست نمایی

معیار آکاییک

مقدار احتمال نسبت درست
نمایی

معیار شوارتز

درستتتت نمتتتاییهاستتتم -
لوموشو

همانطور که در نراره  1مشاهده میشود  ،مقدار احتمال درست نمایی کال برابار 2/222
است؛ چون این مقدار از  2/29کمتر است در سط اطمینان  59درصد مدل تحقیق معناادار
است مقدار ضریب متغیر سااوتری

MAABILITY_POLITICAL

توجه به ستون مقدار احتمال درست نمایی براي ایان متغیار

برابار  2/15اسات و باا

()MAABILITY_POLITICAL

برابر است با  2/21و چون از مقدار  2/29بیشتر است ،در نتیمه رابطاه معنااداري در ساط
اطمینان  59درصد بین این متغیر با گزارشرري متقلبانه وجود ندارد در نتیماه .رضایه دوه
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ضریب تعیین مک .ادن

معیار هنن – کویین

پژوهش رد میشود
نتيجهگيری
نتایج حاصل از آزمون .رضایه اول نشاان داد کاه باین تواناایی مادیریتی شارکتهاا و
گزارشرري متقلبانه رابطه معنادار و منفی برقرار است این نتیمه با یا.ته واناگ و همکااران
( )2211منطبق است مطابق استدنت و مطالعات اویر ،مدیران منحصر بفرد تاأثیرات منفای
بر تصمیمات شرکت ها دارند مدیران بیشتر تواناایی در ماورد چشاماناداز شارکت ،روناد
صنعت و شرایط اقتصاد کالن دارند؛ بدین ترتیب ،آنها میتوانند پروژههاي بهتار را انتخاای
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کرده و با احتیاط اجرا کنند بنابراین ،بنراههایی که مدیران توانا را استخداه میکنند ،بهتار از
ا.رادي هستند که مدیران توانا ندارند توانایی مدیریتی در سط بان نیز میتواند وطار اباتال
به نارساییهاي شرکت را کاهش دهد ،و بهنوبهوود ،وطر حسابرسای را کااهش مایدهاد
کیفیت مدیریت یک شرکت میتواند یک اثر تاییاد کنناده بار ارز
بهعنوان یک نتیمه ،مدیران تواناتر میتوانند ارز

شارکت داشاته باشاد

شرکت وود را به حسای بای اعتماادي
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بیشتري نسبت به بیرانران انتقال دهند ضریب منفی متغیر توانایی مدیریت در این پژوهش
این موضوع را نشان داد
نتایج حاصل از .رضایه دوه نشاان داد کاه ارتباطاات سیاسای نتوانسات تااثیر تواناایی
مدیریتی بر گزارشرري متقلبانه را بیان کند انتظار این بود که با توجه باه حمایات ضاعیف
سرمایه گذاران و اجراي مقررات ضعیف ،شرکتهاایی کاه تمایال باه اساتفاده از اقادامات
غیرقانونی دارند ،احتمال ا.زایش تقلب را نشان دهند نتایج این بخش از پژوهش نتوانسات
یا.ته هاي وانگ و همکاران ( )2211را که دریا.تند ارتباطات سیاسی شارکتهاا مایتوانناد
تاثیر توانایی مدیران در احتمال تقلب گزار

مالی را ضعیف یا محدود کنند ،تایید کند

بهطور کلی ،میتوان ادعا کرد که ارتباطات سیاسی نه تنها ر.تار مدیران را در ارتبااط باا
انماه وظیفه مباشرتی اصالح نمیکند ،بلکه موجب پایین آمدن کیفیت گزارشرري مالی نیاز
میشود بهنظر میرسد یکی از ساز وکارهایی که میتواند در کاهش تاثیر و حضاور دولات
در محیط اقتصادي و ایماد .ضاي رقابتی و در نتیمه ،ا.زایش کیفیات اطالعاات منادرج در
صورتهاي مالی نقش داشته باشد ،اجراي واقعی اصل  00قانون اساسی است
پیشنهادهاي کاربردي
با توجه به نتایج .رضیه اول پژوهش ،پیشنهاد میشود بهواسطه نقش اساسی شارکتهاا
در اقتصاد کشور بایاد انت خاای مادیران و کارکناان باا دقات نزه و کاا.ی صاورت گیارد
صالحیت ،دانش و مهارت مادیران قبال از اساتخداه بایاد بررسای و ساازوکار نزه باراي
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ارزیابی آنان .راهم شود همچنین ،سازمانهاي نظارتی براي نظارت بر گازار هااي ماالی
مدیران با محدودیت منابع ازجمله محدودیت زمانی ،ماالی و نیاروي انساانی متخصاص و

کارآمد مواجه است بنابراین ،با توجه به شرایط موجود در ایران معیارهایی براي تشاخیص
کیفیت و توانایی مدیران شناسایی شود که با توجه به سط کیفیت و رتبهبندي آنها نظاارت
صورت بریرد و این کار ،هزینههاي نظارتی را کاهش میدهد
براساس .رضیه دوه پژوهش ،پیشنهاد مایشاود تاا مقاررات و الزاماات بیشاتري را در
وصوص انتشار به موقع صورتهاي مالی ،تأویر در ا.شااي اطالعاات باا اهمیات و تهیاه
اطالعاتی باراي ونثایساازي (پوشااندن) .عالیات هااي برگر.تاه از رواباط سیاسای باراي
شرکتهاي سیاسی تدوین کند و بر شرکتهاي سیاسای نظاارت و کنتارل بیشاتري داشاته
میشود سهاه شرکتهاي دولتی با قوانین و دستورالعملهاي سختگیراناهتاري نسابت باه
بخش وصوصی و در جریان وصوصیسازي به مقررات حاکم بر کنترل بنراهها و مقاررات
ناظر بر حفظ منابع عمومای بایاد توجاه شاود باراي جلاوگیري و مهاار کاردن تقلاب در
گزارشرري در شرکت هاي با ارتباطاات سیاسای ،بهتارین راه آزادي بیاان و اطاالعرساانی
شفاف است؛ باید به رسانهها ،احزای و گروههااي سیاسای – اجتمااعی باراي نظاارت بار
کارکرد مسئونن و کارمندان ،اطالعرسانی و شفافساازي اجاازه .عالیات داد؛ چاون آزادي
بیان ،هزینههاي نظارتی را کاهش میدهد و از طر.ی براي محا.ظت و حمایت از ا.شاگران،
قوانین و دستورالعملهاي نزه در سط بازار سرمایه تدوین شود
فهرست منابع و مآخذ
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