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چکیده

نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری
مالی و تهیه صورتهای مالی تحت تاثیر قرار میدهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیر در کیفیت صورتهای مالی
شرکتهای دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی گردد .از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی
تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال کشف تقلب در بین شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی سالهای  7891تا  7881میباشد .حجم نمونه با استفاده از روش
حذف نظاممند بالغ بر  17شرکت میباشد .روش پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی با استفاده از
روش حداقل مربعات و تحلیل پوششی دادهها میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در
گزارشگری مالی را دارند .همچنین وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه میشود .دیگر نتایج نشان میدهد
که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف مینماید.
واژههای کلیدی :توانمندی مدیران ،کالهبرداری مالی ،صاحب منصبان دولتی.

مقدمه
اعتماد به صحت اطالعات ،سنگ بنای بازارهای سرمایه است و گزارشگری مالی متقلبانه این اعتماد را خدشهدار میکند
(رضایی و رایلی .)0777 ،7بازار سرمایه بهعنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطالعات قرار دارد .جریان درست اطالعات در
این بازار به اتخاذ تصمیمهای درست و منطقی از سوی مشارکتکنندگان منجر میشود و سرانجام توسعه اقتصادی و بهبود
رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد .گزارشهای مالی از مهمترین منابع اطالعاتی است که هدف آن ،فراهم کردن اطالعات
الزم برای تصمیمگیریهای اقتصادی است و بخش اعظمی از نیاز اطالعاتی بازار سرمایه را فراهم میکند (اسکات.)0770 ،0
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رسواییهای مالی متعدد در شرکتهایی همچون انرون و ورلدکام و ...همراه با مسئله تقلب در گزارشگری مالی ،موجب بروز
عدم اعتماد به جامعه حسابداری و حسابرسی شده است .این موضوع ،مجامع حرفه ای حسابداری را ناچار کرده است علل ایجاد
تقلب و راه های موجود برای جلوگیری از وقوع رفتار متقلبانه در گزارشگری مالی را بررسی کنند .مدیران هنگام مواجه با
نوسانها و فشارهای اقتصادی ،برای سامان بخشیدن به اوضاع شرکت تالش میکنند رقم سود منعکسشده در صورتهای
مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجب مثبت شدن نگاه استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود .مجموعه این اقدامات
جنبههای منفی و مثبتی دارد .جنبة مثبت شامل مجموعه فعالیتهایی است که در چارچوب قوانین و اخالق حرفه ای اجرا می-
شود؛ درحالیکه جنبة منفی این اقدامات میتواند به فریب و تقلب در گزارشگری مالی بیانجامد (شمسایی.)7880 ،
مطالعات زیادی نشان میدهد که پیروی از استانداردهای حسابداری به تنهائی نمیتواند کیفیت صورتهای مالی و اقالم
مندرج در آن را تضمین کند .زیرا عوامل دیگری نیز بر روی کیفیت صورتهای مالی و گزارشگری مالی تأثیر دارند .یکی از
عوامل با اهمیت و قابل توجه ،نفوذ سیاسی مدیران و مالکان بنگاههای اقتصادی در محافل سیاسی و روابط آنها با کانونهای
قدرت سیاسی است (چنی و همکاران .)0770 ،8روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر
میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی تحت تأثیر قرار میدهد و انتظار
میرود این امر در نهایت باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیر در کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دارای روابط سیاسی در
مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی گردد (نیکومرام و همکاران.)7880 ،
برخورداری از روابط سیاسی میتواند رفتار شرکتها را از نظر عملیاتی و گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار دهد .در یک اقتصاد
مبتنی بر رابطه ،اگر یک مدیر توانمند احتمال اینکه گزارشهای مالی متقلبانه را کاهش دهد ،به طور طبیعی ممکن است این
سؤال مطرح شود که آیا تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال تقلب در بین شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی و غیرسیاسی
متفاوت است یا خیر .با توجه به تقاضای مختلف بازار ،به دلیل وجود بازارهای مالی مختلف ،کیفیت گزارشگری مالی بسیار
متفاوت است .مطالعات داخلی مبنی بر بررسی ارتباط توانایی مدیریت و ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه و
همچنین اثر تعدیلگر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه صورت نگرفته است و نیاز به
بررسی ارتباط این عوامل روی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،احساس میشود .با توجه به مطالب
یادشده ،هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و توانایی مدیریتی بر گزارشگری مالی متقلبانه است.
در باب اهمیت و ضرورت انجام پژوهش میتوان گفت که بروز رسوایی مالی و حسابداری در طول دو دهه گذشته به طور
چشمگیری افزایش یافته است .کاهش چشمگیر اعتماد سرمایهگذاران در بازار سرمایه و گزارشگری مالی شرکت توجه بیشتر
کارشناسان را به خود جلب کرده است .از آنجایی که مدیران توانا بیشتر در مورد کسب و کار خود آگاه هستند ،بنابراین می-
توانند قضاوتها و برآوردها را موثر انجام دهند ،میتوانند بهتر از منابع سازمانی استفاده نمایند و در نتیجه عملکرد بهتر کسب و
کار را به دست بیاورند .عالوه بر این ،کاهش ریسک شکست کسب و کار به علت توانایی بهتر مدیریت باعث کاهش خطر
نگرانی و ریسک حسابرسی میشود (کریشنان و وانگ .)0772 ،4بر اساس مثلث تقلب ،انگیزه برای شرکتها یا مدیران برای
انجام تقلب ،زمانی که شرکتها با فشار و نیازهای مالی بیشتری روبرو هستند ،قویتر است .پیشبینی میشود که توانایی
مدیریتی در نتیجه فشار مالی شرکتها کاهش یابد و احتمال وقوع تقلب در کل و تقلب گزارشگری مالی به طور خاص را
کاهش دهد .در این پژوهش ،دو عامل تعیین کننده بالقوهی کلیدی تقلب مالی نظیر تواناییهای مدیریتی و ارتباطات سیاسی،
Chaney et al
Krishnan and Wang
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بررسی شده است .به طور خاص ،ابتدا رابطه بین توانایی مدیریتی و احتمال گزارش مالی متقلبانه مورد بررسی قرار میگیرد.
سپس ،به این دلیل که ارتباطات سیاسی نقش مهمی در فعالیتهای تجاری ایفا میکنند ،بررسی می شود که آیا ارتباط بین
توانایی مدیریتی و احتمال تقلب در نظامهای مختلف از نظر روابط سیاسی مدیریتی متفاوت است یا خیر؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تقلب در گزارشگری مالی
طبق بند  4استاندارد حسابرسی شماره  427ایران ،تحریف شامل هرگونه مغایرت بین مبلغ ،نحوه طبقه بندی ،ارائه یا افشای
یک قلم گزارش شده درصورت های مالی و مبلغ ،نحوه طبقه بندی ،ارائه یا افشای آن قلم طبق الزامات افشاء استانداردهای
حسابداری است .تحریف ها ممکن است ناشی از اشتباه یا تقلب باشد .طبق بند  8و  4این استاندارد ،اشتباه عبارت است از
هرگونه تحریف سهوی درصورتهای مالی (شامل حذف یک مبلغ یا یک مورد افشاء) و تقلب عبارت است از هرگونه اقدام
عمدی یا فریب کارانه یک یا چند نفر از مدیران یا اشخاص ثالث برای برخورداری از یک مزیتی ناروا یا غیرقانونی (کمیته
تدوین استانداردهای حسابرسی )7899 ،و در تعریفی دیگر رضایی )0770( 2تقلب را ناشی از اقدامات عمدی یک یا چند نفر از
مدیران ،کارکنان یا اشخاص ثالث اطالق میکند که به ارائه نادرست صورت های مالی منجر میشوند .رضایی ( )0770تقلب
را در برگیرنده دستکاری ،جعل یا تغییر اسناد و مدارك حسابداری یا سایر مدارك بهمنظور به دست آوردن مزایای مالی غیرحق
و غیرقانونی ،سوء استفاده از داراییها یا سرقت آنها ،ارائه نادرست آثار مالی معامالت یا حذف آنها از اسناد و مدارك ،ثبت
معامالت بدون مدارك مثبته (معامالت صوری) و بکارگیری نادرست رویههای حسابداری میداند .اعتمادی و زلقی ()7880
تقلب در صورتهای مالی را مشتمل بر دستکاری اقالم از طریق نشان دادن بیش از حد داراییها و فروش و سود و یا کمتر از
حد نشان دادن بدهیها و هزینهها و یا زیانها میدانند .هنگامی که یکی از صورت مالی شامل نشانههایی از تقلب است که
عناصر این صورت مالی ،تصویر درستی از واقعیت را نشان نمیدهند ،آن را به عنوان تقلب تلقی مینمایند.
مدیران توانمند
در ادبیات حسابداری ،توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکتها است که به عنوان داراییی نامشیهود طبقیه بنیدی
میشود .دیمرجان و همکاران )0770 ،0778( 6توانایی مدیریت را به عنوان کارایی میدیران نسیبت بیه رقبیا در تبیدیل منیابع
شرکت به درآمد تعریف میکنند .این منابع تولید درآمد در شرکتها شامل بهای موجیودیهیا ،هزینیههیای اداری و توزییع و
فروش ،داراییهای ثابت ،اجارههای عملیاتی ،هزینههای تحقیق و توسعه و داراییهای نامشهود شرکت میشیود (دیمرجیان و
همکاران .)0770 ،توانایی مدیریتی باالتر میتواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود ،خصوصیا در دورههیای
بحرانی عملیات ،که تصمیمگیریهای مدیریتی میتواند تأثیر بسزایی بر عملکرد شهرکت داشته باشد .افزون بیر آن ،در دوره-
هایی که شرکت با بحران روبه رو است ،مدیران تواناتر تصمیمگیری مناسبتری در ارتباط با تامین منابع میورد نییاز خواهنید
داشت (آندرو و همکاران .)0778 ،1سرمایهگذاری مناسبتر در پروژههای با ارزشتر و مدیریت کارای کارکنان نییز از ویژگیی-
های مدیران توانمند است .در نتیجه در کوتاهمدت انتظار میرود ،مدیران تواناتر بتوانند درآمد بیشتری با استفاده از سطح معینی
5
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از منابع کسب کنند ،یا با استفاده از منابع کمتر ،به سطح معینی از درآمد دست یابند (دیمرجان و همکاران )0770 ،و بیالعکس،
تصمیمهای ضعیف و مهارت پایین مدیریت در رهبری میتواند شرکت را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
ارتباطات سیاسی
واحدهای تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند ،زیرا از این طریق تحت حمایتهای دولت واقع میی-
شوند .این روابط منافع زیادی نظیر تخفیفهای مالیاتی و دسترسی آسانتر به اعتبارات را در پی خواهد داشت .لذا میتوان بیان
کرد ،در نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکتهیای دارای روابیط محسیوب
میشود .شرکتهای دارای روابط سیاسی ،راحتتر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطات خود دست میییابنید .در
این راستا برخی مدیران شرکتها درصدد برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت و دولت با هدف رفیع محیدودیتهیای میالی بیا
کمترین هزینه هستند (بوباکری و همکاران .)0770 ،9
یکی از راهکارهای پیشروی دولت ،جهت کنترل اقتصاد کشور ،نفوذ در واحدهای اقتصادی اسیت .نفیوذ دولیت در واحیدهای
اقتصادی ،از طریق روابط سیاستمداران و یا مالکیت دولتی ایجاد میشود (نلیساری و آنوگراه .)0777 ،8نفوذ و حمایت سیاسی
دولت را می توان از دو جنبه مزایا و معایب ،مورد بررسی قرار داد .حمایت سیاسی دولت ،ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای
شرکت شود .برای مثال ،شرکتهایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند ،مالیات کمتری میپردازند ،سیهم بیازار بیشیتری
دارند ،وامهای بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم میشود ،دولت در عرضه عمومی سهام ،به آنهیا کمیک مییکنید و
نسبت به سایر شرکتها ،آسانتر و با پرداخت هزینه کمتری از امتیازهای مهم بهرهمند میشوند (لئوز و ابرهالزرگی.)0776 ،77
اگرچه حمایت دولت ،مزیت هایی مثل هزینه کمتر تأمین مالی را برای یک شرکت خاص به ارمغان میآورد ،اما از طرف دیگیر
ممکن است منجر به ناکارایی عملکرد شرکت گردد (نلیساری و آنوگراه.)0777 ،
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی از منافع بودجه نرم بهرهمند میگردند .بودجه نرم اشاره به جلب حمایت سیاسیی و بهیره-
مندی از مزایای این حمایتها دارد .به نظر میرسد شرکتهایی که موفق میشوند حمایتهای سیاسی را جلب نمایند ،وجیوه
نقد کمتری نگهداری میکنند .زیرا مدیران اینگونه شرکتها یا میتوانند نیازهای خود را با سطح اعتباری باالتری که نیاز بیه
پرداخت سریع وجه نقد ندارد ،تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی ،در زمان کوتاهتری به این منابع دسترسی خواهنید
داشت .از این رو ،جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکت میشود (بوباکری و همکاران.)0770 ،
توانایی مدیریت و احتمال کشف گزارشگری مالی متقلبانه
دیدگاه نئوکالسیک شرکتها فرض میکند که مدیران برتر همگن هستند .بنابراین مدیران مختلف به عنوان جیایگزینهیای
مناسب برای یکدیگر در نظر گرفته میشوند (برترین و شوار .)0778 ،به طور خاص ،مطالعات متعدد در ادبیات حسابداری نشان
میدهد که تصمیمهای مدیران بر افشای داوطلبانه شرکتها و نتایج گزارشگری مالی تیاثیر مییگیذارد (بیامبر و همکیاران،77
0777؛ دی جونگ و لینگ0778 ،70؛ دیرنگ و همکاران ،0777 ،78جی و همکاران .)0777 ،74توانیایی میدیران بیرای ارتقیای
8
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عملکرد اقتصادی منابع کلی شرکت بر انعطاف پذیری مهارتهای مختلف مانند مهارت فنی ،مهارتهای انسانی و مهارتهای
مفهومی بستگی دارد (کاتز7887 ،72؛ بارنی .)7882 ،76این قابلیت مدیریتی نه تنها بر عملکرد شرکت تأثیر میگذارد ،بلکیه بیر
احتمال اجرای اقدامات گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر می گذارد .اول ،مدیران با توانایی بیشتر در مورد چشم انداز شرکت ،روند
صنعت و شرایط اقتصاد کالن آگاهی بیشتری دارند؛ بدین ترتیب ،آنها میتوانند پروژههای بهتر را انتخاب کرده و بیا احتییاط
اجرا کنند .بنابراین ،بنگاههایی که مدیران توانا را استخدام میکنند ،بهتر از بنگاههایی هستند که مدیران توانا ندارند (پنروس،71
7828؛ کاتز7822 ،؛ بارنی7887 ،؛ کاستانیاس و هافات7887 ،79؛ کارملی و تیشیلر0774 ،78؛ چمنیور و پیاگلیس .)0772 ،07بیا

توجه به "مثلث تقلب" (کریسی ،)7827 ،07فشار و نیازهای مالی میتواند فعالیتهای جعلی مدیریتی را تحریک کند .این به-
ویژه در اقتصادهای در حال گذار مانند چین چیره میشود ،زیرا یک محیط ضعیف قانونی باعث میشود که شرکتهیا بتواننید
رفتار متقلبانه از خود نشان دهند .دوم ،توانایی مدیریتی در سطح باال نیز میتواند خطر ابتال به نارساییهای شرکت را کیاهش
دهد و به نوبه خود ،ریسک حسابرسی را کاهش میدهد .از آنجایی که توانایی مدیریت باالتر به عملکرد بهتر فعلیی و آینیده
مرتبط است ،میتواند ریسکهای عملکرد ضعیف و شکستهای شرکت را کاهش دهد .عالوه بر این ،یک مدیر تیوانمنید بیا
کیفیت باالتر درآمد باالتر کسب مینماید .سوم ،مطالعات پیشین نشان میدهند که کیفیت مدیریت یک شرکت میتواند ییک
اثر تایید کننده بر ارزش شرکت داشته باشد .از اینرو انتظار میرود که مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی
را داشته باشند و توانایی مدیریت تاثیر منفی بر گزارشگری مالی متقلبانه داشته باشد .بر این اسیاس فرضییه اول پیژوهش بیه
شرح زیر میباشد.
فرضیه اول :مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند.
ارتباطات سیاسی و احتمال کشف گزارشگری مالی متقلبانه
رابطه مثبتی بین ارتباطات سیاسی ،رانتهای اقتصادی و ارزش شرکتها در سطح جهان قابل مشاهده اسیت .چنیین میواردی
باعث میشود این استدالل تقویت شود که اگر ارتباطات سیاسی در تعیین ارزش شرکتها ،بقاء شرکتها ،قدرت آنها و دیگر
ویژگیهای شرکتها ،دارای اهمیت است ،در این صورت بایستی به صورت نظاممندی در بازار سهام ،منعکس شود (سیویالیز و
همکاران .)0772 ،00فاسیو )0777( 08نشان داد شرکتهای دارای ارتباط سیاسی با اعضای پارلمان ،نسبت به سایر شرکتهایی
که از این ارتباط برخوردار نیستند ،دارای قدرت بازار بیشتری هستند .موضوع دیگری که میتوانید در تقوییت تیاثیر ارتباطیات
سیاسی و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد ،پایینتر بودن ریسک شرکتهای دارای ارتباط سیاسی است .شرکتهیای دارای
حمایتهای سیاسی نسبت به فشارهای بازار و رقابتهای معمول حساس نیستند .این شرکتها از ریسک کمتیری نسیبت بیه
13

Dyreng et al
Ge et al
15
Katz
16
Barney
17
Penrose
18
Castanias and Helfat
19
Carmeli and Tishler
20
Chemmanur and Paeglis
21
Cressey
22
Civilize et al.
23
Faccio
14

770

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،9تابستان ( 1893جلد دوم)

سایر شرکتها برخوردار بوده و انتظارات سرمایهگذاران نسبت به نرخ بازده سرمایهگذاری نیز کمتر است .مسلما این شرکتهیا
هنگام مواجهه با بحرانهای مالی از حمایتهای مالی دولت برخوردار میشوند ،از اینرو احتمال ورشکستگی آنها کمتر است
(بوباکری و همکاران .) 0777 ،کیفیت گزارشگری به علت تقاضای بازار به طور قابل توجهی متفاوت است ،زییرا گیزارشهیای
مالی کشورهای مختلف ،نقش های اقتصادی مختلفی ایفا میکنند .در یک محییط رقیابتی شیرکتهیا تیرجیح مییدهنید تیا
مشکالت خود را با ارتباطات سیاسی حل نمایند .این موضوع نشان مییدهید کیه انگییزه شیرکتهیا بیرای ارائیه بیا کیفییت
باالی گزارش مالی با میزان ارتباطات سیاسی کاهش مییابد و به نوبه خود احتمال وقوع تقلب در گیزارش میالی بیا افیزایش
ارتباطات سیاسی افزایش مییابد (کیان و همکاران .)0777 ،04از اینرو انتظار میرود که وجیود ارتباطیات سیاسیی منجیر بیه
گزارشگری مالی متقلبانه شود و حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکتها ،مدیران شرکتها را تحریک به
گزارشگری مالی متقلبانه و انجام تقلب نمایند .بر این اساس فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر میباشد.
فرضیه دوم :وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه میشود.
نقش ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین توانایی مدیریتی و احتمال کشف گزارشگری مالی متقلبانه
از منظر سرمایهگذاران شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ،شرکتهایی هستند که گزینههای مطمئنتری برای سرمایهگذاری
محسوب میشوند .زیرا ریسک شرکتهای دارای ارتباط سیاسی نسبت به سایر شرکتها پایینتر است .در مجمیوع ارتباطیات
سیاسی ،چه بهواسطه حضور افراد سیاسی در بدنه شرکتها و یا از طریق مالکیت دولت و نهادهای دولتی به عنوان سهامدار در
این شرکتها ،میتواند شرایط را برای افزایش جذابیتهای سرمایگذاری فراهم نماید.
حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکتها ،موضوعی است که میتواند با توجه به وجود شواهد تجربیی بیه
عنوان امری بدیهی قلمداد شود .با این حال ،ارتباطات سیاسی میتواند از طرق مختلف بین شرکتها و دولت ایجیاد شیود ،از
جمله از طریق ساختار مالکیت ،حضور در ترکیب هیات مدیره ،تولید محصوالت خاص و ارتباطات شبکهای (رضایی و سعادتی،
 .)7888صرف نظر از روش برقراری ارتباط میان شرکتها و دولت ،آنچه اهمیت بیشتری دارد ،پیامدهای این نوع از ارتباطیات
برای شرکتها است.
اخیرا در مورد ارتباط بین سیاست و کسب وکار ،و همچنین برجسته شدن میزان ارتباط سیاسی در سراسر جهیان بحیثهیایی
مطرح شده است .به دلیل وجود شواهد بین المللی در زمینه وجود روابط بیین سیاسیتمیداران و شیرکتهیا ،تعیداد زییادی از
مطالعات به بررسی پدیده ارتباطات سیاسی شرکتها پرداختهاند .این مطالعات نشان میدهند که ارتباطات سیاسیی در سراسیر
جهان ،بهویژه در کشورهای با نظامهای حقوقی ضعیف ،شایع است .البته مطالعات اخیر نشان میدهد که ارتباطات سیاسی تنها
منحصر به چنین محیطهایی نیست ،به عنوان مثال ،گلدمن و همکاران )0778( 02و کوپر و همکاران )0777( 06نشان دادند که
ارتباطات سیاسی در ایاالت متحده نیز فراگیر است .مطالعات انجام شده در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی نشان میدهید
که ارتباطات سیاسی می تواند از دو جهت مثبت و منفی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .از یک طیرف ،برخیی از مطالعیات بیه
منافع زیاد ارتباطات سیاسی اشاره کردهاند از جمله دسترسی آسانتر به منابع مالی ،مثل وامهای بانکی و بودجههایی با شرایط
مناسب ،افزایش اعتماد به نفس در نظام حقوقی ،بهبود عملکرد ،احتمال باالی نجات از توقیف ،افزایش ارزش شرکت به عنوان
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مثال از طریق افزایش ارزش سهام ،هزینه سرمایه کمتر و امتیازهای معامله از قبیل اولوییت در قراردادهیای دولتیی .از سیوی
دیگر ،برخی از مطالعات نشان دادهاند که ارتباطات سیاسی میتواند تاثیر منفیی بیر شیرکت داشیته باشید از جملیه اطالعیات
حسابداری با کیفیت پایینتر ،انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره با صالحیتهای پایین ،کاهش عملکرد بلندمدت شرکت به
دلیل کاهش انگیزههای مدیریتی یا ناکارآمدی و هزینه بیدهی باالتر(شیالیفر و ویشینی .)7884 ،01یکیی از پیامیدهای منفیی
ارتباطات سیاسی ،احتمال وجود تقلب است .وجود ارتباطات سیاسی بواسطه کاهش میزان سود به دلیل عدم پرداخت هزینههای
سیاسی ،منجر به وقوع تقلب شده و جالبتر آن است که حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکتهیا ،تیأثیر
توانایی مدیریتی در احتمال کشف گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف مینماید .بر این اساس میتوان متصور شد که با وجیود
صاحبان مناصب دولتی ،قدرت مدیریت و توانایی مدیریت در کشف تقلب کاهش میباشد .بر این اساس فرضیه سوم پیژوهش
به شرح زیر میباشد.
فرضیه سوم  :ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف مینماید.
پیشینه پژوهش
وانگ و همکاران ) 0771( 09در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریت ،ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانیه در چیین بیه
بررسی ارتباط بین توانایی های مدیریتی ،ارتباطات سیاسی و اقدامات اجرایی برای گزارشیگری میالی متقلبانیه (کالهبیرداری
گزارش مالی) در چین پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش توانایی مدیران منجر به کاهش تقلب در گزارش مالی
میشود .ارتباطات سیاسی شرکتها میتوانند تاثیر توانایی مدیران را در احتمال تقلب صورتهای مالی ضعیف یا محدود کنند.
تجزیه و تحلیلهای بیشتر نشان داد که نتایج عمدتا توسط شرکتهای غیر دولتی به جای شرکتهای دولتی هدایت میشود.
در نهایت ،به این نتیجه رسیدند که بنگاههایی با مدیران توانا نسبت به بنگاههیایی کیه میدیران توانیا ندارنید ،مجیازاتهیای
شدیدتری از سوی سازمانهای نظارتی دارند.
کِوستر و همکاران ) 0776( 08در پژوهشی به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتنیاب مالییاتی پرداختنید .نتیایج پیژوهش ایین
پژوهش نشان داد که مدیران توانمند به دلیل درك باالیی که از محیط عملکردی شرکتهیا دارنید ،مییتواننید تصیمیمهیای
تجاری را با استراتژیهای مالیاتی همسو کرده و فرصتهای برنامهریزی مالیاتی مؤثر را شناسایی کنند .آنها به شواهد قابیل
اعتمادی مبنی بر مشارکت مدیران توانمند در فعالیتهای اجتناب مالیاتی (که پرداخت مالیات نقدی شرکتها را کاهش میی-
دهد) دست یافتند.
87
کسکی و هانلون ( ) 0778رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکتها را مطالعه کردند .نتیایج ایین
پژوهش نشان داد شرکتهای متهم به تقلب ،نسبت به شرکتهای دیگر ،سود کمتری پرداخت میکنند و سیاست تقسیم سود
یکنواختی ندارند.
رآزالی و آرشاد )0774( 87در پژوهشی به بررسی افشای ساختار نظام راهبری و احتمال گزارشگری متقلبانه پرداختهانید .نتیایج
این پژوهش نشان داد در شرکتهای بزرگ که ساختار نظام راهبری بزرگتری دارند ،احتمال گزارشگری مالی متقلبانه کیاهش
مییابد.
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استتیس )0771( 80با استفاده از نسبتهای مالی به عنوان متغیرهای ورودی و با بهکارگیری روشهای دادهکاوی ،نحوه کشف
تقلب صورت های مالی را بررسی ،که مدل درخت تصمیم و شبکه عصبی و شبکه باور بیزین به ترتیب از نیرخ صیحت پییش
بینی  86درصد و  777درصد و  82درصد حکایت دارند .این نتایج بیانگر توانایی کشف تقلب از طریق دادههای صیورتهیای
مالی میباشد.
ابوت و همکاران )0777( 88استقالل حسابرسی و فعالیت در کاهش احتمال تقلب را بررسی و اندازهگیری نمودند .با اسیتفاده از
تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که شرکتهای دارنده کمیته حسابرسی که ترکیبی از هیئت مدیره غیرموظف هستند و دارای
جلسههای حداقل دوبار در سال هستند ،تمایل کمتری به تصمیم گزارشگری متقلبانه یا گمراه کننده دارند.
بخردینسب و ژوالنژاد ( ) 7889در پژوهشی به بررسی سیسیتم جیامع کنتیرل داخلیی و فلسیفه خلیفیةاال فیی االرض بیرای
تشخیص و جلوگیری از پدیده ی تقلب از طریق حسابداری قانونی بیا رویکیرد مطالعیات پدییدار شیناختی پرداختنید .هیدف از
پژوهش حاضر کشف علت عدم ارائه ی صحیح صورت های مالی ،بررسی و تحلیل عملکرد واحد کنترل داخلی و نقیش آن در
رابطه با جلوگیری و شناسایی امر تقلب بود .در این پژوهش بدلیل اقرار شرکتها از تقلبهای مالی صورت گرفته طی سیال-
های اخیر از افشای نام شرکتها و منبع مصاحبه شونده خودداری بعمل آمده و بر این اساس رویکرد پدیدارشناختی همیراه بیا
الگوی تفسیری به کار رفته است .از اینرو این پژوهش ،پژوهشی کیفی میباشد .مطالعه صیورت گرفتیه بیا اسیتفاده از روش
مصاحبه میدانی در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته اسیت .ایین پیژوهش در سیال
 7882انجام شده و نتایج آن حاکی از آن است که با استناد به خلیفة اال فی االرض ،کارها رنگ و بوی رحمانیت به خود می-
گیرد و نیز منجر به تقویت کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود .بیا توجیه بیه ایین
مهم ،ساختن و پایهریزی فلسفهی خلیفة اال فی االرض در جهت مبارزه با تقلب و از طریق حسابداری قانونی ،مفهومی اسیت
که بر اساس قرآن ،سیرهی انبیاء ،اجماع ،قیاس و عرف است.
حجازی و مختاری نژاد ( ) 7886در پژوهشی با عنوان رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری میالی متقلبانیه بیه
بررسی تعیین ر ابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه پرداختند .احتمال گزارشگری مالی متقلبانه بر
اساس مدل تعدیلشده آلتمن اندازهگیری شد .یافته های پژوهش نشان داد بین تخصص اعضاء هیات مدیره ،اثربخشی کمیته
حسابرسی و اثربخشی اعضاء غیرموظف مستقل هیات مدیره با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رابطیه معکوسیی وجیود دارد.
یعنی ساختار حاکمیت شرکتی اثر بخش ،احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش میی دهید و اعتبیار گزارشیگری میالی را
افزایش می دهد .نتایج نشان داد بین اهرم مالی(نسبت بدهی) و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معنی داری وجود دارد.
عالوه براین اندازه هیات مدیره و اندازه شرکت بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر معنیداری ندارد.
حسنی القار و مرفوع ( ) 7886در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سیود بیه بررسیی سیاسیت
تقسیم سود و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداختند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسییم سیود بیود.
سنجه توانایی مدیریت ،بخشی از کارایی شرکت است که تحت تأثیر عوامل ذاتی شرکت قرار نمیگیرد .به منظیور محاسیبه و
تحلیل اطالعات توانایی مدیران از مدل ارائه شده توسط دیمرجان و همکیاران ( )0778 ،0770اسیتفاده شید .آزمیون فرضییه
پژوهش نیز با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی تحلیل پوششی دادهها صیورت گرفیت .نتیایج
31
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حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد توانایی مدیریت تأثیر مثبت معناداری بر تقسیم سود شرکت دارد .به عبیارت دیگیر،
مدیران تواناتر سود تقسیمی بیشتری را پرداخت میکنند .بر اساس بررسیهای بیشتر میزان جریانهای نقدی بر سطح تقسیم
سود شرکت تأثیرگذار است .تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح تقسیم سود بیانگر وجود حساسیت سود تقسیمی نسبت بیه
جریانهای نقدی است.
بخردینسب و ژوالنژاد ( )7884در پژوهشی به بررسی تاثیر اقالم تعهدی بر شاخص  SAپرداختند .نتایج این پیژوهش نشیان
داد که بین اقالم تعهدی اختیاری و شاخص  SAدر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که عمر کمی دارند،
عمر طوالنی دارند ،اندازه آنها کوچک است و اندازه آنها بزرگ است ،رابطه معناداری وجود دارد .ولی بین اقالم تعهدی غییر
اختیاری و شاخص  SAارتباط معناداری یافت نشد.
خلیفهسلطانی و نائبمحسنی ( ) 7888به بررسی نظام راهبری و تقلب پرداخته اند .مشاهده های تجربی این تحفیق نشان داده
است که بدون استقرار سیستم نظام راهبری خوب ،اثر کل ی طرح های مبارزه با تقلب کاهش می یابد و رشد اینگونه شرکت ها
تحلیل می رود .پیامدها و هزینه های مستقیمی از قبیل صدمه به شهرت شرکت ،کاهش قابلیت سیودآوری آتیی ،و همچنیین
زیان های ناشی از عدم اطمینان بازارها که تقلب و فساد مالی به جامعه و شرکت ها تحمیل می کند ،گویای ضرورت مبارزه با
این مساله است .به عالوه باید متذکر شد که این مبارزه نه تنها باید در سطح نظارتی دولت ها و نهادهای بین المللی صیورت
بگیرد ،بلکه خود شرکت ها باید اقدام های الزم را برای مبارزه اثربخش با فساد داخلی انجام دهند .نظام راهبری مناسب میانع
از ارتکاب تقلب می شود یا دست کم پیامدهای منفی آن را محدود میکند.
صفرزاده ( )7898به بررسی توانایی نسبت های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی پرداخته است .این مقاله با اسیتفاده از
تحلیل الجیت در دادههای مقطعی به بررسی نقش دادههای حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلیب
در گزارشگری مالی می پردازد .شرکتهای متقلب بر مبنای  )7شمول شرکت در فهرست سیازمان بیورس و اوراق بهیادار بیه
دلیل هایی مرتبط با تحریف داده های مالی و  )0انجام دادن معاملههای نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگیاه در خصیوص
تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند .پس از تحلیل ،ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بیالقوه گزارشیگری
مالی متقلبانه معرفی شد .نتیجه پژوهش حکایت از  90/8درصد صحت طبقهبندی داشت.
فرقاندوست حقیقی و برواری ( ) 7899در تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک تقلیب صیورت
های مالی (تقلب مدیریت) مالك طبقه بندی ارتکاب به تقلب یا نبود تقلب را وجود اظهارنظر مردود یا نبود اظهارنظر دانسته و
با استفاده از تعداد 70نمونه نهایی و در نظر گرفتن  1نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل؛ دو متغیر نسیبت بیدهی هیا بیه
دارایی ها و نسبت رشد فروش معنادار تشخیص داده شده و درصد صحت پیش بینی مدل  87درصد ذکر شده است.
سنجابی ( )7894به شناسایی عاملهای تاثیرگذار براحتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورتهای مالی در ایران پرداخته است.
وی عامل های خطر را در چهار گروه طبقهبندی و در چهار فرضیه شامل بودن عاملهای متعددی را در هر یک از گروه های
چهارگانه مورد تایید قرار داد .در این تحقیق پرسشنامههایی در اختیار حسابرسها قرار داده شده و از آن ها پیرامون این عامل
ها سوال شده است .نتیجههای این پرسشنامه ها با استفاده از روشهای مربوطه آماری مورد تحلیل قرار گرفته و عامیلهیای
مورد اجماع جامعه حسابرسها مورد شناسایی واقع شده اند.
الگوی ریاضی و فرضیههای پژوهش
منطبق بر چارچوب نظری بیان شده ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشد.
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فرضیه اول :مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند.
فرضیه دوم :وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه میشود.
فرضیه سوم :ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف مینماید.
مدل آزمون فرضیههای پژوهش به پیروی از پژوهش وانگ و همکاران ( )0771به شرح رابطه ( )7است .جهت تصمیمگیری
در خصوص رد یا پذیرش فرضیهها ،چنانچه بر اساس آماره  Fسطح معناداری این آماره از سطح خطای  %7کمتر باشد ،مدل
پژوهش معنادار و میتوان در خصوص رد یا پذیرش فرضیهها اظهار نظر نمود .در خصوص فرضیه اول انتظار میرود که با
افزایش توانایی مدیران ،تقلب کاهش یابد ،پس ضریب  β1باید معنادار و منفی باشد .در خصوص فرضیه دوم انتظار میرود که
با وجود ارتباطات سیاسی ،گزارشگری مالی متقلبانه را افزیش میدهد ،پس ضریب  β2باید معنادار و مثبت باشد .در خصوص
فرضیه سوم انتظار میرود که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف نماید،
پس ضریب  β3باید معنادار و کوچکتر از ضریب  β1باشد.
رابطه ()7

که در مدلهای فوق:
 : FRAUDگزارشگری مالی متقلبانه
 : MAABILITYتوانایی مدیریت
 : POLITICALارتباطات سیاسی
 : Tipyنوع حسابرس
 : EMمدیریت سود
 : PRICESTDنوسانات قیمت سهام
 : INSIDERحجم معامالت
 : SIZEاندازه شرکت
 : Levاهرم مالی
 : ROEبازده حقوق صاحبان سهام
 : MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
 : LARSHAREدرصد بزرگترین سهامدار
 : INSTITUدرصد سهامداران نهادی
 : CEOSHAREمالکیت مدیریتی
 : DUALدوگانگی وظایف مدیرعامل
 : BOARDSIZEاندازه هیئت مدیره
 : AGEعمر شرکت
 : TOPMANCOMPپاداش هیئت مدیره
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 : εخطای مدل
همچنین نحوه سنجش هر کدام از متغیرهای این پژوهش ،به شرح متغیر وابسته ،مستقل و کنترلی در ادامه بیان شده است.
متغیر وابسته
گزارشگری مالی متقلبانه ( :)FRAUDمتغیر وابسته مطالعه حاضر گزارشگری مالی متقلبانه است .گزارشگری مالی
متقلبانه با استفاده از رابطه پورحیدری و کوپاییحاجی ( )7898به شرح رابطه ( )0سنجیده شده است.
رابطه ()0
که در این رابطه:
 : Pاحتمال وجود تقلب.
 : K1نسبت سود قبل از بهره و مالیات به داراییها (.)EBIT/TA
 : K2نسبت سود انباشته به داراییها (.)AE/TA
 : K3نسبت سرمایه در گردش به داراییها (.)WC/TA
 : K4نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهیها (.)E/TL
 : K5نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش (.)EBIT/S
 : K6نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری (.)CA/CL
 : K7نسبت سود خالص به فروش (.)NE/S
 : K8نسبت بدهیها به داراییها (.)TL/TA
 : K9اندازه شرکت (.)FS
نقطه احتیاط ( )Cutoffبرابر است با  72/9871که در این نقطه نتایج به شرح زیر تفسیر میشود.
اگر  P<72/9871باشد ،در این صورت شرکت دارای بحران مالی و احتمال وجود تقلب در این شرکتها باال است.

اگر  P>=72/9871باشد ،در این صورت شرکت فاقد بحران مالی و احتمال وجود تقلب در این شرکتها پایین

است.
به شرکتهایی که احتمال وجود تقلب در آن باال است عدد یک و به دیگر شرکتها عدد صفر اختصاص داده شد.
متغیرهای مستقل
توانایی مدیریت ( :)MAABILITYاولین متغیر مستقل این پژوهش توانایی مدیریت میباشد که به پیروی از پژوهش
آبرنافی و همکاران ( )0779سنجیده میشود .آبرنافی و همکاران ( )0779این متغیر را با استفاده از مدل دمرجیان
( )0770،0778،0774به شرح رابطه ( )8سنجیده است .به بیان دیگر مطابق با پژوهش دمرجین و همکاران ( ،)0770با استفاده
از تکنیک تحلیل پوششی دادهها ،کارایی شرکت با مقایسه فروش آن با شرط ورودیهای استفاده شده توسط هر یک از
شرکتها (شامل بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،هزینه فروش و اداری ،خالص امالك ،ماشین آالت و تجهیزات ،خالص
مخارج تحقیق و توسعه ،سرقفلی خریداری شده و دیگر داراییهای نامشهود خریداری شده) پیشبینی میشود .حسنی القار و
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شعریآناقیز ( )7886و حسنی القار و مرفوع ( )7886در پژوهشهای خود توانایی مدیریت را با استفاده از تحلیل پوششی داده
سنجیدهاند.
رابطه ()8

 : Firm Efficiencyنمرهی کارایی هر یک از مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به وسیله
تکنیک تحلیل پوششی دادهها به شرح رابطه ( )4محاسبه میشود.
رابطه ()4
که در این رابطه:
 : Salesفروش شرکت
 : v1 CoGSبهای تمام شده کاالی فروش رفته
 : v2 SG&Aهزینههای فروش و اداری
 : v3 PPEخالص امالك و ماشین آالت و تجهیزات
 : v4 R&Dخالص مخارج تحقیق و توسعه
 : v5 Goodwilسرقفلی
 : v6 Other Intanدیگر داراییها
برای کارایی اندازهگیری شده ،با توجه به رابطه ( )4برای هر شرکت عددی بین صفر تا یک در نظر گرفته خواهد شد که هر
چه این عدد بیشتر باشد ،نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از منابع ارزان و فروش کاال و خدمات خود به نحو صحیح
است .از این رو شرکتهایی که نمرهی کارایی کمتر از یک دارند ،باید اقدام به کاهش هزینهها و یا افزایش درآمدهای حاصل
از فروش خود جهت دسترسی به کارایی الزم نمایند.
 : Total Assetsجمع داراییها
 : Market Shareسهم بازار
 : Positive Free Cash Flowجریان وجه نقد آزاد
 : Ageعمر واحد تجاری
 : Year Indicatorsشاخصهای سال
باقی مانده رابطه ( )8نشان دهنده توانایی مدیریت در شرکت است .زیرا کارایی محاسبه شده مطابق با رابطیه ( )4منحصیر بیه
مدیران نبوده و کل شرکت را در بر میگیرد .برای مثال هرچند که مدیران توانا صرفنظر از اندازه شرکت قادر بیه پییشبینیی
روند ها در شرکت هستند ،اما معموال مدیرانی که در شرکتهای بزرگ فعالیت میکنند راحتتر با تأمین کنندگان منیابع خیود
مذاکره و گفتوگو میکنند .از این رو ،برای خنثی کردن اثرات شرکت ،با استفاده از رابطه ( )4و کارایی کل محاسبه شده برای
شرکت در رابطه ( ،)8مقدار باقیمانده به عنوان توانایی (کارایی) مدیران در نظر گرفته میشود.
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ارتباطات سیاسی ( : )POLITICALدومین متغیر مستقل این پژوهش ارتباطات سیاسی میباشد .ارتباطات سیاسی به
پیروی از پژوهش های حبیب و همکاران ( ،)0771وانگ و همکاران ( ،)0771مهربان پور و همکاران ( )7886و نیکومرام و
همکاران ( )7880بوسیله یک عامل مجازی اندازهگیری میشود .در پژوهش نیکومرام و همکاران ( )7880نشانههای مدیریت
سیاسی شرکت عبارتند از وجود اعضای هیأت مدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی و یا وجود
سهامدار عمده (دارای حداقل ده درصد سهام دارای حق رای) دولتی و شبه دولتی بیان شده است .مطابق با پژوهشهای
بوشمن و همکاران (،)0774خواجوی و حسینی ( ،)7898محمودآبادی و نجفی ( )7880و نلیساری و نوگراه ( )0777درصد
مالکیت مستقیم یا نهادی دولت به عنوان نماینده متغیر ارتباطات سیاسی از طریق دولت در نظر گرفته شده است .جهت تعیین
حداقل درصد مالکیت ممکن ،که بتواند بر تصمیمگیریهای مرتبط با سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری ،اثرگذار
باشد ،تعریف استاندارد حسابداری شماره  ،07از "نفوذ قابل مالحظه" مد نظر قرار گرفته شده است .بر اساس استاندارد مذکور،
اگر واحد سرمایهگذار به طور مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال ،از طریق واحد تجاری فرعی) حداقل  07درصد از حق رای
واحد سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشد ،فرض میشود که از نفوذ قابل مالحظهای برخوردار است ،مگر این که نبود چنین
نفوذی را بتوان به روشنی اثبات کرد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری .)7897 ،بنابرین تعریف عملیاتی متغیر ارتباطات
سیاسی دولت با استفاده از "درصد مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم دولت و نهادهای دولتی ،در صورتی که در شرکت بیش از

 %07باشد ،مقدار این متغیر برابر یک و در غیر این صورت ،صفر در نظر گرفته میشود" ،بطوری که اگر حداقل یکی از
سهامداران عمده شرکت (با مالکیت  77درصد یا بیشتر) از شخصیتهای وابسته به دولت باشد ،عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر اعمال میشود.
متغیر تعدیلگر
همکُنشی ارتباطاات سیاسای و تواناایی مادیریت ( : )MAABILITY×POLITICALدر پیژوهش حاضیر از
همکُنشی ارتباطات سیاسی و توانایی مدیریت به عنوان متغیر تعدیلگر در مدل رگرسیونی استفاده شده است.
متغیرهای کنترلی
نوع حسابرس( :)Typeچنانچه حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی باشد عدد یک و اگر موسسه حسابرسی باشد عدد صفر
تعلق میگیرد.
مدیریت سود ( : )DAمدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری برآور میشود .اقالم تعهدی اختیاری بیا اسیتفاده از
مدل کوتاری و همکاران ( )0772به شرح رابطه ( )2سنجیده شد.
رابطه ()2
که در این رابطه :
 : TAکل اقالم تعهدی شرکت  iدر سال t
 : ΔREVتغییرات در درآمد فروش شرکت  iبین سال  tو t-1
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 : PPEارزش اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت
 : Aکل ارزش دفتری داراییهای شرکت
نوسانات قیمت سهام ( : )PRICESTDنوسانات قیمت سهام با استفاده از انحراف معیار سه سال گذشته قیمت سهام به
دست میآید.
حجم معامالت ( :)INSIDERحجم معامالت نشاندهنده میزان توجه وعالقه سرمایه گذاران به سهام شرکت است .حجم
مبادالت در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار میدهد و پژوهشهیایی کیه حجیم مبیادالت را در کنیار
قیمت در نظر نمی گیرند ،در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند .حجم معامالت توسط لگاریتم حجم رییالی
معامالت ساالنه شرکت اندازه گیری میشود .حجم معامالت به میزان معامالت انجام شده دریک دوره زمانی معین ،معمییوال
ییک روزه گفتیه مییشود .هرچه حجم باالترباشد سهام فعالتر خواهد بود .در این پژوهش از لگاریتم حجم معامالت سیاالنه
بورس اوراق بهادار تهران برحسب میلیون ریال جهت سنجش حجم معامالت استفاده شده است.
اندازه شرکت ( : )SIZEاندازه شرکت با استفاده از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت سنجیده میشود.
اهرم مالی ( : )Levاهرم مالی با استفاده از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییها به دست میآید.
بازده حقوق صاحبان سهام ( : )ROEبازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست
میآید.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ( : )MBنسیبت ارزش بیازار بیه ارزش دفتیری حقیوق
صاحبان سهام از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن به دست میآید.
درصد بزرگترین سهامدار ( : )LARSHAREدرصد بزرگترین سهامدار با استفاده از نسبت درصد بزرگترین سهامدار به
کل سهام شرکت به دست میآید.
درصد سهامداران نهادی ( : )INSTITUدرصد سهامداران نهادی با استفاده از نسبت درصد سهامداران نهادی بیه کیل
سهام شرکت به دست میآید.
مالکیت مدیریتی ( : )CEOSHAREمالکیت مدیریتی از درصد سهام مدیریت به کل سهام شرکت به دست میآید.

دوگانگی وظایف مدیرعامل ( : )DUALاز سال  7887به بعد اغلب شرکتها ،آییننامه راهبری شرکت را رعایت کرده-
اند؛ ولی سالهای  7899 ،7891و  7898بیشتر شرکت ها مدیرعامل عضو هیئت بوده است .در صورتی کیه میدیرعامل عضیو
هیئت مدیره باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر حاصل میشود.
اندازه هیئت مدیره ( :)BOARDSIZEکه از تعداد اعضای هیئت مدیره به دست میآید.
عمر شرکت ( : )AGEعمر شرکت برابر است با تعداد سالهای فعالیت شرکت از زمان تاسیس.
پاداش هیئت مدیره ( : )TOPMANCOMPپاداش هیئت مدیره از لگاریتم طبیعی پاداش هیئت مدیره به دست میآید.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از ابتدای سیال  7891تیا 7881
شامل میشود .جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری قضاوتی (حذف سیستماتیک) ،به شرح زیر استفاده شده است.
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برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.
.7
در طی دوره مورد بررسی توقف فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.
.0
اطالعات مورد نیاز شرکت ها ،در طی دوره مورد بررسی موجود باشد.
.8
بر اساس معیارهای فوق 17 ،شرکت شناسایی گردید .سپس کلیهی اطالعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از بانکهای
اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران ،نرم افزارهای رهآورد نوین جمعآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز نسیخه
 77مدلها برازش و نتایج در ادامه ارائه شده است.
تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA
یکی از پارامترهایی که توجه محافل دانشگاهی را به خود معطوف کرده است ،اندازه شرکت و سن شرکت بوده که معموال به
صورت ارزش بازار شرکت ،لگاریتم فروش یا داراییهای شرکت و سن شرکت تعریف میشود .از این معیار جهت شناسایی
درجه ارتباطات سیاسی در مطالعه حاضر استفاده شده است .پس از تعیین حجم نمونه ،شرکتها بر اساس شاخص  SAبه
شرکتهای دارای ارتباط سیاسی قوی و ضعیف تقسیم شده است .شاخص  SAبه پیروی از پژوهش بخردینسب و ژوالنژاد
( )7884به شرح رابطه ( )6برآورد شده است.
رابطه ()6
که در این رابطه :
 : SIZEاندازه شرکت
 : AGEعمر شرکت
نحوه سنجش این دو متغیر در بخش متغیرهای کنترلی بیان شده است.
شرکتهایی که اندازه و سایز آنها از مقادیر میانهی آنها از اندازهی تمام شرکتهای موجود در نمونه ،پایینتر باشد ،درگروه
شرکتهایی با اندازه کوچک و در غیر این صورت اندازه بزرگ دارند و شرکتهایی که سن و عمر آنها از مقادیر میانهی آن-
ها از عمر تمام شرکتهای موجود در نمونه ،پایینتر باشد ،درگروه شرکتهایی با عمر کم و در غیر این صورت عمر زیادی
دارند که در صورت قرار گرفتن یک شرکت در هر دو گروه اندازه بزرگ و عمر زیاد باشد ،در طیف شرکتهایی با ارتباطات
سیاسی قوی دسته بندی شده است.
جدول ( : )1تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA

عمر شرکت
اندازه شرکت
عمرزیاد
عمرکم
اندازهبزرگ
اندازهکوچک
61
8
28
71
اندازه حاکی از قدرتمندی شرکت از لحاظ وضع مالی و قدرت باز پرداخت بدهی میباشد .سن شرکت به منزله تجربه و توانایی
شرکت در مهار نقدینگی شرکت و کنترل نقدینگی شرکت میباشد .در نهایت از بین  17شرکت عضو نمونه 28 ،شرکت به
عنوان شرکتهایی انتخاب شدند که دارای ارتباطات سیاسی قوی با صاحب منصبان دولتی میباشند و دیگر شرکتها دارای
ارتباطات سیاسی ضعیفی هستند.
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یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بیان شده است.
آمار توصیفی
جدول شماره( )0آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی را برای  17شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  7891تا
 7881برای دوره  77ساله نشان میدهد.
جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهای کمی

نام متغیر
توانایی مدیریت
اقالم تعهدی اختیاری
نوسانات قیمت سهام
حجم معامالت
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام

درصد بزرگترین سهامدار
درصد سهامداران نهادی
مالکیت مدیریتی
اندازه هیئت مدیره
عمر شرکت
پاداش هیئت مدیره

میانگین
-218470
71784189
07841771
11728000
78140907
71218718
71026868
01817977

میانه
-71898969
71767407
16112777
11086971
78187227
71280088
71087768
01707227

بیشینه
62177964
71174284
84067127
81868077
79182160
7188
61641087
80171702

کمینه
-72108147
71777272
712
81722886
77178700
71707
-11667748
-82129246

انحراف معیار
61276728
71797207
86601789
71721861
71894876
71786161
71688710
81460290

48127647
80122826
71900921
41821748
71117748
71702967

64161
72182
7
2
76
7

88142
89117
96
1
27
11010889

7
7
7
4
2
7

88119487
86104181
11740284
71878284
91909988
71994877

از بین شاخصهای مرکزی بیانشده میانگین مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع
است .میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثال میانگین متغیر های گزارشگری مالی
متقلبانه و توانایی مدیریت که به ترتیب برابر با  71892174و  -218470میباشد که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به
این متغیر در حول این نقطه تمرکزیافتهاند .میانه یکی دیگر از شاخص های آمار توصیفی می باشد .میانه ارتباطات سیاسی و
نوع حسابرس به ترتیب برابر با  7و  7که نشان می دهد نیمی از داده ها بیشتر از این مقدار و نیمی از داده ها کمتر از این
مقدار می باشد .بیشینه و کمینه یکی دیگر از شاخص های آمار توصیفی می باشد .شاخصهای پراکندگی به طور کلی معیاری
برای تعیین میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از جمله مهمترین شاخصهای
پراکندگی که شرط مطلوب برای واردکردن متغیر به مدل رگرسیونی میباشد ،انحراف معیار است .همانطور که در جدول ()7
نیز قابل مشاهده است ،انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط میباشند .در جامعه آماری مورد بررسی بیشترین
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مقدار مربوط به متغیر نوسانات قیمت سهام و کمترین مقدار این پارامتر مربوط به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام میباشد .در ادامه آمار توصیفی متغیر مجازی ارائه شده است.
جدول ( :)8آمار توصیفی متغیرهای کیفی

نام متغیر

میانگین

گزارشگری مالی متقلبانه
ارتباطات سیاسی
نوع حسابرس
دوگانگی وظایف مدیرعامل

71892174
71289217
71027408
71487408

انحراف
معیار
71779127
71489966
71484742
71277094

شواهد نشان میدهد که  %89از شرکتهای عضو نمونه دارای گزارشهای متقلب %28 ،دارای ارتباطات سیاسی %02 ،از
شرکتهای عضو نمونه حسابرسان آنها ،حسابرسان سازمان حسابرسی و  %48از شرکتهای عضو نمونه دارای دوگانگی در
وظیفه مدیرعامل بودهاند.
آمار استنباطی
با توجه به دوگانه بودن ارزش متغیر وابسته ،الگوی برازش مدلهای رگرسیونی ،باینری میباشد .یکی از فروض مدل کالسیک
رگرسیون خطی این است که جمالت اخالل دارای واریانس همسان میباشند و مهم است که آزمون ناهمسانی واریانس
بررسی شود .الزم به ذکر برای بررسی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدلهای الجیت و پروبیت نمیتوان از
روشهای معمول همچون آزمون بروچ (بروش) پاگان ،وایت و یا گلدفلدکوانت بهره برد .دیویدسن و مککینون (،)7894
آمارهای تحت عنوان نسبت راستنمایی برای تست ناهمسانی واریانس در مدلهای الجیت و پروبیت ارائه کردند .این آماره
متکی به روش نسبت راستنمایی است و در آن یک رگرسیون تصنعی با استفاده از نتایج برآوردهای مدل الجیت یا پروبیت
شکل گرفته و این رگرسیون تصنعی برای آزمون ناهمسانی واریانس مورد استفاده قرار میگیرد .متغیر وابسته در مدل الجیت
دوتایی ،گزارشگری متقلبانه میباشد .این متغیر در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ میباشد که تعیینکننده توانایی مدیریت،
ارتباطات سیاسی و کاهش یا افزایش گزارشگری متقلبانه بوده و ذاتا از خصوصیت گسسته برخوردار است .این متغیر میتواند
دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد .نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت برای احتمال گزارشگری متقلبانه در جدول
( )4ارائه شده است.
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جدول ( :)4نتایج مربوط به تخمین مدل لجستیک

نام متغیر

ضریب

توانایی مدیریت
ارتباطات سیاسی
اثر تعاملی توانایی مدیریت و ارتباطات
سیاسی
نوع حسابرس
اقالم تعهدی اختیاری
نوسانات قیمت سهام
حجم معامالت
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده حقوق صاحبان سهام

71471867
-01081074
71887892

انحراف
استاندارد
71071787
71717997
71076214

آماره Z

احتمال

71807688
-71878797
71984648

717780
717766
717798

714978
-71174004
71778217
-71177868
717014
-01072987
71814702
-01749284
714080
71977988
71777009
71777798
711818
-71882491
71466624
-71726226
717840
-71618181
71817218
-71607849
719072
-71002212
71886817
-71486181
717728
-01477227
71869972
-71998749
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
717774
-81277886
71716978
-71068169
718188
71788420
71777176
71777880
درصد بزرگترین سهامدار
717771
81781781
71024911
71188289
درصد سهامداران نهادی
710948
71717186
71707799
71700218
مالکیت مدیریتی
710699
71772870
71898167
71791840
دوگانگی وظایف مدیرعامل
719189
-71729181
71884727
-71007817
اندازه هیئت مدیره
714811
71619716
71727071
71784108
عمر شرکت
717077
-11696011
71710899
-71802704
پاداش هیئت مدیره
717217
71878618
91879961
72198642
ضریب ثابت
7/7777
02/80
آزمون نسبت راستنمایی()LR
7/04
ضریب تعیین مک فادن
فرضیه اول پژوهش درصدد رسیدن به این هدف است که آیا مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند
یا خیر .بر اساس جدول ( )4نتایج نشان میدهد سطح معناداری برای متغیر توانایی مدیریت برابر با  7/7780است که کمتر از
سطح معناداری  7/72بوده و از این رو میتوان نتیجه گرفت ،بین توانایی مدیریت و ارائه کمتر گزارشگری متقلبانه رابطه
معنیداری وجود دارد .در نتیجه فرض صفر رد نشده و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .همچنین ضریب توانایی مدیریت که
برابر با 7/471867گوی ای این مطلب است که بین توانایی مدیریت و ارائه کمتر گزارشگری متقلبانه رابطه مستقیمی وجود دارد.
به عبارتی توانایی مدیریت موجب ارائه کمتر گزارشهای متقلبانه میگردد ،پس فرضیه اول پژوهش تایید میگردد و مدیران
توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند.
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فرضیه دوم پژوهش درصدد رسیدن به این هدف است که آیا وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه میشود
یا خیر .بر اساس جدول ( )4نتایج نشان میدهد سطح معناداری برای متغیر ارتباطات سیاسی برابر با  7/7766است که کمتر از
سطح معناداری  7/72بوده و از این رو میتوان نتیجه گرفت ،بین ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه رابطه معنیداری
وجود دارد .در نتیجه فرض صفر رد نشده و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .همچنین ضریب ارتباطات سیاسی که برابر با
 -0/081074گویای این مطلب است که بین ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه رابطه منفی وجود دارد .به عبارتی وجود
ارتباطات سیاسی موجب ارائه گزارشهای متقلبانه میگردد ،پس فرضیه دوم پژوهش تایید میگردد و وجود ارتباطات سیاسی
منجر به گزارشگری مالی متقلبانه میشود.
فرضیه سوم پژوهش درصدد رسیدن به این هدف است که آیا ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری
مالی متقلبانه را تضعیف مینماید یا خیر .جهت تصمیمگیری در خصوص رد یا پذیرش این فرضیه ،ضریب همکُنشی متغیرهای
ارتباطات سیاسی و توانایی مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس جدول ( )4نتایج نشان میدهد سطح معناداری برای
متغیر اثر تعاملی توانایی مدیریت و ارتباطات سیاسی برابر با  7/7798است که کمتر از سطح معناداری  7/72بوده و از این رو
می توان نتیجه گرفت ،اثر تعاملی توانایی مدیریت و ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه رابطه معنیداری وجود دارد .در
نتیجه فرض صفر رد نشده و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .همچنین ضریب اثر تعاملی توانایی مدیریت و ارتباطات سیاسی
که برابر با  7/887892گویای این مطلب است که بین اثر تعاملی توانایی مدیریت و ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه
رابطه مثبتی وجود دارد .این ضریب از میزان ضریب توانایی مدیریت که برابر با  7/471867است ،کمتر میباشد .در نتیجه
وجود ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف مینماید.
بحث و نتیجهگیری
در سال های اخیر ،تشخیص تقلب مالی به موضوع شایان تیوجهی برای عموم مردم تبدیل شده است؛ چرا که میزان تقلب مالی
به شکلی غیرعیادی افیزایش یافتیه است .در پژوهش حاضر نقش توانمندی مدیران در کشف کالهبرداری گزارشگری مالی
با در نظر گرفتن حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکتها با تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص
 SAمورد بررسی قرار گرفت .مشابه مطالعه حاضر پژوهش وانگ و همکاران ( )0771است .ولی تمایز پژوهش حاضر در تعیین
درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص  SAاست .وانگ و همکاران ( )0771در پژوهشی تحت عنوان ،توانایی مدیریتی،
ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه در چین ،که در نشریه حسابداری و سیاست عمومی به چاپ رسیده است ،تالش می-
کنند رابطه بین متغیرهای فوق را در فرضیهای علمی بررسی کنند .با استفاده از اطالعات شرکتهای سهامی در چین برای
دوره  0771الی  ،0770این محققین دریافتند که اوال افزایش توانایی مدیریتی منجر به کاهش گزارشگری مالی متقلبانه می-
گردد و ثانیا ،ارتباطات سیاسی بنگاهها میتواند تاثیر توانایی مدیریتی بر احتمال صورتهای مالی متقلبانه را محدود یا تضعیف
نماید .نهایتا بنگاههایی با مدیران با ظرفیت در مقایسه با بنگاههایی که چنین مدیران الیقی نداشته باشند ،با جریمههای
کمتری توسط نهادهای نظارتی مواجیه میگردند.
با توجه به احتمال تقلب در صورتهای مالی منتشر شده و اثرهای زیانبار آن در بازارهای مالی و کاهش سرمایهگذاری ،همه
سازمانهای نظارتی مسئول دراین زمینه را در جهت جلوگیری و کشف اینگونه موارد سیوق داده اسیت .آزمیون فرضییه اول
پژوهش به بررسی گزارش های مالی متقلبانه در شرکت هایی با مدیران توانا پرداخته است .بر اساس نتایج بیه دسیت آمیده و
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول ،حاکی از آن است که شرکتهایی با مدیران توانا ،گزارشهای مالی متقلبانه کمتیری را
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نسبت به مدیران ناتوان ،ارائه مینمایند .به بیان دیگر فرضیه اول را میتوان چنین تفسیر کرد که وجود مدیران توانا منجر بیه
تولید کمتر گزارش های متقلب خواهد شد .نتیجه فرضیه اول تایید و با پژوهش وانگ و همکاران ( )0771همخوانی دارد .ایین
بدان معناست که هر چه توانایی مدیران افزایش یابد از شدت بحران مالی درون سازمانی کاسته میشیود و توانیایی هیدایت و
کنترل بحران مالی برای مدیران افزایش مییابد .در نتیجه میتوان بیان نمود کیه میدیران توانمنید قیدرت کیاهش تقلیب در
گزارشگری مالی را دارند .مدیران شرکتهای دولتی دارای افق تصمیمگیری کوتاهمدت میباشند .لذا تالش مینمایند تا به هر
طریق ممکن از جمله دستکاری و م دیریت سود ،عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند .عالوه بیر ایین
روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نییز در ارتبیاط بیا
مدیریت سود تحت تأثیر قرار میدهد و سبب ایجاد تفاوتهای چشمگیر در سیاستهای مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکتها
می شود .آزمون فرضیه دوم پژوهش به بررسی ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهیای پذیرفتیه شیده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .بر اساس نتایج به دست آمده و یافتههای حاصل از آزمون فرضییه دوم ،حیاکی از آن
است که ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه دارد و در نتیجه مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسیی
در هیات مدیره ،تقلب را افزایش میدهد .نتیجه فرضیه دوم تایید شده و با پژوهش وانگ و همکاران ( )0771همخوانی دارد و
وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه میشود .در بررسی فرضییه سیوم بیه بررسیی قیوت و ضیعف تیاثیر
ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین توانایی مدیریتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه پرداخته شد .شواهد در آزمون فرضیه سوم
نشان داد که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف مینمایید .نتیجیه فرضییه
سوم تایید و با پژوهش وانگ و همکاران ( )0771همخوانی دارد .مبتنی بر نتایج آزمیون فرضییه پیژوهش ،شیواهد نشیان داد
شرکتهایی با مدیران توانا ،گزارشهای مالی متقلبانه کمتری را نسبت به مدیران نیاتوان ،ارائیه میینماینید .لیذا بیه میدیران
پیشنهاد میشود توانایی خود را باال برده تا تقلب در شرکت کاهش یابد.
به دلیل محاسبات زیاد در دست یابی به رقم نهایی متغیر وابسته ،از خطای موجود محاسباتی نییز بیه عنیوان یکیی از عوامیل
محدود کننده میتوان نام برد .به نظر میرسد برای تکامل این پژوهش الزم است مطالعات زیر انجام گیرد.
 بررسی دالیل وجود تقلب در صورتهای مالی و نقش دولت
 بررسی ارتباط بین تقلب و کیفیت حسابرسی با تجدید ارئه صورتهای مالی
 از مدلهای غیر خطی همانند الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی برای بررسی ارتباط بین گزارشگری مالی متقلبانه
و سازوکارهای حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن نقش دولت استفاده شود.
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