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Abstract 
Objective: The quality of firm management can have a significant 

effect on firm value, and can provide a basis for making proper 

economic decisions by preparing useful reports and publishing them in 

the capital market. Also, political connections affect managers' 

motivation for financial reporting and preparing financial statements. 

This research aims to examine the influence of political connections on 

the relationship between management ability and fraudulent financial 

reporting in the companies listed in the Tehran Stock Exchange, Tehran 

Stock Exchange. 

Method: Regarding the purpose of this study, a sample of 158 

companies listed in the TSE was selected from 2011 to 2017, and then, 

a data of 1106 firm-years was analyzed by a polynomial logistic 

regression model.  

Results: The findings showed that there is a negative and significant 

relationship between management ability and fraudulent financial 

reporting. Also, political connections have a significant and positive 

impact on the management ability and the fall of fraudulent financial 

reporting. 

Conclusion: The increased ability of management reduces the 

fraudulent financial reporting, and the political connections of the firm 

reduce the influence of the increased ability of management, aiming at 

reducing fraudulent financial reporting. That is, in companies with 

political connections, as management ability increases, fraudulent 
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financial reporting increases. In other words, in companies with 

political connections, the manager's ability to reduce fraudulent 

reporting is weaker than the manager's ability in the fraudulent area in 

companies without political connections. 
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تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی 

 متقلبانه
 

 پور محمد نظری

 الدین مقصودپور صالح
 چکیده

 اش ای برر ازش  شررکت شاشرو       یک اثر تأییدکننده تواند یمکیفیت مدیریت شرکت  هدف:

 تصریییا   شمینر  اتارا    توانرد  می سرمای  باشاز شز آنها انوشاز   سوشمند یها گزاز  طریق ازائ 

 گزازشگری با شز ازتباط مدیران ۀزیانگنیاید   اش طرفی ازتباطا  سیاسی،  فراهم اقوصاشی صحیح

هدف اش انجام این پژ هش، تأثیر  ز  این شهد. اش می تأثیر قراز تحت مالی های صوز  تهی    مالی

ی هرا  شررکت بین توانرایی مردیریت   گزازشرگری مرالی مونهبانر  شز       زابطۀازتباطا  سیاسی بر 

 .استشده شز بوزس ا زاق بهاشاز تهران  پذیرفو 

 تعرداش ای،  جیهر  ش براساس زگرسیون لجسرویک   ،پژ هش هدف ب  شسویابی منظوز ب  ز  :

 ترا  8931 یها سال طی بهاشاز تهران ا زاق بوزس شز شده پذیرفو  یها شرکت میان اش شرکت 851

 جهرت  شررکت  -سال 8811 مجیوع شز   انوااب ی، جامع  شز شسورسریگ نیون  ز   ب  8931

 شد. گرفو  نظر شز تحهیل انجام

نوایج نشان شاش ک  بین توانایی مدیریت   گزازشگری مالی مونهبانر  زابطر  منفری       :ها افو ی

معناشازی  جوش شازش. هیچنین تأثیر ازتباطا  سیاسی، بر توانرایی مردیریت   گزازشرگری مرالی     

 شاز  جوش شازش.امونهبان  یک زابط  مثبت   معن
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 ازتباطرا     ابدی یم کاهش مونهبان  مالی گزازشگری مدیریت، توانایی افزایش با :یریگ ج ینو

 یرا  تضرعی   زا مونهبان  مالی گزازشگری کاهش شز مدیریت توانایی تأثیر تواند یم شرکت سیاسی

 ی مردیریت هرا  ییتوانرا ی با ازتباطا  سیاسی برا افرزایش   ها شرکتبدین معنی، شز . کند محد ش

 کراهش  شز مردیریت  توانرایی  شیگرر،  عبراز   بر  . ابرد ی یمر گزازشگری مالی مونهبان  نیز افزایش 

 برد ن  یهرا  شررکت  اش ترر   یضرع  سیاسی، ازتباطا  با یها شرکت شز مونهبان  مالی گزازشگری

 .است سیاسی ازتباطا 

 ازتباطا  سیاسی، توانایی مدیریت، گزازشگری مالی مونهبان .ی کلیدی: ها واژه

 نیبرر زابطر  بر    یاسر یازتباطرا  س  ریتأث(. 8933الدین. ) پوز، محید؛ منصوشپوز، صالح نظری استناد:

 .813-212(، 2)88، شانش حسابدازی. مونهبان  یمال ی  گزازشگر تیریمد ییتوانا

 مقدمه
اعت وواد  ی رسوو ی و ریررسوو ی حسووابداری در  ووول دو دهووه گذشووتههووا ییرسوووا

توجوه بیشوتری را از به بازارهای سرمایه و گزارشگری موالی را کواهش داده و  گذاران هیسرما

و ه کواران،  4)وانگبه خود جلب کرده است  گذاران قانونسوی دانشگاهیان، کارشناسان و 

دارد.  قورار ا العوا  بور محوور اقتصواد محرکه موتور عنوان به سرمایه از رفی، بازار (.2247

 از سووی منطقوی و درسوت های تصو یم اتخوا  بوه بوازار در ایون ا العوا  درسوت جریوان

 بوه را اجت واعی رفواه بهبوود و اقتصوادی سرانجام توسوهه و شود می منجر کنندگان مشارکت

فوراهم  آن، هود  کوه ا العواتی اسوت منابع ترین مهم از مالی های گزارش .آورد ارمغان می

 ا العاتی از نیاز اعظ ی بخش و است اقتصادی یها یریگ میتص برای  الزم ا العا  کردن

. بنوابراین، اعت واد بوه صوحت (4399)نیکومرام، بادآور نهندی، کند  می فراهم را سرمایه بازار

ی سرمایه است و گزارشگری مالی متقلبانوه بازارهای مالی، سنگ بنای ها گزارشا العا  و 

ی مالی و نحووه ها صور . ه چنین، کیفیت (2222 ،2)رضایی کند یم دار خدشهاین اعت اد را 

ی مالی که تص ی ا   ینفهوان شورکت را تحوت ها صور گزارش اقالم بااه یت مندرج در 

 .(4391)رضوایی و افوروزی، ، از دیرباز دارای حساسیت زیادی بوده اسوت دهد یمقرار  ریتأث

 تهیوه مودیران توسو  کوه ییهوا گزارش بوودن متقلبانوه یوا صادقانه به نسبت نهاهای ناظرلذا، 

 هسوتند. ووون حساس سهام(، صاحبان ع ومی مج ع به مدیره گزارش هیئت )مانند شود یم
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)رهوروی شوود  مونهک  موذکور یهوا گزارش در توانود یمومودیران  در تقلوب یهوا زهیانگ

 (.4397دستجردی، 

و برآورهایشان نیوز  ها قضاو مدیران توانا از دانش کافی برخوردار بوده و  که ییازآنجا

از منابع سازمان در راستای تحقو  حوداکیری اهودا  بنحووه  توانند یم آنهاکارآمد است، لذا 

ریسو  ع لکورد ضوهی  و  توانود یمی استفاده ن ایند. بهالوه، نقش توانایی مدیریتی ا ستهیشا

 الزح وو  ح کوواهش دهوود و ه چنووین باعووب کوواهش مبلوو  ریسوو  ورشکسووتگی شوورکت را 

یی که احت ال وقوع تقلوب باالسوت، توانوایی مودیریتی ها  یمححسابرسی شود. در نهایت در 

 (.2241، 3)کریشونان و وانوگمتقلبانه را کاهش دهد  مالیاحت ال وقوع گزارشگری  تواند یم

ع وماً، نهادهوای  ؛ بدین مهنیی بر ارزرش شرکت داردا دکنندهییتاتوانایی مدیریتی دارای اثر 

ی فاقود مودیران توان نود ها شرکتنظارتی بواسط  محدودیت امکانا  و زمان ع دتاً بر روی 

های  توانایی مدیریتی باعب کاهش احت ال رسویدگی رود یم. بنابراین، انتظار شوند یممت رکز 

 (.2222، 1)و نوور و پواجلی ی نظوارتی شوود ها سوازمانو وضع مجازا  از سوی  تر یلیتفص

ی، مدیران توان ند نوه تنهوا ت وایلی بوه موبهم و پیچیوده ن وودن ع لکورد ده عالمتنظریه  ب  

مالی از ع لکرد  گران لیتحلو  گذاران هیسرمامطلوب خود ندارند، بلکه به منظورآگاه ساختن 

 نودین ا یمو تور فهمی مالی خواناتر و قابل ها گزارشی خود اقدام به انتشار ها ییتوانامطلوب و 

اقدام  ها شرکتی دارای مدیران توان ند ک تر از سایر ها شرکتی که  ور به. (2247، 2)حسن

بنابراین، استدالل بر  (.2247و ه کاران، 6)اندرو ندین ا یمبه مبهم ساختن ع لکرد واقهی خود 

موقع بوه بوازار  ی موالی و ا العوا  بااه یوت شورکت بوههوا گزارشاین است که مدیران توانا 

حتوی در یو  سرمایه افشا کنند و گزارشگری مالی متقلبانه ک توری داشوته باشوند. در نتیجوه، 

نقش مه ی در کاهش گزارشگری موالی  تواند یمی مدیریتی ها ییتوانااقتصاد مبتنی بر رابطه، 

وجوود تضواد منوافع بوین مودیران و از  رفوی،  (.2247و ه کاران،  )وانگمتقلبانه داشته باشد 

ی مختلو  ع لکورد ها جنبوهکه صداقت و درستی مودیران در گوزارش  شود یممالکان باعب 

ت ایول دارنود  مه ووالً؛ زیورا مودیران (4976، 7)جنسون و مکلینوگ شرکت، مورد تردید باشد
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ا العا  در خصوص ع لکرد میبت شورکت را افشوان ن ووده، ا العوا  مورتب  بوا ع لکورد 

زموانی کوه ع لکورد  کنود یمو. ه چنین، نظریه مدیریت مبهم بیان ضهی  خود را پنهان ن ایند

شرکت ضهی  است، مدیران ت ایل دارند توا ا العوا  را بوه صوور  موبهم و پیچیوده ارا وه 

واکونش  ریتوأخن ایند، زیرا بازار م کن است به ا العاتی که به صور  پیچیده افشوا شوده بوا 

موودیران بووا توانووایی کووم  شووود یمووی نوویب شیپبنووابراین، . (2242و ه کوواران،  9)آجینووادهوود 

 ی که مدیران توانا دارند، داشته باشند.ها شرکتگزارشگری مالی متقلبانه بیشتری نسبت به 

 تواند ین تنها ی  به ، رعایت استانداردهای حسابداریها پژوهش ب  نتایج بسیاری از 

 نیوز دیگوری عوامل باشد، زیرا آن مندرج در و اقالم مالی های صور  تض ینی برای کیفیت

تأثیرگوذار باشوند.  موالی گزارشوگری و مالی های صور  بر کیفیت توانند یموجود دارند که 

 و سیاسوی محافول در اقتصوادی هوای بنگاه و مالکان مدیران سیاسی نفو  این عوامل، از یکی

9نیا)وسیاسی است  قدر  های با کانون آنها رواب 
. با توجه به تقاضوای (2244 ه کاران، و 

مختل  بازار، به دلیل وجود بازارهای مالی مختل ، کیفیت گزارشگری مالی بسویار متفواو  

کنود. در یو  محوی  مبتنوی بور رابطوه،  های اقتصادی مختلفی ایفا می ی نقشده گزارشاست،

د، ها ت ایل دارند عودم تقوارن ا العواتی را از  ریو  ارتبا وا  سیاسوی بر ور  کننو شرکت

ی ها شورکت. از رفوی، (2222، 42)بول و شویوک ربنابراین کیفیت گزارشگری ک تری دارنود 

ی اقتصادی ویژه و مهافیت در برابر قوانین و مقررا  ها رانتدارای ارتباط سیاسی در آسیا، از 

 ییجو رانوت. بودین مهنوی، (2226، 42ای وای ؛2223، 44)جانسوون و میتوون برند یممهین، بهره 

 ور خواص اجورای  بوهاسوت.  سوودآوربسویار شوایع و کشورهای در حال توسهه ا العا  در 

شوده بورای تقلوب در  های اع ال قانون در کشورهای در حال توسوهه ضوهی  اسوت و جری وه

ی موالی باکیفیوت بواال، هوا گزارشی داخلوی و ارا وه هوا زهیانگی مالی برای افزایش ها صور 

 گزارشوگری احت ال بیشتری درگیر به مرتب  با سیاستی ها شرکتبسیار پایین است. بنابراین، 

دلیول حضوور نداشوتن مالو   ه چنوین، بوه (.2247و ه کواران،  )وانوگ شووند متقلبانوه مالی

ی تحت ها شرکتکرد شرکت و نظار  بر رفتار مدیران در انفرادی و خصوصی، ارزیابی ع ل
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بنوابراین،  (.4399و شوهریاری،  کردلور )ابراهی یح ایت سیاسی دولت، بسیار ک رنگ است 

استدالل شده است که فهالیت مدیران سیاسی از شفافیت ک توری برخووردار اسوت و مودیران 

. از آنجوا کوه (2247و ه کواران،  43)دنوگ کننود یموا العا  سیاسی را از سهامداران پنهان 

م کون  آنهوا، نودیجو یموبا ارتبا ا  سیاسی مه والّ منافع خود را در رواب  سیاسی  ها شرکت

را مخفوی و  گذاران هیسورمای مالی خود به ها گزارشرا در  کننده گ راهاست هر ع ل ع دی 

 (.2223و ه کاران،  41)لئوزیا پنهان کنند 

ی مهم مدیران )توانایی مدیریتی( را موورد توجوه قورار ها یژگیوپژوهش حاضر یکی از 

و  42)پیتروسوکیقانون ند اسوت  وکارشان کسبدهد. برخال  کشورهای رربی که فضای  می

روابو   براسواس مه ووالً آنهوا اقتصادی نظام که توسهه حال در ،کشورهای(2242ه کاران، 

 آنهوا حکومتی و قانونی سیستم که و ه چنین، کشورهایی (4399)خواجوی و حسینی، است 

 رواب  لذا، در این کشورها دارد. قرار باالیی سطح در اقتصادی فساد است، ثبا  یب و ضهی 

 رروم یعلو .(2229و ه کاران،  46)گلدمن شود یمتلقی  باارزش و مهم ها شرکت برای سیاسی

مشهود بودن نقش روابو  در اقتصواد ایوران، اینکوه آیوا مودیران ایرانوی از توانوایی الزم بورای 

 ی بورسی( برخوردارند یا نه؟ مبهم اسوت.ها شرکتکاهش ارتکاب تقلب )مخصوصاً مدیران 

زیر را مورد بررسی قرار داد:  سؤال توان یمی در ایران، ا رابطهه چنین، در وارووب فرهنگ 

آیا تاثیرگذاری توانایی مدیریتی بر تقلب )درصور  وجود( بطور سیسوت اتی  بوا موراوادا  

 بوین رابطوه خصووص در کوه انودکی هوای پژوهش بوه توجوه بوا لذا، سیاسی رابطه دارد یا نه؟

ارد د ضورور  و نیواز اسوت، گرفتوه صوور  گزارشوگری موالی متقلبانوه کیفوی  و مهیارهای

مهیارهای کیفی ازج له )توانایی مدیریت و ارتبا ا  سیاسی( که بر گزارشگری مالی متقلبانه 

، علیررم اه یوت بواالی مطالهوه رویکورد وجودبا این . شودتأثیرگذار است شناسایی و بررسی 

ی سیاسی، تاکنون این موضوع در ادبیا  داخلی ک تور ها شرکتی مالی متقلبانه در ها گزارش

ی وابسوته بوه ها شورکت، پژوهش حاضر، با بررسی رفتار رو نیامورد توجه قرارگرفته است. از 

برای ادبیوا  موجوود  تواند یمسیاست از دیدگاه توانایی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه 
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 یها هیفرض و پیشینه نظری، مبانی ابتدا هش،پژو بهدی یها بخش درافزایی داشته باشد.  دانش

 ارا و  و یریگ جوهینت و ها افتوهی بیوان بوا سوس  .اسوت شوده ارا وه پوژوهش و روش پوژوهش

 .رسد یم پایان به پژوهش پیشنهادها،

 ها پژوهش و تدوین فرضیه ۀنیشیپ

 توانایی مدیریت وگزارشگری مالی متقلبانه

 تواننود یمو ب  تئوری نئوکالسی  مدیران ارشد فرق وندانی با یکدیگر نداشوته و لوذا 

که هور  دهد یم. با این حال، مطالها  اخیر نشان (2223، 47)برترند و شوارجایگزین هم شوند 

 ور خواص،  بطور ویژه بر تص ی ا  شورکت تأثیرگوذار باشوند. بوه توانند یمکدام از مدیران 

که اع ال ویژه فوردی مودیران بور افشوای  دهد یممطالها  متهدد در ادبیا  حسابداری نشان 

، 49)دجونوگ و لینوگ گوذارد یموو پیامودهای گزارشوگری موالی توأثیر  ها شورکتداو لبانه 

ی سواز کساروهنایی مدیران در استفاده بهینه از منابع سوازمان منووط بوه یو ه چنین، توا (2243

، 49)کتوز ی مختل  ه چون مهار  فنی، مهوار  انسوانی و مهوار  مفهوومی اسوتها مهار 

ی حسابداری هر شرکتی مهوم ها هیروی فردی مدیران در انتخاب ها یژگیو. از  رفی، (4922

زیرا، این قابلیت مدیریتی نه تنها بر ع لکورد شورکت توأثیر  (.2244و ه کاران،  22)جیاست 

، بلکه بور احت وال اجورای قووانین و مقوررا  سوازمان بوورس و اوراق بهوادار توأثیر گذارد یم

 .گذارد یم

شورکت، رونود صونهت و شورای  کوالن اقتصواد  انداز وشوممدیران توانا بیشتر در مورد 

ی بهتر را انتخواب کورده و بااحتیواط اجورا ها پروژه توانند یم آنهاآگاهی دارند؛ بدین ترتیب، 

هایی هسوتند  ، بهتر از شورکتکنند یمهایی که مدیران توانا را استخدام  کنند. بنابراین، شرکت

از آنجایی که مدیران توانا بیشتر در موورد  (.2221، 24)کارملی و تیشلرکه مدیران توانا ندارند 

کوه  ی مؤثر را برآورده کننود، احت وال اینها قضاو  توانند یموکار خودآگاه هستند و  کسب

، نشوان (2222و پاجلیز ) و نور (.2247و ه کاران،  )وانگمرتکب تقلب شوند، ک تر است 

ای بور ارزش شورکت داشوته  ی  اثور تأییدکننوده تواند یمدادند که کیفیت مدیریت شرکت 

ارزش شورکت را بوه دیگوران بهتور نشوان  ، اعتبار وتوانند یمباشد. بدین مهنی، مدیران تواناتر 
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ی هوا یبازرسواز  ریو   تواننود یموی مونظم، هوا یبررسوی نظوارتی عوالوه بور ها سازماندهند. 

ی متقلوب را ها شورکتی خبوری و منوابع مختلو  دیگوری ها گزارش، ها ینظرسنجتصادفی، 

ی ها تیمحودودی نظوارتی کوه بوا ها سوازمان، کارکنان که ییآنجاشناسایی و کنترل کنند. از 

زمانی و منابع مواجه هستند، ارلب به این منابع وابسته هستند تا مشخص کنند که نقض قووانین 

ی نظوارتی، ناشوی از ها سازمان. ه چنین، اقداما  اجرایی (2242، 22)فیلزصور  گرفته است 

 ها شورکترا بورای ی بیشتری ها نهیهزشده حسابداری مسل اً  از اصول پذیرفته ها شرکتنقض 

باتوجه به اثر تاییدکنندگی توانوایی  (.2222و ه کاران،  23)ونداشت  خواهد یپو مدیران در 

ی دارای مودیران توان نود، نهادهوای نظوارتی تووان و انورژی ها شرکتمدیریتی، در مقایسه با 

مدیران ضهی  خواهند ن وود.  ی دارایها شرکتبیشتری را صر  رسیدگی گزارشا  مالی 

 .دهد یمی دارای مدیران توان ند را کاهش ها شرکتبر  جرا ماین امر احت ال وضع 

 اسوت ا العواتی ارا ه حسابداری، نظری وارووب  ب  مالی گزارشگری اصلی هد 

 تصو ی ا  اتخوا  بورای موالی یها صوور  کنندگان استفاده به ی،ریگ میتص  فرآیند در که

 قابول و شوفا  موالی ا العوا  وجوود (.4393کردسوتانی،  و )ثقفیمفید واقع شود  آگاهانه

 یریگ میتصو  اساسوی نیازهوای از و اجرایی مدیران اصلی پاسخگویی ارکان از یکی مقایسه

 سورمایه بازارهوای بقوا منظور است، بوه سرمایه بازارهای حیا  مایه است. ا العا  اقتصادی

 موقع بوه و قابول ا  ینوان کامول، صوحیح، را ها شورکت ا العوا  گذاران هیسرما است الزم

 در آنهوا انتشوار و سودمند یها گزارش ن ودن فراهم با مدیران با توانایی مدیریت باال بدانند.

 زمینه و تأثیر گذارد سرمایه بازار در کنندگان مشارکت یریگ میتص  بر تواند یم سرمایه بازار

 (.4396)صفدری و ه کاران، ن اید  فراهم اقتصادی صحیح تص ی ا  اتخا  برای را

دلیوول بوورای ارتکوواب تقلووب در  نیتوور مهم (.4391اسووتراوس و کووربین )  بووه اعتقوواد

کارکنوان،  یوا ی مالی اع ال فشار به مدیریت بورای گوزارش سوود اسوت. مودیریتها صور 

 ن اینود، اقودام موالی یها صور  در تقلب به ریرمالی یا و مالی فشارهای تحت است م کن

 سواختارهای سوود، موورد در تحلیلگوران بینانوه انتظوارا  ریرواقع از ناشوی است م کن فشار
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بیانیوه اسوتانداردهای  .باشود ضهی  ع لکرد و خارجی، مالی تأمین به نیاز انگیزشی، و پاداش

، ثبا  مالی، فشار خارجی، وضهیت مالی شخصی مودیران و رسویدن بوه 99حسابرسی ش اره 

ی موالی شوود، ها صوور اهدا  مالی وهار نوع فشار کلی که م کن است منجر به تقلب در 

و تحلیلگوران بوازار سورمایه،  رهیمد ئتیهی ها ینیب شیپ کر کرده است. ه چنین، عدم تحق  

قانون تجار ، ناتوانی شورکت در رقابوت بوا دیگور  414 ۀمادشرای  قرارداد وام، محدودیت 

ی فهال در صنهت، لوزوم کسوب مهیارهوای تهیوین شوده توسو  سوهامدار ع وده یوا ها شرکت

بنوابراین، بوا  یی از شکل سوازمانی فشوار دانسوت.ها ن ونهشرکت مادر، ح ایت از قی ت سهام 

  متقلبانوی هوا تیفهال توانود یمو، فشار و نیازهای موالی (4922)کریسی،  «میلب تقلب»توجه به 

مدیران را تحری  کند. این مورد در اقتصادهای در حوال گوذر ه چوون ایوران صوادق بووده 

بوروز رفتارهوای متقلبانوه وجوود دارد. در  ی با قووانین ضوهی  امکوانها  یمحاست، زیرا؛ در 

 گوزارش ارا وه و مالی شورکت اسناد جهل نتیجه، مدیران با ع لکرد ضهی  ت ایل بیشتری به

، ها شورکتادعوا ن وود در مقایسوه بوا سوایر  تووان یم، بنابراین کند یم اقدام تقلب حاوی مالی

ی دارای مدیران با توانایی کم، بیشتر به س ت ارا ه گزارشوا  موالی متقلبانوه سووق ها شرکت

 .کنند یمپیدا 

از  رفی دیگر، مدیران دارای توانوایی  اتوی بیشوتر، قودر  درت و تحلیول بیشوتری از 

 بوه نسوبت و آورده دسوت بوه کوافی شرای  حال و آینده شرکت و صنهت دارند و شوناخت

 بنوابراین توانوایی .کننود یمو اقودام تر نییپوا ریسو  دارای و تر تیوفیک با یها پروژه انتخاب

 (... و سوود پایداری  ری  شرکت )از فهالیت پایداری بر مستقیم صور  به تواند می مدیران

 قورار توأثیر تحوت را مالی یها صور  از کنندگان استفاده تص ی ا  تبع آن به و گذاشته اثر

موالی از کیفیوت بواالتری  نیتوأمی ها اسوتیسی آنهوا در رابطوه بوا هوا نیتخ دهد. در نتیجوه، 

ی که دارند قوادر یها یژگیو. با توجه به (2243و ه کاران،  21)دمرجیانبرخوردار خواهد بود 

 خواهد شده اتخا  یها استیسی ع لکرد ضهی  شرکت را کاهش و ها س یرخواهند بود 

 از اسوتفاده ایون حالوت، باشد. در داشته دنبال به شرکت برای را سودآوری حداکیر توانست
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بوود  نخواهود سوهامداران ضوروری نیواز موورد حود به سود رساندن منظور به مالیاتی اجتناب

ی که شرکت بوا بحوران روبروسوت، مودیران توانواتر، ها دورهدر  (.2242، 22ویلسون و ریجو(

)انوودرو و منووابع مووورد نیوواز خواهنوود داشووت  نیتووأمی در ارتبوواط بووا تر مناسووبی ریگ میتصوو 

های منفوی و ناخوشوایند  و مدیران با رکودهوای موالی و اقتصوادی، شووت (.2243ه کاران، 

جلووگیری  ها شرکتمقابله کرده و شرکت را از بروز درماندگی و درنهایت ورشکستگی در 

 مورد واحد کنترل در مدیریت توانایی بنابراین، هروه (.4397واالکی و ه کاران ). کند یم

 تووان و مانود خواهود باقی رقابت عرصه در بیشتر مذکور، تجاری واحد باشد، بیشتر رسیگی

 با توانایی باال مدیران ترتیب بدین (.4397)نیکبخت و قاس ی،  داشت خواهد باالتری رقابتی

در  ، لوذاصونهت دارنود و شورکت محی  از کافی ا العا  و باال یریگ میتص  دارای قدر 

بنابراین، . باشند داشته واقهیت به نزدی  بهتری ی ها قضاو  بود خواهند بحرانی قادر شرای 

یی که مودیران توانوا دارنود، فشوارهای ها بنگاه، (4922)کریسی، با توجه به نظریه میلب تقلب 

 ی مالی متقلبانه دارند.ها گزارشمالی ک تری دارند در نتیجه انگیزه ک تری برای 
 ارتباطات سیاسی وگزارشگری مالی متقلبانه

 نظیور سیاسوی و اقتصوادی سواختارهای که است داده نشان تجربی حسابداری مطالها 

 فشوار کنار در سیاسی نظام و فرهنگ عر ، مالیاتی، و تجاری قوانینقضایی،  -حقوقی نظام

 و مقررا  و قوانین کنندگان نیتدو ،گذاران هیسرما حسابرسان، و رفتار مدیران سرمایه، بازار

و  26)بوشو ن دهود یم قرار تأثیر تحت مالی گزارشگری به نسبت را سرمایه بازار فهاالن دیگر

از  رفی، با توجه به تقاضای مختل  بازار، به دلیل وجود بازارهای موالی  (.2226پیتروسکی، 

هوای اقتصوادی  دهوی نقش مختل ، کیفیت گزارشگری مالی بسویار متفواو  اسوت و گزارش

 فشوارهای با مواجهه منظور به . واحدهای تجاری(2222)بل و شیوک ر، کند.  مختلفی ایفا می

 تفسویر کوه ن اینود هودایت در جهتوی را خوود موالی گزارشوگری کننود یمو توالش سیاسی،

)رضوایی نشود  شرکت از به خارج ثرو  انتقال موجب مالی یها صور  از کنندگان استفاده

. درواقوع مود نظور قورار دادن عواقوب گزارشوا  موالی شورایطی را فوراهم (4391و افروزی، 

ی شورکت باشود هوا تیفهالصوادقانه بیوانگر نتوایج   ور بوهی مالی نتواند ها صور که  کند یم



 متقلبانه یمال یو گزارشگر تیریمد ییتوانا نیبر رابطه ب یاسیارتباطات س ریتأث/ 822

 

 سیاسوی یهوا  ر   ت وام و ه چنوین، سیاسوت داران (.4399و شوهریاری،  کردلر )ابراهی ی

 جهوت در افوزایش ایون زیورا دهنود، افوزایش را دولوت کنتورل تحوت منابع که دارند انگیزه

 تووان یمو. بنابراین،  ب  تئوری ن ایندگی (4992 ،27زی رمن و اتز)و نهاستآتوانایی  افزایش

که سهی  ریپذ س یری ها تیشخصی وابسته به سیاست، ها شرکتاستدالل ن ود که؛ مدیران 

ی بیشووتری دارنوود، توصووی  هووا مهار ک توور تووالش کننوود واز رفووی، توانووایی و  کننوود یموو

 (.2222، 29)لیم.کند یم

مهتقدنوود کووه افووراد سیاسووی از توانووایی الزم بوورای کنتوورل  (2221) بوشوو ن و ه کوواران

در راسووتای منووافع خودشووان از  ریوو  دادن رشوووه و سووایر مزایووا برخوردارنوود.  گووذاران قانون

بنابراین، واضح است که شرکت دارای ارتبا ا  سیاسی انگیزه بیشتری بورای ریرواقوع نشوان 

بایسووت  ها می گونووه شوورکت حوود نشووان دادن سووود زیوواد اسووت؛ زیوورا در این ازدادن یووا بوویش 

 ی برگرفته از رواب  سیاسی تهیه و ارا ه شوود.ها تیفهال سازی )پوشاندن( ا العاتی برای خنیی

ی مالی باکیفیت بواال بوا افوزایش ارتبا وا  ها گزارشبرای ارا ه  ها شرکت ورکلی، انگیزه  به

ی موالی بوا افوزایش هوا گزارشو به نوبه خود احت وال وقووع تقلوب در  ابدی یمسیاسی کاهش 

. به ه ین ترتیب، دلیل این امر این است که توانایی مودیر نقوش ابدی یمرواب  سیاسی افزایش 

ی بوا ارتبا وا  سیاسوی ها شرکتوکار و کاهش احت ال تقلب در  ک تری در مدیریت کسب

بوور ایوون اسوواس،  (.2247و ه کوواران،  )وانووگهای بوودون ارتبا ووا  سیاسووی  دارد تووا شوورکت

ی برای موبهم بوودن )ریور شوفا  مانودن( تر یقواسی، انگیزه های دارای ارتبا ا  سی شرکت

و وانوگ، 29)فوانا العا  و پیشگیری کامل رقیب از ض انت اجرایی قانون اجت اعی را دارد 

انگیزه مدیران را برای جلوگیری از تقلب کاهش دهد. بنوابراین، زموانی  تواند یماین  .(2222

، شوود یموی متقلوب نسوبتاً کوم تهیوین ها شورکتی نظوارتی بورای ها مانسازی ها مجازا که 

بورای  ها شورکت، بورای افوزایش انگیوزه شود یمی نظارتی اجرا ها سازمانمجازاتی که توس  

 بووراین اسوواس، (.2247و ه کوواران،  )وانووگ شووود ین ووجلوووگیری از تقلووب مووالی گووزارش 

 و کنگوره، ن اینودگان بوا ارتبواط واسوطه بوه هسوتند، سیاسوی روابو  دارای که ییها شرکت
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 دارنود نفو  آن بر و کرده وارد فشار بهادار اوراق بورس به ک یسیون آنها به وجوه پرداخت

 ه چنوین و شووند جری وه ک تور ک یسویون ایون سووی توا از شوود یمو باعب موضوع این و

 بوورس ک یسیون جری ه از جلوگیری برای پایین، ا العا  مالی کیفیت دارای یها شرکت

 .(2242، 32)کوریا کنند یماستفاده  سیاسی رواب  از بهادار، اوراق

اسواس  بور ع وده  ور به دولتی های شرکت مدیران سیاسی ع لکرد ارتقای فرضیه  ب 

 بور بیشوتر هوم ها ایون شورکت مودیران شوود. بنوابراین، می سونجیده مود  کوتاه مهیارهوای

 آثار مد  کوتاه در که ییها پروژهکنند.  می ت رکز مد  کوتاه های پروژه در گذاری سرمایه

 بور مهیارهوای ت رکوز اثور در مودیران، لذا .شوند می مهکوس بلندمد  در دارند، ولی میبت

 نشوان بیشوتری رربوت هوم متهورانوه های حسوابداری رویه از استفاده به مد  کوتاه ع لکرد

. (2229، 34و لوی )ژو هسوتند تأثیرگوذار موالی گزارشوگری کیفیوت بور درنتیجوه و دهنود می

 مودیران ع لکورد بور موؤثر نظوار  فقودان مالکیوت دولتوی یکوی از پیامودهایه چنوین، 

ی ضواب  ع ودتاً روابو  جا به ها شرکتبوده و در انتصاب مدیران اینگونه دولتی ی ها شرکت

 سیاسوی موقهیوت ارتقوای بورای دارنود ت ایل مدیران از این دسته درنتیجه ،ردیگ یممبنا قرار 

. (2242ه کواران،  و 32)کولینوانن اینود  جلوب را کارفرما مساعد نظر شده نحوی هر خود به

را بوه عنووان ابوزاری  ها شورکتبیان کرد که دولوت، برقوراری ارتبا وا  بوا  توان یمه چنین 

  (.4393نیا،  )رضایی و رفیهی ردیگ یمجهت کنترل آنها در نظر 

، م کون اسوت وردیوگ یمووکه دولت در نقوش مالو  در رابطوه ن اینودگی قوورار  زمانی

و ه کواران،  33)بوبواکریجیح داده شوود اهدا  سیاسی بر هود  حداکیرسوازی ثورو  تور

ی آنان را محدود کرده و باعب ها انتخاباین عوامل با اع ال محدودیت در مدیران،  (.2229

در ایون  (.4997، 31)هوامبری  و فینکلسوتین گوردد یموکاهش اثر مدیریت بر ع لکرد شرکت 

دیدگاه، مدیران بیشتر از نقشی مک ل در سازمان، دارای نقش ن ادین بوده کوه بوا اسوتفاده از 

به دنبال افزایش منوافع موالی خوود بووده  رهیمد ئتیهی در اختیار و اع ال کنترل بر ها سمیمکان

)مشوایخی و  که باعب تیبیت خوود در شورکت گردنود هستندیی ها استیستنها به دنبال اتخا  
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ی ها شورکتی از سوهام ا ع ودهو بوا توجوه بوه اینکوه مالکیوت بخوش  (4397ی وی، ظع حاجی

ی )تأمین دولت شبهشده در بازار سهام ایران در اختیار سهامداران ع ده حقوقی دولتی و  پذیرفته

و ...( قرار دارد. به دلیل مزایوای کوه  ها  هیبی بازنشستگی، ها صندوقاجت اعی، سهام عدالت، 

نشان  ها پژوهشارتباط مستقیم با دولت داشته باشند و  خواهند یمدارند مدیران  ها شرکتاین 

هایی که ارتبا ا  سیاسوی دارنود کیفیوت گزارشوگری، کیفیوت سوود و شوفافیت  داد شرکت

توانوایی سیاسوی  ی دارای ارتبا وا ها شرکتا العا  ک تری دارند، وون، م کن است در 

مدیران تنها در جهت حفظ منافع شخصی یا ارا ه ا العا  به افراد خواص و اهودا  از پویش 

هووای سیاسووی موودیران در  م کوون اسووت انگیزه تهیووین شووده بووه کووار گرفتووه شووده و ه چنووین

 ی مالی منهک  شود و و در نهایت به گزارشگری مالی متقلبانه منجر شود.ها گزارش
 هشپیشینه تجربی پژو

ی مالی با تنوع جنسویتی و ها صور دریافتند که تقلب  (2249و ه کاران) 32کامارودین

ی حاک یوت شورکتی )انودازه هوا یژگویوعوالوه بور ایون، بوین  .رابطه میبت دارد ها نقشتنوع 

های مالی  و نقش دوگانه مدیرعامل( و تقلب در صور  رهیمد ئتیه، تهداد جلسه رهیمد ئتیه

دریافتند کوه محودودیت منوابع موالی و  (2249و ه کاران ) 36آن رابطه مهناداری وجود دارد.

ی کارآفرینی رابطوه میبتوی دارنود، اموا ایون ها شرکتانسانی با احت ال تقلب مالی شرکت در 

دریافتنود کوه  (2247و ه کواران ) وانوگ .بوا قابلیوت نووآوری کواهش داد توان یماثرا  را 

. ه چنین شواهد حواکی شود یمافزایش توانایی مدیران منجر به کاهش گزارش مالی متقلبانه 

توانوایی مودیران را در احت وال تقلوب در  تواند یم ها شرکتاز این است که ارتبا ا  سیاسی 

 ی مالی ضهی  یا محدود کند.ها صور 

بیان کردند، کوه ارا وه خودما  ریور حسابرسوی رابطوه میبوت و   (2247)37حاجی عبداهلل

بوا  رهیمود ئتیهمهناداری با تقلب در گزارشگری مالی دارد. ه چنین وجود مدیران وابسته در 

دریافتنود کوه  (2247) بیب و حسنحتقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و مهناداری دارد. 

کیفیت گزارشگری موالی  ی و ه چنین کنترل تأثیرا گذار هیسرمامدیران توان ندتر نسبت به 

بوا  (2246و ه کواران )39رح وانهسوتند.  موؤثری گذار هیسورمای خواص ها مشخصوهو دیگر 
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در  ها شورکتی متقلب مالزی بیان کردند که مدیران ایون ها شرکتبررسی مدیریت سود در 

منظور کواهش در پرداخوت  های مشکوت به انجوام تقلوب، درآموودهای شوورکت را بوه دوره

حواکی از آن بوود کوه بیشترین انگیوزه  آنها. ه چنین نتایج پوژوهش کنند یممالیا  مدیریت 

 .منظور کسوب پواداش است ی شخصی بهها زهیانگی متقلب، ها شرکتتقلب مدیران در 

 از سووی ک تور هسوتند، سیاسی رواب  دارای که ییها شرکت داد نشان (2241کوریا )

 ن ایندگان با ارتباط واسطه به ها شرکت این .شوند یم جری ه بهادر اوراق و بورس ک یسیون

 آنهوا بر و کنند یم وارد فشار بهادر اوراق بورس ک یسیون بر آنها وجه به پرداخت و کنگره

 .شووند جری وه ک تور ک یسویون سووی ایون از کوه شوود یمو سبب موضوع این و دارند نفو 

 بور مودیران خودشویفتگی توأثیر»تحوت عنووان  پژوهشوی، با (2243) 39کامندر و ریجسنبیلت

اجورای  شورکت، در خوود جایگواه بهبوود منظور بوه خودشویفته، مودیران کوه دریافتند «تقلب

بور  ونانچه داد نشان آنها پژوهش . نتایجدهند یم قرار خود کار سرلوحه را جسورانه اقداما 

 بوه توانود یمو مودیران حود از بویش خودشیفتگی نگیرد، صور  نظارتی مدیران یها میتص 

و  12کیوان .بیندازد خطر به را شرکت منافع و شده منجر مدیر سوی از ریراخالقی اع ال رفتار

ی مرتب  بوا سیاسوت، بورای مخفوی کوردن یوا توأخیر ها شرکتکه  دریافتند (2242ه کاران )

در قبال مزایای دریافت شده، ت ایول دارنود سوود خوود را مودیریت کننود توا  یده درگزارش

بوه ایون  (2226بوش ن و پیتروسکی)  .جبران شود شانیها نهیهزگذاران گ راه شوند تا  سرمایه

 دولتوی، های ح ایت از برخورداری دلیل به سیاسی، رواب  دارای یها شرکتنتیجه رسیدند 

. کننود ین و احسواس را ا العاتی محی  شفافیت افزایش و افشا کیفیت و ارتقای بهبود به نیاز

 .گردند یممند  بهره ویژه امتیازهای از و داشته مالی دسترسی اعتبارا  آسانی به به زیرا

انتخواب حسوابرس و شوفافیت ا العوا  دریافتند کوه بوین  (4397تامرادی و ه کاران )

حسابداری رابطه میبت و مهناداری وجوود دارد. ه چنوین نتوایج نشوان داد ارتبا وا  سیاسوی 

پرداختی به دولت بر رابطه انتخواب حسوابرس و شوفافیت ا العوا   لهیوس بهی شده ریگ اندازه

 مودیریت سیاسوی، دارای ارتبا ا  یها شرکت بدین مهنی که،حسابداری تأثیر منفی دارد. 
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 بوا ه اهنوگ دیدگاه که هستند حسابرسانی انتخاب به خویش مایل نفو  و قدر  واسطه به

 ا العوا  شوفافیت اسوت م کون ییها شورکتونوین  در باشوند. بنوابراین، داشوته آنهوا را

ی شده به وسیله مالکیت دولتوی بور ریگ اندازهو ارتبا ا  سیاسی کند  پیدا کاهش حسابداری

رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت ا العا  حسابداری رابطه میبت دارد. بدین مهنی کوه، 

 نظوار  افوزایش بوه بیشتری یلت ا ییها شرکت ونین در دولت به وابسته ع ده سهامداران

 دارنود، بواالتر کیفیوت با حسابرسی تقاضای و سیاسی دارای ارتبا ا  یها شرکت بر خود

 .دهد یمافزایش  را حسابداری ا العا  شفافیت حسابرسی، کیفیت زیرا

 صواحبان حقووق سورمایه هزینوه و سیاسوی ارتبا وا  بوین دریافت کوه (4397محسنی )

 سیاسوی ارتبا وا  افوزایش بوا دارد. بنوابراین وجوود مهنواداری و منفوی رابطوه ها، شورکت

 مدیر دریافتند اگر ع لکرد (4396قادری و قادری ). ابدی یم کاهش سرمایه ، هزینهها شرکت

 اسوناد جهول به احت االً نامطلوب، ع لکرد کردن مخفی برای مدیر باشد، نامطلوب سال  ی

نیکبخوت و ه کواران کورد.  خواهود اقدام تقلوب حواوی موالی گوزارش ارا وه و مالی شرکت

 وجوود از حد بیش ا  ینان و مدیران ها تیقابلبین  مهنادار و منفی رابطه دریافتند که (4396)

 ا  ینوان میوزان از باشوند، توان ندتر سازمان مقاما  ارشد که هر اندازه دیگر، عبار  به دارد.

ی هوا تیقابل بوین مهنوادار راب  دهنده نشان نتایج شد؛ ه چنین خواهد کاسته از حد آنان بیش

 .دسازمانی بو راهبرد در انتخاب آنان نگرش نوع و مدیران

 و منفی اثر سیاسی و ارتبا ا  دولتی مالکیت دریافتند که (4396ابراهی ی و ه کاران )

 ارتبا وا  یا و دولت مالکیت درصد که و زمانی دارد مالی گزارشگری کیفیت بر مهناداری

 .ابودی یم کواهش ها شورکت گزارشوگری کیفیوت ،ابودی یمافوزایش  ها شورکت در سیاسوی

کیفیووت حسابرسووی و تقلووب در »بووا پژوهشووی تحووت عنوووان  (4396اعت ووادی و عبوودلی )

که رابطه منفوی و مهنواداری بوین انودازه حسوابرس، دوره تصودی دریافتند  «ی مالیها صور 

حسابرس، تخصص حسابرس در صونهت، مؤسسوه حسابرسوی متخصوص در صونهت بوا  وول 

های  دوره تصدی  والنی و امتیاز وضهیت کنترل و کیفیوت حسابرسوی بوا تقلوب در صوور 
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رابطه سیاست »با پژوهشی تحت عنوان  ،(4391زاده دهکردی و آقایی ) جفر مالی وجود دارد.

بوا  کننود یهایی کوه سوود تقسویم مو ، شرکتدریافتند «تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه

؛ ه چنین، سطح سود تقسوی ی نیوز شوند یاحت ال ک تری مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه م

 متقلبانه دارد.ای منفی با گزارشگری مالی  رابطه

بور  مهنواداری و منفوی اثور سیاسی، یها نهیهز که دریافتند (4396فر و ه کاران ) منصور

 دریافتند که توانایی مدیریت بور (4393یا و ه کاران )نایزدی .دارد مالی گزارشگری کیفیت

سوود و زیوان توأثیر منفوی دارد. بودین مهنوی کوه مودیران توانواتر، ارا وه مجودد  صوور ارا ه 

 و رضواییهای مالی ک تری خواهند داشت و درنتیجه کیفیوت سوود بواالتری دارنود.  صور 

 اسوت، مت رکوز آنهوا ساختار مالکیت که هایی شرکت در دریافتند که (4393حصار ) ویسی

 کوه دولوت بوا سیاسی گسترده رواب  دارای یها شرکت در آنکه حال باالست؛ سود کیفیت

 کوه هایی در شورکت ه چنوین .اسوت پوایین سوود کیفیوت دارند، مت رکزی مالکیت ساختار

 یها شرکتدر  ولی است، پایین عادی سهام سرمایه هزینه دارند، مت رکزی مالکیت ساختار

 هزینوه سورمایه دارنود، مت رکوزی مالکیت ساختار که دولت با گسترده سیاسی رواب  دارای

 اثور دولوت دریافتنود ح ایوت سیاسوی (4392نجفوی)  و مح ودآبادی. است باال عادی سهام

 .  دارد ها شرکت ا العاتی محی  و شفافیت بر منفی

 :شوند یمی پژوهش به شرح زیر تدوین ها هیفرضشده  با توجه به مطالب بیان

 ی اصلی پژوهش: ها هیفرض

 ی وجود دارد.مهنادار رابط توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه  بین: 4فرضیه 

بین توانایی مودیریت و گزارشوگری موالی متقلبانوه را  رابطهارتبا ا  سیاسی،  :2فرضیه 

 .کند یمتضهی  یا محدود 

 ی فرعی پژوهش:ها هیفرض

ی مهنوادار رابطوهمودیریت و تقلوب در گزارشوگری موالی  توانوایی: بوین 4فرضیه فرعی 

 وجود دارد.
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 رابطووهی مووالی ها صووور موودیریت و احت ووال تقلووب در  توانووایی: بووین 2فرضوویه فرعووی 

 وجود دارد.ی مهنادار

بین توانوایی مودیریت و تقلوب در گزارشوگری  رابطهارتبا ا  سیاسی،  :3فرضیه فرعی 

 .کند یمیا محدود  مالی را تضهی 

بووین توانووایی موودیریت و احت ووال تقلووب  رابطووهارتبا ووا  سیاسووی، : 1فرضوویه فرعووی 

 .کند یمیا محدود  ی مالی را تضهی ها درصور 

 شناسی پژوهش روش

از  هوا داده گوردآوری شیوه نظر از و کاربردی پژوهشی هد ، نظر از حاضر پژوهش

اثبواتی حسوابداری اسوت.  یها پژوهش حوزه در رویدادی ی پ تجرب  هین یها پژوهشنوع 

ی ها سوالشده در بوورس اوراق بهوادار  وی  ی پذیرفتهها شرکتجامهه آماری پژوهش شامل 

ی عضوو جامهوه آمواری دارای شورای  و ها شرکتصور  که کل  بدین است 4396تا  4392

هایی کوه  ، جزن ن ونه آماری قرار خواهند گرفوت و آن دسوته از شورکتهستندمهیارهای زیر 

 429ی انجوام شوده ها یبررسبا توجه به  واجد این شرای  نباشند، از ن ونه حذ  خواهند شد.

 العوا  الزم انتخواب شودند. ا ها هیفرضوبرای آزموون  4392-4396شرکت  ی دوره زمانی 

رهاورد نوین و پایگاه رس ی اینترنتی سازمان بورس اوراق بهوادار  افزار نرماز  ری   ها شرکت

جودول تجزیه تحلیل شدند.   12و اییوز14سالور یت یبگردآوری شد. داده با استفاده از نرم افزار 

 .دهد یمرا نشان  ها شرکتانتخاب  نحوه، 4
 تعیین حجم نمونه. 1جدول 

 222 91ی فهال در بورس اوراق بهادار تا پایان سالها شرکت

 :شود یمحذ  

 119 92 دارند 29/42یی که سال مالی ریر از ها شرکت

 362 93 ی مالیگر واسطهی ها شرکت

 297 79 با ا العا  مالی ناقص ها شرکت

 429 429 *ی ریرفهال در بورسها شرکت

 429  ن ونهی ها شرکتتهداد 

 .ریرفهال است آنهایی که ن اد مهامالتی ها شرکت*
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 الگوی پژوهش

ی بوورای متغیوور وابسووته، ریگ انوودازهدر پووژوهش حاضوور، بووه دلیوول اسووتفاده از دو روش 

( تقلوب در 4از  ریو  دو الگوو، کوه در الگووی ) ها هیفرضوگزارشگری موالی متقلبانوه نتوایج 

ی زیر برناموهی موالی )الگووی ها صوور ( احت ال تقلوب در 2گزارشگری مالی و در الگوی )

 (.2247و ه کواران،  )وانگ. در این پژوهش با توجه به پژوهش شود یمژنتی ( تخ ین زده 

 است. شدهی رگرسیونی لجستی  زیر استفاده الگوهااز  ها هیفرضبرای آزمون 

(4) 
               =                                 
                                                   
                                                      
                                                     

 

(2) 

                 =                                
                                                   
                                            
                                                     
          

 ی متغیرهای پژوهشریگ اندازه

عنوان متغیور وابسوته در ایون پوژوهش اسوت کوه از دو روش  گزارشگری مالی متقلبانه به

 گیری شده است: اندازه

 اگر شرکت در سال جواری تقلوب در :(Fraud Financialt) تقلب در گزارشگری مالی. 1

 و در ریر این صور  صفر. 4گزارشگری مالی خود داشته باشد عدد 

ی متفواوتی در نظور ها شاخصی مختل  ها پژوهشی متقلب در ها شرکتبرای انتخاب 

ی که تأخیر در افشای ا العا  بااه یوت ها شرکتشده است. در این پژوهش عالوه بر  گرفته

(، 43های ثبوت شوده نوزد سوازمان، بنود دارند )دستوراله ل اجرایی افشای ا العوا  شورکت

موردود، عودم اظهوارنظر و یوا  آنهواهایی کوه حسابرسوی  ؛ شرکت (2247و ه کاران،  )وانگ

ن علت نوع اظهارنظرشان  کر گردیدند، با و یکی از مصادی  تقلب  یل عنوا اند بودهمشروط 

؛ که مصادی  بور مبنوای شوند یمی متقلب شناسایی ها شرکتعنوان  احراز یکی از مصادی ، به

. شناسووایی نادرسووت 4از:  انوود عبار  اند شوودهانتخوواب  (4396)اعت ووادی و عبوودلی،  پووژوهش



 متقلبانه یمال یو گزارشگر تیریمد ییتوانا نیبر رابطه ب یاسیارتباطات س ریتأث/ 815

 

ی هوا یموجوودو  هوا یویدارایی در ن وا شیب. 2؛ افتهی ق تحی درآمدهای ریگ اندازهدرآمدها و 

یی ن وا کم. 1؛ افتهی تحق  ها نهیهزی ریگ اندازهو عدم  ها نهیهز. شناسایی نادرست 3پایان دوره؛ 

ی موالی ها صور . عدم تهیه 2ی  خیره؛ ها حسابو استفاده نادرست و متقلبانه از  ها یبدهدر 

به شوکل اساسوی زیور سوؤال  آنهاهایی که فرض تداوم فهالیت  با فرض توق  فهالیت شرکت

 ی حسابرسی بازیافت یافته است.ها گزارشرفته و در 

 شده استفاده مالی های نسبت(: Fraud Likelihoodt)ی مالیها صورت. احتمال تقلب در 2

زارع و توسو   شوده پوژوهش انجام اسواس بور موالی یها صوور  تقلب احت ال سنجش برای

در  سورمایه نسوبت شوامل گردیود کوه انتخواب  (4397داداشی و ه کاران )، (4392ملکیان )

 نسوبت فوروش، و خودما  درآمود بوه دریوافتنی یها حساب نسبت ،ها ییدارا کل به گردش

 های بدهی به نقد وجه نسبت ،ها ییدارا به ناخالص سود نسبت صاحبان سهام، حقوق به بدهی

 و قودر مطلو  تغییورا  در نسوبت جواری جواری یها ییدارابه  کاال موجودی نسبت جاری،

 تقلوب ژنتیو  یزیر برنامه الگوی بر اساس و اکسل مرتب افزار نرم در محاسبه از . پ است

صور   به ورودی متغیرهای و تقلب تابعبین  آمده به دست رابطه گردید محاسبه زیر شرح به

 :استالگوی زیر

(3) 

                                               
                                                    
                                          
                                                
                       

ی دریوافتنی بوه ها حسواب: REC/S، هوا ییداراکل  : سرمایه در گردش بهWC/TA که در آن؛

، هوا یویداراکل  : سوود ناخوالص بوهGI/TA: بدهی به حقوق صاحبان سوهام، TD/TAفروش، 

CASH/CL ،وجه نقد به بدهی جاری :INV/CA ،قودر     : موجودی بوه دارایوی جواری :

 مطل  تغییرا  در نسبت جاری است.

باشد عدد ی  و در ریور  F>22/2ابتدا عدد تقلب از الگوی باال محاسبه شده است اگر 

 .شود یماین صور  صفر اختصاص داده 
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 مدیریتتوانایی 
ه کواران  و دمرجیوان الگووی از مدیریت توانایی یریگ اندازه برای حاضر، پژوهش در

 سوس  و شورکت کوارایی یریگ اندازه از استفاده الگو، با این در .است شده استفاده (2242)

 یهوا یژگویو و کنتورل وابسوته متغیر عنوان به متغیره وند خطی رگرسیون در آن وارد کردن

 شورکت، ی کواراییریگ انودازه منظور بوه .شوود یمو محاسوبه مودیریت توانایی شرکت،  اتی

اند. برای محاسوبه  کرده استفاده ها داده پوششی تحلیل الگوی از (2242ه کاران ) و دمرجیان

. در شود یمکارایی مدیران شرکت سنجیده  ها دادهاین متغیر ابتدا با استفاده از تحلیل پوششی 

 ها سوتاندهکوه  روند یم( به کار Y( برای تولید تهدادی ستانده )Xی  شرکت تهدادی نهاده )

در شورکت اگور میوزان  ی شرکت باشند.مش خ ی در راستای اهدا  و ستیبا یم( ها یخروج)

سنجیده شود میزان کوارایی  ها یخروج( در جهت تولید ها یورود) ها نهادهاستفاده مطلوب از 

ی حاصل خواهود ور بهره. از ترکیب کارایی و اثربخشی، دیآ یم)خوب کار کردن( به دست 

 حاصل درآمد پژوهش این ی تابهی از کارایی و از اثربخشی است. درور بهرهشد در حقیقت 

 یها نوهیهز رفتوه؛ فوروش کواالی بهوای دیگور؛ یهنوی متغیور 1 و خروجوی عنوان به فروش از

 یهوا یویدارا و آال  و تجهیوزا ؛ مانوده خوالص اموالت، ماشوین فروش؛ و اداری ع ومی،

 بوا سیسوتم ع لکورد گیری است. الگوی اندازه شده گرفته نظر در ورودی عنوان به را نامشهود

 که است آماری الگوی نوعی ها، داده پوششی تحلیل ( DEA) و ورودی های داده از استفاده

 دارد. کاربرد برای خروجی،
(1)                                                    

، CoGS ؛t، فروش شرکت در سوال Sales؛ t، کارایی منابع شرکت در سال Maxکه در آن؛ 

؛ tهای ع وومی، اداری و فوروش در سوال  هزینوه ،SG&A؛ tبهای کاالی فروش رفته در سال 

NetPPEآال  و تجهیزا  در سال  ، مانده خالص امالت، ماشینt ؛ وIntan دارایی نامشهود ،

 . است tدر سال 

 الگووی در شورکت  اتوی یها یژگیو اثر کنترل منظور به (2242ه کاران ) و دمرجیان

 و شرکت  اتی یها یژگیو اساس بر کارایی جدا، یهنی بخش دو به را شرکت کارایی خود
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شورکت   اتی ویژگی 2 کنترل از را با استفاده کار این آنها. اند کرده تقسیم مدیریت، توانایی

 و بوورس در شرکت پذیرش ع ر شرکت، نقدی جریان سهم بازار شرکت، شرکت، )اندازه

  اتوی یهوا یژگویو عنوان به متغیر 2این  از هرکدام. اند داده فروش خارجی )صادرا ( انجام

 جهوت در یوا ن ایود اتخوا  بهتوری تصو ی ا  توا ک   کنند مدیریت به توانند می شرکت،

 ویژگوی 2 ایون زیور الگووی در. کننود محودود را مودیریت توانوایی و کورده ع ول عکو 

 .اند شده کنترل

(2) 
                                     

                           
                                 

 که در آن؛ 

Size ی شرکت. ها ییدارا: اندازه شرکت و برابر با لگاریتم  بیهی مج وع 

Market share.سهم بازار شرکت و برابر با نسبت فروش شرکت به فروش کل صنهت : 

Free Cash Flowآزاد است؛ اگر شرکتی جریان نقد آزاد میبت داشوته  نقد جریان : شاخص

 .شود یمباشد، عدد ی ، در ریر این صور  عدد صفر داده 

Currency Indicator Forein ی کوه صوادرا  )فوروش بوا ها شرکت، متغیر دامی است برای

 شده است. در ریر این صور  صفر در نظر گرفته 4اند برابر  ارز خارجی( داشته

نیوز ماننود تحلیول  بواالدهنده میزان توانایی مدیریت است. الگووی  مانده الگو نیز نشان ( باقی )

باید در سطح صنهت ارزیابی شود به ه ین دلیول در آن متغیرهوای مربووط بوه  ها دادهپوششی 

 .(2242ه کاران،  و دمرجیان) اند نشدهسطح کل بازار در الگو اثر داده 
 ارتباطات سیاسی

کوه عبارتنود از: روش اول:  میا گرفتوهبرای محاسبه ارتبا ا  سیاسی دو روش را در نظر 

درصد باشود شورکت  22اگر درصد سهام توس  دولت و یا نهادهای وابسته به دولت بیش از 

دوم: اگور حوداقل  روش (.4397رودپشوتی و محسونی،  )راهن وایدارای ارتباط سیاسی است 

های دولتی یا نهادهوای وابسوته بوه دولوت  مدیره شرکت ن اینده شرکت یکی از اعضای هیئت
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. در این پژوهش شرکتی دارای ارتبا ا  سیاسی است که هر دو مهیار (2242، 13)فانگباشد 

 در ریر این صفر است.را داشته باشد، اگر شرکت دارای ارتبا ا  سیاسی باشد عدد ی  و 
 متغیرهای کنترلی
صوور  دقیو   به 2گیری ت ام متغیرهای کنترلی تحقی  در جودول  اندازه ۀنحوتهری  و 

 شده است: ارا ه
 ی متغیرهای پژوهشریگ اندازه. تعریف و 2جدول 

 نام متغبر ن اد انگلیسی تهری  ع لیاتی

دارای رتبه الو  جامهوه حسوابداران  مؤسسا اگر شرکت توس  

رسوو ی حسابرسووی شووود عوودد یوو  در ریوور ایوون صووور  صووفر 

 .(4396اعت ادی و عبدلی، )

 اندازه موسسه حسابرسی     

کول اعضوای  بوه رهیمود ئتیهاز  ری  نسبت اعضوای ریرموظو  

 رهیمد ئتیهاستقالل           شود یمی ریگ اندازهمدیره  هیئت

گذاران نهوووادی،  سووورمایه (،4999بووووش ) تهریووو مطووواب  بوووا 

ی ها شرکتی بی ه، ها شرکت، ها بان گذاران بزرگ نظیر  سرمایه

 های بازنشستگی هستند. ی و صندوقگذار هیسرما
 نهادی گذاران هیسرما      

 درصد سهام در دست مدیر عامل         مدیر عامل.برابر است با درصد سهام در دست 

ترین سوهامدار کوه بیشوترین درصود  این متغیر برابر است با بزرگ

 (.2247و ه کاران،  وانگ) سهام در اختیار دارد
 ترین سهامدار شرکت درصد بزرگ          

های حضووور  ی ع وور شوورکت از موود  سووالریگ انوودازهمنظور  بووه

 است. شدهدر بورس اوراق بهادار تهران استفاده  ها شرکت
 ع ر پذیرش شرکت در بورس    

 اهرم مالی     .ها ییدارا کل به بلندمد  ومد   کوتاه یها یبده مج وع نسبت

 ارزش بازار بور ارزش دفتوری حقووق صواحبان سوهام بوه از تقسیم

ضورب سوهام در جریوان  ارزش بوازار نیوز از حاصلآیود  دست می

 شده است. شرکت در قی ت سهام پایان سال محاسبه

MB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

 بازده حقوق صاحبان سهام     از تقسیم سود پ  از کسر مالیا  بر ج ع حقوق صاحبان سهام

 اندازه شرکت      شرکتبرابر است با لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 
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 ی پژوهشها افتهی
 آمار توصیفی 

 مرکوزی یها شاخص برخی شامل که را شده آزمون متغیرهای توصیفی آمار 3جدول 

بهوادار تهوران در بورس اوراق  شده رفتهیپذی ها شرکتدر . دهد می نشان است، پراکندگی و

احت ووال تقلووب در  27/2تقلووب در گزارشووگری مووالی متقلبانووه و  19/2بووه  ووور متوسوو  

دارای روابو  سیاسوی  ها شورکتاز  62/2ی مالی وجود دارد که با توجوه بوه اینکوه ها صور 

ی پذیرفته شده در بورس تهران منفوی ها شرکتهستند و ه چنین، میانگین توانایی مدیران در 

یی کوه مرتکوب گزارشوگری موالی متقلبانوه ها شورکتاستدالل ن ود اکیور  انتو یماست پ  

دارای روابوو  سیاسووی هسووتند. زیوورا، توانووایی موودیر نقووش ک تووری در موودیریت ، شوووند یموو

های  ی با ارتبا ا  سیاسوی  دارد توا شورکتها شرکتوکار و کاهش احت ال تقلب در  کسب

سیاسووی  ٔ  پشووتوانهروابوو  سیاسووی از بوودون ارتبا ووا  سیاسووی و از  رفووی، موودیران دارای 

 بوازار فشوار زیورا اسوت؛ ک تور آنهوا حسابداری ا العا  پایین کیفیت نگرانی برخوردارند،

، بنوابراین است تر نییپا سیاسی، ارتبا ا  بدون یها شرکت به نسبت ها شرکت بر این سرمایه

 .شوند یمبیشتر مرتکب تقلب 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص آمار. 3 جدول

 اریمه انحرا  حداقل حداکیر انهیم نیانگیم رهایمتغ

 199/2 222/2 222/4 222/2 192/2 تقلب در گزارشگری مالی

 191/2 222/2 222/4 222/4 277/2 ی مالیها صور احت ال تقلب در 

 424/2 -122/2 264/2 2246/2 -2222/2 توانایی مدیریت
 191/2 222/2 222/4 222/4 622/2 یاسیس ارتبا ا 

 279/2 -397/2 123/2 222/2 -2221/2 توانایی مدیریت* ارتبا ا  سیاسی

 126/2 222/2 222/4 222/4 766/2 اندازه موسسه حسابرسی

 471/2 222/2 222/4 622/2 627/2 رهیمد تیهاستقالل 

 122/2 222/2 222/23 222/2 162/2 درصد سهام در دست مدیرعامل

 339/2 222/2 994/2 334/2 123/2 سهامداران نهادی

 243/2 222/2 991/2 242/2 192/2 درصد بزرگترین سهامدار شرکت

 211/2 222/2 994/3 729/2 623/2 ع ر پذیرش شرکت در بورس
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 اریمه انحرا  حداقل حداکیر انهیم نیانگیم رهایمتغ

 246/2 242/2 277/2 649/2 642/2 اهرم مالی

 212/2 -726/41 929/46 422/2 113/2 ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام

 164/2 -397/2 416/2 223/2 221/2 صاحبان سهامبازده حقوق 

 629/4 911/9 962/49 672/43 947/43 اندازه شرکت

 آمار استنباطی

 ارزش دو از یکوی فقو  و نیسوت وابسته، پیوسته متغیر پژوهش این در اینکه به توجه با

 لجسوتی  رگرسیون الگو از پژوهش یها هیفرض آزمون ، برایکند یم اختیار ی  را و صفر

 نیازی که است این لجستی  رگرسیون الگو ویژگی نیتر مهماست.  استفاده شده وندمتغیره

 و بوودن ندارد. نرموال کوواریان  یها  یماتر ه سانی و بودن ی نرمالها فرض برقراری به

 در بورازش نیکوویی قودر  و اعتبوار بررسوی ندارد. برای کوواریان  یها  یماتر ه سانی

 نیکویی برازش قدر  و اعتبار بررسی برای ،یا ج له دو وابسته متغیر با رگرسیونی یالگوها

 تهیین ل شو، ضریب-یی، آزمون هاس رن ا راست نسبت )آزمون ها  یتکن نیتر جیرا از الگو

است. جهت ا  ینان از اینکه ارتباط خطوی  شده استفاده ی(نی شیپ صحت فادن، درصد -م 

میان متغیرها، بر نتایج پژوهش اثرا  نامطلوبی خواهد داشت یوا خیور، عامول توورم واریوان  

 .شود یممشاهده  2و  1است که نتایج آن در جداول  شدهمحاسبه 

متغیور مسوتقل ایون  عنوان بوهسوطح مهنواداری بورای توانوایی مودیریت  دهد یمنشان  1جدول 

درصد ک تر است، از  رفوی بوا توجوه  2حاصل گردیده که مقدار آن از سطح  22/2پژوهش 

 99نتیجه گرفوت کوه در سوطح ا  ینوان  توان یمپ   (794/2به منفی بودن ضریب این متغیر)

وجوود دارد.  دار مهنوادرصد بین توانایی مدیریت و تقلب در گزارشگری مالی رابطوه منفوی و 

ادعوا ن وود کوه توانوایی  تووان یموو  شوود یموبا این شواهد فرضیه اول پژوهش، تأییود  مطاب 

مدیریت باال نقش بسزا ی در کواهش تقلوب در گزارشوگری موالی دارد. در ارتبواط بوا متغیور 

و رابطوه آن بوا تقلوب در گزارشوگری موالی، سوطح  گر لیتهدعنوان متغیر  ارتبا ا  سیاسی به

( پو  -631/2ستیم و با توجه بوه منفوی بوودن ضوریب ایون متغیور )را شاهد ه 22/2مهناداری 

منفوی  رابطو نتیجه گرفت که بین ارتبا ا  سیاسی و تقلب در گزارشگری مالی ی   توان یم
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 24/2ی ارتبا وا  سیاسوی* توانوایی مودیریت برابور دار مهنواوجود دارد؛ اما سوطح  دار مهناو 

(، پو  در 421/3بوودن ضوریب ایون متغیور ) حاصل گردیده است، از  رفی با توجه به میبت

نتیجه گرفت که ارتبا وا  سیاسوی رابطوه بوین توانوایی مودیریت و  توان یم 99سطح ا  ینان 

 کواهش کیفیوتدیگر،   عبار  . بوهکنود یموتقلب در گزارشگری مالی را تضهی  یا محدود 

 توجهی بی دلیل به سیاسی ارتبا ا  دارای یها شرکت در تقلب موارد افزایش و ا العا 

اع وال محودودیت و  (2244و ه کواران،  )وانی ستآنهای ها ییتواناو  ها شرکت مدیران به

ی آنان را محدود کرده و باعب کاهش اثر مدیریت بر ع لکورد ها انتخاب، سیاسی در مدیران

 دارنود ت ایول مدیران از این دسته درنتیجه (.4997فینکلستین، )هامبری  و  گردد یمشرکت 

ن اینود  جلوب را کارفرموا مسواعد نظور شده نحوی هر خود به سیاسی موقهیت ارتقای برای

در این دیدگاه، مدیران به جای اینکه نقشی مک ول در سوازمان . (2242ه کاران،  )کولینان و

هوای  ی سیاسی م کون اسوت انگیزهها شرکتلذا، در  .دارای نقش ن ادین هستندداشته باشند، 

ی مالی منهک  شود و و درنهایت به گزارشگری موالی متقلبانوه ها گزارشسیاسی مدیران در 

آمده در نتایج تخ ین و ه چنین در سوطح مهنواداری  دست به LRبا توجه به آماره منجر شود. 

ی پژوهش مهنادار بووده و الگوهاادعا ن ود که  توان یمدرصد  92( با ضریب ا  ینان 224/2)

 و 9ل شوو بوا درجوه آزادی  -هاسو ر آماره از اعتبار کافی برخوردار است. احت ال مهناداری

% 2از انجا این مقادیر بزرگتور از . است% 31% و 22به ترتیب  42اندروز با درجه آزادی  آماره

نیکوویی  دهنده نشوانکوه  شوود یمل شو پذیرفته -است، بنابراین فرضیه صفر در آزمون هاس ر

% 7کوه  دهد یمکه این نتیجه نشان  است% 7ضریب تهیین م  فادن تقریباً . برازش الگو است

. در الگوو شوود یمووسیله متغیرهای مستقل و کنترلی الگو توضیح داده  تغییرا  متغیر وابسته به

 متغیور کوه حوالتی ی الگوو درنویب شیپ صوحت ی کل الگو، درصودنیب شیپ( درصد صحت 4)

. از آنجوایی اسوتدرصد  11/23و 92/69، 16/64صفر و ی  به ترتیب در سطح  برابر وابسته

نتیجوه گرفوت کوه قودر  نیکوویی  تووان یمو، بنابراین استدرصد  22که این مقدار بیشتر از 

 .استبرارزش الگو باال 
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 یمال یگزارشگر در تقلب الگو از استفاده با ها هیفرض آزمون یبرا( 1) الگو برآورد جینتا .1 جدول

 یخط هم یمهنادار سطح والد آماره بیضرا رهایمتغ

 - 323/2- 723/2- 22/2 (0αمبدأ ) عرض از

 241/2 22/2 -623/2 -794/2 توانایی مدیریت

 376/4 22/2 -442/1 -631/2 ارتبا ا  سیاسی

 222/2 24/2 337/2 421/3 ارتبا ا  سیاسی* توانایی مدیریت

 449/4 22/2 799/3 319/2 اندازه موسسه حسابرسی

 262/4 24/2 319/2 942/2 رهیمد تیهاستقالل 

 472/4 49/2 314/4 214/2 درصد سهام در دست مدیرعامل

 322/4 17/2 742/2 427/2 سهامداران نهادی

 479/4 22/2 -499/2 -727/2 درصد بزرگترین سهامدار شرکت

 276/4 79/2 -262/2 -232/2 ع ر پذیرش شرکت در بورس

 493/4 22/2 199/2 977/4 اهرم مالی

 279/4 22/2 -936/2 -294/2 صاحبان سهامارزش بازار به دفتری حقوق 

 292/4 22/2 -299/3 -232/2 بازده حقوق صاحبان سهام

 112/4 22/2 946/4 293/2 اندازه شرکت

R
 27/2 م  فادن 2

 4231/429 آماره نسبت درستن ایی

 222/2 سطح مهناداری الگو

 (2222/2) 4392/42 (9ل شو )مهناداری با درجه آزادی -آماره هاس ر

 (3124/2) 2224/44 (42آماره اندروز )مهناداری با درجه آزادی 

 16/64 ی کل الگونیب شیپآزمون صحت 

 92/69 است صفر برابر وابسته متغیر که حالتی ی الگو درنیب شیپ صحت درصد

 11/23 است برابر ی  وابسته متغیر که حالتی ی الگو درنیب شیپ صحت درصد

متغیور مسوتقل ایون  عنوان بهسطح مهناداری برای توانایی مدیریت  دهد یمنشان  2 جدول

درصد ک تر است، از  رفوی بوا توجوه بوه  2ده که مقدار آن از سطح شحاصل  24/2پژوهش 

بوین  99نتیجه گرفوت کوه در سوطح ا  ینوان  توان یم( -226/2منفی بودن ضریب این متغیر )

وجوود دارد.  دار مهنوای رابطوه منفوی و ی موالها صوور توانایی مدیریت و احت وال تقلوب در 

 ن وودن فوراهم بوا . مدیران با توانایی مدیریت بواالشود یمفرضیه اول پژوهش، تأیید  بنابراین
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  -مشوارکت یریگ میتصو  بور دنوتوان یمو سورمایه بوازار در آنها انتشار و سودمند یها گزارش

 اقتصوادی صوحیح تصو ی ا  اتخوا  برای را زمینه و دنتأثیر گذار سرمایه بازار در کنندگان

متغیر  عنوان به(. در ارتباط با متغیر ارتبا ا  سیاسی 4396 ه کاران، و یردصفد )نن ای فراهم

را شواهدیم  22/2ی موالی، سوطح مهنواداری ها صور و رابطه آن احت ال تقلب در  گر لیتهد

ی موالی را ها صوور که این موضوع وجود رابطه مهناداری بین این متغیر و احت ال تقلوب در 

نتیجوه  تووان یمو( -699/2) . از  رفی با توجه به منفوی بوودن ضوریب ایون متغیوردهد یمنشان 

منفوی و  رابطو ی موالی یو  ها صوور گرفت که بین ارتبا ا  سیاسی و احت وال تقلوب در 

حاصل  23/2ی ارتبا ا  سیاسی* توانایی مدیریت برابر دار مهناوجود دارد؛ اما سطح  دار مهنا

درصد است، از  رفی با توجه به میبوت بوودن ضوریب ایون  2گردیده که مقدار آن در سطح 

بر رابطوه  نتیجه گرفت که ارتبا ا  سیاسی توان یم 92(، پ  در سطح ا  ینان 912/2متغیر )

دیگر، با افوزایش  عبار  ی اثرگذار است. بهها صور بین توانایی مدیریت و احت ال تقلب در 

ی کاهش ها صور ارتبا ا  سیاسی در شرکت، توانایی مدیران در کاهش احت ال تقلب در 

بوا  .اسوت موالی گزارشوگری کیفیوت بر مؤثر عوامل از یکی فشارهای سیاسی ؛ زیرا ،ابدی یم

( بوا 222/2آمده در نتایج تخ وین و ه چنوین در سوطح مهنواداری ) دست به LRتوجه به آماره 

ی پوژوهش مهنوادار بووده و از اعتبوار الگوهاادعا ن ود که  توان یمدرصد  92ضریب ا  ینان 

 آمواره و 9ل شوو بوا درجوه آزادی  -هاسو ر آمواره کافی برخوردار است. احت وال مهنواداری

% اسوت، 2از انجا این مقادیر بزرگتر از . است% 42% و 22به ترتیب  42آزادی اندروز با درجه 

نیکوویی بورازش  دهنده نشانکه  شود یمل شو پذیرفته  -بنابراین فرضیه صفر در آزمون هاس ر

% تغییورا  9 دهود یموکه این نتیجه نشوان  است% 9ضریب تهیین م  فادن تقریباً  .الگو است

درصود صوحت . شوود یمووسیله متغیرهای مستقل و کنترلی الگو توضویح داده  متغیر وابسته به

صفر و یو   برابر وابسته متغیر که حالتی ی الگو درنیب شیپ صحت ی کل الگو، درصدنیب شیپ

 22. از آنجایی که این مقدار بیشتر از استدرصد  66/92و 99/19، 23/67به ترتیب در سطح 

 .استنتیجه گرفت که قدر  نیکویی برارزش الگو باال  توان یم، بنابراین استد درص
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 یمال یها صورت در تقلب احتمال الگو از استفاده با ها هیفرض آزمون یبرا (2) الگو برآورد جینتا .5 جدول

 یخط هم یمهنادار سطح آماره والد ضرایب متغیرها

 - 712/3- 227/3- 22/2 (0αعرض از مبدأ )

 241/2 24/2 -337/2 -226/2 توانایی مدیریت

 376/4 22/2 -212/1 -699/2 ارتبا ا  سیاسی

 222/2 23/2 931/4 912/2 ارتبا ا  سیاسی*توانایی مدیریت

 449/4 42/2 -247/4 -216/2 اندازه موسسه حسابرسی

 262/4 62/2 -244/2 -227/2 رهیمد تیهاستقالل 

 472/4 99/2 -249/2 -224/2 درصد سهام در دست مدیرعامل

 322/4 11/2 -761/2 -472/2 سهامداران نهادی

 479/4 21/2 934/4 692/2 درصد بزرگترین سهامدار شرکت

 276/4 27/2 926/4 229/2 ع ر پذیرش شرکت در بورس

 493/4 22/2 993/6 629/2 اهرم مالی

 279/4 24/2 -349/2 -279/2 ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام

 292/4 22/2 -291/2 -224/4 بازده حقوق صاحبان سهام

 112/4 22/2 972/3 491/2 اندازه شرکت

R
 29/2 م  فادن 2

 2949/412 آماره نسبت درستن ایی

 222/2 سطح مهناداری الگو

 (2242/2) 6723/42 (9ل شو )مهناداری با درجه آزادی -آماره هاس ر

 (4292/2) 6962/42 (42درجه آزادی آماره اندروز )مهناداری با 

 23/67 ی کل الگونیب شیپآزمون صحت 

 99/19 است صفر برابر وابسته متغیر که حالتی ی الگو درنیب شیپ صحت درصد

 66/92 است برابر ی  وابسته متغیر که حالتی ی الگو درنیب شیپ صحت درصد

 ی و پیشنهادات پژوهشریگ جهینت

ی قوانونی و سواختاری، گزارشوگری موالی متقلبانوه ناشوی از توانوایی ها ضه  ررم یعل

باعوب اتخوا  تصو ی ا  اقتصوادی  توانود یمومدیریت ضهی  و ارتبا وا  سیاسوی نادرسوت 

و کشور شود. هد  اصلی این مقالوه بررسوی رابطو  بوین توانوایی  ها سازمانریربهینه در سطح 

 پذیرفتوه شوده در یها شورکتقلبانوه در مدیریتی و ارتبا ا  سیاسی بر گزارشوگری موالی مت
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، مشوخص گردیود حتوی در اقتصواد 4392-4396بورس اوراق بهادار تهران برای دوره موالی 

احت وال وقووع گزارشوگری موالی متقلبانوه را  توانود یمایران توانایی مدیریتی باال  محور رابطه

ریتی بور کواهش کاهش دهد. ه چنین نتایج پوژوهش نشوان داد اثورا  توانوایی مودی شد  به

ی بدون ارتبا ا  سیاسی به مراتب بیشتر ها شرکتاحت ال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه در 

بوا  ایی بواالبوا توانومودیران ی دارای ارتبا ا  سیاسوی اسوت. بوا توجوه بوه اینکوه ها شرکتاز 

خواص؛ اسوتانداردهای  یها نوهیزم و ها حوزه در ها روش و اصول مفاهیم، حقای ، کارگیری به

و برآوردهای حسابداری  ها هیروو با توجه به شرای  کالن اقتصادی  کنند یمپیچیده را درت 

و از  رفوی ابهاموا  حواکم بور محوی   کنود یم ب  استانداردهای حسابداری انتخاب و اجرا 

کووه در تهیووه ا العووا  و  کنوود یمووی قطهووی آینووده ایجوواب نوویب شیپاقتصووادی و عوودم امکووان 

ی مالی احتیاط شود؛ زیرا حسابداری و گزارشگری مالی با محی  اقتصوادی تحوت ها رشگزا

ی خاص مدیریتی وون، هوش، شوهر  و سوب  مودیریتی بور ها یژگیوو  ردیگ یمتأثیر قرار 

در مباحوب کیفیوت و شوفافیت ا العوا  دارای  هوا یژگویونتایج اقتصادی اثر گذاشته و این 

ی مالی سودمند و باکیفیت و ها گزارشمدیران با فراهم ن ودن ی است. بنابراین، ا ژهیواه یت 

های مالی و کواهش تقلوب در  بااه یت در بهبود گزارش  جانبدارانعاری از اشتباه و ت ایال  

مطابقوت  (.2247و ه کواران،  )وانوگگزارشگری مالی مؤثر است. این پژوهش بوا پوژوهش 

نشان داد که افزایش توانایی مدیران منجر بوه کواهش گوزارش موالی متقلبانوه  آنهادارد، نتایج 

و عووالوه براینکووه توانووایی موودیران، بوور ع لکوورد ع لیوواتی شوورکت در آینووده تووأثیر  شووود یموو

، حتی در ی  اقتصواد مجازا  توس  نهادهای نظارتی ، بلکه احت ال تقلب و هزینهگذارد یم

نووین موودیران توان نوود ک توور دوووار اقووداما  تنبیهووی . ه چدهوود یمووکوواهش  مبتنووی بوور رابطووه

کارشناسوان و شوند. ه چنوین، نتوایج ایون فرضویه مطواب  بوا پوژوهش  ی نظارتی میها سازمان

 احت وال بور و مهناداری منفی اثر مدیریت توانایی که دادند نشان آنهااست،  (4397م شلی )

 سو ت بوه موالی سوخت یها تیوضوهجبوران  بورای توانوایی بواال، بوا مودیران و دارد تقلوب

 .اند اوردهینروی  زیآم خدعه گزارشگری
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دوم پژوهش به این صور  مطرح گردیود کوه ارتبا وا  سیاسوی بور رابطوه بوین  فرضیه

توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه اثرگذار اسوت. نتوایج حاصول از آزموون فرضویه 

رابطه منفی بین توانایی مدیریت و  تواند یم ورکلی ارتبا ا  سیاسی  که به دهد یمدوم نشان 

 گزارشگری مالی متقلبانه که در فرضیه قبل تأیید گردید، را کاهش دهد. به عبار  دیگر، 

ی با ارتبا وا  سیاسوی بوا ها شرکتمنفی به میبت تبدیل شده است بدین مهنی در  رابطه

 .ابدی یمارشگری مالی متقلبانه نیز افزایش ی مدیریت، گزها ییتواناافزایش 

شده در بورس ساختار مالکیت  ی پذیرفتهها شرکتی رسان ا العسازوکارهای  مؤثرترین

و این ساختار روی توانایی و اختیارا  مدیران در موقوع گزارشوگری توأثیر بسوزایی  ستآنها

ی پذیرفته شوده در بوورس اوراق بهوادار دارای ارتبا وا  ها شرکتدارد؛ بنابراین، وون اکیر 

ارتبواط مسوتقیم بوا  خواهند یمدارند مدیران  ها شرکتسیاسی هستند و به دلیل مزایای که این 

 افوراد حضوور ووه بواسوطه دولت،  ری  از سیاسی ارتبا ا  مج وع دولت داشته باشند. در

 در عنوان سهامدار به دولتی نهادهای و دولت مالکیت از  ری  یا و ،ها شرکت بدنه در سیاسی

توانایی مدیران را در کاهش گزارشوگری موالی متقلبانوه تضوهی  یوا  تواند یم، ها شرکت این

محدود کند و ه چنبن، کشور ما هم رانت ا العاتی وجود دارد تا جایی که بوازار سورمایه را 

ی، اجت واعی ها میتحریا اجتناب از تحت تأثیر قرار داده است برای کاهش توان رقابتی رقبا و 

از  ریو  ارا وه ا العوا  حسوابداری بوا  کننود یمی دارای ارتبا ا  سیاسی تالش ها شرکت

در افشای ا العا  سودهای کوالن را تحصویل  ریتأخکیفیت پایین، عدم شفافیت ا العا  و 

ی موالی ها صوور مرتب  بوا  جرا مکنند. و ه چنین، در ایران اقداما  تنبیهی ضهی  بوده و 

متقلبانه در حدی نیست که بتواند انگیزۀ الزم در مدیران برای گزارشوگری موالی باکیفیوت را 

ی دارای ارتبا ا  سیاسی به ارا ه گزارشوگری موالی متقلبانوه ها شرکت ،فراهم ن اید. بنابراین

 .شوند یمتشوی  

نشوان داد  آنها، ه خوانی دارد، نتایج (2247 و ه کاران، )وانگبا پژوهش  پژوهشاین 

بین توانوایی مودیریت و گزارشوگری موالی متقلبانوه را محودود یوا  رابط که ارتبا ا  سیاسی 
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دیگر، نقش مدیران توانا در کاهش گزارشگری مالی متقلبانوه در  عبار  . یا بهکند یمتضهی  

بورای ارا وه  ها شرکتکردند، انگیزه  بیان آنهای با ارتبا ا  نسبتاً کم اه یت است. ها شرکت

و بوه نوبوه خوود  ابودی یمی مالی باکیفیت باال با افزایش ارتبا وا  سیاسوی کواهش ها گزارش

. بوه ه وین ابودی یمی مالی با افزایش رواب  سیاسی افوزایش ها گزارشاحت ال وقوع تقلب در 

وکار و  ریت کسوبترتیب، دلیل این امر این است کوه توانوایی مودیر  نقوش ک توری در مودی

ی ریرسیاسووی. ها شورکتی سیاسوی  دارد توا ها شورکتویژه بورای  کواهش احت وال تقلوب بوه

ی حوواک یتی هووا مجازا ه چنووین، موودیران دارای ارتبا ووا  سیاسووی قادرنوود ریسوو  وقوووع 

. بنوابراین، زموانی کوه ی احت الی اداری را به حداقل م کن برسانندها هیتنبو  ها  هیجره چون 

، شووود یمووی متقلووب نسووبتاً کووم تهیووین ها شوورکتی نظووارتی بوورای ها سووازمانهووای  مجازا 

ها  ، بورای افوزایش انگیوزه شورکتشوود یموهای نظارتی اجرا  یی که توس  سازمانها مجازا 

انگیوزه مودیران را بورای  توانود یمو. ایون شوود ین وبرای جلووگیری از تقلوب موالی گوزارش 

احت ال بیشوتری  بوه مورتب  بوا سیاسوتی ها شورکتبنابراین، از تقلب کاهش دهد. جلوگیری 

 .شوند متقلبانه مالی گزارشگری درگیر

 ها شورکتبه واسوطه نقوش اساسوی  شود یمبا توجه به نتایج فرضیه اول پژوهش پیشنهاد 

در اقتصوواد کشووور بایوود انتخوواب موودیران و کارکنووان بووا دقووت الزم و کووافی صووور  گیوورد. 

صالحیت، دانش و مهوار  مودیران قبول از اسوتخدام بایود بررسوی و سواز و کوار الزم بورای 

ی موالی هوا گزارشی نظارتی برای نظوار  بور ها سازمانو ه چنین،  .ارزیابی آنان فراهم شود

از ج لوه محودودیت زموانی، موالی و نیوروی انسوانی متخصوص و مدیران با محدودیت منوابع 

کارآمد مواجه است. بنابراین، با توجه به شرای  موجوود در ایوران مهیارهوای بورای تشوخیص 

نظوار   آنهوای بنود رتبهکیفیت و توانایی مدیران شناسایی شود که با توجه به سطح کیفیت و 

 .دهد یمهش ی نظارتی را کاها نهیهزصور  بگیرد و این کار 

 در را بیشوتری الزاموا  و مقوررا  توا شوود یمو براساس فرضیه دوم پوژوهش پیشونهاد

در افشوای ا العوا  بااه یوت و تهیوه  ریتوأخی موالی، ها صوور  موقوع بوه خصووص انتشوار
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 های شرکت برای ی برگرفته از رواب  سیاسیها تیفهالی )پوشاندن( ساز یخنیا العاتی برای 

. از  رفوی، ی سیاسی نظار  و کنترل بیشتری داشته باشودها شرکتسیاسی تدوین ن اید و بر 

سوهام  شوود یمواسوت بنوابراین پیشونهاد  روابو  اسواس بر ها شرکت مدیران انتصاب در ایران

ی بوه بخوش خصوصوی و در تر رانهیگ سوختی ها دسوتوراله لهای دولتی با قوانین و  شرکت

هوا و مقوررا  نواظر بور حفوظ منوابع  مقررا  حاکم بر کنتورل بنگاهسازی به  جریان خصوصی

و مهووار کووردن تقلووب در گزارشووگری در  یبوورای جلوووگیریووا  ع ووومی بایوود توجووه شووود.

بایود بوه  ی شفا  اسوت،رسان ا العی با ارتبا ا  سیاسی، بهترین راه آزادی بیان و ها شرکت

نظووار  بوور کووارکرد مسووئوالن و اجت وواعی بوورای  –ی سیاسووی هووا گروهها، احووزاب و  رسووانه

ی ها نووهیهزسووازی اجووازه فهالیووت داد، وووون آزادی بیووان  رسووانی و شفا  کارمنوودان و ا الع

های  و از  رفی برای محافظوت از افشواگران قووانین و دسوتوراله ل دهد یمنظارتی را کاهش 

 الزم و در سطح بازار سرمایه تدوین شود.

ی نتوایج ریپوذ میته  تواننود یموی پژوهش حاضور کوه احت واالً ها تیمحدود نیتر ع ده

 اند از: حاصل از تحقی  را تحت تأثیر قرار دهند عبار 

 ها شرکت بر که یها س یراقتصادی و  شرای  نظیر تأثیرگذار عوامل برخی وجود. 4

  .هستند کالن( مؤثر حالت کشور )در و بر خرد( حالت )در

 گرفته نظر شده در بورس تهران در ی پذیرفتهها شرکتحاضر برای کل  پژوهش در. 2

 کرد. احتیاط باید پژوهش ته یم نتایج در . لذااند نشده

خارج از دسترس محق  است و امکان بر نتایج  آنهامتغیرهای دیگری که کنترل  تأثیر. 3

 یرگذاری باشد.تأثپژوهش 

 ی آتیها پژوهشپیشنهادهای برای 

 ا  ینان محیطی بر گزارشگری مالی متقلبانه.بررسی تأثیر عدم . 4

 بررسی واکنش بازار سرمایه به گزارشگری مالی متقلبانه.. 2

 بررسی تأثیر ارتبا ا  سیاسی بر ا العا  محرمانه و نوسانا  قی ت سهام.. 3

 بررسی رابطه بین ارتبا ا  سیاسی و پیشنهادا  قی ت سهام.. 1
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 .92-442(، 46)1، یحسابدار پژوهش
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 .31-13(، 2)3، نینو تیریمد

 باکیفیوت ت رکوز مالکیوت بوین رابطو  بور دولوت بوا سیاسوی روابو  (. اثور4393) .ثریوا ،حصوار یسویو فرزین؛ رضایی،

 .119-172،(1)24، یوحسابرس یحسابدار یها یبررسعادی.  سهام هزینه و مالی گزارشگری

(. ارزیوابی خطور تقلوب مودیران بوا اسوتفاده از 4397) .رهروی دستجردی، علیرضا؛ فروری، داریوش؛ کیانی، رالمحسوین

 .94-441(، 4)9، یحسابدار دانشی. کاو دادهروش 

 به توجه با مالی تقلب احت ال مؤثر بر عوامل یبند رتبه(. 4392) .اسفندیار بستی، کله ملکیان مح دجواد؛ بهن یری، زارع

 .4-49(، 24)6، یحسابدار یتجرب یها پژوهش مالی. یها صور  حسابرسی گزارش

 مدیران توان ندسازی بر حسابرسی سسهؤم یها یژگیو (. تأثیر4396) .سید اح دصفدری، شی ا؛ قربانی، بهزاد؛ موسوی، 

 .224-262(، 2)3، یحسابدار و تیریمد مطالها تهران.  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یها شرکت

 تجربوی مطالهوا  ه.(. سیاسوت تقسویم سوود و گزارشوگری موالی متقلبانو4391زاده دهکردی، حسن؛ آقوایی، لویال ) فرج

 .97-441، (12)42، مالی حسابداری
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متقلوب.  یها شورکت در خوود ع لکورد از مودیران بویش ا  ینوانی (. تحلیول4396) .نیالد صوالحقادری، کاوه؛ قادری، 

 .213-263(، 2)21، یوحسابرس یحسابدار یها یبررس

توانووایی موودیریت در کنتوورل بحووران مووالی درون سووازمانی و احت ووال  ریتووأث(، 4397) .کارشناسووان، علووی؛ م شوولی، رضووا

 .92-429(، 27)7، تیریمد یحسابرس و یحسابدار دانشگزارشگری متقلبانه. 

 یها شورکت در سوهام صواحبان حقووق سورمایه هزینوه و ها شورکت سیاسوی (. ارتبا وا 4397) .محسونی، عبدالرضوا

 .273-294(، 31)9، بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسیتهران.  بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته

 و دولوت سیاسوی بوین ح ایوت رابطوه تبیوین در ا العوا  شوفافیت نقوش (.4392) .زهورا ح ید؛ نجفی، ی،مح ودآباد

 .27-74(، 49)6 ،تیریمد یحسابدار بهادار تهران. اوراق بورس در شده پذیرفته یها شرکت ع لکرد

ع ور.   ورخوی مدیریتی بر ع لکرد شرکت در مراحول ها ییتوانا(. اثربخشی 4397) .عظی ی، فرزادمشایخی، بیتا؛ حاجی 

 .29-21(، 3)7، یحسابدار یتجرب یها پژوهش

 از موالی: شوواهدی گزارشوگری کیفیوت و سیاسوی (. فرضویه4396) .منصورفر، رالمرضا؛ قادری، به ن؛ دانشیار، فا  ه

 .422-431(، 23)43،یمال یحسابدار یتجرب مطالها تهران.  بهادار بورس اوراق

 بور مودیران، یهوا تیقابل اثرگذاری (. بررسی4396) .نیکبخت، مح درضا؛ دهقانی سهدی، علی اصغر؛ قوهستانی، س انه

 .424-479(، 9)2، پیشین انسانی و اجت اعی علومراهبرد.  انتخاب نگرش در و از حد بیش ا  ینان

 و یحسوابدار یها پژوهشتوانایی مدیریت بر رقابت در بازار محصول.  ریتأث(، 4397) .نیکبخت، مح درضا؛ قاس ی، علی

 .437-416(، 12)42، یحسابرس

بور انتخواب  موؤثر(. تبیین و ارا وه الگوویی بورای تهیوین و ارزیوابی عوامول 4399) .نیکومرام، هواشم؛ بادآور نهندی، یون 

 .414-497(، 9)2، )فراسوی مدیریت(ی ور بهره تیریمد .کیفیت گزارشگری مالی در ایران
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