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بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت ،ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی
متقلبانه
دکتر محمود همت فر©1
دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
(تاریخ دریافت 11 :تیر 13۹8؛ تاریخ پذیرش 24 :آذر )13۹8

توانمند سازی ،فرایند تقسیم مقدار ثابتی از قدرت نیست؛ بلکه فرایندی است که قدرت نسبی هر فرد به
واسطه آن افزایش مییابد و قدرت جدیدی برای سازمان ایجاد میشود .توانمند سازی ،نفوذ مبتنی بر
صالحیت است که باید ایجاد شود .تحریف صورتهای مالی ،شامل دستکاری عناصر تشکیل دهنده آنها
از طریق ارائه بیش از واقع دارایی ،فروش و سود یا ارائه کمتر از واقع بدهی ،هزینه و زیان است .در مواقعی
که صورتهای مالی حاوی تحریفی با اهمیت است به گونهای که عناصر تشکیل دهنده آن صورت مالی
بیانگر واقعیت نباشد ،گفته میشود که تقلب صورت گرفته است .به رغم تحقیقات متعدد خارجی در
خصوص کشف تقلب در گزارشهای مالی ،در داخل کشور به این موضوع توجه زیادی نشده است .از این
رو در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت ،ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه
در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .تحقیق حاضر از لحاظ طبقهبندی تحقیق بر مبنای هدف،
از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین برای برآورد مدل های فوق از تﺨمین رگرسیون به روش دادههای
پانل استفاده میشود .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران است و بازه زمانی تحقیق به مدت  5سال است که از سال  13۹2تا  13۹6میباشد .نتایج
تحقیق بیانگر آن است که وجود مدیران توانا در شرکتها باعث کاهش صورتهای مالی متقلبانه میگردد.
همچنین مشﺨص گردید که ارتباطات سیاسی باعث کاهش توانایی مدیریت در احتمال وقوع گزارشات
مالی متقلبانه میگردد.
واژههای کلیدی :توانایی مدیریت ،ارتباطات سیاسی ،گزارشگری مالی متقلبانه.
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همت فر

مقدمه
با توجه به گسترش روز افزون بازارهای مالی ،نقش اصلی اطالعات حسابداری در فعالیتهای
سرمایهگذاری ،فراهم کردن زمینههای الزم برای تﺨصیص بهینه منابع است .در پی رسواییهای مالی
اخیر ،اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی تضعیف شده و کیفیت گزارشگری مالی
به عنوان عامل مهمی در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت .در نتیجه تعیین
صحت اطالعات حسابداری و نتایج حاصل از آن ،مورد عالقه سرمایهگذاران ،مدیران ،قانونگذاران و
تدوینکنندگان استانداردها است .تقلب در گزارشگری و حسابداری مالی در سالهای اخیر رشد قابل
توجهی داشته است [.]18
در پاسخ به نگرانی درباره کیفیت شفاف سازی در حسابداری مالی و گزارشگری مالی در آمریکا ،هیات
استاندارد های حسابداری مالی 1پیشنهادی مبنی بر رویکرد « مبتنی بر اصول » 2برای تدوین استانداردهای
آمریکایی ارائه داد[ .]3در یک رویکرد حسابداری مبتنی بر اصول ،تالش می شود تا محتوای اقتصادی
معامالت بر شکل ارائه آنها رجحان داده شود .در چنین رویکردی ارائه چارچوب کلی و در عین حال ساده،
مقدم بر جزئیات بیش از اندازه و ارائه تفصیلی تمامی موقعیت های احتمالی ،ممکن است .نگرانی عمده
این بود که استانداردهای آمریکایی به طور فزاینده ای مفصل و پیچیده می شد و به دلیل فراوانی نتایج
پیچیده و مفصل رهنمود های تکمیلی «مبتنی بر قواعد ،»3استانداردها ممکن بود به شرکتها اجازه بدهند
معامالتی انجام بدهند که قوانین را دور بزنند و بدین ترتیب نیت ها و خواست های افراد بر قانون پیش
دستی کند .در پاسخ به این نگرانی ها FASB ،همانند رویکردی که قبالً برای استانداردهای گزارشگری
مالی بین المللی4جود داشت ،تصمیم به ایجاد رویکرد « مبتنی بر اصول » در تدوین استانداردهای آمریکا
که ضمانت اجرایی داشته باشند ،گرفت .کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا 5همچنین تفسیرهای مربوط
به پیشنهاد  FASBرا به عنوان بﺨش ( 108قانون  )Sarbanes - oxleyمورد بررسی قرار داده تا
مطالعه ای را که روی تدوین سیستم حسابداری « مبتنی بر اصول » در ایاالت متحده انجام می شد را
رهبری کند و گزارش آن را به کنگره ارائه کند[ .]7گزارشگری مالی متقلبانه ،تحریف یا حذف عمدی
مبالغ یا موارد افشا از صورتهای مالی برای فریب استفادهکنندگان صورتهای مالی است که شامل بازی
اعداد مالی میشود .بازی اعداد مالی ،بهکارگیری روشهای حسابداری ساختگی برای دگرگونسازی
برداشت استفادهکنندگان صورتهای مالی از عملکرد تجاری شرکت است .روشهای حسابداری ساختگی
یعنی بهکارگیری یک یا چند روش برای بازی با اعداد مالی شامل انتﺨاب و بهکارگیری رویههای حسابداری
بهگونهای متهورانه و هرگونه اقدامی برای مدیریت یا هموارسازی سود [.]۹
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مدیران عالی به دلیل دسترسی به اطالعات درونی و محرمانه شرکت ،انتظار میرود دارای درك بیشتری
از کسب و کارشان باشند که این امر موجب میشود آنها برآوردها و قضاوتهای بهتری را انجام دهند .در
تئوریهای حسابداری توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکتها است که به عنوان دارایی
نامشهود طبقه بندی میشود .توانایی مدیریت را به عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع
شرکت به درآمد تعریف میکنند[ .]13این منابع تولید درآمد در شرکتها شامل بهای موجودیها،
هزینههای اداری و توزیع و فروش ،داراییهای ثابت ،اجارههای عملیاتی ،هزینههای تحقیق و توسعه و
داراییهای نامشهود شرکت ،میشود .توانایی مدیریتی باالتر میتواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات
روزانه شرکت و بهبود گزارشات مالی شود ،خصوصا در دورههای بحرانی عملیات ،که تصمیمگیریهای
مدیریتی میتواند تاثیر بهسزایی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد .افزون بر آن ،در دورههایی که شرکت
با بحران روبهروست ،مدیران تواناتر تصمیمگیری مناسبتری در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز خواهند
داشت .سرمایهگذاری مناسبتر در پروژههای با ارزشتر و مدیریت کارای کارمندان نیز از ویژگی مدیران
توانمند است[.]4
در شرایط پیچیده و متغیر دوران گذار ،بسیاری از جوامع جهان سوم به دموکراسی رسانه های جمعی ،به
مثابه یکی از مهم ترین عوامل جامعهپذیری و فرهنگ پذیری سیاسی مدیران ،توجه دارند و به نقش بسیار
حساس این رسانهها در افزایش سطح آگاهی های سیاسی ،ترغیب مدیران به مشارکت و گزینشگری
سیاسی و به طور کلی آماده ساختن افکار عمومی برای برعهده گرفتن نقشهای سیاسی در سازمان
(درمقام انتﺨاب شوندگان و نﺨبگان سیاسی یا انتﺨاب کنندگان و مدیران سیاسی) و حضور در فرایندهای
انتﺨابات قانونی ،آزاد و مستقل با حضور طیفهای متنوع سیاسی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،و مذهبی اهمیت
میدهند .یکی دیگر از عوامل مهم و شایان توجه که کیفیت گزارشگری مالی شرکت را تحت تأثیر قرار
میدهد ،ارتباطات سیاسی مدیران در بنگاههای اقتصادی است[ .]1روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت
مالی سازمانها تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار
میدهد .انتظار میرود این وضعیت در نهایت سبب ایجاد تفاوتهای چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی
شرکتهایی شود که در مقایسه با سایر شرکت ها روابط سیاسی گسترده ای دارند .در کشورما هیچ نهادی
بطور مستقیم برای تحقیق و کشف موارد تقلب احتمالی ونیز هیچ پایگاه اطالع رسانی برای گزارش این
قبیل موارد وجود ندارد[ .]۹نهادهایی از قبیل سازمان بورس اوراق بهادار اطالعات احتمالی مربوط به
هرگونه تحریف و بطور خاص تقلب در صورتهای مالی را در اختیار عموم و تحلیلگران قرار نمیدهند .از
اینرو با توجه به موارد ذکر شده و نیاز به بررسی و ارزیابی بیشتر در حوزه گزارشگری مالی متقلبانه،
تواناییهای مدیریت و ارتباطات سیاسی این تحقیق به ارزیابی و بررسی ارتباط میان تواناییمدیریت،
ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
توانایی مدیران
یکی از اصلیترین دالیل موفقیت شرکتها در صنایع مﺨتلف وجود مدیران توانا و کارآمد در سازمانها
میباشد .مدیران سطح عالی به دلیل دسترسی به اطالعات درونی و محرمانه شرکت ،انتظار میرود دارای
درك بیشتری از کسب و کارشان باشند که این امر موجب میشود نسبت به امورات شرکت بینش
صحیحتری داشته باشند[ .]15در تئوریهای حسابداری توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی
شرکتها است که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی میشود .توانایی مدیریت را به عنوان کارایی
مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف میکنند[ .]26این منابع تولید درآمد در
شرکتها شامل بهای موجودیها ،هزینههای اداری و توزیع و فروش ،داراییهای ثابت ،اجارههای عملیاتی،
هزینههای تحقیق و توسعه و داراییهای نامشهود شرکت ،میشود .توانایی مدیریتی باالتر میتواند منجر
به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت و بهبود گزارشات مالی شود ،خصوصا در دورههای بحرانی عملیات،
که تصمیمگیریهای مدیریتی میتواند تاثیر بهسزایی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد .افزون بر آن،
در دورههایی که شرکت با بحران روبهروست ،مدیران تواناتر تصمیمگیری مناسبتری در ارتباط با تامین
منابع مورد نیاز خواهند داشت .سرمایهگذاری مناسبتر در پروژههای با ارزشتر و مدیریت کارای کارمندان
نیز از ویژگی مدیران توانمند است[.]27
گزارشگری مالی
در پاسخ به نگرانی درباره کیفیت شفاف سازی در حسابداری مالی و گزارشگری مالی در آمریکا ،هیات
استاندارد های حسابداری مالی ( )FASBپیشنهادی مبنی بر رویکرد « مبتنی بر اصول » 1برای تدوین
استانداردهای آمریکایی ارائه داد ،)FASB( .اکتبر  .2002در یک رویکرد حسابداری مبتنی بر اصول،
تالش می شود تا محتوای اقتصادی معامالت بر شکل ارائه آنها رجحان داده شود .در چنین رویکردی ارائه
چارچوب کلی و در عین حال ساده ،مقدم بر جزئیات بیش از اندازه و ارائه تفصیلی تمامی موقعیت های
احتمالی ،ممکن است[ .]18نگرانی عمده این بود که استانداردهای آمریکایی به طور فزاینده ای مفصل و
پیچیده می شد و به دلیل فراوانی نتایج پیچیده و مفصل رهنمود های تکمیلی «مبتنی بر قواعد،»2
استانداردها ممکن بود به شرکتها اجازه بدهند معامالتی انجام بدهند که قوانین را دور بزنند و بدین ترتیب
نیت ها و خواست های افراد بر قانون پیش دستی کند[ .]5در پاسخ به این نگرانی ها FASB ،همانند
رویکردی که قبالً برای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ) (IFRSوجود داشت ،تصمیم به ایجاد
رویکرد « مبتنی بر اصول » در تدوین استانداردهای آمریکا که ضمانت اجرایی داشته باشند ،گرفت.
کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ( )SECهمچنین تفسیرهای مربوط به پیشنهاد  FASBرا به عنوان
بﺨش ( 108قانون  )Sarbanes - oxleyمورد بررسی قرار داده تا مطالعه ای را که روی تدوین سیستم
Priciples-Based Approach
Rules-Based Approach
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حسابداری « مبتنی بر اصول » در ایاالت متحده انجام می شد را رهبری کند و گزارش آن را به کنگره
ارائه کند[.]24
پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
فریت فونگ [ ]22در پژوهشی بررسی در حوزه تحقیقات مربوط به تشﺨیص تقلب نجام دادند آنها در
مطالعه خود تمام مقالههای علمی منتشار شده درباره انواع اصلی و زیر مجموعههای شناخته شده تقلب
را فرمولبندی ،مقایسه و خالصه کردهاند .نتایج آنها نشان میدهند در مقایسه با سایر روشهای مرتبط
با تشﺨیص تقلب بهتر و کارآمدتر است.
برترند و همکاران [ ]18در پژوهشی تأثیر توانایی مدیران و مدیریت سود در شرکتهای آمریکایی انجام
دادهاند ..آنها به این نتیجه رسیدند که بین میزان حسن شهرت مدیریت و کیفیت سود رابطه منفی وجود
دارد .همچنین ایشان معتقدند که هیات مدیره ،برای مدیریت محیطهای عملیاتی بسیار پیچیده و متغیر،
مدیران مشهور و متﺨصص را به خدمت میگیرند و دلیل پایین بودن کیفیت سود این شرکتها ،محیطهای
عملیاتی متغیر و سایر ویژگیهایی درونی آنها است و اقدامات مدیریت ارتباطی به آن ندارد.
یانگ [ ]2۹در تحقیقی که در حوزه روابط سیاسی و ساختار مالکیت بود نشان دادند که در شرکتهایی
که ساختار مالکیت آن متمرکز است ،روابط سیاسی بیشتری وجود دارد ،همچنین کیفیت سود گزارش
شده در این شرکتها پایینتر است .میتوان بیان کرد که سرمایهگذاران نهادی در نظام راهبری شرکتی،
نقش مهمی ایفا میکنند .آنان میتوانند با دانش و تجربة کافی در زمینههای مالی و تﺨصصی ،بر مدیریت
شرکت نظارت داشته باشند .این امر میتواند مبنایی برای همسویی منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران،
در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باشد (فرضیه نظارت فعال) .با وجود این ،مالکیت سهامداران
نهادی میتواند تأثیرات منفی هم داشته باشد ،مانند دسترسی به اطالعات محرمانه که عدم تقارن اطالعاتی
را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد میکند (فرضیة منافع شﺨصی).
رونن [ ]21در پژوهشی تحت عنوان تاثیر تقلب در صورتهای مالی بر عملکرد حسابرسان نشان دادند که
آیا انواع معینی از تقلب گزارشگری مالی منجر به وقوع دعاوی با احتمال باالعلیه حسابرسان مستقل می
شود یا خیر؟ آنها رده بندی جدیدی از انواع مدارك تقلب ارائه نمودند که شامل  12طبقه کلی میشود.
آنها دریافتند که حسابرسان هنگامی که تقلبهای گزارشگری مالی از انواع معمولی ویا هنگامی که
تقلبهای ناشی ازمبادالت ساختگی را کشف نمایند بیشتر مورد توجه قرار میگیرند .به ارزیابی احتمال
گزارشگری مالی متقلبانه از طریاق بررسی عوامل ریسک مثل تقلب پرداختند و دریافتند که گزارشاگری
مالی متقلبانه همبستگی مثبتی با فشارهای مالی وارده بر شرکت ،وجود درصد باالتری از معامالت پیچیده
در شرکت ،زیر سوال بودن صالحیت و درستکاری مدیریت ،عدم وجود رابطه مناسب و خوب بین مدیریت
و حسابرس دارد.
جایارمن و ملبرن [ ]24در پژوهشی بیان کردند که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی در مالزی ،به طور
عمده اهرم مالی باالتری در مقایسه با سایر شرکتها دارند و همچنین این شرکتها به طور ذاتی ریسک
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بیشتری نسبت به شرکت های بدون ارتباطات سیاسی دارند .همچنین ایشان بیان کردند که سهامداران
نهادی همچنین میتوانند تضادهای نمایندگی را به واسطة مالکیت عمدۀ خود ،شدیدتر کنند .لذا به نظر
میرسد که سهامداران نهادی سبب جدایی مالکیت و کنترل میشوند؛ در حالیکه درگیری فزایندۀ آنان در
شرکتها و متمرکز کردن مالکیت ،راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت ایجاد میکند با توجه به دالیل
ذکرشده ،براساس فرضیة نظارت فعال ،تمرکز مالکیت موجب میشود که بلوك داران ،رفتار مدیران را در
ارتباط با گزارش سودهای بیکیفیت اصالح کنند و در نهایت کیفیت سود را ارتقا دهند ،یا این که طبق
فرضیة منافع شﺨصی ،سهامداران بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود
با کیفیت باال داشته باشند که این میتواند نشانة رابطة منفی بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود باشد.
کالندو ،کوپینینگ [ ]20تحقیقی در حوزه تقلب در صورتهای مالی با عنوان بررسی شرکتهای متقلب
پرداختند و این موضوع را آیا انجام مدیریت سود توسط شرکت بر احتمال وقوع تقلب در صورتهای مالی
آن تاثیر دارد یا خیر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که احتمال تقلب در شرکتهایی که
دورههای پیشین اقدام به مدیریت سود کرده اند ،بیش تر است.
پیشینه داخلی
رضایی و ویسی حصار []12در پژوهشی به بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه تمرکز مالکیت با
گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نتایج تحقیقات ایشان نشان
داد در شرکتهایی که ساختار مالکیت متمرکز است ،کیفیت سود نیز باالست؛ حال آنکه در شرکتهای
دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار مالکیت متمرکزی دارند ،کیفیت سود پایین است.
همچنین در شرکتهایی که ساختار مالکیت متمرکزی دارند ،هزینة سهام عادی پایین است ،ولی در
شرکتهای دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار مالکیت متمرکزی دارند ،هزینة سهام عادی
باال است.
کردلر و پیچا []7در پژوهشی به بررسی توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار
پرداخته و نتایج تحقیقات ایشان بیانگر یافته های این پژوهش نشان میدهد که بین توانایی مدیریت و
کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آنها منفی است .البته با در نظر گرفتن تأثیر
متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده میشود که توانایی مدیریت با
کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.
وحیدی و ابراهیمیان[]11در تحقیقی با عنوان "برداشت حسابرسان ایران از کارایی عالیم خطر در کشف
گزارشگری مالی متقلبانه" نتایج بررسی ها نشان داد که تفاوت عمده ای در برداشت حسابرسان داخلی و
مستقل وجود ندارد و از دیدگاه آنها  ،موثرترین عالمت خطر نظارت ناکافی بر کنترلها داخلی با اهمیت
می باشد.هر دو گروه حسابرسان عالیم خطر ناشی از فرصت را موثرتر از عالیم خطر ناشی از نگرش و
انگیزه در کشف گزارشگری متقلبانه طبقه بندی می کنند.
مشایخ و اسماعیلی []10در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه بین دستکاری و تقلب در ارائه سود و برخی
از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران" پژوهشگر اظهار کرد که
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رسواییهای حسابداری و سقوط شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام در آمریکا و شرکت تل وان در استرالیا،
نگرانیهای جدی در مورد مدیریت سود ،استفاده از سود گزارششده و مسائل اخالقی تهیهکنندگان و
حسابرسان گزارشهای مالی را به وجود آورده است .سازمانهای قانونگذار در کشورهای آمریکا و استرالیا
به شکست شرکتها و افشای تقلبها از طریق بهبود اصول راهبری شرکت پاسخ گفتند .کیفیت سود،
میزان تداوم سود شرکت یعنی توانایی سودهای جاری برای پیشبینی عایدات آتی تعریف و به عنوان
تابعی از اقالم تعهدی در نظر گرفته شد .نتیجه آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیر
موظف و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره که از ساز و کارهای راهبری شرکت محسوب میشوند ،در
ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس نقش با اهمیتی دارند.
روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات حسابداری و حسابرسی میباشد .درواقع،
تحقیقات شبه تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی در مواردی که امکان
کنترل یا بهکارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد؛ به کار گرفته میشود .دادههای پانل ،ترکیبی از
دادههای مقطعی و سری زمانی میباشد .یعنی اطالعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده
میشود .بدین صورت که چنین دادههایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای
مﺨتلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد.
فرضیات تحقیق
باتوجه به بیان مسئله و اهداف پژوهش ،فرضیههای تحقیق بصورت زیر مطرح میگردند:
فرضیه  :1وجود مدیران توانا در شرکتها باعث کاهش صورتهای مالی متقلبانه میگردد.
فرضیه :2ارتباطات سیاسی باعث کاهش توانایی مدیریت در احتمال وقوع گزارشات مالی متقلبانه میگردد.
متغیرهای پژوهش
مدیریت سود ()EM
هیلی ووالن )1۹۹۹(1مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شﺨصی
خود استفاده میکند ،و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی
و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند ،انجام میدهد [.]1۹
مدیران از طریق انتﺨاب روشهای خاص حسابداری و همچنین در برآوردها میتوانند سود را دستکاری
نمایند .سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی میشود .قسمتی از سود حسابداری نقدی
میباشد و قسمتی از آن را اقالم تعهدی(تفاوت بین سود و جریانهای نقدی) تشکیل میدهد .بﺨش
تعهدی سود به مراتب از بﺨش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت میباشد [.]1۹
اقالم تعهدی سود حسابداری به دو جز اختیاری (قابل دستکاری) و غیر اختیاری(مدیریت در پیدایش آن
دخالتی ندارد) قابل تقسیم است [.]1۹
Heeli&Valen

1
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در این تحقیق متغیر وابسته مدیریت سود است از مدل تعدیل شده جونز استفاده خواهد شد .شکل تعدیل
شده ای از مدل جونز را ارائه دادند .به نظر ایشان در مدل جونز بطور ضمنی فرض بر آن است که اقالم
درآمد ،نه در زمان برآورد پارامترهای مدل(دوره رویداد) و نه در زمان تﺨمین مدیریت سود(دوره برآورد)
مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمیگیرند .آنها با نقض این فرض ،تغییرات فروش(درآمد) را در
دوره برآورد ،نشأت گرفته از مدیریت سود میدانند .بنابراین با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی
به این منظور در مدل اولیه جونز" ،مدل تعدیل شده جونز" را به شرح زیر ارایه دادند:
در مدل یاد شده در اولین قدم مجموع اقالم تعهدی کل بر اساس یکی از دو فرمول زیر محاسبه میشود:
TA=NI - CFO
()1
()2

] 𝐭𝐢𝐍𝐓𝐏𝐄𝐃 –) 𝐭𝐢𝐓𝐁𝐄𝐓𝐒[(𝐂𝐀𝒊𝒕 − 𝐂𝐚𝐬𝐡𝐢𝐭 )– (𝐂𝐋𝐢𝐭 − 
𝟏𝐀𝐢𝐭−

= 𝐀𝐓

که در آن:

)1
)2

: TAکل اقالم تعهدی:CFO ،وجه نقد حاصل از عملیات :NI،سود خالص،

 : TAitمجموع اقالم تعهدی شرکت iدر پایان سال t
 : CAitتغییردر داراییهای جاری طی دورهt
 : CLitتغییردر بدهیهای جاری طی دورهt
 :Cashitتغییردر وجوه نقد طی دورهt
STEBTit:تغییردر حصه جاری بدهیهای بلند مدت و سایر بدهیهای کوتاه مدت طبقه بندی شده
در بدهیهای جاری طی دورهt
 :DEPTNit:هزینه استهالك داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود در دورهt
پس از محاسبه کل اقالم تعهدی ،پارامترهایƴوβو αبه منظور تعیین اقالم تعهدی غیر اختیاری ،از فرمول
زیر برآورد میشود:
()3

𝜺)+

𝐭𝐏𝐏𝐄𝐢,
𝟏𝐢,𝐭−

𝐀(𝜸 ) +

𝐭𝐑𝐄𝐕𝐢,
𝟏𝐀𝐢,𝐭−

(𝜷 ) +

𝟏
𝟏𝐢,𝐭−

𝐀( 𝜶 =

𝐭𝐢 𝐀𝐓i,t

که در آن:
 : TAitکل اقالم تعهدی شرکت  iدر پایان سال t
: REVi,tتغییر در آمد فروش شرکت iبین سال  tوt-1
(:PPE i,tمبلغ داراییهای ثابت ناخالص)اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ناخالص شرکت  iسال t
:Ai,کل ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال t-1
𝜺 :i,tخطای مدل برای شرکت iدرسال t
ƴوβو: αپارامترهای برآورد شدهی شرکتi
پارامترهایƴوβو αاز طریق رگرسیون( )3برای هر شرکت  iدر هر صنعت محاسبه میشود .با تﺨمین
ضرایب مدل با جایگذاری در فرمول( )4اقالم تعهدی غیراختیاری هر شرکت در سال tبدست میآید .اقالم
تعهدی غیراختیاری از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

31.

بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت ،ارتباطات سیاسی و...

()4

)

𝐭𝐏𝐏𝐄𝐢,
𝟏𝐢,𝐭−

𝐀 (𝜸 ) +

𝐭𝑹𝐄𝐂𝐢,
𝟏𝐀𝐢,𝐭−

−

𝐭𝐑𝐄𝐕𝐢,
𝟏𝐀𝐢,𝐭−

𝟏

( 𝜷 𝑵𝑫𝑨𝐢𝐭 = 𝜶 (𝐀 ) +
𝐭𝐢,

که در آن :
 : RECمعرف حسابهای دریافتنی است.
 :NDAitاقالم تعهدی غیراختیاری برایشرکتiدرسالt
در مرحله آخر ،اقالم تعهدی اختیاری( )DAبه شرح زیر حساب شود(چانگ و همکاران:)200۹ ،154 ،
DAi,t= TAi,t-NDAi.t
()5
 :DAاقالم تعهدی اختیاری است برای اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری از مدل اقالم تعهدی اختیاری
جونز ،که بوسیله دیچو وهمکاران( )1۹۹5پیشنهاد شده استفاده می شود:
()6
𝒕𝒊𝑨𝑻
𝟏
𝒕𝒊𝑪𝑬𝑹∆ ∆𝑹𝑬𝑽𝒊𝒕 −
𝒕𝒊𝑬𝑷𝑷
( 𝒕𝒊𝜷 = 𝜷𝟎 +
( 𝒕𝟐𝜷 ) +
( 𝒕𝟑𝜷 ) +
𝒊𝜺 ) +
𝟏𝑨𝒊𝒕−
𝟏𝑨𝒊𝒕−
𝟏𝑨𝒊𝒕−
𝟏𝑨𝒊𝒕−
اقالم تعهدی اختیاری بدست آمده برای شرکت در سال  tشاخص مدیریت سود برای آن شرکت خواهد
بود.
توانایی مدیریت ( :)MAABILITYتوانایی مدیریت که با توجه به جز خطا رگرسیون مدل دمرجیان
اندازهگیری میشود.
𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑺𝒊𝒛𝒆𝒕 + 𝜶𝟐 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝒕 +
𝜶𝟑 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘𝒕 + 𝜶𝟒 𝑨𝒈𝒆𝒕 + 𝜶𝟓 𝑭𝒐𝒓𝒆𝒊𝒏 𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒚 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒕 +
𝒕𝜺
 :Firm Efficiencyکارایی شرکت
 :Sizeاندازه شرکت
 :Market Shareتعداد سهام بازاری شرکت
 :Free Cash Flowجریانات آزاد نقدی
 :Ageسن شرکت
 :Forein Currency Indicatorشاخص ارز خارجی
𝜺 :جزء خطا که در این معادله توانایی مدیریت از طریق آن اندازه گیری میشود.
ارتباطات سیاسی ( :)POLITICALارتباطات سیاسی متغیر دامی است که اگر مدیر شرکت عضو
دستگاههای اجرایی کشور باشد عدد  1وگرنه عدد  0دریافت میکند.
اندازه شرکت حسابرسی ( :)BIGاگر شرکت حسابرس جزء  10شرکت حسابرسی بزرگ کشور باشد عدد
 1وگرنه عدد  0را دریافت مینماید.
اقالم تعهدی ( :)DAاقالم تعهدی را با توجه به فرمول زیر محاسبه میگردد:
ابتداء اقالم تعهدی کل از طریق فرمول زیر برآورد خواهد شد:

ACC i ,t   0  1CFi ,t   2 Di ,t   3 Di ,t * CFi ,t  εi,t
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PPE it
NetIncomeit 1
1  REVit ARit 
   3
 

4
  it
Ait 1  Ait 1
Ait 1 
Ait 1
Ait 1

ACC i ,t  1

در این فرمول:



= برابر است با ضریب ثابت.

TAit

= اقالم تعهدی کل

TAit  NI  OCF
که در آن:
 = NIدرآمد خالص
 = OCFجریانهای نقدی عملیاتی

Ait 1

= اقالم تعهدی در سال ماقبل سال جاری.

REVit

= برابر است با تغییرات در فروش شرکت که نحوه محاسبه آن به صورت زیر است:

REV i ,t

REVit

S i ,t  S i ,t 1
S i ,t 1

=

= رشد فروش شرکت  iدر سال t

 = S i ,tفروش خالص شرکت  iدر سال t
 = S i ,t 1فروش خالص شرکت  iدر سال  t-1میباشد.

ARit

= برابر است با تغییرات در مطالبات شرکت.

ARi ,t

ARit

= رشد مطالبات شرکت  iدر سال t

 = ARi ,tمطالبات شرکت  iدر سال t
 = ARi ,t 1مطالبات شرکت  iدر سال  t-1میباشد.

PPEit

= برابر است با خالص ارزش دفتری اموال ،ماشین آالت و تجهیزات.

ARi ,t  ARi ,t 1
ARi ,t 1

=
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NetIncome

it 1
= برابر است با درآمد خالص شرکت در سال ماقبل مورد بررسی.
پس از محاسبه اقالم تعهدی کل و جایگذاری آن در مدل برآوردی زیر ،اقالم تعهدی اختیاری از طریق
فرمول زیر برآورد خواهد شد:
 REV
 PPE
 NetIncome

TAit   1
ARit
it
it
it 1

  1
(  2

)  3
 4
Ait 1  Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1
Ait 1

انحراف معیار قیمت سهام ( :)PRICESTDانحراف معیار قیمت سهام نسبت به میانگین قیمت

DAit   it 

𝑵

𝟏
𝟐)𝝁 𝛔 = √ ∑(𝒙𝒊 −
𝑵
𝟏=𝒊

اندازه شرکت( :)Sizeاندازه شرکت که از طریق  LNداراییهای شرکت محاسبه میگردد.
)Size=LN(Asset
اهرم مالی ( :)LEVاهرم که از تقسیم کل بدهی بر دارایی شرکت بدست میآید.
بازده حقوق صاحبان سهام ( :)ROEبازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از سود خالص تقسیم بر
مقدار حقوق صاحبان سهام.
𝒎𝒐𝒄𝒏𝑰 𝑻𝑬𝑵
= 𝑬𝑶𝑹
𝒚𝒕𝒊𝒖𝒒𝑬 𝒓𝒆𝒅𝒍𝒐𝑯 𝒆𝒓𝒂𝒉𝑺
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( :)B/Mارزش دفتری به ارزش بازار :از تقسیم ارزش دفتری به ارزش
بازار سهام شرکت بدست میآید.
𝐁
)𝐞𝐮𝐥𝐚𝐕 𝐭𝐞𝐤𝐫𝐚𝐌(= (𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞)/
𝐌
اندازه هیات مدیره ( :)BOARDSizeاندازه شرکت از طریق تعداد مدیران در هیات مدیره شرکت
مشغول به فعالیت هستند اندازهگیری میشود.
سن شرکت ( :)AGEسن شرکت که از طرق اختالف سال انجام تحقیق تا تاسیس شرکت بدست میآید.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بدین
منظور از دادههای ساالنه شرکتها مذکور که در طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشتهاند استفاده گردیده
است .بازه زمانی تحقیق به مدت  5سال است که از سال  13۹2تا  13۹6کلیه شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتهشده است.
نمونه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 13۹2
الی  13۹6است که واجد شرایط ذیل بودهاند:
 .1جزو شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،بیمهها ،واسطهگریهای مالی و هلدینگ به دلیل متفاوت
بودن ماهیت و طبقهبندی اقالم صورتهای مالی نسبت به شرکتهای تولیدی نباشند،
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 .2سهام شرکتها دارای ارزش دفتری مثبت باشند،
 .3فاقد توقف معامالتی برای مدت بیش از  3ماه باشند،
 .4سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه باشند.
مدل فرضیه اول:
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐸𝑀 = 1) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌𝑡 + 𝛽2 𝐵𝐼𝐺10𝑡 + 𝛽3 𝐷𝐴𝑡 +
𝛽4 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝐸𝐷𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑡 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐸𝑡 + 𝛽8 𝑀𝐵𝑡 +
) 𝑡𝑒 𝛽9 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 + 𝛽10 𝐴𝐺𝐸𝑡 + 𝜎. 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 + 𝜃. 𝑌𝐸𝐴𝑅 +
مدل فرضیه دوم:
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐸𝑀 = 1) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑃𝐴𝐿𝐼𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿𝑖,𝑡 +
𝛽3 𝑀𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖,𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐵𝐼𝐺10𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐷𝐴𝑖,𝑡 +
𝛽6 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝐸𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽10 𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 +
) 𝑡𝑒 𝛽11 𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽12 𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝜎. 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 + 𝜃. 𝑌𝐸𝐴𝑅 +
نتایج تحقیق
آمار توصیفی
جدول :آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف
معیار
قیمت
سهام

اندازه
هیات
مدیره
5.234

نام متغیر

مدیریت
سود

توانایی
مدیریت

ارتباطات
سیاسی

اندازه
شرکت
حسابرسی

اقالم تعهدی

میانگین

-0.14

0.007

0.51

0.55

140588

1۹55

میانه

0.007

0.007

1

1

25747

875

5

حداکثر

1.۹3

0.012

1

1

80434۹55

21676

7

حداقل

-۹.038

0.000۹

0

0

-1.61E+08

0

5

انحراف
معیار

1.22

0.001

0.5

0.4۹

۹8801

2۹41

0.64

آزمون
جارك برا

0

0.3

0

0

0

0

0

تعداد
مشاهدات

550

550

550

550

550

550

550

نام متغیر

اندازه
شرکت

اهرم

بازده
حقوق

نسبت
ارزش بازار

عمر شرکت

متغیر
صنعت

متغیر
سال

35.

بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت ،ارتباطات سیاسی و...

صاحبان
سهام

به ارزش
دفتری

میانگین

14.31

0.62

0.13

2.78

37.72

3.8۹

13۹3

میانه

14.04

0.6

0.26

2.23

3۹

4

13۹3

حداکثر

1۹.14

2.37

۹.36

121.5

64

7

13۹5

حداقل

10.67

0.06

-72

-25.4

10

1

13۹1

انحراف
معیار

1.51

0.28

3.1۹

6.2۹

12.73

1.72

1.41

آزمون
جارك برا

0

0

0

0

0

0.008

0

تعداد
مشاهدات

550

550

550

550

550

550

550

آزمون نهایی فرضیه اول
فرضیه  :1وجود مدیران توانا در شرکتها باعث کاهش صورتهای مالی متقلبانه میگردد.
با توجه به نتایج دادههای فرضیه اول دارای مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس نبوده و دادههای
این فرضیه از نوع اثرات ثابت است.
جدول آزمون فرضیه اول

ضرایب

آماره t

احتمال آماره

توانایی مدیریت

-0.21

-0.0008

0.0۹

اندازه شرکت حسابرسی

1.17

1.26

0.2

1.11E-06

2۹.8

0.00

انحراف معیار قیمت سهام

44.32

1.3

0.1۹

اندازه شرکت

-0.42

-1.۹1

0.05

اهرم

-2.61

-0.76

0.44

بازده حقوق صاحبان سهام

-0.12

-0.03

0.۹7

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

-0.41

-1.1۹

0.23

اندازه هیات مدیره

-0.41۹

-0.058

0.56

عمر شرکت

-0.0۹

-2.37

0.01

متغیر

اقالم تعهدی
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ضرایب

آماره t

احتمال آماره

متغیر صنعت

-0.05

-1.4

0.16

متغیر سال

0.45

-1.37

0.16۹

متغیر ثابت

-614.۹

-1.35

0.17

متغیر

0.48

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

1.8243

آماره F

45.1624

احتمال آماره

0.00000

منبع :یافتههای تحقیق
نتایج مربوط بهاحتمال آماره ) F (0.000نشان میدهد که مدل فرضیه اول ،در حالت کلی معنادار بوده و
با توجه به آماره دوربین واتسون ( )1.843میتوان فهمید که مشکل خودهمبستگی رفع شده است .عالوه
بر آن نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میدهد که در دوره پژوهش 48.0درصد از تغییرات متغیر
وابسته ،تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی این آزمون بوده است .این به آن معنی است که متغیر
وجود مدیران توانا در شرکتها و متغیرهای کنترلی اثر معناداری بر کاهش صورتهای مالی متقلبانه
دارند .با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق بین متغیرهای وجود مدیران توانا در شرکتها و کاهش
صورتهای مالی متقلبانه رابطه معنادار بوده است ،همچنین میتوان گفت که وجود مدیران توانا در
شرکتها بر کاهش صورتهای مالی متقلبانه در بورس اوراق بهادار تهران اثر معناداری دارد و وجود
مدیران توانا در شرکتها به عنوان یکی از شاخصهای کاهش صورتهای مالی متقلبانه در بورس اوراق
بهادار تهران داشته است.
آزمون نهایی فرضیه دوم
فرضیه :2ارتباطات سیاسی باعث کاهش توانایی مدیریت در احتمال وقوع گزارشات مالی متقلبانه میگردد.
با توجه به جداول نتایج دادههای فرضیه اول دارای مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس نبوده و
دادههای این فرضیه از نوع اثرات ثابت است.
جدول آزمون فرضیه دوم
احتمال

ضرایب

آماره t

توانایی مدیریت

-17۹.2۹

-0.54

0.58

ارتباطات سیاسی

2.22

0.67

0.4۹

ارتباطات سیاسی* توانایی مدیریت

-333

-0.71

0.47

متغیر

آماره
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احتمال

ضرایب

آماره t

1.16

1.25

0.21

1.11E-06

2۹.7

0.00

انحراف معیار قیمت سهام

44.1

1.2۹

0.1۹

اندازه شرکت

-0.41

-1.88

0.05

اهرم

-2.7

-0.۹

0.42

بازده حقوق صاحبان سهام

-0.26

-0.07

0.۹4

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-0.43

-1.22

0.22

عمر شرکت

-0.0۹

-2.36

0.01

متغیر صنعت

-0.05

-1.41

0.15

متغیر سال

0.42

1.30

0.1۹

متغیر ثابت

587.5

-1.28

0.1۹7

متغیر
اندازه شرکت حسابرسی
اقالم تعهدی

ضریب تعیین

0.8565

آماره دوربین واتسون

1.8204

آماره F

43.6262

احتمال آماره

0.0000

آماره

منبع :یافتههای تحقیق
نتایج مربوط بهاحتمال آماره ) F (0.0000نشان میدهد که مدل فرضیه دوم ،در حالت کلی معنادار بوده
و با توجه به آماره دوربین واتسون ( )1.8204میتوان فهمید که مشکل خودهمبستگی رفع شده است.
عالوه بر آن نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میدهد که در دوره پژوهش0.85 ،درصد از تغییرات متغیر
وابسته ،تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی این آزمون بوده است .این به آن معنی است که متغیر
ارتباطات سیاسی و متغیرهای کنترلی اثر معناداری بر کاهش توانایی مدیریت در احتمال وقوع گزارشات
مالی متقلبانه دارند .با توجه به نتایج حاصل از جدول بین متغیرهای ارتباطات سیاسی و کاهش توانایی
مدیریت در احتمال وقوع گزارشات مالی متقلبانه رابطه معنادار بوده است ،همچنین میتوان گفت که
ارتباطات سیاسی بر کاهش توانایی مدیریت در احتمال وقوع گزارشات مالی متقلبانه در بورس اوراق بهادار
تهران اثر معناداری دارد و ارتباطات سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای کاهش توانایی مدیریت در
احتمال وقوع گزارشات مالی متقلبانه در بورس اوراق بهادار تهران داشته است.
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تفسیر نتایج
به زعم باروچ 1توانمند سازی فقط کالمی نیست ،بلکه مقدمه تصوری از تمایالت جاری علم مدیریت اخیر
است؛ حکایتی از کار با مردم و تغییر جهت سبک مدیریت از باال به پایین است که امروزه با مطرح شدن
بحثهای جدیدی نظیر مهندسی مجدد و تغییر ساختار بر اهمیت آن افزوده شده است برخی از صاحب
نظران ،مفهوم توانمند سازی را گسترش میدهند و به هر وضعیتی اطالق میکنند که حس لیاقت و در
کنترل داشتن امور را به افراد بدهند ،نیروی الزم را برای ابتکار عمل فراهم آورند و آنان را در کارهای
معنادار ثابت قدم سازند .از این منظر ،توانمند سازی نیروی انگیزشی کامالً فردی و چند وجهی است که
میتواند از درون فرد یا به واسطه همکاران یا مدیر برانگیﺨته شود .توانمند سازی از طریق تغییر در
ادراکات از خود و همچنین در رفتارهای دیگران نمود پیدا میکند .کارکنان میتوانند صالحیتشان را به
شیوههای نوین به کار بگیرند .همچنین میتوانند صالحیتهای جدیدی را در جهت مقاصد تازه ایجاد
کنند؛ برای مثال کارکنانی که نحوه انجام دادن کار را از همکاران و از راه آموزش متقابل یاد میگیرند،
قادرند گروههایی کاری در جهت بهبود عملکرد کلی به شیوههای متفاوت ایجاد کنند-1 :به بحرانهای با
سهولت بیشتر پاسخ دهند؛ زیرا بیش از یک نفر در مورد هر شغل مهارت و آگاهی دارند -2 .نیازهای ارباب
رجوع را به طور مؤثر برآورده میسازند؛ زیرا هنگامی که فرد اصلی غایب باشد ،افراد دیگر میتوانند به
درخواست ارباب رجوع پاسخ دهند -3 .حجم کارها تقسیم میشود؛ زیرا افراد میتوانند به انجام دادن کار،
هنگامی که حجم آن زیاد شود ،کمک کنند -4 .کارکنان دانش و مهارتی را کسب میکنند که میتواند
برای بهبود همه وظایف گروه کاری به کار گرفته شود  .مفهوم کامل توانمند سازی هنگامی محقق میشود
که آن را عامل پدید آورنده شیوههای تازه برای افراد و گروهها در جهت ایجاد سطوح باالتر صالحیت و
همچنین ایجاد شیوههای کاملتر نفوذ در نحوه عمل سازمان بدانیم .هنگامی که کارکنان صالحیت
بیشتری ایجاد میکنند و راههای جدیدی برای به کار گیری این صالحیت مییابند ،هیچ فرد و گروهی
قدرت کمتری ندارد .قدرت تقسیم نشده ،بلکه ایجاد گردیده است .توانمند سازی باید بدین معنا باشد که
از هر فردی انتظار میرود برای اعمال نفوذ مبتنی بر صالحیت خود شیوه تازهای بیابد [.]17
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Empowerment is not the process of dividing a fixed amount of power; it is a process
by which the relative power of each person increases, and a new power is created for
the organization. Empowerment is a qualitative influence that must be created.
Distorting financial statements involves manipulating the constituent elements by
providing more than real assets, selling and earning, or offering less debt, costs, and
losses. In cases where financial statements contain distortions, it is said that fraud has
been committed in such a way that the constituent elements of that financial statement
do not represent reality. In spite of numerous foreign investigations regarding the
discovery of fraud in financial reports, this issue has not received much attention
within the country. Therefore, the present study investigates the relationship between
managerial capability, political communication and fraudulent financial reporting in
Tehran Stock Exchange. The present research is based on the objective classification
of applied research. Also, to estimate the above models, regression estimation is used
by panel data. The statistical population of the study includes all companies accepted
in Tehran Stock Exchange and the research period is from 2013 to 1396 for a period
of 5 years. The results of the research indicate that the existence of powerful
executives in companies has led to a reduction in fraudulent financial statements. It
was also found that political communication reduced management ability in the event
of fraudulent financial reports.
Keywords: Management Ability, Political Communication, Fraudulent Financial
Reporting.
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