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چكيده
با بروز بحرانهای مالی در سالهای اخیر ،شرکتها با فشار رقابتی زیادی جهت بهبود عملکرد مواجه شدند .پژوهش حاضر با بررس ی
اثر توانایی مدیریت بر کنترل بحران مالی درون سازمانی در بازة زمانی  8811تا  8831در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مدیران
شرکتها توانایی هدایت و کنترل بحران مالی را دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا ممکن است مدیران بوسیلة گزارشگری متقلبانه
فقط تظاهر به بهبود عملکرد و خارج شدن از بحران مالی کرده باشند؟ نمونة آماری این پژوهش شامل  878شرکت پذیرفته شده د ر
بورس اوراق بهادار تهران است که به به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شدند .معیار وجود بحران مالی در یک شرکت وجود
حداقل یکی از سه معیار ،کسب سه سال متوالی زیان (زیان عملیاتی ،زیان خالص یا زیان انباشته)؛ کاهش سود تقسیمی هر سال
نسبت به سال قبل به میزان بیش از 14درصد و مشمول ماده  818قانون تجارت بودن شرکتهای مورد بررسی میباشد .نتای ج
پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره نشان داد در سطح اطمینان 39درصد ،بین توانایی مدیریت و شدت بحران مال ی
درون سازمانی رابطة معکوس و معناداری وجود دارد .در واقع ،نتیجة فرضیة اول پژوهش حاکی از توانی مدیران در حل مشکل پدیدة
بحران مالی درون سازمانی بود .نتایج فرضیة دوم و سوم پژوهش نشان داد که مدیران برای برون رفت از وضعیت بحران مالی اقدام به
گزارشگری خدعهآمیز نکردهاند و فقط به مدیریت سود آن هم در چارچوب اصول حسابداری دست زدهاند.
واژههاي کليدي :توانایی مدیریت .بحران مالی ،احتمال تقلب ،مدیریت سود.
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فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
در عصر جدید و در هزاره سوم بحرانها ،واقعیتیی جیدایی
ناپذیر از ماهیت درونی سازمانها گردیدهاند (سیام و همکیاران،
 .)8838با ایین حیال ،بحیران هیای میالی موضیوعات جدییدی
نیستند و هر شیرکتی بنیا بیه دییلیی بیا بحیران میالی مواجیه
میشوند (آشتاب و همکاران .)8839 ،اگیر سیازمان را بیه ییک
پرنده تشبیه کنیم ،واحد های مختلف مالی ،فیروش و میدیریت
به ترتیب نقش چشم ،بال و مغز را ایفا می کنند .ییک سیازمان
اگر چشم انداز درستی از موفقیتهیا و موانیع پییش رو نداشیته
باشد نمی داند که چه موقع بایید اوج بگییرد .بیه همیین خیاطر
است که با توسعة بازارهیای میالی و متعاقیب آن حیاکم شیدن
وضعیت رقابتی ،بسیاری از شرکتها دچار بحیران میالی شیده و
نهایتاً با ورشکستگی به ناچار از گردونة رقابت خارج مییشیوند
(شریعت پنیاهی و سیهرابی .)8819 ،همیانطور کیه گفتیه شید
مدیران نقش کلییدی در سیازمان دارنید و توانیایی آنهیا تی ثیر
بسزایی در اثربخشی و کارایی شیرکتها دارد .توانیایی میدیریت
یکی از ابعاد سرمایة انسانی شرکتها است که بیهعنیوان داراییی
نامشهود طبقهبندی میشود که بایرفتن آن میتواند منجیر بیه
مییدیریت کییاراتر عملیییات روزانییة شییرکت شییود ،خصوص یاً در
دوره های بحرانی عملییات ،کیه تصیمیمگییری هیای میدیریتی
می تواند ت ثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد .افزون بیر
آن ،در دورههایی که شرکت با بحران روبهروست ،مدیران تواناتر
تصمیمگیری مناسب تری در ارتباط با ت مین منیابع میورد نییاز
خواهند داشت (حسنی القار و شعری.)8839 ،
با مرور ادبیات نظری و تجربی در حوزه کیفیت گزارشگری
مالی ،مشاهده می شود که تا حد زیادی تمرکز بر روی ویژگیی
های خاص شیرکت و اسیتق ل هیئیت میدیره بیوده اسیت ،در
حالیکه توانایی مدیریت نیز می تواند به عنوان ییک عامیل اثیر
گذار روی کیفیت گزارشگری مالی مطرح باشدکه بهتر اسیت از
ابعاد مختلف در ادبیات تجربی مورد بررسی قرار گییرد .از ییک
دیدگاه و بنا بر مدل ارائه شده دمیرجیان و همکیاران (،)1481
توانایی مدیریت رابطه مثبتی با گزارشیگری متقلبانیه داشیته و
مدیران تواناتر با مدیریت سود از طریق اق م تعهدی به کیاهش
کیفیت گزارشگری دست می زنند .از سوی دیگر ایشان تاکیید
دارند که پیامدهای منفی مدیریت سود در میان مدیران تواناتر
بطور نسبی کمتر میباشد .فلذا نگاه چنید وجهیی بیه موضیو
توانیایی مییدیران در گزارشیگری متقلبانییه و از سیوی دیگییر در
کنترل های داخلی در قالب مطالعات تجربی و نحوه مواجه نهاد
های ناظر بازار های سرمایه با موضو بسیار ضرورت میی یابید.
بنابراین توانایی ها و مهارتهای تکنیکی و ارتباطی و اجتمیاعی و
تسلط بر شرایط بازار ها و اقتصاد ک ن می تواند میدیران را بیا
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انتخاب پروژههای سرمایهگذاری سود آورتر به افیزایش کیفییت
گزارشگری مالی هدایت نماید در حالیکه مدیران توانمند تحیت
فشارهای نقدینکی و فشار های مالی می تواند به مدیریت اق م
تعهدی و کاستن از کیفیت گزارشگری مالی بایخص با نقصیان
نهاد های ناظر بازا ر و جریمه هیای انیدک کاسیتن از شیفافیت
صورت های مالی بنگاهها هدایت نماید.
با این حال ،مدیران شرکتهایی که بیا بحیران میالی مواجیه
شده اند ،بدلیل کیاهش سیودآوری و در نتیجیه کیاهش قیمیت
سهام و پاداش خود ،انگیزههای بیاییی بیرای اسیتفاده از اقی م
تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند (ابراهیمی و بهرامیی و
ممشلی .)8839 ،بنابراین ،گرایش به سقوط اخ ق حرفه ای در
مدیران شرکتهایی که با بحران مالی روبهرو هستند و در شرایط
نابسامانی قرار دارند افزایش مییابد .این پژوهش در پیی پاسیخ
به این پرسش است که آیا میدیران شیرکتها توانیایی هیدایت و
کنتر ل بحران مالی را دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسیخ ،آییا
ممکن است مدیران برای تظاهر به خارج شدن از بحیران میالی
دچار سقوط اخ ق حرفه ای شیوند و بیه گزارشیگری متقلبانیه
روی آورند؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 توانایی مدیریت
در ادبیات حسابداری ،توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایة
انسانی شرکت ها است که به عنوان دارایی نامشهود طبقهبنیدی
می شود .بیه عنیوان مثیال ،دمرجییان ،لویو و میکوی،1481( 8
 )1488توانایی مدیریت را به عنوان کارایی میدیران نسیبت بیه
رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمید تعرییف مییکننید .ایین
منییابع تولییید درآمیید در شییرکتها شییامل بهییای موجییودیهییا،
هزینه های اداری و توزیع و فروش ،داراییهای ثابت ،اجارههیای
عملیاتی ،هزینه های تحقیق و توسیعه و دارایییهیای نامشیهود
شییرکت میییشییود (حسیینی القییار و شییعری .)8839 ،توانییایی
مدیریتی بایتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانیه
شییرکت ،بییهویییژه در دورههییای بحرانییی عملیییات گییردد و
تصمیم گیری های مدیریتی می تواند ت ثیر بسیزایی بیر عملکیرد
شرکت داشته باشد .در دوره ای کیه شیرکت بیا بحیران روبیهرو
است ،مدیران تواناتر ،تصمیمگیری مناسیب تیری در ارتبیاط بیا
ت مین منابع میورد نییاز خواهنید داشیت (علیی نیژاد و تیارفی،
.)8839

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

تأثیر توانايي مديريت در کنترل بحران مالي درون سازماني و احتمال گزارشگري متقلبانه  /علي کارشناسان و رضا ممشلي

 بحران مالی درون سازمانی
هنگییامی کییه مجموعییه شییرایط خاصییی ،روال متییداول و
پیشبینی شده جرییان کیار ،فعالییت ،تولیید ،خیدمت رسیانی،
زندگی ،ارتباطات ،تیامین نیازهیای عمیومی ،سی مت ،محییط
زیست و یا افکار عمومی را به یکباره تغیییر مییدهید ،در ایین
حالت شرایط بحرانی بروز کرده است (تین بیر  .)1447 ،1در
این خصوص واژة بحران مالی به وضعیتی اط ق مییشیود کیه
درصیید قابییل تییوجهی از ارزش برخییی داراییییهییا بییهصییورت
غیرمنتظره از دست برود (سالم و خطیبی.)8831 ،
دییییل بییروز [بحییران مییالی و در نهایییت] ورشکسییتگی را
می توان به طور کلی به دو دسته دییل درون سازمانی و بیرون
سییازمانی تقسیییم نمییود .دییییل بییرون سییازمانی عبارتنیید از:
ویژگیهیای سیسییتم اقتصیادی ،رقابییت ،تغیییرات در تجییارت و
بهبودها و انتقایت در تقاضای عمومی ،نوسانات تجاری ،تی مین
مالی و تصادفات .عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحیدهای
تجاری عواملی هستند کیه واحید تجیاری میی توانید بیا انجیام
اقدامات مناسب ،از آنها جلوگیری کند .اغلب این عوامل ناشیی
از تصمیم گیری غلط اسیت و مسیئولیت آنهیا را بایید بیه طیور
مستقیم متوجه خود واحد تجاری دانست .این عوامیل عبارتنید
از :اعطای بیش از حد اعتبار ،مدیریت ناکیارا ،سیرمایه ناکیافی،
خیانت و تقلب (خواجوی و امیری.)8831 ،
 توانایی مدیریت و بحران مالی
پژوهش و بررسیهای انجام شده نشان می دهید بحیرانهیا
نفساً تعیین کننده میزان خسارت نیستند بلکه پاسخ مسیئوین
به بحران است که میزان خسارتهای وارده را تعییین مییکنید.
شاید به نظر غیرعیییادی برسد اما واقعیت این است که برنامیه
ریییزی و مییدیریت ناصییحیح بحییران مرتب یاً دامنییه خسییارات را
گسترده و میزان خسارت را افزایش میدهد .بیه همیین دلییل
است که اکنون برنامهرییزی و میدیریت بحیران تیا ایین انیدازه
اهمیت یافته است.
اما مدیریت بحران دقیقیاً بیهمعنیای سیوق دادن هدفمنید
جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل ،انتظار برگشتن امور
در اسر وقت بیه شیرایط قبیل از بحیران اسیت .ایین یکیی از
دامهایی است که معمویً از بیرون به مسئولین مدیریت بحیران
فشار میآورد و خود یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیریهای
غلط و گسترش دامنه بحران محسوب میشود.
مدیریت بحران از سه فاز کام ً مجیزا تشیکیل میی شیود،
نخست پیش بینی /پیشیگیری ،دوم برنامیه رییزی /آمیوزش ،و
سوم هدایت /کنترل .بنابراین ،مواقعی که بحران رخ داده اسیت
کار زیادی جز هدایت و کنترل نمیشود انجام داد و مهمتیرین

اقدامات در این زمان اتخاذ تصمیمهای صحیح است .از دیدگاه
مدیریت ،برای اتخاذ تصمیم صحیح ،به دادهها ،اط عات ،امکان
پردازش و تحلیل نیاز داریم اما مت سفانه منابع اصلی همه ایین
موارد تنها قبل از بروز بحران در اختیار ما مییباشید و اگیر دو
مرحلة قبلیی یعنییییی پییشبینیی /پیشیگیری ،برنامیهرییزی/
آموزش را انجام نداده باشیم ،شاهد بروز بحران جدییدی در دل
بحیران رخ داده ،خیواهیم بیود کیه میییییرتب ًا بیا تصیمیمهییای
عجوینه و نسجیده نه تنها بر وخامت اوضیا مییافیزاییم بلکیه
بحران های جدیدی میآفرینیم که حتی قابل شناسایی نیستند
و فقط عوارض ناشی از آنها مرتباً در کنترل بحران اصلی خلیل
ایجاد میکند (تن بر .)1447 ،
نتایج مطالعات فراوانی نشان میدهد که مدیران در برخورد
با تقلب واکنش های متفاوتی از خود نشیان میی دهنید .برخیی
مدیران با افزایش سطح توانایی های خیود و در شیرایط سیخت
مالی ممکن اسیت دچیار سیقوط اخی ق حرفیه ای شیده و بیه
گزارشییگری متقلبانییه روی آورنیید .اییین دسییته از مییدیران،
گزارشگری متقلبانه را راهیی بیرای خیروج از وضیعیت بحرانیی
تلقی کنند .برای مثال ،مدیران شرکتهایی که بیا بحیران میالی
مواجه شده اند ،بیدلیل کیاهش سیودآوری و در نتیجیه کیاهش
قیمت سهام و پاداش خود ،انگیزه های باییی بیرای اسیتفاده از
اق م تعهدی اختیاری و دسیتکاری سیود دارنید ،انجیام چنیین
اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اط عیات
مالی میگردد (ابراهیمی و همکاران.)8839 ،
از سویی دیگیر برخیی مطالعیات نشیان میی دهید توانیایی
مدیریتی بایتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانیه
شییرکت ،بییهویییژه در دورههییای بحرانییی عملیییات گییردد و
تصمیم گیری های مدیریتی می تواند ت ثیر بسیزایی بیر عملکیرد
شرکت داشته باشد .در دوره ای کیه شیرکت بیا بحیران روبیهرو
است ،مدیران تواناتر ،تصمیمگیری مناسیب تیری در ارتبیاط بیا
ت مین منابع میورد نییاز خواهنید داشیت (علیی نیژاد و تیارفی،
.)8839
اما در حالت کلی ،انتظار بر این است که با افزایش توانیایی
مدیریت ،ارزش بنگاههای اقتصادی بیشتر شیود .میدیران دارای
توانایی بای ،قیدرت درک بهتیری از شیرایط داخلیی و خیارجی
شرکت در کنار هم دارند و با احتمال بیشیتری در طیرحهیایی
سرمایهگذاری می کنند که ارزش فعلی خیالص مثبیت بیایتری
دارد و همچنین توانایی بهتر و بیشتری در اجیرای مناسیب آن
خواهند داشت .در نتیجه قدرت ت مین مالی بیشتر و با نرخهای
کمتر و دورة طوینی تر را دارند چراکه در این شرایط انتظار بیر
این است که هزینة ورشکستگی و ریسک عدم پرداخیت بیدهی
کمتر باشد (علی نژاد و تارفی.)8839 ،
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 توانایی مدیریت و احتمال گزارشگري متقلبانه

 -1-2پيشينة پژوهش

در سال های اخیر ،بازارهای مالی ایالت متحیده بیا افشیای
متعدد اعمال متقلبانه برخی شیرکتها بیه طیور جیدی مت یرر
شده اند .ورلدکام ،انرون ،آدلفیا ،گلوبال کروسینگ و تیکو فقیط
تعداد اندکی از رسواییهای صورت های مالی هسیتند کیه بیازار
سهام را دچار نوسان کرده و باعث سلب اعتماد عمومی شدهاند.
از سوی دیگیر ایین رسیواییهیا زییان هیای جبیران ناپیذیر بیر
سرمایه گذاران وارد آورده و توان رقابت آن هیا را از مییان بیرده
است .بسیاری از این رسیواییهیا بیه پی انیداز افیراد ،مزاییای
بازنشستگی ،آموزش دانشگاهی و امنیت آینده آنها نیز زیان زده
است .اما بهجزء این گروه ها ،مدیران و سایر کارکنیان ،وکیی ن،
حسابرسان و حسابداران نیز هر کدام بهنحوی از ایین تقلیبهیا
آسیب دیده انید (وکیلیی فیرد ،جبیارزاده کنگرلیوئی و پوررضیا،
.)8811
پ از رسوایی های مالی اخیر در شرکتهای نظییر انیرون و
ورلدک ام ،حجم وسیعی از ادبیات جدید در حوزة کیفیت سود و
پدیییدة مییدیریت سییود ایجییاد شیید .مییدیریت سییود مجموعییه
اقدامهایی است که به وسیلة مدیران به منظور آراستن اط عیات
منعک در صورت های مالی و گزارشگری سود در سطح میورد
نظر برای دستیابی به هدف هایی خاص انجام میشود .میدیریت
سود ،گزینش سیاست های حسابداری ییا فعالییت هیای واقعیی
ت ثیرگذار بر سود است تا شرکت از این طریق به هدفهای ویژة
گزارشگری سود دست یابد .برخی از محققان اذعان داشیتهانید
که هیچ گونه خطا و اشتباهی در میدیریت سیود وجیود نیدارد؛
چراکه در محدودة اصول و استانداردهای حسابداری قیرار دارد.
با این حال ،برخی دیگر بر این باورند که مدیریت سیود نیهتنهیا
یییک عمییل غیییر اخ قییی ،بلکییه شییکل دیگییری از تقلییب در
گزارشگری مالی است (شمسایی.)8831 ،
در مواقعی که واحدهای تجاری به لحیا اقتصیادی دچیار
نوسان میشوند و تحت فشارهای جنبی قرار میگیرند .مدیران
برا ی سامان بخشیدن به اوضا شرکت بیه طیور مسیتقیم و ییا
غیرمستقیم ت ش مییکننید تیا رقیم سیود مینعک شیده در
صورتهای مالی را تحت ت ثیر قرار دهند و موجب مثبیت شیدن
نگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایه گیذاران
شوند .مجموعة این اقدامها به مدیریت سود تعبیر میشیود کیه
دارای جوانب مثب و منفی است .جنبیة مثبیت میدیریت سیود
شامل فعالیتهایی است که در چارچوب قوانین حرفهای قرار می
گیرد .این در حالی است که جنبیة منفیی میدیریت سیود میی
تواندجامعیة فریییب آمیییزی بیر تیین کنیید و منجیر بییه تقلییب و
گزارشگری خدعهآمیز شود (شمسایی.)8831 ،

وانگ و همکاران ( )1487در پژوهشی بیا عنیوان "توانیایی
مدیریتی ،ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه در چین" که
در نشریه حسابداری و سیاست عمومی به چاپ رسییده اسیت،
ت ش می کنند رابطه بین متغییر هیای فیوق را در فرضییه ای
علمی بررسی کنند .با استفاده از اط عات شرکت های سیهامی
در چین برای دوره  1447الی  ،1481ایشان دریافتند کیه اوی
افزایش توانایی میدیریتی منجیر بیه کیاهش گزارشیگری میالی
متقلبانه می گردد و ثانیا ،ارتباطات سیاسی بنگاهها میی توانید
تاثیر توانایی مدیریتی بر احتمال صورت های میالی متقلبانیه را
محدود یا ت عیف نماید .نهایتا بنگاههای با مدیران بیا ظرفییت
در مقایسه با بنگاههایی که چنین مدیران ییقی نداشته باشند،
با جریمه های کمتری توسط نهیاد هیای نظیارتی مواجیه میی
گردند.
دمرجیان و همکاران ( ،)1488به مطالعیه چگیونگی تیاثیر
توانایی مدیریت بر تحریف عمدی صورت های مالی پرداختنید،
یافته های ایشان حاکی است که بیه طیور متوسیط میدیران بیا
توانایی بایتر به احتمال بیشتری از میدیریت سیود هیای اقی م
تعهدی استفاده میکنند و همچنیین دریافتنید کیه پیامیدهای
منفی مدیریت سود در میان مدیران با توانیایی بیشیتر کیاهش
می یابد.
دلخوش و فرخی ( )8839در پژوهشیی بیه بررسیی نقیش
توانایی مدیریت در پیشبینی بحران میالی شیرکتهای پذیرفتیه
شده در بیورس اوراق بهیادار تهیران پرداختنید .بیدین منظیور
دادههای  811شرکت طیی دورة  8831-8811میورد بررسیی
قرار گرفت .نتایج پژوهش نشیان داد بیین توانیایی میدیریت در
سال جاری با پیشبینی بحران مالی در سال آتی رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد.
ابراهیمی کردلو و نوراله رحمانی ( ،)8839در مقاله بررسی
توانایی میدیریت و کیفییت گزارشیگری میالی در بیورس اوراق
بهادار تهران ،با تحلیل اط عات مالی  841شرکت پذیرفته شده
بورس اوراق بهادار طیی دوره  8819الیی  8813رابطیه منفیی
معن ی داری بین متغییر توانایی مدیریت و کیفییت گزارشیگری
مالی را گزارش کردند که با یافته هیای دمیرجییان و همکیاران
( ) 1481سازگاری ندارد ،ضمنا ایشان با در نظیر گیرفتن تیاثیر
متغییر (اندازه حسابرس) بر متغیییر هیای مسیتقل و کنترلیی،
دریافتند که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری میالی رابطیه
مثبت دارد.
منصییورفر ،دیییدار و حسییینپییور ( )8831در پژوهشییی بییه
بررسی ت ثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها کیفیت سود را
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با استفاده از سه معیار تجدید ارائه سود ،پایداری سود و کیفیت
اق م تعهدی اندازه گرفتند .نتیایج پیژوهش نشیان داد توانیایی
مدیریت ت ثیر مثبت و معناداری بر پایداری سود و کیفیت اق م
تعهدی دارد و با تجدید ارائه سود رابطهای ندارد.
سپاسییی و همکییاران ( ،)8831بییا مطالعییه تییاثیر توانییایی
مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های
فرصت طلبانه ،به تحلیل این موضو می پردازد که در حقیقت
تجدید ارائه صورت های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت
از قابل اتکا نبودن صورت هیای میالی گذشیته و پیایین بیودن
کیفیت گزارشگری دارد .با استفاده از اط عات شیرکتهایی کیه
اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی نموده بودند ،در قالب دو
نمونیه فرصییت طلبانییه و غیییر فرصیت طلبانییه و بییا بکییارگیری
رگرسیون توبیت و رگرسیون چند گانیه بیه ایین نتیجیه دسیت
یافتند که فقط هنگامی بیین توانیایی میدیریت و تجدیید ارائیه
صورت های مالی رابطه معنی دار وجیود دارد کیه نیو رفتیار ،
فرصت طلبانه باشد و در انوا مختلف رفتار غیر فرصت طلبانیه
رابطه معنی داری وجود ندارد.
بزر زاده و صالح زاده ( ،)8831با مطالعه رابطیه توانیایی
مدیریت و پایداری سود با تاکید بیر اجیزای تعهیدی و جرییان
های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 ،در اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجیان و همکاران
( ) 1481و پایداری سود و اجزای آن از مدل لو استفاده کردند.
یافته های ایشان نشان میی دهید رابطیه مثبتیی بیین توانیایی
مدیریت و پایداری سود و همچنین توانایی مدیریت و پاییداری
اجزای تعهدی و نقیدی سیود اسیت ،ولیی رابطیه بیین توانیایی
مدیریت و پایداری بخش تعهدی نسبت به بخش نقدی قوی تر
است.
 -3فرضيههاي پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینة تحقیق ،فرضییههیای
پژوهش به شرح زیر مطرح میشوند:
فرضية اول :توانایی مدیریت اثر معناداری بر کنترل بحران مالی
درون سازمانی دارد.
فرضية دوم :توانایی مدیریت اثیر معنیاداری بیر احتمیال وقیو
تقلب دارد.
فرضية سوم :توانایی مدیریت اثر معنیاداری بیر میدیریت سیود
دارد.

 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش ،از جهت همبستگی و روش شناسیی تحقییق،
از نو شبه تجربی و پ رویدادی در حیوزة تحقیقیات اثبیاتی
حسابداری است که با اط عات واقعی صورت میگییرد و چیون
می تواند در فرآیند استفاده از اط عات کاربرد داشته باشد نوعی
تحقیق کاربردی است .همچنین این پژوهش مبتنی بر اط عات
واقعییی بییازار سییهام ،صییورتهای مییالی ،یادداشییتهییای همییراه
صورتهای مالی و گزارش مجامع شرکتهاست .در این پیژوهش
داده های یزم از لوح فشردة رهآورد نوین جمعآوری شد .تجزیه
انجام گرفت .جامعة آماری
و تحلیل دادهها در نرمافزار
پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران
طی سالهای  8811تا  8831در نظیر گرفتیه شیدند .در ایین
پژوهش ،از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است و کلییة
شرکتهایی که شرایط زیر را دارا باشند مورد بررسی و تجزییه و
تحلیییل قییرار میییگیرنیید .شییایان ذکییر اسییت ،پ ی از اعمییال
محدودیت های فوق 878 ،شرکت انتخاب شیدند کیه در قالیب
جدول  8ارائه شده است.
جدول  -1روش انتخاب نمونه
تعداد

ردیف

شرکتها

8

کل شرکتهایی که تا پایان سال  8831ع و بورس
بودند.

111

1

شرکتهایی که طی سال  8811-8831از بورس
حذفشده یا وقفة طوینی داشتند.

()818

ت مینکنندة مالی،

8

شرکتهایی که از نو
سرمایهگذاری و بیمه بودند.

1

شرکتهایی که دورة مالی آنها پایان اسفندماه نبود.

()93

9

شرکتهایی که در دورة بررسی ()8811-8831
تغییر سال مالی داشتند.

()84

9

شرکتهایی که اط عات مالی آنها در دسترس نبود.

()89

تعداد شرکتهای انتخاب شده

878

()71

 -5مدلهاي پژوهش
مدل رگرسیون فرضیههای پژوهش بیه شیرح رابطیههیای زییر
است:
رابطة )8
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رابطة )1

سال ـ شرکت

ردیف
از 14درصد کاهش پیدا کرده باشد
8

رابطة )8

مشمول ماده  818قانون تجارت باشد

889

مشاهدات مشترک در بین شروط

()118

مجمو مشاهدات بحرانی مالی

818

 -2-1-6احتمال تقلب (:)PROBM

توانایی

معرف بحران مالی،
که در این رابطهها،
انیدازة شیرکت،
اهیرم میالی،
مدیریت،
سین شیرکت،
وجیه نقید عملییاتی،
رشد فروش،
سیهامدار
اسیتق ل هیئیت میدیره،
مالکییت نهیادی،
مدیریت سود و
احتمال تقلب،
دارای حق کنترل،
جزء خطا است.
 -6نحوة اندازهگيري متغيرهاي پژوهش
 -1-6متغيرهاي وابستة پژوهش
 -1-1-6بحران مالی (:)CRISIS
در این پژوهش معیار وجود بحیران میالی در ییک شیرکت
شامل سه مورد زیر است( .اعتمادی ،عبدلی8831 ،؛ اعتمادی و
عبییدلی8839 ،؛ ابراهیمییی ،بهرامییینسییب و ممشییلی8839 ،؛
ابراهیمی ،بهرامینسب و ممشلی)8839 ،
 )8کسب سه سال متوالی زیان (زیان عملیاتی ،زیان
خالص یا زیان انباشته) (جانتادج)1449 ،8؛
 )1سود تقسیمیهر سال نسبت به سال قبل بیش از
14درصد کاهش پیدا کرده باشد (جانتادج)1449 ،؛
 )8مشمول مادة  818قانون تجارت باشد( .بر اثر زیانهای
وارده حداقل 94درصد سرمایة شرکت از میان رفته
باشد).
چنانچه شرکتی یکی از این سه شرط را داشته باشد،
دارای بحران محسوب میشود .به شرکتهایی که دارای بحران
مالی هستند مقدار  8و بقیه شرکتها مقدار  4داده شده است.
جدول  -2پراکندگی مشاهدات (سال ـ شرکت) بحران

متغیییر وابسییته در فرضیییههییای پییژوهش ،احتمییال تقلییب
می باشد که به پیروی از پژوهش انجام شده توسط کردستانی و
تاتلی ( ) 8839برای اندازه گیری احتمال تقلب از میدل بنییش
( )8333به شرح رابطه  9استفاده میشود:
بنیش به شیرکت هیای دسیتکاری کننیده سیود عیدد  8و
شرکت های غیر دستکاری کننیده ،عیدد صیفر ،اختصیاص داد.
نقطة انقطا این مدل  -8/71مییباشید .بنیابراین ،اگیر مقیدار
بیشییتر از  -8/71باشیید ،بییه احتمییال زیییاد شییرکت
دستکاری کنندة سود است (کردستانی و تاتلی.)8839 ،
 ،احتم ال دستکاری سود یا به عبارتی احتمال
که
تقلب میباشد و شامل  1متغیر است که با استفاده از اط عیات
صورتهای مالی به صورت زیر محاسبه مییشیوند (کردسیتانی و
تاتلی:)8839 ،
 )1شاخص  :DSRIاین شاخص نشان دهنیدة ایین اسیت کیه
مطالبات و درآمدها ،در دو دورة متوالی با یکدیگر همخوانی
ندارد .افزایش بسییار زییاد در فیروشهیای شیرکت نشیان
دهندة تغییر در سیاست های اعتباری شرکت است در ایین
میییزان فییروش
میییزان مطالبییات و
رابطییه
میباشد.
رابطة )1
 )2شاخص  :GMIشاخص حاشییه سیود ناخیالص ( ،)GMIاز
رابطة  9به دست میآیید .اگیر  GMIبیزر تیر از  8باشید،
حاشیة ناخالص بسییار تنیزل یافتیه اسیت .ضیعیف شیدن
حاشیة سود ناخالص به معنای ع مت منفی از چشیمانیداز
شرکت است و احتمال دستکاری سود افزایش میییابید در
بهای تمام شده کایی فروش رفته است.
این رابطه

مالی
سال ـ شرکت

ردیف
8

زیان مالی در سه سال متوالی (زیان عملیاتی،
زیان خالص یا زیان انباشته)

891

1

سود تقسیمیهر سال نسبت به سال قبل بیش

199

011

رابطة )9
 )3شاخص  :AQIشاخص کیفیت دارایی میباشید .اگیر ایین
شاخص بزر تر از  8باشد ،شرکت بهطور بالقوه هزینههیای
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معوق و دارایی های نامشهود را افزایش داده است .بنیابراین
احتمال دستکاری سود (تقلب) افیزایش میییابید .در ایین
 ،اموال ،ماشینآیت و
رابطه  ،جمع دارایی جاری،
 ،مجمو داراییهاست.
تجهیزات و

است که افزایش در بدهی ها ،زمینه یزم برای سود و تقلب
را ایجاد مینماید .بنابراین انتظار می رود رابطه مثبتی بیین
 ،جمع
 LEVIو تقلب وجود داشته باشد .در این رابطه
بدهیهای بلندمدت و جمع بدهیهای جاری است.

رابطة )9

رابطة )84

 )4شاخص  :SGIشاخص رشد فروش میباشید کیه بیه طیور

 )8شاخص  :TATAبرای محاسبه این نسیبت اقی م تعهیدی

کلی افزایش این شیاخص نشیان دهنیده تقلیب و تحرییف
نمییباشید ،امیا میدیران شیرکتهای بیزر همیواره تحییت
فشارهای زیادی در رابطه با ت مین مالی و افیزایش قیمیت
سهام می باشند .در این شرکتها در صورتی که رشد فیروش
منفی باشد ،قیمت سهام کاهش یافته و هزینههای زییادی
را برای مدیران ایجاد مینماید.

(تفاوت بین سود عملیاتی و جریان نقدی) بر کل داراییها
تقسیم شود و این نسبت برای هر سال محاسبه مییشیود.
 ،اق م تعهدی میباشد.
در این رابطه
رابطة )88
 -3-1-7مدیریت سود (:)EM

رابطة )7
 )5شاخص  :DEPIشیاخص هزینیه اسیته ک مییباشید .در
صورتی که این نسبت بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این
است که هزینه استه ک سال جاری نسبت به سال گذشته
کاهش یافته است که این کار ممکن است از طریق افزایش
در عمر مفید داراییها و ییا تغیییر در روشیهای اسیته ک
انجام شده باشد ،بنابراین انتظار رابطه مثبتیی بیین DEPI
 ،هزینیه
و احتمال تقلب وجیود دارد .در ایین رابطیه
استه ک است.

متغیر وابسته در فرضیه سوم پژوهش ،مدیریت سیود اسیت
که براساس اق م تعهدی اختیاری طبیق میدل جیونز ()8338
اندازه گیری می شود .اق م تعهدی اختیاری اق م قابل کنترلیی
هستند که میدیران بیا بکیارگیری آنهیا مییتواننید سیودهای
سال های آتی را به سنوات اخیر منظور نموده و به ایین ترتییب
سبب افزایش سود سالهای اخییر گردییده و در نتیجیه پیاداش
خود را افزایش دهند .در مدل تعدیل شده جونز ( )8338اق م
تعهدی اختیاری معادل تفاوت بین اق م تعهدی و اق م تعهدی
غیر اختیاری میباشد که از طرییق فرمیولهیای زییر محاسیبه
میشوند (ابراهیمی و همکاران:)8839 ،
رابطة )81

رابطة )1

)
)

 )6شاخص  :SGAIافزایش این شاخص نشان دهنده کیاهش
بهره وری واحدهای اداری و فروش میباشد .به عبارت دیگر
نوعی عدم تناسب بین هزینههای اداری و فیروش بیا مبلی
 ،هزینیههیای
فروش وجود دارد .در این رابطیه،
عمومی ،اداری و فروش میباشد.
رابطة )3
 )7شاخص  :LVGIشاخص اهرم مالی می باشید .در صیورتی

(
(

)

(

مدل بای به صورت مقطعی برآورد میشود و در آن،
جمع داراییهای
نشان دهندة کل اق م تعهدی،
تغییر در
تغییر در فروش کل،
ابتدای سال،
باقیماندة
داراییهای ثابت و
حسابهای دریافتنی و
مدل است بیانگر اق م تعهدی اختیاری (میزان مدیریت سود)
است.

که این نسبت بزرگتر از یک باشد میزان اهرم و اسیتفاده از
بدهی ها در سال جاری نسبت به سال قبیل افیزایش یافتیه
سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

010

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -2-7متغير مستقل پژوهش
 -1-2-7توانایی مدیریت (:)MA
در پژوهش حاضر ،به منظور اندازه گیری توانایی میدیریت از
مدل دمرجیان و همکاران ( ،)1481استفاده شده است .در این
مدل ،با استفاده از اندازه گییری کیارآیی شیرکت و سیپ وارد
کردن آن در رگرسیون خطیی چنید متغییره بیهعنیوان متغییر
وابسته و کنترل ویژگی هیای ذاتیی شیرکت ،توانیایی میدیریت
محاسبه میشود (علی نژاد و تارفی.)8839 ،
به منظور اندازه گیری کارآیی شرکت ،دمرجیان و همکیاران
) اسییتفاده
( ،)1481از مییدل تحلیییل پوششییی دادههییا (
کرده اند .مدل تحلیل پوششی داده ها ،نوعی مدل آمیاری اسیت
که برای اندازهگیری عملکرد سیسیتم بیا اسیتفاده از دادههیای
ورودی و خروجییی ،کییاربرد دارد (بییزر اصییل و صییالح زاده،
 .)8831در ارزیابی کارایی شرکت بیه وسییلة تحلییل پوششیی
داده ها به هر شرکت در هر سال یک نمره کارایی بین صفر و 8
نسبت می دهیم .حداکثر کارایی برابر با  8است و هرچیه مقیدار
به دست آمده ک متر باشد ،به آن معناسیت کیه کیارایی شیرکت
پایینتر است (علی نژاد و تارفی.)8839 ،
رابطة )88

در این الگو TE ،معرف کارایی کیل منیابع شیرکت،
فروش کل CoGS ،بهای تمام شدة کایی فروش رفتهSG&A ،
هزینه هیای عمیومی ،اداری و فیروش NetPPE ،مانیدة خیالص
دارایی های ثابت مشهود Intan ،خیالص داراییی هیای نامشیهود
است.
هدف ما از محاسبة کارایی شیرکت ،انیدازهگییری توانیایی
مدیریت است و از آنجیا کیه در محاسیبات مربیوط بیه کیارایی
ویژگی های ذاتی شرکت نیز دخالت دارنید ،نمیی تیوان توانیایی
مدیریت را بیه درسیتی انیدازه گییری کیرد زییرا متی ثر از ایین
ویژگی ها ،بیشتر یا کمتیر از مقیدار واقعیی محاسیبه مییشیود
(بزر اصل و صالح زاده.)8831 ،
دمرجیان و همکیاران ( )1481بیهمنظیور بیهدسیت آوردن
توانایی مدیریت و کنترل ویژگیهای ذاتی شرکت الگویی ارائیه
دادهاند .کارایی شرکت را به  1بخش جدا یعنی کارایی بر اساس
ویژگی های ذاتی شرکت و توانایی میدیریت ،تقسییم کیردهانید.
آنان از الگوی شیمارة  1اسیتفاده کیردهانید کیه در آن "انیدازة
Sales

011

شرکت ،سهم بازار شرکت ،جریان نقدی شرکت ،عمیر پیذیرش
شرکت در بورس و فروش خارجی" بهعنوان ویژگیهیای ذاتیی
شرکت در نظر گرفته شدهانید .هیر کیدام از ایین  9متغییر کیه
ویژگی های ذاتی شرکت هستند ،میتوانند بیه میدیریت کمیک
کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند یا در جهت عک عمل
کرده و توانایی میدیریت را محیدود نماینید .در میدل زییر کیه
توسط دمرجیان و همکاران ( )1481ارائه شده ،ایین  9ویژگیی
کنترل شدهاند (بزر اصل و صالح زاده.)8831 ،
رابطة )81

که در آن:
 Sizeاندازة شرکت و برابر با لگیاریتم طبیعیی مجمیو فیروش
شرکت؛
 Market Shareسهم بازار شرکت و برابر با نسبت فروش شرکت
به فروش کل صنعت؛
 Free Cash Flowجریان نقید آزاد ،متغییری دامیی اسیت اگیر
شرکتی جریان نقد آزاد مثبت داشته باشد ،عیدد ییک ،در غییر
این صورت عدد صفر داده می شود .جریان نقدی ازاد به صورت
زیر محاسبه میشود:
جریان نقید آزاد پرداختییس سیود عملیاتیتاسیته ک-مالییات
پرداختی-هزینة بهره پرداختی-سود سیهام پرداختیی( .معادلیة
بای از راست به چپ میباشد)
 Ageسن شرکت و برابر با لگاریتم طبیعی تعیداد سیالهایی کیه
شرکت در بورس پذیرفته شده است؛
 Forein Currencyصادرات شرکت ،اگر شرکتی صادرات داشته
باش ،عدد ییک و در غییر ایین صیورت عیدد صیفر اختصیاص
مییابد؛
در مدل بای باقیماندة مدل ( ) نماینگر میزان توانایی میدیریت
است.
 -3-7متغيرهاي کنترلی پژوهش
متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آنها در جدول شماره سه
ارائه گردیده است.
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جدول  -3نحوة محاسبة متغيرهاي کنترلی پژوهش
نماد متغير

نام متغير

نحوة اندازهگيري

منبع

OLEV

اهرم مالی

از تقسیم بدهیهای بلندمدت بر جمع داراییها محاسبه میشود

ابراهیمی و همکاران ()8839

SIZE

اندازة شرکت

از طریق لگاریتم فروش شرکت سنجیده میشود

ابراهیمی و همکاران ()8839

GROETH

رشد فروش

بر اساس تغییرات فروش سال جاری نسبت به سال قبل بهدست میآید

ابراهیمی و همکاران ()8839

OCF

وجهنقد عملیاتی

از تقسیم وجه نقد عملیاتی دورة جاری به جمع داراییهای جاری محاسبه میشود ابراهیمی و همکاران ()8839

AGE

سن شرکت

برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در بورس پذیرفته شده است

علی نژاد و تارفی ()8839

IO

مالکیت نهادی

درصد مالکیت بانکها ،بیمه ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکتهای سرمایهگذاری و
شرکتهایی که فعالیت اصلی و تخصص آنها سرمایهگذاری است ،در پایان سال
محاسبه و منظور گردید

مشایخی و سیدی ()8831

BOI

استق ل هیئت
مدیره

از تقسیم تعداد مدیران غیرموظف به مجمو مدیران حاصل میشود

علی نژاد و بحرینی ()8831

سهامدار دارای حق در صورت عدم وجود سهامدار دارای حق کنترل ،به آن شرکت عدد صفر و در غیر
این صورت ،عدد یک اختصاص می یابد.
کنترل

SRC

 -8یافتههاي پژوهش
 -1-8آمار توصيفی و همبستگی متغيرها
بهمنظور آشنایی بیشتر با نمونة آماری و متغیرهیای میورد
مطالعه ،خ صیة وضیعیت آمیار توصییفی متغیرهیای پیژوهش
محاسبه شده است .جدول  8نمای کلی آمار توصیفی متغیرهیا
را نشان می دهد .با توجه به جدول  ،1مییانگین متغییر بحیران
مالی  4/89بهدست آمده است که با توجه به مجازی بودن ایین
متغیر و داشتن ارزش های صفر و یک (عیدد  8بیرای مشیاهدة
بحران مالی است و عدد صفر برای حالتی است که در مشیاهده

صفرزاده ()8831

بحران مالی وجود ندارد) ،میتوان گفت در  89درصد مشاهدات
بحران میالی وجیود دارد یعنیی تعیداد  841مشیاهده (سیال ی
شرکت) در بین مجمو مشاهدات دارای بحران میالی هسیتند.
صفر بودن میانه به این معناست که بیشیتر مشیاهدات و حتیی
شرکتها در حالت عدم بحران مالی به سر میبرند .مقدار انحراف
معیار برای این متغیر  4/11بهدست آمید کیه نشیان مییدهید
متوسط نوسان از میانگین دادهها برای این متغیر برابر بیا 4/11
است.

جدول -4آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش
نماد متغير

نام متغير

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف معيار

CRISIS

بحران مالی

4/837

4

8

4

4/113

PROBM

احتمال تقلب
مدیریت سود

4/898
-4/448

4
-4/448

8
4/981

4
- 4/918

4/171
4/889

MA

توانایی مدیریت

4/441

4/448

4/881

-4/198

4/478

OLEV

اهرم مالی

4/849

4/491

8/871

4

4/811

SIZE

اندازة شرکت

88/99

88/13

83/71

1/344

8/991

GROWTH

رشد فروش

4/871

4/881

1/711

- 4/193

4/111

OCF
EXPORT

وجه نقد عملیاتی
صادرات

4/881
4/981

4/433
8

4/911
8

- 4/889
4

4/813
4/117

IO

مالکیت نهادی

78/39

79/89

33/19

4

83/91

SRC

سهامدار دارای حق کنترل

4/111

4

8

4

4/944

BOI

استق ل هیئت مدیره

4/993

4/9

8

4

4/831

AGE

سن شرکت

1/991

1/778

8/178

4

4/918

EM
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 -2-8آزمون مانایی متغيرهاي پژوهش
برای بررسی پایایی متغیرها ،از آزمون هادری استفاده شیده
است .با توجه به سطح معناداری هر یک از آزمونها ،در سیطح
 39درصد ،میتوان گفت متغیرهای مستقل و کنترلی طی دورة
پژوهش پایا بودهاند.
در مدل رگرسییون ،چنانچیه همبسیتگی بیین متغیرهیای
مستقل زیاد باشد ،ممکن است به مخدوش شدن نتیایج منجیر
شود .منظور از همبستگی زیاد ،همبستگی بیش از  4/94است.
همانگونه که در جیدول  9مشیاهده مییشیود ،بیین متغیرهیا
همبستگی بیشتر از  4/94وجود ندارد.
 -3-8آزمون پنل 4یا پولبودن 5دادهها

برای آزمون دادهها ،ابتدا باید پنل ییا پیولبیودن دادههیا را
تشخیص دهیم .برای این کار آزمون اف .لیمر اجرا میشود .اگر
در این آزمون ،سطح معناداری کمتر از  4/49باشد ،دادهها پنل
(تابلویی) محسوب میشوند و در غیر این صورت پول (ترکیبی)
هستند .بعد از مشخصشدن نو دادههیا بایید اثرهیای ثابیت و
تصادفی بودن آنها مشخص شیود .بیرای ایین کیار نییز آزمیون
هاسمن اجرا می شود ،در این آزمون اگر سطح معناداری کمتیر
از  4/49باشد ،اثرها ثابیتانید و در غییر ایین صیورت تصیادفی
محسوب میشوند .با توجه به اینکه متغیر وابسته در فرضیة اول
و دوم ییک متغییر مجیازی (صییفر ییا ییک) اسیت بنییابراین ،از
رگرسیون لجستیک در این دو فرضیه استفاده شیده اسیت کیه
دیگر بحث اثرات ثابیت و تصیادفی کی منتفیی اسیت و فقیط
فرضیة سوم پژوهش نیازمند این آزمون میباشد.

جدول  -5نتایج آزمون مانایی
نام متغير

عالمت اختصاري

سطح معناداري

آماره

نتيجة آزمونها

مدیریت سود

EM

4/444

83/93

مانا

توانایی مدیریت
اهرم مالی

MA
OLEV

4/444
4/444

14/88
87/89

مانا
مانا

اندازة شرکت

SIZE

4/444

18/83

مانا

رشد فروش

GROWTH

4/444

83/39

مانا

وجهنقد عملیاتی

OCF

4/444

83/11

مانا

مالکیت نهادی

IO

4/444

11/47

مانا

استق ل هیئت مدیره
سهامدار دارای حق کنترل

BOI
SRC

4/444
4/444

83/81
9/91

مانا
مانا

سن شرکت

AGE

4/444

13/83

مانا

جدول  -6نتایج همبستگی بين متغيرهاي مستقل و کنترلی
MA

LEV

SIZ

GRO

OCF

EXP

IO

SRC

BIO

AGE

8
4/41

4/41
8

4/49
-4/88

4/17
- 4/48

4/11
-4/43

4/48
-4/48

4/41
-4/48

4/49
4/49

4/41
- 4/48

-4/41
4/41

SIZE

4/49

-4/88

8

4/84

4/89

4/13

4/18

4/44

-4/49

-4/89

GROWTH

4/17

-4/48

4/84

8

4/49

4/41

4/47

-4/41

4/41

-4/43

OCF

4/11

-4/43

4/89

4/49

8

4/83

4/81

4/49

4/43

-4/43

EXPORT

4/48

-4/48

4/13

4/41

4/83

8

4/18

4/43

4/88

4/48

IO
SRC

4/41
4/49

-4/48
4/44

4/18
-4/41

4/47
4/49

4/81
4/43

4/18
4/41

8
4/11

4/41
8

- 4/48
- 4/41

-4/43
-4/49

BOI

4/41

-4/48

4/49

4/41

4/43

4/88

-4/48

-4/41

8

-4/84

AGE

-4/41

4/41

-4/89

- 4/43

-4/43

4/48

-4/43

-4/49

- 4/84

8

MA
OLEV
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جدول  -7نتایج آزمون اف .ليمر وهاسمن
نتایج آزمون اف .ليمر

فرضيه
فرضیة سوم پژوهش

نتایج آزمونهاسمن

آماره

احتمال

نتيجه

آماره

احتمال

نتيجه

8/818

4/4444

تابلویی

191/8

4/4444

اثرهای ثابت

 -4-8آزمون فرضيههاي پژوهش
 فرضية اول :توانایی مدیریت اثر معناداری بر کنترل بحران
مالی درون سازمانی دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون لجستیک فرضیة اول
پژوهش به شرح جدول  1است .بیرای بررسیی معنیاداری کیل
مدل از آمارة  LRاستفاده میشود .با توجه به احتمال آمارة LR
محاسبهشده در جدول ( 1معنیاداری میدل )4/444معنیاداری
مدل به ت یید می رسد .نتایج مدل نشان مییدهید بیین متغییر
مستقل توانایی میدیریت و متغییر وابسیتة بحیران میالی درون
سازمانی رابطة معنیاداری وجیود دارد ،همچنیین بیا توجیه بیه

ضریب بهدست آمده برای متغیر مسیتقل ( )-8/889مییتیوان
نتیجه گرفت رابطة منفی بین متغیر مسیتقل و وابسیته برقیرار
است و با افزایش توانایی مدیریت ،از شدت بحیران میالی درون
سازمانی کاسته میشود که این امر بیانگر آن است که میدیران
توانایی کنترل بحران میالی درون سیازمانی را دارنید .بنیابراین
فرضیة اول پژوهش ت یید میشود .مقدار ضریب تعیین مدل در
نتایج برآورد شدة مدل رگرسیونی فرضیة اول برابر بیا 4/8438
است؛ به این معنا که حیدود  88درصید رفتیار متغییر وابسیته
توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود.

جدول  -8نتایج آزمون معناداري مدل رگرسيون لجستيک فرضية اول
متغيرها
مقدار ثابت مدل ()α0
توانایی مدیریت ()MA
اهرم ()OLEV
اندازة شرکت ()SIZE
رشد فروش ( )GROWTH
وجه نقد عملیاتی ()OCF
صادرات ()EXPORT
مالکیت نهادی ()IO
سهامدار دارای حق کنترل ()SRC
استق ل هیئت مدیره ()BOI
سن شرکت ()AGE
ضریب تعیین
آمارة LR

ضرایب مدل
-8/987
-8/889
-8/114
4/819
8/889
-1/988
-4/891
-4/448
4/981
8/819
-4/493
4/8438
818/13

 فرضية دوم :توانایی میدیریت اثیر معنیاداری بیر احتمیال
وقو تقلب دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون لجستیک فرضییة دوم در
جدول  3درج شده است.
برای بررسیی معنیاداری کیل میدل از آمیارة  LRاسیتفاده
میشود .با توجه به احتمال آمارة  LRمحاسبهشده در جدول 3
(معناداری مدل ،)4/444معناداری مدل به ت یید میرسد .نتایج
مدل نشان می دهد بین متغیر مستقل توانایی مدیریت و متغیر
وابستة احتمال گزارشگری متقلبانه رابطة معناداری وجود دارد،
همچنین با توجه به ضریب بهدست آمده بیرای متغییر مسیتقل

آمارة z

-8/993
-1/188
-1/894
8/938
9/111
-9/171
4/131
-4/891
8/441
1/144
-4/141

انحراف استاندارد
4/393
8/118
4/984
4/491
4/113
4/781
4/878
4/449
4/871
4/111
4/819
معناداری مدل
تعداد مشاهدات

معناداري
4/444
4/489
4/483
4/444
4/444
4/444
4/893
4/179
4/448
4/449
4/911
4/4444
191

( )-8/887میتوان نتیجه گرفت رابطة منفی بین متغیر مستقل
و وابسته برقرار است و بیا افیزایش توانیایی میدیریت ،احتمیال
گزارشگری متقلبانه کاهش مییابد که این امر بییانگر آن اسیت
که مدیران تواناتر به سمت گزارشگری متقلبانه روی نمیآورند.
بنابراین فرضیة دوم پژوهش ت یید میشود .مقدار ضریب تعیین
مدل در نتایج برآورد شدة مدل رگرسیونی فرضیة اول برابیر بیا
 4/8418است؛ به این معنا که حدود  88درصید رفتیار متغییر
وابسییته توسییط متغیرهییای مسییتقل و کنترلییی توضیییح داده
میشود.
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جدول  -9نتایج آزمون معناداري مدل رگرسيون لجستيک فرضية دوم
متغيرها

ضرایب مدل

آمارة z

انحراف استاندارد

معناداري

مقدار ثابت مدل ()α0

-8/114

-8/988

4/391

4/444

توانایی مدیریت ()MA

-8/887

-1/998

8/133

4/488

اهرم ()OLEV

-8/199

-1/133

4/988

4/411

اندازة شرکت ()SIZE

4/811

8/998

4/491

4/444

رشد فروش ( )GROWTH

8/811

9/194

4/184

4/444

وجه نقد عملیاتی ()OCF

-1/941

-9/884

4/781

4/444

صادرات ()EXPORT

-4/873

-8/418

4/871

4/131

مالکیت نهادی ()IO

-4/448

-4/848

4/449

4/381

سهامدار دارای حق کنترل ()SRC

4/919

8/494

4/871

4/441

استق ل هیئت مدیره ()BOI

8/811

1/748

4/111

4/447

سن شرکت ()AGE
ضریب تعیین

-4/491
4/8418

-4/813

4/819
معناداری مدل

4/931
4/4444

883/91

تعداد مشاهدات

آمارة

LR

 فرضية سوم :توانایی مدیریت اثر معنیاداری بیر میدیریت
سود دارد.
نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل مدل رگرسییون خطیی فرضییة
سوم در جدول  84درج شده است.
بییرای بررسییی معنییاداری کییل مییدل از آمییارة  Fاسییتفاده
میشود .با توجه به احتمال آمارة  Fمحاسبهشده در جدول 84
(معناداری مدل )4/444معناداری مدل به ت یید میرسد .بیرای
بررسی برقراربودن فرض عدم خودهمبستگی در نتیایج معادلیة
رگرسیونی ،از آزمون دوربین واتسیون اسیتفاده شیده اسیت .بیا
توجه به مقدار دوربین واتسون ( )8/331مییتیوان گفیت بیین
باقیمانده ها خودهمبستگی نو اول وجود نیدارد .نتیایج میدل

191

نشان می دهد بیین متغییر مسیتقل توانیایی میدیریت و متغییر
وابستة مدیریت سود رابطة معناداری وجیود دارد ،همچنیین بیا
توجه به ضریب بهدست آمیده بیرای متغییر مسیتقل ()4/191
می توان نتیجه گرفت رابطة مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته
برقرار است و با افزایش توانایی مدیریت ،مدیریت سود افیزایش
می یابد ،بنابراین فرضیة سوم پیژوهش ت ییید مییشیود .مقیدار
ضریب تعیین تعدیلشده در نتایج برآورد شدة مدل رگرسییونی
فرضیة سوم برابر با  4/9884است؛ به این معنیا کیه حیدود 98
درصد رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مسیتقل و کنترلیی
توضیح داده میشود که ایین امیر بییانگر ارتبیاط بیایی متغییر
وابسته با متغیرهای مستقل و کنترلی است.
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متغيرها

ضرایب مدل

آمارة t

انحراف استاندارد

معناداري

مقدار ثابت مدل ()α0

4/843

4/137

4/811

4/874

توانایی مدیریت ()MA

4/191

1/891

4/499

4/444

اهرم ()OLEV

-4/441

-4/884

4/488

4/388

اندازة شرکت ()SIZE

4/419

1/911

4/484

4/484

رشد فروش ( )GROWTH

-4/441

-4/837

4/443

4/111

وجه نقد عملیاتی ()OCF
صادرات ()EXPORT

-4/339
4/448

-84/88
4/141

4/488
4/489

4/444
4/114

مالکیت نهادی ()IO

-4/448

-4/891

4/448

4/789

سهامدار دارای حق کنترل ()SRC

-4/419

-8/887

4/414

4/811

استق ل هیئت مدیره ()BOI

-4/419

-4/384

4/411

4/898
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متغيرها

ضرایب مدل

آمارة t

انحراف استاندارد

معناداري

-1/911

4/419

4/444

سن شرکت ()AGE

-4/888

ضریب تعیین

4/9891

معناداری مدل

4/4444

ضریب تعیین تعدیلشده

4/9884

دوربین واتسون

8/331

آمارة F

9/398

تعداد مشاهدات
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 -9نتيجهگيري و بحث
با وجود اینکه بحران های مالی موضوعات جدیدی نیستند
و هر شرکتی بنا به دییلی با بحران مالی مواجیه مییشیود امیا
بروز هر بحران بویژه اگر بزر باشد ،مییتوانید باعیث از دسیت
رفتن شهرت سیازمان هیا شیده و سیلطة آنهیا را در بازارهیای
جهانی مورد تهدید قرار دهد .بنابراین ،پژوهش حاضر با بررسی
اثر توانایی مدیریت بر کنترل بحران مالی درون سازمانی در بازة
زمانی  8811تا  8831در پی پاسخ به این پرسش بود کیه آییا
مدیران توانایی کنتیرل و هیدایت بحیران میالی را دارنید؟ و در
صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا ممکن است مدیران بیرای بهبیود
عملکرد خود و تظاهر به خارج شدن از بحران مالی دچار سقوط
اخ ق حرفهای شوند و به گزارشگری متقلبانه روی آورند؟
فرضیة اول پژوهش به برسی اثر توانایی مدیریت بر کنتیرل
و هدایت بحران مالی پرداخت .نتیایج پیژوهش نشیان داد بیین
توانایی مدیریت و شدت بحران مالی رابطة معکوسی وجود دارد.
این بدان معناست که هرچیه توانیایی میدیران افیزایش یابید از
شدت بحران مالی درون سیازمانی کاسیته مییشیود و توانیایی
هدایت و کنترل بحران مالی برای مدیران افزایش مییابد .نتایج
این پژوهش با تحقیق صورت گرفته توسط علیی نیژاد و تیارفی
( ) 8839که در آن بیان شد توانایی میدیریتی بیایتر مییتوانید
منجر به مدیریت کیاراتر عملییات روزانیه شیرکت ،بیهوییژه در
دورههای بحرانی عملیات گردد و تصمیمگییریهیای میدیریتی
می تواند ت ثیر بسزایی بر عملکیرد شیرکت داشیته باشید ،علیی
الخصوص در دوره ای که شرکت با بحران روبه رو است ،میدیران
تواناتر ،تصمیمگیری مناسب تری در ارتباط با ت مین منابع مورد
نیاز خواهند داشت ،همخوانی دراد.
اکنون با روشن شدن ایین مطلیب کیه میدیران شیرکتهای
بحران زدة مالی توانیایی کنتیرل و هیدایت بحیران میالی درون
سازمانی را دارند به سراغ قسمت دوم این پژوهش میروییم .در
قسمت دوم پژوهش به بررسی ایین مطلیب پیرداختیم کیه آییا
ممکن است مدیران برای بهبود عملکرد خود و تظاهر به خیارج
شدن از بحران مالی دچار سیقوط اخی ق حرفیهای شیده و بیه
گزارشگری متقلبانه روی آورده باشند؟ نتایج مطالعیات فراوانیی
نشان می دهد مدیران در برخورد با تقلب واکنشهای متفیاوتی

از خود نشان می دهند .با توجه به این کیه میدیران بیا افیزایش
سطح توانایی های خود و در شرایط سخت مالی ممکن است بیه
منظور پنهان نمودن عملکرد ضعیف شرکت دچار سقوط اخ ق
حرفه ای شده و به گزارشگری متقلبانه روی آورنید ولیی نتیجیة
فرضیة دوم پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت اثیر منفیی و
معناداری بر احتمال تقلب دارد و مدیران توانا هیچ برای جبران
وضعیتهای سخت مالی به سمت گزارشگری خدعیهآمییز روی
نیاوردهاند.
در فرضیة سوم پژوهش اثر توانایی مدیریت را بیر میدیریت
سود بررسی کردیم .همان طور که بیان شید میدیریت سیود دو
جنبة مثبت و منفی دارد که جنبة مثبت مدیریت سیود شیامل
فعالیتهایی است که در چارچوب قوانین حرفهای قرار میگییرد.
این در حالی است که جنبة منفی مدیریت سود میتواند جامعة
فریب آمیزی بر تن کند و منجر به تقلیب و گزارشیگری خدعیه
آمیز شود .اما با توجه به این که در فرضیة دوم پیژوهش اثبیات
شد که مدیران اقدام به گزارشگری متقلبانه نکردهاند .بنیابراین،
جنبة مثبت مدیریت سود مد نظر قرار گرفته و این طور قلمداد
می کنیم که بیا افیزایش سیطح توانیایی میدیران جنبیة مثبیت
مدیریت سود شرکتها افزایش مییابد که سبب افزایش کیفییت
سود نیز میگردد.
یکی از مهم ترین محدودیت هیایی پیژوهش حاضیر کمبیود
تحقیقات مشیابه داخلیی و خیارجی در خصیوص فرضییههیای
پژوهش می باشد که محقق را در مقایسیه یافتیههیای خیود بیا
محدودیت مواجه نموده است.
فهرست منابع
 آشتاب ،علی ،حقیقت ،حمید ،کردستانی ،غ مرضا
( .)8839مقایسة دقت مدلهای پیشبینی بحران مالی و
ت ثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود .فصلنامة بررسیهای
حسابداری و حسابرسی.871-817 ،)1(11 ،
 ابراهیمی ،سید کاظم ،بهرامی نسب ،علی ،باغیان ،جواد
( .)8839ت ثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق
سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه ،فصلنامة دانش
حسابرسی.819-813 :)93( 87 ،
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ابراهیمی ،سید کاظم ،بهرامی نسب ،علی ،ممشلی ،رضا
( .)8839ت ثیر بحران مالی بر کیفیت سود .فصلنامة
بررسیهای حسابداری و حسابرسی.189-181 ،)1( 18 ،
ابراهیمی ،سید کاظم ،بهرامی نسب ،علی ،ممشلی ،رضا
( .)8839ت ثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی.
فصلنامة دانش حسابداری.899- 818 ،)8( 1 ،
اعتمادی ،حسین ،عبدلی ،لی ( .)8831هموارسازی سود و
عملکرد قیمت سهام در بحران مالی .فصلنامة حسابداری
مالی.8-11 ،)19(7 ،
اعتمادی ،حسین ،عبدلی ،لی ( .)8839محافظهکاری و
عملکرد قیمت سهام در بحران مالی .مدیریت دارایی و
ت مین مالی.894-888 ،)8(9 ،
بزر اصل ،موسی ،صالح زاده ،بیستون ( .)8831رابطه
توانایی مدیریت و پایداری سود با ت کید بر اجزای تعهدی و
جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران .فصلنامة دانش حسابرسی،)8(81 ،
.874- 898
تن بر  ،دیودونیه .)1447( ،مدیریت بحران .ترجمه
مهرانگیز یقین لو ،مریم خلیلی عراقی ،نشر حدیث ،تهران.
.http://www.toluecrm.com/art_show?art_id=250
حسنی القار ،مسعود ،شعری ،صابر ( .)8839بررسی ت ثیر
توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی .فصلنامة دانش
حسابداری.881-847 ،)8(1 ،
خواجوی ،شکراله ،امیری ،فاطمه السادات (.)8831
شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در ورشکستگی شرکتها با
استفاده از تکنیک  .TOPSIS-AHPفصلنامة مطالعات تحربی
حسابداری مالی.34-93 ،)81(88 ،
سالم ،علی اصغر ،خطیبی ،سمیه ( .)8831مقایسة کارایی
بانکهای اس می و بانکهای سرمایهداری در بحران مالی و
بحران اقتصادی .فصلنامة پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی.841-79 ،)79(18 ،
شمسایی ،وحید ( .)8831مدیریت سود و تقلب در
گزارشگری مالی :تشخیص نقاط تمایز توسط حسابرسان.
مجلة حسابرس.849-881 ،)91( ،
صفرزاده ،محمدحسین ( .)8813توانایی نسبتهای مالی در
کشف تقلب در گزارشگری مالی :تحلیل یجیت .مجلة
دانش حسابداری.898-887 ،)8( 8 ،
علی نژاد ،مهدی ،بحرینی ،مریم ( .)8831ت ثیر
سرمایهگذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای
سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران .فصلنامة حسابداری مالی.843-38 ،)83(9 ،
















علی نژاد ،مهدی ،تارفی ،ستاره ( .)8839ت ثیر توانایی
مدیریت بر سیاست ت مین مالی .فصلنامة دانش حسابداری،
.814-893 ،)1(1
کردستانی ،غ مرضا ،تاتلی ،رششید ( .)8839پیشبینی
دستکاری سود :توسعة یک مدل .فصلنامة بررسیهای
حسابداری و حسابرسی.39-78 ،)8( 18 ،
دلخوش ،محمد ،فرخی ،زهره ،)8839( ،نقش توانایی
مدیریت در پیشبینی بحران مالی .مجلة علمی تخصصی
علوم انسانی اس می.818-879 ،)81(8 ،
سام ،بهنام ،یتی ،مجتبی ،ناظریان ،سعید ،حلیمی ،صبورا
( .)8838بررسی نقش کرامت انسانی ،بحران مالی و
مدیریت بحران در سازمان .همایش منطقه ای نقش
مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحرانهای
مالی ،دانشگاه آزاد اس می واحد چالوس.
شریعت پناهی ،مجید ،سهرابی ،محسن ( .)8819ارائه
مدلی جهت پیشبینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی.
فصلنامة مطالعات تجربی حسابداری مالی.18-83 ،)89(1 ،
مشایخی ،بیتا ،سیدی ،سیدج ل ( .)8831رابری شرکتی و
اجتناب مالیاتی .مجلة دانش حسابداری.848-18 ،)14(9 ،
منصورفر ،غ مرضا ،دیدار ،همزه ،حسینپور ،وحید
( .)8831بررسی ت ثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران .مجلة
پژوهشهای حسابداری مالی.91-87 ،)8(7 ،
وکیلی فرد ،حمیدرضا ،جبارزاده کنگرلوئی ،سعید ،پوررضا
سلطان احمدی ،اکبر ( .)8811بررسی ویژگیهای تقلب در
صورتهای مالی ،نشریة حسابدار ،سال .89-18 ،)،18(11
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