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و احتیاط مدیریتی بین    مدیریتی بر رابطهکنندگی توانایی  بررسی تأثیر تعدیل
  های با اهمیت  تحریف

 اعظم پوریوسف ابوالفضل سلیمانی،  مهدی مرادی
 

 چکیده
های با اهمیت مبنای تعدیل گزاار     رابطه بین احتیاط مدیریتی و تحریف بررسی پژوهش، این هدف

 کزار  بزه  هزای    داده اسزت  کنندگی توانایی مدیریتی بر ایزن رابطزه     حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل

 1398 تزا  1392 های سال طی تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 130 شامل شده، گرفته
هزای تزابلویی     ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده  ها و آزمون فرضیه برای تجایه تحلیل داده است 

احتیزاط مزدیریتی بزر     دهزد   مزی  نشزان  پزژوهش  هزای   فرضزیه  آزمزون  از حاصزل  نتایج است  استفاده شده
دهزد تزأثیر مثبزت      های با اهمیت مبنای تعدیل گاار  حسابرس تأثیر مثبت دارد  این یافته نشان می  تحریف

د شزده  ها که در تحقیقزات قبلزی تاییز     اقدامات احتیاطی بر کارایی سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت
شود  در این شرایط، احتیاط مزدیریتی کزاهش     است، در اقتصادهای تورمی نظیر ایران، دستخو  تغییر می

ای و در نتیجزه کزاهش عملکزرد و تمایزل       هزای سزرمایه    قدرت خرید منابع نقدی و افاایش ارز  دارایزی 
دهد توانایی مزدیر بزر     نشان میدنبال دارد  تحقیق حاضر همچنین   های مالی را به مدیران به تحریف صورت

طلبانه توانزایی   های با اهمیت مبنای تعدیل گاار  حسابرس تأثیر مثبت دارد که از دیدگاه فرصت  تحریف
هزای داخلزی مزورد      های مزرتبط مخصوصزا پزژوهش     کند  این دیدگاه کمتر در پژوهش  مدیر حمایت می

گی توانزایی مزدیر بزر رابطزه احتیزاط مزدیریتی و       کننزد   توجه قرار گرفتزه اسزت و در نهایزت تزأثیر تعزدیل     
بزه    مزورد بررسزی قزرار گرفزت و تاییزد ن ردیزد       های با اهمیت مبنای تعدیل گاار  حسزابرس  تحریف

تزأثیر مثبزت دارد    گزاار  حسابرسزان مسزتقل    های با اهمیت افشا شده در  عبارتی، توانایی مدیر بر تحریف
  های با اهمیت افشا شده را تعدیل نماید  تحریف تواند رابطه احتیاط مدیریتی و  ولی نمی
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 مقدمه
اطالعززات  و شززفافیت حسززابداری، بززه دلیززل کززاهش کیفیززت  کززاری  محافظززه بززا نقززد

 و مالی حسابداری استانداردهای تئو حذف آن از چارچوب نظری توسط هی، یرحسابدا
 به دقت نیاز برای ،مفهوم احتیاط ،2010 سال المللی، در  بین حسابداری ت استانداردهایئهی

 اسزت  هزدف مفهزوم احتیزاط     مزورد توجزه قزرار گرفتزه     اطمینزان  عدم شرایط با مواجهه در

 تزری   مناسز   رو  کاری حسابداری است، ولزی احتیزاط مزدیریتی     مشابه محافظه مدیریتی

 ( 2012ن، )هیسه و همکارا است اطمینان عدم شرایط به پاسخ ویی برای

 و احتیزاطی  گیرنزده بزه انجزام اقزدامات      تصزمیم  تمایزل  و گزرایش  بزه  مفهزوم احتیزاط     
 تزوان دو   مزی  گیرنده در حالت کلزی،  عدم اطمینان اشاره دارد  تصمیم شرایط در پیش یرانه

 و عزدم اطمینزان(   شزرایط  رفزع  )تزا  گیزری   تصزمیم  خیر انزداختن ات احتیاطی، شامل به اقدام
احتیزاطی( بزه عنزوان     انزداز  پز   طریزق افزاایش   )از اختیزاری  هزای   هاینزه عمزدی   کزاهش 

 در گزذاری   سزرمایه  اختیارات سازوکارهای اصلی اختیارات مدیریت عنوان نمود  سازوکار

 سازوکار ای و  سرمایه دارایی در گذاری  سرمایه توقف یا بر کاهش ای،  سرمایه های  دارایی

 ها  اشاره دارد  شرکت استخدام و اختیاری های  توقف هاینهیا  اهشک بر احتیاطی انداز   پ

 کزه اسزتخدام   کننزد   مزی  تزال   خود نقدی های  نجریا و مالی حفظ وضعیت معموال برای

 یا دهند کاهش را اختیاری های  و هاینه یا  سرمایه های  دارایی در گذاری  سرمایه کارکنان،

 در هزا   شزرکت  نشزان داده اسزت،   (2009) بلزوم  ( 2012و همکاران، هیسه) ددارن ن ه ثابت

 کیزو  و هان دهند و  کاهش می را خود دستماد پرداختنی و حقوق اطمینان، عدم مواجهه با

هزای    هاینزه  عزدم اطمینزان،   بزا  مواجهزه  در هزا   شزرکت  خزود دریافتنزد،   پژوهشدر  (2007)
  دهند   می اندازهای احتیاطی خود، کاهش  اختیاری را برای افاایش پ 

 اسزت و  کنندگان  استفاده برابر در مدیران پاسخ ویی برای مالی از طرفی گاارش ری   

 مربزوط  و کزاهش مخزاطرات   گیزری   تصمیم فرآیند بر تواند  مالی می های  گاار  شفافیت

بزاری کزه     و آثزار زیزان   مالکیزت  و بزین مزدیریت   نماینزدگی  تضزاد  بزه  توجزه  با مؤثر باشد 
وجزود آورده اسزت توجزه بزه بحزی تحریزف در         هزای اخیزر بزه     ر سزال های مزالی د   رسوایی
هزا    (  تحریزف 1399های مالی را افاایش داده اسزت )علیخزانی دهقزی و همکزاران،       صورت

ثیرات غیرمزالی جزدی و شزدیدی نیزا داشزته باشزند        توانند تزأ   تنها پر هاینه هستند بلکه می  نه
تواند بر روحیه کارمند و اعتمزاد    بلندمدت می شوند در  هایی که مدیران مرتک  می  تحریف
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(  لززذا 1397ثیر ب ززذارد )خلیفززه سززلطانی و نایزز  محسززنی، أسززهامداران و سززایر عینفعززان تزز
اطالعزاتی از  کنندگان، خواهان بهبود قابلیت اتکا و اعتمزاد اطالعزات مزالی هسزتند        استفاده
 آن گاارشز ری  فرآینزد  بزر  سزازمان مسزتقل   یزک  کزه  اعتماد اسزت  اتکا و قابل آناندید 

در این بین، عموم مزردم بزه حسابرسزان بزه عنزوان یزک گزروه معتبزر و         باشد     کرده نظارت
بزه عنزوان قسزمت     مسزتقل،  حسابرسزی (  1391کرمانی،  ن رند )انصاری و کمالی  مستقل می

 در موجزود  اطالعزات  بخشزد   مزی  هزا، اطمینزان   بازرسزی شزرکت   و نظزارت  عمزده فراینزد  

در (  1976)جنسن و مکلینز،،   ستا  ارائه شده صحیح و منصفانه به طور مالی های گاار 
مالی و اعتبزاردهی را   های  های با اهمیت در گاار   واقع حسابرس مسئولیت کشف تحریف

 برآوردهززای در مالیززاتی، تحریززف هززای  تحریززف(  1397دارد )رحمززانی و همکززاران، 

 و های حسابداری  رویه بکارگیری در اشتباه از ناشی تحریف قوانین، از تخلف حسابداری،
 حسابرسزی مسزتقل  یزات  عمل هایی هستند که توسزط   تحریفممکن،  مالی های  تحریف سایر

    شوند  کشف و گاار  می
در مواجهزه بزا    رانهیشز  یانجزام اقزدامات پ   یبزرا  یی مدیرو توانا لیتما مدیریتی، اطیاحت   

و هاشززمی و همکززاران،  2012همکززاران،  اسززت و شززواهد تجربززی )هیسززه و نززانیعززدم اطم
دهنده تزأثیر مثبزت احتیزاط مزدیریتی بزر عملکزرد مزالی و عملیزاتی و کزاهش            (، نشان1393
رود احتیاط مدیریتی، کیفیت گاارشز ری مزالی را     کاری است  از این رو انتظار می  محافظه

را کزاهش   های با اهمیزت گزاار  شزده در گزاار  حسزابرس       افاایش و در نتیجه تحریف
، ای  سزرمایه  هزای   یدارای در گذاری  سرمایه توقف یا احتیاطی، بر کاهش اتاقدامولی  دهد 
موثر خواهزد   و در نتیجه افاایش منابع نقدی استخدام و اختیاری های  یا توقف هاینه اهشک

بود  در اقتصادهای تورمی نظیر ایران، این اقدامات ممکن است، کاهش قدرت خرید منزابع  
ای و در نتیجززه کززاهش عملکززرد و تحریززف    هززای سززرمایه  ی، افززاایش ارز  دارایززینقززد

رود احتیزاط    دنبزال داشزته باشزد  از ایزن رو انتظزار مزی        های مالی توسزط مزدیر را بزه     صورت
مدیریتی نتایج مورد انتظار در خصوص تزأثیر مثبزت احتیزاط مزدیریتی بزر عملکزرد مزالی و        

ییر کند  با توجه به این تناقض و اهمیزت سزازوکارهای   شفافیت گاارش ری را دستخو  تغ
احتیززاطی مززدیران بززر عملکززرد شززرکت، ضززروری اسززت رابطززه بززین احتیززاط مززدیریتی و    

 های با اهمیت بررسی شود   تحریف
رود   انتظزار مزی   دارنزد،  عهزده  بزر  را مالی منابع از استفاده مسئولیت مدیران از آنجا که   
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 کیفیزت  افزاایش  بزا  پاسزخ ویی  مسزئولیت  ایفزای  و عینفعزان  منافع تامین مدیران تواناتر با

دهند که منجزر بزه    کاهش را نمایندگی های  هاینه و اطالعاتی تقارن اطالعات، عدم افشای
ارائه وضعیت مالی واحد تجاری به صزورت منصزفانه گزردد )علیخزانی دهقزی و همکزاران،       

 و طلبانه مزدیران   رفتارهای فرصت شکاه به منجر مدیران توانایی (  همچنین افاایش1399
شزود )دمرجیزان و همکزاران،      مزی  اطالعزات  افشزای  سزطح  افاایش و سود کیفیت نتیجه در

رود توانایی مدیر بر کیفیزت گاارشز ری و در نتیجزه      (  طبق این توضیحات انتظار می2012
 های با اهمیت کشف شده موثر باشد   تحریف
 و به عنوان نزوعی مزدیریت اطالعزات    احتیاط مدیریتیرابطه بین یر أثدر تحقیق حاضر ت   

کننزدگی    و نقزش تعزدیل  گزاار  حسابرسزان مسزتقل     های با اهمیت افشزا شزده در    تحریف
تزوان در    های تحقیزق حاضزر را مزی     نوآوریاست    بررسی شدهتوانایی مدیریتی بر این رابطه 

مدیریتی و بررسی تأثیر احتیاط مزدیریتی   سه مورد برشمرد: اول، توسعه مبانی نظری احتیاط
های با اهمیت مبنای تعدیل گزاار  حسابرسزان و همچنزین تزأثیر متغیزر توانزایی         بر تحریف

مدیر بر این رابطه، که تا کنون مورد بررسی قرار ن رفته است  دوم، مورد توجزه قزرار دادن   
گزذاری و عملکزرد     یهاقدامات احتیاطی در شزرایط اقتصزادی تزورمی کزه بزر کزارایی سزرما       

هزای موجزود را     گذارد و در این خصوص مبانی نظری و تئزوری   ها تأثیر معکوس می  شرکت
طلبانزه    دهد  سوم، گستر  افق مطالعات مرتبط با توانایی مدیر در دیدگاه فرصت  توسعه می

 الی های م  های با اهمیت صورت  طلبانه توانایی مدیر بر تحریف  و ارتباط دیدگاه فرصت

شناسزی،    هزا، رو    نظزری، پیشزینه تجربزی و بسزط فرضزیه       پز  از مزرور مبزانی    در ادامه     
 گردد   ها ارائه می  گیری و پیشنهاد  های پژوهش و در پایان نتیجه  یافته
 

 ها  پیشینه تجربی و بسط فرضیه، نظری مبانی
 احتیاط مدیریتی

را بزه عنزوان    اطیز احت (1983)   برنانزک گرفزت در اقتصاد مورد توجه قزرار  ابتدا  اطیحتا     
درک شده توسزط   نانیدر مواجهه با عدم اطم رانهیش یانجام اقدامات پ یبرا ییو توانا لیتما
 داتیز تهد صیبرتر در تشخ ییبه عنوان توانا توان  میرا  اطیاحت نمود  فیتعر رندهیگ  میتصم

 ایز  ی، اقتصزاد یاسز یمنتظزره س  ریز ماننزد تحزوالت غ   در نظزر گرفزت    ظهزور نو یها  فرصت ای
فراهم شود   الزم جیاطالعات و نتا یآور  جمع یبرا یشتریشود زمان ب  ی، که باعی میفناور
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را انجزام   یاطیتواند دو اقدام احت  یم رندهیگ  میسطح، تصم نیترییبهتر در ابتداتصمیمات در 
 یهزا   نزه یها  2 و شزود موکزول  بزه آینزده   ، یاریز اخت یها  نهیها مربوط به ماتیتصم  1دهد: 
 سزم ی  اگرچزه دو مکان دشزو  یاطیز انزداز احت   پز   شیتزا موجز  افزاا    یابزد کزاهش   یاریاخت

مؤیزد  مجزاا هسزتند، امزا     یاند از نظزر مفهزوم    شده شنهادیپ اطیاحت حیتوض یکه برا یاقتصاد
  بزا  بخشزد   یمدت مورد انتظار شرکت را بهبود مز   بلند یکه سودآور هستند یتجرب انتظارات

 یگزذار   هیسزرما  یهزا   رفزتن فرصزت   نیتوانزد باعزی از بز     یاز حد مز  شیب اطیوجود، احت نیا
  (2009 ،و همکاران اتیسودآور شود )ب

 یشناسز   سزت یاز اقتصاد و ز کیتئور یها  دگاهیبا استفاده از د (2012) هیسه و همکاران   
احتیزاط اسزت  احتیزاط در ایزن     مستلام ها   شرکت یبرخ فعالیت کهکردند ، استدالل یتکامل

 ی ازتجربز  یریز گ  انزدازه یزک   هزا  آن دقیق بودن از قبل و دقت بیشتر اسزت   یمعنا کاربرد به
محتزاط،  ی هزا   ، شزرکت ینظزر  یهزا   ینز یب  شیمطزابق بزا پز    و نشان دادنزد  ارائه نمودند اطیاحت

کزه   دادنزد هزا همچنزین نشزان     آن  دارند یمدت و احتمال شکست کمتر  یطوالن یسودآور
دلیزل    ، و بزه دهنزد   یرا نشزان مز   ی کمتزری شرط یحسابدار یکار  محافظه حتاطم یها شرکت

کاری حسابداری، نوعی سوگیری در اطالعات گاار  شزده اسزت و خزالص      اینکه محافظه
ها را بصورت سیستماتیک در مقایسه با ارز  اقتصادی شرکت کمتزر از واقزع نشزان      دارایی

هززای مززالی )قالیبززاف اصززل و   (، و محتززوای اطالعززاتی گززاار 1394 داده )زلقززی و بیززات،
دهزد )امیرحسزینی     گذاران و اعتباردهندگان را کاهش می  ( و اعتماد سرمایه1394همکاران، 
کزاری و هزم     (، بنابراین بسیار پرهاینه است  از آنجایی کزه هزم محافظزه   1397پور،   و هادیان

شابهی مانند کاهش احتمال زیزان هسزتند، وجزود احتیزاط     دنبال اهداف م  احتیاط مدیریتی، به
توانزد نیزاز     تری برای پاسخ ویی به شرایط عدم اطمینان است که مزی   مدیریتی رو  مناس 

اسزتدالل سزازگار اسزت کزه      ایزن  شواهد بزا  نیا کارانه را کاهش دهد   های محافظه  به رو 
تقاضزای  معنزا کزه    نیز به ا یکدی رند  نی ایجا یحسابدار یکار  محافظه و یتیریمد اطیاحت

  یز بزا ترک  (2012) احتیزاط خواهزد بزود  هیسزه وهمکزاران      ابیز فقزط در غ  کزاری   محافظه
 اطیز احت نیکزه ارتبزاط بز    نشزان دادنزد  ، یتکزامل  یشناسز   سزت یاز اقتصاد و ز ینظر یها  نشیب

زده بزا در عملکرد شرکت، انحزراف اسزتاندارد در    یعات سکیو اقدامات معمول رمدیریتی 
نشزان     ایزن نتیجزه  مثبزت اسزت   یقابزل تزوجه   اانیز وجوه نقد، کم اما به م انیو جر ها  دارایی

اسزت  چزن و    ایمتمزا ریسزک افراطزی   و ی مفزرط  نز یب  خو  با یاطیدهد که اقدامات احت  یم
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 نیارتبزاط مثبزت بز    یتر بزرا   یجد یحی، توضاطیاحت اهیکه ان  نشان دادند (2011) همکاران
 کند   حمایت می دهی  عالمت هیاز فرضتی است که و عملکرد آ یواقع سود تیریمد

 شزود،   انجزام مزی   یواقعز  یهزا   تیدر فعال یدستکار قیاز طردر مدیریت سود واقعی که    
 قیز )به عنزوان مثزال تحق  ی اریاخت یها  نهیبه کاهش ها لیما غالبا رانیکه مد شود  یاستدالل م

  2006 ی،راهز چزود یرو) هسزتند  خزود  یبه هدف عملکرد دنیرس ی( براغاتیو توسعه و تبل
و  2011، بدردرسزر   2011ی،گزان   2009، و همکزاران    بزوجرا  2008، کوهن و همکزاران 

 سزت یناشا رانیگرچزه مزد   نمودنزد  لاسزتدال ( 2012) (  ولی هیسزه و همکزاران  2012، زن،
 رانیمزد  بیشزتر مزا  کننزد، ا  فیز را تحر یاقتصزاد  تیز مدت فعال  حاضرند به خاطر منافع کوتاه

در مواجهزه بزا عزدم     نزه یبه ماتی  از آنجزا کزه تصزم   رنزد یگ  یمز  تیخود را با حسن ن میتصم
کزاهش بزه   ایزن  اسزت،   یاریز تاخ یها  نهیمستلام کاهش در ها ،قاعده کیبه عنوان  نانیاطم
 همزانطور کزه    باشد رانیطلبانه مد  درباره رفتار فرصت یکه استنباط ستین یخود کاف یخود

 یسزود واقعز   تیریمزد  هزایی کزه اقزدام بزه      شزرکت که  دادند( نشان 2011) چن و همکاران
چزن و   عالمزت دهزی   هیبزا فرضز   داشزتند کزه  و بازده بازار  ندهیدر آ ی، عملکرد بهترنمودند

 همخوانی دارد   ( 2010همکاران )

  اسزت   مورد مطالعه قرار گرفتزه  یطیمح  ستیز یها  یریگ  میتصمدر  اطیاحتبه طور کلی    
قابززل  ریتززأث  احتیززاط مززدیریتی اسززت  گرفتززه شززده دهیززناد یحسززابدار در متززونامززا تززاکنون 

 یشزتر یب قاتیتحق یست یعملکرد شرکت دارد و شاتوضیح عملکرد مدیر و  در ایی  مالحظه
 مزدیریتی سزب    احتیزاط  کزه  نشزان داد  (2012) همکاران و سههی  در این رابطه مطالعه دارد

شزود و همچنزین بررسزی      مزی  عملیزاتی  عملکزرد  و افاایش حسابداری کاری  محافظه کاهش
 سوده حاشی و ها  دارایی مدیریتی، بازده که احتیاط دنشان دا نیا (1393) همکاران هاشمی و

  دهد  می کاهشحسابداری را  کاری  محافظه همچنینعملیاتی را افاایش و 
( 1اسزت:     شزده  شزنهاد یدر اقتصزاد پ  سزازوکار دو احتیاط مزدیریتی،   در رابطه با توضیح   

 (2012) ی  هیسزه و همکزاران  اطیز انزداز احت   پزز  سزازوکار ( 2و  یواقعز  عملیزات  سزازوکار 
ثبزت شزده    خیاست کزه در طزول تزار    یواقع دهیپد کاول( ی ،اطیکه احت نندک یاستدالل م

 ،دهزد   یمز  شیشزرکت را افزاا   یسزودآور دوم( است،    شناخته شده لتیبه عنوان فض یانسان
ی حسزابدار  یکزار   بزا محافظزه   چهزارم( دهزد و    یرا کاهش مز  یتجار شکستاحتمال سوم(   

 رابطه منفی دارد )مشروط( 
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 گیرد کزه   شرایطی را در نظر می های اقتصادی احتیاط، در رابطه با عملیات واقعی تئوری   
 یگزذار   هیسرما یها  پروژه شتریکه در مورد ب   در این شرایطباشد ریبرگشت ناپذ ماتیتصم

برگشت  ی،ا  چند دورهتصمیمات  طینامتقارن هستند  در شرا عدیلت یها  نهیها، صادق است
 رندهیگ  میتصم یبرا تیعدم قطعمرتفع شدن صبر کردن تا  ییو رقابت ناقص، توانا یریناپذ
 نی( از جملزه اولز  1983) انزک ( و برن1980) منی(، کزوک 1974) یارزشمند است  هنر اریبس

را نشزان   یگزذار   هیو سزرما  نزان یعزدم اطم  نیب یرابطه منف یهستند که به طور رسم یمطالعات
مکزانیام  ارز   شیباعی افزاا  نانیعدم اطم شیدهد که افاا  یمطالعات نشان م نیدهند  ا  یم

 دیکات یبرا عاتدر این مطالبرطرف شود   نانیعدم اطمزمانی که تا  شود،  می یواقععملیات 
گرفتزه  در نظزر   سزک یر خنثزی بزه   یهزا   رندهیگ  می، تصمیریپذ  سکیو ر اطیاحت نیب ایبر تما
 جیفقزط نتزا   یگزذار   هیاز سزرما  یناشز  یاحتمال جینتا هیاز کل دریافت (1983)   برنانکشدند

 شیافزاا  کیز  و گزذارد  یمز  ریثأتز  نیپزروژه معز   کیز انجزام   یبزرا  یفعلز  لینامطلوب بر تما
 یدهایز آن بزر خر  ریثأتوان با خبر خوب بزالقوه در تز   یکوچک در احتمال بروز فاجعه را نم

خزاص، رابطزه    طیکه تحزت شزرا   دریافتند (1983و ابل ) (1972هارتمن )  جبران کرد یفعل
 جهزت دهزد کزه     یمز  حی( توض1991مثبت است  کابالرو ) نانیو عدم اطم یگذار  هیسرما نیب

 یدارد  وقت یرقابت بست  اانیو م دیبه نوع عملکرد تول نانیعدم اطمو  یگذار  هیرابطه سرما
پزردازان    هیز ، نظربعزد از ایزن مطالعزات   است، رابطه مثبزت اسزت     یرقابت یبازار به اندازه کاف

 سزک یر نیبز نزد  کرد ی، سزع اند  کردهکار  یواقع های عملیات  مکانیام یکه بر رو یاقتصاد

نشزان   (2011) مزاو و وانز،  قائزل شزوند     ایتما (ابهام) نانیو عدم اطم (مورد استفاده جهینت)
باعزی   شزتر ی، پز  ابهزام ب  دهزد را کاهش  نانیدر پروژه، عدم اطم یگذار  هی، اگر سرمادادند

  را زودتر انجام دهد نهیگا نیا رندهیگ  میشود تصم  یم
منتظزره   ریغ راتییمانند تغ ندهیآ یدادهاینسبت به رو رانی، مدیواقع طیاما در اکثر شرا   
تواننزد    یهزا نمز   آن  یز ترت نیز بزه ا   ندارنزد  نانیاطم یاقتصاد طیمح ایو  ی، فناوراستیسدر 
 یبزرا  ریز بزا ابهزام سزروکار دارنزد  مطالعزات اخ     در نتیجزه   تعیزین کننزد و  را  یاحتمزال  عیتوز
 یمهمز  ینظر یها  نشیب ،(2011ماو و وان،،  و 2004)نیشیمورا و اوزاکی،  ابهام یساز  مدل

امزر   نی  ااند  کردهرا کشف ن یواقع یدر زندگ یگذار  هیسرما ماتیدهند اما تصم  یرا ارائه م
مطالعزات   نیز و ابهام گاار  شزده در ا  یگذار  هیسرما نیاست که رابطه مثبت ب لیدل نیبه ا

 طرفبه طور کامل بر یواقع نهیبا استفاده از گا نانیکه عدم اطم دیآ  یدست م  هب یطیدر شرا
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تعهزد اسزت    دهنده  نشان یگذار  هیپروژه سرما کی  یتصو تیکه در واقع  یدر حال  شود  یم
 کند    یاقدامات رقبا را برطرف نم ای ندهیآ ینقد یها  انیدر مورد جر و عدم اطمینان

گزذاری و    در خصوص رابطه سرمایهمتناقض  ینظرانتظارات  ریتفس یبرا  رید کردیرو   
 در ایزن زمینزه،  اسزت  مطالعزات    یدر آزمزون تجربز   هیز قزرار دادن هزر دو نظر   عدم اطمینان،

هزورن و  انزد )   داده ارائه یگذار  هیو سرما نانیعدم اطم نیب یاز رابطه منف یا  گسترده تیحما
 یشزواهد تجربز   نیتزر   کننده  قانع(  1999  جوسو و پریجی،1996د،تیو وا یهیل  1994،تیرا

اسزتنباط عزدم    یبرا یضمن یداریاست که از اقدامات ناپا   گاار  شده (2009) توسط بلوم
کزل و رشزد    دیز ، تولیگزذار   هیدر اسزتخدام، سزرما   عیکند و سزقوط سزر    یاستفاده م نانیاطم
 نیز از ا( 2012هیسزه وهمکزاران )    اسزت   با افاایش عدم اطمینان گاار  نمزوده را  یور  بهره
 تیززحمانمودنززد  خززود اسززتفاده  یاطیززاقززدامات احت نیدر تززدو ییبززه عنززوان راهنمززا جینتززا
 رایز تعج  نزدارد، ز  یجا یگذار  هیو سرما نانیعدم اطم نیب یاز رابطه منف یتجرب توجه  قابل
احتیزاط در   نیبنزابرا   اسزت   شزناخته شزده   لتیفض کیبه عنوان سال حداقل دو هاار  اطیاحت

  است سودمند یقاعده کل کیبه عنوان  نانیعدم اطم مواجهه با
اقزدامات  ی بزه  اطیز انزداز احت   پز  در رابطزه بزا بزه مکزانیام      اطیز احت یاقتصاد یها  هینظر   
و  1972  دریززا و مودی لیززانی،1968اشززاره دارنززد )لیلنززد، انززداز   پزز  شیافززاا ی واطیززاحت

اسزت  گریای   سکیتر از ر  یقو یاطیاحت اهیکه ان ند نشان داداین مطالعات   (1990کیمبال،
 یریز گ  میبزر تصزم   عخیزره احتیزاطی از طریزق دو کانزال     میامکان  (2008 ،مبالیک)کارول و 
 ماتیتصمند، ( نشان داد2009) یو هو یالریگذارد  اول، همانطور که ه  یم ریثأها ت  شرکت
 ری  از آنجزا کزه تزأث   اسزت  مزدیران  سزک یر حزات یترج ریها تحت تزأث   شرکت یگذار  هیسرما
باشزد   تر   یقو دیبا اطیکند، اثر احت یریاز آن است که از خطر جلوگ شتری، بیاطیاحت اهیان 
کزه بزا    ییهزا   در شزرکت رود و    بزه کزار  هزا    شزرکت  در مایتوانزد مسزتق    یم یاطیانداز احت  پ 

، تیز و وا دکیز و ر 2007، ویهان و کبیشتر است ) روبرو هستند یمال نیتأم یها  تیمحدود
شزواهد    اسزت  قزرار گرفتزه   یمورد بررس یمال اتیدر ادب  کانال دوم به طور گسترده (2009
د نز ده  ی( نشزان مز  2010  ،لکوفیبیو س  یو دن 2009 ،و همکاران تای)به عنوان مثال ب یتجرب

مرتبط است  بایزد توجزه    اطیاحت اهیدر طول زمان با ان  یدر منابع نقد ریچشم  شیکه افاا
مربزوط   نزان یاطم  بزه عزدم   رایز زا هسزتند ز   درون احتماال یمال نیمات یها  تیمحدودداشت که 

تزر    آسزان  یشوند احتماال دسترسز   یمحتاط اداره م رانیکه توسط مد ییها  شوند و شرکت  یم
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مسزن آبزادی فراهزانی و همکزاران       (2011 ،)بزاتلر و همکزاران  دارنزد   هیسزرما  یبه بازارهزا 
های نقزدی    اری به جریانگذ  ( نیا گاار  نمودند احتیاط مدیران بر حساسیت سرمایه1396)
 ثیرگذار است   تأ

 

 های مالی  های با اهمیت صورت  احتیاط مدیریتی و تحریفتوانایی مدیریتی، 

های سهامی منجر به مشکل نمایندگی گردید و همچنزین طبزق تئزوری      پیدایش شرکت   
ایزن  اثباتی هر فردی به دنبال حداکثر کزردن منزافع و ثزروت خزویش اسزت  مزدیران نیزا از        

هزای مزالی از ایزن طریزق زاده شزد و        هزا در صزورت    قاعده مستثنی نیستند  در نتیجه تحریف
گذاران و سزایر عینفعزان و     ها صدماتی در سطح خرد به سرمایه  قدمت طوالنی دارد  تحریف

(  تغییزر در  1397پزور افشزار و همکزاران،      نماینزد )صزفی    در سطح کالن به اقتصزاد وارد مزی  
زاده و   گیری اثرگذار باشد )عبداله  تواند بر تصمیم  های مالی می  های صورت  دادهاطالعات و 
(  اتخاع هرگونه تصمیم بر اساس اطالعزاتی کزه دارای تنزاقض بزا واقعیزت،      1397همکاران، 

آورد که آثار سزو  های جبران ناپذیری به بار   تواند زیان  کارانه باشد، می  دارانه و فری   جان 
گیرنزدگانی باشزد کزه بزر       تواند گریبان یر سرمایه مالی و فکری تصزمیم   ها می  ه زیانگون  این

(  وجزود  1394انزد )عبزدلی و نزادعلی،      اساس ایزن اطالعزات اقزدام بزه اخزذ تصزمیم کزرده       
شزود     های مولزد مزی    گذاری را از افراد گرفته و سب  کاهش فعالیت  تحریف، ان یاه سرمایه

باشزد کزه خزود مزانعی بزرای        های اصلی فسزاد مزی    کی از شاخصهمچنین حجم تحریفات ی
های مالی،   در صورت   (  وجود تحریف2003آید )لمبادورف،   گذاری به حساب می  سرمایه

کزار،    های مالی خدشه وارد کرده )بیات و جدیری نقزا    به هدف و فلسفه وجودی صورت
عباسی و فهیمی،  و 2011همکاران،  شود )والد و  و باعی کاهش اعتماد عمومی می ،(1399
و برگردانززدن ایززن اعتمززاد مسززتلام صززرف هاینززه و زمززان زیززادی اسززت  همچنززین   ،(1399

گزذاری    بزرد، یعنزی منزابع سزرمایه      تحریفات کارایی تخصیصی در بازار سرمایه را از بین مزی 
شزود    کننزد نمزی    هایی که بازده متناس  با ریسک باالتری ارائزه مزی    ها و پروژه  روانه شرکت
هزای مجزدد کزه اغلز  بزا        هزا و ارائزه      رو گسزتر  میزاان تحریزف     از ایزن (  1988)استوت، 

هایی را درباره کیفیزت    های بارگ در هم آمیخته، ن رانی  درماندگی و ورشکست ی شرکت
هزای بزا اهمیزت در      های مالی به همراه داشته است  لذا پیش یری یا کشزف تحریزف    صورت
گزذاران، مزدیران و حسابرسزان      گذاران، قزانون     های مالی همواره مورد توجه سرمایه  صورت
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باشزد    بوده است و در این میان مسئولیت اصلی به عهده مدیریت واحد مزورد رسزیدگی مزی   
هززای حسززابداری و   (، کززه بایززد دربززاره درسززتی سیسززتم  1388ی انززه و مززداحی،   )حسززاس

هزای داخلزی اطمینزان کسز        و برقرار بزودن کنتزرل   گاارش ری مالی واحد مورد رسیدگی
وسزیله تاییدیزه     (، و مسزئولیت خزود را بزه   1395نماید )موسزوی بیزوکی و برزگزری خانقزاه،     

 ( 1398مدیران به طور رسمی به حسابرسان اعالم و تقبل نماید )شم  و مالنظری، 
هزای    عزات در صزورت  ها را ارائزه نادرسزت اطال    های حسابرسی ایران تحریف  استاندارد   

هزای    تواند ناشی از اشتباه یزا تقلز  باشزد )اسزتاندارد      ها می  مالی تعریف کرده است  تحریف
هزای مزالی و یزا      (  مزدیریت و کارکنزان ممکزن اسزت تحزت فشزار      13، بند 200حسابرسی، 

 هزای مزالی نماینزد )برزگزر و ابراهیمزی،       غیرمالی اقدام به ایجاد ابهام و تحریزف در صزورت  
(، فشار ممکن است ناشی از نوسانات اقتصادی واحد تجاری )ممشزلی و کارشناسزان،   1399
(، انتظارات غیر واقع بینانه تحلیل ران در مورد سود، سزاختارهای پزادا  و ان یاشزی،    1398

(، کزه  1399پزور و مقصزودپور،     نیاز به تامین مالی خارجی، و عملکرد ضعیف باشزد )نظزری  
ثیر قرار گزرفتن از ایزن فشزارها    رفتاری مدیر و کارکنان در تحت تأ های شخصیتی و  ویژگی
های مزالی، سزعی دارنزد آنچزه را کزه        ساایی دارد  مدیران متقل  با تحریف صورت  نقش به

عموم عینفعان دوست دارند ببینند، نشان دهند  با این حال مزدیران بسزیاری بزه دلیزل مسزایل      
شخصی دستکاری گاارش ری مزالی ماننزد خطراتزی مثزل     های   اخالقی و نیا باال بودن هاینه

 ( 2021دهند )چن و همکاران،   اخرا  و دعاوی حقوقی، اقدامات متقلبانه انجام نمی
 گونه تعریف می نماید: ، تحریف با اهمیت را این2، بند320استاندارد حسابرسی 

کزه انتظزار    شزود   ها شامل اطالعات گاار  نشده، زمانی با اهمیزت تلقزی مزی     تحریف" 
کنندگان اثر ب زذارد کزه     تواند بر تصمیمات اقتصادی استفادهبرود به تنهایی یا در مجموع، ب

 " شود  های اتخاع می  بر مبنای صورت
شود باید به طور ناگایری عوامل انسانی نیا مطرح شزود     زمانیکه بحی تحریف بیان می   

هزای مزدیران را توصزیف کزرد       یزا ان یزاه  لذا نیاز است تا از یک دیدگاه رفتاری و فزردی ن 
انجزام   یبزرا  ییو توانا لیتما مدیریتی اطیاحت(  از آنجایی که 1397)خواجوی و همکاران، 

 ایز  داتیز تهدبهتزر   صیتشزخ  اسزت و باعزی   نزان یدر مواجهه با عزدم اطم  رانهیش یاقدامات پ
دهزد و    کاهش میکاری حسابداری را   شود و از طرف دی ر محافظه  می ظهوری نوها  فرصت

( نشان دهنزده  1393و هاشمی و همکاران،  2012همچنین شواهد تجربی )هیسه و همکاران، 
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، انتظزار  کاری است  رد مالی و عملیاتی و کاهش محافظهثیر مثبت احتیاط مدیریتی بر عملکأت
رود احتیاط مدیریتی، کیفیت و شفافیت گاارشز ری مزالی را افزاایش دهزد و در نتیجزه        می
ولزی از طزرف    های با اهمیت گاار  شده در گزاار  حسزابرس را کزاهش دهزد       یفتحر

 ای،  سرمایه های  دارایی در گذاری  سرمایه اختیارات احتیاطی، شامل سازوکار اتاقدامدی ر 

 بزر  احتیزاطی  انزداز    پز  سازوکار ای و  سرمایه دارایی در گذاری  سرمایه توقف یا بر کاهش

 اشزاره دارد   و در نتیجه افاایش منزابع نقزدی   استخدام و اختیاری های  یا توقف هاینه اهشک
این اقدامات در شرایط تورمی ایران، کزاهش قزدرت خریزد منزایع نقزدی و افزاایش ارز        

های مالی توسط مزدیر    ایی و در نتیجه کاهش عملکرد و تحریف صورت  های سرمایه  دارایی
ثیر أرد احتیاط مدیریتی نتایج مورد انتظار در خصزوص تز  رو احتمال دا  دنبال دارد  از این  را به

را دسزتخو  تغییزر کنزد     مثبت احتیاط مدیریتی بر عملکزرد مزالی و شزفافیت گاارشز ری     
نزوع عملکزرد   رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را منوط به  (1991کابالرو ) همانطور که

ایزن  اسزت،   یرقابت یار به اندازه کافباز یوقتگاار  نمود و نشان داد، رقابت  اانیو م دیتول
ی با کزاهش عزدم اطمینزان      طبق این دسته از شواهد تجربی احتیاط مدیریترابطه مثبت است

از ایزن رو فرضزیه اول بزدون     ثیر منفزی دارد  أگذاری و عملکرد عملیاتی و مالی تز   بر سرمایه
 گردد:  جهت و به این صورت تدوین می

اهمیت گاار  شده در گاار  حسابرس  های با  با تحریفاحتیاط مدیریتی  فرضیه اول:
 رابطه معنادار دارد 

شزرکت بزه    تبزدیل منزابع   در مهمی نقش که انسانی هستند های مدیران از جمله سرمایه   
نامشزهود   های  دارایی مهم ابعاد از ها یکی  رو توانایی آن  از ایندارد   سهامداران برای ثروت

اطالعزات،   افشزای  کیفیزت  (  توانزایی مزدیر،  1399و همکاران، شود )محمدی   می محسوب
 کزاهش  را نماینزدگی  هزای   هاینزه  و اطالعزاتی  تقارن مدیران، عدم طلبانه  رفتارهای فرصت

دهزد )قزادری و     (  کیفیت کنترل داخلی را افاایش مزی 2012دهد )دمرجیان و همکاران،   می
بخشد )وانز، و همکزاران،     بهبود می را حسابداری (  درک استانداردهای1398همکاران، 

 و دهزد )آنزدرو    مزی  کزاهش  را اطالعات (  نامتقارنی2013همکاران،  و و دمرجیان 2017
زاده،   اصزل و صزالح    دهزد )بزارگ    تحلیل ریسک را افاایش مزی  و درک ( 2017همکاران، 

را افاایش  مالی گاارش ری شفافیت نتیجه در و حسابداری سود صادقانه ( و نیا ارائه1394
هزای    (  از این رو توانایی مزدیر، تحریزف در صزورت   2013دهد )ماتسوناگا و همکاران،   می
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( و تسهیل فرآیند رسیدگی حسابرسزان و  1399دهد )بهرامی و همکاران،   را کاهش می   مالی
در نهایت به افاایش کیفیت حسابرسی و صدور اظهزار نظزر مقبزول توسزط حسزابرس را بزه       

هزای    (  از طرفی مدیران با توانایی باال، ن رانی1399)عطایی شریف و همکاران، دنبال دارد 
هزای    شغلی بیشتری دارند و احتمال دارد منابع شرکت را مصادره کنند و یا به خزاطر ان یزاه  

  ( 1399و عباسی و فهیمی،  2021بانند )هایدر و همکاران،    شخصی، دست به تحریف
ارتباط توانایی مدیر و عملکرد شرکت، توسط مطالعه حبی  و این تناقض در خصوص    

دو دیزدگاه مطزرح شزد      ( نیا مورد اشزاره قزرار گرفتزه اسزت  در ایزن مطالعزه      2017حسن )
و  مناسز   زمزان  و وقزت  در شرکت های  دارایی اقتصادی کارگیری  به بینانه،  خو  دیدگاه
(  کزالن و  2013های ژانز، )   دارد  یافتهتوسط مدیران توانا اشاره  داران  ثروت سهام افاایش
اصزل و    ( و بزارگ 2016(  کزیم و ژانز، )  2015(   روبین و ژانز، ) 2015و  2013فان، )
 اسزاس  بزر  اینکزه  بزر  عالوه بدبینانه، دیدگاه ( به این جنبه اشاره دارند  در1394زاده )  صالح

 و توانایی، هو  است ممکن مدیران و مالکان، مدیران بین منافع تضاد و نمایندگی تئوری
 دلیزل  بزه  گیرنزد، ممکزن اسزت    کزار   بزه  شخصزی  بزازده  کسز   جهزت  در را خود استعداد

هزا را افزاایش و همچنزین بزازده       گزذاری   توانمندی، اعتماد باالیی بزه خزود داشزته و سزرمایه    
ر گذاری و سودآوری شرکت تأثی  گذاری را بیشتر برآورد کنند که بر کارایی سرمایه  سرمایه

(  چیانزز، 2011(  کززیم و لززو )2009هززای هززاتن و همکززاران )  منفززی خواهززد داشززت  یافتززه
( 2020(  المامون و همکاران )2016(  کیم و همکاران )2016(  آندرو و همکاران )2013)

 ( به جنیه بدبینانه توانایی مدیر اشاره دارد 1395و مرادزاده فرد )
هزای مزالی )مزدیریت      بر تحریزف عمزدی صزورت   ثیر توانایی مدیر أ( ت2012دمرجیان )   

 هستند و سود موفق مدیریت به قادر توانمند مدیران که کردند و دریافتند بررسیسود( را 

 رابطزه  واقعزی  سود مدیریت با و مثبت رابطه تعهدی اقالم سود مدیریت با مدیران توانایی

است  دمرجیان و همکاران دارد و پیامدهای منفی مدیریت سود در مدیران توانا کمتر  منفی
 مثبتزی  رابطه مالی های  گاار  کیفیت و مدیریت توانایی بین که گاار  نمودند (2017)

دایرنز،   .دهند  نشان می باالتری کیفیت با را سود گاار  توانمندتر مدیران و دارد وجود
یزاتی مزوثر،   هزای مال   واسزطه نزر     ههای مدیران ب  ( نیا تایید نمودند ویژگی2010و همکاران )

 های مالیاتی تهاجمی موثر باشند  در تحقیقزات داخلزی نیزا تزأثیر مثبزت       تواند بر موقعیت  می

)پیزری وهمکزاران ،    گزذاری   سزرمایه  و کارایی مالی گاارش ری مدیران بر کیفیت توانایی
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پور و همکاران،   نظری و 1397  طاهری عابد و همکاران، 1396همکاران،  و   سرلک1393
 1394همکاران،  و )منصورفر تعهدی اقالم کیفیت و سود سود، پایداری کیفیت بر  (1399

بر کیفیت افشای اطالعات )بشیری مزنش و همکزاران،    و (1394زاده،   اصل و صالح  بارگ و
 ( تایید شده است 1399مهرانی و همکاران،  و 1397

رود توانزایی مزدیران بزر      نتظار میبینانه ا  خو  های بیان شده، از جنبه  با توجه به استدالل   
های مزالی را    های با اهمیت صورت  ثیر مثبت داشته و در نتیجه تحریفأکیفیت گاارش ری ت

ایی خزود را در جهزت منزافع    رود مزدیران توانز    کاهش دهد  از جنبه بدبینانزه نیزا انتظزار مزی    
توانمنزد بزه خزود دارنزد، کزارایی      واسطه اعتماد باالیی که مدیران   هکار گیرند یا ب  شخصی به
های مالی   های با اهمیت صورت  وری کاهش یابد و در نتیجه تحریفگذاری و سودآ  سرمایه

 گردد:  بدون جهت و به صورت زیر تدوین میافاایش یابد  از این رو فرضیه دوم 
 اهمیت گاار  شده در گاار  حسابرس های با  توانایی مدیریتی با تحریف فرضیه دوم:

 رابطه معنادار دارد 
و بهبزود   ظهزور ی نوهزا   فرصزت  ایز  داتیز تهدبهتزر   صیتشزخ مدیریتی از طریزق   اطیاحت   

 اتاقدامهای مالی شود  از طرفی دی ر   عملکرد ممکن است باعی کاهش تحریف صورت

هزای    از طریق کاهش قدرت خرید منابع نقدی و افاایش ارز  جزای اینی دارایزی   احتیاطی
هزای مزالی     مکن است به کاهش عملکرد و تمایل مزدیران بزه تحریزف صزورت    ای م  سرمایه

هززا و تهدیززدها،    منجززر شززود  در هززر دو حالززت مززدیران توانمنززد، در تشززخیص فرصززت     
کنند  از   مالی بهتر عمل می  های  گیری برای اقدامات احتیاطی و حتی تحریف صورت  تصمیم

های بزا اهمیزت کشزف      احتیاط مدیریتی و تحریفرود توانایی مدیر، رابطه   این رو انتظار می
 شده را تعدیل کند 

اهمیت گاار   های با  تحریفتوانایی مدیریتی رابطه بین احتیاط مدیریتی و  فرضیه سوم:
 شده در گاار  حسابرس را تعدیل می کند 

 

 شناسی روش
 پز   تجربزی،  پزژوهش  رو  از لحزا   کزاربردی   هزدف،  لحزا   از پژوهش حاضزر    

 اثباتی های  پژوهش زمرۀ در تئوری، از لحا  و همبست ی-رویدادی  از لحا  ماهیت علی

هزای مزالی،     همچنین این پژوهش مبتنی بر اطالعات واقعزی بزازار سزهام، صزورت     دارد  قرار
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هزای بزورس اوراق     هزای مجزامع شزرکت     های مزالی و گزاار     های همراه صورت  یادداشت
هزای مزالی،     با برداشت مسزتقیم اطالعزات مزورد نیزاز از صزورت     بهادار است  در این تحقیق 

هزای مزورد نیزاز بزرای آزمزون        آورد نوین و سایت سازمان بورس، مجمزوع داده   افاار ره  نرم
آوری شده است  در تجایزه و تحلیزل اطالعزات، از رگرسزیون لجسزتیک بزه         ها جمع  فرضیه

ایززه و تحلیززل اطالعززات از نززرم افززاار هززای تززابلویی اسززتفاده شززده و بززرای تج  صززورت داده
  استفاده شده است  10اقتصادسنجی ایویوز نسخه 

 

 آماری جامعه
هزای پذیرفتزه شزده در بزورس اوراق       ی آماری این پژوهش شامل کلیزه شزرکت    جامعه   

ه رو  گیزری بز    نمونهباشد    می 1398الی  1392بهادار تهران و قلمرو زمانی پژوهش از سال 
با توجه بزه   ارائه شده، انجام شده است  1هایی که در جدول   توجه به محدودیت حذفی و با
 910و نمونزه پزژوهش شزامل    شزرکت انتخزاب شزد     130های اعمال شده تعزداد    محدودیت

  باشد  شرکت می-سال
 های نمونه  غربال ری شرکت :1جدول

 تعداد شرح

 599 98های فعال در سال   کل شرکت
 76- اند  پذیر  شده 92از سال هایی که بعد  شرکت

 59- ماه 3بیشتر از  وقفه معامالتی
 12- تغییر سال مالی
 38- لغو پذیر  

 164- گرهای مالی، هلدین،، بانک، بیمه و لیاین،  گذاری، واسطه  سرمایه
 109- صنایع غیر مرتبط

 11- مورد نیاز عدم دسترسی به اطالعات
 130 های باقیمانده  تعداد شرکت

 

 ها  های آزمون فرضیه  مدل
هزای    مزدل ترتیز  از    های اول تزا سزوم پزژوهش، بزه      فرضیه برای آزمون پژوهشدر این    

 استفاده شده است:زیر  اول تا سوم رگرسیونی
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 (1مدل )
𝐹𝑑𝑖𝑡=𝛼0+𝛼1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖𝑡+𝛼2𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡+𝛼3𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛼4𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 +

𝛼5𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛼6𝐵𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝛼7𝐺𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 (2مدل )

𝐹𝑑𝑖𝑡=𝛼0+𝛼1𝑀𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡+𝛼2𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡+𝛼3𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛼4𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 +
𝛼5𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛼6𝐵𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝛼7𝐺𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (3) مدل
𝐹𝑑𝑖𝑡=𝛼0+𝛼1𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖𝑡 + 𝛼2𝑀𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡+𝛼3𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖𝑡 ∗ 𝑀𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 +

𝛼4𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛼5𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛼6𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛼7𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 +
𝛼8𝐵𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝛼9𝐺𝑜𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

 
 گیری  متغیرها و نحوه اندازه: 2جدول

 گیری  روش اندازه متغیر نماد
Typeit (2012)و همکاران  هیسهبر اساس مدل  احتیاط مدیریتی  

𝐹dit  تحریف با اهمیت مبنای
 تعدیل گاار  حسابرس

هایی بدون تحریف با اهمیت   شرکت-صفر برای سال
 و یک برای سایر 

𝑀𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 ( 2012بر اساس مدل دمرجیان ) توانایی مدیر 
Fsize𝑖𝑡 های شرکت   ل اریتم مجموع ارز  بازار دارایی شرکت   اندازه 
Lev𝑖𝑡 ها  ها بر دارایی  تقسیم بدهی اهرم مالی  

Volatility𝑖𝑡  انحراف معیار فرو  سه سال قبل نوسان فرو  
Duality𝑖𝑡 وظیفه  دوگان ی

 مدیرعامل

مزدیره    تئز   هیئزی   ریی  و یا نائاگر مدیرعامل، ر
  و در غیر این صورت صفر 1نیا باشد برابر با 

Bbonus𝑖𝑡 مدیره  تئهی   ل اریتم طبیعی پادا  ساالنه مدیره  تئپادا  هی  
Go𝑖𝑡 ارز  بازار به ارز  دفتری حقوق صاحبان سهام های رشد  نر  فرصت  

 

 ه شده است به تفصیل ارائدر ادامه  گیری متغیرهای وابسته و مستقل  رو  اندازه
 

 های با اهمیت   تحریف -متغیرهای وابسته

هزای حسزابرس     هزا بزه گزاار      هزای ر  داده در شزرکت    هزا و اشزتباه    برای مشاهده تحریف   
بزا   ها در دوره زمانی پزژوهش مراجعزه گردیزد  تعزداد بنزدهای       های آن  مستقل و بندهای گاار 

گیری متغیر تحریزف بزا اهمیزت      ، مالک اندازهگاار  حسابرسکننده   تعدیل اهمیت حسابداری
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های دارای تحریف با اهمیت مبنای تعدیل گاار  حسزابرس    از آنجایی که شرکت قرار گرفت 
بودند، این متغیر به صورت مجازی )صفر برای مواردی که هزی  تحریزف بزا اهمیتزی کزه مبنزای       

 تعدیل گاار  حسابرس باشد وجود نداشته باشد و یک برای سایر( وارد مدل شد 
 

 احتیاط مدیریتی -متغیر مستقل 

ها برای حفظ وضعیت   طبق مبانی نظری پژوهش، در شرایط عدم اطمینان، بیشتر شرکت   
هزای اختیزاری و     اند کزه اسزتخدام کارکنزان، هاینزه         های نقدی خود در تال  مالی و جریان

دارند  در این پزژوهش  ای را کاهش دهند یا ثابت ن ه   های سرمایه  گذاری در دارایی  سرمایه
(، شرکتی دارای احتیاط مدیریتی اسزت کزه در یزک    2012)و همکاران  مطابق مطالعه هیسه

 سال از میان سه اقدام باال، دست کم دو اقدام را به طور همامان انجام دهد  
داشززتن تعززداد کارکنززان )اعززم از رسززمی و    گیززری کززاهش یززا ثابززت ن ززه   بززرای انززدازه   

ی تعزداد    ( میان ین موزون سه ساله2012ه و همکاران )یسپیروی از پژوهش هبه  ،قراردادی(
گیری   برای اندازهگیری کاهش یا عدم کاهش تعداد کارکنان و   کارکنان مبنایی برای اندازه

تیتمن و ای، به پیروی از پژوهش   گذاری در دارایی سرمایه  سرمایهداشتن   یا ثابت ن هکاهش 
ای، مبنزایی    گزذاری در دارایزی سزرمایه     ی سزرمایه   ن ین موزون سه ساله( میا2004) همکاران

ای در نظزر گرفتزه     گذاری در دارایی سرمایه  گیری کاهش یا عدم کاهش سرمایه  برای اندازه
گزذاری در    و سزرمایه  (EMPتعزداد کارکنزان )   است  بزدین منظزور دو متغیزر مجزازی      شده

تعریززف شززده اسززت و میززان ین مززوزون تعززداد کارکنززان و        (INV)ای  سززرمایه دارایززی
هر شرکت، از تعزداد کارکنزان    tدر سه سال قبل از سال    ای  سرمایه گذاری در دارایی  سرمایه

، چنانچزه  (1)رابطزه   شزود   کسزر مزی   tای شرکت در سزال    سرمایه گذاری در دارایی  و سرمایه
شزود و    برابر با یک فزر  مزی   INVو  EMPعدد به دست آمده منفی باشد، متغیر مجازی 

 در غیر این صورت صفر خواهد بود 
    (1رابطه )

∆𝐶𝑃𝑡  = 𝐶𝑃𝑡 −
(𝐶𝑃𝑡 − 1 + 𝐶𝑃𝑡 − 2 + 𝐶𝑃𝑡 − 3 )

3
 

 

𝛥𝐶𝑃𝑡ای   گذاری در دارایی سرمایه  : تغییرات در تعداد کارکنان یا سرمایه 
CPبرای سه سال متوالیای   گذاری در دارایی سرمایه  : تعداد کارکنان یا سرمایه.  

( انجزام دادنزد،   2007ای کزه هزان و کیزو )     های اختیزاری: براسزاس مطالعزه     کاهش هاینه
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انزدازهای احتیزاطی را افزاایش      ها در شرایط عدم اطمینان، به طزور چشزم یری پز      شرکت
هزای اختیزاری اسزت  مشزابه پزژوهش        دهند و تنها راه رسیدن به این هدف، کاهش هاینه  می

هزای اختیزاری غیرعزادی در سزطح هزر        برای تخمین هاینزه  4( از مدل 2006رویچودهاری )
  است  شده   صنعت، به صورت جداگانه استفاده

 (4مدل )

DISXt/At-1 = α0 + α1 (1/At-1) + α2 (St-1/At-1) + εt 

 

DISX𝑡تحقیق و توسزعه( در سزال   و  تهای تبلیغا  های اختیاری )هاینه  : جمع هاینهt در  
 ی تحقیق و توسعه وجود نداشته است، صفر در نظر گرفته شده است   مواردی که هاینه

At-1قبلها در سال   : مجموع دارایی  

St-1 قبل: فرو  در سال  

tεمانده مدل   : باقی 
رگرسززیون ی   مانززده  هززای اختیززاری براسززاس بززاقی    همچنززین سززطح غیرطبیعززی هاینززه     
یابزد، اگزر     ادامزه مزی   رونزد کزار   EXP شود  سپ  با تعریف متغیر مجزازی   گیری می  اندازه
 شزود و در غیزر    ر بزا یزک فزر  مزی    رگرسیون منفی بود، این متغیزر مجزازی برابز      مانده  باقی
صورت برابزر بزا صزفر خواهزد بزود  بعزد از انجزام مراحزل بزاال، شزرکتی دارای احتیزاط              این

گزذاری    خواهد بود که در یک سال به طور همامان، دو مورد از سه مزورد سزرمایه  مدیریتی 
های اختیاری و استخدام کارکنان را کزاهش داده باشزد  بزه      ای، هاینه  های سرمایه  در دارایی

آن شزرکت برابزر بزا یزک      EXP و EMP و INVبیان دی ر، دو متغیر از سه متغیر مجازی 
شرکت احتیاط مدیریتی ندارد  در نهایت یزک متغیزر مجزازی    باشد، در غیر این صورت آن 

TYPE شود که اگر شرکتی دارای احتیاط مدیریتی باشد برابر بزا یزک اسزت و      تعریف می
 .در غیر این صورت صفر خواهد بود

 

 ها  یافته
 های توصیفی  آماره

ن ، ارائززه شززده اسززت  میانززه و میززان ی3هززای توصززیفی در جززدول شززماره  خالصززه آمززاره
متغیرهای کمی پژوهش اختالف کمی دارنزد، لزذا متغیرهزا از توزیزع نرمزالی برخوردارنزد        

هزای    از ظرفیت   میان ین توانایی مدیریتی منفی بوده که نشانه عدم کارایی مدیران در استفاده



 21های کاربردی در گاارش ری مالی، شماره  پژوهش  262

درصد از مشاهدات، تحریف با اهمیت توسزط حسابرسزان کشزف و     51ها است  در   شرکت
هزای داخلزی و حاکمیزت      ای محسزوس از ضزعف کنتزرل     تزوان نشزانه    یافشا گردیده، کزه مز  
درصد نمونه، مزدیران عالقمنزد بزه     54های نمونه دانست  همچنین در   شرکتی غال  شرکت

  ئزی   ریز ی  و یزا نا ئز ردرصزد نمونزه، مزدیران     32هزای احتیزاطی بزوده و در      اتخاع رویزه 
 باشند    شرکت میتری در   بودند که دارای نفوع وسیعمدیره   تئهی

 آمار توصیفی:  3جدول

 

 ها  نتایج آزمون فرضیه
باشزد، از     ی و به صورت صزفر و یزک مزی   اینکه متغیر وابسته پژوهش، ساختبا توجه به 

مدل رگرسیون الجیت )لجستیک( استفاده شده است  در ادامه نتزایج مربزوط بزه هریزک از     
 گیرد   فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار می

ارائزه شزده    4نتایج مربوط به برآورد مدل اول مربوط بزه فرضزیه اول در جزدول شزماره     
 داری  برای رگرسیون الجیت قابل قبول است و مقدار سزطح معنزی   مدل تعیین ست  ضری ا

 و از بزوده درنتیجه کزل ال زوی رگرسزیونی معنزادار      ،است درصد 5 از کوچکتر LR آماره

شزده بزرای   داری محاسزبه    طح معنزی سز  و zبا توجه بزه آمزاره     است برخوردار باالیی اعتبار

 انحراف استاندارد کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

 279/0 -458/0 836/0 -098/0 -015/0 توانایی مدیریتی 
 266/0 090/0 002/4 600/0 606/0 اهرم مالی
 178/0 005/0 763/1 145/0 189/0 نوسان فرو 
 576/3 0 002/11 51/6 54/4 مدیره  پادا  هیئت
 379/3 -912/31 404/43 075/2 319/2 های رشد  نر  فرصت

 492/1 671/10 773/19 207/14 438/14 اندازه شرکت

 توزیع فراوانی 

 یک صفر

 %51 %49 های با اهمیت  تحریف
 %54 %46 احتیاط مدیریتی 
دوگان ی وظیفه 

 مدیرعامل
68% 32% 
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و  تزوان رد کزرد    باشد، لزذا فزر  صزفر را مزی      درصد می 5   سطحکمتر از احتیاط مدیریتی، 
بزا اهمیزت مبنزای تعزدیل     های   دار احتیاط مدیریتی و تحریف  فرضیه اول مبنی بر رابطه معنی

احتیزاط   بزرای   شود  همچنزین مقزدار ضزری  بزرآورد شزده       تایید می حسابرسی های  گاار 
 .هزای بزا اهمیزت اسزت      اط مدیریتی و تحریفمثبت بین احتی ارتباط ( مبین575/0) مدیریتی

و سطح معناداری، بزین دوگزان ی وظیفزه مزدیرعامل و      Zهمچنین با توجه به ضری ، آماره 
های با اهمیت رابطه منفی وجود دارد و بین انزدازه شزرکت بزا      با تحریف   مدیره    پادا  هیئت

های رشزد    نوسان فرو  و فرصتهای با اهمیت رابطه مثبت وجود دارد  اهرم مالی،   تحریف
 داری ندارند   های با اهمیت، رابطه معنی  با تحریف

 نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول :4جدول
 سطح معناداری zآماره  انحراف معیار ضریب متغیرها

 000/0 -885/4 738/0 -608/3 ضری  ثابت

 028/0 977/1 139/0 675/0 احتیاط مدیریتی

 485/0 698/0 285/0 199/0 اهرم مالی

 926/0 092/0 385/0 035/0 نوسان فرو 

 006/0 -746/2 144/0 -397/0 دوگان ی وظیفه مدیرعامل

 0001/0 -947/3 215/0 -085/0 مدیره  پادا  هیئت

 409/0 -825/0 021/0 -017/0 نر  فرصت های رشد

 000/0 448/5 051/0 278/0 اندازه شرکت

 LR 0000/0احتمال آماره  LR 583/57آماره 
 0652/0 فادن  ضریب تعیین مک کنترل شد اثرات ثابت سال و صنعت

 
دهزد بزرخالف شزواهد تجربزی نظیزر هیسزه و همکزاران          نتیجه آزمون فرضزیه اول نشزان مزی   

( احتیزاط مزدیریتی تزأثیر مثبتزی بزر کیفیزت گاارشز ری و        1393( و هاشمی و همکاران )2012)
های مالی ندارد  لزذا در اقتصزادهای تزورمی نظیزر ایزران،        اهمیت صورتکاهش تحریف های با 

هززای  کززاهش قززدرت خریززد منززابع نقززدی، افززاایش ارز  دارایززی مززدیران  احتیززاطی اتاقززدام
    دنبال دارد   های مالی را به  ای و در نتیجه کاهش عملکرد و تحریف صورت  سرمایه
 منزدر   نتایج طبق  ارائه شده است 5 مارهدر جدول ش دومنتایج مربوط به برآورد مدل  
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درنتیجزه کزل    ،است درصد 5 از کوچکتر LR آماره داری  مقدار سطح معنی این جدول، در
و  Zبزا توجزه بزه آمزاره       اسزت  برخزوردار  باالیی اعتبار و از بودهال وی رگرسیونی معنادار 

درصزد   5)توانایی مدیریتی(، کمتر از سطح داری محاسبه شده برای متغیر مستقل  سطح معنی
توانزایی   بزین  توان اظهار داشت  توان رد کرد  در نتیجه می  باشد، از این رو فر  صفر می  می

 معنادار وجود ارتباط حسابرسی های  اهمیت مبنای تعدیل گاار  های با  تحریف و مدیریتی
 توانایی مزدیریتی  ه ارتباط مثبت بیندهند  ( نشان751/0یتی )ضری  متغیر توانایی مدیر .دارد
 کنزد    طلبانه مدیر حمایزت مزی    است که از دیدگاه بدبینانه یا فرصتاهمیت  های با  تحریف و

متغیرهززای دوگززان ی وظیفززه و سززطح معنززاداری،  Zآمززاره همچنززین بززا توجززه بززه ضززری ، 
هزای بزا اهمیزت      مدیره، دارای رابطزه منفزی و معنزادار بزا تحریزف         مدیرعامل و پادا  هیئت

 باشند  سایر متغیرهای کنترلی ارتباط معناداری با عملکرد شرکت ندارند   می
 نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم   :5جدول 

 سطح معناداری zآماره  انحراف معیار ضریب متغیرها
 395/0 850/0 273/0 232/0 ضری  ثابت

 015/0 238/2 246/0 751/0 توانایی مدیریتی

 086/0 717/1 298/0 512/0 اهرم مالی

 775/0 -284/0 382/0 -108/0 نوسان فرو 

 027/0 -206/2 141/0 -311/0 دوگان ی وظیفه مدیرعامل

 009/0 -752/2 020/0 -055/0 مدیره  پادا  هیئت

 225/0 -210/1 021/0 -025/0 نر  فرصت های رشد

 LR 0001/0احتمال آماره  LR 089/37آماره 
 0814/0 فادن  ضریب تعیین مک کنترل شد اثرات ثابت سال و صنعت

 

 آمزاره  داری  مقدار سطح معنی دهد می ، نشان6 نتایج تخمین مدل سوم در جدول شماره  
LR بزاالیی  اعتبزار  درنتیجه ال وی رگرسیونی معنادار است و از است، درصد 5 از کوچکتر 

ثیر أداری محاسبه شده برای متغیر تعاملی تز   و سطح معنی Zبا توجه به آماره   است برخوردار
تزوان رد کزرد  از ایزن رو      تعدیلی توانایی مدیریتی بر احتیاط مزدیریتی فزر  صزفر را نمزی    

 هزای بزا    رخداد تحریزف  بر رابطه بین احتیاط مدیریتی و یتیگری توانایی مدیر  فرضیه تعدیل
رفزت مزدیران     هر چند انتظار میشود    ید نمیتای حسابرسی های  اهمیت مبنای تعدیل گاار 
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گیزری بزرای اقزدامات احتیزاطی و حتزی        ها و تهدیدها، تصزمیم   توانمند، در تشخیص فرصت
های مالی بهتر عمزل کننزد، ولزی طبزق نتزایج تخمزین مزدل سزوم، توانزایی              تحریف صورت

 کنزد    تعزدیل نمزی  های با اهمیت کشزف شزده را     مدیریتی رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف
متغیرهززای دوگززان ی وظیفززه و سززطح معنززاداری،  Zآمززاره همچنززین بززا توجززه بززه ضززری ، 

هزای بزا اهمیزت      مدیره، دارای رابطزه منفزی و معنزادار بزا تحریزف         مدیرعامل و پادا  هیئت
  باشند  سایر متغیرهای کنترلی ارتباط معناداری با عملکرد شرکت ندارند  می

 برآورد مدل آزمون فرضیه سومنتایج  :6جدول
 سطح معناداری zآماره  انحراف معیار ضریب متغیرها

 884/0 144/0 291/0 042/0 ضری  ثابت

 049/0 961/0 137/0 269/0 احتیاط مدیریتی

 302/0 030/1 368/0 379/0 توانایی مدیریتی

متغیر تعاملی احتیاط مدیریتی و 
 توانایی مدیریتی

296/0 488/0 608/0 543/0 

 082/0 737/1 299/0 52/0 اهرم مالی

 880/0 -15/0 384/0 -058/0 نوسان فرو 

 029/0 -179/2 141/0 -308/0 دوگان ی وظیفه مدیرعامل

 014/0 -442/2 020/0 -049/0 مدیره  پادا  هیئت

 236/0 -183/1 021/0 -025/0 نر  فرصت های رشد

 LR 0001/0احتمال آماره  LR 089/37آماره 
 0814/0 فادن  ضریب تعیین مک کنترل شد اثرات ثابت سال و صنعت

 

ی   نشزان دهنزده   7لمشو در جزدول  -، نتایج آزمون هاسمرهای پژوهش  در ارتباط با مدل
دهزد    درصزد اسزت و نشزان مزی     5هزا بزاالتر از     اسزت  آمزاره    های براز  شزده    نیکویی مدل

 وابسته را دارند دهندگی متغیر   متغیرهای مستقل قدرت توضیح
 لمشو -آزمون هاسمر  :7جدول

 نتیجه احتمال اماره آماره کای دو 

  652/0 953/5 مدل اول
 116/0 647/14 مدل دوم تایید نیکویی مدل براز  شده

 120/0 052/14 مدل سوم
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 گیری  بحث و نتیجه
های   نظمی  تحریف در ماهیت خود امری پنهان است و تشخیص آن دشوارتر از سایر بی   

های مالی برای حسابرسزان اسزت  سزقوط چنزدین شزرکت مطزرح در         ثیر گذار بر صورتأت
گذشزته اعتمزاد بزه حرفزه حسابرسزی را از بزین بزرد، و فاصزله انتظزاراتی میزان حسابرسزان و            

های مزالی را افزاایش داد  لزذا بهبزود اثزر بخشزی حسابرسزی در          کنندگان از گاار   استفاده
کنزد  درایزن     گاارش ری مالی، کمک زیادی به بازگردانزدن اعتمزاد بزه حرفزه مزی     رابطه با 
هزای رفتزاری و فرهن زی      و از بیزنش  را بن رندفراتر از اعداد بایست   می حسابرسانخصوص 

هایی کزه ممکزن اسزت در معزر  تحریزف قزرار         برای کمک به عینفعان در شناسایی زمینه
 گیرند، استفاده کنند   

( هورن 1983) انکبرن، (1980) منی(، کوک1974) یهنراز جمله هد تجربی برخی شوا   
( و هیسزه و  2009(، بلزوم ) 1999سزو و پریجزی )    (، جزی 1996) تیو وا یل (،1994) تیو را

هزارتمن  ی و برخزی نظیزر   گزذار   هیو سرما نانیعدم اطم نیب یرابطه منف(، از 2012همکاران )
 نیرابطزه بز  از رابطزه مثبزت   ، یخاص طی( تحت شرا1991کابالرو ) و (1983) لیهاب، (1972)

در صزورت وجزود رابطزه منفزی، شزواهد        انزد   حمایت کزرده  نانیو عدم اطم یگذار  هیسرما
احتمزال  ، کزاهش  شزرکت  یسزودآور ( از افزاایش  2012) هیسزه و همکزاران   تجربزی نظیزر  

دیریتی حمایززت ر اثززر احتیززاط مززی دحسززابدار یکززار  محافظززه و کززاهش یتجززار شکسززت
دهنده کاهش عملکرد، شفافیت گاارشز ری و در نتیجزه     اند  نتیجه تحقیق حاضر نشان  کرده

های مالی در اثر احتیاط مدیریتی است و بزه طزور غیزر مسزتقیم       های صورت  افاایش تحریف
گزذاری اسززت و بزر خززالف مطالعزات هیسززه و      رابطززه مثبزت عززدم اطمینزان و سززرمایه   مؤیزد 

( مزی باشزد  همزانطور کزه در     1393( و هاشزمی) 2021(، چن و همکزاران ) 2012) همکاران
 بزه  احتیزاطی  اتاقزدام ها تشریح شده، این یافته دور از عهن نبزود زیزرا     قسمت تدوین فرضیه

و افاایش منابع نقدی تا بزر طزرف   ای   سرمایه های  دارایی در گذاری  سرمایه توقف یا کاهش
شود و در شرایط تزورمی ایزران، کزاهش قزدرت خریزد        منجر می شدن شرایط عدم اطمینان

ال دنبز   در نتیجه کاهش سزودآوری را بزه   ی وا  های سرمایه  افاایش ارز  دارایی ،منایع نقدی
دارد و مدیران برای حفظ منافع مادی )شامل پادا ( و غیر مزادی خزود دسزت بزه تحریزف      

 زنند   های مالی می  صورت
اهمیزت   هزای بزا    چنین نشان داد که توانایی مدیر بزر تحریزف  های تحقیق حاضر هم  یافته   
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دهد ویژگی توانایی مزدیران،    ثیر مثبت دارد  که نشان میأافشا شده در گاار  حسابرسان ت
ثیر قزرار دهزد    أها و شفافیت گاارش ری مالی را تحت ت  تواند رفتار و نوع تصمیمات آن  می

یزف، از طریزق   هزای عاتزی، بزرای انجزام تحر      ژگیمدیران توانا از موقعیت منحصر بفرد و وی
هزای مزالی اساسزی      ثبزت شزده حسزابداری و تنظزیم صزورت      هزای   دستکاری کردن گاار 

دانززش و درک بززاالتری از اسززتانداردهای  برخوردارنززد  یززک مززدیر توانززا عمومززامتقلبانززه، 
حسابداری، شرایط حال و آینده شرکت و صنعت داشته، و از طریق عدم تقزارن اطالعزاتی،   

مالی بزرای رسزیدن بزه اهزداف      های  توانایی بیشتری در اعمال تحریفات هدفمند در گاار 
د رابطزه مثبزت بزین    توانز   توانزایی مزدیر نمزی   خود دارند  در ادامه، نتایج حاکی از آن اسزت   

های با اهمیت افشا شده در گزاار  حسابرسزان را تعزدیل کنزد        احتیاط مدیریتی و تحریف
ماتسزوناگا و همکزاران   (  2013همکزاران )  و دمرجیزان هزای    هزا بزر خزالف یافتزه      ایزن یافتزه  

همکززاران  و (  منصززورفر1393پیززری وهمکززاران )  (2017همکززاران ) و آنززدرو(  2013)
عابزد و    (  طزاهری  1396همکزاران )  و (  سزرلک 1394زاده )  رگ اصل و صزالح (  با1394)

(  1399پززور )  پززور و مقصززود  (  نظززری1397(  بشززیری مززنش و همکززاران )1397همکزاران ) 
هزای تحقیزق     یافته باشد   ( می1399( و مهرانی و همکاران )1399عطایی شریف و همکاران )

(  آندرو 2013(  چان، )2011(  کیم و لو )2009هاتن و همکاران ) در این خصوص مشابه
(  هایززدر و 2020(  المززامون و همکززاران ) 2016(  کززیم و همکززاران ) 2016و همکززاران )
های منفی توانزایی مزدیر یزا اسزتفاده منفزی        ( به جنبه1395( و مرادزاده فرد )2021همکاران )

 های خود اشاره دارد   مدیر از توانایی
نتایج پژوهش، احتیزاط مزدیریتی در اقتصزادهای تزورمی نظیزر ایزران توصزیه        با توجه به    
گذاری و عملکرد مالی و احتمزاال افزاایش تحریزف      گردد، زیرا کاهش کارایی سرمایه  نمی

هزا، حسابرسزان     دنبال دارد  همچنین جهت کاهش و کشزف تحریزف    های مالی را به  صورت
ای   ها توجه ویژه داشته و با ن ر  تردید حرفه  آن باید به سبک مدیریتی، طرز فکر و ان یاه

ای و تعزداد کارکنزان     های سزرمایه   گذاری در دارایی  های اختیاری، سرمایه  به نوسانات هاینه
کند تا درک بهتری از عواملی که ممکن است افزراد را    ها کمک می  بن رند  این نکته به آن

تواننزد بزه منظزور دریافزت       امداران نیزا مزی  به سمت تحریف سوق دهنزد داشزته باشزند  سزه    
مزدیره بزه     گاارش ری مالی با کیفیت و عاری از تحریف، در زمزان انتخزاب اعضزای هیئزت    

 های شخصیتی مدیران توجه کنند     ویژگی



 21های کاربردی در گاارش ری مالی، شماره  پژوهش  268

احتیاط مدیریتی کمتر در تحقیقات داخلی و خارجی مورد بررسی قزرار گرفتزه اسزت و    
و تزأثیرات آن وجزود دارد  از    پیامزدها  گیری،  دازهشواهد تجربی کمی در خصوص نحوه ان

های پژوهش حاضر نیاز به مطالعزات بیشزتری در شزرایط اقتصزادی ایزران        این رو تعمیم یافته
کاری حسابداری با آن، انجزام    دارد  با توجه به اهمیت احتیاط مدیریتی و جای اینی محافظه

های مختلف عملکزرد    ط مدیریتی بر جنبهمطالعات بیشتر در خصوص تأثیر و پیامدهای احتیا
 گردد   ها توصیه می  های مالی، مالیاتی و اجتماعی و قدرت بازار شرکت  و گاارش ری

 

 منابع
(  شززفافیت افشززا در خصززوص فعالیززت در   1397پززور، امیززد  )   امیرحسززینی، زهززرا  هادیززان 

ای و مززدیریت سززود مبتنززی بززر اقززالم تعهززدی       هززای عخیززره   گززذاری حسززاب   ارز 
  237-211(، 29)8، های تجربی حسابداری  پژوهش

(  بررسزی عوامزل مزوثر بزر تصزمیم      1391انصاری، عبدالمهدی  کمالی کرمزانی، نزرج   )  
حسابرسان جهت اسزتفاده از ابزاار کمکزی تصزمیم گیزری در ارزیزابی ریسزک تقلز          

  79-62(، 16)4 ،تحقیقات حسابداری و حسابرسیمدیریت  
(  بررسی تأثیر نظارت خزارجی بزر رابطزه بزین سزرمایه      1399اله  ابراهیمی، جمیل  )  برزگر، قدرت
  77-114(، 17)9، های کاربردی در گاارش ری مالی  پژوهشاحتمال تقل      اجتماعی

بزا  (  رابطه توانایی مدیریت و پایداری سزود  1394زاده، بیستون  )  اصل، موسی  صالح  بارگ
هزای پذیرفتزه شزده در بزورس       های نقدی در شزرکت   تاکید بر اجاای تعهدی و جریان

  170–153(، 58)14، دانش حسابرسیاوراق بهادار تهران  
 اطالعات افشای کیفیت بر مدیریت توانایی تأثیر(  1397کامرود، ملیحه  ) مهری منش، نازنین  بشیری

  90-71(، 12)7، مالی گاارش ری در کاربردی های پژوهشکاری    محافظه بر تاکید با

بینی تقلز     (  پیش1399بهرامی، آسو  نورو ، ایر   راد، عباس  محمدی ملقرنی، عطااله  )
مطالعزات  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    های مالی شرکت  در صورت

  59-35(، 65)16، تجربی حسابداری مالی
هزای بزا اهمیزت      (  بررسزی ارتبزاط ضزعف   1399کار، جهزان یر  )   بیات، علی  جدیدی نقا 

های پذیرفته شزده در    داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت   کنترل
  114-101(، 47)12، تحقیقات حسابداری و حسابرسیبورس اوراق بهادار تهران  
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سی تأثیر توانایی مدیریت بزر کیفیزت   (  برر1393پیری، پرویا  دیدار، حماه  خدایاری انه، سیما  )
  118-99(، 21)6، های حسابداری مالی  پژوهشگاارش ری مالی در طول چرخه عمر  
(  اثززر بخشززی فرآینززد حسابرسززی در کشززف 1388حسززاس ی انززه، یحیززی  مززداحی، آزاده )

نامه حسزابداری مزالی     پژوهشهای مالی    های با اهمیت در صورت  اشتباهات و تحریف
  76-49(، 4)1، حسابرسیو 

(  سیاسززت تقسززیم سززود در  1397خلیفززه سززلطانی، سززید احمززد  نایزز  محسززنی، شززیدا  )   
  56-41(، 37)10، تحقیقات حسابداری و حسابرسیهای مشکوک به تقل     شرکت

(  تقلز  و تحلیزل   1397زاده مهزارلوئی، محمزد  )    زاده، رضا  صادق  خواجوی، شکراله  تقی
  18-5(، 27)7، مطالعات حسابداری و حسابرسی  های اجتماعی  شبکه

(  بررسزی لزاوم توجزه    1397دری، حسزین  روسزتامیمندی، اعظزم  )     رحمانی، حلیمه  رجز  
  88-73(، 37)10، تحقیقات حسابداری و حسابرسیبیشتر به حسابداری قانونی  

قلز   (  کشزف ت 1399رضائی، مهدی  ناظمی اردکانی، مهدی  ناصر صدرآبادی، علیرضا  )
حسزابداری  هزای مزالی      هزای مزالی بزا توجزه بزه گزاار  حسابرسزی صزورت          صورت
  153-141(، 45)13، مدیریت

کزاری در مزدیریت     (  نقش دیدگاه حسابداری محافظزه 1394زلقی، حسن  بیات، مرتضی  )
  28-15(، 18)5، های تجربی حسابداری  پژوهشنقدین ی  

توانزایی   تزأثیر  بررسی ( 1396مصطفی  ) ایادپور، فرامرز  االسالمی، شیخ نرگ   سرلک،
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های  شرکت در گذاری  سرمایه کارایی بر مدیران
  92-74(، 1)1، حسابرسی و حسابداری نوین های  پژوهشتهران  

گیززری در   (  مززدل عوامززل مززوثر بززر قضززاوت و تصززمیم1398شززم ، زهززرا  مالنظززری، مهنززاز  )
  300-277(، 33)9، های تجربی حسابداری  پژوهشها    خصوص تقل  مرتبط با دارایی

(  بررسی تاثیر مزدیریت  1397پور افشار، مجتبی  پورحیدری، امید  بهارمقدم، مهدی  )  صفی
حسابرسی توسط مدیران بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با لحا  ویژگی تردیزد  

  80-67(، 25)7، و حسابرسی مدیریتدانش حسابداری ای حسابرس    حرفه
 (  توانایی،1397طاهری عابد، رضا  علی تااد ساروکالئی، مهدی  فغانی ماکرانی، خسرو  )

 (،2)5، دانش حسابداری مزالی مالی   گاارش ری شفافیت و عامل مدیران مالی دانش
85-110  
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هزای مزالی بزا      اظهارنامزه (  مدل تشزخیص تقلز  در   1399عباسی، ابراهیم  فهیمی، محبوبه  )
  122-99(، 36)9، مطالعات حسابداری و حسابرسیهای مالی    استفاده از اباار نسبت

بررسزی  (  1397  نورو ، ایر   امینزی، پیمزان  )  الهعبداله زاده، سالم  محمدی ملقرنی، عطا
های مشکوک به تقلز     بر شناسایی شرکت نقدین ی و اهرمیهای   تأثیر آنتروپی نسبت
  96-79(، 72)18، دانش حسابرسی  در گاارش ری مالی
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