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هاي سیاسی و اقتصادي  هاي مختلف، از ایده هاي فرد در مورد جنبه ولوژي به باورها و نگرشئاید -یدهچک

 .گرفته تا مذهب، اشاره دارد

ها منعکس  هایی که یک فرد در خود دارد اغلب در ایدئولوژي سیاسی شخصی آن مجموعه ارزش 

بررسی این . در این راستا مطالعه حاضر به تواند بر رفتار اقتصادي فرد تاثیر بگذارد شود، که به اصطالح می می

 .ر ارتباط است یا خیرپردازد که آیا ایدئولوژي سیاسی مدیرعامل با کیفیت گزارشگري مالی د موضوع می

نشات ها  آن ارتباطات سیاسیایدئولوژي سیاسی مدیر عامالن که از  پژوهش حاکی از آن است کهنتایج 

وابسته به دولت، مدیرعامالن  داشته باشد وروي کیفیت گزارش مالی شرکت  بر تاثیر بسزایی تواندمی ،گیردمی

سود   بینی پیش نقض، سوداحتمال کمتري براي مشارکت در مدیریت مجلس و این دست از نهادهاي سیاسی، 

وابسته، مدیرعامالن بیانگر این است که که ، ضعف کنترل داخلی دارند و، گزارش نادرست انگرتحلیل

  دهند. ارائه میمستقل  مدیرعامالننسبت به  تري رابا کیفیتگزارشگري مالی 

 تعهدي اقالم ؛سود بینی نقض پیش ؛ایدئولوژي سیاسی مدیرعامل؛ کیفیت گزارشگري مالی کلمات کلیدی:

 .داخلی هاي ؛ کنترلاختیاري

 

 .مقدمه 1

هاي سیاسی مدیر عامالن  دهند که ایدئولوژي و امور مالی نشان می مطالعات اخیر در روانشناسی، علوم سیاسی

( 1011، النهاس و کیم)گذاري تصمیمات سرمایه( 1014 ،هوتون و همکاران کاري مالی ) بر سطح محافظه

تاثیر   (1012اونسال و همکاران  ها )شرکت ارتباطات سیاسی، و  (1012 ،فرانسیس و دیگراناجتناب مالیاتی )

اقتصادي هاي سیاست به اتخاذ تمایلوابسته دهد که مدیر عامالن مطالعات نشان میهمچنین  .گذارند می
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کنند. در این میو از ابهام، عدم اطمینان و پیچیدگی خودداري  دارند تر گذاري ایمنسرمایهو  کارانهمحافظه

 ارائهکیفیت باالتري از گزارش مالی را وابسته ، به دنبال بررسی این مساله هستیم که آیا مدیر عامالن مقاله

 ؟کنند یا خیر می

ا توجه به ب .(1014 ،هوتون و همکاران ) هراسانندی کارانه از احتمال ضرر مالافراد با ایدئولوژي محافظه

هاي  اولویت در قالبعنوان یک نماینده تواند به هاي سیاسی یک فرد می فرضیه پذیرش ریسک، اولویت

 .گریزتر هستند ریسک مستقل نسبت به دیگر مدیر عامالنوابسته مدیر عامالن  رواز اینریسک او عمل کند و 

ترجیح  مستقلریسک کمتري را نسبت به مدیر عامالن وابسته دریافتند که مدیر عامالن   (1010 کام و سیمس )

وابسته دهند که مدیر عامالن  نشان می  (1011 و النهاس و کیم )  (1012 ) که هوتون و همکاراندهند، در حالی می

هاي  پروژه دراحتمال کمتري با  مستقلو نسبت به مدیرعامالن  دارندتري کارانهمحافظه یهاي شرکت سیاست

 .نمایندمشارکت می پرریسک

نظام اقتصادي  که است این توسعه حال در کشورهاي در سیاسی ایدئولوژي يمطالعه در اصلی يمسئله

کار نیز ممکن است در گزارش  محافظه سیاسی مدیر عامالنطور غالب مبتنی بر روابط است و ها بهآن

 بیان، این گیرد. بامی قرار تأثیر تحت مالی گزارشگري کیفیت رو،این از تر باشند حسابداري مالی خود محتاط

عامالن،  یرمد یشخص هاي یدئولوژيا یاسؤال بنا شده است که، آ ینبه ا ییپاسخ گو منظور به حاضر پژوهش

 یو سع یر؟خ یا گذارد یم یرتاث یمال يها نشات گرفته است، بر گزارشگر آن یاسی)روابط( س یريگکه از جهت

که در  سائلیم ینشود. بنابرا یبررس یمال يگزارشگر یفیتبر ک یرانمد یاسیس یدئولوژيا یرشده است که تاث

 یلگزارش ما یفیتبر چهار شاخص ک یرانمد یاسیس ایدئولوژي یرشود تاثیمقاله به آن پرداخته م ینا

و احتمال ضعف  یمال يهاگران، احتمال اشتباه در صورتیلسود تحل  بینی یشسود، احتمال نقض پ یریت)مد

و  ينظر یدر قسمت دوم مبان دمه،شده است. پس از مق یمپژوهش در سه قسمت تنظ ین( است. ایکنترل داخل

 گردد.یم يبندبحث و جمع یجشود  و در قسمت سوم نتایم یپژوهش بررس یبه سواالت اصل ییپاسخگو
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 : مدل مفهومی1شکل 

 

 مبانی نظری  .2

جهان شد.  يوارد متون اقتصاد سم،یبرالیبا گسترش و نفوذ مکتب ل ستمیدوم قرن ب مهیاز ن ،یاسیاقتصاد س هینظر

در  يآثار زیشناسان نبلکه جامعه است،واقع شده  مداراناستینه تنها مورد توجه اقتصاددانان و س هینظر نیا

 نیدارند. به ا گریکدیمتقابل بر  ریتأث استیاقتصاد و س هینظر نیاند. براساس اارائه داده هینظر نیا حیبسط و توض

 .عکس دارندبال و ياقتصاد يهاتیبر فعال میرمستقیو غ میمستق ریتأث ،یاسیس يهایریگمیو تصم تیمعنا که فعال

 يشرکت در کشورها يکننده سودآورنییتع یشرکت، عامل اصل ياقتصاد يهاهیبا پا سهیدر مقا یاسیروابط س

 ریطور گسترده تحت تأثبه یاسیروابط س يدارا يهاشرکت داتیعا و و در حال توسعه است یشرق يایآس

 یاسیروابط س يدارا يها. در شرکتدهدیآنها را مورد توجه قرار م انتظاراتقرار دارد، که  یدولت ماتیتصم

آسان  یمنجر به دسترس یاسیروابط س رایبه سود گزارش شده ندارد، ز يادیز یبستگ هیبه منابع سرما یدسترس

ها شرکت یاسیس تیریمد يهانشانه. گرددیتملک دولت م تحت يهااز بانک هیبه اعتبار و منابع سرما

وجود  ایو ی اسیس ينوع نهادها نیوابسته به دولت، مجلس و مانند ا رهیمد ئتیه ياند از وجود اعضاعبارت

 قیدق یبا بررس ریّمتغ نی. ایو شبه دولت یدولت (يحق رأ يحداقل ده درصد سهام دارا يسهامدار عمده )دارا

تاثیر ایدئولوژي سیاسی مدیرعامل 

 بر مدیریت سود اقالم تعهدي

تاثیر ایدئولوژي سیاسی مدیرعامل بر 

 انگرتحلیل سود  بینی پیش نقض

تاثیر ایدئولوژي سیاسی مدیرعامل بر 

 هاي مالیاحتمال اشتباه در صورت

سیاسی مدیرعامل تاثیر ایدئولوژي 

 بر ضعف کنترل هاي داخلی
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سهامداران  ییشناسا قیاز طر یبه مجمع عموم رهیمدئتیو گزارش ه یمال يهاهمراه صورت يهاادداشتی

-صورت مینمونه  يهاوابسته و اشخاص در تعامل با شرکت رهیمد ئتیه ياعضا رعامل،یعمده، اشخاص، مد

 (.1932پذیرد )ابراهیمی و همکاران، 

کار تمایل دارند از  دهند که افراد محافظه تحقیق در روانشناسی و علوم سیاسی، شواهد محکمی ارائه می

 ذهنییک اولویت کار  عالوه بر این، یک فرد محافظه. حمایت کنندوابسته هاي اصلی مدیر عامالن  ارزش

، در دارندوضعیت موجود به ترجیح کار تمایل  افراد محافظه . (1003 ،کارنی و همکاران کار دارد ) محافظه

  . (1009 ،جست و همکاران تمایل بیشتري به جستجوي تغییرات و تجربیات جدید دارند ) افراد مستقلکه حالی

امنیت شغلی را بر تنوع کاري ترجیح  کارانهدهد که افراد با ایدئولوژي محافظه شواهد روانشناسی نشان می

و  رفتارهاي هیجانیها یا تجربیات غیرمتعارف،  کار نسبت به اتخاذ دیدگاه عالوه بر این، افراد محافظه. دهند می

با توجه به نظریه سازگاري رفتاري، افراد . دایجاد تغییرات عمده در زندگی شخصی خود، آزادي کمتري دارن

کاري سیاسی  بنابراین، محافظه  .کنند ها و شرایط مختلف حفظ می هاي رفتاري خود را در زمینه شخصیت

 کارانه داشته باشد که منجر به تصمیمات اقتصادي قابلشناختی محافظه ممکن است داللت بر تمایل روان

 . (1014 ،و همکارانهوتن  شود ) بینی خاصی می پیش

-هاي محافظه کاري سیاسی خود را در نگرش محافظه وابسته،دهند که مدیر عامالن  تحقیقات قبلی نشان می

عالوه بر این، با تبدیل افراد به مدیر .  (1011 ،النهاس و کیم کنند ) هاي شرکت اعمال می کارانه در سیاست

فرضیه پذیرش ریسک نشان .  (1019 ،فرمات و همکاران )شود  ها تقویت می عامالن، رفتارهاي سیاسی آن

 ،شانکارانههاي شخصیتی محافظه در تصمیمات مالی خود به دلیل ویژگیوابسته دهد که مدیر عامالن  می

 هاي با شرکت دریافتند که  (1014 هوتون و همکاران ) . (1012 ،فرانسیس و دیگران تر هستند )کارانهمحافظه

هاي  ، هزینهپایینهاي اهرمی  نسبت دارند که از طریق تريکارانههاي محافظه معموال سیاستبسته وامدیر عامالن 

و سودآوري بیشتر نشان داده  ها گذاري تر سرمایه ریسک کم تر، کم هاي تحقیق و توسعههزینه سرمایه و

هاتتون  بینی شود ) لی پیشکاري ما طور منطقی توسط محافظهتواند به به این ترتیب، سبک مدیریت می .شود می

و  هاي شخصیتی ویژگیبرگرفته از  انددولت وابستهافرادي که به  سیاسی  . ارتباطات(1014 ،و همکاران

 گريتمایل دارند که در تصمیمات گزارشوابسته مدیر عامالن ها است. آنکارانه محافظه هاي مالیسیاست

مدیر عامالن  رو،از این .طلبانه شوند کمتر درگیر رفتار فرصتتر باشند و کارانهگریز و محافظه مالی ریسک

در نتیجه احتمال  باشند ومیتر  مالی خود محتاط گريکارانه دارند در گزارشهاي محافظه که ویژگیوابسته 
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با استفاده از چهار شاخص زیر، تاثیر   .ه دهندئبیشتري وجود دارد که گزارش مالی با کیفیت باالتري ارا

دهیم: کیفیت  هاي مالی با کیفیت باال مورد مطالعه قرار می ولوژي سیاسی مدیرعامل را بر کیفیت گزارشایدئ

بنابراین، رابطه بین . ضعف کنترل داخلیو  اشتباه احتمالگر، هاي درآمدي تحلیل بینی نقض پیش، تعهدي

که در این  ی داردایدئولوژي سیاسی و کیفیت گزارشگري مالی یک سوال تجربی است که ارزش بررس

براي ارائه  وابسته انگیزه هاییدهد که مدیر عامالن  نشان می زیرهاي  استدالل .شودداده میبه آن پاسخ  پژوهش

  دارند.گزارش مالی با کیفیت باال 

 

 .تاثیر ایدئولوژی سیاسی مدیرعامل بر مدیریت سود اقالم تعهدی1.2

-فرصتو  دهد تا از اختیار خودشان تا حدي استفاده کنندرا می استانداردهاي حسابداري به مدیران این امکان

با انجام این  .اجتناب کنند کمتریا از سود  شوند خودتعهدي براي رسیدن به اهداف  سودطلبانه درگیر مدیریت 

 طور مستقیم با عوامل مربوط به درآمد مرتبطدهند زیرا پاداش اغلب به کار، مدیران ثروت خود را افزایش می

سود ثروت شخصی خود را از طریق درگیر شدن در مدیریت  ،دهند که مدیران تحقیقات قبلی نشان می .است

دچو و  دهد ) چنین اقداماتی کیفیت گزارشگري مالی را کاهش می. دهند مبتنی بر اقالم تعهدي افزایش می

رو، عهدي باالتر هستند؛ از اینبه احتمال زیاد خواستار کیفیت اقالم توابسته مدیر عامالن  .(1001 ،دیچوف

ها در مدیریت سود کمتر است، زیرا با توجه به کیفیت گزارشگري مالی،  احتمال درگیر شدن آن

کمتر از مدیر عامالن وابسته مدیر عامالن  سود درمیزان مدیریت  بنابراین .تر هستند گریزتر و محتاط ریسک

تر، نسبت به مدیر عامالن  کیفیت اقالم تعهدي پایین وابسته درمدیر عامالن و ارتباط معناداري با  است مستقل

-میتعهدي مشارکت  سوداحتمال کمتري در مدیریت وابسته با هم رفته، مدیر عامالن روي مستقل وجود دارد.

   .شود ، که منجر به کیفیت اقالم تعهدي باالتر مینمایند

 

 انگرتحلیلسود   بینی پیش تاثیر ایدئولوژی سیاسی مدیرعامل بر نقض .2.2

وقتی  تحقیقات پیشین بیانگر این است کهشود. میشاخص کیفیت گزارش مالی استفاده دومین عنوان به سود از

کنند، که پس  را مدیریت می سود، مدیران احتماال است انگرتحلیل سود بینیپیش برخالفها  شرکتگزارش 

 ،همکاران؛ مک وي و 1004 ،دهالیوال و سایرین شود ) می انگرهاي تحلیل بینی از آن منجر به نقض پیش

که مقایسه با هدف دیگر  دریافتند  (1011 و همکاران ) دچو، هاي پیشینپژوهشعالوه بر این، براساس  . (1002
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شاخص بهتري از کیفیت  انگرهاي سود تحلیل بینی نقض پیشو  مانند سود اندك و اجتناب از زیان اندك

در وابسته هاي قبلی بحث شد، مدیر عامالن  طور که در پاراگرافهمان .آورد را فراهم می گزارشگري مالی

ها بیشتر به کیفیت گزارشگري مالی باالتر متعهد  بنابراین، آنتر هستند؛ کارانهتصمیمات مالی خود محافظه

مدیر  در انهگراي تحلیله بینی احتمال نقض پیش بنابراین، .آورند هستند و کمتر به مدیریت سود روي می

-پیشاحتمال کمتري ا بوابسته هایی با مدیر عامالن  شرکتو  است مستقلکمتر از مدیر عامالن وابسته عامالن 

ولوژي سیاسی ئکند که اید این نتایج بیشتر از این استدالل حمایت میکنند. میرا برآورده  انگرتحلیل هايبینی

هاي با مدیر  یابیم که شرکتدرمیو  کند را هدایت می سودمدیریت  عامل مهمی است که رفتار ،مدیرعامل

کنند، که به احتمال  مدیریت می انگرهاي تحلیل بینی را براي نقض پیش سودبه احتمال کمتري وابسته عامالن 

  .گریزشان است تر و ریسککارانههاي محافظه زیاد به دلیل نگرش

 

 های مالیمدیرعامل بر احتمال اشتباه در صورتتاثیر ایدئولوژی سیاسی  .3.2
یک اشتباه  شود.میعنوان سومین شاخص کیفیت گزارش مالی استفاده بههاي مالی اشتباه در صورت از احتمال

( وجود  GAAP شده عمومی حسابداري )  دهد که یک کاربرد نادرست از اصول پذیرفته مالی زمانی رخ می

مطالعات  . (1003 ،هنس و همکاران مالی در زمان صدور درست نبودند ) هايتداشته باشد، که در آن صور

و مدیرعامل  شوند با گردش مالی مدیرعامل دهند که تحریفات مالی که منجر به تجدید ارائه می قبلی نشان می

ستند که براي کاري ه افراد محافظهوابسته مدیرعامالن  . (1002 ،دساي و همکاران باالتر مرتبط هستند )در رده 

 ،کارانهرفتارهاي محافظه این بنابراین، .امنیت شغلی ارزش قائلند و نسبت به احتمال ضرر حساس هستند

از  بنابراین .شود میر کمتاشتباه  کند، که منجر به تر می در مورد گزارش مالی محتاط ،راوابسته مدیرعامالن 

احتمال شود و میشاخص کیفیت گزارش مالی استفاده عنوان سومین بههاي مالی اشتباه در صورتاحتمال 

دهد که  طورکلی، نتایج نشان میبه. است مستقلکمتر از مدیرعامالن وابسته اشتباه در مورد مدیرعامالن 

که شواهدي وجود دارد که دهند، در حالی مالی را افزایش می هاياشتباه صورتاحتمال  مستقلمدیرعامالن 

بینی ما سازگار است که  این نتایج با پیش .دهند مالی را کاهش می هاياشتباه صورتاحتمال وابسته مدیرعامالن 

کند، که احتمال  تر می را نسبت به گزارش مالی محتاطوابسته مدیرعامالن  ،کارانههاي شخصیتی محافظه ویژگی

  د.ده مالی را کاهش می هاياشتباه در صورت
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 های داخلیمدیرعامل بر ضعف کنترلتاثیر ایدئولوژی سیاسی  .4.2

 ضعفیک  شود.میدهی مالی استفاده عنوان شاخص نهایی کیفیت گزارشکنترل داخلی به ضعفاز احتمال 

شناسایی  از دهد که یک احتمال منطقی وجود دارد که کنترل داخلی یک شرکت مانع کنترل داخلی نشان می

هاي داخلی ناکارآمد قابلیت اطمینان گزارش  رت دیگر، کنترلعبابه. یک اشتباه در گزارش مالی نخواهد شد

 -کاستلو و ویتنبرگ  دهد ) دهد، در نتیجه کیفیت گزارش مالی را کاهش می مالی یک شرکت را کاهش می

دهنده کیفیت باالتر گزارشگري  کنترل داخلی موثر نشاندریافتند که   (1001 دویل و همکاران ).  (1011مورمن 

از مدیران اجرایی خواستند تا کفایت  1001آکسلی  -قانون ساربانس  404و  901هاي  بخش .مالی است

 وکار براي امنیت شغلی ارزش قائلند  از آنجا که افراد محافظه .هاي داخلی در گزارش مالی را تایید کنند کنترل

عالوه بر این، ایلیفتسن و مسر  .با اجازه دادن به وجود نقاط ضعف کنترل داخلی، کار خود را به خطر بیاندازند

بنابراین،  .دهد مجدد را افزایش میمالی که وجود ضعف کنترل داخلی ریسک گزارش  دریافتند  (1000 )

 مستقلکمتر از مدیرعامالن وابسته کنترل داخلی براي مدیرعامالن  در که احتمال ضعف می شودبینی  پیش

یک راه براي اطمینان از کیفیت باالتر گزارش مالی، اجراي معیارهاي کنترل داخلی  هم رفته،روي .است

هاي داخلی براي جلوگیري از گزارش نادرست  براي بهبود کنترلوابسته مناسب و موثر است و مدیرعامالن 

  .مالی انگیزه دارند

توجهی بر بسیاري از  ر قابلطودهد که ایدئولوژي سیاسی یک مدیرعامل به یک رشته از مقاالت نشان می

ایدئولوژي سیاسی یک مدیر پیامدهاي اقتصادي  (.1014هاتن و سایرین  گذارد ) هاي شرکتی تاثیر می سیاست

کنند که احتمال  ثابت می  (1011 چین و سکادنی ) .توجهی هم در سطح فردي و هم در سطح سازمانی دارد قابل

 مدیرانآزادتر از  ،پرداخت براي سایر مدیران ارشد در اوتکاهش تف براي مدیرعامالن مستقل،اینکه 

افراد با ورود به نشان دادند که   (1019 عالوه بر این، فرمات و همکاران ). بیشتر است ،کارشان باشند محافظه

ها نشان  طور خاص، آنبه. دهند طور معناداري تغییر میمدیریت، رفتارهاي سیاسی خود را به سطوح عالی

 .کنند هاي سیاسی اهدا می شوند، پول بیشتري به شرکت که افراد مدیرعامل یک شرکت میدهند که زمانی می

عنوان هستند، به آزادتر )مستقل(توجهی  طور قابلکه به مدیرعامالنیدریافتند که   (1014 بریسکو و همکاران )

هاي فعال  گروه در، گیردعموم قرار میتوجه که در معرض دید  قابل ارتباطات سیاسیاز طریق  الگوهایی

به تغییرات  مستقلاین نتیجه با این دیدگاه سازگار است که مدیرعامالن  گیرند.مورد استقبال قرار میاجتماعی 

 باشند.میهاي سنتی نسبتا پذیرا  نسبت به حفظ ارزش



 9318ماه و چهار، دی  پنجاهشماره                                                             حسابداریهای مدیریت و ماهنامه پژوهش

 

13 

 

تر کارانهمحافظه یشرکتهاي  سیاستوابسته دهد که مدیرعامالن  تحقیقات قبلی نشان می در سطح شرکت،

آیا ایدئولوژي سیاسی به بررسی این موضوع پرداختند که   (1014 هوتون و همکاران )  .دهند را ترجیح می

ی با یها شوند که شرکت ها متوجه می آنگذارد؟  کاري مالی شرکت تاثیر می بر محافظه نمدیرعامال

کنند و در  کمتري صرف سرمایه و تحقیق و توسعه می بدهی شرکتی کمتري دارند، هزینهوابسته مدیرعامالن 

چین و  .کنند که ریسک کمتري دارند، اما از سودآوري بیشتري برخوردارند گذاري می هایی سرمایه پروژه

هاي مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر  ایدئولوژي سیاسی روي فعالیت دریافتند که یک  (1019 همکارانش )

مسئولیت  کمتر روي مستقلنسبت به مدیرعامالن وابسته دهند که مدیرعامالن  محققان نشان می .گذارد می

 .تر هستندکارانهگذاري محافظه نیز نسبت به تصمیمات سرمایهوابسته مدیرعامالن . کنند تاکید می اجتماعی

هایشان  کتگذاري شر هاي سیاسی مدیرعامالن و تصمیمات سرمایه رابطه بین ایدئولوژي  (1011 النهاس و کیم )

عنوان روش اولیه از پول نقد بهوابسته مدیرعامالن  که احتمال کمتري وجود داردکردند و دریافتند را بررسی 

کنند و در نتیجه، جهت  هاي شرکت ایفا می مدیرعامالن نقش مهمی در سیاست. کنند وکار استفاده می سبک

دهند  نشان می  (1012 آنسال و همکاران ) .گذارد میگري شرکت تاثیر هاي البی ها بر فعالیت گیري سیاسی آن

هاي  دارند، به احتمال زیاد مقدار زیادي پول صرف البی کردن با کمک وابستهها مدیرعامل  که وقتی شرکت

 .کنند هاي بیشتر می ها و استخدام البی سیاسی بیشتر شرکت

دارند، نسبت به وابسته مدیرعامالن ها  دهند که وقتی شرکت نشان می  (1012 ) همکارانکریستنسن و 

دهد که  این شواهد نشان می. شوند اجتناب مالیاتی می کمتر درگیر مستقلهاي داراي مدیران اجرایی  شرکت

کارترند و بنابراین اولویت خود را  ، محافظهوابسته به دولت، مجلس و مانند این نهادهاي سیاسیمدیرانی که 

مدیرعامالن که  دریافتند  (1012 ا این حال، فرانسیس و همکاران ). بدکنن نی میتر قربا هاي پایین براي مالیات

این شواهد حاکی از آن است که مستقل درگیر عدم اجتناب مالیاتی هستند. بیشتر از مدیرعامالن وابسته 

 .گذارد تاثیر می پرداخت مالیاتایدئولوژي سیاسی یک مدیرعامل بر تصمیمات 

فرضیۀ سیاسی و کیفیت گزارشگري مالی: شواهدي از با عنوان اي (، در مقاله1932)منصورفر و همکاران 

گري مالی با رویکرد بر کیفیت گزارش( هاي سیاسیهزینه)اثر فرضیۀ سیاسی  بورس اوراق بهادار تهران

هاي سیاسی، اثر منفی و که هزینه شدنتایج حاکی از آن کردند. ساختاري بررسی  الگوسازي معادالت

( هم پژوهشی با عنوان توانایی 1933. رضازاده و محمدي )دنگري مالی دارکیفیت گزارش عناداري برم

ها با ارتباطات سیاسی شرکتمدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگري مالی متقلبانه انجام دادند و دریافتند که 
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مدیران توانمند و  کندنمی دولت، تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگري مالی را تضعیف

تري را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد ها و برآوردهاي دقیق و اثربخشقادرند قضاوت

ابراهیمی و همکاران بهتري را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگري مالی را کاهش دهند. 

وي کیفیت گزارشگري مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و واکا اي با عنوان( در مقاله1932)

گذارد، هاي اقتصادي تأثیر میروابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه دریافتند که ارتباطات سیاسی

هاي وتهاي مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفابلکه انگیزه

 .شودها میهاي مالیاتی و کیفیت گزارشگري شرکتچشمگیر در سیاست

 

 گیرینتیجه .3

هاي  هاي مختلف جامعه، موسسات و مشتریان، از ایده هاي فرد در مورد جنبه ولوژي به باورها و نگرشئاید

دهد که افراد  تحقیقات در روانشناسی و علوم سیاسی نشان می .سیاسی و اقتصادي گرفته تا مذهب، اشاره دارد

امنیت شغلی را به تنوع کاري ترجیح ، حساس هستند و بر امنیت مالی تاکید دارند زیانکار نسبت به  محافظه

  .بینی تبدیل شوند پیش ها ممکن است به اقدامات قابل کاري سیاسی و نگرش بنابراین، محافظه. دهند می

هاي سیاسی مدیرعامل بر تصمیمات مختلف شرکت  دهد که اولویت خچه رو به رشد نشان مییک تاری

دهی تا با بررسی اثرات اولویت سیاسی مدیرعامل بر کیفیت گزارش شدتالش . در این پژوهش گذارند تاثیر می

نسبت به مدیرعامالن وابسته مدیر عامالن  در این پژوهش دریافتیم که گردد.مالی به این جریان از ادبیات اضافه 

براي  ترينقش کمرنگتوجهی  طور قابلبه د وهاي مالی با کیفیت باالتر هستن خواستار گزارش مستقل

 و ضعف کنترل داخلی دارند و، گزارش نادرست انگرتحلیلسود   بینی پیش نقض، سودمشارکت در مدیریت 

-تحلیلسود  بینی و شانس کمتري براي نقض پیش دهستنکمتري درگیر  سوددر مدیریت وابسته مدیر عامالن 

سازگار وابسته این با مدیر عامالن  د.مالی و ضعف کنترل داخلی دارن هاي احتمال اشتباه در صورت، انگر

 این پژوهش به .دهند خود ارتقا میمستقل است که کیفیت گزارشگري مالی باالتري را نسبت به مدیر عامالن 

دهد که افراد  نظریه سازگاري رفتاري نشان می .کند ر مورد سازگاري رفتاري نیز کمک میادبیات رو به رشد د

 .دهند و شرایط مختلف نشان می ها زمینه کلیههاي رفتاري پایدار را در  شخصیت

توجهی بر کیفیت گزارشگري  دهد که ایدئولوژي سیاسی مدیرعامل تاثیر قابل طورکلی، نتایج نشان میبه

مدیر عامالن  ،ایدئولوژي سیاسی .دارد مستقلکار یا  هاي شخصیتی مدیرعامل محافظه ق ویژگیمالی از طری
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تحقیقات آتی شود در . پیشنهاد میکند را به تعهد به کیفیت گزارشگري مالی باالتر مجبور میوابسته 

ها کمک  این ویژگی در جهت تاثیرگذاري بر گزارش مالی شناسایی شود. مدیر عامالن تیهاي شخصی ویژگی

مطابق با تحقیقات این پژوهش  يها یافته از رفتار مدیرعامل داشته باشیم. تحلیل و درك بهتري خواهند کرد تا

، که  (1011؛ النهاس و کیم 1012؛ جیانگ و سایرین 1014عنوان مثال، هاتتون و سایرین به قبلی دیگر هستند )

سیاسی مدیرعامل را منعکس  روابطها  بلکه، آن طلبانه نیستند؛ تمالی فرص هايمشارکتدهد اکثریت  نشان می

 .کنند می
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