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 چکيده
شده  های پذیرفته های عملکرد مدیرعامل شرکت هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق

هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق  بندی بر مبنای در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه
شده در  های پذیرفته کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یك زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت

است. در راستای تحقق اهداف  5933تا  5931های مالی  ساله شامل صورت 1بورس اوراق بهادار تهران طی یك دوره 
شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.  های پذیرفته شرکت واجد شرایط از بین شرکت 551با انتخاب 

گیرد و  همبستگی قرار می -های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه
های پژوهش نشان  فاده شده است. یافتههای لوجستیك است های رگرسیون ترکیبی و داده ها از مدل برای آزمون فرضیه

دهد بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد بطوری  می
که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن 

 ها افزوده  می شود.

 بورس اوراق بهادار تهران. ،های عملکرد مدیرعامل تخلف در گزارشگری مالی، مشوق کليدی: واژگان

 
 

 مقدمه
تخلف در گزارشگری و حسابداری مالی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است بنابراین در سال های اخیر، به 

ت. گزارشگری مالی متخلفانه منجر به ارائه ای شده اس موضوع تخلف در گزارشگری و حسابداری مالی توجه ویژه
اطالعات ناصحیح به بازار می شود و بر کارایی بازار در تخصیص منابع اثر میگذارد که پیامد آن سلب اعتماد سرمایه 
گذاران از بازار خواهد بود. در این راستا، با هدف حفظ منافع سرمایه گذاران و بهبود دارایی تخصیص بازار، حسابرسان 

ظیفه ی بررسی و تأیید صحت و سقم اطالعات گزارش گری مالی و مطلوب بودن ارائه آنها را بر عهده دارند و برای و
این کار باید شناخت و درك مناسبی از تخلف و راهکارهای مقابله  با آن داشته و بر مسئولیت های خود در این زمینه  

یا فریبکارانه یك یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث  تخلف عبارت است از  هر گونه عمل عمدی .آگاه باشند
برای برخورداری از مزیتی ناروا یا غیر قانونی. هرچند تخلف یك مفهوم قانونی گسترده دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط 

اقدامات متخلفانه ای است که به تحریف مهم در صورت های مالی می انجامد. یکی از روش های اولیه برای  می شود.
نظارت بر مدیران شرکت، همسو کردن مشوق های اجرایی با ارزش های سهامداران، از طریق ارائه قراردادهای پاداشِ 
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  مدیرعامل عملکرد های مشوق و مالی گزارشگری در تخلف بين رابطه بررسی

  
 سروه نوری

 ، ایران. سنندج، موسسه آموزش عالی مادکارشناسی ارشد حسابداری، 
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. هدف جدیدِ چنین قراردادهایی، انگیزه (5055مکاران، )بنت و همدیران اجرایی است، از جمله پاداش های مبتنی بر سهام 
در بسیاری  (.5050)رافی و همکاران، دادن به مدیران اجرایی است تا سخت کار کنند و فرصت طلبی خود را محدود کنند 

ات قبلی از کشورها، عملکرد حسابداری به عنوان معیار اصلی قراردادهای پاداش مدیران اجرایی استفاده شده است. مطالع
دریافتند عملکرد حسابداری منعکس کننده وضعیت فعالیت های یك شرکت است، همچنین به مدیران اجرایی انگیزه می 

 (. 5050دهد تا در بیان ارزش دارایی خالص شرکت و درآمدها غلو نمایند تا رفاه شخصیشان را به حداکثر برسانند )سان، 

 ات خالصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی وگزارشگری مالی عبارت است بازنمایی اطالع
انعطاف پذیری مالی واحد تجاری به گونه ای که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ 

آن است. تصمیمات اقتصادی سودمند واقع شود. هدف از گزارش های عمومی بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سودآوری 
تخلف و تقلب در برگیرنده تمام ابزار گوناگونی است که ساخته انسان است و فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به 
دیگری از طریق توصیه های دروغین یا کتمان حقیقت کسب می کند و شامل تمام رویدادهای ناگهانی، ترفندها، حیله 

منصفانه برای فریب دیگری است. تخلف در گزارشگری مالی  در سال های گری ها یا مخفی کارها و دیگر راه های غیر
اخیر به اشکال مختلف، در عرصه های ملی و بین المللی ظهور و روز به رو رو به افزایش بوده و ضرورت دارد علوم 

زارشگری مختلف از جمله دانش حسابداری و حسابرسی، با هدف و رویکرد تخصیص بهینه منابع از وقوع تخلف در گ
مالی جلوگیری و نسبت به افشا آن اقدام نمایند. تخلف در گزارشگری مالی  موجب ضایع شدن منابع مالی و غیرمالی 

گزارشگری مالی متقلبانه با  (.5935)دوانی،  جامعه گردیده و بی شك تنزل سطح رفاع عمومی اجتماع را به دنبال دارد
تهای مالی به عمد و به منظور فریب استفاده کنندگان صورت های مالی، تحریف یا حذف مبالغ یا موارد افشا از صور

ها و صورتهای مالی پدیده تقلب است و موجب افزایش  سروکار دارد. یکی از عوامل مؤثر در کاهش اعتمادپذیری گزارش
سابداری را زیر ای ح ریسك و هزینه کسب وکار شده، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و اعتبار و صالحیت حرفه

. مطابق تحقیقات اثباتی حسابداری، تخلف در گزارشگری مالی، به عنوان یك (5930)خواجوی و منصوری،  برد سؤال می
مکانیزم قراردادی، می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در بیش نمایی پاداش مبتنی بر سود را افزایش دهد. با این 

های عملکرد مدیران عامل که یك شکاف تحقیقاتی در  ر گزارشگری مالی و مشوقحال، تاکنون پژوهشی رابطه تخلف د
مطالعه ما ایجاد کرده است انجام نشده است و محقق در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا تخلف در گزارشگری 

 های عملکرد مدیران عامل می شود؟ مالی باعث افزایش مشوق

 

 تعریف مفهومی متغيرهای تحقيق

 خلف در گزارشگری مالیت

تحریف صورتهای مالی، شامل دستکاری عناصر تشکیل دهنده آنها از طریق ارائه بیش از واقع دارایی، فروش و سود یا 
ای که  ارائه کمتر از واقع بدهی، هزینه و زیان است. در مواقعی که صورتهای مالی حاوی تحریفی بااهمیت است به گونه

، 5شود که تخلف صورت گرفته است )اسپاتیس صورت مالی بیانگر واقعیت نباشد، گفته میعناصر تشکیل دهنده آن 
کنند که تخلف، همان دستکاری هوشیارانه صورتهای مالی توسط مدیریت  عنوان می (5390الیوت و ویلینگهام )(. 5005

 (.5993شود )صفرزاده،  گذاران و اعتباردهندگان می است که باعث گمراهی سرمایه
استانداردهای حسابرسی ایران، تخلف، عبارتست از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یك یا چند نفر از  50بخش  طبق

)کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی،   ، برای برخورداری از مزیتی ناروا یا غیرقانونی ، کارکنان یا اشخاص ثالث مدیران
منطبق بر اصول  های غیر افتد که مدیران، با استفاده از روش می زمانی اتفاق« های مالی تخلف در صورت(. »5935
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5پذیرفته شده حسابداری
به منظورگمراه کردن گروهی از سهامداران درباره عملیات اساسی و زیرساختی شرکت یا نفوذ و  

مالی دارند )پرولز های  های قراردادی شرکت، مشهود در ارقام حسابداری، سعی در دستکاری صورت تاثیر در نتایج فعالیت
 (.5055، 5و لوجی

 

 مشوقهای عملکرد مدیر عامل
پاداش به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و بخاطر نیل به 

ها و روش های کاری  اهداف سازمان صرف می کند و به تالفی خالقیت و ابتکارات وی برای یافتن و بکارگیری رویه
در عمل از طرح های مختلفی برای پرداخت پاداش  (.5930ده، )بادآور نهندی و داداش زاجدیدتر و بهتر اطالق می شود 

به مدیر استفاده می شود که طرح پاداش مبتنی بر عملکرد یکی از انواع آن است. در این طرح ها از مبانی و معیارهای 
 (.5931رمضانی، فخاری و )ریت مالی می توان استفاده نمود مختلفی مانند مبنای حسابداری، اقتصادی، تلفیقی و مدی

معموال اجزای تشکیل دهنده حقوق و پاداش مدیران براساس دو معیار سنجش عملکرد، یعنی سود خالص و قیمت سهام 
تعیین می شود. براساس مبانی نظری پاداش، می توان پیش بینی کرد که درصد هر یك از این شاخص ها در برنامه 

ساسیت و افق زمانی که مدیر تصمیم خود را در آن محدوده اتخاذ می حقوق و پاداش مدیران به سه عامل نسبی دقت، ح
 (.5001، 9نماید، بستگی داشته باشد )اسکات

 

 يشينه تحقيقپ

 پژوهش های داخلی

به بررسی رابطه بین ریسك درماندگی مالی و پاداش مدیریت در شرکت های بورس اوراق  (5939شیبانی و عابدینی )
بهادار پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تاثیر فرصت رشد بر پاداش مدیریت در سطح کل شرکت ها، 

 مثبت می باشد. این موضوع نشان می دهد که فرصت رشد بر پاداش مدیریت تاثیر دارد. 
پژوهشی تحت عنوان الگوی جامع گزارشگری مالی متخلفانه در ایران به روش نظریه پردازی  (5935سجادی و کاظمی )

های مالی متخلفانه هستند که زمینه بنیان انجام دادند جامعه آماری تحقیق خبرگان صاحب نظر در خصوص پدیده صورت
-اند. افزون بر مصاحبهای برای مصاحبه انتخاب شدهیا زنجیرهبا توجه به هدف تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی 

های انجام شده، به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارك موجود در خصوص گزارشگری مالی متخلفانه 
نظر  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است.پس از کسبشرکت

خبرگان و مطالعه دقیق اسناد، مدارك و گزارشات، عامل فشار به عنوان شرط علی گزارشگری مالی متخلفانه شناخته شد.  
های سیاسی، مقاصد مالیاتی و ها، هزینهدهد انگیزۀ پاداش مدیران، انگیزۀ سوء استفاده از دارایینتایج تحقیق نشان می

رشگری مالی متخلفانه موثرند. طرح های تخلف در گزارشگری مالی در بستر تحصیل شرکت توسط مدیران نیز بر گزا
ای و نظام راهبری شرکتی، کنترل فرهنگ عمومی، نظام قانونی و استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینه

های ف در صورتتخل طرح 51شوند. در تحقیق حاضر گر متولد میداخلی و کیفیت حسابرسی به عنوان  شرایط مداخله
های مالی ها شناسایی شده است. افزون بر این، پیامدهای تخلف در گزارشگری مالی در دو سطح صورتمالی و اجزاء آن

 و بازار سرمایه طبقه بندی و تفسیر شده است.
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ی بر های مالی و غیرمال ( به بررسی و سنجش نظرات مدیران مالی و حسابرسان در مورد تأثیر شاخص5939کرباسی )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به  پیشگیری تخلف مالی و کشف آن پرداخت. بدین منظور شرکت

صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر مورد نظر است، از ابزار پژوهشی پرسشنامه و مصاحبه به منظور جمع آوری 
پرسشنامه از  90از تأیید اعتبار بین دو گروه پاسخ دهنده توزیع و در نهایت  ها پس ها استفاده شده است. پرسشنامه داده

دو گروه مستقل مورد تحلیل  tهای آماری حاصله به روش  پرسشنامه از حسابرسان جمع آوری شد. داده 91مدیران و 
های  لی و حسابرسان شاخصها، به وسیله نتایج آماری مشخص شد که از دیدگاه مدیران ما واقع شده، بعد از تحلیل داده

های مختلف مالی از  های غیرمالی بر تخلف مالی دارد. و همچنین در پایان شاخص مالی تاثیر بیشتری نسبت به شاخص
نظر شدت تأثیر از طریق آزمون فریدمن رتبه بندی شده است. اگرچه عوامل خطر تخلف ضرورتا گویای وجود تخلف 

شوند. نتایج پژوهش  های وقوع تخلف محسوب می م هشداردهنده در مورد زمینهنیست اما این عوامل به عنوان عالئ
حاکی از معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای بکاررفته در مدل استفاده شده، با خطر بروز تخلف در گزارشگری مالی در 

از الگوی رگرسیون مورد تأیید % است. در نهایت توان پیش بینی نسبتا باالی مدل پیشنهادی با استفاده 31سطح اطمینان 
 قرار گرفت.
ها در مور نقش حسابرسی در زمینه کشف و گزارشگری تخلف  ( به بررسی شکاف دیدگاه5935) اصغرزاده پاوهجامعی و 

ها و تأمین کنندگان مالی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز  شرکت پرداختند. مدیران مالی شرکت
ارسال پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت بطور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه، جمع آوری گردید. در از طریق 

ها با استفاده از آزمون پارامتریك تی برای دو جامعه مستقل و آزمون لوین مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج  نهایت فرضیه
های حسابرسان  ت. به عبارت دیگر در حوزه تخلف بین دیدگاهدرصد اس 31حاکی از تأئید فرضیه اصلی با سطح اطمینان 

 مستقل و استفاده کنندگان، شکاف عملکردی معناداری وجود دارد.
 

 پژوهش های خارجی

در پژوهشی به عنوان تقلب در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیر عامل به رابطه بین  (5050) 5ن و همکارانچ
انگیزه عملکرد مدیران عامل و احتمال تقلب شرکت در گزارشگری مالی پرداخته اند، و رابطه آنها را با استفاده از روشهای 

ها تمرکز کرده تا مشوق های مبتنی بر حقوق  تحقیقاتی نوآورانه بررسی کرده اند. اول بر مشوق های اعطای گزینه
تأثیر مشوق های اختیاری بر بی نظمی های  ،سوم زینه های واگذار شده تأکید کرده،صاحبان سهام و ثانیاً بر گ

گزارشگری مالی آینده را تجزیه و تحلیل کرده اند. با استفاده از این رویکرد ابتکاری و همچنین یك نمونه کامل و یك 
مسان ، متوجه می شویم که افزایش مشوق های گزینه مدیران، احتمال تخلفات گزارشگری مالی را افزایش می نمونه ه

دهد.  عالوه بر این ، تأثیر مشوق های اختیاری بر تقلب در گزارشگری مالی با تالش حسابرس تعدیل می شود. عالوه بر 
ری مشوق های اختیار مدیران، یعنی تعداد گزینه های واگذار این ، ما متوجه می شویم که نماینده دیگری برای اندازه گی

 شده توسط مدیران ، با حساسیت اختیار سهام مدیر عامل ارتباط زیادی دارد.

 مدیریت پاداش و تخلف میان وقوع دریافتند چینی شرکتهای سابقه از ساله پنج دورهای بررسی با (5051هی ) و کنیون

 احتمال بر سیاسی روابط و شرکت داخلی حاکمیت سازوکارهای مالکیت، ساختار برآن عالوه .دارد وجود منفی رابطه

 رئیس منصب که شرکتهایی یا و خصوصی شرکتهای تخلف در وقوع صورت در آنکه ضمن .است موثر تخلف وقوع

 جرایم مدیران هستند، یافته توسعه مناطق در که شرکتهایی همچنین و شدهاست تفکیك مدیرعامل و هیات مدیره
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 واقع از در و میکنند تجربه را بیشتری چرخش مدیران متخلف شرکتهای در آنکه ضمن .شد متحمل خواهند را بیشتری

 . هستند برخوردار کمتری تصدی دوره
 نظریه از استفاده با مالی گزارشگری در تخلف به تمایل موثر بر رفتاری عوامل بررسی به (5051) همکاران و آوانگ

 رابطه مالی گزارشگری در تخلف به تمایل با در افراد، انتزاعی هنجارهای و نگرش که دریافتند و پرداخته عمل منطقی

 نیز ارزشمندی یافتههای به و شده انجام مفیدی های پژوهش زمینه این در اگرچه داد، نشان پژوهش پیشینه.دارد مثبتی

 و نگرش) آن اجزای و منطقی عمل رابطه نظریه بررسی به پژوهشی هیچ کشور در تاکنون اما است، دست یافته
 آزمون مورد مساله این که الزم است لذا و است نپرداخته مالی گزارشگری در تخلف به تمایل انتزاعی( با هنجارهای

 .داد انجام برنامه ریزی بهتری و نموده کسب بیشتری شناخت یافته ها، از با استفاده بتوان تا گرفته قرار تجربی
 

 پژوهشروش 
یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف  اطمینان( و نظام های معتبر )قابل ای از قواعد، ابزار و راه روش پژوهش مجموعه

(. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، نوع داده، نوع استدالل، 5991حل مشکالت است )خاکی،  مجهوالت و دستیابی به راه
 روش و ماهیت زمان انجام پژوهش به شرح ذیل است:

بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش کاربردی است. با توجه به اینکه هدف پژوهش  الف( هدف: این پژوهش ازنظر طبقه
کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یك زمینه خاص است و ازآنجاکه نتایج این مطالعه به توسعه دانش و ادبیات در 

مشوقهای عملکرد مدیرعامل کمك خواهد نمود،  ی تخلف در گزارشگری مالی و خصوص ارتباط بین مبحث رابطه
 رو ازلحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. ازاین

شده در بورس اوراق  های پذیرفته های شرکت های پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از داده ب( نوع داده: نوع داده
 د شد.آوری و برای انجام تحلیل آماری استفاده خواه بهادار تهران جمع

شده در بورس اوراق بهادار تهران،  های پذیرفته ج( نوع استدالل: با توجه به اینکه برای انجام این پژوهش از بین شرکت
گردد و با مشاهده نتایج حاصل از نمونه، آن نتایج به جامعه تعمیم  ای با در نظر گرفتن معیارهای مدنظر انتخاب می نمونه

وهش از نوع استدالل استقرایی است )زیرا در استدالل استقرایی نتایج با مشاهده نمونه و رو این پژ شود، ازاین داده می
ها باید موردبررسی قرار  شود. درروش استقرایی برای رسیدن به یك نتیجه مطلوب، همه نمونه کل، حاصل می تعمیم به

 گیرند(
های مربوط  ست و با در نظر گرفتن اینکه دادههای مکتوب ا های تحلیلی متن د( روش و ماهیت: ازآنجاکه قلمرو پژوهش
رو این پژوهش از نوع تحلیلی  گردد ازاین آوری می های بورسی جمع های شرکت به متغیرهای پژوهش حاضر با تحلیل داده

 و ازآنجاکه با کنترل تعدادی از متغیرها مقدور است از نوع شبه تجربی است.
الی  5931های  سال متوالی )سال 1های مربوط به  برای انجام این پژوهش دادهو( زمان انجام پژوهش: با توجه به اینکه 

 سری زمانی و مقطعی است. –رو از نوع ترکیبی گیرد، ازاین آوری و درنهایت مورد تحلیل قرار می ( جمع5933
 

 جامعه و نمونه آماری
ارای حداقل یك صفت مشترك باشند. معموالً ها که د ای از افراد یا واحد مقدار یك جامعه آماری عبارت است از مجموعه

های متغیر  در هر پژوهش، جامعه موردبررسی یك جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت
  شده های پذیرفته ی شرکتآماری این پژوهش، کلیه  ی(. جامعه5990های آن به مطالعه بپردازد )سرمد و همکاران،   واحد
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شده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته اق بهادار تهران است. در این پژوهش یك نمونه از شرکتدر بورس اور
 گیرد. موردبررسی قرار می 5933تا  5931های مالی  ساله شامل صورت 1طی یك دوره 

دفمند و بر اساس گیری ه های موردبررسی به روش نمونه شود. شرکت گیری آماری استفاده نمی در این پژوهش از نمونه
 شوند: معیارهای زیر انتخاب می

 گذاری نباشند. های هلدینگ و سرمایه جز شرکت 

 شوند. ها به سبب ماهیت خاص فعالیتشان حذف می بانك 

 .طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند 

 ها برای انجام پژوهش در دسترس باشد. اطالعات موردنیاز آن 

ماه طی دوره موردبررسی این است که اگر  1تر از  تغییر سال مالی و عدم وقفه معامالتی طوالنی اعمال شرط عدمدلیل 
شده و سهام آن مورد معامله قرار نگرفته باشد و همچنین تغییر سال مالی  نماد معامالتی شرکتی برای مدت طوالنی بسته

ماه ممکن است  1ز بین خواهد رفت. از طرف دیگر، مدت کمتر از ها ا داشته باشد، قابلیت مقایسه اطالعات بین شرکت
گذاری و بیمه نیز به دلیل  های سرمایه های عضو نمونه آماری گردیده و شرکت منجر به حذف تعداد زیادی از شرکت

رد فوق تعداد شوند. با در نظر گرفتن موا ها، از جامعه موردبررسی در این پژوهش  کنار گذاشته می ماهیت خاص فعالیت آن
 ها به شرح ذیل است: اند که نحوه اعمال محدودیت شده عنوان نمونه انتخاب شرکت به 551

 عنوان نمونه شده به های انتخاب تعداد شرکتنحوه نمونه گيری آماری و  (:0)جدول 

 تعداد شرح ردیف

 159 شده در بورس اوراق بهادار تهران. های پذیرفته تعداد شرکت 5

 93 ها منتهی به اسفندماه نیست. هایی که پایان سال مالی آن شرکتحذف  5

 55 اند. هایی که در طی بازه زمانی مدنظر تغییر سال مالی داده شرکت 9

0 
های هلدینگ،  گری مالی، شرکت گذاری، واسطه های باقیمانده شامل سرمایه حذف شرکت

 ها. ها و لیزینگ ها، بیمه بانك
11 

 500 اند. شده یا توقف فعالیت داشته ها حذف نماد آنهایی که  شرکت 5

 55 ها در دسترس نبودند. های که اطالعات موردنیاز آن شرکت 1

 551 مانده در نمونه آماری پژوهش های باقی شرکت 

 

 پژوهش فرضيه
 تخلف در گزارشگری مالی و مشوقهای عملکرد مدیرعامل رابطه معناداری وجود دارد. بین

 

 متغيرهای پژوهشنحوه اندازه گيری 

 تعریف عملياتی )نحوه اندازه گيری( تخلف در گزارشگری مالی

تخلف در گزارشگری مالی یك متغیر مصنوعی است به نحوی که شرکت هایی : (Fraud) تخلف در گزارشگری مالی

( 0شرکت های غیرمتخلف عدد صفر )( و به 5که با در نظر گرفتن توضیحات زیر در گروه متخلف قرار می گیرند عدد یك )
 اختصاص می یابد.

هایی که  شرکت  (،5999فرقاندوست حقیقی و برواری )به منظور اندازه گیری تخلف در گزاشگری مالی، به پیروی از پژوهش 
اند دارای احتمال بیشتری در ارتکاب تخلف، نسبت به  های حسابرسی آنها مردود، عدم اظهار نظر یا مشروط بوده گزارش
هایی که گزارش حسابرسی آنها مردود، عدم  باشند که گزارش حسابرسی مقبول دارند. بنابراین ابتدا شرکت هایی می شرکت
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هایی که در گزارش حسابرسی آنها یکی از  ایی و سپس از بین موارد شناسایی شده، شرکتنظر یا مشروط بوده شناس اظهار
 شوند.  مصادیق تخلف ذیل، علت نوع اظهار نظرشان ذکر گردیدند، به عنوان شرکت متخلف شناسایی می

 گیری درآمدهای تحقق یافته،  ها و اندازه شناسایی نادرست درآمد 

 های پایان دوره، موجودیها و  نمایی در دارایی بیش 

 های محقق شده، گیری هزینه ها و عدم اندازه شناسایی نادرست هزینه 

 های ذخیره، ها و استفاده نادرست و متخلفانه از حساب نمایی در بدهی کم 

 هایی که فرض تداوم فعالیت آنها به شکل اساسی زیر سوال  های مالی با فرض توقف فعالیت شرکت عدم تهیه صورت
 (.5931؛ حجازی و مختاری نژاد، 5930؛ حسینی، 5005، 1های حسابرسی بازتاب یافته )ماهر و همکاران و در گزارشرفته 

 گیری ها و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری مرتبط با اندازه ها، برآورد کارگیری نادرست یا عدم رعایت رویه به  ،
 (.5935های مالی )کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی،  همیت صورت، ارائه یا افشا اقالم با ا بندی ، طبقه شناسایی

 

 )نحوه اندازه گيری( پاداش مدیریتتعریف عملياتی 

برابر است با لگاریتم طبیعی پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره. برای استخراج اطالعات مربوط به پاداش هیات مدیره از 
 (.5931)واعظ و همکاران، اده می شود یادداشت های همراه صورت های مالی استف

 

 کنترلی هایمتغير
 (: Free Cash) وجه نقد مازاد

 . tدر دوره  iلگاریتم طبیعی نسبت وجه نقد به مجموع دارایی ها منهای وجه نقد شرکت 

 (: Leverage) اهرم مالی
 . tدر سال  iاهرم مالی برابر است با کل بدهی های شرکت تقسیم بر کل دارایی های شرکت 

 (:RaMarket Value) ارزش بازار
شود. این ارزش معادل ارزش روز و جاری یك سهام  به مجموع ارزش روز و متعارف سهام یك شرکت سهامی عام گفته می

 های منتشر توسط یك شرکت است. ضرب در تعداد سهم
 (: Book Market) ارزش دفتری به قیمت بازار

 هایی که دارد. منهای بدهیهای شرکت  ارزش کل دارایی
 (: EPS) سود هر سهم

شود و نشان دهنده  سود هر سهم از تقسیم میزان سود عملیاتی، پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می
 سودی است که شرکت در یك دوره مشخص، به ازای یك سهم عادی، بدست آورده است.

 (: ROA) سودآوری
 بر سود خالص .جمع کل دارایی ها 

 (: Sales Growth) رشد فروش
 نسبت ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری سهام.

 (: Age) سن شرکت
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 لگاریتم سالهای فعالیت شرکت در بورس 
  (:Acquisition) ادغام

صورت این این متغیر به عنوان یك متغیر موهومی تعریف شده که در صورت ادغام، عدد یك را اختیار میکند و در غیر این 
 مقدار برابر با صفر خواهد شد.

 (: CEO Terure) تغییر مدیرعامل
این متغیر به عنوان یك متغیر مستقل موهومی تعریف شده که در صورت تغییر مدیر عامل، عدد یك را اختیار میکند و در غیر 

 این صورت این مقدار برابر با صفر خواهد شد.

 

 و مخفف متغيرهای استفاده شده استفاده در پژوهش مدل رگرسيونی مورد

Fraud = B1 + B2Vested Delta+ B3Free Cash + B4Leverage + B5Market Value+ B6Book Market 

+ B7EPS + B8ROA + B9Sales Growth + B10Age + B11Acquisition + B12CEO Terure +e 
 نام و نوع متغيرهای استفاده شده در پژوهش(: 5) جدول

 نوع متغیر عالمت اختصاری نام متغیر

 مستقل Fraud تقلب مالی

 وابسته Vested Delta پاداش مدیریت

 کنترلی Free Cash وجه نقد مازاد

 کنترلی Leverage اهرم مالی

 کنترلی RaMarket Value ارزش بازار

 کنترلی Book Market ارزش دفتری به قیمت بازار

 کنترلی EPS سود هر سهم

 کنترلی ROA سودآوری

 کنترلی Sales Growth رشد فروش

 کنترلی Age سن شرکت

 کنترلی Acquisition ادغام

 کنترلی CEO Terure تغییر مدیرعامل

 

 تحليل توصيفی 
های مرکزی و های توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر؛ شاخصدر روش

جدول زیر شامل آمار توصیفی  .های تحقیق پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمك کندتوصیف دادهپراکندگی، به 
های باشد. دادهسال می 1کاررفته در تحقیق هست. تعداد مشاهدات معتبر و درست برای هر متغیر  برای همه متغیرهای به

-را در بر 5933تا  5931های زمانی بهادار تهران است، که دورهشده در بورس اوراق  شرکت پذیرفته 551موردنظر مربوط به 

های شده است. از بین شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق ارائهترین شاخص گرفته است. در بخش اول مهم
ر متغیر ماکزیمم و شده است. عالوه بر این برای ه  های پراکندگی، انحراف معیار متغیر استفادهمرکزی، میانگین و از شاخص

 EVIEWS و Excelافزار اند. ارقام این جدول به کمك نرم شده  ارائه 9ها در جدول شده است. این شاخص مینیمم نیز ارائه

  اند. شده محاسبه 3نسخه 
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 آماره های توصيفی متغيرهای پژوهش (:3)جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل عالمت اختصاری متغیر

 Fraud 0 5 95/0 50/0 مالی تقلب

 Vested Delta 0 53910 553/553 955/5559 پاداش مدیریت

 Free Cash 500/0- 515/0 00519/0 955/0 وجه نقد مازاد

 Leverage 559/0 010/9 135/0 951/0 اهرم مالی

 RaMarket Value 159/0 119/91 911/55 59/50 ارزش بازار

 Book Market 555/5 590/51 953/53 39/55 ارزش دفتری به قیمت بازار

 EPS 1119- 51510 05/593 915/593 سود هر سهم

 ROA 951/0- 153/0 595/0 591/0 سودآوری

 Sales Growth 0 953/0 995/0- 005/9 رشد فروش

 Age 351/9 001/9 190/1 159/0 سن شرکت

 Acquisition 555/5 501/91 953/55 353/9 ادغام

 CEO Terure 0 5 190/0 000/0 مدیرعاملتغییر 

 

 آزمون نرمال بودن 

های  برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آزمون ها اطمینان پیدا کرد، قبل از آزمون فرضیات تحقیق باید از نرمال بودن داده
تحقیق نیز از این آزمون باشد که در این  آزمون شاپیروویلك می ها، توان استفاده کرد. یکی از این آزمون مختلفی می

توان ادعا کرد که جامعه نیز دارای توزیع  مانده از توزیع نرمال برخوردار باشند، می که اجزای باقی شده است. درصورتی استفاده
 نرمال است.

H0 متغیرهای مدل نرمال هستند :.    
H1 متغیرهای مدل نرمال نیستند :.    
 

 آزمون نرمال بودن (:4)جدول 
 متغیر شاپیروویلك معناداریسطح 

 جمله خطا مدل 50/5 030/0

کند. آزمون نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دهنده نوع آمار مورد استفاده را مشخص میآزمون نرمال بودن متغیرها نشان
 1 باالیها،  نتیجه سطح معناداری این آزمون برای داده ،شودمشاهده می 0طور که در جدول  کند. همانص میها را مشخداده

 کند. مشخص میها را کندگی دادههای نرمال نحوه توزیع و پرا هاست. داده بیانگر نرمال بودن این داده ،باشد می درصد

 

 خطیآزمون هم
است. در رگرسیون خطی فرض هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین همه یا برخی از متغیرهای توضیحی مدل رگرسیون 

بر این است که هیچ رابطه خطی دقیقی بین هیچ یك از متغیرهای توضیحی وجود ندارد. نقض این فرض موجب بروز مشکل 
شود. البته هم خطی بر دو نوع هم خطی کامل و هم خطی ناقص است و در صورتی که هم خطی از نوع کامل  هم خطی می

 .باشد، فرض مذکور نقض شده است
های مدل  که یك ارتباط خطی کامل مابین متغیرهای توضیحی یك مدل رگرسیون وجود داشته باشد، تخمین هنگامی

متغیر، ترکیب خطی کامال  5تواند به طور منحصر به فردی محاسبه شود. هم خطی داللت بر این دارد که  رگرسیون نمی
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مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال نزدیکی با یکدیگر دارند. بدین معنی است که بین متغیرهای 
رسد ولی دارای متغیرهای مستقل  دیگر با وجود آن که مدل خوب به نظر می عبارت ، مدل دارای اعتبار باالیی نباشد. بهR2 بودن

 .یون وجود داردای از مشکالت در تعیین دقت معادله رگرسباشد. در صورت تأیید هم خطی، مجموعه معنی داری نمی

 

 خطی ( برای بررسی همVIFشاخص عامل تورم واریانس )
متغیر  VIFگیرد. اگر شاخص  ( مورد استفاده قرار میVIFخطی، شاخص عامل تورم واریانس ) جهت تشخیص وجود هم

خطی دارد. در این صورت باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در غیر این  باشد احتماال با متغیرهای دیگر هم 1مستقلی بیشتر از 
-متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر می( VIFخطی )آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد صورت مشکل هم

 باشد:
 آزمون هم خطی Error! No text of specified style in document.(2:)جدول 

 مدل عالمت متغیر

 Fraud 05/5 تقلب مالی

 Vested Delta 55/5 پاداش مدیریت

 Free Cash 19/5 وجه نقد مازاد

 Leverage 91/5 اهرم مالی

 RaMarket Value 59/5 ارزش بازار

 Book Market 59/5 ارزش دفتری به قیمت بازار

 EPS 11/5 سود هر سهم

 ROA 59/5 سودآوری

 Sales Growth 93/5 رشد فروش

 Age 05/5 سن شرکت

 Acquisition 55/5 ادغام

 CEO Terure 19/5 تغییر مدیرعامل

نشاندهنده احتمال  1مقادیر همخطی با بیشتر از  باشد.ی احتمال همبستگی داخلی بین متغیرها میدهندهمقادیر همخطی نشان
بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود  50بیش از هم خطی بین متغیرهای مستقل است و مقادیر 

خطی بین متغیرهای وجود همی عدم دهندهباشند که نشانمی 1های وضعیت کوچکتر از باشد. از طرفی تمامی شاخص می
 مستقل است.

 

 همبستگی دخوو ها یانسوارناهمسانی ن موآز
یانس ها شناخته می وار همسانی ض فران یانس خطاها می باشد که بعنودن واربوثابت ن، گرسیورله دمعات ضاومفراز یکی 

ل یگر مدض دفرد دارد. جوویانس وارکه ناهمسانی د گفته می شو، شته باشندایانس ثابتی ند، وارتیکه خطاها رصود. درشو
 ها( می باشد. اع داده نوای امقطعی بررت )یا به صون مال زطودرخطا ای جزایانس بین ارکودن صفر بو، خطین گرسیور

شود مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. در این پژوهش  خطا ثابت نباشد و تغییر کند گفته میکه واریانس جمالت  هنگامی
 گردد. و برای رفع سنجش خودهمبستگی از آزمون والدریج استفاده می LRبرای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون 

 H0.متغیرهای مدل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ندارند :    

 H1ای مدل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس دارند.: متغیره 
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 آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس (:6)جدول 
 آزمون ناهمسانی واریانس ها همبستگی خودآزمون

F همبستگی خود سطح معناداری F ناهمسانی سطح معناداری 

 ندارد 505/0 31/0 ندارد 551/0 59/5

ین د، اشورد نمی صفر ض فرا ست. لذده ا% بو1داری بیشتر از سطح معنی از ها حاکی یانسوارناهمسانی ن موآزسی نتایج ربر
 باشند.متغیرهای تحقیق دارای همسانی واریانس و عدم خودهمبستگی میست امعنا ان بد

 

 پژوهش آزمون فرضيه
H0 معناداری وجود ندارد.رابطه  : بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوقهای عملکرد مدیرعامل 

 H1.بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوقهای عملکرد مدیرعامل رابطه معناداری وجود دارد : 

 
 آزمون مدل (:7)جدول 

Fraud = B1 + B2Vested Delta+ B3Free Cash + B4Leverage + B5Market Value+ B6Book Market + B7EPS + 

B8ROA + B9Sales Growth + B10Age + B11Acquisition + B12CEO Terure +e 

 ضریب Zآماره  سطح معنی داری عالمت اختصاری متغیر

 Vested Delta 0/53 39/5 005/0 پاداش مدیریت

 Free Cash 005/0 35/5 001/0 وجه نقد مازاد

 Leverage 005/0 91/0 535/0 اهرم مالی

 RaMarket Value 009/0 55/5 005/0 ارزش بازار

 Book Market 51/0- 51/9- 005/0 دفتری به قیمت بازارارزش 

 EPS 03/0- 95/1- 000/0 سود هر سهم

 ROA 95/0- 59/0- 000/0 سودآوری

 Sales Growth 55/0- 11/9- 000/0 رشد فروش

 Age 51/0- 05/5- 000/0 سن شرکت

 Acquisition 01/0- 55/9- 000/0 ادغام

 CEO Terure 09/0- 15/5- 59/0 تغییر مدیرعامل

 053/0 11/5 05/0   عرض از مبدا

 15/0 ضریب تعیین مك فادن

 

 ضریب تعيين مک فادن

می باشد بطوری که عدد یك  5و  0ضریب تعیین مك فادن همانند ضریب تعیین در رگرسیون معمولی بوده و دامنه آن مابین 
درصد  15/0معادل  5نشان دهنده تببین کامل متغیرهای مشاهده شده توسط مدل می باشد. این آماره مطابق با جدول 

این شاخص  وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی وارد شده در مدل دارد.درصدی متغیر  15باشد، که حکایت از تبیین  می
شود. گفتنی است که  بیانگر میزان تغییرات هر یك از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می

Rمقدار 
مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار زا  های برون شود و در مورد سازه زای مدل ارائه می تنها برای متغیرهای درون 2

R
و  99/0،  53/0 ( سه مقدار5339زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین ) های درون مربوط به سازه 2

Rرا به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار  15/0
2 

 است. تعریف کرده
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 صحت طبقه بندی مدل
 در جدول میزان صحت طبقه بندی مدل ارائه شده است.

 درصد صحت طبقه بندی مدل پژوهش (:8)جدول 

 مشاهدات

 پیش بینی

 درصد صحت تخلف در گزارشگری مالی
 تخلف غیرتخلف طبقه بندی

 59/50 590 990 غیرتخلف

 15/50 500 505 تخلف

 19/55 درصد کل

 500باشد. بدین ترتیب که  درصد می 19/55گردد که درصد کلی طبقه بندی صحیح مدل، نتایج حاصله مالحظه میبر مبنای 
درصد(  59/50مشاهده ای غیرمتخلف ) 159مشاهده از  990درصد( و  15/50مشاهده متخلف ) 901شرکت( از -مشاهده )سال

صورت است که فرض شده است که شرکت تخلف داشته به درستی طبقه بندی شده اند. نحوه به دست آمدن صحت به این 
و در غیر اینصورت  5است و شرکتی تخلف نداشته حال با مقایسه اگر در واقعیت تخلف داشته باشد حدس ما درست بود و عدد 

 عدد صفر قرارمی دهیم. 

 

 تفسير نتایج حاصل از برآورد فرضيه پژوهش
 مربوط به متغیر پاداش مدیران Z( آماره P-VALUEآنجایی که سطح معنی داری )، از 5بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

درصد  31رد شده و در سطح اطمینان  H0( بنابراین فرضیه 53/0باشد ) ( و ضریب آن مثبت می0033/0بوده ) 01/0کوچکتر از 
دار و مستقیمی وجود دارد بطوری عامل رابطه معنی  می توان گفت بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیر

که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها 
درصد می توان گفت بین  31و در سطح اطمینان شود.  درصد تأیید می 31افزوده می شود. بنابراین فرضیه تحقیق با اطمینان 

شگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد بطوری که با افزایش تخلف در گزار
مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها افزوده می شود. 

(، 5939نتایج این پژوهش با پژوهش های شیبانی و عابدینی )شود. و  درصد تأیید می 31بنابراین فرضیه تحقیق با اطمینان 
هم  (5050و رذالی و ارشد ) (5051) (، آوانگ و همکاران5050ن و همکاران )چ(،  5935) (، سجادی و کاظمی5939کرباسی )

 ستا بوده و همخوانی دارد.ار
 

 نتيجه گيری

سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در یکی از اهداف گزارشگری مالی ارائه اطالعاتی است که برای 
 .(5931تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد )سپاسی و حسنی، 

ند. گزارش مالی گزارشهای مالی همواره باید برای کمك به کاربران در تصمیم گیری، اطالعات قابل اعتمادی را ارائه نمای
بایستی در بر دارنده اطالعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. قابل اعتماد بودن مربوط به کیفیت اطالعات 
است و این اطمینان را ایجاد می کند که اطالعات منطقة عاری از خطا و تعصب است و صادقانه هر آنچه را که انتظار میرود 

و می نماید،اما رخدادهای اخیر حسابداری در جهان و بررسی روند گزارشگری در ایران نشان دهنده قصورات بیان کند بازگ
اخالقی در این حرفه است. رشد فزاینده تقلب در شرکت های بزرگ نشان می دهد که مکانیزم های پیشگیری و بازدارندگی از 

(. از طرفی دیگر از آنجا که مدیریت یك شرکت بر 5050زالی و راشد، )ر وقوع تقلب باید توسط سازمان ها مورد توجه قرار گیرد
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مبنای تضاد منافع بین مالکان و مدیران است و مدیران به ویژه اگر مالکان سهام نباشند منافع بلند مدتی ندارند بنابر این نگرانی 
کی از موارد مسأله نمایندگی است که هایی در باره تقلب در صورت های مالی ایجاد می کند. تقلب در صورت های مالی، ی

مدیران با ارائه اطالعات گمراه کننده به مالکان، درصددد بیشینه کردن منافع شخصی خود هستند؛ از این رو، فعالیت های 
 مدیران ارشد با عواملی محدود می شود که حاکمیت شرکت های تحت مدیریت آنها را تشکیل و تحت تأثیر قرار میدهد.

ای  های عملکرد مدیرعامل بررسی شده است. با استفاده از نمونه وهش ارتباط بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوقدر این پژ
، دریافتیم که بین تخلف در گزارشگری مالی و 5933-5931شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  از شرکت های پذیرفته

تقیمی وجود دارد بطوری که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مس
شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها افزوده می شود. این پژوهش به ادبیات تخلف و 

 کند.  تقلب در گزارشگری مالی، حسابداری و امور مالی کمك می
 

 ه پژوهشپيشنهادهای پژوهش بر مبنای فرضي
  پیشنهاد می شود شرکت های پذیرفته شده در بورس برای پست مدیریت از مدیران غیر موظف استفاده کنند که چرا که با

 تخصص و عینتیت الزم امکان سوء استفاده مدیریت از منابع شرکت در جهت منافع شخصی را کاهش می دهند. 
 مرحله  0تاکنون با  5935ورالعمل راهبری شرکتی را که از سال به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود که دست

ویرایش در قالب پیش نویس تدوین شده را تصویب و شرکتهای پذیرفته شده را ملزم به وجود اکثریت اعضای غیر موظف 
 مستقل در ترکیب هیئت مدیره نماید.

 ارش های مالی متقلبانه شرکتها فقط تجدید به شرکتها و همچنین حسابرسان پیشنهاد می شود که در هنگام بررسی گز
ارائه را مالك قرار ندهند چراکه فقط تجدید ارائه هایی که ناشی از انگیزه متقلبانه مدیریت باشد منجر به تقلب در 

 گزارشگری مالی می شود. 
 ت مدیره توجه داشته به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام سرمایه گذاری به بازده شرکت ها و استقالل اعضای هیئ

 باشند و در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که تعداد اعضای غیر موظف آنها بیشتر است. 
  پیشنهاد می شودشرکت ها مطابق با استانداردها هنگامی که حسابرسان با سرنخ های ویژه ای که نشانه تقلب بالقوه است

حسابرسان، سرمایه ای برای افرادی هستند که ممکن است به  برخورد می کنند، حساسیت خود را افزایش دهند، بنابراین
 ارزیابی و تشخیص خطرهای موجود در گزارش های مالی، نیز داشته باشند. 

  در آخر به سازمان بورس اوراق بهادار توصیه می شود، افشای اطالعات تخلفات شرکتها را جزء موارد الزام جهت پذیرش
 شرکت ها در بورس قرار دهد.

 

 های آینده پيشنهاد برای پژوهش
 انجام پژوهش هایی به شرح زیر پیشنهاد میشود:

   پیشنهاد می شود از روشهای شبکه های عصبی، قواعد منطق فازی، قواعد احتمال بیزین و نگاشت های خوساز مانده در
 کشف و بررسی تقلب در گزارشگری مالی استفاده شود. 

   پیشنهاد می شود تاثیر شرایط اقتصادی مانند بحران مالی بر روی رابطه استقالل هیئت مدیره و گزارشگری مالی متقلبانه
 مورد بررسی قرار گیرد. 

   پیشنهاد می شود رابطه ویژگیهای شخصی مدیریت مانند توانایی مدیریت، اعتماد به نفس بیش از حد و.. بر احتمال تقلب
 مورد بررسی قرار گیرد.  در گزارشگری مالی

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم0411، زمستان 25، شماره 4دوره 
 

559 
 

   پیشنهاد می شود رابطه رفتار فرصت طلبانه موسسات حسابرسی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار
 گیرد. 

 

 های پژوهش محدودیت

علمی و پژوهشی غالباً با محدودیت هایی مواجه است که به ثبات و روایی یافته های پژوهش لطمه می  پژوهش های
با این حال تالش محقق باید در این راستا باشد که ضمن حفظ ارزش علمی مطالعه به دنبال راهکارهای رفع یا  زند.

مقابله با محدودیت ها باشد. در این پژوهش نیز محدودیت ها و مشکالتی در روند کاری پژوهش وجود داشت که در زیر 
 شده است. به اهم آن ها اشاره

  این پژوهش تعدد متغیرهای مزاحم است که ممکن است روابط میان متغیرها را تحت  مهمترین محدودیت در انجام
ثباتی سیاسی و  ها میتوان به عوامل کالن اقتصادی نظیر نرخ تورم نرخ بهره و بی تأثیر قرار دهد ازجمله مهمترین آن

 نمود. گذاری ها و معامالت بورس تأثیر فراوان دارد اشاره اقتصادی کشورمان که بر سرمایه
  های  گیری و گزارش رویدادهای مالی در شرکت های حسابداری در ارتباط با اندازه آثار ناشی از تفاوت درروش

 تواند بر نتایج اثر گذاشته باشد. مختلف، می
  شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آن ها  های پذیرفته با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت

 ها بایستی با احتیاط انجام شود. ی به پایان اسفند ماه بوده، تسری نتایج به سایر شرکتمنته
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