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 چکیده
باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و ی میگذار هیبر سرما سکیتقلب و اجتناب از ر ریتأث یبررسهدف پژوهش حاضر 

کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش 
استفاده از جمع آوری اطالعات، از طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات 

رکت از طریق ش 031فرضیه تدوین و  2توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، 
های مربوط انتخاب شده و داده 0333تا  0331ساله بین سال  6گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی نمونه

مورد تجزیه و  01افزار آماری ایویوز نسخه به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار ااکسل  با استفاده از نرم
شده در  رفتهیپذ یهادر شرکت یگذار هیتقلب بر سرمااز آزمون فرضیات نشان داد  تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل

شده در بورس  رفتهیپذ یهادر شرکت یگذارهیبر سرما سکیاجتناب از رولی  دارد.معکوسی  ریبورس اوراق بهادار تاث
 .داردن ریاوراق بهادار تاث

 ی.گذار هیسرما،  سکیر از اجتناب، تقلب کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

های مالی که تصمیمات ذینفعان شرکت را  اهمیت مندرج در صورت های مالی و نحوه گزارش اقالم با کیفیت صورت
ها که مدیران اختیار  دهد، از دیرباز دارای حساسیت زیادی بوده است. به خصوص اقالمی نظیر بدهی تحت تأثیر قرار می

های مالی عالقه زیادی به شناسایی  کنندگان صورت دین لحاظ استفادهها دارند. ب عمل و انعطاف زیادی در گزارشگری آن
دهد که پیروی از استانداردهای  دهد. مطالعات زیادی نشان می عواملی دارند که این اقالم را تحت تأثیر قرار می

؛ 2113 اتی،های مالی و اقالم مندرج در آن را تضمین کند )آنینگ سج تواند کیفیت صورت حسابداری به تنهایی نمی
های  (؛ زیرا عوامل دیگری نیز بر روی کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارند. صورت2102 ، چنی و دیگران،2112 فاسیو،

مالی تهیه شده توسط یک واحد اقتصادی عالوه بر استانداردهای حسابداری تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون 
های مدیریت، نوع نگرش مدیریت به گزارشگری مالی،  وامل عبارتند از انگیزهسازمانی متنوعی قرار دارد. برخی از این ع

دیدگاه مدیریت به بنگاه اقتصادی و کسب و کار، نفوذ مدیریت در فضای سیاسی جامعه، قوانین و مقررات حاکم بر نظام 
ااهمیت و قابل توجه، (. یکی از عوامل ب2116اقتصادی جامعه، فشارهای سیاسی و نظام حقوقی )بوشمن و همکاران، 

های اقتصادی تأثیر  های اقتصادی است. روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه ارتباطات سیاسی بنگاه
رود این امر در  دهد. انتظار می های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار می گذارد، بلکه انگیزه می
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 پذیرفته شرکتهای در گذاری سرمایه بر ریسک از اجتناب و تقلب تأثیر بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس در شده

 
 هادی محب علی

 ایران. خوی، اسالمی، آزاد دانشگاه خوی، واحد حسابداری، ارشد کارشناسی
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های دارای روابط سیاسی در مقایسه با  های مالی شرکت های چشمگیر، در کیفیت صورت فاوتنهایت باعث ایجاد ت
 .های بدون روابط سیاسی گردد شرکت

شود )کامینگ و همکاران، حاکمیت شرکتی تهدید بزرگی برای بازار اوراق بهادار و در حالت کلی بر اقتصاد محسوب می
ارزش شرکت و ثروت سهامداران درادبیات تحقیق اثبات شده است به ویژه در (. آسیب رفتار متقلبانه شرکتی به 2103

گیرد، هایی که تقلب مالی در آنها صورت میکشورهای توسعه یافته به خوبی تایید شده است. به  عنوان مثال، شرکت
ها پس از وقوع تقلب کت(. در این شر2118واکنش بازار سهام در آنها پس از وقوع اقلب منفی است )کارپوف و همکاران، 

کنند و ها توجهی نمیگذاران به این شرکتهای مالی و ضررهای عاطفی و مالی شرکت، سرمایهو مشخص شدن آسیب
تواند به طور بالقوه به ارزش کل دارند. مهمتر آنکه، تجربه تقلب شرکتی میپول و سرمایه خود را از آنها دور نگه می

گذران را دور از بازارهای اوراق بهادار نگه دارد و اگر این حالت به مدت طوالنی ادامه پیدا شرکت آسیب رسانده و سرمایه
های فعال با افزایش هزینه سرمایه به دلیل کاهش تقاضا برای حقوق صاحبان سهام روبرو خواهد شد و بکند، همه شرکت

 شوند.برو میگذاران با ضرر مالی ناشی از کاهش بازده حقوق صاحبان سهام روسرمایه
با این وجود، شواهد سطح اقتصاد خرد در مورد اثرات جانبی منفی تقلب شرکتی چندان زیاد نیست. به عنوان مثال، در 

تواند مشارکت بازار سهام خانوارها در های شرکتی میتحقیقی که اخیرا انجام شده است نشان داده شده که رسوایی
 (. 2106ازارهای مالی کاهش دهد )جیانتی و وانگ، آمریکا را در نتیجه کاهش اعتماد به ب

کند، تقلب شرکتی که با بسیاری از اشکال مانند تجارت درونی، تونلینگ و گزارشگری نادرست مالی نمود پیدا می
( این موضوع را بررسی کرده و ادبیات 2101شود. کامینگ و همکاران )تهدیدی جدی برای بازارهای مالی محسوب می

اند. اول، برخی از مطالعات نتایج مدیریتی مانند بندی کردهمورد نتایج تقلب شرکتی را به چهار دسته طبقه تحقیق در
اند. دوم، برخی از تحقیقات به بررسی مشارکت ( را بررسی کرده2118گردش شغلی مدیریت ارشد )کارپوف و همکاران، 

اند که مقررات نادرست و عدم قدرت اجرایی می تواند دهبازار مالی پس از تقلب شرکت پرداخته و به این نتیجه رسی
(. سوم، 0338؛ الپورتا و همکاران، 2116تجارت بازارهای مالی و مشارکت در آن را کاهش دهد )الپورتا و همکاران، 

و والز، اند )کامینگ ادبیات تحقیق به بررسی ضرر ناشی از دست دادن سرمایه در موارد تقلب در بازارهای مالی پرداخته
اند های سهام و ارزش شرکت پرداخته(. چهارم، برخی از تحقیقات نیز پیامدهای مالی تقلب در شرایط کاهش قیمت2101

 (. 2118؛ کارپوف و همکاران، 2101)دایک و همکاران، 
ان به دلیل آنکه خدمات و محصوالت مالی مصرف شده توسط خانوارها بخش بزرگی از صنعت مالی را در سراسر جه

گذاری خانوارها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده های سرمایههای گزینهکنندهدهد، پس تعیینتشکیل می
اند و ذکر تمرکز کرده« معمای مشارکت سهام»(. ادبیات تحقیق بیشتر بر 2102؛ گوئیزو و سودینی، 2116است )کامپبل، 

سک بلند مدت و تنوع ریسک، نرخ مشارکت در بازارهای سهام در بین های حق صرف ریکرده اند که با توجه به مزیت
(. عالوه بر سهام، 0330فولیو قابل توجیه است )مانکیو و زلدس، های استاندارد پورتخانوارها بسیار کم است که با تئوری

اند )گوئیزو و یید کردهادبیات تحقیق همچنین مشارکت محدود خانوارها در سایر ابزارهای مالی مانند بیمه را نیز تا
های مهم کنندهاجتماعی و فرهنگی نیز به عنوان تعیین-(. برخی از فاکتورهای دموگرافیک، اقتصادی2102سودینی، 

(، سطح 2113اند که شامل سطح ثروت )ویسینگورگانسن، گذاری یا مالی خانوارها شناسایی شدههای سرمایهگزینه
(، تعامالت اجتماعی )کوبیک و همکاران، 2100روجی و همکاران، سواد مالی )وان (،2113تحصیالت )برنهایم و گارت، 

های باشد. به دلیل آنکه بازده دارایی( می2118( و سطح اعتماد )گوئیزو و همکاران، 2112؛ اسمیت و همکاران، 2110
ن یا مدیران شرکت کاهش یابد، پس رفتار سایر طرفین مانند سهامداراتواند به دلیل سوءدار مانند سهام میمالی ریسک
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تواند بر (. به همین ترتیب، اعتماد می2118کنند )گوئیزو و همکاران، اعتماد سهام کمتری را نگهداشت میافراد کم
 (. 2118دار مانند بیمه خصوصی تاثیر بگذارد )گوئیزو و همکاران، مالکیت فردی سایر قراردادهای مالی ریسک

 هیبر سرما یریچه تاث سکیتقلب و اجتناب از ربدین منظور پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که: 
 شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟ رفتهیپذ یدر شرکت ها یگذار

 

 پیشینه ی پژوهش
پرداختند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر  گذاریهیو سرما یزگریسکیر ،یتقلب شرکت( به بررسی 2103گنگ و همکاران )

شود که با تضعیف اعتماد در بازارهای بیمه و گذاری بر مسکن پرداخته است. تصور میتقلب شرکتی بر انتخاب سرمایه
گذاری در دار و افزایش سرمایههای مالی ریسکگذاری در داراییمالی، رفتار تقلب شرکتی نیز منجر به کاهش سرمایه

های گذاری خانوارها با اطالعات مربوط به فعالیتهای مربوط به رفتار سرمایهی غیرمالی خواهد شد. ترکیب دادههادارایی
گذاری کنند، سرمایههای فعال در چین نشان داد که خانوارهایی که تقلب شرکتی بیشتری را تجربه میمتقلبانه شرکت

تواند قصد و نیت خانوارها کنند. در مقابل، تجربه تقلب میید میکمتری در سهام دارند و بیمه خصوصی کمتری را نیز خر
گذاری در امالک و مستغالت مسکونی افزایش دهد. عالوه بر آن، تاثیر تقلب شرکتی در بین افرادی که را به سرمایه

ن کسانی که در توجه بیشتری به اطالعات اقتصادی دارند، در بین افرادی که تعامالت اجتماعی بیشتری دارند و در بی
کنند، بیشتر محسوس است. عالوه بر آن، نتایج نشان داد که انواع مختلف تقلب اثرات مناطق با مقررات بهتر زندگی می

تواند های تحقیق نشان داد که سوءرفتار شرکتی میگذاری خانوارها دارد. یافتهگیری در مورد سرمایهمتفاوتی بر تصمیم
 ا بر کل سیستم مالی تولید کند. اثرات جانبی منفی بیشتری ر

 یمطالعهها در انجام دادند. آن لبتق صخیتش بهمربوط  قاتیتحق رامونیپ یجامع یبررس( 2101) و همکاران فتونیرل
مقایسه و  ،یبندشده تقلب را فرمول هشناخت یاهزیرمجموعه و انواع اصلی یمنتشر شده درباره یعلم هایمقالهخود تمام 

تقلب  صخیمرتبط با تش یهاشبا سایر رو هدر مقایس ،روش داده کاوی که دهدیم نشانها نتایج آن. اندخالصه کرده
 .است رآمدترکا بهتر و

آیا انجام مدیریت سود توسط  که متقلب پرداختند و این موضوع یهاتکشر یاصهخمش یبل بررس( 2100ی )پرولز و لوگ
 کهها نشان داد آن جقرار دادند. نتای یرا مورد بررس رییا خ دارد ریآن تاث مالیهای صورتت بر احتمال وقوع تقلب در کشر

 .تر استشیاند، بکردهمدیریت سود  بهاقدام  نیشیپ هایهای که دورهشرکتدر  تقلباحتمال 
ریسک مثل تقلب پرداختند و  عوامل یاز طریق بررس متقلبانه یمال یاحتمال گزارشگر یارزیاب ( به2113) لو و وانگ
از  یت، وجود درصد باالترکوارده بر شر یمال یفشارها با یمثبت یمتقلبانه همبستگ لیما یگزارشگر کهدریافتند 

 بین مناسب و خوب یرابطهمدیریت، عدم وجود  یو درستکار تیبودن صالح سؤال ، زیرشرکتدر  دهیچیمعامالت پ
 حسابرس دارد. مدیریت و

متشکل از  یقیتطب نمونه کیمتقلبانه را با  یمال یحسابرس و گزارشگر یدوره تصد نیرابطه ب( 2111ی )جکارسلو و نا
 یهامشاهده شامل همه شرکت 68312از  متشکل یانمونه نیمتقلب و همچن ریشرکت غ 011شرکت متقلب و  011

بود که احتمال  نیاز ا یپژوهش حاک جیقرار دادند. نتا یبررسمورد  0331-2110ی سال ها یمتقلب ط ریمتقلب و غ
دال بر احتمال  یتر است و شواهدشیرابطه حسابرس با صاحبکار ب نخست سه سال یمتقلبانه برا یمال یگزارشگر
 حسابرس یاست که چرخش اجبار نیا انگریب جینتا نینشد. ا افتی یطوالن یدوره تصد یبرا متقلبانه یمال یگزارشگر

 .داشته باشد یحسابرس تیفیبر ک یتواند اثرات نامساعدیم
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در موسسات  یتقلب بر وقوع تقلب حرفه ا سکیاثرات کاهش فرصت ها و عوامل ر( به بررسی 0333رستمی و فخری )
باشد. جامعه  یم یشیمایپ -یفیمورد استفاده توص قیو روش تحق یحاضر به لحاظ هدف، کاربرد قیتحقی پرداختند. مال

در بورس  0332 تیلغا 0332که سهام آنها از سال  یو معاونان تمام بانک ها و موسسات مال رانیشامل مد قیتحق یآمار
نفر به عنوان نمونه  063مورگان تعداد  یریو فرابورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته اند. بر اساس جدول نمونه گ

 Smart PLSو از نرم افزار  یساختار ها از معادالت هیو آزمون فرض یپژوهش جهت بررس نیانتخاب شدند. در ا
ضد تقلب  یرابطه مثبت و معنادار تعداد کنترل ها انگریب قیتحق یها هیحاصل از آزمون فرض جیاستفاده شده است. نتا

 جینتا نیو بانک ها است. ا یدر موسسات مال یبا وقوع تقلب حرفه ا تیریمد یو تبان تیریمد یسازمان، برتر درموجود 
به آن را در  رانیمد یو تعهد عمل تیقابل هدا یجو کنترل یبرقرار زیو ن یداخل یو استقرار کنترل ها یریضرورت بکارگ

 دهد. یقرار م دیو مورد تأک ییبازنما یموسسات مال
 تقلب سکیبر ر دیبا تاک یبندطبقه رییحسابرسان نسبت به تغ تیحساس یابیارز( به بررسی 0332مرام )زاده و پاکرستم
 مرکز ،یمال یهااست. صورت یمال یهابه صورت یو اعتباربخش دنیحسابرس مستقل اعتماد بخش ینقش اصلند. پرداخت

 یریگمیدر تصم یشود و زمانیشناخته م یریگمیو تصم ییگواست و ابزار پاسخ یها و اطالعات مالثقل و محور گزارش
ی ابیپژوهش حاضر ارز یمناسب باشد. هدف اصل تیفیک یداراشوند که قابل اعتماد، شفاف و یواقع م دیمف ییگووپاسخ
 از پژوهش یرویتقلب بوده و درصدد آن است تا با پ سکیبر ر دیبا تاک یبندطبقه رییحسابرسان نسبت به تغ تیحساس

و  یکاربرد ش،ی. پژوهش حاضر از نظر گرادینما نییحسابرس را تب زهیبر انگ یبنددر طبقه ریی(، تغ2106و نگار ) ییدسا
 نفر از حسابرسان 012پژوهش شامل  نیا یآن کشف نظم است. جامعه آمار یشناسو هدف روش ییآن استقرا کردیرو

 اطالعات، پرسشنامه استاندارد شده یآوربوده و ابزار جمع یموسسات حسابرس ریو سا یمستقل شاغل در سازمان حسابرس
 باشد.یم

 یقتحق ینهدف از ا. متقلبانه یمال یبا احتمال گزارشگر یشرکت یتختار حاکمرابطه سا( 0336حجازی و مختارنژاد )
متقلبانه بر اساس  یمال یمتقلبانه است. احتمال گزارشگر یمال یبا احتمال گزارشگر یشرکت یترابطه ساختار حاکم یینتع

در بورس اوراق بهادار  شده یرفتهشرکت پذ 013منظور  ینا یشده است. برا یریگاندازه Z- Scoreآلتمن  شده یلمدل تعد
وجود  یو بررس یقتحق های یهآزمون فرض یقرار گرفته است. برا ی( مورد بررس0331-0331) لهسا 1 یتهران در بازه زمان

با مدل اثرت ثابت و روش حداقل مربعات  یرهچند متغ یونرگرس یلوابسته از تحل یرمستقل و متغ یرهایمتغ ینرابطه ب
 یره،مد یاتتخصص اعضاء ه ینهد بد ینشان م یقتحق یهایافتهشده است.  استفاده  Eviews 9 ارافز در نرم یوزن

متقلبانه رابطه  یمال یبا احتمال گزارشگر یرهمد یاتمستقل ه یرموظفاعضاء غ یو اثربخش یحسابرس یتهکم یاثربخش
دهد و اعتبار یمتقلبانه را کاهش م یمال یاثر بخش، احتمال گزارشگر یشرکت یتساختار حاکم یعنیوجود دارد.  یمعکوس

متقلبانه  یمال ی( و احتمال گزارشگری)نسبت بدهیاهرم مال یندهد بینشان م یجدهد. نتایم فزایشرا ا یمال یگزارشگر
 یرمتقلبانه تاث یمال یو اندازه شرکت بر احتمال گزارشگر یرهمد یاتاندازه ه ینوجود دارد. عالوه برا یداریرابطه معن

 ندارد. یداریمعن
از عوامل  یک. یمتقلبانه یمال یمنتخب با گزارشگر یمال یهانسبت نیرابطه ب نییتب( 0336محمدی و همکاران )خان

 کسب و ینهیو هز سکیر شیتقلب است و موجب افزا دهیپد یمال یهاها و صورتگزارش یریموثر در کاهش اعتمادپذ
اما کشف  برد،یسوال م ریرا ز یحسابدار یحرفه یکاهش داده و اعتبار و درستکارگذاران را یهکار شده، اعتماد سرما

تقلب  یهایژگیدر ارتباط با و رایز ست،ین یاکار چندان ساده ،یحسابرسمعمول  یندهاآیفر قیاز طر تیریمد یهاتقلب
 ستندیکشف تقلب برخوردار ن یاز حسابرسان از تجربه الزم برا یاریبس گرید یوجود ندارد. از سو یادیشناخت ز تیریمد

قابل اعتماد  مدل کی نیتدو قیتحق نیا یحسابرسان هستند. هدف اصل بیهمچنان در تالش به منظور فر زین رانیو مد
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شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تحقق  رفتهیپذ یهاشرکت یبرا یمال یهاکشف تقلب صورت یبرا
ها شرکت یبنددسته یوجود تقلب و عدم وجود تقلب برا طیشرکت با شرا 016شامل  ینمونه آمار کیهدف از  نیا

 نیاند در اآزمون انتخاب شده یبالقوه برا یهاکننده ینیبشیبه عنوان پ ینسبت مال 3 نیانتخاب شده است و همچن
مدل  نیعوامل مرتبط با تقلب استفاده شده است. ا ییشناسا یمدل برا نیجهت تدو کیلجست ونیاز روش رگرس قیتحق

-ینشان م جینتا ن،یاست. بنابرا درصد برخوردار 60،12از نرخ دقت  قیتحق نینمونه مورد نظر در ا حیصح یبنددر طبقه
 یگذاران، حسابداران رسمهیبه سرما تواندیداشته که م یمال یهادر کشف تقلب صورت یمدل نقش مناسب نیکه ا دهند

 .دینما یادیکمک ز یبانک ستمیو س یدولت یو نهادها یاتیو مقامات مال یو حسابرسان داخل
تحقیق یان. بنینه زم یپرداز یهبه روش نظر یرانمتقلبانه در ا یمال یجامع گزارشگر یالگو( 0331سجادی و کاظمی )

بنیان و تجزیه و تحلیل  های تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد نظریه پردازی زمینهترکیب روشحاضر در تالش است با 
های مالی را در بستر فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ارائه نماید. جامعه اسناد و مدارک، الگوی جامع تقلب در صورت

نه هستند که با توجه به هدف تحقیق، از های مالی متقلباآماری تحقیق خبرگان صاحب نظر در خصوص پدیده صورت
های انجام شده، به منظور اند. افزون بر مصاحبهای برای مصاحبه انتخاب شدهگیری گلوله برفی یا زنجیرهروش نمونه

های پذیرفته شده در افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالی متقلبانه شرکت
پس از کسب نظر خبرگان و مطالعه دقیق اسناد، . راق بهادار تهران به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده استبورس او

 دهدمی نشان تحقیق نتایج گزارشگری مالی متقلبانه شناخته شد.  یمدارک و گزارشات، عامل فشار به عنوان شرط علّ
های سیاسی، مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت توسط ا، هزینههء استفاده از داراییسو یانگیزه مدیران، پاداش یانگیزه

های تقلب در گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظام قانونی مدیران نیز بر گزارشگری مالی متقلبانه موثرند. طرح
سی به ای و نظام راهبری شرکتی، کنترل داخلی و کیفیت حسابرو استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینه

ها شناسایی شده های مالی و اجزاء آنتقلب در صورت طرح 21 حاضر تحقیق در. شوندمی متولد گرمداخله شرایط  عنوان
بندی و تفسیر های مالی و بازار سرمایه طبقهاست. افزون بر این، پیامدهای تقلب در گزارشگری مالی در دو سطح صورت

 .شده است
و  یمال یتقلب در گزارشگر ینمقاله رابطه ب ینا. متقلبانه یمال یسود و گزارشگر یمتقس یاستس( 0331زاده و آقایی )فرج

شود که بر یتمرکز م یطیبر شرا یقتحق ینکند. به صورت خاص، در ایم یبررس ها راسود شرکت یمتقس یهایاستس
دو گروه  را در یمال یهاصورت یهارا یدتوان تجدیم یاری،اخت یاقالم تعهد یریدر به کارگ یریتمد یهایزهاساس انگ

 یمشاهده شرکت( ط 2،238شرکت )مشتمل بر  212مربوط به  یقتحق یهانمود. داده یبندطبقه یرمتقلبانه،ه و غمتقلبان
متقلبانه استفاده شده و از  یمال یگزارشگر یینها جهت تعینیبیشبه پ یابیاست. از مدل دست 0380-31 یدوره زمان

به  یجبهره گرفته شده است. نتا یقتحق یهاجهت آزمون ییتابلو هایبا اثرات ثابت و داده یکلوجست یونروش رگرس
شوند. یمتقلبانه م یمال یمرتکب گزارشگر یکنند با احتمال کمتریم یمکه سود تقس ییهادست آمده نشان داد، شرکت

توان یم تحقیق یهاهیافتلبانه دارد. براساس متق یمال یبا گزارشگر یمنف یارابطه یزن یمیسطح سود تقس ین،همچن
منجر به  یهایزهانگ یژهشرکت، به و یمال یگزارشگر یفیتدر خصوص ک یاطالعات یحاو یمیگرفت سود تقس یجهنت

 .است یمال یهاصورت یهارا یدتجد
حسابرسان و  دیاز د یمال یعوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگر ییشناسا( 0333مرادی و همکاران )

 یعوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگر ییپژوهش، شناسا نیهدف ا. شرکت یها بر عملکرد مالآن ریتأث یبررس
مورد استفاده،  قیو روش تحق یحاضر به لحاظ هدف، کاربرد قیاست. تحق رانیحسابرسان و مد دیاز د یمال یهاصورت

 بدارانعضو جامعه حسا یحسابرس یهاپژوهش، حسابرسان مستقل مؤسسه یآمار یاست. جامعه یشیمایپ -یفیتوص
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 قیتحق یهاهیشده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور آزمون فرض رفتهیپذ یهاشرکت یمال رانیو مد یرسم
با استفاده  0383-0382 یسال ها یبرا زیها نعملکرد شرکت یابیطرفه استفاده شده و ارز کی انسیوار لیاز آزمون تحل

 نیاز آن است که ب یپژوهش حاک یهاافتهیصورت گرفته است.  یستگهمب لیو به کمک تحل یونیرگرس یهااز مدل
بازار و  طیاالجرا، عوامل خطر مرتبط با شراالزم یهاو استاندارد یداخل یهااز کنترل تیریمد تیتبع ت،یریمد یهایژگیو

 جینتا نیود دارد. هم چنوج یمعنادار یبا احتمال وقوع تقلب رابطه یو ثبات مال ینگینقد ،یاتیعمل یهای ژگیصنعت، و
بازده سهام  ،یاتیعمل ینقد یهاانیها، جریینرخ بازده دارا یرهایعملکرد شرکت )متغ نیمعنادار ب یاز وجود رابطه یحاک

 تقلب است. سکیو بازده شرکت( با ر

 

 فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی
 دارد. ریشده در بورس اوراق بهادار تاث رفتهیپذ یدر شرکت ها یگذار هیبر سرما سکیتقلب و اجتناب از ر

 

 فرضیه فرعی
 ی )معیار اول( در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.گذار هیسرما براول: تقلب 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.در شرکت های ( دوم اری)معی گذار هیسرما بر: تقلب دوم
 دارد. ریشده در بورس اوراق بهادار تاث رفتهیپذ یدر شرکت های گذار هیسرما بر سکیر از: اجتناب سوم

 

 روش شناسی پژوهش
از کتب و مجالت،  ینظر ی. مبانردیگ یصورت م یا اطالعات، به صورت کتابخانه یپژوهش از لحاظ روش گردآور نیا

 یجهت گردآور قیتحق نیشده است. در ا یگردآور یو حسابدار یمال نهیدر زم یفارس یتخصص یها نامه انیمقاالت، پا
اسناد و  ریو سا یمال یها ها و صورت شرکت یحسابرس یها اسناد، سوابق و گزارش ،یاطالعات یها اطالعات از بانک

 یبرا .باشد یم نیبورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نو ویهمراه برگرفته از آرش یها ادداشتیمدارک و 
استفاده شده است و  یا از روش کتابخانه ینظر میو مفاه یمبان نیمنظور تدو اطالعات پژوهش حاضر به یآور جمع

استفاده شده است. در  یوش همبستگپژوهش، از ر یها هیجهت پردازش فرض ازیبه اطالعات موردن یابیمنظور دست به
 صورت گرفته است.استاتا اکسل و  یافزارها نرم قیها از طر داده لیتحل و  هیتجز زین انیپا
 نییتع یدانش الزم برا ایبه دست آوردن درک  یکاربرد قیاست، هدف از تحق یلحاظ هدف کاربرد از قیتحق نیا

 است. از یحاضر ازلحاظ هدف کاربرد قیشده برطرف گردد؛ لذا تحق مشخص و شناخته یازیآن ن لهیوس است که به یابزار
 یزمان یدادیاست. از روش پس رو یدادیپس رو کردیو با استفاده از رو یتجرب مهیآن از نوع ن یلحاظ طرح پژوهش

 میکه بدون دخالت مستق یا از واقعه ای پردازد یموضوع م یبه بررس دادهایکه پژوهشگر پس از وقوع رو شود یاستفاده م
و روش از  تیمستقل وجود ندارد. از لحاظ ماه یرهایمتغ یکار امکان دست نیپژوهشگر رخ داده، فراهم شود؛ افزون بر ا

 مورد یها دهیپد ای تیوضع فیها توص است که هدف آن ییها شامل مجموعه روش یفیاست، پژوهش توص یفینوع توص
از جامعه )نمونه(  ییاست که با مشاهده اجزا ییاستقرا یها لحاظ استدالل از نوع پژوهش ش ازپژوه نیاست. ا یبررس

و بر  یحسابدار یاثبات یها پژوهش در حوزه پژوهش نیا نیو همچن دیکل جامعه اقدام نما یبرا یینسبت به ارائه الگو
 است. یها مبتن شرکت یمال یها صورت یاطالعات واقع
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 آماریجامعه و نمونه 
امکان  یدر بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آمار شده رفتهیپذ یها پژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار

پژوهش  نیدر بورس اوراق بهادار است. در ا شده رفتهیپذ یها شرکت یمال یها موجود در صورت یها به داده یدسترس
 یکه نمونه آمار بیترت  نیا انتخاب خواهد شد، به  یآمار معهاز جا کیستماتیس یروش حذف قیمطالعه از طر نمونه مورد

 باشند: ریز یارهایاست که حائز مع یموجود در جامعه آمار یها شرکت هیمتشکل از کل
 اسفند باشد. 23به  یها منته شرکت یسال مال انیبودن اطالعات، پا سهی. به منظور قابل مقا0
 نداده باشند. یدوره مال رییتغ یساله( مورد بررس 6. در دوره )2
 پژوهش در دسترس باشد. نیانتخاب شده در ا یرهای. اطالعات مربوط به متغ3
 ها در بازار معامله شده باشد. . سهام آن1

ها شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون 031گیری حذفی سیستماتیک  در نتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه
 شرکت می باشد. -سال 281باشد بنابراین حجم نهایی نمونه  سال متوالی می 6ره تحقیق انتخاب شدند. دو

 

 مدل و متغیرهای پژوهش
 مدل اول

investment it = β0+ β1 Fraudulent it+ β2 Size it+ β3 LEV it + β4 CASH it+ β5 ROA it+ 

β6 QUICK it+€it 

 
 مدل دوم

investment it = β0+ β1 risk firm it+ β2 Size it+ β3 LEV it + β4 CASH it+ β5 ROA it+ β6 

QUICK it+€it 

 

 متغیر وابسته

  (:investmentی )گذار هیسرما

. که برای سنجش آن از رابطه tدر سال  iنسبت مخارج سرمایه ای سال مورد نظر به دارایی ها سال قبل، برای شرکت 
( 2101( و باالک ریشنان و همکاران )0333دستگیر و غنی زاده )ی زیر استفاده شده است که این رابطه در تحقیقات 

 مورد استفاده قرار گرفته است:

      
 

       
 

TA it-1.دارایی های سال قبل : 
I it برابر است با مخارج سرمایه ای شرکت :i  در سالt. 

 همچنین برای سنجش مخارج سرمایه ای از رابطه زیر استفاده می شود:
I it = (NFA it – NFT it-1)+DEP it 

NFA it عبارت است از خالص دارایی های ثابت شرکت :i  در سالt. 
NFA it-1: ثابت شرکت  یها ییعبارت است از خالص داراi  در سالt-1. 

DEP it عبارت است از هزینه استهالک شرکت :i  در سالt. 
 

 متغیرهای مستقل
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 (: Fraudulent)ها تقلب شرکت
-اندازه t+1 برای دورة ، با استفاده از مدل دستکاری سود بنیش2و  0های متقلبانه است که طبق مدلگزارشگری مالی 

های اند که نسبتداده کشف تقلب در گزارشگری مالی نشانی ههای انجام شده در زمینگیری شده است. بیشتر پژوهش
(. 2101، کاناپیکین و گراندین) ری مالی هستندبینی تقلب در گزارشگترین ابزار برای پیشمالی سودمندترین و ساده

شده است و به کارگیری همان مدل در محیط ایران، به علت متفاوت  ضرایب این مدل در محیط اقتصادی آمریکا طراحی
 های دقیقی منجر نشودبینیتواند به پیشمقررات با آمریکا، می های نمونه و قوانین وبودن معیار انتخاب شرکت

بنیش استفاده شده که مناسب محیط ایران  یهشد حاضر از مدل تعدیل از این رو، در پژوهش(. 0331ی و تاتلی، )کردستان
بنیش که توسط  یهو با استفاده از مدل تعدیل شد( 2101) راشد است. گزارشگری مالی متقلبانه به پیروی از رزالی و

 :گیری و محاسبه شده استاندازه ی زیرهرابطاست، مطابق  سازی شدهبومی( 0331) کردستانی و تاتلی

Adj – Mscore = 0.002+0.665(TATA)+0.257(LVGI)+0.024(SGAI)-

0.641(DEPI)+0.19(SGI)+0.004(AQI)-0.032(GMI)+0.061(DSRI) 
 

 تعریف متغیرها به شرح زیر است:
DSRI :شود. در اینگیری میاندازه یرز یههای دریافتنی هستند که به کمک رابطهایی که در حسابشاخص فروش 

 فروش است. SALESهای دریافتنی و حساب REC، رابطه

       
           

               
 

 

GMI :شود. در این رابطهگیری میاندازه زیر یهسود ناخالص که از طریق رابط یهشاخص حاشی SALES  فروش
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته است. COGساالنه و 

 

      
                           

                    
 

 

AQI :شود. در این رابطهگیری میاندازه زیر یهشاخص کیفیت دارایی که از طریق رابط CA های جاری، جمع دارایی
PPE  اموال، ماشین آالت و تجهیزات وASSETS هاست.جمع دارایی 

 

      
                      

                            
 

 

SGI :شود.گیری میاندازه زیر یهشاخص رشد فروش که از طریق رابط 

      
       

         
 

 

DEPI :شود. در این رابطهگیری میاندازه زیر یهاستهالک که به کمک رابط یهشاخص هزین  ،DEP  هزینه استهالک
 آالت و تجیزات است.خالص اموال، ماشین  PPEهای ثابت مشهود و دارایی
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SGAI :شود. در این رابطهگیری میاندازه زیر یههای عمومی، اداری و فروش که از طریق رابطشاخص هزینه SGA  و
EXP های اداری، عمومی و فروش است و هزینهSALES .فروش ساالنه است 

       
               

                   
 

 

TATA :در این .شودگیری میاندازه زیر یهها که با استفاده از رابطشاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع دارایی 
 هاست.مجموع دارایی ASSETS اقالم تعهدی )تفاوت بین سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی( و ACCرابطه 

       
     

        
 

 

LVGI :شود. در این رابطهگیری میاندازه زیر یهق رابطشاخص اهرم مالی که از طری LTD های بلند مدت جمع بدهی
CL های جاری و جمع بدهیASSETS هاست.مجموع دارایی 

       
                

                      
 

 

گزارشگری  آماری پژوهش از لحاظ یههای جامعبرای تعیین وضعیت شرکت( 2101) مطابق با پژوهش رزالی و راشد
 اند:بندی شدهها به دو گروه زیر دستهمالی متقلبانه، شرکت

 هایی که مقدارشرکت Adj-M-score های مالیباشد، گواه این خواهد بود که صورت 1/1 ها کمتر یا مساویآن 
داده  ها صفر اختصاصو به آنشرکت دستکاری نشده است و فرض بر این است که گزارشگری مالی متقلبانه ندارند 

 .می شود

 هایی که مقدارشرکت Adj-M-score شرکت  های مالیباشد، گواه این خواهد بود که صورت 1/1 ها بیشتر ازآن
 .می شود اختصاص داده 0بر این است که گزارشگری مالی متقلبانه دارند و به آنها  دستکاری شده است و فرض

 

بتا استفاده شده است. این  معیارگیری ریسک شرکت از در تحقیق حاضر برای اندازه (:risk firm) سکیاجتناب از ر

 و به صورت زیر محاسبه می شود: آورد محاسبه شده است.افزار رهشاخص با استفاده از نرم
 

 :(β) ضریب بتا

در یک سهم با ی بین ریسک سیستماتیک موجود نتیجه مقایسه  (β)شاخص ریسک سیستماتیک یا همان ضریب بتا
 تمامی بازار پرتفوی به توجه با سهم یک ریسک نسبی معیار بتا باشد. ریسک سیستماتیک موجود در کل بازار سهام می

 .از شاخص قیمت بورس سهام استفاده می شود (β) محاسبه برای. باشدمی هاسهام

    
     

     
 

 

= Ri منظور از بازده بدون ریسک :بازده مورد انتظار دارایی  (Rf)گذار بدون قبول هیچ ، حداقل بازدهی است که سرمایه-

 .تواند کسب نماید گونه ریسکی می

=Rf  گذار دارای  رمایهس برای سهم خرید اینکه به توجه با  .متوسط نرخ سود بدون ریسک ساالنه :بازده بدون ریسک
به خاطر ریسک مورد نظر، نسبت به نرخ بازده بدون ریسک افزایش  (Ri) ریسک است لذا نرخ بازده مورد انتظار از سهم

 :گویند یابد که به تفاوت آن دو صرف ریسک دارایی می می
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=Rm  نشان دهنده متوسط بازدهی ساتنه محقق شده :بازده یا شاخص بازار 

 Ri– Rf = صرف ریسک دارایی

، صرف ریسک بازار (Rf) و نرخ بازده بدون ریسک (Rm) بازاربا توجه به توضیحات فوق به تفاوت بازده مورد انتظار 
 .شود گفته می

 Rm– Rf = صرف ریسک بازار

شود. بنابراین ضریب بتا درجه تغییرپذیری و به تفاوت بین شاخص بازار با بازده بدون ریسک صرف ریسک بازار گفته می
ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات شاخص بورس و یا میزان 

 :دهد. با این توضیح رابطه بتا به صورت زیر خواهد بود ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بازار نشان می

β =(راتییتغ ی(/)بازار بازدهراتییتغ ی)سهم بازده 

 

 متغیرهای کنترلی

شود به یحذف م ای یوابسته توسط پژوهشگر خنث ریمتغها بر آن ریکه تأث ی شوداطالق م یکنترل به عوامل یرهایمتغ
 یرهایاستفاده از متغ لیکند. دلیوابسته کنترل م ریشرکت را بر متغ یهایژگیو یاثر بعض یکنترل یهاریمتغ یطور کل

به است.  یوابسته و مستقل اصل یرهایمتغ نیدر ارتباط ب اشناختهعوامل شناخته شده و ن ریپژوهش، تأث نیکنترل در ا
 :باشد یم ریبه شرح ز یکنترل یرهای( متغ2103) گنگ و همکاران قیاز تحق تیتبع

Sizeسال شروع در شرکت کل دارایی طبیعی : اندازه شرکت: لگاریتم. 

LEVهای پایان  کل دارایی توسط و شده گیریاندازه( مدت کوتاه بدهی و) مدت دراز بدهی عنوان به که مالی، : اهرم
 . شودمی بندیسال مقیاس

CASHهای پایان  کل دارایی از استفاده با بوده و فروش قابل بهادار اوراق و نقدینگی عنوان به : نگهداشت وجه نقد، که
 . شودمی بندیسال مقیاس

ROAگیریاندازه های پایان سال، کل دارایی توسط شده بندیمقیاس عملیاتی سود عنوان به که شرکت، : سودآوری 
 . شود می

QUICK: شود می محاسبه( جاری تعهدات/دریافتنی+نقدینگی) صورت به که آنی، نسبت . 

 

 یافته های پژوهش

 های توصیفی  یافته
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آن

دهد. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میهای مربوط (، آمار توصیفی داده0است. نگاره )
 ( می باشد. 0333تا  0331ساله ) 6شرکت نمونه طی دوره زمانی  031به 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :(1)جدول 
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 11381 -11163 61038 11860 11122 11061 11106 گذاریسرمایه

 0 11111 01820 11316 11212 11111 11233 معیار اول تقلب

 0 11111 01820 -11316 11212 11111 11216 معیار دوم تقلب 

 361311 -11111 011261 001182 11103 21211 11163 ریسک

 031223 001060 11331 11301 01288 01332 011166 اندازه شرکت
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 01161 11102 31103 11106 11116 11206 11163 اهرم مالی

 11121 11112 231233 31128 11112 11118 11133 نگهداشت وجه نقد

 11638 -11111 11102 11222 11103 11011 11003 سودآوری

 131800 11221 0181121 81363 21386 21202 01821 نسبت آنی

 برای خوبی شاخص و است توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است میانگین مرکزی، شاخص ترین اصلی
 بیشتر دهد می نشان که باشد می/.( 133) با برابر وجه نقد برای میانگین مقدار مثال برای. هاست داده مرکزیت دادن نشان
 یا یکدیگر از پراکندگی میزان تعیین برای معیاری پراکندگی، پارامترهای طورکلی به اند. یافته تمرکز نقطه این حول ها داده

 پارامتر این مقدار. است معیار انحراف پراکندگی، پارامترهای ترین مهم از. است میانگین به نسبت ها آن پراکندگی میزان
 نشان که باشد می 11112 با است برابر نگهداشت وجه نقد برای و 21386 با ی برابرنسبت آن برای کلی، توصیفی آمار در

 . هستند معیار انحراف کمترین و بیشترین دارای ترتیب به متغیر دو این دهد می

 

 ضریب همبستگی
ضریب همبستگی، شدت رابطه  باشد.یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می ضریب همبستگی

همبستگی این است که آیا همبستگی بدست  داری درمفهوم معنی دهد.را نشان می )مستقیم یا معکوس( نوع رابطهنیز و 
دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این دانست یا واقعا نشان می توان شانسی و تصادفیآمده بین دو متغیر را می

است )مومنی و فعال قیومی،  تراهمیتدار است یا نه از خود عدد به دست آمده با موضوع که عدد به دست آمده معنی
های که دادههای پژوهش از توزیع نرمال برخوردار نباشند از همبستگی اسپرمن و در صورتیکه دادهر صورتی(. د0382

 گردد.پژوهش از توزیع نرمال برخوردار باشند از همبستگی پیرسون استفاده می
 ضریب همبستگی (:2)جدول 

X
9

 

X
8

 

X
7

 

X
6

 

X
5

 

X
4

 

X
3

 

X
2

 

X
1

ها 
ماد

ن
 

        0 X1 

       0 11063- X2 

      0 0- 11063 X3 

     0 11116- 11116 11021 X4 

    0 11111 11122 11122- 11126 X5 

   0 11100- 11382- 11011 11011- 11012- X6 

  0 11023- 11133- 11131 11632- 11632 11028- X7 

 0 11221 11621- 11081 11102 11080- 11080 11282 X8 

0 11383 11163 11181- 11121- 11321 11121- 11121 11016 X9 

 ضرایب از یک هیچ که شودمی مشاهده. شودمی استفاده ساده خطیهم کشف برای همبستگی ضریب جدول از معموالً
 مستقل متغیرهای بین شدید همبستگی وجود عدم بیانگر مورد این و نیست درصد 81 از بیش مستقل متغیرهای بین

 نشان نتایج که شده استفاده واریانس تورم آزمون از چندگانه خطیهم بررسی برای ندارد و وجود ساده خطیهم و است
 ندارد. وجود مستقل متغیرهای بین نیز چندگانه خطی هم داد
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 آزمون مانایی متغیرها
 نامانایی. باشد می تحقیق متغیرهای مانایی بررسی داشت نظر در ها مدل برازش از قبل همیشه بایستی که نکاتی از یکی

 اگر. گردد می شده برآورد رگرسیونی مدل شدن کاذب به منجر متغیرها زمانی سری بودن تصادفی عبارتی به یا متغیرها
 متغیرهای بین مفهومی رابطه هیچ کهحالی در باشند، ناپایا مدل ضرایب برآورد در استفاده مورد زمانی سری متغیرهای

 منظور به. گیرد انجام متغیرها بین ارتباط میزان مورد در نادرستی های استنباط تا شود می موجب باشد، نداشته وجود مدل
 آزمون آن یافته تعمیم فولر دیکی آزمون چاو، لین آزمون پسران، و شین ایم آزمون از تحقیق متغیرهای پایایی آزمون

 تمامی برای سطح در ها آزمون این زیر جدول در. است شده استفاده شده استاندارد های داده روی بر پرون فیلیپس
 باشند. می مانایی ویژگی دارای فوق های آزمون نظر از متغیرها تمامی که کنیم می مشاهده و شده انجام متغیرها

 پژوهش متغیرهای برای( هاریس)مانایی آزمون :(3) جدول
 نتیجه معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا است 11111 -021168 گذاریسرمایه

 مانا است 11111 -011310 معیار اول تقلب

 مانا است 11111 -011312 معیار دوم تقلب 

 مانا است 11111 -011613 ریسک

 مانا نیست 0 61021 اندازه شرکت

 مانا است 11111 -81812 اهرم مالی

 مانا است 11111 -011111 نگهداشت وجه نقد

 مانا است 11111 -011118 سودآوری

 مانا است 11111 -31333 نسبت آنی

 (اخالل جمالت بودن مانا) جمعی هم

 هستند مانا خطا جمالت 11111 -021611 مدل اول

 هستند مانا خطا جمالت 11111 -021611 مدل دوم

 هستند مانا خطا جمالت 11111 -031061 مدل سوم

درصد بوده  1متغیر اندازه شرکت( کمتر از شود سطح معناداری همه متغیرها )بجز  مشاهده می 3با توجه به جدول شماره 
درصد  1شود سطح معناداری کمتر از مانده مشاهده میو بیانگر مانا بودن متغیرهاست. همچنین در بررسی خطاهای باقی

 باشد لذا مدل به صورت هم جمعی مانا است.می
 

 آزمون تشخیص توزیع نرمال
 میها را کشف کنآن نیارتباط ب میخواه یکه م میدار اریداده )عدد( در اخت یهمواره تعداد یریگ پس از انجام هر نوع اندازه

 عینحوه توز ستیبا یابتدا م کار نیانجام ا ی. برامیکن لیو تحل هیها را تجزآن میتا بتوان میینما یبند ها را دستهآن ای
 میاکرده یآور که جمع ییها داده یگستردگو  یکه پراکندگ دیگو یها به ما م داده عیتوز تر ه. به عبارت سادمیها را بدان داده

 در این آزمون .استفاده شده استشاپیرو ویلک به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون  چگونه است.
 :ی توزیع نرمال نمی باشدنشان دهنده% باشد 1از  کمترداری هرگاه سطح معنی

 نتایج آزمون توزیع نرمال (:0) جدول
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 11111 21131 گذاریسرمایه

 توزیع نرمال دارد 11183 01380 معیار اول تقلب
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 توزیع نرمال دارد 11331 11266 معیار دوم تقلب 

 توزیع نرمال ندارد 11111 011210 ریسک

 توزیع نرمال ندارد 11111 21801 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 11111 31318 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد 11111 021138 نگهداشت وجه نقد

 توزیع نرمال ندارد 11111 21881 سودآوری

 توزیع نرمال ندارد 11111 011331 نسبت آنی

 خطا مقادیر بودن نرمال

 دارد نرمال توزیع 11621 61318 مدل اول

 دارد نرمال توزیع 11683 61318 مدل دوم

 دارد نرمال توزیع 11133 81111 مدل سوم

شود که سطح معناداری همه متغیرها )بجز متغیرهای معیار اول و دوم طبق نتایج آزمون مشاهده می نرمال بودن متغیرها:
درصد  1های مدل نیز بیشتر از ماندهباقیمعناداری  سطحباشد لذا دارای توزیع نرمال نیستند. درصد می 1تقلب( کمتر از 

 های رگرسیونی فوق می باشد. مانده در مدلباشد و بیانگر نرمال بودن توزیع خطاهای باقیمی
 

 لیمر)چاو( و آزمون هاسمن  Fزمون آ

 چنین به. باشدمی مقطعی هم و زمانی سری هایداده دربرگیرنده هم هستیم روبرو هاآن با ما که هاییداده اوقات گاهی
 روبرو کلی حالت دو با دیتا پانل مدل برآورد در .است شده شناخته دیتا پانل یا هاداده از پانلی عموماً هاداده از ایمجموعه

 pool) دیتا پول مدل با صورت این در که است یکسان مقاطع کلیه برای مبدأ از عرض که است این اول حالت. هستیم

data )دیتا پانل حالت این به که است متفاوت مقاطع تمام برای مبدأ از عرض  دوم حالت. هستیم مواجه (panel data )
 برای لیمر-اف آزمون بنابراین. شودمی استفاده لیمر-اف نام به آزمونی از فوق حالت دو شناسایی برای. شودمی گفته

 .شود می استفاده ثابت اثرات با رگرسیون و( تلفیقی) دیتا پول رگرسیون هایروش بین انتخاب
 شود.می انتخاب (دیتا پانل) تابلویی هایداده باشد، 1111 سطح از ( کمترprob) چاو یآماره معناداری میزان کهصورتی در
 شود. انجام نیز هاسمن آزمون باید تصادفی یا ثابت اثرات تشخیص برای حالت این در

 نتایج آزمون اف لیمر)چاو( (:5)جدول 
 نتیجه سطح معناداری  آزمون آماره نام مدل 

 تابلویی هایداده 11111 0180 مدل اول

 تابلویی هایداده 11111 0122 مدل دوم

 تابلویی هایداده 11111 0181 مدل سوم

-داده رویکرد درصد است، از این رو 1ها کمتر از آزمون اف لیمر در همه مدل معناداری، چون سطح  1با توجه به جدول 

 گیرند. تلفیقی مورد پذیرش قرار می هایداده تابلویی در مقابل رویکرد های
 نتایج آزمون هاسمن (:6)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام مدل

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 11111 011283 مدل اول

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 11111 011301 مدل دوم

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 11111 001862 مدل سوم
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درصد است، از این رو اثرات ثابت عرض از  1های فوق کمتر از ، چون سطح معناداری آزمون در مدل6با توجه به جدول 
 گیرد.مبدأ در مقابل اثرات تصادفی مورد پذیرش قرار می

 

 همسانی واریانس در مقادیر خطا
اما به طور متعارف در  باشد.همسانی واریانس جمالت اخالل مییکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود 

دار جمالت ها مقطعی ممکن است واریانس جمالت اخالل ثابت نموده و از مقادیر وقفههای سری زمانی و دادهداده
 هایکند وتخمین زنندهدر این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل بروز می اخالل تبعیت نماید.

 .رغم بدون تورش بودن دارای کارایی نخواهد بودرگرسیون علی
 های آماری این آزمون به شرح ذیل است. فرض

 است. همسان خطا مقادیر واریانس: (H0) صفر یفرضیه
 نیست. همسان خطا مقادیر واریانس: (H1) مقابل یفرضیه

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس (:7)جدول 
 نتیجه معنی داری آزمونآماره  های پژوهشمدل

 واریانس ناهمسانی وجود 11111 881236 مدل اول

 واریانس ناهمسانی وجود 11111 831336 مدل دوم

 واریانس ناهمسانی وجود 11111 021216 مدل سوم

-درصد می 1داری آزمون والد تعدیل شده در هر سه مدل کمتر از دهد که سطح معنینشان می 2نتایج حاصل در جدول 

باشد. الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین نهایی باشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می
 ( است.glsاز طریق دستور ها دهی به دادهمدل ها رفع گردیده )با روش وزن

 

 خطا مقادیر همبستگی خود
دارند، فرض عدم خود همبستگی سریالی بین جمالت پسماند های زمانی قرار  در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سری

باشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل، به شوند، بنابراین الزم میکه از فروض مهم مدل کالسیک است، اغلب نقض می
بررسی پدیده خود همبستگی سریالی بین جمالت پسماند پرداخته شود؛ زیرا در صورت وجود خودهمبستگی سریالی بین 

س واریان حداقل دارای یعنی نیستند کارا تورش، بدون ها زن تخمین تمام بین در دیگر OLS های زن زاء اخالل، تخمیناج
 درشود. های سری زمانی دیده میاین مشکل بیشتر در داده باشند و در نتیجه استنباط آماری، قابل اعتماد نخواهد بود نمی
 :است زیر شکل به هافرضیه آزمون این

H0 :جمالت پسماند دارای خودهمبستگی سریالی نیستند.  
H1 :جمالت پسماند دارای خودهمبستگی سریالی هستند.   

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی (:8)جدول 
 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون های پژوهشمدل

 سریالی خودهمبستگی وجود 11111 081222 مدل اول

 سریالی خودهمبستگی وجود 11111 061221 مدل دوم

 سریالی خودهمبستگی وجود 11111 211008 مدل سوم
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درصد  1شود که سطح معناداری آزمون والدریج در هر سه مدل کمتر از ، مشاهده می8با توجه به نتایج جدول شماره 
در نرم افزار استاتا، این  Auto Correlationاستفاده از دستور باشد و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی است. که با می

 مشکل رفع شده است.
 

 فرضیه اول 
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.ی در شرکتگذارهیسرما برتقلب 

گیری از دو معیار استفاده شده است از این رو فرضیه اول در قالب مدل رگرسیونی اول )معیار که برای اندازهبا توجه به این
 تقلب( و مدل رگرسیونی دوم )معیار دوم تقلب( آزمون شده است.اول 

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی اول (:9)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 11111 -6112 11138 -11611 معیار اول تقلب

 11110 -3121 11112 -11112 اندازه شرکت

 11111 1116 11108 11121 اهرم مالی

 11133 -1160 11118 -11111 نگهداشت وجه نقد

 11111 01188 11130 11133 سودآوری

 11110 3112 11112 11113 نسبت آنی

 11303 0 11131 11131 عرض از مبدا

 های اطالعاتیسایر آماره

 درصد 60 ضریب تعیین تعدیل شده

 (11111) 181163 سطح معناداری  - Fآماره  

 01813 واتسوندوربین 

باشد از درصد می 1که متغیر معیار اول تقلب دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از نتیجه فرضیه: با توجه به این
های پذیرفته شده ی در شرکتگذارهیسرما برتقلب توان گفت این رو دالیل کافی برای رد فرضیه اول وجود ندارد و می

 معکوس و معنادار دارد.در بورس اوراق بهادار تاثیر 
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی باشد که نشان میدرصد می 60کیفیت برازش مدل: ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

و سطح معناداری  181163درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  60 اندموجود در مدل توانسته
توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره باشد از این رو میمیدرصد  1آن کمتر از 

 باشد.است و نشان از نبود خود همبستگی مرتبه اول در مدل می 211و 011باشد که مابین می 01813دوربین واتسون 
 تخمین نهایی مدل رگرسیونی دوم (:14)جدول 

 سطح معناداری zآماره  استاندارد ضرایبانحراف  ضرایب متغیرها

 11110 -3112 11112 -11113 معیار دوم تقلب

 11110 -3121 11112 -11112 اندازه شرکت

 11111 1116 11108 11121 اهرم مالی

 11111 -6112 11138 -11611 نگهداشت وجه نقد

 11111 01188 11130 11133 سودآوری

 11133 1160 11118 11111 نسبت آنی

 11113 1183 11131 11123 عرض از مبدا

 های اطالعاتیسایر آماره
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 درصد 16 ضریب تعیین تعدیل شده

 11111 301123 سطح معناداری - Fآماره  

 01803 دوربین واتسون

باشد از درصد می 1که متغیرمعیار دوم تقلب دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از نتیجه فرضیه: با توجه به این
های پذیرفته شده ی در شرکتگذاریهسرما برتقلب توان گفت این رو دالیل کافی برای رد فرضیه اول وجود ندارد و می

 در بورس اوراق بهادار تاثیر معکوس و معنادار دارد.
و کنترلی  دهد متغیرهای مستقلباشد که نشان میدرصد می 16کیفیت برازش مدل: ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

و سطح معناداری  301123درصد از تغییرات متغیروابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  16اند  موجود در مدل توانسته
توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره درصد می باشد از این رو می 1آن کمتر از 

 باشد.است و نشان از نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل می 211و 011د که مابین باشمی 01803دوربین واتسون 
 

 فرضیه دوم
 دارد. ریشده در بورس اوراق بهادار تاث رفتهیپذ یهادر شرکتی گذارهیسرما بر سکیر ازاجتناب 

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی سوم (:11)جدول 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 11111 3126 11112 11118 ریسک

 11800 -1121 11112 -11116 اندازه شرکت

 11102 2133 11106 11111 اهرم مالی

 11111 -6136 11133 -11633 نگهداشت وجه نقد

 11111 01112 11133 11108 سودآوری

 11111 1162 11118 11111 نسبت آنی

 11102 2133 11133 11123 عرض از مبدا

 های اطالعاتیسایر آماره

 درصد 81 ضریب تعیین تعدیل شده

 11111 331181 سطح معناداری - Fآماره  

 01232 دوربین واتسون

باشد از این رو درصد می 1و سطح معناداری کمتر از  مثبتکه متغیر ریسک دارای ضریب نتیجه فرضیه: با توجه به این
 رفتهیپذ یهادر شرکتی گذارهیسرما بر سکیر ازاجتناب توان گفت دوم وجود ندارد و می دالیل کافی برای رد فرضیه

 .داردمستقیم و معنادار  ریشده در بورس اوراق بهادار تاث
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی باشد که نشان میدرصد می 81تعیین تعدیل شده برابر با  ضریبکیفیت برازش مدل: 

و سطح معناداری  331181درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  81ه اند توانستموجود در مدل 
توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره باشد از این رو میدرصد می 1آن کمتر از 

 باشد.نشان از نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل میاست و  211و 011می باشد که مابین  01232دوربین واتسون 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
-پرداخته است. برای سنجش متغیر سرمایه یگذارهیبر سرما سکیتقلب و اجتناب از ر ریتأث یبررسرو به تحقیق پیش

( استفاده شده است. همچنین برای 2100) و همکاران ریمالمندا( و 2111) تیو ت ریمالمنداگذاری از مدل ارائه شده توسط 
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از  سکیاجتناب از ر( استفاده شده و برای سنجش متغیر 2101) کاناپیکین و گراندینها از مدل سنجش تقلب شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ضریب بتا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت

شرکت به عنوان نمونه مورد  031باشد. که پس از اعمال محدودیت های تحقیق تعداد می 0332الی  0332دوره زمانی 
ی تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره گیری متغیرهامطالعه در این تحقیق انتخاب شدند. پس از اندازه

 فاده گردید.ی تحقیق استهاهای پانل برای آزمون فرضیهمبتنی بر تکنیک داده
دارد.  یمعکوس ریشده در بورس اوراق بهادار تاث رفتهیپذ یدر شرکت ها یگذار هیتقلب بر سرمانتایج تحقیق نشان داد 

در این راستا  ندارد. ریشده در بورس اوراق بهادار تاث رفتهیپذ یدر شرکت ها یگذار هیبر سرما سکیاجتناب از ر یول
خود  یتقلب انجام دادند. آنها در مطالعه صیمربوط به تشخ قاتیتحق رامونیپ یجامع ی( بررس2101و همکاران ) فتونیرل

و  سهیمقا ،یبندشناخته شده تقلب را فرمول یهاو زیرمجموعه یانواع اصل یمنتشر شده درباره یعلم یهاتمام مقاله
تقلب  صخیمرتبط با تش یهایر روشدر مقایسه با سا ،یکه روش داده کاو دهدیها نشان مآن جیاند. نتاخالصه کرده

 بهتر و کارآمدتر است.
 

 در راستای نتایج حاصل شده پیشنهاداتی به شرح زیر حاصل می شود:
شود به منظور کاهش احتمال انحراف در یم شنهادیها پگذاران و صاحبان سهام شرکتپژوهش به قانون جیبراساس نتا

و مقررات  نیو قوان یاو حرفه یاصول اخالق تینها به رعاآ یبندیپا زانیو م رانیمد یهایژگیبه و ،یمال یگزارشگر
 گذار باشد.ریتواند تاثیم یرکتش تیحاکم یراستا بهبود سازوکارها نیتوجه کنند. در ا

 تیفیبا ک یمال یگزارشگر افتیدرآمد ممکن و در نیشتریمنابع شرکت به ب لیشود بمنظور تبدیم هیسهامداران توص به
منبع و متعهد بودن  یریها در بکارگآن یمندنسوابق و توا یبا بررس رهیمد تیاز تقلب، در زمان انتخاب هئ یو عار یعال

 اداره شرکت انتخاب کنند. یبرا یمناسب رانیبه تحقق اهداف شرکت، مد
تا  دینما بیمتقلب توص یهاشرکت رانیمد یبرا یارانهیگسخت یهیبازدارنده و تنب نیبورس اوراق بهادار قوان مسئوالن

 .ابدیمتقلبانه کاهش  یمال یهاارائه صورت یشده در بورس اورا بهادار برا رفتهیپذ یهاشرکت رانیمد یهازهیانگ
به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در بررسی شرکت ها ریسک شرکت را با شرکت های مشابه در صنعت مورد مقایسه 

 قرار دهند.
پیشنهاد می شود با اتخاذ تدابیر سرمایه گذاری میزان ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند تا منجر به مدیران شرکت ها 

 به جذب سرمایه گذاری شود.
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