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و  بورس عضو های شرکت مالی صورت های در تقلب و سود مدیریت رابطهبررسی 

 فرابورس

 
 زهره بابابی

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،مدیریت مالی گروه

 دکتر فرید صفتی

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،حسابداری گروه

 دکتر علیرضا غیاثوند

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،حسابداری گروه

 
 چکیده

 فرابورس مورد بررسی قرار گرفت. و بورس عضو های شرکت مالی های صورت در تقلب و سود مدیریت در این پژوهش رابطه

 مشاهدات تعداد مجموع در که باشدمی( 1838 تا 1831)مالی سال 11 برای شرکت 171 هایداده بر مشتمل تحقیق هایداده

که باتوجه به سطح معنی . باشدمی برا -جارکیو ،آزمونشد استفاده متغیرها بودن طبیعی بررسی جهت که آزمونی .باشندمی 1561 برابر

داده  داری معنی برا گرفته شد که این بار سطح -داده ها، نرمال نبودند و پس از نرمال سازی دوباره آزمون جارکیو 16/1داری کمتر از 

 DEin,lin&chuبود و فرض نرمال بودن تأیید گردید.سپس جهت برآورد مانایی از آزمون مانایی   16/1 از بیشتر تحقیق های متغیرهای

 افزار نرمبا جهت آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک .باشند می مانا مطالعه مورد متغیرهایاستفاده گردید که تمامی 

EViews8 .تعهدی اقالم متغیرهای بین که دهد می نشانبرای شرکت های دارای مدیریت سود  لجستیک مدل برآورد نتایج استفاده شد  

 بازده فروش، رشد ناخالص، سود حاشیه رشد دریافتنی، های حساب رشد متورم، درآمد گزارش ها، بینی پیش به دستیابی اختیاری، غیر

 وجود داری معنی رابطه مالی های صورت در تقلب احتمال با سهام صاحبان حقوق به بدهی دارائیها، مجموع سرمایه، وری بهره ها، دارایی

 مالی های صورت در تقلب" رفتارهای از درصد 63 مدل این که دهد می نشان مکفادن r2 آماره عددی مقدارالزم به ذکر است که  .دارد

 نتایج دهد می نشان سود مدیریت فاقد های شرکت برای لجستیک مدل برآورد تایجاست  مناسبی رقم که کند می بینی پیش را "

 درآمد گزارش ها، بینی پیش به دستیابی اختیاری، غیر تعهدی اقالم متغیرهای بین که دهد می نشان لجستیک مدل برآورد

 داری معنی رابطه مالی های صورت در تقلب احتمال با سهام صاحبان حقوق به بدهی و ها، دارایی بازده فروش، رشد متورم،

 را " مالی های صورت در تقلب" رفتارهای از درصد 51 مدل این که دهد می نشان مکفادن r2 آماره عددی مقدار .دارد وجود

 است مناسبی رقم که کند می بینی پیش

 
 سود،تقلب،اقالم تعهدی. مدیریت :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 گردیده سبب تقلب کشف و پیشگیری طور همین و مصادیق و عوامل ارزیابی و شناخت منظور به حسابرسی های روش تکمیل

 باقی حسابرسی و حسابداری حرفه در اهمیت حائز و برانگیز بحث موضوعی عنوان به همواره اقتصادی معضل این که است

 مبادالت گزارش و ثبت نحوه در و مالی گزارشگری در را خویش قضاوت مدیران که است وقتی سود مدیریت همچنین. بماند

 اقتصادی عمکرد به نسبت را سهامداران از برخی یا داده؛ صورت مالی های ش گزار درمحتوای تغییری که نمایند وارد بصورتی

 توجه با. تأثیرگذارند اند، شده گزارش حسابداری ارقام به وابسته که قراردادی پیامدهای و معیارها بر یا و نمایند؛ گمراه شرکت

 در شده پذیرفته های شرکت مالی های صورت در تقلب امکان و سود مدیریت رابطه بررسی به تحقیق این در فوق، مطالب به

 اهمیت حائز بودن بدیع جنبه از هم که شود می پرداخته علمی مدل یک ارائه با 38 تا 31 سال در تهران بهادار اوراق بورس

 همچون ذیربط سازمانهای حسابرسان، توانایی افزایش در مالی، صورتهای در تقلب از پیشگیری و کنترل جهت در هم و است

 .بود خواهد کاربرد قابل مساله، این با درگیر افراد تمامی و بهادار اوراق بورس

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 با را مزایایی تا گیرد کار به مهارت با است قادر فرد یک که است متعددی تواناییهای همه برگیرنده در و عام اصطالحی تقلب

 دادن؛ فریب فرایند توصیف برای که است اصطالحی تقلب دیگر عبارت به .آورد دست به دیگران به اطالعات ارائه نادرست

 .شود می برده کار به است مالی نفع معموال که دیگر اشخاص یا شخص از منفعت نوعی آوردن دست به نیرنگ برای و اعتماد

 به برای قصد روی از و عمدا باید متقلب شخص دهد؛ رخ تقلب اینکه برای .دارد تفاوت بسیار غیر عمدی اشتباهات با تقلب

 موارد بیشتر اند، شده مالی گزارشگری در تقلب مرتکب افراد، از بسیاری که حالی در .کند را اغفال دیگران منفعت آوردن دست

(.  تقلب 2اند ) داشته تقلب ایجاد در بیشتری نقش مالی مدیران و مدیره اعضای هیئت عامل، مدیر که است حاکی شده مطالعه

شده حسابداری به  پذیرفته اصول بر منطبق غیر شهای استفاده ازرو با مدیران، که افتد می اتفاق زمانی مالی  های صورت در

 فعالیت های نتایج در تاثیر و نفوذ یا شرکت زیرساختی و اساسی عملیات درباره منظور گمراه کردن گروهی از سهامداران

 (.17) دارند مالی صورت های دستکاری در سعی ارقام حسابداری، در مشهود قراردادی شرکت،

 اعمال هنگام در شرکت مدیریت .رود می کار به ها داده دستکاری جهت مدیریت توسط که است روشی سود مدیریت     

 موارد در حتی باشد. می سود صاحبان مقابل در شرکت منافع از نگهداری کار، از این هدف که داند می آشکارا سود، مدیریت

 صاحبان برابر در شرکت از بیشتر چه هر نگهداری علت به مدیران به یافته اختصاص کسب پاداش منظور به سود مدیریت دیگر

گرفته  انجام گوناگون کشورهای در حسابداری تعهدی اقالم بر تأثیرگذار های عامل مورد در زیادی های است. پژوهش سود

 اقالم است ممکن که متغیرهایی دیگر از .پاداش و شرکت اندازه ، سرمایه به بدهی نسبت از: عبارتند ها عامل این از برخی است.

 ها شرکت که هایی دلیل از یکی .هستند رویاروی با آن شرکت ها که است مؤثری مالیات نرخ دهند، قرار تأثیر تحت را تعهدی
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 سرمایه به بدهی نسبت این (. هرچه18) است شان سرمایه به بدهی نسبت بودن باال آورند، می سود مدیریت به رو آن، سبب به

 حسابهایی جمله از دریافتنی حسابهای و درآمدها .کند می انتخاب را بیشتری سود افزاینده های روش مدیریت، باشد، باالتر

 بسیار ها درآمد طریق از می گیرند. تقلب قرار دستکاری مورد مالی صورتهای به مربوط تقلب در بیشتر و آسانتر که هستند

 دارد وجود درآمدها جعلی و شناسایی نادرست برای قبولی قابل های گزینه و جایگزینها موارد، از بسیاری در که چرا است عادی

 از استفاده با سود و دستکاری دارند تقلب ارتکاب برای روش این از استفاده به بیشتری عالقه سبب، شرکت ها همین به و

 

 

  

 و نادرست درآمد حساب دریافتنی، ایجاد طریق از تواند می شرکت مثالً .است آسان بسیار دریافتنی حسابهای و درآمد حساب

 (.3گردد ) خالص سود ایجاد سبب طریق این از و کند شناسایی واقعی غیر

 ( و11) آینده در آنها سازی معکوس و اختیاری تعهدی اقالم کارگیری به طریق از سود مدیریت از استفاده با یا ها شرکت      

 سازی معکوس محدودیت های به توجه با کنند. اما مالی صورت های اقدام دستکاری توانند می تقلب ارتکاب از استفاده با یا

رو  عمل روبه این اقتصادی پیامدهای با باید یا می کنند سود مدیریت به اقدام که هایی شرکت آتی، های در دوره تعهدی اقالم

ایجاد  به تعهدی اقالم طریق از چند سال متوالی مدیران طی که زمانی (.11) نمایند خنثی را آن اثرات تقلب شوند یا بوسیله

شوند، محدودیت در  می گذشته برگشت نمودن و استهالک سودهای به مجبور آن از پس و سودهای مدیریت شده اقدام کرده

 های تقلب فعالیت به خود، نظر مورد اهداف حفظ برای که آورد خواهد وجود به را احتمال این سود انعطاف پذیری مدیریت

   (.3) گرفت نظر در مثبت ارتباط یک تقلب و شده ایجاد اختیاری تعهدی اقالم بین می توان لذا شوند؛ متوسل آمیز

 سهام قیمت قوی غیرمنتظره عملکرد تقلب، ارتکاب از قبل متقلب شرکت های که می دهند نشان (2111) همکاران و دچو    

 قیمت رکود و دلسردی سرمایه گذاران از اجتناب منظور به تقلب انجام به شرکت روی فشار ایجاد باعث که می دهند ارائه را

 موارد از را دقیقی غیر آمریکا، آمار بهادار اوراق بورس حسابرسی و اجرایی حسابداری بیانیه های عالوه به شود. می سهام باالی

 دو این ادغام (.  با17) می کند فراهم اند، شده انجام آنها از عبور یا شده انجام پیش بینی های به دستیابی منظور که به تقلب

می  تقلب، ارتکاب جهت در ای انگیزهعنوان  به تحلیلگران پیش بینی و تقلب روی بر سود مدیریت سابقه اثرات یعنی مطلب

 تهای صور به دستکاری اقدام آنها از عبور شده یا انجام به پیش بینی های دستیابی برای که هایی که شرکت زد حدس توان

 داشت. چنین خواهند متقلبانه اعمال بکارگیری در بیشتری احتمال باشند، داشته سود مدیریت سابقه که زمانی مالی می کنند،

 .می بینند روند محدود این ادامه در را خود توانایی و شوند می روبرو سود مدیریت در محدودیت با هایی شرکت

 اولین عنوان درآمدرا به حساب گذشته پژوهش های .است درآمدی های بحسا تقلب، ارتکاب در دیگر انگیزشی عامل     

 عنوان به تواند می درآمد غیرعادی تغییرات یا عادی غیر سطوح که می کنند بیان ( و3می کنند ) مطرح تقلب ارتکاب هدف

 تفاوت بین و تقلب بین مثبت ای رابطه ( با مستند کردن2113 ) همکاران و برازل حساب باشد. این در تقلب وجود از سرنخی

 شرکت واقعی عملکرد بهبسته  هم شدیداً  مالی غیر مقادیر که می کنند عنوان کار، نیروی تعداد تغییرات و درآمد تغییرات

 در تاکنون آنچه بر گیرند. عالوه قرار استفاده عملکرد مورد ارزیابی در توانند می لذا است مشکل نسبتاً آنها دستکاری و هستند

 حتی ها که شرکت داشت خواهد وجود احتمال این شد گفته سود مدیریت سابقه وجود با همزمان تقلب ارتکاب امکان با ارتباط
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 به شرکت واقعی اگر سود مثال گردند. برای عمل این مرتکب تقلب های به علت انگیزه تنها و سود مدیریت سابقه وجود بدون

 سود کردن مدیریت طریق از نظر مورد سطح به آن رساندن امکان آنگاه باشد سود مناسب سطح از ای پایین تر طورعمده

 حاضر پژوهش شده مطالب گفته به توجه با (.  حال17) شوند وارد تقلب راه از است ممکن ها شرکت لذا بود؛ خواهد مشکل

 وجود ارتباطی مالی صورت های در آنها تقلب امکان و ها شرکت سود مدیریت بین آیا که است سوال این به  پاسخ درصدد

 خواهد ارتباط چگونه این در آنها از عبور یا تحلیلگران های پیش بینی به دستیابی و درآمد عوامل تاثیر نقش و همچنین دارد؟

 بود؟

 

 

 

 

 پیشینه خارجی

 را ها شرکت این در سود مدیریت وجود هایشان یافته که دادند انجام شیمیایی های شرکت در را آزمونی( 12)  ملکن و داشر  

  لگاریتمی روند از استفاده با را سود های نوسان در کاهش آنان. بود سال 11 و 5 های داده شامل آنها آزمون. کرد اثبات

 دست به هموارسازی ابزارهای و زمانی سری تحقیق روش کمک به ها یافته این. دادند قرار آزمون مورد هموارسازی متغیرهای

 . است آمده

 انجام سود مدیریت آن خاطر به ها شرکت که دالیلی از یکی که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در( 18)  همکاران و گوان

 افزاینده های روش مدیریت باشد باالتر نسبت این چه هر که طوری به آنهاست سرمایه به بدهی نسبت بودن باال دهند می

 استفاده هایشان شرکت مالیات کردن کمتر برای تعهدی اقالم از بزرگ های شرکت مدیران و کند می انتخاب را بیشتری سود

 .کنند می

 نتایج. کردند بررسی را جنوبی کره در سود مدیریت و عملیاتی های فعالیت  از ناشی نقد وجه بین رابطه( 13)  میلر و یون     

 مدیریت های تکنیک از استفاده با ها شرکت این باشد، ضعیف های شرکت عملیاتی عملکرد وقتی که داد نشان آنها تحقیق

 .نمایند می خود سود دادن نشان بیشتر به اقدام سود

 در است کرده بیان مالی، گزارشگری در تقلب کشف و تجاری شکست بینی پیش های لمد عنوان با تحقیقی در( 15)  لیو     

 واقع موثر تجاری شکست بینی پیش و مالی های صورت در تقلب کشف های مدل دوی هر برای متغیرها از بسیاری که حالی

 .باشد می مفیدتر مالی های صورت در تقلب کشف برای لجستیکی رگرسیون مدل صحت و دقت نظر از شدند،

 که اند کرده گیری نتیجه شرکت مالی های انگیزه و سود مدیریت عنوان با تحقیقی در( 17)  کدورینیس و التریدیس     

 از و دارند سود مدیریت انجام به کمتری تمایل دهند، می انجام داوطلبانه صورت به را اطالعات افشای که هایی شرکت مدیران

 .دارند سود مدیریت انجام به بیشتری تمایل بدهی قراردادهای فسخ از جلوگیری و پاداش افزایش خاطر به مدیران دیگر، طرف
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 سابقه که است نموده بیان مالی، های ت صور در تقلب و سود مدیریت ارتباط عنوان با تحقیقی در(13) لوجی و پرولز     

 در انگیزشی عوامل همچنین. هستند معناداری و مستقیم رابطه دارای مالی های صورت در تقلب احتمال و سود مدیریت

 .شوند می احتمال این افزایش سبب سود مدیریت سابقه وجود صورت

 پیشینه داخلی

 وجود از حاکی تحقیق نتایج شده انجام تحقیقات اغلب در. است شده انجام سود مدیریت مورد در هایی پژوهش نیز ایران در

 .است ایرانی های شرکت میان در سود مدیریت پدیده

 سرمایه، به بدهی نسبت) متغیر 2 از تنها سود مدیریت تعیین برای( 1831)  همکاران و نوروش توسط شده انجام تحقیق در   

 مدیریت به اقدام نیز ایران در بزرگ های شرکت که یدهد م نشان پژوهش این های یافته.است شده استفاده( شرکت اندازه

  شرکت مدیران که دهد می نشان همچنین ها یافته. شود می بیشتر بدهی افزایش با مدیریت این اعمال انگیزه و اند کرده سود

 تمایل ها، شرکت شدن بزرگتر با. نمایند می استفاده هایشان شرکت مالیات کردن کمتر برای تعهدی اقالم از بزرگ های

 استفاده با که است پژوهشی نخستین جونز، روش از گیری بهره با پژوهش این. شد خواهد بیشتر سودشان مدیریت به مدیران

 .پردازد می ایرانی های شرکت در سود مدیریت بررسی به حسابداری، های شاخص از

 . است شده بررسی سود مدیریت و عملیات از ناشی نقد وجه رابطه تنها( 1836) صفری و مشایخی تحقیق در

 های مدل سود، مدیریت کشف در تعهدی اقالم بر مبتنی های مدل ارزیابی عنوان( 7) مهرآذین علیرضا دکترای رساله در     

  این اما است شده بررسی آماری استنتاج در دوم و اول نوع خطای نظر از سود مدیریت گیری اندازه و کشف برای موجود

 برای را شده ارائه بهینه مدل و نموده اکتفا ایران در سود مدیریت گیری اندازه برای بهینه مدل معرفی و انتخاب به تحقیق

 .است نموده آزمون ایران در سود مدیریت گیری اندازه برای الگو یک تدوین

 ای حرفه های سازمان و پژوهشگران توجه مورد گذشته از بیش مالی گزارشگری در تقلب موضوع اخیر لهای سا در اگرچه     

 مشکالتی کشور داخل در دیگر طرف از. است نگرفته قرار بررسی و پژوهش مورد است شایسته که آنچنان ولیکن، است بوده

 مبحث این در پژوهش کمبود که است شده باعث مالی گزارشگری در متقلب های شرکت اطالعات به دسترسی عدم همانند

 :است شده  آورده های صورت در تقلب با مرتبط های پژوهش ادامه در. باشد ها کشور سایر از بیش بیش مهم

مالی، بیان نموده است که  گزارشگری تقلب در وقوع احتمال بر موثر عوامل (در تحقیقی با عنوان شناسایی8) سنجابی     

 .شوند شناخته می کلی خطر عوامل عنوان به حسابرسان جامعه نظر از مجموعه ها زیر از یک سری با خطر عوامل چهار گروه

 ارزیابی ریسک تحریف در تحلیلی ش های رو رابطه (، در تحقیقی با عنوان بررسی6) برواری و فرقاندوست، حقیقی     

بدهی  کل قبل و مجموع سال فروش به جاری سال متغیر فروش مدیریت بیان نموده است که دو مالی: تقلب صورت های

 و مالی هستند تهای صور در عمدی تحریف خطر پیش بینی به قبل قادر سال دارایی های کل مجموع به جاری سال های

 .می باشد درصد  6/31متقلب غیر متقلب یا گروه در حضور یک شرکت پیش بینی برای نهایی پیشنهادی مدل درصد

 11الجیت، تعداد  مالی: تحلیل های درکشف تقلب صورت مالی نسبت های ( در تحقیقی با عنوان توانایی1صفرزاده )       

 نشان داد که درصد تحقیق نتایج معرفی نمود. ى مالی متقلبانه گزارشگر پیش بینی کننده هاى بالقوه عنوان مالی را به نسبت

 .دارد را مالی گزارشگری در تقلب کشف الگو توانایی و نمود تجاوز درصد  33/32از  الگو بندی طبقه صحت
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متقلبانه، به این نتیجه  مالی شناسایی گزارشگری در یکلجست رگرسیون ( در تحقیقی باعنوان کاربرد1زلقی ) و اعتمادی   

 از دارایی ها به مدت بلند بدهی باالی نسبت و سهام صاحبان حقوق به بدهی باالی نسبت با رسیده است که  شرکت های

 احتمال با پژوهش شده ارائه مدل همچنین .باشند می مالی تهای صور در تقلب پیش بینی کننده شاخص های ترین مهم

 .باشد می گزارشگری مالی در تقلب پیش بینی به قادر درصد 31تقریبی 

 روش تحقیق

 مقطعی صورت به تحقیق این و باشد می همبستگی -توصیفی ماهیت، لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش     

 .گیرد می انجام

 لوجی و پرولز پژوهش اساس بر یکرگرسیون لجست مدل از پژوهش فرضیه های آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

 می گردد: استفاده (1) مدل شرح به (13)

 

 

Fraud = β0 + β1 Aggregated Prior Discretionary Accruals + β2 Meeting or Beating Analyst 

Forecasts + β3Unexpected Revenue per Employee +β4 Aggregated Prior Discretionary 

Accruals*Meeting or Beating Analyst Forecasts + β5 Aggregated Prior Discretionary 

Accruals * Unexpected Revenue per mployee + βn control variables + ε 

 

 :(1) مدل در

Fraudمنظور به .است اسمی سنجشمقیاس  و کیفی ماهیت دارای مالی که گزارشگری در متغیر تقلب از است : عبارت 

 غیر شرکت های به و یک عدد تحقیق مدل می گیرند، در جای متقلب گروه در که هایی شرکت به متغیر، این سنجش

 .شود می داده نسبت صفر عدد متقلب،

APDAتعهدی (، اقالم2) مدل به شرح و (2113) همکاران و جونز پژوهش مبنای پیشین بر اختیاری تعهدی اقالم : متغیر 

( j,iA-1) سال آن آغاز در ها دارایی توسط که شود می  ( تعریفtتقلب ) سال اولین از قبل ما یک سال (،درDAjاختیاری )

 اقالم و (j,tTAتعهدی ) اقالم مجموع بین تفاوت طریق ( از8) مدل اساس بر اختیاری تعهدی اقالم .اند شده داده تعدیل

 آید. می ( بدستj,tNDAاختیاری ) غیر تعهدی

APDAj,t=DAj,t / Aj,t-1                                      )2( 

DAj,t / Aj,t-1=TAj,t / Aj,t-1 – NDAj,t / Aj,t-1         )3( 

می  تعریف عادی غیر اقالم از قبل سود از عملیات از حاصل نقدی جریان کسر ( از طریقtj,TAتعهدی ) اقالم مجموع   

توسط  ( که11می باشد ) شده جونز تعدیل مدل از برآوردی 0tسال  در jشرکت  برای اختیاری غیر تعهدی شوند. اقالم

 است. شده پیشنهاد (1333کازنیک )

 در شده استفاده رگرسیونی پارامترهای ابتدا ،tسال  در jشرکت  ( برایj,tNDAاختیاری ) غیر تعهدی اقالم استنتاج برای

 تعهدی اقالم محاسبه برای دها این برآور نهایت در .شد خواهد برآورد متقلب صنایع شرکتهای کلیه از استفاده ( با1) مدل

 .آورده می شوند (6) مدل در 0tسال  در jشرکت  اختیاری غیر

TAj,t/Aj,t-1+α0/Aj,t-1=α1(∆REVj,t-∆RE𝐶j,t)/Aj,t-1+α2PPEj,t/Aj,t-1+α3 ∆CFO j,t/Aj,t-1 )4( 
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NDAj,t/Aj,t-1=α0,j/Aj,t-1+α1,j(∆REVj,t-∆RE𝐶j,t)/Aj,t-1+α2,jPPEj,t/Aj,t-1+α3,j∆CFO j,t/Aj,t-1)5( 

 ها، درآمد تفاوت :t ،j,t ∆REVسال  در  jشرکت  اختیاری غیر تعهدی اقالم :j,tNDA(، 6) مدل در

 j,t ∆RE𝐶 :دریافتنی،  های حساب در تفاوتj,t ∆CFOشرکت عملیات از حاصل نقدی جریان : تفاوت j  از سالt-1  به سال 

0t  .می باشدj,t PPE :،شرکت  ناخالص آالت ماشین و تجهیزات اموالj  0در سالt از استفاده با مقادیر شود. همه می تعریف 

1-j,tA های شرکت دارائی از است عبارت که اند شده تعدیل j  زمان  درt-1 . 

MBAFتوسط که (5) مدل طبق مذکور بر متغیر باشد. می آنها از عبور یا تحلیل گران پیش بینی های به : متغیر دستیابی 

 می گردد: محاسبه گردیده، معرفی (13) لوجی و پرولز

 

                    (6 ) 

                                 1, if (EPSj,t - %95×AFj,t)≥0 

      MBAFj,t=     0, if (EPSj,t - %95×AFj,t)≥0    
 

j,t 𝑀𝐵𝐴𝐹  :شرکت  تحلیل گران پیش بینی های از عبور یا دستیابی با است برابرj  سال در t. 

 

 

 j,t 𝐸𝑃𝑆: 0سال  در سهم هر واقعی از درآمد است عبارتt شرکت  برایj در سهم هر شده پیش بینی درآمد از است و عبارت 

 . 0tدر سال  jشرکت  برای رو پیش سال یک

UREمدل شرح به و گردیده تدوین (13لوجی ) و کارکنان است که توسط پرولز از یک هر ازای به منتظره غیر : متغیر درآمد 

 آید: می دست به (7)

 

 

UREj,t=% ∆REj,t - ∆REJ,t                    )7( 

 j,t ∆REهمچنین . tشرکت در سال  کارکنان از یک هر ازای به منتظره درآمد غیر با است برابر j,tURE(، 7) مدل در     

 کارکنان تعداد به درآمد مجموع نسبت تفاوت از طریق که کارکنان از یک ازای هر به درآمد تغییرات درصد از است عبارت

 .می گردد اندازه گیری  Jو صنعت  jبرای شرکت  t-1و  0tسال  بین

:APDA*MBAF از عبور یا گران پیش بینی های تحلیل به دستیابی و پیشین اختیاری تعهدی اقالم همزمان متغیر اثر 

 آید. می دست به مذکور متغیر دو حاصل ضرب از که ها است آن

:APDA*URE که است کارکنان از هر یک ازای به غیرمنتظره درآمد و پیشین اختیاری تعهدی اقالم همزمان متغیر اثر 

 .آید می به دست مذکور متغیر دو حاصل ضرب از

 :از عبارتند که می باشند متغیر 3 شامل کنترل این پژوهش، متغیرهای

 (: این متغیر از تقسیم کل فروش به کل دارایی ها به دست می آید.SA( فروش به دارایی ها )1

 از بیش قبل سال به نسبت مذکور حساب رشد اگر یک با برابر مجازی است (: متغیریAGدریافتنی) های حساب رشد (2

 .بود خواهد صفر صورت این غیر در و باشد (13) درصد 11
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 در ناخالص درصد سود 11از بیش رشد صورت در که است دیگری مجازی (: متغیرGMGناخالص ) سود حاشیه رشد( 8

 .کرد خواهد اختیار را عدد صفر اینصورت در غیر و یک عدد (13) آن از قبل سال به نسبت تقلب سال

 است. سهام صاحبان حقوق به ها بدهی تقسیم (: حاصلDEسهام ) صاحبان حقوق به بدهی (1

 .شود می گیری اندازه آن قبل سال به تقلب سال از درآمد تغییرات درصد (: بوسیلهSGفروش ) ( رشد6

 آن. های دارایی به شرکت خالص سود تقسیم از است (: عبارتROAها ) دارایی بازده (5

 ترازنامه. در منعکس سال پایان در های دارایی (: مجموعTAها ) دارایی مجموع (7

 .زیان و سود صورت در منعکس سال پایان در فروش (: مجموعTSشرکت ) فروش ( مجموع3

 .آید می دست به شرکت فروش به ها دارایی تقسیم حاصل از متغیر (: اینCPسرمایه ) بهره وری (3

 گیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 پژوهش زمانی قلمرو. باشند می تهران بهادار اوراق فرابورس و بورس در شده پذیرفته های شرکت پژوهش، این آماری جامعه

 .باشد می 1838 پایان تا 1831 سال ابتدای از نیز

 قرار استفاده مورد( 1833) برواری و حقیقی فرقاندوست، روش مالی، های صورت در متقلب های شرکت گزینش منظور به    

 مشروط یا نظر اظهار عدم مردود، آنها حسابرسی های ش گزار که هایی شرکت است گردیده فرض روش این در. است گرفته

 بنابراین. دارند مقبول حسابرسی گزارش که باشند می هایی شرکت به نسبت تقلب ارتکاب به تری بیش احتمال دارای اند بوده

 موارد بین از سپس. شود می شناسایی بوده مشروط یا اظهارنظر عدم مردود، آنها حسابرسی گزارش که هایی شرکت ابتدا در

  گردیدند، ذکر نظرشان اظهار نوع علت ذیل تقلب مصادیق از یکی آنها حسابرسی گزارش در که هایی شرکت شده، شناسایی

 

 

 همکاران و ماهر های پژوهش مبنای بر اول مصداق پنج. شوند می شناسایی متقلب شرکت عنوان به مصادیق، از یکی احراز با

 گردند می انتخاب( 1831) حسینی و( 1833)  همکاران و فرد کیلی و(1833) برواری و حقیقی فرقاندوست، ،روش(2117)

 :از عبارتند که

 یافته، تحقق درآمدهای گیری اندازه و درآمدها نادرست شناسایی( 1

 دوره، پایان های موجودی و ها دارایی در نمایی بیش( 2

 شده، محقق های هزینه گیری اندازه عدم و ها هزینه نادرست شناسایی( 8

 ذخیره، های حساب از متقلبانه و نادرست استفاده و ها بدهی در نمایی کم( 1

 و رفته سوال زیر اساسی شکل به آنها فعالیت تداوم فرض که هایی شرکت فعالیت توقف فرض با مالی تهای صور تهیه عدم( 6

 .یافته بازتاب حسابرسی های گزارش در

 :از است عبارت ایران حسابرسی استانداردهای 21 بخش اساس بر مصداق ششمین همچنین 

 گیری، اندازه با مرتبط حسابداری شده پذیرفته استانداردهای و ها برآورد ها، رویه رعایت عدم یا نادرست کارگیری به( 5

 (.1831 حسابرسی، استانداردهای تدوین کمیته) مالی های صورت اهمیت با اقالم افشا یا ارائه بندی، طبقه شناسایی،

 های شرکت از مساوی تعداد به ای نمونه شد، مشخص شده ذکر مصادیق اساس بر متقلب های شرکت که این از پس     

 هاى شرکت. گردد می انتخاب آماری جامعه از کنترل گروه عنوان به نباشند باال خصوصیات دارای که نیز غیرمتقلب

 و دارند قرار اول گروه های شرکت از یکسانی صنعت در هستند؛ متقلب هاى شرکت با مشابهی زمان دوره دارای غیرمتقلب،

 بورس در 1831 سال از قبل باید غیرمتقلب چه و متقلب چه منتخب های شرکت همچنین. است دسترس در آنها اطالعات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

524 
 

 مورد اطالعات کلیه گیرد؛ قرار معامله مورد بورس در آنها سهام 1831 سال ابتدای از باشند؛ شده پذیرفته تهران بهادار اوراق

 مالی و پولی نهادهای و لیزینگ مالى، گرى واسطه گذارى، سرمایه هاى شرکت جزو نهایتا و باشد دسترس در شرکت نیاز

 .نباشند

 تحقیق ه هایفرضی

 تقلب ارتکاب احتمال ها، آن عبور از یا شده انجام پیش بینی های به دستیابی سود، مدیریت سابقه با شرکت های ( در1 فرضیه

 .داد خواهد افزایش را مالی های صورت در

 های صورت در تقلب ارتکاب احتمال متورم، درآمد داشتن گزارش صورت در سود، مدیریت سابقه با شرکت های ( در2فرضیه 

 .داد خواهد افزایش را مالی

 احتمال ها، آن از عبور یا شده انجام پیش بینی های به دستیابی صورت در سود مدیریت سابقه فاقد ( در شرکت های8 فرضیه

 .دارد وجود مالی های صورت در تقلب ارتکاب

 های صورت در تقلب ارتکاب احتمال شده، متورم درآمد گزارش صورت در سود مدیریت سابقه فاقد های شرکت ( در1 فرضیه

 .دارد وجود مالی

 

 

 

 

 آمار توصیفی

آوری شده را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار توان اطالعات جمعها میی آنهایی را که به وسیلهبه طور کلی، روش    

 باشد که در( می1838تا  1831سال مالی) 11شرکت برای  171های های تحقیق مشتمل بر دادهدادهنامند. توصیفی می

 باشند. می 1561مجموع تعداد مشاهدات برابر 

های پراکندگی ( شاخص2( و در ادامه )جدول 1در این قسمت ابتدا عالیم اختصاری به کار رفته در متغیرهای پژوهش)جدول  

 .و مرکزی متغیرها نشان داده می شود
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 عالئم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 1جدول

نماد )عالمت  نام متغیر نوع متغیر

 اختصاری(

تقلب در صورت مالی، در صورت تقلب عدد یک و در غیر تقلب یا عدم  وابسته

 1این صورت عدد 
Fraud 

معادل یک است اگر به پیش بینی  شخاص دستیابی به پیش بینی ها مستقل

 MBAF ها رسیده باشد و در غیر این صورت، صفر

 URE شاخص نسبت درامد غیر منتظره به  کارکنان مستقل

 DE سهام صاحبان حقوق به بدهی کنترلی
 MB ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام هبارزش بازار  کنترلی
 Size اندازه شرکت کنترلی
 GMG ناخالص سود حاشیه رشد کنترلی

 AG دریافتنی های حساب رشد کنترلی
 Asset مجموع دارائیها  کنترلی

 Cfo در گردش هیسرما کنترلی
 Val ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  کنترلی

 SG فروش رشد   کنترلی
 CP سرمایه بهره وری کنترلی

 DA غیر اختیاریاقالم تعهدی  کنترلی

موثر در محاسبه اقالم تعهدی غیر 

 TA کل اقالم تعهدی اختیاری
موثر در محاسبه اقالم تعهدی غیر 

 Rev تغییر در درآمد اختیاری

موثر در محاسبه اقالم تعهدی غیر 

 Rec حسابهای دریافتنیتغییر در خالص  اختیاری

موثر در محاسبه اقالم تعهدی غیر 

 Ppe ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات اختیاری

موثر در محاسبه اقالم تعهدی غیر 

 Roa بازده دارایی ها اختیاری

 منبع:یافته های پژوهش
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 ( n=1561های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش)شاخص 2 جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمترین بیشترین میانگین متغیر 

DA -0.102 67.45 -83.88 5.67 -3.24 129.28 

URE  0.277303  0.427205  0.168303  0.086944  0.326280  1.737273 
AG  0.298439  0.425559  0.129461  0.104748 -0.558234  1.732930 

ASSETS  654990.1  1759457.  197414.0  503653.3  0.985247  2.800195 
CAPITAL  295273.4  982845.0  18404.00  287759.5  1.216439  3.584295 

CFO  93607.30  333682.0  16503.00  85977.85  2.035967  6.203382 
DE  0.626017  0.906775  0.441393  0.141071  0.813287  2.336464 

MBAF 0.035377 1 0 0.184804 5.030243 26.30334 
PPE  109054.7  224563.8  37922.00  71982.62  0.497820  1.473768 

ROA  0.228700  0.369407  0.081581  0.084754 -0.194584  2.102879 
SIZE  5.689411  6.245379  5.295378  0.332568  0.264243  1.598975 

TA  84968.41  438395.4 -17675.00  122718.3  2.277457  6.969232 
REV  154894.7  731458.0 -24280.00  208375.9  2.004056  5.963524 

Mb 590466 1187 16510756 1986841 6.493810 44.168425 
GMG 19.81173 107 -31.27 28.90887 1.525359 4.268078 

Fraud 0.590409 1 0 0.491952 -0.367696 1.1352 
Rec 113185.5 12713374 -2517746 723282.9 9.953458 132.0219 

Val 804031.5 21093189 -730305 2466483 5.73 36.44 

SG 10811276 -255725 3.98E+09 1.76E+08 20.81 459.32 

 منبع:یافته های پژوهش

شاخص های مرکزی از قبیل میانگین، بیشترین داده کمترین داده ،انحراف معیار و ... را در خصوص متغیرهای  (2)جدول 

 می باشد. 1561تحقیق نشان می دهد.تعداد مشاهدات در هر کدام از متغیرها 
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 آزمون های پیش برازش مدل

 آزمون نرمال بودن داده ها

 . باشدمی برا -جارکیو شود،آزمونمی استفاده متغیرها بودن طبیعی بررسی جهت که آزمونی

 معناداری سطح اگر. خیر یا هستند طبیعی موردنظر متغیر هایداده ببینیم بخواهیم که شودمی استفاده زمانی آزمون این از

بنابراین فرض آماری زیر بررسی  .شودها پذیرفته میباشد فرض صفر مبنی بر طبیعی بودن داده 16/1این آزمون بیشتر از 

 شود: می

 ها با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد.فرض صفر:  توزیع داده

 ها با توزیع نرمال تفاوت معناداری دارد.فرض مقابل:  توزیع داده

 (n=1561های متغیرهای مورد مطالعه):  آزمون طبیعی بودن داده 3جدول 

مقدار عددی آماری  متغیرها

برا-جارکیو  

 سطح

 معنی داری

 وضعیت

DA 
 143.9473 

 نرمال نیست 0.000000 

URE 
 نرمال نیست 0.000000  203.2027 

AG  279.4971  0.000000 نرمال نیست 

ASSETS  446.0462  0.000000 نرمال نیست 

CAPITAL  1912.514  0.000000 نرمال نیست 

CFO  219.8794  0.000000 نرمال نیست 

DE  1141.411 
 نرمال نیست 0.000000 

MBAF  236.5987  0.000000 نرمال نیست 

PPE  159.7544  0.000000 نرمال نیست 

ROA  2600.770  0.000000 نرمال نیست 

SIZE  1770.380  0.000000 نرمال نیست 

TA 234.155 0.0000 نرمال نیست 

REV 165.326 0.0000 نرمال نیست 

Mb 
 نرمال نیست 0.0000 124.0462

GMG 325.376 0.0000 نرمال نیست 

Fraud 371.3314 0.0000 نرمال نیست 

Rec 808.315 0.0000 نرمال نیست 

Val 684.152 0.0000 نرمال نیست 

SG 535.948 0.0000 نرمال نیست 

 منبع:یافته های پژوهش                         
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 شده آورده مطالعه مورد هایفرضیه موجود، متغیرهای برای داری معنی مقدار و برا-جارکیو آزمون مقادیر( 8)جدول به توجه با

 

شود در مین پذیرفتهباشد و فرض صفر می 16/1تر از کم متغیرهای تحقیق معنی داری سطحاست، چنانچه مشاهده شده است 

های پارامتریک لذا در این تحقیق مجاز به استفاده از آزمون باشند.مین، طبیعی ی مربوط به متغیرهای تحقیقهانتیجه داده

 گرفته شده است. جارکو آزمون و دوباره. است شده آورده شده نرمال مقادیر برای توصیفی های شاخص( 1در جدول ) نیستیم.

آمار توصیفی مقادیر نرمال شده متغیرهای تحقیق 4جدول  

وابسته متغیر معیار انحراف میانگین تعداد   ماکسیمم مینیمم 

مقدار عددی 

آماری 

برا-جارکیو  

 سطح

 معنی داری

 وضعیت

DA 

1561 0.00 0.95 -2.83 2.85 1.340 0.338 
 نرمال است

URE 
 نرمال است 0.397 1.393 2.85 1.63- 0.95 0.00 1561

AG 1561 0.00 0.95 -2.84 2.69 1.248 0.276 نرمال است 

ASSETS 1561 0.00 0.95 -2.31 2.85 1.182 0.153 نرمال است 

CAPITAL 1561 0.00 0.95 -2.54 2.84 1.237 0.444 نرمال است 

CFO 1561 0.00 0.95 -2.28 2.85 1.255 0.463 نرمال است 

DE 1561 0.00 0.90 -2.44 2.60 1.258 0.437 نرمال است 

PPE 1561 0.00 0.90 -2.83 2.85 1.145 0.603 نرمال است 

ROA 1561 0.00 0.90 -1.63 2.85 1.350 0.431 نرمال است 

SIZE 1561 0.00 0.90 -2.84 2.69 1.320 0.443 نرمال است 

TA 1561 0.00 0.90 -2.31 2.85 1.367 0.453 نرمال است 

REV 1561 0.00 0.90 -2.54 2.84 1.349 0.421 نرمال است 

Mb 
 نرمال است 0.322 1.248 2.85 2.28- 0.90 0.00 1561

GMG 1561 0.00 0.90 -2.83 2.85 1.276 0.345 نرمال است 

Rec 1561 0.00 0.90 -2.31 2.85 1.203 0.111 نرمال است 

Val 1561 0.00 0.90 -1.94 2.47 1.228 0.432 نرمال است 

SG 1561 1011 1031 1011- 2011 20813 10851 نرمال است 

 منبع:یافته های پژوهش
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  آزمون مانایی 

( بوده است. بدین جهت که برای داده های پانلی بهترین LLCمبنای آزمون ریشه واحد آزمون لوین،لین و چو)در این مطالعه 

 باشد در این مطالعه از این آزمون استفاده شده است.( میLLCمعیار برای سنجش مانایی متغیر آزمون )

 نشان داده شده است: 6مانایی متغیر ها در این مطالعه در قالب جدول 

 شود: بنابراین فرض آماری زیر بررسی می .شودمیطرح ها بودن داده نامانافرض صفر مبنی بر این آزمون در 

 فرض صفر:  داده های مورد بررسی نامانا هستند.

 فرض مقابل:  داده های مورد بررسی مانا هستند.

 بررسی مانایی متغیرهای پژوهش 6جدول
معناداریسطح  مرتبه تفاضل آزمون مانایی متغیر  مانا / نامانا نتیجه آزمون آمارة آزمون 

DA 
DEin,lin&chu 

 10115 بدون تفاضل
1803261- 

 I(0) مانا رد فرض صفر

URE DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -1605111 1011 بدون تفاضل I(0) 

AG 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -1705371 10186 بدون تفاضل I(0) 

ASSETS 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -806166 101131 بدون تفاضل I(0) 

CAPITAL 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -306812 101115 بدون تفاضل I(0) 

CFO 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -301615 101251 بدون تفاضل I(0) 

DE 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -505811 10113 بدون تفاضل I(0) 

MBAF 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -108511 101161 بدون تفاضل I(0) 

PPE 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -608216 101121 بدون تفاضل I(0) 

ROA 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -106181 10113 بدون تفاضل I(0) 

SIZE 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -308621 101117 بدون تفاضل I(0) 

TA 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -601616 10126 بدون تفاضل I(0) 

REV 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -105211 101151 بدون تفاضل I(0) 

Mb DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -803118 10118 بدون تفاضل I(0) 

GMG 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -603615 10183 بدون تفاضل I(0) 

Fraud DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -605111 10113 بدون تفاضل I(0) 

Rec 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -705611 10123 بدون تفاضل I(0) 

Val 
DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -701611 10111 بدون تفاضل I(0) 

SG DEin,lin&chu مانا رد فرض صفر -605621 10127 بدون تفاضل I(0) 

 منبع:یافته های پژوهش      
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 بدون تفاضل مانا DEin,lin&chuنشان می دهد تمامی متغیرهای مورد مطالعه با توجه به آزمون مانایی  (6)اطالعات جدول 

مرتبه تفاضل در آزمون مانایی نشان دهنده سطح و درجه مانایی متغیرهای تحقیق است.در واقع اگر متغیری نامانا می باشند. 

نامیده می شود.در جدول فوق متغیر  I(1)یا اصطالحا  1باشد و با یک بار تفاضل گیری مانا شود آنگاه آن متغیر مانا از درجه 

می باشند. سطح معناداری آزمون  I(0)ا در سطح مانا می باشند یا به اصطالح ها بدون تفاضل گیری مانا بوده لذا متغیره

 درصد باشد نشانگر مانایی ان متغیر می باشد.همچنین جهت مانا بودن یک متغیر،آماره آزمون مربوطه  1016مانایی اگر کمتر از 

و آماره آزمون مربوطه به همین صورت می  باشد که  در جدول فوق سطح معناداری 2به صورت قدر مطلق باید بزرگتر از عدد 

 باشد.

 برآورد مدل رگرسیونی جهت محاسبه اقالم تعهدی غیر اختیاری

با توجه به مبانی نظری تحقیق در این قسمت به برآورد اقالم تعهدی غیر اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز 

 ل زیر است:پرداخته خواهد شد.مدل مورد استفاده جهت برآورد به شک

ti

ti

ti

ti

ti

ti

i

ti

ti

Asset

PPE
a

Asset

REV
a

Asset
a

Asset

TA
,

1,

,

3

1,

,

2

1.,1,

, 1







       

هدف از این برآورد رگرسیونی بدست آوردن ضرایب آلفا یک،آلفادو،آلفاسه می باشد تا بتوان از آنها در معادله دوم تعدیل شده 

 جونز جهت محاسبه اقالم تعهدی غیر اختیاری استفاده نمود.

 تعهدی جونزنتایج حاصل برآورد رگرسیونی مدل اقالم  5جدول 

 .T Sig خطای استاندارد B مولفه های مدل

 0.061 202522 0.3265 0.76125 ضریب ثابت

1α -5.81624 12.3458 -0.4711 0.017 

2α 0.1652 0.3842 0.4299 0.035 

8α -0.164 0.0914 -1.7724 0.002 

 2015آماره دوربین واتسون = 

 2R  =328/1آماره 
2R  =313/1تعدیل شده 

 رد فرض صفر، مدل پانل است   10111سطح احتمال=      1160258لیمر =   fآماره 

 رد فرض صفر، اثر ثابت را در نظر می گیریم  10181سطح احتمال=     1105231آماره هاسمن= 

 متغیر وابسته: نسبت کل اقالم تعهدی به کل دارایی ها           
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 می باشد که نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در خطاهاست و در 2015 معادل  5آماره دوربین واتسون در جدول 

می باشند  313/1و  328/1تعدیل شده به ترتیب معادل  R 2و  R 2نتیجه مجاز به استفاده از رگرسیون خطی هستیم، آماره  

درصد از رفتارهای اقالم تعهدی را به عنوان متغیر وابسته  31که نشان می دهند که این مدل رگرسیونی برآورد شده  حدود 

ری بدست مدل توضیح می دهد. این آماره ها دقت و قابلیت اعتماد مدل مشخص می سازند. اما از سویی دیگرسطح معنی دا

 آمده برای ضرایب مدل رگرسیونی نشان دهده معنی دار بودن آنهاست.

به همین دلیل می توان از این ضرایب بدست آمده در برآورد اقالم تعهدی استفاده نمود. این ضرایب در معادله زیر جایگذاری 

 شده و نتایج برای برآورد اقالم تعهدی غیر اختیاری محاسبه خواهد شد:
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( به شرح زیر محاسبه می شود. آمار توصیفی اقالم DACCاقالم تعهدی اختیاری ) ،(ABACCحال با استفاده از مقادیر)

 تعهدی غیر اختیاری محاسبه شده در قسمت آمار توصیفی گزارش شده است.

DACC𝑖𝑡 = [𝑇𝐴𝑖𝑡 𝐴𝑖𝑡⁄ ] − ABACC𝑖𝑡  

 برآورد مدل اصلی تحقیق

نظری تحقیق و فرضیات تحقیق، شرکت ها را بر اساس اقدام به مدیریت سود به دو دسته تقسیم نموده و با توجه به مبانی 

مدل رگرسیونی لجستیک برای هردوی بصورت جداگانه آنها برازش شده است. مدل مورد استفاده جهت برآورد به شکل زیر 

 است:

𝐹𝑅𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1𝑀𝐵𝐴𝐹𝑖𝑡 + 𝐵2𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝐵3𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝐵4𝐴𝐺𝑖𝑡 + 𝐵5𝐺𝑀𝐺𝑖𝑡 + 𝐵6𝑆𝐺𝑖𝑡

+ 𝐵7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝐵8𝐶𝑃𝑖𝑡 + 𝐵9𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝐵10𝐷𝐸𝑖𝑡 +  𝜖 

یب مثبت و معنا امی باشد. در صورتی که این ضر 𝛽2و  𝛽1هدف از این برآورد رگرسیونی بدست آوردن مقدار عددی ضریب 

دار باشند فرضیه های تحقیق حاضر تایید می گردند. و در سایر شرایط فرضیه تحقیق رد می شود. از آنجا که متغیر وابسته 
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این مدل احتمال ارتکاب تقلب می باشد که بصورت دو عدد یک ) در صورت تقلب( و  صفر )در صورت عدم تقلب( می باشد. 

  حداکثر روش" به لجستیک مدل برآورد از حاصل جینتا جدوله قرار گرفته است. رگرسیون لجستیک مورد استفاد

 

 برای . است شده ارائه ریز در روابط لیتحل و مدل جینتا لیتحل یبرا "توضیحی های متغیر در تغیر نهایی اثر" و "درستنمایی

 رگرسیونی برآورد شده برای شرکت های عضونتایج مدل  7. جدول است شده استفاده EViews8 افزار نرم از محاسبات انجام

 گروه مدیریت کننده ی  سود را نشان می دهد.

 نتایج حاصل از برآورد رگرسیون لجستیک برای شرکت های مدیریت کننده ی سود 7جدول 

مولفه های 

 مدل

 برآورد ضریب نام متغیر

 شده

𝑃[|𝑍| > 𝑍] آماره z  نهایی اثر 

[dy/dx] 

C 
 ضریب ثابت

-15.52099 0.5946 -0.532166 
-- 

DA اقالم تعهدی  غیر اختیاری 

0.033604 0.0298 1.080859 
105853 

MBAF 
 دستیابی به پیش بینی ها

0.070650 0.0085 0.165580 
108311 

URE 
 متورم درآمد گزارش

0.042297 0.0399 0.240561 
102811 

AG دریافتنی های حساب رشد 

0.001759 0.0479 0.065301 
108782 

GMG 
 ناخالص سود حاشیه رشد

-1.863568 0.0496 -1.963802 
-101653 

SG  فروشرشد 

1.415682 0.0322 0.785361 
101783- 

ROA 
 بازده دارایی ها

-4.803802 0.0226 -1.544071 
101817- 

CP 
 سرمایه بهره وری

2.518382 0.0492 1.816936 
101311 

ASSET مجموع دارائیها 

1.003524 0.0048 0.546418 
101688 

DE 
 سهام صاحبان حقوق به بدهی

1.195205 0.0154 0.650448 
101667 
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    10631753 مکفادن r2آماره  

    LR  18013188 راستنمایی نسبت 

    LR 10118 آزمون احتمال مقدرا 

 یافته های پژوهشمنبع: 

 

 

 مکفادن نشان می دهد که r2. مقدار عددی آماره است رگرسیون کل داری معنی دهنده نشان( LR) نمایی درست نسبت آماره

 های آماره بر تکیه با اکنون. است مناسبی رقم که کند می بینی پیش را " مالی های صورت در تقلب" رفتارهای از درصد 63 مدل این

 شرح به با توجه به فرضیات تحقیق نتایج اهمتوان به بررسی ضرایب هدف پرداخت. برازش که کلیت مدل را تائید می کنند می

 :باشند می زیر

 اقالم تعهدی  غیر اختیاری، دستیابی به پیش بینی ها، گزارش متغیرهای بین که دهد می نشان جستیکل مدل برآورد نتایج

مجموع سرمایه،  ، بازده دارایی ها، بهره وریفروشناخالص، رشد  سود حاشیه دریافتنی، رشد های حساب متورم، رشد درآمد

 احتمال تقلب در صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد. باسهام  صاحبان حقوق به دارائیها، بدهی

 که دهد می نشان "دستیابی به پیش بینی ها" متغیر برای آمده بدست نهایی اثر مقدارنشان میدهند که  7یافته های جدول 

تقلب  احتمال عوامل، سایر بودن ثابت صورت در ودستیابی به پیش بینی ها  ازای بهدر شرکت های مدیریت کننده ی سود، 

 درصد افزایش می یابد.  83در صورت مالی به میزان 

در  که دهد می نشان "متورم درآمد گزارش" متغیر برای آمده بدست نهایی اثر مقدارنشان میدهند که  7یافته های جدول 

تقلب در صورت  احتمال عوامل، سایر بودن ثابت صورت در وافزایش درامد متورم  ازای بهشرکت های مدیریت کننده ی سود، 

 درصد افزایش می یابد.  28مالی به میزان 

 .دهد می نشان را سود مدیریت فاقد گروه عضو های شرکت برای شده برآورد رگرسیونی مدل نتایج 3 جدول

 که دهد می نشان مکفادن r2 آماره عددی مقدار. است رگرسیون کل داری معنی دهنده نشان( LR) نمایی درست نسبت آماره

 بر تکیه با اکنون. است مناسبی رقم که کند می بینی پیش را " مالی های صورت در تقلب" رفتارهای از درصد 51 مدل این

 .پرداخت هدف ضرایب بررسی به توانمی کنند می تائید را مدل کلیت که برازش خوبی های آماره

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

544 
 

 :باشند می زیر شرح به تحقیق فرضیات به توجه با نتایج اهم

 گزارش ها، بینی پیش به دستیابی اختیاری، غیر تعهدی اقالم متغیرهای بین که دهد می نشان لجستیک مدل برآورد نتایج

 معنی رابطه مالی های صورت در تقلب احتمال با سهام صاحبان حقوق به بدهی و ها، دارایی بازده فروش، رشد متورم، درآمد

 .دارد وجود داری

 

 

 که دهد می نشان "ها بینی پیش به دستیابی" متغیر برای آمده بدست نهایی اثر مقدار که میدهند نشان 3 جدول های یافته

 در تقلب احتمال عوامل، سایر بودن ثابت صورت در و ها بینی پیش به دستیابی ازای به سود، مدیریت فاقد های شرکت در

 .یابد می افزایش درصد 18 میزان به مالی صورت

 نتایج حاصل از برآورد رگرسیون لجستیک برای شرکت های فاقد مدیریت سود 8جدول 

مولفه های 

 مدل

 برآورد ضریب نام متغیر

 شده

𝑷[|𝒁| > 𝒁] آماره z  نهایی اثر 

[dy/dx] 

C 
 ضریب ثابت

-14.6287 0.6802 -0.7167 -- 

DA 
 اقالم تعهدی  غیر اختیاری

0.10453 0.037 1.942 
0.4712 

MBAF 
 دستیابی به پیش بینی ها

0.08837 0.001 0.9411 
0.4315 

URE 
 متورم درآمد گزارش

0.4125 0.0022 0.2418 
0.3420 

AG 
 دریافتنی های حساب رشد

0.3415 0.05178 0.7442 
0.1652 

GMG 
 ناخالص سود حاشیه رشد

2.3152 0.06154 1.86452 
0.0464 

SG  فروشرشد 

2.1374 0.0401 0.78345 
0.0152 

ROA بازده دارایی ها 

5.1242 0.001 2.1351 
0.0169 

CP سرمایه بهره وری 

3.2615 0.1278 1.9904 
0.0416 
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ASSET 
 مجموع دارائیها

2.8478 0.0845 6.26531 
0.0284 

DE 
 سهام صاحبان حقوق به بدهی

1.0347 0.0416 0.3162 
0.0413 

    10512132 مکفادن r2آماره  

    LR  1203136 راستنمایی نسبت 

    LR 10112 آزمون احتمال مقدرا 

 یافته های پژوهشمنبع: 

 

 

 

در  که دهد می نشان "متورم درآمد گزارش" متغیر برای آمده بدست نهایی اثر مقدارنشان میدهند که  3یافته های جدول 

تقلب در صورت  احتمال عوامل، سایر بودن ثابت صورت در وافزایش درامد متورم  ازای بهشرکت های فاقد مدیریت سود ، 

 درصد افزایش می یابد.  81مالی به میزان 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 مورد موضوع ابعاد تر قیدق هرچه یبررس یبرا را ییراهکارها و باشد یآت قاتیتحق ساز نهیزم یستیبا یپژوهش هر که آنجا از

 یحسابدار موضوعات از طهیح نیا ندهیآ در که ینیمحقق به را خود یشنهادهایپ لذا کند ارائه پژوهشگران ریسا توسط مطالعه

 :می دهیم ارائه ریز شرح به ی کنندم انتخاب را

  .مدلسازی تاثیر الزامات و هزینه های افشا بر مدیریت سود با استفاده از روش های تحلیل نوین مانند شبکه عصبی 

 دیآ بوجود موضوع نیا بر ع،یصنا ریتأث یبررس امکان تا کرده یبند طبقه مختلف های صنعت قالب در را ها شرکت. 

 که ی گرددم شنهادیپ آنها؛ متفاوت ساختار علت به ها، مهیب و ها بانک ،گذاری هیسرما های شرکت حذف به توجه با 

 .گردد یبررس خاص صورت به ها شرکت از گروه نیا در مطالعه، مورد موضوع
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