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های بررسی رابطه عدم صداقت مدیران موظف و بروز تقلب در شرکت

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 3، بهنام نصیری2، مرضیه نوری زاده1رضا جامعی

 

 

 چکیده

های پذیرفته شده در بورس هدف این پژوهش بررسی رابطه عدم صداقت مدیران موظف و بروز تقلب در شرکت

. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون چندگانه با استفاده از روش اثرات ثابت و باشدمیران اوراق بهادار ته

های تابلویی، رابطه بین عدم صداقت مدیران موظف در بروز تقلب در گیری از حداقل مربعات معمولی و دادهبهره

فته شده در بورس اوراق بهادار های پذیرهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکتصورت

شرکت در نمونه آماری قرار  851باشد که با روش حذف سیستماتیک، می 8831 -8811های تهران طی سال

بین عدم صداقت  نتایج نشان داد در صورتی که اختالف مالیاتی منجر به بروز تقلب در سازمان باشد اند.گرفته

ری وجود دارد. همچنین تعدیالت سنواتی به عنوان شاخص شناسایی دامدیران موظف و بروز تقلب رابطه معنا

های مورد مطالعه تاثیرگذار نیست. نتایج نشان داد بین تقلب به رابطه عدم صداقت مدیران و بروز تقلب در شرکت

س بر ارائه اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و بروز تقلب رابطه معناداری وجود دارد و اظهارنظر تعدیل شده حسابر

 رابطه بین عدم صداقت مدیران موظف و بروز تقلب تاثیری ندارد.
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 مقدمه 

 شناسایی و به دهندمی انجام را مدونی هایریزیبرنامه خود اهداف پیشبرد جهت هاشرکت امروز جهان در

 در سزاییبه تاثیر تواندمی که عواملی از یکی پردازند،می خود اقتصادی بنگاه بر تاثیرگذار عوامل تکتک

(. 1188، 8باشد )سهریش، کاشف و خالدصداقت مدیران موظف می باشد، داشته اهداف این به دستیابی

تقلب نه تنها برای علم حسابداری، بلکه  اهمیّت مدیریت سالم، کارآ و همراه با صداقت و بدون هر گونه

موفقیت و دستیابی به  های کاری دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست چرا که الزمهدر تمامی علوم و حوزه

یک جامعه، داشتن مدیرانی کارآمد، کاربلد، هماهنگ شده با  های زیر مجموعهپیشرفت در تمامی حوزه

 (.8811)اسکینی،  باشدهای کارمندان میقانون و خواسته

شود. های استانداردهای حسابداری تخریب میرود، پایهزمانی که صداقت مدیران زیر سوال می

های همچنین کوتاهی در ارزیابی نقادانه صداقت مدیریت یا بدتر از آن انجام حسابرسی بدون اجرای روش

د، حسابرسان مستقل را با اضافی و هوشمندانه که هدف آن کسب شواهد درباره صداقت مدیریت نباش

کند که بسیار پرمخاطره و بحث برانگیز است )وینسن رو میبههای اخالقی یا تعهدات قانونی رومحدودیت

 (.1188، 1و توماس

ها از طریق ارائه بیش از واقع دهنده آنهای مالی، شامل دستکاری عناصر تشکیلتحریف صورت

های مالی از واقع بدهی، هزینه و زیان است. در مواقعی که صورت، فروش و سود و یا ارائه کمتر دارایی

دهنده آن صورت مالی بیانگر واقعیت نباشد، ای که عناصر تشکیلحاوی تحریفی بااهمیّت است به گونه

 (.1111، 8شود که تقلب صورت گرفته است )اسپاتیسگفته می

ویژه، به بازارهای سرمایه آسیب  ت و بهسا هایک دلیل بااهمیّت برای شکست بسیاری از شرکت تقلب،

هایشان بر گیریگران مالی در تصمیمگذاران، اعتباردهندگان و تحلیلکه سرمایه رساند؛ چرامی

با (. 1113، 4)آتا و سیریک کنندها اعتماد میهای مالی در دسترس عموم، متکی هستند و به آنصورت

که مشکالت نمایندگی تنها نیمی از داستان و نیمی دیگر  شودهای موجود حدس زده میتوجه به بحران

باشد. مدیرانی با عدم صداقت در اجرا، تمایل به نادیده گرفتن مربوط به از دست دادن صداقت مدیران می

 (.1181، 5ها به منظور حفظ منافع شخصی دارند )جنسن و والکینگرویه

انند ایران بسیار درخور توجه است که نیازمند ویژه برای کشورهای در حال توسعه م این موضوع به

های مختلف است. از طرفی، بورس اوراق بهادار هر کشور به عنوان قلب تپنده در بخش گذاریسرمایه

شود که صنایع مختلفی در آن حضور دارند که اقتصاد آن کشور را تضمین اقتصاد آن در نظر گرفته می
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وضعیت معامالتی بورسی شرکتی رخ دهد تاثیر مستقیمی بر کنند، بنابراین هر مشکلی که در می

 سهامداران، مشتریان آن شرکت و در حالت کلی اقتصاد کشور خواهد داشت.

بر این اساس با توجه به رابطه تنگاتنگ بورس با وضعیت اقتصادی هر کشور، هر گونه تقلب مالی در 

ناپذیری به مجموعه سهامداران داخلی و تواند منجر به صدمات جبرانهای حاضر در بورس میشرکت

 کشف و پژوهش برای طور مستقیم به نهادی هیچ کشور ما خارجی و اقتصاد کل کشور شود. از طرفی در

 از نهادهایی. ندارد وجود موارد قبیل گزارش این برای رسانیاطالع هیچ پایگاه و نیز احتمالی تقلب موارد

در  تقلب خاص طوربه  و تحریف هر گونه به احتمالی مربوط عاتاطال بهادار اوراق سازمان بورس قبیل

 سازمان بورس در که مواردی دهند. تنهانمی قرار گرانو تحلیل عموم اختیار در را مالی هایصورت

 این در ویژه مدیران( نهانی )به اطالعات دارندگان توسط شود احتمال تقلبمی پیگیری بهادار اوراق

 رسانیعاطال طور خصوصیبه  موارد قضایی؛ محاکم طریق رای از ت صدوردر صور و هاشرکت

رو از این .است توجه قابل هایاز دیگر محدودیت زمینه این در مطالعات تحقیقی همچنین فقدان .شودمی

در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل یاد شده، به بررسی رابطه بین عدم صداقت مدیران موظف در بروز 

 های مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت.در صورت تقلب

 

 پیشینه پژوهش 

 پیشینه نظری 

 هایصورت مقوله به بسیاری توجه موجب جهان سرتاسر در گرفته صورت المللیبین مالی هایرسوایی

 و هاشرکت برای اسبمن سود کیفیت آوردن دستبه  جهت مالی انحرافات کمترین با حسابداری پاک

 مختلف کشورهای اساس این بر (.8838)طاوسی، طاوسی و حسنی القار،  است شده هاآن سهامداران

 لکن. اندنموده سهامداران و هاشرکت سود تهدید با مقابله و بررسی به اقدام شده، وضع قوانین مطابق با

بوده و جهت جلوگیری از بروز  فاوتمت یکدیگر با اهداف این به نیل برای مختلف کشورهای رویکرد

 اند.های مختلفی روی آوردهتقلب به روش

عنوان مثال؛ استقالل  شوند. بهعنوان عوامل عمده از تقلب شناسایی میهای هیات مدیره به ویژگی

ت های مالی و حسابداری به ارتقاء کیفیت نظارت هیاهیات مدیره، کمیته حسابرسی و مدیران با زمینه

 (.1188، 6کنند )فرث و همکارانه کمک میمدیر

شود، صداقت یکی از موارد بااهمیّتی که همراه با کیفیت حسابرسی به کاهش میزان تقلبات منجر می

مدیران موظف است. هر مکانیسم حکومتی خوب هم به اجرا و هماهنگ کردن با مدیران نیاز دارد و هم به 

شود، اما با این وجود نقش صداقت مدیران تا حد ها تلقی میعنوان یک نقش مهم در اداره امور شرکت
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که مدیران قادر به تحمیل موثر موانع به جریانات اطالعات به سایر جاییشود. از آنزیادی نادیده گرفته می

رل دهد که صداقت و مدیریت مرکزی باعث اثربخشی نظارت و کنتاعضای هیات مدیره هستند، نشان می

 (.1118، 1شود )نواک و همکارانهیات مدیره می

توانند از طریق صدور اظهارنظر حسابرسی حسابرسان در فرآیندی که عدم صداقت وجود دارد می

دهند که نشان می (1118) 3و همکاران (. هاو1111، 1تعدیل شده در امور دخالت کنند )سایرگار و اوتاما

تواند اعالم درآمد ساالنه را به تاخیر بیاندازد. گذاری، اظهارنظر تعدیل شده حسابرس میعالوه بر قیمت

 شود.گذاران میچنین تاخیری باعث ایجاد سوءظن و نگرانی سرمایه

تواند مانع از کارآیی سازمان شود و هر کند که عدم صداقت مدیران می(، اشاره می1188) 81جنسن

توان گفت صداقت از دارد. پس میمکانیسم حکومتی برای اجرایی کردن کارها به هماهنگی با مدیران نی

برای کارآیی ضروری است و به این ترتیب شرط الزم )اما نه کافی( برای به حداکثر رساندن ارزش 

 باشد.می

 

 پیشینه تجربی 

های (، در پژوهشی به شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت8814سنجابی )

ها شناسایی کرد. در پژوهش او عوامل این عوامل را در ساختار محیطی شرکتمالی ایران پرداخت. وی 

نفوذ مدیریت، عوامل خطر مرتبط با عدم تبعیت  ها وگروه: عوامل خطر مرتبط با ویژگی 4خطر در 

االجرا، عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت و های داخلی و استانداردهای الزممدیریت از کنترل

 بندی و مورد استفاده قرار گرفتند.های عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی، طبقهطر مرتبط با ویژگیعوامل خ

های تحلیلی در ارزیابی (، در پژوهشی به بررسی کاربرد روش8811فرقاندوست حقیقی و برواری )

 های مالی )تقلب مدیریت( پرداختند. همچنین فرقاندوست حقیقی و عبدالهیریسک تحریف صورت

های فازی در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت پرداختند. بر (، نیز در پژوهشی به بررسی کاربرد سیستم8811)

بینی حضور یک شرکت در ها در مورد توانایی مدل پیشنهادی در پیشاساس نتیجه نهایی تحلیل آماری آن

 محاسبه گردید. درصد 31/5بینی صحیح توسط مدل نهایی گروه متقلب و یا غیرمتقلب، درصد پیش

 صدور سبب کاهش مدیریت عملکرد بهبود که دادند نشان (8838عیدی )حاجی و هلشی جامعی،

 را مستقل حسابرس اظهارنظر مدیریت عملکرد حسابداری معیارهای در نتیجه شود،می مشروط گزارش

 .دهدمی قرار تأثیر تحت

یون لجستیک در شناسایی گزارشگری کاربرد رگرس"( در تحقیقی با عنوان 8831اعتمادی و زلقی )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های مالی در شرکتبه بررسی تقلب صورت "مالی متقلبانه
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های مالی پرداختند. هدف اصلی این پژوهش تدوین یک مدل قابل اعتماد برای با استفاده از برخی نسبت

یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این های پذهای مالی برای شرکتکشف تقلب صورت

 عنوانبه نسبت مالی  3بندی شده و همچنین ها به دو دسته متقلب و غیرمتقلب دستهپژوهش شرکت

دهد که توانایی کشف اند. نتایج این پژوهش نشان میهای بالقوه برای آزمون انتخاب شدهکنندهبینیپیش

 های مالی حسابرسی شده و انتشار یافته وجود دارد.یق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از طرتقلب صورت

های انواع تقلب، تقلب ترینمهم کی از(، معتقدند که ی1111) 88کرکس، اسپاتیس و منولوپولوس

کننده، به های مالی گمراهصورتشده از سوی مدیریت از طریق ارائه مدیریت است. تقلب هدفمند انجام

یند حسابرسی، حسابرسان باید امکان تقلب آرساند. در طول فراران و اعتباردهندگان آسیب میگذسرمایه

رو است. ینده موارد تقلب مدیریت روبهآورد کنند. حرفه حسابرسی، با چالشِ شمار فزآمدیریت را بر

توانند کار رند، میبینی دابندی و پیشای در طبقههای پیشرفتهشود تواناییکاوی که ادعا میهای دادهروش

 د.حسابرسان را در انجام وظیفه کشف تقلب مدیریت آسان سازن

های خصوصی و مدیران شرکت کهاین تعیین جهت روش سه (، از1111) 81گوردون، فرگوسن و هال

دور از هر گونه تقلب اعتقاد و سعی بر استفاده از خصوصی تا چه حد به مدیریت توام با صداقت و به  نیمه

پرسشنامه میزان محبوبیت و تعهد سازمانی  -8روش؛  ها با استفاده از سهکنند، استفاده کردند. آنمی آن

 -8های مالی )میزان سود و یا ضرر مالی شرکت( استفاده از تخمین -1کاری هریسون  مدیر و وجدان

ه در فضای خانوادگی های شخصیتی، به این نتیجه رسیدند، مدیرانی کهای مکمل ویژگیاستفاده از آزمون

زدند بیشترین تعداد مدیران اند و برای منافع خودشان دست به هرکاری میبا مفهوم صداقت بیگانه بوده

 مشمول تقلب بودند.

(، صداقت مدیران موظف را بر اساس نظرسنجی از کارکنان و نامه 1181) 88دیکول، میو و استفن

ها صداقت مدیران موظف را از طریق کیفیت سود ند. آنکنگیری میطور ساالنه اندازهسهامداران به

 گیری شده توسط اقالم تعهدی مورد ارزیابی قرار دادند.اندازه

صداقت در اجرا، اظهارنظر حسابرس و تقلب "در پژوهشی با عنوان  (،1188) 84لی هو و چن، کامینگ،

های پذیرفته اهش تقلب در شرکتبه بررسی تاثیر نقش حسابرسان در ک "های پذیرفته شده چیندر شرکت

ها با اند، پرداختند. آنگذاری شناخته شدهشده چین که از جهت ضعف در اجرای قانون و سرمایه

عنوان عامل کشف تقلب به گیری مدیریت سود به های مالی و همچنین اندازهکارگیری برخی از نسبتبه

توان از طریق تعدیل در گزارش کردند که می ها بررسیهای پذیرفته شده پرداختند. آنبررسی شرکت

توانند دهد که حسابرسان میها نشان میهای آنها را بهبود بخشید. یافتهحسابرس وضعیت تقلب در شرکت
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های خارجی در خدمت مکانیزمی برای تضعیف مدیران با صداقت کمتر، در بروز تقلب عنوان حکومتبه 

 باشند.

با توجه به پیشینه های ممکن، همچنین و مطالعات مقدماتی درباره جوابپس از بررسی مساله پژوهش 

 اند:های زیر تدوین شدهبرای پاسخ به سواالت مطرح شده در این پژوهش فرضیه نظری و تجربی،

 .دارد وجود معناداری رابطه تقلب بروز و )موظف( مدیران صداقت عدم بین :1فرضیه 

 دارد. وجود معناداری رابطه شده و بروز تقلب تعدیل برسیحسا اظهارنظر ارائه بین :2فرضیه 

 تاثیر تقلب بروز و )موظف( مدیران صداقت عدم بین رابطه بر حسابرس شده تعدیل : اظهارنظر3فرضیه 

 .دارد

 شناسی پژوهشروش 

آوری جهت جمع همبستگی است. -توصیفی از نظر ماهیت و روش، کاربردی و این پژوهش از نظر هدف،

هتای بتورس اوراق   های پیوستت شترکت  های مالی و یادداشتها، از اطالعات حسابرسی شده صورتهددا

با استفاده از تحلیل همبستگی و  پژوهش ایهفرضیه، اتعآوری اطالپس از جمعبهادار تهران استفاده شد. 

از اج آمتار توصتیفی   هتا و استتخر  داده به منظور انجام تجزیه و تحلیتل ند. رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت

بتا  ایتن پتژوهش،    سپس .شداستفاده  EViewsافزار از نرم استخراج آمار استنباطیو برای   Spss افزارنرم

 .اجرا گردید اثرات ثابتبا ارائه الگوی رگرسیون چندگانه به روش  85های تابلوئیاستفاده از داده

 

 جامعه و نمونه آماری

تا  8811ی هاطی سال بهادار تهران بورس اوراقهای پذیرفته شده درشرکتاین پژوهش،  جامعه آماری

 شرکت انتخاب شد. 851، 8برای تعیین نمونه، از طریق فرآیند و شرایط جدول  .باشدمی 8831

 

. شرایط انتخاب نمونه1جدول

 تعداد تعداد عنوان

 8831اعضای جامعه در پایان سال 

 .باشدنمی ترسدس در هاآن اطالعات که هاییشرکت. 8

 گریواسطه گذاری وسرمایه ی که جزء صنعتهایشرکت. 1

 .ندشومی بندیمالی طبقه

66 

881

 

411 
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 ماه اسفند پایان هاآن مالی سال پایان که هاییشرکت. 8

باشد و یا طی دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نمی

 اند.داشته

 های حذف شده از جامعه آماریجمع شرکت

 مطالعه های موردتعداد شرکت

31 

 

 

 

111 

851 

 

 

 متغیرهای پژوهش 

 های بیان شده در بخش قبل برای انجام پژوهش از متغیرهای زیر استفاده شد:با توجه به فرضیه

 متغیر مستقل  

گیری شده توسط اقالم تعهدی صداقت مدیران از طریق سود اندازه: 86عدم صداقت مدیران موظف

گیری اقالم تعهدی، (. در ایران بهترین روش برای اندازه1181، دیکول، میو و استفنشود )ی میگیراندازه

(. جهت محاسبه 8838زاده، اخگر، باشد )سجادی، دستگیر، حسین( می8333) 81استفاده از مدل کازنیک

 شود:متغیر مذکور از مدل زیر استفاده می

مدل 

8) 

ACCRt = β0 + β1[∆REVit − ∆RECit] + β2PPEit +
β3∆CFOit + eit        

 

 در این مدل؛ 

 : ACCRاقالم تعهدی کل 

:REV  تغییر درآمد فروش سالt نسبت به سال قبل 

:REC های دریافتنی حاصل سالتغییر در خالص حساب t نسبت به سال قبل 

PPE : ارایی ثابت، ناخالص دآالت و تجهیزاتبهای تمام شده اموال، ماشین 

CFO : های نقدی حاصل سال ناتغییر در جریt .نسبت به سال قبل 
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 متغیر وابسته 

های مالی های صورت( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که داده8831: اعتمادی و زلقی )81تقلب

ها در پژوهش آنهای مالی را کشف نمایند. حسابرسی شده این توانایی را دارند که هر گونه تقلب صورت

 عنوان شاخص تقلب، با توجه به تحقیقات قبلی به شرح زیر در نظر گرفتند: خود معیارهایی را به

وجود اختالفات مالیاتی با حوزه مالیات طبق یادداشت ذخیره مالیات بر درآمد و پرونده مالیاتی و بند  .8

 شرط گزارش حسابرسی 

 مالی تجدید ارائه شده.های وجود تعدیالت سنواتی بااهمیّت و صورت .1

های مورد مطالعه به متقلب و غیرمتقلب، مبنا این است بندی شرکتبنابراین در این پژوهش، برای طبقه

های متقلب، صادق بوده و وجود ( برای شرکت8831الی  8811سال )سال  5که این معیارها طی حداقل 

ی دارای احتمال تقلب است. برای هابندی در گروه شرکتعنوان شرایط طبقهاین دو شاخص به 

 تخصیص داده شد. 1های غیرمتقلب، عدد و به شرکت 8های متقلب عدد گیری این متغیر، به شرکتاندازه



 ایمتغیر واسطه 

MAOاگر اظهارنظر حسابرسی، توسط حسابرس تعدیل شده :: اظهارنظر تعدیل شده حسابرس 

 1صورت برابر ، در غیر این8های مالی است برابر ت در صورتدهنده وجود تحریف بااهمیّباشد که نشان

 است.

 

 متغیرهای کنترلی 

Sizeشود:گیری می؛ لگاریتم طبیعی ارزش بازار. این متغیر به صورت زیر اندازه: اندازه شرکت 

)i,t× Pi,t= Ln (Ni,tSize 

 : قیمت سهام شرکت.P: تعداد سهام در جریان شرکت؛ Nکه در آن؛ 

PBسهم به ارزش دفتری است. : نسبت قیمت 

ST: در8؛ اگر شرکت تجربه حداقل دو یا چند سال متوالی زیان را داشته باشد برابر ابهام در تداوم فعالیت ، 

 است. 1صورت برابر  غیر این

Lev: ؛اهرم مالی.نسبت کل بدهی به کل دارایی است 
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 های پژوهشمدل 

 های زیر استفاده شده است:های اوّل و دوّم پژوهش، از مدلدر این پژوهش جهت بررسی فرضیه

  

مدل 

1) 

𝐅𝐫𝐮𝐚𝐝𝐭 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐄𝐌𝐭−𝟏 + 𝛃𝟐𝐌𝐀𝐎𝐭−𝟏 + 𝛃𝟑𝐒𝐢𝐳𝐞 + 𝛃𝟒𝐏𝐁 +
𝛃𝟓𝐒𝐓 + 𝛃𝟔𝐋𝐞𝐯 + 𝛆      

 :این مدلکار رفته در  تعریف اصطالحات به

:𝐹𝑟𝑢𝑎𝑑𝑖𝑡 ب برای شرکت تقل𝑖  در زمان𝑡

 𝐸𝑀𝑡−1 :اقالم تعهدی اختیاری برای شرکت𝑖   در زمان𝑡 − 1 

𝑀𝐴𝑂𝑡−1 :برای شرکت شده حسابرسی تعدیل اظهارنظر𝑖  در زمان𝑡 − 1  

:𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡  اندازه شرکت برای شرکت𝑖  در زمان𝑡 

:𝑃𝐵𝑖𝑡 نسبت قیمت سهام برای شرکت سهم به ارزش دفتری بازار𝑖  در زمان𝑡  

: 𝑆𝑇𝑖𝑡 ابهام در تداوم فعالیت برای شرکت𝑖 در زمان𝑡  

:𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡  اهرم مالی برای شرکت𝑖  در زمان𝑡  

  :.میزان خطای مدل 

 

مدل 

8) 

𝐅𝐫𝐮𝐚𝐝𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏𝐄𝐌𝐭−𝟏 + 𝛂𝟐𝐌𝐀𝐎𝐭−𝟏 + 𝛂𝟑𝐄𝐌𝐭−𝟏 ×
𝐌𝐀𝐎𝐭−𝟏 + 𝛂𝟒𝐒𝐢𝐳𝐞 + 𝛂𝟓𝐏𝐁 + 𝛂𝟔𝐒𝐓 + 𝛂𝟕𝐋𝐞𝐯 + 𝛆  

 کار گرفته شد.سوّم پژوهش به این مدل برای آزمون فرضیه

 

 های پژوهشیافته 

 آمار توصیفی 

 آمده است.  1آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در جدول 
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شمتغیرهای پژوه توصیفی هایآماره. 1جدول 

 

کشیدگی
چولگی انحراف معیار میانگین

بیشترین 

مقدار

کمترین 

 مقدار
 نام متغیر تعداد

886/1  181/1  85816/1  8483/1  8 1 115 
تقلب )اختالف 

 مالیاتی(

611/8  383/8-  86888/1  1453/1  8 1 115
تقلب )تعدیل 

 سنواتی(

51/1  111/1  65/1  86/1  11/1  83/1-  115 
عدم صداقت 

 مدیران موظف

115/8  116/1-  11111/8  1581/83  18/15  11/88   اندازه شرکت 115

181/853  186/81 
11181/

4644
8185/1841 

14/

16181

6/

86481- 
115 

نسبت قیمت 

سهام به ارزش 

دفتری بازار 

 سهام

118/1  181/1  115/1  61/1  8 1 115 
ابهام در تداوم 

 فعالیت

511/115  151/81  43645/1  6518/1  41/81  11/1  هرم مالیا 115 

444/1-  141/8-  41463/1  1648/1  11/8  11/1  115 
اظهارنظر 

 حسابرسی



ترتیب دارای کمترین، بیشترین و  سال به 5مشاهده طی  115با  عدم صداقت مدیران موظفمتغیر 

ترتیب  کشیدگی و چولگی آن نیز به است. همچنین مقادیر مربوط به 86/1و  11/1،  -83/1 میانگینی برابر

نظر تقارن و چولگی مالحظه  با بررسی شکل توزیع این متغیر از نقطه دول باال قید گردیده است.در ج

 های مورد بررسی چوله بهشرکتعدم صداقت مدیران رو توزیع د که چولگی مثبت بوده و از اینشومی

میانگین از میانه  دارد و بدین ترتیب چولگی زیادیبنابراین توزیع  است 5/1تر از راست بوده و چون بزرگ

 از توزیع نرمال است. و مد بزرگتر است. از سوی دیگر ضریب کشیدگی توزیع، بلندتر
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 ها با در نظر گرفتن شاخص اختالف مالیاتی در بروز تقلبتحلیل آزمون فرضیه  

 های اوّل و دوّم پژوهش:آزمون فرضیه 



 اثرات ثابت. ضرایب مدل اوّل رگرسیون روش ترکیبی به روش 8جدول 

 ( βضرایب ) اجزای مدل
خطای 

 استاندارد
 t آماره

سطح 

 معناداری

 /.1111 463444/5 156118/1 881881/1 عدد ثابت

 1831/1 151115/1 1 1 عدم صداقت مدیران موظف

 1111/1 -634116/1 188145/1 1143315/1 اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده

 1111/1 -14516/5 111666/1 -188581/1 اندازه شرکت

 1111/1 86311/5 188411/1 151311/1 ابهام در تداوم فعالیت

 1811/1 865186/1 1 1 نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری

 1318/1 -654584/8 181881/1 -186148/1 اهرم مالی

𝑅2 18644/1 

𝑅2  18511/1 تعدیل شده 

 116118/8 آماره دوربین واتسون

 111/1 سطح معناداری مدل

 

درصد است،  5باشد که کمتر از می 111/1برابر  Fبر اساس این جدول، مقدار سطح معناداری آماره 

شود. از سوی دیگر آماره درصد، معنادار بودن مدل پژوهش پذیرفته می 35در نتیجه در سطح اطمینان 

جا که دهد، از آنمیرا نشان  116118/8دوربین واتسون برای مدل رگرسیونی محاسبه شده است که عدد 
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کند. مقدار ( قرار دارد، حاکی از عدم خود همبستگی در اجزا مدل را اثبات می5/8 -5/1این عدد بین )

درصد تغییرات متغیر  18دهد حدود است. این آماره نشان می 18511/1ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 

حاکی  ،درصدی 35مقادیر سطح اطمینان  و باتیمحاس tآماره شود. وابسته توسط متغیر مستقل توصیف می

ها تقلب شرکتمعناداری با عدم صداقت مدیران و اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده رابطه از این است که 

ها رابطه بین دو متغیر عدم صداقت مدیران و تقلب شرکت محاسباتی t آمارهو با توجه به عالمت  دندار

ها رابطه معنادار و معکوس وجود دارد، سی تعدیل شده و تقلب شرکتمثبت و بین متغیر اظهارنظر حسابر

 شود. اوّل و دوّم پژوهش تأیید میبنابراین فرضیه 

 

 :آزمون فرضیه سوّم پژوهش 

 

 . ضرایب مدل دوّم رگرسیون روش ترکیبی به روش اثرات ثابت4جدول 

 ( βضرایب ) اجزای مدل
خطای 

 استاندارد
 t آماره

سطح 

 معناداری

 1111/1 118611/5 158166/1 818616/1 عدد ثابت

 1115/1 451855/8 1 1 عدم صداقت مدیران موظف

 1111/1 -158311/1 181845/1 118881/1 اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده

دی اقالم تعه ×اظهارنظر حسابرسی 

 اختیاری
1 1 663158/1 1116/1 

 1813/1 411451/1 1 1 نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری

 1111/1 -118118/5 111436/1 -188868/1 اندازه شرکت

 1111/1 518151/5 181666/1 153553/1 فعالیت تداوم در ابهام

 1111/1 -158148/8 113461/1 -186566/1 اهرم مالی

𝑅2 14151/1 

𝑅2  11518/1  تعدیل شده 

 111511/8 آماره دوربین واتسون

 111/1 سطح معناداری مدل
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باشد که معنادار بودن مدل پژوهش می 111/1برابر  F، مقدار سطح معناداری آماره 4بر اساس جدول

 111511/8دهد. همچنین مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل رگرسیونی محاسبه شده عدد را نشان می

ب تعیین تعدیل شده کند. مقدار ضریدهد که وجود نداشتن همبستگی در اجزا مدل را اثبات میرا نشان می

درصدی  تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل  11دهنده توصیف است که نشان 11518/1مدل برابر 

عدم صداقت مدیران حاکی از این است که  درصدی 35مقادیر سطح اطمینان  و محاسباتی tآماره است. 

رابطه مثبت بین دو متغیر عدم  محاسباتی t آمارهو با توجه به عالمت  داردها تقلب شرکتمعناداری با رابطه 

 بین رابطه بر نوع شده حسابرس تعدیل ها وجود دارد، بنابراین اظهارنظرصداقت مدیران و تقلب شرکت

شود. و فرضیه سوّم تایید نمی ندارد تاثیر تقلب بروز و موظف صداقت مدیران عدم



 گرفتن شاخص تعدیالت سنواتی بااهمیّت در بروز تقلب ها با در نظرتحلیل آزمون فرضیه

 های اوّل و دوّم پژوهش:آزمون فرضیه 

 

 اوّل رگرسیون روش ترکیبی به روش اثرات ثابت. ضرایب مدل 5جدول 

 ( β)ضرایب  اجزای مدل
خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری

 1111/1 111168/1 135861/1 111118/1 عدد ثابت

 5116/1 618551/1 1 1 ت مدیران موظفعدم صداق

اظهارنظر حسابرسی تعدیل 

 شده
141181/1- 181538/1 188186/8- 1181/1 

 6616/1 411861/1 114546/1 118341/1 اندازه شرکت

 1811/1 -811613/1 185113/1 -185113/1 فعالیت تداوم در ابهام

نسبت قیمت سهام به ارزش 

 دفتری
11111811/1 11111811/1 414381/8 8418/1 

 1411/1 -313811/8 113131/1 -183813/1 اهرم مالی

𝑅2 868118/1 

𝑅2  853148/1  تعدیل شده 

 151166/1 آماره دوربین واتسون

 111/1 سطح معناداری مدل
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باشد که می 111/1برابر  Fکنیم، مقدار سطح معناداری آماره طور که در جدول باال مشاهده میهمان

درصد مدل پژوهش معنادار است. مقدار آماره دوربین واتسون  35دهد در سطح اطمینان نشان می

دهنده عدم وجود خود همبستگی در اجزا مدل است. ( برای مدل رگرسیونی محاسبه شده نشان151166/1)

 رابطهعدم صداقت مدیران حاکی از این است که  درصدی 35مقادیر سطح اطمینان  و محاسباتی tآماره 

 tآماره شود و با توجه به عالمت اوّل پژوهش تایید نمی، بنابراین فرضیه داردها نتقلب شرکتمعناداری با 

ها رابطه معنادار و در جدول فوق بین دو متغیر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و تقلب شرکت محاسباتی

 ود.شمعکوس وجود دارد، به دیگر عبارت فرضیه دوّم پژوهش تأیید می



 :آزمون فرضیه سوّم پژوهش 

 

 . ضرایب مدل دوّم رگرسیون روش ترکیبی به روش اثرات ثابت6جدول  

 (  βضرایب ) اجزای مدل
خطای 

 استاندارد
 t آماره

سطح 

 معناداری

 1111/1 143181/1 113111/1 118851/1 عدد ثابت

عدم صداقت مدیران 

 موظف
1 1 111511/1 3851/1 

ارنظر حسابرسی تعدیل اظه

 شده
141185/1 188181/1 418111/8 1111/1 

الم اق  ×اظهارنظر حسابرسی 

 تعهدی اختیاری
1 1 618515/1 5415/1 

نسبت قیمت سهام به ارزش 

 دفتری
111183/1 114151/1 413158/1 6883/1 

 8834/1 551441/8 11111888/1 11111816/1 اندازه شرکت

 1881/1 -518151/1 184115/1 -185434/1 فعالیت تداوم در ابهام

 1854/1 -814143/1 113866/1 -183115/1 اهرم مالی

𝑅2 868841/1 
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𝑅2  851613/1      تعدیل شده 

 151188/1   آماره دوربین واتسون

 111/1 سطح معناداری مدل

 

درصد است  5که کمتر از باشد می 111/1برابر  F، مقدار سطح معناداری آماره 6مطابق با جدول 

آماره دوربین واتسون برای مقدار  درصد، معنادار است. 35دهد مدل پژوهش در سطح اطمینان که نشان می

 و محاسباتی tآماره دهد بین اجزای مدل، همبستگی وجود ندارد. می مدل رگرسیونی محاسبه شده نشان

لحاظ متغیر میانجی، متغیر اظهارنظر تعدیل شده با  که حاکی از این است درصدی 35مقادیر سطح اطمینان 

 ، لذا اظهارنظرداردن وجودمعناداری  ها رابطهعدم صداقت مدیران موظف و تقلب شرکت حسابرس نیز بین

و فرضیه  ندارد تاثیر تقلب بروز و موظف مدیران صداقت رابطه بین عدم بر نوع شده حسابرس تعدیل

 شود. سوّم تایید نمی

 

 ها زمون فرضیهنتایج آ

  اوّل در تحلیل نتایج فرضیه اوّل؛ با توجه به وجود دو معیار برای بروز تقلب، با در نظر گرفتن شاخص

درصدی حاکی از رابطه معنادار بین عدم صداقت  35)وجود اختالف مالیاتی(؛ مقادیر سطح اطمینان 

ف مالیاتی منجر به بروز تقلب در در صورتی که اختالباشد، بنابراین مدیران موظف و بروز تقلب می

به دیگر .دار و مستقیمی وجود دارداارتباط معن تقلب بروز و مدیران صداقت عدمبین  سازمان باشد

احتمال بروز تقلب در عبارت هر چه مدیران در انجام وظایف و تعهدات خود از صداقت به دور باشند 

( نیز در پژوهش خود به وجود رابطه معنادار و 1111شود. گوردون، فرگوسن و هال )سازمان بیشتر می

مثبت بین عدم صداقت مدیران و بروز تقلب دست یافتند. همچنین با در نظر گرفتن شاخص دوّم 

 عدم که است این حاکی از درصدی 35 اطمینان سطح مقادیر)وجود تعدیالت سنواتی بااهمیّت(؛ 

 ارد.ند هاشرکت تقلب با معناداری رابطه مدیران صداقت

  ،حاکی از رابطه معنادار بین درصدی، 35 اطمینان سطح مقادیرنتایج فرضیه دوّم این پژوهش نشان داد 

پژوهش نشان این نتیجه در  .باشدها میشرکت تقلب و شده تعدیل اظهارنظر حسابرسی دو متغیر

مان شوند بین در صورتی که اختالف مالیاتی و تعدیالت سنواتی منجر به بروز تقلب در سازدهد می

 به توجه. وجود دارد یدار و معکوسامعن ارتباطارائه اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و بروز تقلب 

 و هیات گذاران شودسرمایه از نزدیک و دقیق بررسی باعث تواندمی حسابرس تعدیل شده اظهارنظر

ین نتیجه نقش بااهمیّت . در واقع ادهدمی عدم صداقت با مدیرانی به برای تقلب کمتری شانس مدیره
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دهد. به عبارت دیگر هر چه حسابرسان استانداردهای حسابرسی را حسابرسان را در شرکت نشان می

شود. نتیجه این پژوهش با پژوهش با دقت بیشتری اجرا نمایند احتمال بروز تقلب در سازمان کمتر می

 ( مطابقت دارد. 8838عیدی ) جامعی، هلشی و حاجی

 اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر رابطه بین ج آزمون فرضیه سوّم، حاکی از آن است که همچنین نتای

عدم صداقت مدیران و بروز تقلب تأثیر ندارد. نتایج این پژوهش با پژوهش چن، کامینگ، هو و لی 

 مطابقت ندارد.( 1118) هاو، آی، پارک، چی و ویو( و پژوهش 1188)

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه 

ها بتوان به احتمال هایی که به کمک آنها و تبیین عالئم و نشانهیی عوامل موثر بر تقلب در شرکتشناسا

کنندگان از اطالعات برای های مالی پی برد، در راستای کمک به بازار و استفادهوجود تقلب در گزارش

ن این موضوع و عوامل رو در این پژوهش با در نظر گرفتتخصیص بهینه منابع مالی ضروری است. از این

 یاد شده در طی پژوهش، به بررسی رابطه بین عدم صداقت مدیران و بروز تقلب پرداختیم.

ها نشان داد مدیران با عدم صداقت کمتر، احتمال دارد که نمایش درست نتایج حاصل از آزمون فرضیه

اشد ارائه دهند؛ در نتیجه به های مالی که مطابق با مقررات و الزامات مربوطه بای در صورتو عادالنه

کنند. این نوع از مدیران تمایل به نادیده گرفتن احتمال بیشتر اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی را دریافت می

ها به منظور حفظ منافع شخصی خود را دارند، بنابراین احتمال گرفتن تصمیمات ها و رویهسیاست

 ها بیشتر است.غیراخالقی در میان آن

تواند وجود داشته باشد و احتمال بروز ت نتایج نشان داد، تقلب امری است که همیشه هست میدر نهای

یابد که همه عوامل موجود در سازمان، در مبارزه با این مورد ضدارزشی و آن هنگامی کاهش می

ضداخالقی همسو شوند. در این میان نباید نقش مدیران و سپس حسابرسان را نادیده گرفت، چرا که 

توانند از بروز تقلب جلوگیری کنند و حسابرسان هم از ها در سازمان، میها و رویهمدیران با تعیین سیاست

 توانند تاثیرگذار باشند. هایی در جهت پیشگیری از بروز تقلب میریزیطریق برنامه

 

 پیشنهادها 

 :شودبه شرح زیر ارائه می هاییبا توجه به مطالب عنوان شده پیشنهاد

 مبتنی بر نتایج این پژوهش پیشنهادهایی

ای دار و مثبت(، باید زمینهبین عدم صداقت مدیران و بروز تقلب )رابطه معنا رابطه وجود سابر اس .8

 عواقب و پیامدها از ترس وی، استیضاح و با مدیر مخالفتفراهم شود که علل نبود صداقت مانند 
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 اصول اگر یک شرکت، دیدن آسیب از اجتناب راین برایبناب. ، سودجویی و ... کاهش پیدا کندکارها

 موفقیت آن شرکت موثر در رعایت شود، کارکنان آن سازمان و شرکت، مدیریت طرف از اخالقی

یابد.و احتمال بروز تقلب در آن شرکت کاهش می بود خواهد

ر طی این پژوهش بیان ها به ارائه اطالعاتی )که دشود بورس اوراق بهادار با الزام شرکتپیشنهاد می .1

هایی که ریسک باالیی در تقلب دارند، تر و نظارت بیشتر بر شرکتشده است(، نسبت به کنترل دقیق

 اقدام کند.

 آتی پژوهشگران برای پیشنهادهایی

تر و به تر و در نمونه آماری گستردهشود این پژوهش در آینده با دوره زمانی طوالنیپیشنهاد می .8

 های پژوهش، انجام گیرد.بهبود اعتبار یافته منظورتفکیک صنعت، به 

های مالی از قبیل تحلیل تمایز، های دیگری برای کشف تقلب صورتتوانند از روشپژوهشگران می .1

 های عصبی و درخت تصمیم و شبکه باور بیزین استفاده کنند.های لوجیت تطبیقی، شبکهشبکه

رود، شمار میانب سایر اقشار جامعه از مباحث بااهمیّت به که بحث صداقت و تقلب از جبا توجه به این .8

ها مورد آزمون قرار گیرد.شود تاثیر عوامل مطرح شده در آنپیشنهاد می

شود عواملی چون سودآور بودن شرکت و وجود نقدینگی به عنوان عوامل همچنین پیشنهاد می .4

 د.محرک در ایجاد وسوسه مدیران در بروز تقلب نیز بررسی گرد
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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between the lack of integrity of 

executive directors and fraud occurrence in Tehran Stock Exchange. The multiple regression 

models with fixed effects were then used to analyze the data. In addition, ordinary least squares 

and panel data analysis were performed to investigate the relationship between lack of integrity of 

the executive directors and fraud occurrence in financial statements. The subjects of this research 

consist of 157 companies listed in TSE during 2009-2013. The results showed that there is a 

significant relationship between lack of integrity of executives and fraud, provided that the tax 

difference leads to the fraud in the organization. The annual adjustments as an indicator identity 

fraud in relation to management lack of integrity and fraud in the companies studied are not 

effective. The results showed that there is a significant relationship between modified audit 

opinion and fraud occurrence and the modified audit opinion does not impact the relationship 

between the lack of integrity and fraud. 
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