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Abstract
Corporate governance plays an important role in ensuring the quality of the financial reporting process. Many of
recent corporate failures have been attributed to poor governance, which is manifested in fraudulent financial
reporting and earnings mismanagement. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of
corporate governance mechanisms on financial statements fraud of the listed companies in Tehran Stock
Exchange (TSE). To achieve this aim, Board Composition, Ownership Concentration and Institutional
Ownership were used as corporate governance mechanisms. Furthermore, nineteen red flags of fraud extracted
from auditing standard No. 240 along with Data Mining techniques such as K-Means clustering used to
discriminate financial statements fraud cases. The data sample is restricted to 182 companies in the (TSE)
during 1381 to 1393. In conducting this research, three main hypotheses were proposed to examine the impact
of board composition, ownership concentration and institutional ownership on fraudulent financial reporting
across the firms and during the designated period. Accordingly, the statistical technique known as the “Panel
Data” was exerted to test the research hypothesis. The results of the hypotheses testing demonstrate that
fraudulent financial reporting is negatively affected by proposed corporate governance mechanisms, after
controlling for potential confounding effects.
Keywords: Board composition, Ownership concentration, Institutional ownership, Financial statements fraud.
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چکیده
 بسیاری از شکستهای شرکتی اخیر به حاکمیت ضعیف نسبت داده میشود. نقش مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد،حاکمیت شرکتی
 بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت، هدف این پژوهش،که در قالب گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت سود نادرست نمود پیدا کردهاند؛ از اینرو
181  شرکتهای متقلب با استفاده از عالیم خطر اشارهشده در استاندارد حسابرسی شمارۀ، برای تحقق این هدف.شرکتی در تقلب در صورتهای مالی است
 برای، درادامه.با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورتهای مالی» و با بهکارگیری تکنیکهای دادهکاوی غیرنظارتی مشخص شد
 تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی را با تقلب در صورتهای مالی در بین شرکتها و در، سه فرضیه طراحی شد که رابطۀ ترکیب هیأت مدیره،انجام پژوهش
 دورۀ زمانی مدّنظر. روش آماری «دادههای تابلویی» به کار گرفته شده است،دورۀ زمانی مدّنظر بررسی میکند؛ بنابراین برای آزمون فرضیههای پژوهش
 نتایج حاصل از تخمین فرضیههای پژوهش نیز نشان. شرکت است241  و نمونۀ انتخابی شامل2939  تا2942  سالهای،برای هر یک از فرضیههای پژوهش
 تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با، ب ین ترکیب هیأت مدیره، اندازه و رشد، کارایی، نقدینگی، ترکیب داراییها، سودآوری،میدهد صرفنظر از اهرم مالی
. رابطۀ معناداری وجود دارد،تقلب در صورتهای مالی
 مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، تقلب در صورتهای مالی، ترکیب هیأت مدیره:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه

مدددیریت دربددارۀ وضددعیت مددالی عملیددات شددرکت بدده

مددیریت یدک شددرکت بدر مبندای تضدداد منداف بددین

سهامداران و سایر صداحبان منداف اسدت؛ از ایدنرو ،ایدن

مالکان و مدیران است [ .]19در حالیکه سدهامداران بده

امکان برای مالکان فراهم مدیشدود کده قراردادهدای بدین

دنبال بیشدینه کدردن سدرمایه گدذاری خدود در بلندمددت

آنها و مدیران را صرفنظر از ماهیدت دقیدق ایدن قراردادهدا

هستند ،مدیران بهویژه ،اگر مالک سهام شرکت نباشدند،

اجرایددی کننددد؛ امددا مدددیریت در صددورت نبددود هرگوندده

مناف بلندمدت در آن ندارند« .قدرارداد نماینددگی» بدین

مداخله ،انگیزۀ خاصی برای بیان حقایق صورتهای مالی

مالکان و مدیران باید اطمینان دهدد کده مددیران همیشده

ندارد .این مسأله حدداقل دربدارۀ برخدی پیامددهای بدالقوۀ

برای مناف مالکان عمل مدی کنندد؛ بدا ایدن حدال ،یدافتن

عملکرد وجود دارد که منداف شخصدی مددیریت تدا حدد

رابطۀ قراردادی کامل همیشه امکانپدذیر نیسدت« .خطدر

زیددادی تحددت تددأثیر محتددوای صددورتهددای مددالی قددرار

اخالقی» ،سطح تالش ،نگهداشت سود و افدق زمدانی بده

میگیرد [ .]22سقوط شرکتهای بسیاری (مانندد اندرون،

تضدداد مندداف در رابطدده منجددر مددیشددود .خطددر اخالقددی

وردکدددام و گلوبدددال کراسدددین

) اثربخشدددی حاکمیدددت

براسدداس ایددن پیشددفرک اسددت کدده مدددیران بددا صددرف

شددرکتی ،کیفیددت گددزارشهددای مددالی و قابلیددت اعتمدداد

فعالیتهایی که ممکن است بده بدازده سدهامدارن لطمده

کارکردهددای حسابرسددی را بددا تردیددد همددراه کددرد .ایددن

وارد کند ،به دنبال بیشدینهکدردن سدود خدود از شدرکت

موارد ،تقلب در صورتهای مالی ،نگرانیهدای جددی را

هستند .سطح تالش یعنی مددیران بده انددازۀ زمدانی کده

دربارۀ -2 :اثربخشدی حاکمیدت شدرکتی -1 ،صدداقت و

خود مالک شرکت هستند ،انرژی یا تالش صدرف ادارۀ

رفتار اخالقی مددیران ارشدد بدهویدژه زمدانی کده آنهدا بده

شرکت نمی کنند [ .]92حاکمیت شرکتی ،مجموعۀ ساز

دستکاری حسابها متهم شدهاند -9 ،کفایت و اثربخشی

و کارهددددایی بددددرای محافظددددت از سددددرمایهگددددذاران

کنترلهای داخلی -8 ،قابلیت اتکای گزارشهدای مدالی،

برونسازمانی در برابدر افدراد درون سدازمان اسدت [.]91

 -9کیفیددت حسابرسددی و  -1درسددتی بازارهددای سددهام بدده

ساز و کارهدای متفداوتی بدرای حاکمیدت شدرکتهدای

همدددراه داشدددت [ .]98وجدددود ضدددعف در کنتدددرلهدددای

سهامی عام در سطح هر شرکت وجود دارد .این سداز و

اعمددالشددده بددر مدددیریت ارشددد شددرکت (ماننددد محددی

کارها را به دو دسدتۀ کلدی داخلدی و خدارجی مدیتدوان

کنترلی) ،شرایطی را به وجود مدیآورد کده بده تقلدب در

طبقهبندی کرد .اغلب ،سهامداران عمده و هیأت مدیره،

صدددورتهدددای مدددالی منجدددر خواهدددد شدددد؛ از ایدددنرو،

ساز و کار نظارتی داخلی اولیه در نظر گرفته مدیشدوند.

دانشدددگاهیان ،قانونگدددذاران و دسدددتانددددرکاران حرفددده

حسابرسی مستقل ،بازار کنترل شرکت ،رقابت در بدازار

معتقدنددد سدداز و کارهددای حاکمیددت شددرکتی ،ظرفیددت

محصول و بازار نیدروی کدار مددیریتی برخدی از سداز و

اثرگذاری در وقوع تقلب در صدورتهدای مدالی را دارد.

کارهای حاکمیت خارجی است [.]11

پژوهشهای نظری و تجربی اخیر نیز نشان میدهد برخدی

یکی از ویژگیهای مطلوب نظدام حاکمیدت شدرکتی

سددداز و کارهدددای حاکمیدددت شدددرکتی در تقلدددب در

اثربخش ،حصول اطمیندان از کیفیدت گزارشدگری مدالی

صورتهدای مدالی تدأثیر دارد .در ایدن راسدتا ،یافتدههدای

برای تخصیص مؤثر منداب و رشدد اقتصدادی اسدت [.]11

پژوهش بیزلی )2331( 2نشان داد با افزایش تعداد اعضای

صورتهای مالی ،ابزاری برای مخابرۀ اطالعات محرماندۀ
1. Beasley
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غیرموظددف ،اثربخش دی هیددأت مدددیره بددرای نظددارت بددر

رابطۀ معنادار بین اندازۀ هیأت مدیره و دوگانگی وظدایف

مدیریت برای پیشگیری از تقلدب در صدورتهدای مدالی

مدیر عامل با تقلب یافت نشد .نتدایج حاصدل از پدژوهش

بهبود مییابدد .بده عدالوه ترکیدب هیدأت مددیره ،اهمیدت

جاللدددی جددداللآبدددادی و همکددداران ( )2939نشدددان داد

بیشتری نسبت به حضور کمیتدۀ حسابرسدی بدرای کداهش

سددهامداران نهددادی بددهدلیددل توانددایی نظددارت بددر مدددیران

احتمال تقلدب در صدورتهدای مدالی دارد .درنهایدت ،بدا

بهشکل فعالی میتوانند بدر تصدمیمهدای شدرکت نظدارت

افددزایش مالکیددت سددهامدارن عمدددۀ خددار از شددرکت،

کنند .یافتدههدای پدژوهش تندانی و همکداران ( )2938نیدز

احتمال تقلب در صورتهای مالی کاهش مییابد .نتدایج

نشان داد درمجموع ،ساز و کارهدای حاکمیدت شدرکتی،

حاصل از پژوهش یوزان 2و همکاران ( )1118نشان داد با

خطر ریزش قیمدت سدهام شدرکتهدای پذیرفتدهشدده در

افددزایش تعددداد اعضددای مسددتقل هیددات مدددیره ،و تعددداد

بورس اوراق بهادار تهران را کاهش میدهد؛ بندابراین ،در

اعضای مستقل کمیتههدای حسابرسدی و پداداش ،احتمدال

این پژوهش ،این مسأله بررسی میشدود کده آیدا سداختار

کارکردهای نادرست شرکتها کاهش مییابد .یافتههای

مالکیت و ترکیب هیأت مددیره ،تدأثیری در وقدوع تقلدب

پژوهش آگراوال و چادا )1119( 1نشان داد بدین اسدتقالل

در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشدده در بدورس

هیددأت مدددیره ،اسددتقالل کمیتددۀ حسابرسددی و خدددمات

اوراق بهادار تهران دارد؟

غیرحسابرسی حسابرسدان مسدتقل بدا تجدیدد اراودۀ سدود،
رابطۀ معناداری وجود ندارد .عالوه بر این نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد با حضور یک عضو مستقل با تخصدص
مالی در هیأت مدیره و کمیتۀ حسابرسی ،احتمدال تجدیدد
اراوۀ سود کاهش مییابد .نتایج حاصل از پدژوهش چدن

9

و همکاران ( )1111نشاندهندۀ اهمیت ویژگیهای هیأت
مدددیره و مددالکیتی در توضددیح تقلددب بددود؛ بددا ایددن حددال،
یافتههای الگوی پروبیت دومتغیره با مشاهدهپذیری جزوی
نشان داد بین ویژگدیهدای هیدأت مددیره و تقلدب مدالی،
رابطۀ معناداری وجدود دارد؛ امدا شدواهدی بدرای اهمیدت
الگوهای مالکیت یافت نشد .یافتههدای پدژوهش صدالح و
عثمددان )1121( 8نشددان داد رابطددۀ معندداداری بددین تعددداد
جلسددات هیددأت مدددیره و تقلددب شددرکتی وجددود دارد؛
بنابراین جلسات مکرر هیأت مدیره ،نشداندهنددۀ آگداهی
مدیران نسبت به فعالیتهای شرکت و توانایی آنهدا بدرای
نظارت بر آن است؛ با این حال ،شواهدی مبنی بدر وجدود
1. Uzun
2. Agrawal & Chadha
3. Chen
4. Salleh & Othman

مبانی نظری
از دیدگاه نظریۀ نمایندگی ،مشکالت نمایندگی بین
مالک و نماینده ،مبنایی برای حاکمیدت شدرکتی اسدت.
سرمایه گذاران« ،مالکان» شرکت هستند که با اراوۀ مناب
(بدددهی یددا سددرمایه) شددرکت را راهاندددازی و مدددیریت
روزانددۀ آن را بدده مدددیران حرفددهای بددهعنددوان «نماینددده»
واگذار مدیکنندد .جددایی مالکیدت از کنتدرل ،مزایدایی
مانند مدیریت تصمیمهای تأمین مالی و سدرمایهگدذاری
افراد حرفه ای و متخصص دارد؛ اما ظرفیت ایجاد مساول
نمایندگی را نیز دارد [ .]1تقلب در صدورتهدای مدالی،
یکی از موارد مسألۀ نمایندگی است که مدیران بدا اراودۀ
اطالعات گمراهکننده به مالکان ،درصددد بیشدینهکدردن
مندداف شخصددی خددود هسددتند؛ از ایددنرو ،فعالیددتهددای
مدیران ارشد با عواملی محدود مدیشدود کده حاکمیدت
شرکتهای تحت مدیریت آنها را تشکیل و تحت تدأثیر
قرار میدهد .درادامه ،برخی سداز و کارهدای حاکمیدت
شرکتی مانند هیأت مددیره ،تمرکدز مالکیدت و مالکیدت
نهادی بررسی خواهد شد.
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هیأت مدیره :هیأت مددیره را سدهامدارن شدرکت و

استقالل هیأت مدیره و تقلب در صورتهای مالی منفی

برای نظارت بدر مددیریت آن انتخداب مدیکنندد .هیدأت

است؛ درنتیجه ،فرضیۀ اول پژوهش بهشرم زیدر خواهدد

مدددیره چهددار نقددش مددرتب بددا هددم دارد :تعیددین مسددیر،

بود:

ساماندهی مناب الزم ،نظارت بدر اقددامات انجدامشدده و
ارزیابی نتایج برای بهبود عملکرد آتی بدا اصدالم مسدیر

فرضدیۀ اول :بدین ترکیدب هیدأت مددیره و تقلدب در
صورتهای مالی ،رابطۀ معنیداری وجود دارد.

(نوردبرگ .)1114 ،این نقدش هدا بدرای دسدتیابی بده دو

تمرکددز مالکیددت :براسدداس فرضددیۀ نظددارت فعددال،

هدددف مهددم الزم اسددت کدده آن اهددداف نیازمنددد تعددادل

حضور سهامداران عمدده بده نظدارت بهتدر بدر مددیریت

است؛ اما اغلب با یکدیگر تضاد دارند :کنتدرل عملکدرد

منجر میشود؛ زیرا آنها تخصص و انگیزۀ بیشتری نسبت

مدددیریت و ایجدداد ارزش .چنانچدده تأکیددد حاکمیددت

به سهامداران خدرد بدرای نظدارت بدر مددیریت دارندد و

شرکتی بر ایجاد ارزش باشد ،مدیران افزایش ریسک را

درنتیجه ،با هزینۀ کمتری می توانند بر مددیریت نظدارت

نادیده خواهند گرفدت و در صدورتی کده تأکیدد آن بدر

کنند .این گروه از سهامداران ممکن اسدت شدامل افدراد

نظددارت و کنتددرل باشددد ،نددوآوری بددالقوۀ رشددد آسددیب

داخل شدرکت ،مؤسسدات و یدا هدر سدهامدار خدار از

خواهددد دیددد [ .]91ایددن کارکردهددا بددا نسددبت مدددیران

شرکت باشد کده حدداقل  9درصدد از سدهام منتشرشددۀ

موظف عضو تیم مدیریت و نسدبت مددیران غیرموظدف

شرکت را در اختیار دارد؛ از اینرو ،چنانچه یک گدروه

در ارتبدداط اسددت کدده ممکددن اسددت نمایندددۀ خریددداران

مشخص بده انددازۀ کدافی بدزرگ شدود کده هزیندههدای

عمدۀ شرکت ،عرضهکنندگان یا مدیران ارشدد شدرکت

مرتب با کنترل شرکت را درونی کندد ،نظدارت مقدرون

دیگری باشند .موضوع مهم ،استقالل هیأت مدیره بدرای

به صرفه و درنتیجه ،تمرکز مالکیت مهم است .هر یدک

حصول اطمینان از موازنۀ قددرت و پاسدخگویی سیسدتم

از سهامداران نظارتکننده ،متحمل این هزینهها خواهدد

است .استقالل هیأت مدیره با نسبت اعضای غیرموظدف

شد؛ اما مزایدای حاصدل از اقددامات حاکمیدت شدرکتی

هیأت مدیره به کل اعضای هیدأت مددیره انددازهگیدری

تنها به نسبت حق جریدانهدای نقددی کسدب مدیشدود؛

میشود .مددیران موظدف بدا شدناختی کده از شدرکت و

بنابراین سهامدارن خرد زمانی بهره خواهند برد که برای

پروژه های آن دارند ،هیأت مدیره را در درک جزویدات

تأثیر در اقدامات شرکت تالشی نکنندد و از تدالشهدای

جنبه های مختلف کسب و کار شرکت یاری میرسانند.

سهامداران بدزرگ بهدرۀ رایگدان ببرندد [ .]9سدهامداران

درمقابل ،مدیران غیرموظف با تخصدص و عینیدت الزم،

عمده با خرید سهام دیگر سدهامداران ،درصدد مالکیدت

امکان سوء استفادۀ مدیریت را از مناب شدرکت کداهش

خود را در شرکت می توانند افدزایش دهندد و درنتیجده،

مدددیدهندددد .از دیددددگاه نظریدددۀ نماینددددگی ،مددددیران

با تصاحب شرکت به دنبال جایگزینی مددیریت باشدند؛

غیرموظف ،نقشی نظدارتی در هیدأت مددیره دارندد و بدا

از ایددنرو ،خطددر تصدداحب شددرکت توس د سددهامداران

افددزایش تعددداد اعضددای غیرموظددف در هیددأت مدددیره،

عمده نیز ساز و کاری برای نظارت بر عملکدرد مددیران

نظدددارت آنهدددا ،اثربخشدددی بیشدددتری دارد و اینگونددده

اسددت .سددهامداران عمددده توانددایی بهتددری بددرای کسددب

فرصت طلبی مدیریت کاهش و عملکرد شدرکت بهبدود

منفعت از نظارتهای پرهزینده در مقایسده بدا سدهامدارن

مییابد []4؛ بندابراین براسداس نظریدۀ نماینددگی ،رابطدۀ

خددرد دارنددد؛ زیددرا بخددش زیددادی از منفعددت حاصددل از
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تصاحب را میتوانندد حفدک کنندد؛ از ایدنرو ،براسداس
فرضیۀ نظدارت فعدال انتظدار مدیرود رابطدۀ بدین تمرکدز
مالکیددت و تقلددب در صددورتهددای مددالی منفددی باشددد؛

روش پژوهش
الگدوهدای زیدر بدرای آزمدون فرضدیههدای پددژوهش
برآورد خواهد شد:

بنابراین ،فرضیۀ دوم پژوهش بهشرم زیر است:
فرضد دیۀ دوم :بد دین تمرکدددز مالکید دت و تقلدددب در

صورتهای مالی ،رابطۀ معنیداری وجود دارد.
مالکیت نهادی :مالکیدت نهدادی نشدان دهنددۀ سدهام

()2

تحت مالکیت بانکهدا ،صدندوقهدای سدرمایهگدذاری،
صددندوقهددای بازنشسددتگی ،مؤسسددات خیریدده ،اوقدداف،
شددرکتهددای خصوصددی ،شددرکتهددای بیمدده و سددایر

( )1

مؤسساتی است که بهعنوان امین دیگدران ،اوراق بهدادار
را خرید و فروش میکنندد [ .]11بدرای توصدیف رابطدۀ
مالکیت نهادی و ارزش شرکت ،سه فرضیه مطرم است
[ .]99براسدداس فرضددیۀ نظددارت کددارا ،سددرمایهگددذاران

( )9

نهادی در مقایسه با سهامداران خدرد ،تخصدص بیشدتری
دارند و با هزینۀ کمتری بر مددیریت نظدارت مدیکنندد؛
بنابراین مطابق این فرضیه ،رابطۀ بدین مالکیدت نهدادی و
تقلب در صورتهای مالی منفی است .براسداس فرضدیۀ
تضاد مناف  ،سهامدارن عمده به دلیل سایر رواب تجاری
سودآور با شرکت ناگزیر به همراهی مددیریت هسدتند؛
بنابراین منداف حاصدل از آثدار مثبدت نظدارت بدر ارزش
شرکت کاهش خواهد یافت .براساس فرضدیۀ همسدویی
اسددتراتژیک ،همکدداری متقابددل بددرای سددرمایهگددذاران
نهادی و مدیریت سدودمند اسدت .ایدن همکداری ،آثدار
سددودمند احتمددالی ناشددی از نظددارت کددارا را کدداهش

که در این رواب ،
مالی؛

 ،تقلب در صورتهای

 ،نسبت اعضای غیرموظف بده کدل

اعضددای هیددأت مدددیره؛
 ،مالکیت نهدادی و
کنترلی پژوهش شامل
داراییها؛

 ،شدداخص هرفیندددال؛
 ،متغیرهدای
 ،کل بدهیها به کدل

 ،سود عملیاتی به کدل دارایدیهدا؛
 ،حساب های دریدافتنی بده کدل دارایدیهدا؛
 ،نسددبت جدداری؛

 ،فددروش بدده

مددیدهددد؛ بنددابراین مطددابق فرضددیههددای تضدداد مندداف و

داراییهای ثابت؛

همسویی استراتژیک ،رابطۀ مالکیت نهدادی و تقلدب در

بازار شرکت و

صورتهای مالی مثبت است []9؛ درنتیجه ،فرضیۀ سدوم

بددازار اسددت .از سدده دسددته متغیرهددای مسددتقل ،وابسددته و

پژوهش بهشرم زیر است:

کنترلددی اسددتفاده مددیشددود .متغیرهددای مسددتقل سدداز و

فرضددیۀ سددوم :بددین مالکیددت نهددادی و تقلددب در
صورتهای مالی ،رابطۀ معنیداری وجود دارد.

 ،لگاریتم طبیعی ارزش
 ،نسبت ارزش دفتدری بده

کارهددای داخلددی حاکمیددت شددرکتی اسددت؛ از ایددنرو،

 / 11مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )12تابستان 2931

مطددابق پددژوهشهدددای گنزالددز 2و همکددداران (،)1128

دمست و لین ( )2349از شاخص هرفیندال بدرای محاسدبۀ

فرناندددددز 1و همکدددداران ( ،)1121بوشددددی، )1129( 9

تمرکز مالکیت در بین همۀ سهامداران استفاده مدیکنندد؛

اگاروال 8و همکاران ( )1122چن و همکاران ( )1111و

امددا بددا توجدده بدده محدددودیتهددایی کدده در جمدد آوری

 9و همکدداران ( )1111متغیرهددای ترکیددب هیددأت

اطالعدددات مربدددوط بددده مالکیدددت وجدددود دارد ،شدددیوۀ

مدیره ،تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی ،ساز و کارهای

اندازهگیدری ایدن شداخص در بدین پژوهشدگران متفداوت

حاکمیددت داخلددی در نظددر گرفتدده شددده اسددت .ترکیددب

است؛ از اینرو ،از درصدد مالکیدت بدزرگتدر و مسداوی

چند

هیأت مدیره به تعداد اعضای غیرموظدف هیدأت مددیره
در مقایسدده بددا تعددداد اعضددای موظددف آن اشدداره دارد.
اسدددتقالل هیدددأت مددددیره و تواندددایی آن بدددرای اتّخدددا
تصمیم های مسدتقل از مددیر اجرایدی بدا ترکیدب هیدأت
مدیره تعیین میشود؛ درنتیجه ،با افزایش تعدداد مددیران
غیرموظف ،استقالل هیأت مدیره نیدز افدزایش مدییابدد؛
بنددابراین ،ترکیددب هیددأت مدددیره بددا نسددبت اعضددای
غیرموظف به کدل اعضدای هیدأت مددیره انددازهگیدری
میشود .مطابق پژوهشهای گنزالز و همکاران (،)1128
چن و همکاران ( ،)1111فیدر  1و همکداران ( )1111و

 9درصد برای محاسدبۀ شداخص هرفینددال اسدتفاده شدده
است .مالکیت نهادی :براساس تعریف اراوهشده در بخش
مبددانی نظددری پددژوهش ،سددرمایهگددذاران نهددادی شددامل
بانکها ،شدرکتهدای بیمده ،صدندوقهدای بازنشسدتگی،
شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی است کده
حجم زیادی از اوراق بهادار را خریدد و فدروش مدیکندد
[ .]13بهدلیل محدودیتهایی که در جم آوری اطالعات
مربوط به مالکیت سدهام وجدود دارد ،مالکیدت نهدادی بدا
درصد سهام تحت تملک سهامداران نهادی دارای بیشدتر
و مساوی  9درصد مالکیت اندازهگیری میشود.
متغیر وابسته گزارشگری مالی متقلبانه است که برای

دمست و لین )2349( 1برای اندازهگیری تمرکز مالکیت

اندازهگیری آن مطابق استاندارد حسابرسدی شدمارۀ 181

مالکیت از شاخص هرفینددال اسدتفاده شدده اسدت .ایدن

با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشدتباه

شاخص بهصورت زیر محاسبه میشود:

در صددورتهددای مددالی» از عالوددم نشدداندهندددۀ احتمددال
وجود تحریفهای ناشدی از گزارشدگری مدالی متقلبانده

کده در ایدن رابطده،

درصدد سددهام

تحت تملک سهامدار اسدت [ .]18هرچده ایدن شداخص
بیشتر باشد ،احتماالً قدرت کنترل در دسدت بدزرگتدرین
سددهامدار را نشددان مددیدهددد و کددمبددودن ایددن شدداخص،
نشان دهندۀ توزی یکنواخت مالکیت است؛ درنتیجه ،بدین
سهامداران بزرگ ،توازن قدرت کنترل وجود دارد [.]14

بهشرم زیر استفاده میشدود -2 :بدیش نمدایی موجدودی
کدداال -1 ،بددیشنمددایی حسددابهددا و اسددناد دریددافتنی،
 -9بددیشنمددایی دارایددیهددای ثابددت -8 ،بددیشنمددایی
سدددرمایهگدددذاریهدددا -9 ،کسدددری خیدددرۀ مطالبدددات
مشکوک الوصول -1 ،کسری استهالک -1 ،بیش نمایی
درآمدددها -4 ،بددیشنمددایی سددود -3 ،بددیشنمددایی سددود
انباشدته -21 ،کددمنمدایی حسددابهدا و اسددناد پرداختنددی،
 -22کسری خیرۀ مالیدات -21 ،بددهیهدای احتمدالی،

1. González
2. Fernández-Gago
3. Bushee
4. Aggarwal
5. Cheng
6. Firth
7. Demsetz & Lehn

 -29کسددری خیددرۀ مزایددای پایددان خدددمت کارکنددان،
 -28کمنمایی هزینهها -29 ،حسابها و اسناد دریدافتنی
کدده مدددت زیددادی از سررسددید آنهددا گذشددته اسددت،
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 -21موجودی راکد -21 ،دارایی راکد -24 ،مشکالت

اهرم مالی در گزارشگری مالی متقلبانده در پدژوهشهدای

تددددداوم فعالیددددت و  -23اشددددتباه در بددددهکددددارگیری

پرسونس ( ،)2339برازل و همکداران ( )1113و آلددن

8

اسددتانداردهای حسددابداری مددرتب بددا اندددازهگیددری،

آلدن 8و همکاران ( )1121نیز توجه شدده اسدت .بده نظدر

شناسایی ،طبقهبندی ،اراوه یدا افشدا .چنانچده هدر یدک از

میرسد سودآوری یکی از اهداف اولیۀ شرکتها اسدت.

این عالوم در بندهای تعددیلی گدزارشهدای حسابرسدی

این هدف تحت تدأثیر حداکثرسدازی مطلوبیدت شخصدی

ساالنۀ شرکت ها وجود داشته باشدد ،مقددار آن برابدر بدا

مدددیران قددرار مددیگیددرد (گددوردون .)2318 ،9مطلوبیددت

یک و در غیدر ایدن صدورت ،عددد صدفر خواهدد بدود؛

شخصی تا حدی بهصورت امنیت شغلی تعریف مدیشدود

برای تفکیک

که با جریانهای سود هموار یا در حال رشدد بده حدداکثر

شرکتهای نمونه به متقلب و غیرمتقلب استفاده خواهدد

میرسد؛ درنتیجده ،انتظدار مدیرود مددیران سدطوم قبلدی

شد .خوشهبندی ،تخصیص اشیا به گدروههدا (خوشدههدا)

سودآوری را صرفنظر از اندازۀ قبلی آنهدا حفدک کنندد یدا

است؛ به گونه ای که اشیای یک خوشه نسبت بده اشدیای

بهبود بخشند .چنانچه با عملکرد واقعی نتوان به این هدف

خوشه های متفاوت ،شباهت بیشتری بدا یکددیگر دارندد.

دسددت یافددت ،انگیددزهای بددرای ارتکدداب تقلددب فددراهم

نتددایج حاصددل از بددهکددارگیری ایددن رویکددرد در بخددش

میشود .از نسبت سود عملیداتی بده کدل دارایدیهدا بدرای

تجزیه و تحلیل دادهها اراوه شده است.

معیار سودآوری استفاده شده اسدت .بده تدأثیر سدودآوری

سپس از روش خوشه بندی

1

9

پددژوهشهددای پیشددین پیرامددون گزارشددگری مددالی

در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهشهدای سدپاتیس 1و

متقلبانه ،چندین عامل را برشمردهاندکده ممکدن اسدت در

همکدداران ( ، )1111کامینسددکی 1و همکدداران (، )1118

گزارشگری مالی متقلبانه تدأثیر بگدذارد؛ از ایدنرو ،تدأثیر

کرکوز 4و همکاران ( ،)1111بدرازل و همکداران ()1113

این عوامل کنترل میشود .متغیرهدای کنترلدی عبارتندد از:

و چدن و همکداران ( )1128نیدز توجدده شدده اسدت .بیانیددۀ

معیارهددای مددرتب بددا اهددرم مددالی ،سددودآوری ،ترکیددب

اسددتانداردهای حسابرسددی شددمارۀ  ،81بددا عنددوان ریسددک

داراییها ،نقدینگی ،کارایی ،اندازه و رشدد .درادامده ،هدر

حسابرسی و اهمیت در اجرای حسابرسدی مقدرر مدیکندد

یک از این عوامل شرم داده میشدود .اهدرم مدالی بداالتر

حسابهایی که تعیین ارزش آنها مستلزم قضداوت هندی

بهطور معمول ،با احتمال بیشتر نقض قراردادهای بددهی و

است ،ریسک حسابرسی را افزایش میدهند .از آنجا کده

توانایی کمتر بدرای کسدب سدرمایۀ اضدافی بدا اسدتقراک

برآورد مطالبات وصولناشدنی و موجودی ناباب مسدتلزم

مدرتب اسددت .کریسددتی )2331( 2نشدان مددیدهددد ارتبدداط

قضاوت هنی است ،حسدابهدای دریدافتنی و موجدودی

مثبتددی بددین اهددرم و رویددههددای حسددابداری افزایندددۀ سددود

کاال در قلمرو این حسابها قدرار مدیگیدرد .بدا توجده بده

وجود دارد .چنانچه رویههدای حسدابداری افزاینددۀ سدود

قضاوت هنی انجامشده در تعیین ارزش ایدن حسدابهدا،

برای پرهیز از نقض مفاد قراردادهای بدهی کدافی نباشدد،

ممکن اسدت مددیریت از آنهدا بدهصدورت ابدزاری بدرای

مدیران احتماالً انگیزه خواهند داشت بدهیها را کمتدر از

دستکاری صورت های مالی استفاده کندد [ .]82از نسدبت

واق یا داراییها را بیشتر از واق نشان دهندد [ .]91مطدابق
پژوهش افالطونی ( )2939از نسبت کل بدهیهدا بده کدل
داراییها برای معیار اهرم مالی استفاده شده است .به تدأثیر
1. Christie

2. Persons
3. Brazel
4. Alden
5. Gordon
6. Spathis
7. Kaminski
8. Kirkos
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حسابهای دریافتنی به کل دارایدیهدا بدهعندوان معیداری

همکاران ( )1128نیز توجده شدده اسدت .در مدورد انددازۀ
1

برای ترکیب داراییها استفاده شده است .به تأثیر ترکیدب

شرکت ،نتایج پژوهش فدروز و همکداران ( )2332نشدان

داراییها در گزارشگری مدالی متقلبانده در پدژوهشهدای

مددیدهددد بیشددتر شددرکتهددای موضددوع دعدداوی اجرایددی

پرسونس ( ،)2339سدپاتیس ( ، )1111بدرازل و همکداران

کمیسیون بورس و اوراق بهدادار ،شدرکتهدای کدوچکی

( ،)1113آلدددن و همکدداران ( )1121و چددن و همکدداران

هستند که در خدار از بدورس معاملده مدیشدوند و نسدبتاً

( )1128نیز توجه شده است .نقددینگی کدم احتمداالً ایدن

اندازۀ کوچکی دارند [ .]91از لگاریتم طبیعی ارزش بازار

انگیددزه را بددرای مدددیران فددراهم مددیکنددد کدده مرتکددب

شرکت بهعنوان معیاری برای اندازهگیری انددازۀ شدرکت

گزارشدددگری مدددالی متقلبانددده شدددوند .نتدددایج پدددژوهش

استفاده شده است .به تأثیر اندازۀ شرکت در گزارشدگری

کروتزفلت و واالس )2341( 2نشان میدهد شدرکتهدای

مدددالی متقلبانددده در پدددژوهشهدددای پرسدددونس (،)2339

با مشکالت نقدینگی بهطور معناداری ،خطاهدای بیشدتری

کامینسددکی و همکدداران ( ،)1118کرکددوز و همکدداران

در صورتهای مالی نسبت به سایر شرکتها دارند [.]91

( ،)1111بددرازل و همکدداران ( ،)1113آلدددن و همکدداران

از نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جداری بدهعندوان

( )1121و چن و همکاران ( )1128نیز توجده شدده اسدت.

معیاری برای اندازه گیری نقدینگی استفاده شده است .بده

در رابطه با رشد ،انتظار میرود رشد سری با وقوع تقلدب

تدددأثیر نقددددینگی در گزارشدددگری مدددالی متقلبانددده در

در ارتباط باشد [ .]1بسیاری از مدیران شدرکتهدایی کده

پژوهشهای پرسدونس ( ،)2339کامینسدکی و همکداران

رشد زیادی دارند ،مرتکب تقلدب نمدیشدوند؛ بدا وجدود

( ،)1118کرکوز و همکاران ( ،)1111بدرازل و همکداران

این ،در مواقعی که رشد کند یا معکوس میشود ،مدیران

( )1113و چن و همکاران ( )1128نیز توجده شدده اسدت.

خودخواه برای حفک رشد پایدار ظاهری انگیدزه خواهندد

کارآیی به عنوان جنبهای از وضدعیت مدالی ،نشداندهنددۀ

داشت .مطابق پژوهش صفری گرایلی و رعنداوی ()2931

قدرت داراییهای یک شدرکت در ایجداد فدروش اسدت.

از نسددبت ارزش بددازار بدده ارزش دفتددری حقددوق صدداحبان

این نسبت ،تواندایی مددیریت را بدرای فعالیدت در شدرای

سهام بهعنوان معیاری برای اندازهگیری رشد استفاده شده

رقابتی نیز نشدان مدیدهدد .مددیران شدرکتهدای متقلدب

اسددت .بدده تددأثیر رشددد در گزارشددگری مددالی متقلباندده در

نسبت به شرکت هدای غیرمتقلدب احتمداالً مزیدت رقدابتی

پژوهشهای ستایس ( ،)2332سدامرز و سدوینی (،)2334

کمتری در اسدتفاده از دارایدیهدای شدرکت بدرای ایجداد

کارسلو و ناجی )1118( 9و کرکدوز و همکداران ()1111

فروش دارندد .نداتوانی در رقابدت موفقیدتآمیدز بدا سدایر

نیز توجه شده است.

شرکت ها ممکن است انگیزهای برای گزارشدگری مدالی

جامعددۀ آمدداری ایددن پددژوهش ،کلیّددۀ شددرکتهددای

متقلبانه فراهم کند [ .]91از نسبت فدروش بده دارایدیهدای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است کده پایدان

ثابت بهعنوان معیار کارایی اسدتفاده شدده اسدت .بده تدأثیر

سال مالی آنها 13اسفند باشد؛ شرکتها در دوره مددّنظر،

کددارایی در گزارشددگری مددالی متقلباندده در پددژوهشهددای

سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛ صدورتهدای مدالی و

پرسددددونس ( ،)2339سددددپاتیس ( ،)1111کامینسددددکی و

یادداشتهای همراه شدرکتهدا در دورۀ زمدانی  2913تدا

همکاران ( ،)1118کرکوز و همکداران ( ،)1111بدرازل و

 2939بهگونۀ کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود

همکدداران ( ،)1113آلدددن و همکدداران ( )1121و چددن و
1. Kreutzfeldt & Wallace

2. Feroz
3. Carcello & Nagi
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باشد و جزء شرکتهدای بیمده ،باندکهدا و مؤسسدههدای

«مسددئولیت حسددابرس در ارتبدداط بددا تقلددب و اشددتباه در

اعتبددداری ،واسدددطهگدددریهدددای مدددالی و شدددرکتهدددای

صورت های مالی» از عالوم نشان دهنددۀ احتمدال وجدود

چندرشتهای صنعتی نباشد .دورۀ زمانی مدّنظر بدرای کلیّدۀ

تحریفهای ناشی از تقلب در صورتهای مالی استفاده

فرضیههای پژوهش سالهای  2942تا  2939اسدت .بدرای

مددیشددود .چنانچدده هددر یددک از ایددن عالوددم در بندددهای

جم آوری دادهها و اطالعات ،از روش آرشیوی و بدرای

تعدیلی گزارشهای حسابرسی ساالنۀ شرکتهدا وجدود

نگارش و جم آوری اطالعات الزم بخدش مبدانی نظدری

داشددته باشددد ،مقدددار آن برابددر بددا یددک و در غیددر ایددن

از مجددالت تخصصددی التددین و بددرای گددردآوری سددایر

صورت ،عدد صفر خواهد بود؛ بندابراین ،ایدن مجموعده

دادههددا و اطالعددات الزم بددهطددور عمددده ،بددا بانددکهددای

داده شددامل  241شددرکت و  23ویژگددی در سددالهددای

اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،گزارشهای

 2942-2939خواهد بود .درادامه ،از روش خوشهبنددی

روزانه و هفتگی سازمان بدورس و ندرمافزارهدای رهداورد

بددرای تفکیددک شددرکتهددای نموندده بدده

نوین و تدبیرپرداز استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل اولیدۀ

متقلب و غیرمتقلب اسدتفاده خواهدد شدد .خوشدهبنددی،

دادههدددا و محاسدددبۀ متغیرهدددای پدددژوهش ،از ندددرمافدددزار

تخصیص اشیا به گروهها (خوشههدا) اسدت؛ بدهگوندهای

مایکروسددافت اکسددل  1121و بددرای انجددام آزمددونهددای

کدده اشددیای یددک خوشدده نسددبت بدده اشددیای خوشددههددای

آماری و تجزیه و تحلیدل نهدایی ،از ندرمافزارهدای SPSS

مختلف ،شباهت بیشتری با یکدیگر دارند .بدهکدارگیری

نسخۀ  Stata ،24نسدخۀ  MATLAB ،29نسدخۀ  1129و

روش

نشاندهنددۀ وجدود  811شدرکت-

نرم افزار  Rنسخۀ  2 .9 .9استفاده شده است.

سدددال متقلدددب و  2311شدددرکت  -سدددال غیرمتقلدددب

یافتهها
همانگونه که پدیش از ایدن اشداره شدد ،متغیدر پاسدخ

(در مجموع  1911شرکت -سال) در سدالهدای -2939
 2942است .جدول  2فراوانی مشاهدات مربدوط بده هدر

تقلب در صورتهای مالی است که بدرای انددازهگیدری

یک از عالوم خطر تقلب را نشان میدهد.

آن مطابق با استاندارد حسابرسدی شدمارۀ  181بدا عندوان
جدول ( )1فراوانی عالئم خطر تقلب
عالئم خطر تقلب
بیشنمایی موجودی کاال
بیشنمایی حسابها و اسناد دریافتنی
بیشنمایی داراییهای ثابت
بیشنمایی سرمایهگذاریها
کسری خیرۀ مطالبات مشکوکالوصول
کسری استهالک
بیشنمایی درآمدها
بیشنمایی سود
بیشنمایی سود انباشته
کمنمایی حسابها و اسناد پرداختنی
تعداد شرکتها
تعداد مشاهدات

فراوانی
مشاهدات
44
291
18
32
113
22
11
98
81
124

عالئم خطر تقلب
کسری خیرۀ مالیات
بدهیهای احتمالی
کسری خیره مزایای پایان خدمت کارکنان
کمنمایی هزینهها
حسابها و اسناد دریافتنی معلق
موجودی راکد
دارایی راکد
مشکالت تداوم فعالیت
اشتباه در بهکارگیری استانداردهای حسابداری
 241شرکت
 1911شرکت  -سال

فراوانی
مشاهدات
884
31
91
11
994
284
89
213
934
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این رویکرد با نمونهای متشکل از  1شدرکت متقلدب

همگی در خوشۀ غیرمتقلدب قدرار مدیگیرندد .جددول 1

و  21شرکت غیرمتقلب آزموده شد .شرکتهای متقلب

نتددایج حاصددل از آزمددون رویکددرد

را بددر

با مراجعه به نشریات ویژۀ سازمان بورس و اوراق بهادار

دادههای آزمون نشان میدهد.

انتخاب شد کده در وبسدایت سدازمان بدورس و اوراق
بهددادار 2نمایدده شددده اسددت؛ از ایددنرو ،بررسددی کامددل
نشریات ویژه نشدان مدیدهدد نشدریات شدمارۀ  8 ،9و 1
دربرگیرندۀ چهدارده ریی قطعدی صادرشدده در محداکم
دادگستری است .بدا توجده بده اینکده موضدوع پدژوهش
حاضر بدهطدور مشدخص ،تقلدب در صدورتهدای مدالی
است ،شرکتهایی متقلب در نظر گرفته شددندکه فقد

جدول ( )2نتایج حاصل از آزمون روش
معیار عملکرد
صحت کلی

درصد
%38/22

دقت

%211

فراخوانی

%49/12
%31/92

به دالیدل مدرتب بدا تقلدب در صدورتهدای مدالی علیده

نتددایج حاصددل از مقایسددۀ میددانگینهددای متغیرهددای

مدیران آنها در محاکم دادگستری ،آرای قطعدی صدادر

مسددتقل و کنترلددی پددژوهش بددهتفکیددک شددرکتهددای

شده است و با بررسی اطالعدات اراودهشدده در نشدریات

متقلددب و غیرمتقلددب در سددطح خطددای یددک درصددد

ویژۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص داده شد .با
اعمال این رویکرد ،تنها  1شرکت از  28شرکت مزبدور

) ، ( p 0 / 01پددنج درصددد ) ( p 0 / 05و ده درصددد
) ( p 0 / 10نشددان مددیدهددد احتمددال وقددوع تقلددب در

بددهعنددوان شددرکتهددایی بددا صددورتهددای مددالی متقلباندده

شددرکت هددایی کدده تعددداد اعضددای غیرموظددف آن در

انتخدداب شدددند و عالیددم خطددر تقلددب هددر یددک از ایددن

مقایسه با تعداد اعضای موظف آن بیشتر اسدت ،کمتدر

شرکتها با بررسی گزارش حسابرسی آنها و مطدابق بدا
رویددۀ اشددارهشددده در بدداال تعیددین شددد .عددالوه بددر ایددن
 1شرکت 21 ،شرکت غیرمتقلدب نیدز بدا رعایدت دقدت
الزم بهصورت تصدادفی و بدهگوندهای انتخداب شدد کده
هیچ کدام از عالیم خطدر تقلدب در گدزارش حسابرسدی

از سایر شرکت ها است ) . ( p 0 / 01این نتدایج نشدان
می دهد احتمال وقدوع تقلدب در مدوارد تمرکدز بیشدتر
مالکیددت کمتددر اسددت ) . ( p 0 / 10از طرفددی درصددد
مالکیددت نهددادی در شددرکت هددای غیرمتقلددب بیشددتر از

شرکت های متقلب است ) . ( p 0 / 01نتایج حاصل از

آنها وجود نداشته باشد .توضیح آنکه هدیچ یدک از ایدن

آمار توصیفی نشان می دهد شرکتهای متقلدب نسدبت

 21شرکت در نمونۀ اولیده بدرای تفکیدک شدرکتهدای

بدده شددرکت هددای غیرمتقلددب ،اهددرم مددالی (نسددبت کددل

متقلب و غیرمتقلب قرار نداشتهاند .دربدارۀ شدرکتهدای
متقلب از گدزارش حسابرسدی یدک سدال قبدل از وقدوع
تقلب که در اینجا سال مالی قبل از تاریخ اعالم جرم در
محدداکم دادگسددتری اسددت ،بددرای تعیددین عالیددم خطددر
اسددتفاده شددد .نت دایج حاصددل از بددهکددارگیری الگددوریتم
بر این نمونۀ آزمدون نشدان داد الگدوریتم
پیشددنهادی ،هددر هفددت شددرکت متقلددب را بددهدرسددتی در
خوشۀ متقلب قرار میدهد و از ده شرکت غیرمتقلب نیز

بدهی ها به کل داراییها) بداالتری دارندد )( p 0 / 01

و وقوع تقلب در شرکت های با رشد بیشتر ،محتمل تدر

است ) . ( p 0 / 01از طرفدی ایدن نتدایج ،نشداندهنددۀ
احتمال کدم وقدوع تقلدب در شدرکت هدایی اسدت کده

سودآوری بهتری دارند ) . ( p 0 / 01در شرکت هایی
که وضعیت نقدینگی آنهدا مطلدوب تدر اسدت ،احتمدال
وقوع تقلب کمتدر خواهدد بدود ) . ( p 0 / 01کدارایی

( نسبت فروش به دارایدی هدای ثابدت) در شدرکتهدای
متقلدددب کمتدددر از شدددرکت هدددای غیرمتقلدددب اسدددت

1. www.seo.ir
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) . ( p 0 / 05شدددرکت هدددای متقلدددب در مقایسددده بدددا

جدول  2نتایج حاصل از برآورد الگدوی رگرسدیون

شرکت های غیرمتقلب ،اغلدب انددازۀ کدوچکی دارندد

لجسددتیک تددابلویی را بددرای هددر یددک از فرضددیههددای

) ( p 0 / 01و شددرکت هددای متقلددب ،رشددد (نسددبت

پژوهش به روش آثار تصادفی نشان میدهد .با توجه بده

ارزش بازار به دفتری) بیشتری نسدبت بده شدرکت هدای

اینکدده تفدداوتهددای بددین شددرکتهددا ممکددن اسددت بدده

غیرمتقلب دارند ) . ( p 0 / 10نتایج حاصل از مقایسدۀ

گزارشددگری مددالی متقلباندده منجددر شددود ،الگددوی آثددار

میانگین نسبت حساب های دریافتنی به کدل دارایدی هدا

تصادفی استفاده شده است .به عالوه اسدتفاده از الگدوی

نشان داد بین شرکت های متقلب و غیرمتقلب بدهلحدا

آثار تصادفی ،امکان گنجاندن متغیرهدایی را نیدز فدراهم

ترکیب دارایی ها ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

میآورد که در طول زمان ثابت است [.]12

جدول ( )3نتایج آزمون فرضیهها
فرضیۀ 1
1/141814
()1/11311
-1/342991
()1/1143

فرضیۀ 2
2/198199
()1/1918

فرضیۀ 3
2/141321
()1/1924

-1/114482
()1/1313

تعداد شرکتها
تعداد مشاهدات
آمارۀ


3/318119
()1/1111
-4/832311
()1/1111
1/981918
()1/1114
-1/913111
()1/4829
-1/189288
()1/4998
1/929189
()1/1211
1/111121
()1/1849
241
1911
213/49
()1/1111

21/121411
()1/1111
-4/839138
()1/1111
1/918211
()1/1331
-1/918911
()1/4112
-1/443489
()1/4141
1/811399
()1/1139
1/112381
()1/1831
241
1911
221/11
()1/1111

اعداد داخل پرانتز نشاندهندۀ سطح معناداری ضرایب است.

-1/111931
()1/1811
21/421849
()1/1111
-4/911113
()1/1111
1/919411
()1/1381
-1/892989
()1/4229
-9/184391
()1/4811
1/418931
()1/9919
1/112142
()1/1918
241
1911
229/32
()1/1111
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نتایج بهدست آمدده از تخمدین فرضدیۀ اول پدژوهش

شد .یافتههای پژوهش ،نشداندهنددۀ شدواهدی مبندی بدر

نشدان داد صدرفنظر از اهدرم مدالی ،سدودآوری ،ترکیدب

وجددود رابطددۀ منفددی و معنددادار بددین سدداز و کارهددای

داراییها ،نقدینگی ،کارایی ،اندازه و رشدد ،رابطدۀ بدین

حاکمیت شرکتی با تقلب در صورتهدای مدالی اسدت.

ترکیب هیأت مدیره و تقلب در صورتهای مالی منفدی

وجود رابطۀ منفی بین ترکیب هیأت مددیره بدا تقلدب در

و در سطح  2درصد معندادار اسدت ) . ( p 0 / 01نتدایج

صورت هدای مدالی نشدان داد مطدابق نظریدۀ نماینددگی،

حاصددل از تخمددین فرضددیۀ دوم پددژوهش نیددز نشددان داد

افددزایش درصددد اعضددای غیرموظددف هیددأت مدددیره بدده

صرفنظر از اهرم مالی ،سدودآوری ،ترکیدب دارایدیهدا،

نظارت بهتر ،کاهش فرصتطلبدی مددیریت و درنتیجده،

نقدینگی ،کارایی ،اندازه و رشد ،رابطۀ تمرکز مالکیدت

بهبددود فراینددد گزارشددگری مددالی و کدداهش تقلددب در

و تقلددب در صددورتهددای مددالی منفددی و در سددطح 21

صورت های مالی منجدر خواهدد شدد .در ضدمن وجدود

درصددد معنددادار اسددت ) .( p 0 / 10بدده عددالوه نتددایج

رابطۀ منفی بین تمرکز مالکیت با تقلب در صورتهدای

حاصل از تخمین فرضدیۀ سدوم پدژوهش نشدان مدیدهدد

مالی نشان داد مطابق فرضدیۀ نظدارت فعدال ،سدهامداران

صرفنظر از اهرم مالی ،سدودآوری ،ترکیدب دارایدیهدا،

عمدۀ شرکتهای پذیرفتهشدده در بدورس اوراق بهدادار

نقدینگی ،کارایی ،اندازه و رشد ،رابطۀ مالکیدت نهدادی

تهران ،انگیزه و تخصص بیشدتری نسدبت بده سدهامدارن

و تقلب در صورتهای مالی منفی و در سطح  9درصدد

خرد برای نظارت بر مدیریت دارند؛ بنابراین بدا کداهش

معنادار است ). ( p 0 / 05

فرصتطلبی مدیریت ،زمینۀ وقوع تقلب در صورتهای

نتایج و پیشنهادها
پژوهش های تجربی و نظری اخیر نشان میدهد بدین
سددداز و کارهدددای حاکمیدددت شدددرکتی و تقلدددب در
صورتهای مالی ،رابطۀ معناداری وجدود دارد؛ بندابراین
در این پدژوهش ،ایدن مسدأله بررسدی شدد کده آیدا بدین
ترکیب هیأت مدیره ،تمرکز مالکیت و مالکیدت نهدادی
با تقلب در صورتهای مالی شرکتهدای پذیرفتدهشدده
در بورس اوراق بهدادار تهدران ،رابطدۀ معنداداری وجدود
دارد یا خیر؟ برای پاسخگویی به ایدن پرسدش ،نخسدت،
شرکتهای متقلب مطابق با عالیم خطدر اشدارهشدده در
اسددتاندارد حسابرسددی شددمارۀ  181بددا عنددوان «مسددئولیت
حسابرس در ارتباط بدا تقلدب و اشدتباه در صدورتهدای
مددالی» و بددا بددهکددارگیری تکنیددکهددای دادهکدداوی
غیرنظارتی مشخص شددند؛ سدپس سده فرضدیه پیرامدون
رابطۀ ترکیب هیأت مدیره ،تمرکدز مالکیدت و مالکیدت
نهادی با تقلب در صدورتهدای مدالی مطدرم و آزمدون

مالی نیز کاهش خواهد یافدت .وجدود رابطدۀ منفدی بدین
مالکیددت نهددادی و تقلددب در صددورتهددای مددالی نیددز
نشان دهندۀ فرضدیۀ نظدارت کدارا اسدت کده سدهامداران
نهادی در مقایسه با سهامداران اقلیت ،تخصص بیشدتری
دارند و با هزینه کمتری میتوانندد بدر مددیریت نظدارت
کنند؛ از اینرو ،امکان فرصتطلبی مدیریت و تقلب در
صورتهای مالی کاهش خواهدد یافدت .بدهطدور کلدی،
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای این پژوهش بدا نتدایج
حاصل از پژوهشهای بیزلی ( ،)2331یوزان و همکاران
( ،)1118آگددراوال و چددادا ( ،)1119چددن و همکدداران
( )1111و صالح و عثمان ( )1121سازگار است.
البته باید توجه داشت بهدلیل ماهیت متفاوت فعالیت
شرکتهدای بیمده ،باندکهدا و مؤسسدههدای اعتبداری و
واسدطهگددریهددای مددالی ،اینگونده شددرکتهددا از جامعدۀ
مدّنظر حذف شدهاند؛ بنابراین نتایج پژوهش بده تمدامی
شرکتها تعمیمدادنی نیست؛ پس بررسدی عالودم خطدر
مرتب با تقلب در صدورتهدای مدالی و همچندین تدأثیر
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