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 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،بل موضوع تقلب در گزارشگری و حسابداری مالی توجل وياژهای شاده و
تمررز و تأرید جهانی بر مقوللهايی نظیر حارمیت شررتی نیز بار اهمیات ايان مقولال افازوده
است .با نگاهی بل روند پژوهشهای حسابداری در اياران و جهاان و عملکارد باورسهاای اوراق
بهادار ،توجل ويژه مجامع قانونگذار حرفل ی حسابداری و مديريت بال علال ايجااد تقلاب و راه-
رارهای موجود برای پیشگیری از وقوع رفتار متقلبانل در گزارشگری مالی بالوياژه باا تأریاد بار
حارمیت شررتی ،مشهود است.
واالس )7111( 7تقلب را برناملای از پیش طراحی شده برای فريب ديگران تعريف میرناد
رل از طريق ارائل اسناد و مدارك ساختگی صورت میگیرد .از آن جايی رل تقلب اقدامی عمادی
است ،رشف تقلب در صورتهای مالی رار سادهای نیست و معلول عوامل متعاددی اسات و بال
شیوههای متفاوتی نیز اعمال میشود.
با توجل بل اين مهام رال ااهاارنظر حسابرساان دربااره وضاعیت صاورتهاای ماالی ،اثار
انکارناپذيری بر تصمیمگیریهای استفادهرنندگان از گزار های حسابرسان دارد ،بناابراين هار
مطالعلای رل بتواند بل ارائل صحیح و منصفانل اين ااهارنظر رمک رند ،در خور توجال و تعماق
فراوان از جانب اعضای حرفل است .اين در حالی است رل باا وجاود انجاام تحقیاقهاای متعادد
خارجی دربارهی رشف تقلب در گزارشگری مالی ،در داخل رشور بل اين موضاوع توجال زياادی
نشده است و مطالعاتِ معدودی در اين عرصل حیاتی و باا اهمیات مشااهده مایشاود .از ساوی
ديگر ،افزايش تعداد شررتهای پذيرفتل شده در بورس رل برای جاذ مناابع ماالی بال انتشاار
اوراق بهادار اقدام میرنند ،تال

بارای رااهش مالیاات بار ساود و  ...از جملال داليال اهمیات

موضوع است .بنابراين اهداف خاص اين تحقیق عبارتنداز )7 :تعیاین عوامال ماؤثر بار احتماال
وقوع تقلب؛  )1ارزيابی ديدگاه حسابرسان و مديران ايران در مورد رارايی عالئم خطر در رشاف
تقلب و میزان اتکای آنها بر هر يک از عالئم خطر؛  )8ارائل راهکارهايی مبتنی بر نتاي تحقیاق
بل سازمانها ،شررتها و همچنین حسابرسان مستقل با هدف رمک بل رشاف تقلاب و رااهش
رفتارهای متقلبانل در گزارشگری مالی.
در اين پژوهش سعی شده است بل ادبیات اين موضوع در ايران افزوده شاود و راهکارهاايی
برای رنترل يا پیشگیری از وقوع تقلب در گزارشگری مالی و بررسی آثار آن بر عملکرد شررت-
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ها ارائل شود تا بل اين شکل ،بتوان با تضامین اعتمااد اساتفادهرننادگان بال گزارشاگری ماالی،
اهمیت اين سازورار ارائل اطالعات را افزون ساخت و بستر توسعل آن را فراهم آورد.
 .2ادبیات و مبانی نظری تحقیق
 .2-1عملکرد شرکت و تحریف اطالعات مالی
ارزيااابی عملکاارد شااررتهااا ،از مهاامتاارين موضااوعهااای مااورد توجاال ساارمايلگااذاران،
اعتباردهندگان ،مديران و دولتها است رل در عمل ،معیارهاای متتلفای بارای آن وجاود دارد.
برخی از اين معیارها مبتنی بر مدلهای حسابداری و گروهی مبتنی بر نگر هاای اقتصاادی و
بازار است .برای انتتا معیار مناسب ،در نظر گرفتن اهداف راهبردی شاررت ضارورت دارد .از
جملل معیارهايی رل در پژوهشهای مالی زياد استفاده میشوند میتوان بل نسبت باازده حقاوق
صاحبان سهام ،نسبت بازده دارايیها ،نرخ بازده باازار و جرياانهاای نقاد عملیااتی اشااره رارد
(شانظريان.)7831 ،
نسبت بازده دارايیها امکان ارزيابی میزان رارايی مصرف منابع شررت را فراهم مایآورد و
اين مطلبرل مديريت تا چل حد توانستل است از منابع محدود بال شاکل بهینال اساتفاده رناد
(شانظريان .)7831 ،هرچل اين نسبت باالتر باشد عملکارد شاررت بهتار خواهاد باود .بناابراين
ممکن است مديران ،با هدف بهتر نشان دادن اين نسبت ،درصدد تحريف اطالعات مالی برآيناد.
بنابراين بل نظر میرسد حسابرسان بايد در برناملريازی حسابرسای و تماام مراحال حسابرسای
نسبت بل بررسی چنین مواردی هوشیار باشند.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نیز يکی از نسابتهاای ماالی اسات رال بارای ارزياابی
عملکرد شررت مورد استفاده قرار میگیرد .ويژگی اين نسبت آن اسات رال بار مناافع مالکاان
اصلی تمررز دارد و البتل ايرادهايی رل بر سود حسابداری وارد است ،بل اين معیار نیز وارد مای-
شود ،نظیر اينرل سود حساابداری باا توجال بال رو هاای گونااگون حساابداری و هامچناین
برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرار میگیرد .بنابراين اين احتمال وجود دارد رل ماديريت باا
توجل بل اهداف خود ،سود حسابداری و در نتیجل نسبت بازده حقاوق صااحبان ساهام را تغییار
دهد (شانظريان .)7831 ،بنابراين بل نظر میرسد حسابرسان بايد نسبت بل انگیزههای ماديريت
درباره دستکاری و تحريف چنین ارقامی ،توجل خاص داشتل باشند.
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جريانهای نقد عملیاتی نیز بیانگر توان شررت در تولید وجال نقاد و بقاای آن اسات و باا
توجل بل اينرل از منظر اقتصادی ،هدف نهايی استفادهرنندگان از اطالعات ماالی ،رساب وجاوه
نقد و مديريت آن است ،اهمیت وياژهای دارد .جرياان نقاد عملیااتی ماازاد ،پیامادِ اثربتشای و
رارايی مديريت سرمايل درگرد

و روتاه بودن چرخل تبديل وجلنقد است (شاانظريان)7831 ،

و وجود وجل نقد رافی در شررت ،از ديد سرمايلگذاران مهم است .بنابراين ممکن است ماديران
درصدد مديريت اين وجوه برآيند؛ بل عنوان مثال فرانکل )1111( 1راهش سارمايلی درگارد
را رل منجر بل افزايش جريانهای نقد عملیاتی مایشاود ،ماورد بررسای قارار و نشاان داد رال
مديران ،سرمايلی درگرد

را برای تحقق اهداف مديريت جريانهای نقد عملیاتی راهش مای-

دهند (فرانکل.)1111 ،
 .2-2تقلب و مفاهیم نظری آن
بورس اوراق بهادار بل عنوان ابزار تتصیص منابع بل شررتها ،از منابع اطالعااتی متتلفای
برای انجام اين مهم استفاده میرند و دسترسی بل منابع اطالعاتی قابل اعتماد ،الزملی راارايی
تتصیص منابع است .گزارشگری مالی متقلبانل منجر بل ارائل اطالعات ناصحیح بل بازار مایشاود
و بر رارايی بازار در تتصیص منابع اثر میگذارد رل پیامد آن سلب اعتماد سرمايلگذاران از بازار
خواهد بود .در اين راستا ،با هدف حفظ منافع سرمايلگاذاران و بهباود راارايی تتصایص باازار،
حسابرسان وایفل ی بررسی و تأيید صحت و سقم اطالعات گزارشاگری ماالی و مطلاو باودن
ارائل آنها را بر عهده دارند و برای اين رار بايد شناخت و درك مناسابی از تقلاب و راهکارهاای
مقابلل با آن داشتل و بر مسئولیتهای خود در اين زمینل آگاه باشند.
رضايی ( )1111تقلب در صورتهای مالی را شامل هرگونل اقادام عمادی توساط شاررت
باارای گمااراه رااردن اسااتفادهرنناادگان از اياان صااورتهااای مااالی باالويااژه ساارمايلگااذاران و
اعتباردهندگان از طريق تهیل و انتشار صورتهای مالی حاوی اشتباه باا اهمیات بیاان مایرناد
(رضايی.)111 ،1111 ،

براساس استاندارد حسابرسی شمارهی  111ايران« ،تقلب» عبارت است از «هرگونال اقادام
عمدی يا فريبکارانلی يک يا چند نفر از مديران ،راررنان يا اشتاص ثالا بارای برخاورداری از
مزيتی ناروا يا غیرقانونی .هرچند تقلب يک مفهوم قانونی گسترده دارد ،اما آنچل بال حساابرس
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مربوط میشود ،اقدامات متقلبانلای است رل بل تحريف مهم در صاورتهاای ماالی مایانجاماد.
هدف برخی از تقلبات ممکن است تحريف صورتهای مالی نباشاد .حسابرساان درباارهی وقاوع
تقلب قضاوت حقوقی نمیرنند».
گزارشگری مالی متقلبانل با تحريف يا حذف مبالغ يا موارد افشا از صورتهای مالی بل عمد
و برای فريب استفادهرنندگان صورتهای مالی سر و رار دارد و میتواند شامل موارد زيار باشاد
(استاندارد حسابرسی شماره  ،111بند :)6
• فريبکاری از قبیل سندسازی و دستکاری يا تغییر سوابق حسابداری يا مدارك پشتوانلی
تهیلی صورتهای مالی.
• ارائل نادرست يا حذف عمدی رويدادها ،معامالت يا ساير اطالعاات مهام در صاورتهاای
مالی.
• باالرااارگیری نادرساات اسااتانداردهای حسااابداری ماارتبط بااا اناادازهگیااری ،شناسااايی،
طبقلبندی ،ارائل يا افشا بل عمد.
مسئولیت اصلی پیشگیری و رشف تقلب و اشتباه با مديريت واحاد ماورد رسایدگی اسات
(استاندارد حسابرسی شماره  ،111بند  )71و حسابرس مسئول برناملريزی و انجاام حسابرسای
برای رسب اطمینان معقول درباره عاری بودن صورتهای مالی از اشتباههای مهمای اسات رال
موجب اشتباه يا تقلب میشوند .وجل تمايز باین تقلاب و اشاتباه ،عمادی ياا غیرعمادی باودن
اقدامی است رل بل تحريف در صورتهای مالی منجر میشود .تقلب ،برخالف اشاتباه ،عمادی و
معموال با رتمان آگاهانلی حقايق همراه است .اگرچل حسابرس ممکن است بتواند فرصاتهاای
بالقوهی ارتکا تقلب را شناسايی رند ،اما تشتیص نیت مرتکب ،اگار غیارممکن نباشاد ،بارای
وی بسیار دشوار است ،بلويژه در موضوعاتی رال بال قضااوت ماديريت برمایگاردد (اساتاندارد
حسابرسی شماره  ،111بند  .)1در مجموع میتوان اشتباههای موجود در حسابرسی صورتهای

مالی را بل دو گروه طبقلبندی ررد :اشتباههايی رال از گزارشاگری متقلبانال صاورتهاای ماالی
نشأت میگیرند و اشتباههايی رل پیامد ارزشیابی نادرست دارايایهاا هساتند (تويات.)1113 ،1
اشتباههای دستل اول رل از گزارشگری متقلبانلی صورتهای مالی نشأت میگیرند نیاز بال ايان

شرح قابل تبیین هستند :اشتباههای تعمدی يا حذف مبالغ يا حذف افشای اطالعات در صورت-
های مالی با هدف اغوا و فريب استفادهرنندگان از صورتهای مالی (الدياستی.)1111 ،8
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اين مطالعل در نظر دارد بل تبیین عوامل خطر مؤثر بر تقلاب در گزارشاگری ماالی از نگااه
حسابرسان بپردازد و تأثیر ريسک تقلب بار عملکارد شاررتهاا را ماورد بررسای قارار دهاد .از
آنجايی رل در شررتهای ايرانی بل دلیل عدم اطالعرسانی شفاف موارد تتلف انجام گرفتال در
شررتها ،امکان مطالعلی مستقیم اين رويداد میسر نیست ،در اين مطالعل ،باا اتکاا بال عوامال
خطر مطرح شده در استاندارد حسابرسی شمارهی  111ايران و مطالعات انجام شاده در زمینال
تقلب در گزارشگری مالی ،از اين عوامل برای تعیین شاخص ريسک تقلب اساتفاده شاده اسات.
فهرست عوامل خطر مذرور در نگاره شمارهی  7خالصل شده است.
 .3پیشینهی تحقیق
با وجود اينرل تقلب ،از ديدگاه قانونی ابعاد و مفاهیم گستردهای دارد ،اما نکتالی مهام از
ديدگاه حسابرسان آن است رل منافع آنان با اعمال متقلبانلای رال باعا اشاتباههاای مهام در
صورتهای مالی میشوند ،عجین است .همانگونل رل از تعريف تقلب برمایآياد ،نکتالی قابال
تأمل ،وجودِ عمد در تحريف اطالعات مالی است .حال سؤال اساسی آن است رل چگونل میتوان
بل وقوع تقلب در گزارشگری مالی پی برد؟ و آيا راهکارهايی برای پیشبینی تقلب و مقابلل با آن
وجود دارد؟ در اين راستا ،برخی مدلهای مفهومی برای پیشبینی وقوع تقلب و ارزيابی ريساک
گزارشگری مالی متقلبانل ،توسط برخی محققان ارائل شده است.
لوبک و ويلینگهام )7133( 1فهرستی از عالئم خطر تهیال رردناد رال باورس اوراق بهاادار
نیويورك آن را برای تقويت حسابداری و حسابرسی منتشر ررد .نتاي و يافتلهاای آنهاا نشاان
میداد زمانی رل هر سل جزء فرصت ،انگیزه و گارايش ماديريت ،بال طاور هامزماان در الگاوی
مديريت سازمانی وجود داشتل باشند ،بل احتمال بسیار زياد ،تقلب مديريت بل وقوع میپیوندد و
هنگامی رل يک جزء وجود نداشتل باشد ،احتمال وجود تقلب رم میشود .بر اسااس يافتالهاای
آنها ،در  36درصد مواردِ وقوع تقلب ،حداقل يکی از سل عامل وجود داشاتل اسات .هامچناین
آنها تغییر مديريت و رشد سريع شررت را بل عنوان يکی از عالئم مهم خطر بیان رردند.
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نگاره  :1خالصهای از عوامل خطر تقلب مرتبط با تحریفهای ناشی از گزارشگری مالی
متقلبانه
 . 1ویژگیهای مدیریت و نفوذ آن بر محیط کنترلی
ماديريت در ماورد سیساتم رنتارل

اينگونل عوامل خطر تقلب بل توانايیها ،تنگناها ،طرز رار و نگار
داخلی و فرايند گزارشگری مالی مربوط میشود.
 .7-7انگیزههای مديريت برای گزارشگری مالی متقلبانل
 .7-1روتاهی مديريت در اباراز و اشااعل نگرشای مناساب درباارهی سیساتم رنتارل داخلای و فرايناد
گزارشگری مالی
 .7-8مشاررت گستردهی مديران غیرماالی در بال راارگیری اساتانداردهای حساابداری ياا برآوردهاای
حسابداری
 .7-1تغییرات زياد مديران
 .7-1وجود روابط تیره بین مديريت و حسابرس فعلی يا قبلی
 .7-6وجود سوابق مبنی بر نقض قوانین مربوط بل اوراق بهادار يا ادعاا علیال واحاد ماورد رسایدگی ياا
مديريت آن بل دلیل ارتکا تقلب يا نقض قوانین
 .2وضعیت صنعت
اينگونل عوامل خطر تقلب بل محیط اقتصادی و قانونی رل واحد مورد رسیدگی در آن فعالیت میرناد،
مربوط میشود.
 .1-7الزامات حسابداری ،قانونی يا مقرراتی جديد رل ممکن است ثبات مالی يا ساودآوری واحاد ماورد
رسیدگی را خدشلدار رند.
 .1-1وجود رقابت شديد يا اشباع بازار ،همراه با روند نزولی حاشیل سود.
 .1-8صنعت رو بل افول همراه با افزايش ورشکستگیهاای تجااری در آن و رااهش عماده در تقاضاای
مشتريان.
 .1-1سرعت تغییرات در صنعت مانند آسیبپذيری باال در مقابل تغییر سريع فنااوری ياا ناباا شادن
سريع محصول.
 .3ویژگیهای عملیاتی و ثبات مالی
اين عوامل خطر تقلب بال ماهیات ،پیچیادگی واحاد ماورد رسایدگی و معاامالت آن ،شارايط ماالی و
سودآوری واحد مورد رسیدگی مربوط میشود.
 .8-7ناتوانی در ايجاد جريان وجوه نقد ناشی از عملیات با وجود گزار سود و رشد سود.
 .8-1فشار زياد بر واحد مورد رسیدگی ،باتوجل بل وضعیت مالی آن ،برای رسب سرمايلی اضافی ماورد
نیاز برای باقی ماندن در بازار رقابت (شامل نیاز بل وجوه نقد الزم برای تأمین مالی متاار عماده
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سرمايلای يا تحقیق و توسعل).
 .8-8دارايیها ،بدهیها ،درآمدها يا هزينلهای مبتنی بر برآوردهای عمدهای رل مساتلزم قضااوتهاای
بیش از اندازهی ذهنی يا ابهامات غیرعادی است يا آن برآوردها در آيندهی نزديک بالگونالای در
معرض تغییرات بالقوه عمدهای قرار میگیرد.
 .8-1معامالت عمده با اشتاص وابستل رل در روال عادی عملیات واحد مورد رسیدگی انجام نشده است.
 .8-1معامالت عمده با اشتاص وابستل رل حسابرسی نمیشود يا توسط حساابرس ديگاری حسابرسای
میشود.
 .8-6معامالت عمده ،غیرعادی يا بسیار پیچیده (بلويژه آنهايی رل در اواخار ساال ماالی انجاام شاده
است).
 .8-1حسا های بانکی عمده يا عملیات واحدهای فرعی يا شعب واقع در منااطق غیرمشامول مالیاات
(مثال مناطق آزاد) رل بل نظر نمیرسد توجیل تجاری روشنی برای آن وجود داشتل باشد.
 .8-3ساختار سازمانی بسیار پیچیده شامل شتصیتهای حقوقی متعدد يا غیرعادی ،حادود اختیاارات
غیرعادی مديران يا قراردادهای متعدد يا غیرعادی ،بدون هدف تجاری مشتص.
 .8-1دشواری در تعیین سازمان يا فرد يا افراد رنترلرنندهی واحد مورد رسیدگی.
 .8-71رشد سريع يا سودآوری غیرعادی ،بلويژه در مقايسل با ساير واحادهای تجااری فعاال در هماان
صنعت.
 .8-77آسیبپذيری زياد و غیرعادی واحد مورد رسیدگی در برابر تغییرات در نرخهای استقراض.
 .8-71وابستگی زياد و غیرعادی بل تسهیالت دريافتی ،توانايی انادك در بارآوردن الزاماات بازپرداخات
بدهیها يا قراردادهای استقراض با شرايط سنگین.
 .8-78برناملهای فرو يا انگیزشی سودآوری بلند پروازانل و دست نیافتنی.
 .8-71خطر ورشکستگی قريب الوقوع ،ضبط اموال در رهن يا توقیف اموال.
 .8-71پیامد منفی معامالت عمده در شرف انجام (مانند ترریب تجااری ياا انعقااد قارارداد) در نتیجال
گزار نتاي مالی ضعیف.
 .8-76وضعیت مالی ضعیف يا رو بل وخامت در مواردی رل مديريت ،شتصا بدهیهای عمده واحد مورد
رسیدگی را تضمین ررده است.
* منبع :پیوست شماره يکِ استاندارد حسابرسی شماره  111ايران

بل و رارسلو )1111( 6عوامل ريسک تقلب را با استفاده از نمونالای شاامل  831مشااهده
(مشتمل بر  11موردِ تقلب و  811مورد غیرتقلبی) ،بل رمک مدل رگرسیونی الجستیک آزمون

رردند .در مطالعلی مذرور ،عوامل ريسک تقلب بل اين شرح در نظر گرفتل شده اسات :سیساتم
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رنترل داخلی ضعیف ،رشد سريع شررت ،سودآوری نارافی ،دروغگويی مديريت بال حساابرس،
وضعیت مالکیت (خصوصی و عمومی) ،رفتار پرخا گرانلی مديريت ،تأرید بایجهات ماديريت
بر دستيابی بل سود پیشبینی شده .نتاي آناان نشاان مایدهاد رال دروغگاويی ماديريت بال
حسابرس ،سیستم رنترل داخلی ضعیف ،رفتار پرخا گرانلی مديريت ،تأرید بیجهت مديريت
بر دستیابی بل سود پیشبینی شده و وجود مشکالت قابل مالحظل در حسابرسی معامالت ،باین
مديران متقلب و غیرمتقلب متفاوت بوده است.
رلیفتون و همکاران )1111( 1بررسی جامعی پیرامون تحقیقات مربوط بل تشتیص تقلاب
انجام دادند .آنها در مطالعلی خود تمام مقاللهای علمی منتشار شاده درباارهی اناواع اصالی و
زيرمجموعلهای شناختل شده تقلب را فرمولبندی ،مقايسل و خالصال راردهاناد . .نتااي آنهاا
نشان میدهد رل رو

دادهراوی ،در مقايسل با ساير رو های مرتبط با تشتیص تقلب بهتار و

رارآمدتر است.
لو و وانگ )1111( 3بل ارزيابی احتمال گزارشگری مالی متقلبانل از طرياق بررسای عوامال
ريسکِ مثل تقلب پرداختند و دريافتند رل گزارشاگری ماالی متقلبانال همبساتگی مثبتای باا
«فشارهای مالی وارده بر شررت ،وجود درصد باالتری از معامالت پیچیده در شاررت ،زيرساؤال
بودن صالحیت و درستکاری مديريت ،عادم وجاود رابطالی مناساب و خاو باین ماديريت و
حسابرس» دارد.
احمد و همکاران ( )1111بل بررسی رابطلی میان گزار های مالی متقلبانل و ويژگیهاای
شررت (شامل اندازه ،نوع مالکیت و ریفیت حسابرسی) پرداختناد .آنهاا در مطالعالی خاود از
رو

رگرسیون حداقل مربعات و نظريلی هزينلهای سیاسی استفاده رردهاند .نتاي آنان نشاان

میدهد اندازهی شررت و ریفیت حسابرسی رابطلی منفی و معناداری با تقلاب در گزارشاگری
مالی دارد.
پرولز و لوگی )1177( 1بل بررسی مشتصلهای شررتهای متقلب پرداختند و اين موضوع
رل آيا انجام مديريت سود توسط شررت بر احتمال وقوع تقلب در صاورتهاای ماالی آن تاأثیر
دارد يا خیر را مورد بررسی قرار دادند .نتاي آنها نشان داد رل احتمال تقلاب در شاررتهاايی
رل دورههای پیشین اقدام بل مديريت سود رردهاند ،بیشتر است.
وحیدی الیزيی و حامديان (  )7833بل بررسی تفاوت برداشت حسابرسان داخلی و مستقل
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درباره ی رارايی  86عالمت خطر استاندارد حسابرسی شاماره ی  711بارای رشاف گزارشاگری
مالی متقلبانل پرداختند .استاندارد مزباور اساتفادهی حسابرساان از عالئام خطار در حسابرسای
صورتهای مالی برای رشف گزارشگری مالی متقلبانل را الزم میرند .نتاي بررسی آنها نشاان
داد رل تفاوت عمدهای در برداشت حسابرسان داخلی و مستقل وجود نادارد و از ديادگاه آنهاا،
مؤثرترين عالئم خطر؛« نظارت نارافی بر رنترلهای داخلی مهم» است .هر دو گروه حسابرسان
عالئم خطر ناشی از «فرصت» را مؤثرتر از عالئام خطار ناشای از «نگار

و انگیازه» در رشاف

گزارشگری مالی متقلبانل طبقلبندی رردند .همچنین نتاي پژوهش نشان داد رل میازان تجربال
و ردهی شغلی در برداشت حسابرسان داخلی نسبت بل رارايی عالئم خطر ماؤثر باوده اسات ،در
حالیرل اين دو متغیر در مورد حسابرسان مستقل اثربتش نبوده است.
صفرزاده ( )7831با استفاده از تجزيل و تحلیل الجیات در دادههاای مقطعای بال بررسای
نقش دادههای حسابداری در ايجاد الگويی برای رشف عوامال مارتبط باا تقلاب در گزارشاگری
مالی میپردازد .نمونلی آماری اين مطالعل متشکل از  713شررت ( 66شاررت متقلاب و 771
شررت غیرمتقلب) پذيرفتل شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی زماانی 7838-7836
است .شررتهای متقلب بر مبنای شمول شررت در فهرست سازمان باورس و اوراق بهاادار بال
داليلی مرتبط با تحريف دادههای مالی و انجام دادن معامالت نهانی و آرای صادر نشاده توساط
دادگاه دربارهی تحريف در گزارشگری مالی انتتا شدند .او در مطالعلی خود پاس از بررسای،
ده نسبت مالی را بل عنوان پیشبینیرنندههای بالقوه گزارشگری مالی متقلبانال معرفای رارده
است .نتاي تحقیق وی حاری از عملکردِ مناسب الگو در طبقلبندی شررتهای نمونال باود ،بال
نحوی رل در بیش از  31درصد موارد طبقلبندی شررتها بل صورت صحیح انجام شاده اسات.
همچنین نتاي نشان داد رل الگوی تحقیق ،توانايی رشف تقلاب در گزارشاگری ماالی را دارد و
الگوی پیشنهادی میتواند بل گروههای متتلف استفادهرننده نظیار حسابرساان ،مقاماات مجااز
مالیاتی ،سیستم بانکی و  ...در تمايز شررتهای متقلب از غیرمتقلب رمک رنند.
بولو و صادقی ( )7811تأثیر ويژگیهای اخالقی فردی حسابرسان را بر تصمیم آناان بارای
استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزيابی خطر تقلب ماديريت بررسای رردناد .يافتالهاای آناان
نشان داد رل مهمترين ويژگیهای اخالقی فردی مؤثر بار اساتفاده از راهنماای تصامیم توساط
حسابرسان برای اولويت يکم تا پنجم بل اين شرح است )7 :عدم عضويت در جامعلی حسابداران
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رسامی  )1سااابقل حرفاالای باایش از  11ساال  )8ماادرك تحصاایلی رارشناساای و  )1رشااتلی
تحصیلی مديريت .شواهد حاصل از اين پژوهش گويای آن است رل موانع بلراارگیری راهنماای
تصمیم از نظر حسابرسان در ردهی سازمانی سرپرست و سرپرست ارشد ،عدم وجود ويژگیهاای
اخالقی فوق است .بر اساس نتاي اين تحقیقرابطلی متغیرهای مستقل با متغیرهاای وابساتل از
نوع مستقیم است و بیش ترين تأثیر بر متغیر وابستل مربوط بل متغیر عدم عضويت در جامعالی
حسابداران رسمی است.
انصاری و رمالی ررمانی ( ) 7817بال بررسای عوامال ماؤثر بار تصامیم حسابرساان بارای
استفاده از ابزار رمکی تصمیمگیری در ارزيابی ريسک تقلب مديريت پرداختند .آنها با بررسای
نمونلای از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسلهای حسابرسی دو استان تهاران و
اصفهان و با استفاده از پرسشنامل بل اين نتیجل رسیدند رل عوامل ساودمندی ،انادازه و اعتمااد
بل توانايی بر استفاده از ابزار رمکی تصمیمگیری مؤثر هستند ،اما فشار حرفل تأثیر معناداری بار
آن ندارد.
پورحیدری و بذرافشان ( )7817در مطالعلی خود با هدف بررسای ساودمندی اساتفاده از
چکلیست راهنمای رشف تقلب پیشنهاد شده در ارزيابی خطر تقلب ماديريت بال ايان نتیجال
رسیدند رل استفاده همزمان از چکلیست و قضاوت حسابرس نسبت بل زمانی رل فقط بر چک-
لیست تکیل شود ،بل نتاي بهتری منجر خواهد شد و استفاده از چکلیست ،اشاتباه در قضااوت
حسابرسان را راهش میدهد.
 .4فرضیههای تحقیق
فرضیلهای اين تحقیق در دو بتش طبقلبندی و ارائل شده است .گروه اول فرضایلهاا بال
بررسی و شناسايی عوامل ريسک مؤثر بر تقلاب از دياد حسابرساان مایپاردازد .در بتاش اول
مبنای تعیین و تعريف معیارهای مؤثر بر ريساک تقلاب ،معیارهاای مطارح شاده در اساتاندارد
حسابرسی شمارهی  111ايران (بل شرح مندر در نگاره شماره  )7است و در گروه دوم فرضیل-
ها از طريق استترا شاخص ريسک تقلب (نحوهی محاسبلی شاخص ريسک تقلاب در بتاش
متغیرهای تحقیق تشريح شده است) برای شررتهای عضو نمونلی آماری ،بال بررسای ارتبااط
شاخص ريسک تقلب و عملکرد شررتها خواهیم پرداخت.
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گروه اول فرضیهها
 فرضیلی  :7-7بین عوامل ريسک مرتبط با ويژگیها و نفوذ ماديريت و احتماال وقاوع
تقلب ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیلی  :1-7بین عوامل ريسک مرتباط با تبعیت مديريت از رنتارلهاای داخلای و
استانداردهای الزماالجرا و احتمال وقوع تقلب ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیل  :8-7بین عوامل ريسک مرتبط با شرايط بازار و صنعت و احتماال وقاوع تقلاب
ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیل  :1-7بین عوامل ريسک مرتبط با ويژگیهای عملیاتی ،نقدينگی و ثباات ماالی
شررت و احتمال وقوع تقلب ارتباط معناداری وجود دارد.

گروه دوم فرضیهها
همواره اين سؤال اساسی در زمینلی بررسای تقلاب مطارح باوده اسات رال ويژگایهاای
عملکردی شررتهايی رل درگیر تقلب میشوند ،چیست؟ و آيا بازار قادر بل درك اين تقلبهاا و
وارنش نسبت بل آنها و بل عبارت ديگر ،حمايت و حفاات از ساهامداران و سارمايلگاذاران در
مقابل خطرات ناشی از تقلب است يا خیر؟ بناابراين ،فرضایلهاای گاروه دوم ،بال بررسای آثاار
عملکردی احتمال تقلب و ارتباط عوامل ريسک تقلب و عملکرد شررتها میپردازد.

 فرضیلی اصلی  :7-1بین شاخص ريسک تقلب با عملکرد شررت ،رابطالی معنااداری
وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 :7-7-1 oبین شاخص ريسک تقلب با نسبت بازده دارايیها ،رابطلی معنااداری وجاود
دارد.
 :1-7-1 oبین شاخص ريسک تقلب با نسبت وجال نقاد عملیااتی ،رابطالی معنااداری
وجود دارد.
 :8-7-1 oبین شاخص ريسک تقلب با نسب بازده بازار ،رابطلی معناداری وجود دارد.
 :1-7-1 oبین شاخص ريسک تقلب با نسبت باازده حقاوق صااحبان ساهام ،رابطالی
معناداری وجود دارد.
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 فرضیلی اصلی  :1-1بین عملکرد شررتهای متتلف با توجل بل سطح ريساک تقلاب
آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیلهای فرعی:
 :7-1-1 oبین نسبت بازده دارايیهای شررتهای متتلف با توجل بل ساطح ريساک
تقلب آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
 :1-1-1 oبین نسبت وجل نقد عملیاتی شررتهای متتلف با توجل بل سطح ريساک
تقلب آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
 :8-1-1 oبین نسبت بازده بازار شررتهای متتلف با توجل بل سطح ريساک تقلاب
آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
 :1-1-1 oبین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شررتهاای متتلاف باا توجال بال
سطح ريسک تقلب آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
 .5روش تحقیق
رو

تحقیق مورد اساتفاده در بتاش اول تحقیاق بارای آزماون فرضایلهاای گاروه اول،

توصیفی-پیمايشی و مبتنی بر تحقیقاات میادانی اسات و در بتاش دوم از تحلیال همبساتگی
استفاده میشود .تحقیق حاضر بل لحاد هادف ،رااربردی اسات و مبتنای بار تجزيال و تحلیال
اطالعات گردآوری شده از پرسشناملها و همچنین اطالعات گردآوری شده از صورتهای ماالی
شررتهای پذيرفتل شده در بورس اوراق بهادار تهاران اسات .قلمارو زماانی تحقیاق حاضار در
تکمیل پرسشناملها توسط حسابرسان و مديران شررتها سال  7811است و در بتش ارزيابی
عملکرد از طريق مدل رگرسیونی ،بل بررسی اطالعات و عملکرد شاررتهاای پذيرفتال شاده در
بورس اوراق بهادار تهران در محدودهی زمانی باین ساالهاای  7831تاا  7831پرداختال شاده
است .برای بررسی پايايی ابزار تحقیق ،در ابتدا و در مرحلل آزمايشی تعاداد  11پرساشنامال در
بین افراد جامعلی آماری (شامل حسابرسان و شررتها) توزياع و جماعآوری شاد رال ضاريب
پايايی مربوطل در نگاره شمارهی  1ارائل شده اسات .باا اساتفاده از رو

نمونالگیاری تصاادفی

ساده ،حجم نمونل در دو گروه حسابرسان و شررتهاای پذيرفتال شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران ،بل شرح زير تعیین شده است.
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در گروه حسابرسان ،حجم جامعل ی آماری بل صورت نامحدود و سطح خطای مورد نظر1 ،
درصد در نظر گرفتل شده است .بنابراين حجم نمونلی آماری بل صورت زير قابل محاسبل است:
)

(

رل در آن:
 : Zاز نگاره نرمال استاندارد استترا شده است
 : dخطای نمونلگیری (تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعل و مقدار محاسبل شده)
 : pاحتمال موفقیت
 : qاحتمال شکست
برای شررتها و دريافت اطالعات عالئم خطر تقلب ،با توجل بل اينرل برای هر شررت يک
پرسشنامل در نظر گرفتل شده است رل توسط مسئوالن مالی آنها تکمیل شده  ،حجام نمونال
بل صورت زير قابل محاسبل است:
)

]

([

)
)

(
(

رل در آن:
⁄

ساير اطالعات مربوط بل پرسشناملهای توزيع و جمعآوری شاده نیاز در نگااره شاماره 1
خالصل شده است.
نگاره  :2آمار پرسشنامههای توزیع و جمعآوری شده
شرح

حسابرسان

شررتهای انتتابی

ضريب آلفای ررونباخ (پايايی ابزار تحقیق)

171113

171671

تعداد پرسشناملهای توزيع شده

781

711

تعداد پرسشناملهای جمعآوری شده

31

711

برای آزمون فرضیلهای تحقیق ،ابتدا پرسشناملهای حسابرسان بررسی و تجزيل و تحلیال
شده است تا بتوان شاخصهای مرتبط با ريسک تقلب را از نظار حسابرساان مشاتص رارد .در
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اين بتش فرضیلهای گروه اول بررسی شده است .بال عاالوه ،در ايان مرحلال ،ساؤالهاايی رال
توسط حسابرسان تأيید نشده بود ،مشتص و براساس مابقی سؤالها (عواملی رل بر اساس نظار
حسابرسان در ريسک تقلب شررتها مؤثر هستند) وجود اين عوامال در شاررتهاا بال رماک
پرسشنامل های شررتها تعیین شده است .بل اين ترتیب رل براسااس عوامال تعیاین شاده در
بتش اول (پرسشنامل حسابرسان) ،پاسخهای شررتها دربارهی وجاود ياا عادم وجاود عوامال

مذرور در شررت مربوطل ،مورد بررسی قرار گرفتل و بر اساس نسبتِ عوامل ريساک موجاود در
شررت به رل تعداد عوامل تأيید شده توسط حسابرسان ،شاخص «ريسک تقلب» شاررتهاای
مورد مطالعل محاسبل شده است.
پس از محاسبلی شاخص ريسک تقلب بال عناوان متغیار مساتقل ،عملکارد سال سااللی
شررتهايی رل مسئوالن شررتی آنها اقدام بل تکمیل پرسشنامل رردهاناد و شااخص ريساک
تقلب برای آنها محاسبل شده است ،مورد تجزيال و تحلیال قارار گرفات .دادههاای مرباوط بال
عملکرد ،از صورتهای مالی ،يادداشتهای توضیاحی ،گاازار هاای ماالی باورس اوراق بهاادار
جمعآوری شده است و سپس بل رمک مدلهای رگرسیونی چند متغیره و تحلیل واريانس يک-
طرفل مورد آزمون قرار گرفتل است.
 .6مدل و متغیرهای تحقیق
در اين تحقیق متغیر مستقل ،ريسک تقلب شررت است .برای اندازهگیری شاخص ريساک
تقلب ،ابتدا در گروه اول فرضیلها ،عوامل مؤثر بر ريسک تقلب طبق نظر حسابرسان و بر اسااس
تحلیل پرسشنامل حسابرسان ،مشتص میشود .بر اساس نتاي حاصال ،در ايان مرحلال برخای
سؤالها بل عنوان عواملی رل از ديد حسابرسان بر ريسک تقلب شررت اثار ندارناد ،حاذف شاد
(اين موارد در قسمت تجزيل و تحلیل نتاي شرح شاده اسات) و پاساخهاای داده شاده توساط
شررتها ،بل ازای مابقی سؤالها (عواملی رل توسط حسابرسان تأيید شده است) ماورد بررسای
قرار گرفتل و بل صورت وجود يا عدم وجود (بل ازای هر شررت) تعريف شده اسات .در نهايات از
تقسیم تعداد عوامل ريسک موجود در شررت (بر اساس اطالعات مندر در پرسشنامل شررت-
ها) بر تعداد رل عوامل ريسک تقلب (تأيید شده بر اسااس نظار حسابرساان) ،شااخص ريساک
تقلب استترا شده است.
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برای آزمون بتش اول فرضیلهای گروه دوم ( )7-1از مدلهای رگرسیونی شمارهی  7تا 1
استفاده شده است:
()7

) ( ⁄

()1

) ( ⁄

()8

) ( ⁄

()1

) ( ⁄

نحوهی اندازهگیری ساير متغیرها در نگاره شمارهی  8ارائل شده است.
نگاره  :3متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر

نوع متغیر

بازده دارايیها
()ROA
جريان نقد عملیاتی
()CFO
بازده بازار سهام
()RET
بازده حقوق صاحبان
سهام ()ROE

وابستل
وابستل
وابستل
وابستل

اندازه شررت ()Size

رنترل

اهرم مالی ()FL

رنترل

نسبت ارز
بل ارز

دفتری

بازار ()B/M

رنترل

نحوه اندازهگیری
سود عملیاتی بر میانگین مجموع دارايیها
(شانظريان)7831 ،
خالص جريان نقد حاصل از عملیات بر
میانگین مجموع دارايیها (شانظريان)7831 ،
از نرمافزار رهاورد نوين استترا شده است
سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان
سهام
لگاريتم طبیعی فرو

شررت

جمع بدهیها تقسیم بر جمع دارايیها
ارز

دفتری حقوق صاحبان سهام عادی
تقسیم بر ارز

بازار سهام عادی

شماره فرضیل
 7-7-1و 7-1-1
 8-7-1و 8-1-1
 1-7-1و 1-1-1
 1-7-1و 1-1-1
 7-7-1و 1و  8و 1
 7-7-1و 1و  8و 1
 7-7-1و 1و  8و 1

در بتش دوم فرضیلهای گروه دوم نیز عملکرد مالی شررتهای انتتابی با توجل بل ساطح
ريسک تقلب آنها ،بل رمک آزمون  ANOVAمورد مقايسل قرار گرفتل اسات .بارای ايان راار
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ابتدا شررتها بر اساس شاخص ريسک محاسبل شده در قسمت قبل ،بل سال گاروه (باا ريساک
باال ،بتش میانی و با ريسک پايین) طبقلبندی شده و سپس متغیرهای جايگزين عملکرد ،باین
اين سل گروه مورد مقايسل قرار گرفتل است.
 .6تجزیه و تحلیل دادهها
 .6-1آمار توصیفی
ويژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در نگاره شمارهی  1خالصل شده است.
نگاره  :4آمار توصیفی پاسخ دهندگان
حسابرسان
جنسیت درصد
مرد

1773

زن

1371

جمع

711

مدرك
تحصیلی
رارشناسی
رارشناسی

درصد

رشتل
تحصیلی

 3771حسابداری

درصد

سابقل رار

درصد

 3771رمتر از  8سال 8176
بین  8تا 6

7176

مديريت

371

ساير

771

اقتصاد

 7176بیش از  6سال 1171

جمع

711

جمع

711

ارشد

سال

11

سمت

درصد

حسابرس

6171

حسابرس
ارشد
سرپرست

1171
7773

سرپرست ارشد 171
جمع

711

مدير

771

جمع

711

مسئوالن مالی (شررتها)
جنسیت درصد
مرد

61

زن

11

جمع

711

مدرك
تحصیلی
رارشناسی
رارشناسی
ارشد

ساير

درصد

رشتل
تحصیلی

درصد

31

حسابداری

61

71

مديريت

73

اقتصاد

7

سابقل رار
رمتر از 71
سال
بین  71تا 11
سال

بین  11تا 81
سال

درصد

سمت

درصد

13

رارمند

11

13

مدير عامل

1

18

ريیس
حسابداری

71
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ساير
جمع

71

711
711

جمع

بین  81تا 11
سال

حسابدار

1

بدون پاسخ

71

جمع

711

جمع

83
711

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در نگاره شماره  1خالصل شده است.
نگاره  :5آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح

ROA

ROE

CFO

RET

FL

SIZE

B/M

Fraud Risk

میانگین

1 /7

1/8

1/7

1/11

1/11

1/86

1/11

1/11

میانل

1 /7

1/87

1/11

1/7

1/61

1/16

1/61

1/13

انحراف معیار

1/71

1/11

1/71

1/16

1/13

1/11

1/18

1/71

حداقل

-1/17

-1/18

-1/31

-1/11

1/7

8/11

-7/11

1/76

حدارثر

1/68

1/11

1/11

3/1

8/13

1/11

7/33

7

همانگونل رل براساس اطالعات مندر در نگاره شامارهی  1مشااهده مایشاود ،میاانگین
متغیر شاخص ريسک برای شررتهای انتتابی 1711 ،بل دست آمده است .الزم بل ذرر است رل
شاخص ريسک محاسبل شده ،عددی بین صفر تا يک است .حداقل اين شاخص در شاررتهاای
مورد مطالعل 1776 ،بوده است.
 .6-2نتایج آزمون فرضیههای گروه اول
همانگونل رل در بتشهای قبلی ذرر شد ،در گروه اول فرضیلها ،چهار عامل مورد بررسی
قرار گرفتل است .اولین عامل (ويژگیها و نفوذ مديريت) در قالب پن سؤال بل شارح منادر در
نگاره شمارهی  6مورد بررسی قرار گرفتل است .بر اسااس نتااي منادر در نگااره شامارهی ،6
حسابرسان معتقد هستند رل تمام عوامل مطرح شده در قالب سؤالهای مربوط بل ويژگایهاا و
نفوذ مديريت بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی اثر معناداری دارد و با توجل بل میانگین
پاسخهای داده شده و آماره  tارائل شده ،پاسخدهندگان با اثرگذار بودن ايان عوامال بار ريساک
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تقلب (بل صورت راهش يا افزايش ريسک) موافق بودهاند .الزم بل ذرر است رل بر اساس ساؤال-
های مطرح شده ،عامل اول ( )7و عامل پنجم ( )1بال عناوان راهنادهی ريساک تقلاب و سااير
عوامل بل عنوان افزايندهی ريسک تقلب مطرح شدهاند .نکتلی ديگر آن است رال عوامال  8و 1
با قدرت بیشتری مورد تأيید قارار گرفتالاناد و باین حسابرساان ،اجمااع بایشتاری درباارهی
اثرگذاری اين عوامل بر ريسک تقلب وجود داشتل است.
نگاره  :6خالصه نتایج آزمون فرضیه 1-1

فرضیلی  :7-7بین عوامل ريسک مرتبط باا ويژگای هاا و نفاوذ ماديريت و احتماال وقاوع تقلاب ارتبااط
معناداری وجود دارد.
شرح
-7مالکیاات مااديريت و سااهامدار بااودن او در
شررت
-1اعطای پادا

مبتنی بر سود بل مديران

-8وجود معامالت با اشتاص وابساتل و تمايال
مدير بل آن
-1تماياال مااديريت و فشااارهای وارده باال وی
جهت افزايش و بهبود سودآوری
-1حساسیت مدير نسبت بل تهیل صاورتهاای
مالی و اشراف بر امور مالی
ويژگیها و نفوذ مديريت

میانگین

انحراف

درجل

معیار

آزادی

t

سطح
معناداری

1/11

7/18

31

-8/11

17111

1/13

7/7

31

-8/17

17117

1/81

1/11

31

-6/11

17111

1/11

7/13

31

-8/11

17111

1/11

1/31

31

-71/83

17111

1/17

1/11

31

-71/11

17111

عامل دوم مربوط بل تبعیت مديريت از رنترلهای داخلی و استانداردها است رال در قالاب
سؤالهای  6تا  71بل شرح مندر در نگاره شمارهی  1مورد بررسی قرار گرفتل است.
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نگاره  :7خالصه نتایج آزمون فرضیه 2-1

فرضیل  :1-7بین عوامل ريسک مرتباط با تبعیت مديريت از رنترلهای داخلی و اساتانداردهای الزم-
االجرا و احتمال وقوع تقلب ارتباط معناداری وجود دارد.
شرح
-6عدم وجود رنترلهای داخلی جهت محدود

میانگین

انحراف

درجل

معیار

آزادی

t

سطح
معناداری

1/71

1/13

31

-1/11

17111

1/71

7/71

31

-1/11

17111

8/11

7/17

31

1/73

1/876

1/71

1/16

38

-3/81

17111

7/18

1/33

38

-77/11

17111

1/111

1/1

38

-1/17

17111

راررنان امور مالی

1/13

1/111

31

-1/118

17111

-78رشف موارد تتلفات در سالیان گذشتل

1/17

1/117

38

-1/38

17111

1/11

1/111

38

-1/11

17111

1/11

1/17

13

-76/83

17111

نمودن اعمال نفوذ مديريت
-1تمررز مديريت امور و رنترل يک ياا چناد
مدير بر امور رلیدی
-3عدم نظارت رافی مديريت ارشد بر رنترل-
های رلیدی
-1عدم برخورد قاطعانال ماديريت باا تتلفاات
مرتبط با نقض رنترلهای داخلی
-71عااادم درك صاااحیح و شاااناخت راااافی
مديريت از نقاط ضعف رنترلهای داخلی
-77تمايل مدير بل تملق راررنان و استفاده از
چنین راررنانی در امور مالی
-71گرد

-71برخااورد قاطعاناال بااا مااوارد تتلااف مااالی
سالیان گذشتل
تبعیاات مااديريت از رنتاارلهااای داخلاای و
استانداردهای الزم االجرا

براساس اطالعات مندر در نگاره شمارهی  ،1بین تمامی عوامل ريسک مرتبط باا تبعیات
مديريت از رنترلهای داخلی و استاندارهای الزم االجرا (بل جز عدم نظارت رافی مديريت ارشد
بر رنترلهای رلیدی) و احتمال وقوع تقلب ارتباط معناداری وجود دارد .نتاي رلی نیاز حااری
از تأيید تأثیر تبعیت مديريت از رنترلهای داخلی و استانداردهای الزماالجرا بار احتماال وقاوع
تقلب است .الزم بل ذرر است از آنجاايی رال ماورد شامارهی  3تأيیاد نشاد ،در پرساشنامال
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شررتها نیز برای تعیین شاخص ريسک تقلب شررت ،اين سؤال حذف شاده و وجاود ياا عادم
وجود آن مورد توجل قرار نگرفتل است.
عامل سوم مربوط بل عوامل ريسک مرتبط باا شارايط باازار و صانعت اسات رال در قالاب
سؤالهای  71تا  11بل شرح مندر در نگاره شمارهی  3مورد بررسی قرار گرفتل است.
همانگونل رل بر اساس نتاي مندر در نگاره شامارهی  3مالحظال مایشاود ،در مجماوع
حسابرسان معتقد هستند رل شرايط بازار و صنعت بر ريسک تقلب مؤثر اسات و از باین عوامال
مطرح شده در سؤالهای اين بتش ،بل جز دو مورد  73و  ،11ساير ماوارد را بار ريساک تقلاب
مؤثر میدانند .بنابراين در تعیین شاخص ريسک تقلب برای شررتها و بار اسااس پرساشنامال
شررتها ،اين دو سؤال نیز حذف شدهاند.
نگاره  :8خالصه نتایج آزمون فرضیه 3-1

فرضیل  : 8-7بین عوامل ريسک مرتبط با شرايط بازار و صنعت و احتماال وقاوع تقلاب ارتبااط معنااداری
وجود دارد.
شرح
-71وجود رقابتی ناسالم در صنعت نظیر
رابطلمداری و وجود رانتهای دولتی
-76راهش حاشیل سود صنعت در نتیجل
فشارهای بیرونی و شرايط سیاسی
-71تغییرات سريع تکنولوژی
-73وجود انحصار در عرضلرنندگان و
عمدهفروشان صنعت
-71راهش مشتريان محصول صنعت و
نزول صنعت
-11تغییرات اساسی در قوانین و مقررات
حارم بر صنعت
شرايط بازار و صنعت

میانگین

انحراف

درجل

معیار

آزادی

t

سطح
معناداری

7/11

1/18

38

-71/81

17111

1/71

7/11

38

-1/31

17111

1/81

7/16

38

-1/11

17111

8/1

7/11

37

8/1

1/111

1/86

7/77

11

-1/7

17111

8/81

7/1

13

1/17

1/137

1/13

1/11

16

-6/16

17111
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آخرين عامل مربوط بل ويژگیهای عملیاتی ،نقادينگی و ثباات ماالی شاررت اسات .نظار
حسابرسان در اين زمینل ،بر اساس اطالعات مندر در پرسشناملهای آنان در نگاره شمارهی 1
خالصل شده است.
نگاره  :9خالصه نتایج آزمون فرضیه 4-1

فرضیل  :1-7بین عوامل ريسک مرتبط با ويژگیهای عملیاتی ،نقدينگی و ثبات مالی شررت و احتمال وقاوع
تقلب ارتباط معناداری وجود دارد.
شرح

میانگین

انحراف

درجل

معیار

آزادی

t

سطح
معناداری

-17ناتوانی شررت در تولید جريانات نقدی
رااافی باارای تااداوم عملیااات و بازپردخاات

1/68

7/71

31

-1/13

1/111

ديون
-11نیاز بل افزايش سرمايل توسط مديريت

1/78

1/16

37

-3/71

17111

-18استفاده بیشتر از مباانی بارآوردی رال
طبق استانداردها برای صنعت خاص مجااز

8/86

7/71

11

1/31

1/111

است
-11عدم بالراارگیری مبناای معقاولی در
محاساابل برآوردهااای حسااابداری توسااط

1/16

7/77

13

-8/11

1/117

مديريت
-11وجود معامالت غیر معماول ياا بسایار
پیچیده نزديک پايان سال

1/8

1/18

37

-6/1

17111

-16وجود معامالتی رل ااهرا توجیل اصلی
آنهااا دور زدن قواعااد حسااابداری توسااط

1/13

7/7

37

-1/8

17111

مديريت است
-11لزوم مقايسال شاررت باا شاررتهاای
مشابل بلوسیلل سرمايلگذاران
-13قرار گرفتن شررت در دوره رشد سريع

1/77

7

37

-3/17

17111

1/63

7/17

37

-1/16

1/171
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میانگین

شرح
-11رعايت نکردن استانداردهای مربوط بال
قراردادهای پیمانی توسط مديريت
-81اخذ وامهای بدون توجیال و اساتقراض
بیش از حد
-87عدم تهیل مستندات مناسب و بل موقع
برای معامالت
ويژگیهای عملیاتی ،نقدينگی و ثبات مالی

انحراف

درجل

معیار

آزادی

t
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سطح
معناداری

1/61

7/73

37

-1/17

1/131

1/11

7

37

-6/31

17111

7/16

1/33

37

-71/61

17111

1/16

1/6

16

-1/61

17111

بر اساس نگاره  1بل عقیده حسابرسان ،دو عامل مطارح شاده در ساؤالهاای  18و  11بار
ريسک تقلب شررت ها مؤثر نیست ،اما اثرگذاری سااير ماوارد ماورد تأيیاد قارار گرفتال اسات.
بنابراين اين دو سؤال نیز در تجزيل و تحلیل پرسشنامل شررتها حاذف شادهاناد .نتااي رلای
حاری از تأيید فرضیلی چهارم اين بتش است.
 .6-3نتایج آزمون فرضیههای گروه دوم-بخش اول
با توجل بل اينرل در اين بتش از مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیلها استفاده مایشاود،
ابتدا نرمال بودن متغیر وابستل مورد بررسی قرار گرفتل است رل نتااي مرباوط بال آن در نگااره
شمارهی  71خالصل شده است.
نگاره  :11بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (آزمون کلموگروف – اسمیرنوف)

شرح
آماره آزمون رلموگروف -
اسمیرنوف
سطح معناداری

ROA

ROE

CFO

RET

7/11

7/71

7/11

7/11

1/161

1/711

1/131

1/711

با توجل بل نتاي مندر در نگاره شمارهی  ،71چاون ساطح معنایداری بایشتار از 1/11
است ،بنابراين دادهها توزيع نرمال دارناد .و مایتاوان از آزماونهاای پارامترياک بارای آزماون
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فرضیلهای همبستگی استفاده ررد .همانگونل رل ذرر شد ،فرضیلی اول در گروه دوم فرضیلها
بل شرح زير مطرح شده است:

«فرضیلی اصلی  :7-1بین شاخص ريسک تقلب باا عملکارد شاررت ،رابطالی معنااداری
وجود دارد».
با توجل بل اينرل برای عملکرد از چهار متغیر جايگزين استفاده شده اسات ،نتااي آزماون
هر يک از مدلهای رگرسیونی  7تا  ،1در نگاره شمارهی  77خالصل شده است.
نگاره  :11نتایج رگرسیون فرضیه اول (گروه دوم فرضیهها)
متغیر

ضريب

ضريب

وابستل

همبستگی

تعیین

فرعی 7-7-1

ROA

1/613

1/161

61/31

فرعی 1-7-1

CFO

1/111

1/111

73/18

17111

فرعی 8-7-1

RET

1/811

1/761

73/11

17111

7/18

فرعی 1-7-1

ROE

1/817

1/718

78/311

17111

7/18

فرضیل 7-1

آماره F

سطح

دوربین-

معناداری

واتسون

17111

7/111
1/111

همانگونل رل در نگاره شمارهی  77مالحظل میشود ،هر چهار مدل مورد استفاده معنای-
دار هستند .براساس مقدار ضريب تعیین برآورد شده حدود  16درصد از تغییارات متغیار باازده
دارايیها 1 ،درصد از تغییرات متغیر جريانهاای نقاد عملیااتی ،حادود  76درصاد از تغییارات
متغیر بازده بازار 71 ،درصد از تغییرات متغیر بازده حقاوق صااحبان ساهام توساط متغیرهاای
نگاره  :12جدول معناداری ضرایب در مدلهای رگرسیونی فرضیه اول (گروه دوم فرضیهها)
فرضیل 7-1

فرعی 7-7-1

متغیر

متغیرهای وارد

ضريب

وابستل

شده در مدل

متغیر

ROA

آماره T

سطح
معناداری

VIF

ضريب ثابت

-1/716

-8/11

1/117

----

FL

-1/761

-3/18

17111

7/71

SIZE

1/111

6/1

17111

7/77
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فرضیل 7-1

متغیر

متغیرهای وارد

ضريب

وابستل

شده در مدل

متغیر

فرعی 1-7-1

CFO

فرعی 8-7-1

RET

فرعی 1-7-1

ROE

آماره T

سطح
معناداری

311

VIF

FRAUD
RISK

1/181

1/31

17111

7/11

B/M

-1/113

-1/11

1/116

7/11

ضريب ثابت

-1/168

7/11

1/717

----

FRAUD
RISK
ضريب ثابت

1/861

1/816

17111

7

1/118

1/118

1/111

----

FRAUD
RISK

7/11

1/11

17111

7/116

FL

1/81

-1/16

17111

7/171

B/M

1/77

8/71

1/111

7/17

ضريب ثابت

-1/717

-7/173

1/811

----

SIZE

1/161

8/111

17111

7/7

FL

-1/133

-8/111

1/118

7/131

FRAUD
RISK

1/131

1/186

1/171

7/113

مستقل مندر در مدل مورد استفاده (مدلهای رگرسیونی شمارهی  7تاا  )1توضایح داده
شده است .آماره دوربین-واتسون نیز حاری از عدم وجود همبستگی باین باقیمانادههاای مادل
است.
ضرايب مربوط بل متغیرهای وارد شده در هر مدل ،در نگاره شمارهی  71ارائل شاده اسات.
الزم بل ذرر است ضرايب ساير متغیرهای مستقل رل در نگاره ذرر نشده است ،معنادار نبودهاند.
همانگونل رل در نگاره شمارهی  71مالحظل میشود ،در هر چهار مدل ،ارتباط معنااداری
بین متغیر مستقل (شاخص ريسک تقلب) و عملکرد شررت وجود دارد و فرضیلی تحقیق تأيید
میشود .نکتل ی قابل توجل آن است رل اين ارتباط از نوع مثبت و معنادار است ،بال ايان معنای
رل با افزايش شاخص ريسک تقلب ،عملکرد شررت بهبود يافتل است.

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

311

 .6-4نتایج آزمون فرضیههای گروه دوم-بخش دوم
فرضیلی دوم در گروه دوم فرضیلها بل شرح زير مطرح شده است:

«فرضیلی اصلی  :1-1بین عملکرد شررتهای متتلف با توجل بل سطح ريسک تقلب
آنها تفاوت معناداری وجود دارد».
همانگونل رل در بتشهای قبلی ذرر شد در اين مرحلل ،ابتدا شررتها بر اساس شااخص
ريسک تقلب بل سل گروه طبقلبندی شدهاند.
نگاره  :13آمار توصیفی و خالصه خروجیهای آماری فرضیه دوم (گروه دوم فرضیهها)
فرضیل
1-1

فرعی
7-1-1

متغیر
جايگزين
عملکرد

ROA

فرعی
1-1-1

فرعی
8-1-1

فرعی
1-1-1

CFO

RET

ROE

میانگین

انحراف

آزمون

متغیر

معیار متغیر

يکنواختی

عملکردی

عملکردی

واريانس (لوين)

با ريسک پايین 711

1/161

1/76

آماره لوين

آماره F

بتش میانی

16

1/711

1/717

17111

17161

با ريسک باال

11

1/711

1/113

رل

811

طبقل ريسک
تقلب

تعداد

نتاي آزمون
ANOVA

سطح معناداری سطح معناداری

1/7111

1/717

17118

17111

با ريسک پايین 711

1/11

1/711

آماره لوين

آماره F

بتش میانی

16

1/7

1/711

17778

87181

با ريسک باال

11

1/711

1/118

رل

سطح معناداری سطح معناداری

811

1/711

1/718

17318

17117

با ريسک پايین 711

1/717

1/881

آماره لوين

آماره F

بتش میانی

16

1/711

1/611

17171

17111

با ريسک باال

11

1/111

7/11

رل

سطح معناداری سطح معناداری

811

1/11

1/161

17711

17111

با ريسک پايین 711

1/181

1/186

آماره لوين

آماره F

بتش میانی

16

1/813

1/113

17111

67611

با ريسک باال

11

1/811

1/111

رل

811

1/811

1/113

سطح معناداری سطح معناداری
17118

17117
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براساس نتاي مندر در نگاره شمارهی  ،78بارای فرضایلی پانجم تعاداد  711مشااهده
مربوط بل شررتهای با ريسک رم 16 ،شررت مشاهده مربوط بل شررتهای با ريسک متوساط
و  11مشاهده مربوط بل شررتهای با ريسک تقلاب بااال اسات رال میاانگین و انحاراف معیاار
متغیرهای جايگزين عملکرد در هر گروه در نگاره مذرور خالصل شده است .هماانگونال رال در
نگاره  78مشاهده میشود ،میانگین نسبتهای عملکردی با افزايش ريسک تقلب در شررتهاا،
افزايش را نشان میدهد .برای مقايسل تفاوت عملکارد باین گاروههاای متتلاف ريساک ،ابتادا
همسانی واريانس گروهها بل رمک آزمون لوين بررسی شده اسات .بار اسااس نتااي منادر در
نگاره شمارهی  ،78در هملی موارد ،سطح معناداری آمااره لاوين از  1درصاد بازر تار اسات،
بنابراين واريانس همال گاروههاا باا هام يکساان اسات و مایتاوان از آزماون تحلیال وارياانس
( )ANOVAبرای مقايسلی میانگین نسبت عملکرد گروهها استفاده رارد .هماانگونال رال در
نگاره شمارهی  78مشاهده میشود ،در هملی موارد سطح معناداری آماره  Fاز  1درصد رامتار
است ،بنابراين دسترم میانگین يکی از گروهها از میانگین ساير گروهها تفااوت معنااداری دارد.
بنابراين هملی فرضیلهای اين بتش مورد تأيید قرار میگیرد.
حال ،برای تعیین دقیق تفاوت عملکرد بین گروهها ،از آزمون مقايسالی چندگانال ()LSD
استفاده شده است رل خالصلای از نتاي آن در نگاره شمارهی  71ارائل شده است.
بر اساس نگاره شمارهی  ،71در اولین فرضیلی فرعی بین نسبت بازده دارايیهای شررت-
های با ريسک تقلب رم و دو گروه ريسک متوسط و باال تفاوت معنااداری وجاود دارد ،بال ايان
معنی رل در شررتهای با ريسک پايین ،بازده دارايیها بل میزان معناداری رمتر از ساير گروهها
است .بر اساس نتاي دومین فرضیلی فرعی ،فقط اخاتالف باین نسابت جرياان نقاد عملیااتی
شررتهای با ريسک تقلب رم و شررتهای ريسک زياد ،معنادار است و شررتهای باا ريساک
تقلب باال ،جريانهای نقدی عملیاتی بیشتری نیز ايجاادرردهاناد .در فرضایلی فرعای ،8-1-1
میانگین بازده شررتهای با ريسک باال ،با میانگین باازده شاررتهاای دو گاروه ديگار ،تفااوت
معناداری دارد ،بل اين معنی رل شررتهای با ريسک تقلب باال ،عملکرد بهتری نشان میدهناد.
در فرضیلی آخر نیز نتاي مشابل فرضیلی اول است و میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان ساهام
شررتهای با ريسک رم تفاوت معناداری با ساير شررتهاا دارد .در مجماوع ،هماانگونال رال
پیش از اين نیز بیان شد ،نتاي رلی حاری از افزايش نسبتهای عملکردی بال ماوازات افازايش
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در ريسک تقلب است.
نگاره  :14آزمون مقایسه چند گانه-مقایسه عملکرد بین گروههای مختلف از نظر ریسک تقلب
فرضیل 1-1

فرعی 7-1-1

فرعی 1-1-1

فرعی 8-1-1

فرعی 1-1-1

متغیر
عملکردی
ROA

CFO

RET

ROE

گروهi-

گروهj-

میانگین

انحراف

سطح

گروه

معیار

معناداری

0/0199

0/02

0/321

با ريسک باال

بتش میانی

با ريسک پايین

بتش میانی

*

با ريسک پايین

با ريسک باال

*

1/1711 -1/1183

1/111

1/1711 -1/1681

1/117

با ريسک باال

بتش میانی

1/1111

1/111

1/717

با ريسک پايین

بتش میانی

-1/111

1/111

1/118

با ريسک پايین

با ريسک باال

*-1/111

1/116

1/116

با ريسک باال

بتش میانی

*1/1113

1/7137

1/118

با ريسک پايین

بتش میانی

-1/1111

1/7166

1/495

*

با ريسک پايین

با ريسک باال

1/7157 -1/8107

1/003

با ريسک باال

بتش میانی

1/1811

1/1813

1/831

با ريسک پايین

بتش میانی

*-1/133

1/181

1/171

با ريسک پايین

با ريسک باال

*-1/771

1/181

1/117

*تفاوت میانگین در سطح خطای  1درصد معنادار است.

 .7نتیجهگیری و پیشنهادها
شناسايی عوامل مؤثر بر تقلب در شررتها و تبیین عالئم و نشانلهايی رل بل رماک آنهاا
بتوان بل احتمال وجود تقلب در گزار های مالی پی برد ،در راستای رمک بل باازار و اساتفاده-
رنندگان از اطالعات برای تتصیص بهینل ی منابع مالی ضروری است و تاريخ ،مملو از آثار ساوء
و سقوط بازارها در نتیجل تقلبها و رسوايیهای مالی شررتها است .بل همین دلیال در بتاش
اول اين مطالعل ،با استناد بل نظر حسابرسان ،برخی عوامل اثرگذار بر ريسک تقلاب ،شناساايی و
تبیین در چهار گروه طبقلبندی و تأيید شد .دستلی اول ،عواملی هستند رل بل ويژگیها و نفوذ
مديريت در سازمان مربوط هستند .نتاي نشان داد رل از نظر حسابرسان ،رابطلی معناداری بین
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عوامل مذرور و احتمال وقوع تقلب وجود دارد .بل عبارت ديگر ،وجود ويژگیهاايی نظیار تاال
وافر برای افزايش سود و وابستل بودن پادا

مديران بل سود شررت و نیز تمايال بال معاملال باا

اشتاص وابستل ،منجر بل افزايش انگیزهی مديريت در راستای گزارشگری متقلبانل خواهاد شاد.
از سوی ديگر ،مالکیت مديريت و اشراف وی بر امور مالی ،ريسک تقلب را بل میزان باا اهمیتای،
راهش میدهد .اين نتیجل ،با نتاي تحقیق لوبک و ويلینگهام ( )7133و بال و رارسالو ()1111
مطابقت دارد.
دستلی دوم ،عواملی هستند رل بل تبعیت مديريت و پایبندی وی بل رنترلهای داخلی و
استانداردها مربوط میشوند .نتاي اين بتش مؤيد آن است رل فراهم آوردن محیطی با رنترل-
های داخلی مناسب رل در آن مديريت و راررنان ،همگی از رنترلها و استانداردها پیروی مای-
رنند،ريسک تقلب را بل میزان با اهمیتی راهش میدهد .بل اين ترتیب ،اثر عاواملی نظیار عادم
وجود رنترلهای داخلی برای محدود رردن اعمال نفوذ مديريت ،تمررز مديريت امور و رنتارل
يک يا چند مدير بر امور رلیدی ،عدم برخورد قاطعانلی مديريت باا تتلفاات مارتبط باا نقاض
رنترلهای داخلی ،عدم درك صحیح و شناخت رافی مديريت از نقاط ضعف رنترلهای داخلی،
تمايل مدير بل تملق راررنان و استفاده از چنین راررنانی در امور مالی ،گرد

راررناان اماور

مالی ،رشف موارد تتلف و برخورد قاطعانل با موارد تتلف مالی سالیان گذشتل ،بر ريسک تقلاب
مورد تأيید قرارگرفت .اين نتیجل ،با نتاي تحقیق بل و رارسلو ( )1111مطابقت دارد.
دستلی سوم ،شامل عواملی نظیر وجاود رقابات ناساالم در صانعت نظیار رابطالماداری و
وجاود رانتهای دولتی ،راهش حاشیلی ساود صانعت در نتیجال فشاارهای بیرونای و شارايط
سیاسی ،تغییرات سريع فناوری وراهش مشتريان محصول صنعت و افت اسات رال بار اجباار و
الزام بیرونی بر مديريت تمررز دارند .نتاي نشان میدهد رل بل نظر حسابرسان ،چنین محایط-
هايی بر افزايش ريسک تقلب در گزارشگری مالی اثر بااهمیت دارند .بل عبارت ديگر ،در محیط-
های با محدوديتهای رقابتی ،احتمال گزارشگری مالی متقلبانل از سوی مديران افزايش میيابد
و مديران برای حفظ موقعیت خود ،بل شیوههای غیرمنصفانل روی میآورند .اين نتیجل ،با نتااي
تحقیقهای لوباک و ويلینگهاام ( ،)7113بال و رارسالو ( )1111و احماد و همکااران ()1111
مطابقت دارد.
دستل ی چهارم ،عوامل مرتبط با ويژگیهای شررت نظیر ويژگیهای عملیاتی ،نقادينگی و
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ثبات مالی آن هستند رل بر اساس نظرات حسابرسان ،آثار با اهمیت بر ريسک تقلب شاررتهاا
دارند .عواملی نظیر نااتوانی شاررت در ايجااد جرياانهاای نقاد راافی بارای تاداوم عملیاات و
بازپرداخت ديون ،نیاز بل تأمین مالی برای رشد شاررت و تاأمین نیازهاای ماديريت ،عادم بال-
رارگیری مبنای معقولی در محاسبل برآوردهای حسابداری توسط مديريت ،وجاود معاملالهاای
غیرمعمول يا بسیار پیچیده نزديک پايان سال ،وجود معامللهاايی رال در اااهر و توجیال اصالی
آن ها دور زدن قواعد حسابداری توسط مديريت است ،لزوم مقايسالی شاررت باا شاررتهاای
مشابل با سرمايلگذاران ،قرار گرفتن شررت در دورهی رشد سريع ،گرفتن وامهای بادون توجیال
و استقراض بیش از حد و عدم تهیل مستندات مناسب و بل موقع برای معامللها منجر بال ايجااد
انگیزهی گزارشگری متقلبانل در مديريت میشود .حسابرسان اعتقاد دارند زمانی رل ماديريت در
تأمین نیازهای مالی شررت ،مستأصل میشاود و از طرفای شارايط را بال گونالای غیرشافاف و
مساعد میبیند ،اقدام بل تقلب میرند .اين نتیجال ،باا نتااي تحقیاقهاای لوباک و ويلینگهاام
( ،)7113بل و رارسلو ( )1111و احمد و همکاران ( )1111مطابقت دارد.
در بتش دوم تحقیق ،عملکرد مالی شررتها در ارتباط با سطح ريسک تقلب آنهاا ماورد
بررسی قرار گرفت .نتاي حاری از وجود رابطلی معنادار و مثبت باین عملکارد ماالی شاررت و
ريسک تقلب است؛ بل اين معنی رل اين دو متغیر با هم رابطلی مستقیم دارناد و افازايش يکای
منجر بل افزايش ديگری و راهش آن منجر بل راهش ديگری میشود .بل عبارت ديگر ،نتاي اين
بتش نشان میدهد رل هر چل ريسک گزارشگری مالی متقلبانل در شررت افزايش يابد ،جنبال-
های متتلف عملکردی شررت ،اعم از بازده شررت ،بازده مالکانل ،بازده نقدی يا بازده باازار نیاز
بهبود میيابد .با توجل بل نتاي رسب شده ،چناین اساتنباط مایشاود رال در شاررتهاای باا
عملکرد مالی خو  ،ريسک تقلب افزايش يافتل است و ريسک گزارشگری مالی متقلبانل در ايان
قبیل شررتها ،بیش از ساير شررتها است .شايد بتوان دلیل اين امر را در وارنشهای بازار بال
عملکرد شررت جستوجو ررد زيرا انتظار بازار و استفادهرنندگان ،با توجل بل عملکرد خاو  ،از
اين شررتها افزايش میيابد ،بنابراين مديريت ممکن است برای حفظ موقعیت فعلی بال رو -
های متقلبانل روی آورد .بديهی است ارسال پیام منفی بل بازار از سوی چنین شررتهايی ،آثاار
روانی عمیقی بر بازار آنها دارد و آثار متر آن بل مراتب بیش از ساير شررتها (شررتهاايی
با عملکرد قبلی نامناسب يا معمولی) است.
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این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقهای پرسشنامهای ،مشمول محدودیتهای مربوو بوه
ابزار تحقیق است .به عالوه ،با توجه به اینکه در پرسشنامهی مدیران سؤالهوای مرورش هوده
است که عل رغم وجود پاسخهای عینو بورای باویاری ان نهوا ،محرمانوه تلقو مو هووند و
دسترس به نها مشکل است و ممکن است پاسخهای هرکتها برای بور ورد هوا ر ریاو
تقلب ،چندان قابل اتکا نباهد .پیشنهاد م هود بورس اوراق بهادار با الوزا هورکتهوا بوه ارا وه
چنین اطالعات  ،نابت به کنترل دقیقتر و نظارت بیشتر بر هورکتهوای کوه ریاو

بوا ی

دارند ،اقدا کند .همچنین با استناد به نتایج به دست مده ،به مالکان هرکتها و قوانونگوااران
پیشنهاد م هود برای کاهش ریا

گزارهورری موال متقلبانوه و در راسوتای بهبوود دراینود

تخصیر در بانار ،بور عووامل نظیور وی گو هوای مودیریت هورکت ،پوایبنودی مودیریت بوه
استانداردها و کنترلهای دا ل  ،ایجاد قوانین در راستای ثبات بانار ،حاف رانتها ،درصتهای
معامالت نابرابر و تقویت مدیریت مال دا ل هورکت تمرکوز و تیکیود کننود .الوزا بوه بهبوود
مکانیز های کنترل دا ل و سان و کارهای حاکمیوت هورکت مو توانود ان جملوه راهکارهوای
رسیدن به این مهم باهد .اجرای این تحقیق ان طریق روشهای نظیر اجماع نخبران در تعیوین
عوامل مؤثر بر ریا

تقلب و بررس مقایاهای تغییرات ها ر ریا

در نموان و اثور ن بور

عملکرد مال هرکتها ،در تحقیقهای ت پیشنهاد م هود.
یادداشتها
2. Toit
4. Frankel
6. Bell & Carcello
8. Lou & Wang
10. Cronbach's Alpha
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9. Perols & Lougee
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