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مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورتهای
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سید عباس هاشمی

**

امین فروغی دهکردی

***

چكيده
پژوه��ش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مدیریت س��ود بر ام��کان تقلب در صورتهای مالی انجام
ش��ده است .در راس��تای اهداف پژوهش 3 ،فرضیه تدوین گردید که جهت آزمون آنها ،نمونهای
از ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران ( ۱۱۵ش��رکت متقلب و  ۱۱۵شرکت
غیرمتقلب) طی سالهای  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱انتخاب شد .به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل
رگرس��یونی لجس��تیک به کار گرفته شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که در شرکتهای با سابقه
مدیریت س��ود ،احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مال��ی وجود دارد .به عالوه نتایج ،بیانگر این
مطلب اس��ت که در زمان وجود سابقه مدیریت س��ود در شرکتها ،وجود عوامل انگیزشی ،سبب
افزایش احتم��ال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی میگردند .همچنین یافتههای پژوهش حاکی
از فقدان ارتباط معنادار وجود عوامل انگیزشی بدون سابقه مدیریت سود و احتمال ارتکاب تقلب
در صورتهای مالی بود .درنهایت مدل ارائه ش��ده پژوهش میتواند به گروههای استفادهکننده و
ناظر بر صورتهای مالی همچون حسابرسان ،در کشف احتمال ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی
کمک شایانی بنماید.
کلید واژهها :تقلب در صورتهای مالی ،مدیریت س��ود ،دس��تیابی به پیشبینی تحلیلگران یا
عبور از آنها ،متورمسازی درآمدها
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تکمیل روشهای حسابرسی به منظور شناخت و ارزیابی عوامل و مصادیق و همینطور پیشگیری
و کش��ف تقلب 1س��بب گردیده که این معضل اقتص��ادی همواره به عنوان موضوع��ی بحثبرانگیز و
حائز اهمیت در حرفه حسابداری و حسابرسی باقی بماند.
رس��واییهای مالی ش��رکتهایی همچون انرون ،ورلدکام و ...تنها نمونههایی از رسواییهای بزرگی
اس��ت که بازار س��رمایه آمریکا را در آغاز هزاره س��وم دچار نوس��ان کرد و حرفه حسابرس��ی را در
اعتبار بخش��ی به صورتهای مالی زیر س��وال برد که نهایتا به س��لب اعتماد جامعه از حس��ابداران و
حسابرس��ان انجامید .رسواییهای اخیر عالوه بر آسیبی که به س��رمایهگذاران ،تامینکنندگان منابع
مالی ،حسابرسان و ...وارد آورد ،موجب تحمیل هزینههای گزافی بر دوش اقتصاد ،خصوصا در جامعه
آمریکا ش��د که میتوان آنها را در ردههای اول هزینههای یک کش��ور جستجو نمود .عالوه بر آسیب
افراد داخل و خارج از ش��رکت از ارتکاب تقلب ،کاس��تن اعتبار صورتهای مالی مس��تقل و بازارهای
مالی اثر منفی گستردهتری است که تقلب بر روی کارکردهای بازار دارد و نهایتاً به افزایش ریسک و
کاهش کارآمدی بازار منتج میگردد (پرولز و لوجی.)۲۰۱۱ ،
ایران نیز از رش��د و آسیب این پدیده اقتصادی مستثنی نبوده است؛ بهگونهای که در دو دهه اخیر
ارت��کاب تقلب ،بح��ث غالب مطرح بازارهای مالی و نهادهای اقتصادی -اجتماعی داخلی بوده اس��ت.
همچنین تقلبهای مالی سالهای اخیر که نمونه بارز آن اختالس  3هزار میلیاردی گروه آریا است؛
تاثیر بسزای مستقیم و غیرمستقیمی روی بازارهای مالی داخلی داشتهاند.
با توجه به مطالب فوق ،در این پژوهش به موضوع ارزیابی و شناس��ایی خطر تقلب در صورتهای
مالی پرداخته میشود که هم از جنبه بدیع بودن حائز اهمیت است و هم در جهت کنترل و پیشگیری
از تقلب در صورتهای مالی ،در افزایش توانایی حسابرسان ،سازمانهای ذیربط همچون بورس اوراق
بهادار و تمامی افراد درگیر با این مسئله ،قابل کاربرد خواهد بود.

مبانی نظری

تعریفه��ای زیادی از تقلب در مفهوم کلی خود از طرف حرفه و مجامع بینالمللی و افراد ش��اغل
در حرفه وجود دارد که هر کدام از آنها به نوعی به خصوصیات تقلب اش��اره میکنند .حال آنکه یک 
درک کامل از طبیعت ،معنا و پیامدهای تقلب نیازمند یک تعریف صحیح و مربوط از تقلب میباشد.
تقلب در مفهوم کلی خود دربرگیرنده تمام ابزاری است که ساخته انسان است و فرد با استفاده از
آن مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیههای دروغین یا کتمان حقیقت کسب میکند و شامل
تمام رویدادهای ناگهانی ،ترفندها ،مخفیکاریها و دیگر راههای غیرمنصفانه برای فریب دیگری است
(رضای��ی و ریلی .)۲۰۰۹ :۴ ،همینطور بر طبق بخش  ۲۴اس��تانداردهای حسابرس��ی ایران ،تقلب،
عبارتس��ت از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران ،کارکنان یا اش��خاص ثالث،
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ب��رای برخورداری از مزیتی ن��اروا یا غیرقانونی .هرچن��د تقلب یک مفهوم قانونی گس��ترده دارد ،اما
آنچه به حس��ابرس مربوط میش��ود ،اقدامات متقلبانهای است که به تحریف با اهمیت در صورتهای
مالی میانجامد .هدف برخی از تقلبات ممکن اس��ت تحریف صورتهای مالی نباش��د (کمیته تدوین
استانداردهای حسابرسی .)۱۳۹۱ :۱۰۵ ،در این استاندارد ،حسابرس در بررسی تقلب دو نوع تحریف
را مدنظ��ر دارد ک��ه عبارتند از «تحریف ناش��ی از گزارش��گری مالی متقلبانه (تقل��ب در صورتهای
مالی)» 2و «تحریف ناشی از سوءاستفاده از داراییها» .3حال آنکه انجمن بازرسان رسمی کشف تقلب
(« ،)۲۰۰۸( )ACFEفساد مالی» 4را به عنوان نوع دیگری از تقلب نام میبرد.
«تقل��ب در صورتهای مال��ی» (از این پس تقلب) زمانی اتفاق میافتد که مدیران ،با اس��تفاده از
روشهای غیرمنطبق بر اصول پذیرفته ش��ده حسابداری ( )GAAPبه منظورگمراه کردن گروهی از
سهامداران درباره عملیات اساسی و زیرساختی شرکت یا نفوذ و تاثیر در نتایج فعالیتهای قراردادی
ش��رکت ،مشهود در ارقام حس��ابداری ،سعی در دستکاری صورتهای مالی دارند (پرولز و لوجی:۴۰ ،
 .)۲۰۱۱انجمن بازرس��ان رسمی کش��ف تقلب ( )۱۹۹۵ :۱۲نیز این نوع تقلب را ارائه نادرست و یا از
قلم انداختن آگاهانه اقالم اساسی و با اهمیت یا اطالعات حسابداری به گونهای گمراهکننده میدانند
که باعث تغییر و یا تعدیل تصمیم و قضاوت خوانندگان صورتهای مالی میشود .اما کمیته ترید وی
( )۱۹۸۷ :۲تعریف��ی دیگ��ر از تقلب در صورتهای مالی ارائه میکند و آن را عبارت از هر نوع فعالیت
یا حذف و یا ارایه نادرس��تی میداند که به صورت عمدی و یا همراه یا بیمالحظگی به طور اساس��ی
منتج به گمراهکننده شدن صورتهای مالی شود.
«تقلب در صورتهای مالی»« ،مدیریت س��ود» و «دس��تکاری صورتهای مالی»  3عامل در تعامل
با یکدیگر اما متفاوت از هم میباشند .درک ارتباط هر یک از این عوامل با یکدیگر الزمه پژوهشهای
مرتبط با موضوع تقلب است .تقلب و مدیریت سود خصوصیات شبیه به هم دارند اما با هم یکی نیستند
چرا که تقلب خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری ( )GAAPقرار دارد حال آنکه مدیریت سود در
چارچوب این اصول عمل میکند (اریکسون و همکاران .)۲۰۰۶ ،لذا با این فرض که شرکتها میتوانند
هم با استفاده از روشهای منطبق بر اصول حسابداری و هم با استفاده از روشهای غیرمنطبق بر این
اصول اقدام به دس��تکاری صورتهای مالی کنند ،میتوان بیان کرد دس��تکاری صورتهای مالی برابر
است با اقدام مدیران به مدیریت سود و یا تقلب (پرولز و لوجی.)۲۰۱۱ ،
بهطور کلی در مطالعات گذش��ته عوامل ارتکاب به تقلب در قالب یک مثلث بررس��ی گردیده که به
6
مثلث تقلب معروف شده است و دارای  ۳ضلع «انگیزه یا فشار» 5به ارتکاب تقلب« ،توجیه یا نگرش»
انجام آن و «فرصت» 7برای انجام آن میباشد (راموس.)۱۳۸۲ ،
در پژوهش حاضر ارتباط س��ابقه مدیریت سود شرکتها و تقلب مورد سنجش قرار خواهد گرفت و
نقش و تاثیر دو عامل انگیزش��ی در ارتباط مذکور در دو بخش جداگانه بازار س��رمایه و حساب درآمد
بررسی میشود.
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همانطور که ذکر ش��د ،شرکتها یا با اس��تفاده از مدیریت سود از طریق بهکارگیری اقالم تعهدی
اختیاری و معکوسسازی 8آنها در آینده (هیلی )۱۹۸۵ ،و یا با استفاده از ارتکاب تقلب میتوانند اقدام
به دس��تکاری صورته��ای مالی کنند .اما با توجه به محدودیتهای معکوسس��ازی اقالم تعهدی در
دورههای آتی ،شرکتهایی که اقدام به مدیریت سود میکنند یا باید با پیامدهای اقتصادی این عمل
روبهرو ش��وند یا بوس��یله تقلب اثرات آن را خنثی نمایند (دچو و همکاران .)۱۹۹۶ ،زمانی که مدیران
طی چند س��ال متوالی از طریق اقالم تعهدی به ایجاد س��ودهای مدیریت ش��ده اقدام کرده و پس از
آن مجبور به برگش��ت نمودن و اس��تهالک سودهای گذشته میش��وند ،محدودیت در انعطافپذیری
مدیریت سود این احتمال را به وجود خواهد آورد که برای حفظ اهداف مورد نظر خود ،به فعالیتهای
تقلبآمیز متوسل شوند؛ لذا میتوان بین اقالم تعهدی اختیاری ایجاد شده و تقلب یک ارتباط مثبت
در نظر گرفت (بنیش۱۹۹۹ ،؛ جونز و همکاران.)۲۰۰۸ ،
بازار سرمایه یکی از عوامل انگیزشی در جهت تحریک به ارتکاب تقلب است .در متون مدیریت سود
«فرضیه انتظارات بازار س��رمایه» 9پیشبینی میکند که مدیران در جهت دستیابی به پیشبینیهای
تحلیلگران یا عبور از آنها انگیزه دستکاری صورتهای مالی را پیدا میکنند (برگستلر و ایمز.)۲۰۰۶ ،
دچو و همکاران ( )۲۰۱۱نش��ان میدهند که ش��رکتهای متقلب قبل از ارتکاب تقلب عملکرد قوی
غیرمنتظره قیمت س��هام را ارائه میدهند که باعث ایجاد فش��ار روی شرکت به انجام تقلب به منظور
اجتناب از دلس��ردی س��رمایهگذاران و رکود قیمت باالی سهام میش��ود .به عالوه بیانیههای اجرایی
حس��ابداری و حسابرس��ی بورس اوراق بهادار آمریکا ( )AAERآمار غیر دقیقی را از موارد تقلب که
به منظور دس��تیابی به پیشبینیهای انجام شده یا عبور از آنها انجام شدهاند ،فراهم میکند (پرولز و
لوجی.)۲۰۱۱ ،
با ادغام این دو مطلب یعنی اثرات س��ابقه مدیریت س��ود بر روی تقلب و پیشبینی تحلیلگران به
عن��وان انگی��زهای در جهت ارتکاب تقلب میتوان حدس زد که ش��رکتهایی که برای دس��تیابی به
پیشبینیه��ای انجام ش��ده یا عبور از آنها اقدام به دس��تکاری صورتهای مال��ی میکنند ،زمانی که
س��ابقه مدیریت سود داشته باش��ند ،احتمال بیش��تری در بکارگیری اعمال متقلبانه خواهند داشت.
چنین شرکتهایی با محدودیت در مدیریت سود روبهرو میشوند و توانایی خود را در ادامه این روند
محدود میبینند.
عامل انگیزش��ی دیگر در ارتکاب تقلب ،حس��ابهای درآمدی اس��ت .پژوهشهای گذشته حساب
درآم��د را ب��ه عنوان اولین هدف ارت��کاب تقلب مطرح میکنند (بنی��ش )۱۹۹۷ ،و بیان میکنند که
سطوح غیرعادی یا تغییرات غیرعادی درآمد میتواند به عنوان سرنخی از وجود تقلب در این حساب
باش��د .چن و س��نتی ( )۲۰۰۵و فنینگ و کاگر ( )۱۹۹۸رابطهای مثبت را بین حاشیه سود ناخالص و
تقلب گزارش میکنند که خود دلیلی برای متورم کردن درآمد اس��ت (یا دس��تکاری بهای تمام شده
کاالی ف��روش رفته) .برازل و همکاران ( )۲۰۰۹با مس��تند ک��ردن رابطهای مثبت بین تقلب و تفاوت
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پیشینه پژوهش

اگرچه در سالهای اخیر موضوع تقلب در گزارشگری مالی بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران
و سازمانهای حرفهای بوده است ولیکن ،آنچنان که شایسته است مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته
اس��ت .از طرف دیگر در داخل کشور مشکالتی همانند عدم دسترسی به اطالعات شرکتهای متقلب
در گزارشگری مالی باعث شده است که کمبود پژوهش در این مبحث مهم بیش بیش از سایر کشورها
باشد .لذا در پژوهش حاضر سعی شده است از منابع داخلی و خارجی تا حد امکان استفاده گردد .در
ادامه پژوهشهای پیش��ین مرتبط با موضوع پژوهش حاضر به طور خالصه به ش��رح نگاره ( )۱آورده
شدهاند:
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بین تغییرات درآمد و تغییرات تعداد نیروی کار ،عنوان میکنند که مقادیر غیرمالی شدیدا ً هم بسته
به عملکرد واقعی شرکت هستند و دستکاری آنها نسبتاً مشکل است لذا میتوانند در ارزیابی عملکرد
مورد استفاده قرار گیرند.
در همین راستا ،انجمن حسابداران رسمی آمریکا ( ،)۲۰۰۲به منظور کشف و بررسی تقلب درآمدی،
استفاده از میزان بهرهوری نیروی کار 10را که میزان برونداد هر یک از کارکنان را اندازهگیری میکند؛
به عنوان عاملی غیر مالی توصیه کرده است .این مقدار مانند مقدار بهرهوری سرمایه ،موارد نامطلوب
مرتبط با فروش در زمینه مقیاس اندازهگیری و در زمینه دادههای اس��تفاده ش��ده در ایجاد فروش را
کاهش میدهد و مخرج آن تحت تاثیر حسابداری دوطرفه قرار نخواهد گرفت.
درنهایت میتوان حدس زد ش��رکتهایی که در اثر تقلب یا مدیریت س��ود بهطور ساختگی درآمد
خود را بیش��تر نشان میدهند با فرض ثابت بودن سایر شرایط دارای درآمد غیر منتظره نسبتاً باالیی
به ازای هر یک از کارکنان هس��تند .به دنبال آن ش��رکتهایی که در گذش��ته اقدام به مدیریت سود
کردهاند اکنون با محدودیت برای ادامه این روند روبهرو هستند بنابراین احتمال بیشتری برای ارتکاب
تقلب در جهت نشان دادن درآمد باالی ساختگی دارند (پرولز و لوجی.)۲۰۱۱ ،
عالوه بر آنچه تاکنون در ارتباط با امکان ارتکاب تقلب همزمان با وجود س��ابقه مدیریت سود گفته
ش��د ،این احتمال وجود خواهد داشت که ش��رکتها حتی بدون وجود سابقه مدیریت سود و تنها به
عل��ت انگیزههای تقلب مرتکب این عمل گردند .برای مثال اگر س��ود واقعی ش��رکت به طورعمدهای
پایینتر از سطح مناسب سود باشد آنگاه امکان رساندن آن به سطح مورد نظر از طریق مدیریت کردن
سود مشکل خواهد بود؛ لذا شرکتها ممکن است از راه تقلب وارد شوند (پرولز و لوجی.)۲۰۱۱ ،
حال با توجه به مطالب گفته ش��ده پژوهش حاضر درصدد پاس��خ به این س��وال اس��ت که آیا بین
مدیریت س��ود ش��رکتها و امکان تقلب آنها در صورتهای مالی ارتباطی وجود دارد؟ همچنین نقش
و تاثیر عوامل انگیزشی درآمد و دستیابی به پیشبینیهای تحلیلگران یا عبور از آنها در این ارتباط
چگونه خواهد بود؟
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موضوع

نتیجه
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نام پژوهشگران

سال

اعتمادی و زلقی

۱۳۹۲

ش��رکتهای با نس��بت باالی بدهی به حقوق صاحبان سهام
و نس��بت ب��االی بدهی بلندم��دت به داراییه��ا از مهمترین
کاربرد رگرس��یون لجس��تیک در شناسایی ش��اخصهای پیشبینیکنن��ده تقل��ب در صورتهای مالی
گزارشگری مالی متقلبانه
میباش��ند .همچنی��ن مدل ارائه ش��ده پژوهش ب��ا احتمال
تقریب��ی  ۸۴درصد قادر به پیشبینی تقلب در گزارش��گری
مالی میباشد.

صفرزاده

۱۳۸۹

 10نسبت مالى به عنوان پیشبینیکنندههاى بالقوه گزارشگرى 
توانایی نس��بتهای مالی در کش��ف تقلب مالى متقلبانه معرفى شدند .نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که
درصد صحت طبقه بندی الگو از  ۸۲/۹۸درصد تجاوز نمود و الگو
صورتهای مالی :تحلیل الجیت
توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد.

فرقاندوست
حقیقی و برواری

۱۳۸۸

دو متغیر «فروش س��ال جاری به فروش سال قبل» و «مجموع
بررسی رابطه روشهای تحلیلی در ارزیابی کل بدهیهای سال جاری به مجموع کل داراییهای سال قبل»
ریس��ک تحری��ف صورتهای مال��ی :تقلب قادر ب��ه پیشبینی خطر تحریف عم��دی در صورتهای مالی
مدیریت
هستند و درصد مدل پیشنهادی نهایی برای پیشبینی حضور
یک شرکت در گروه متقلب یا غیر متقلب  ۹۰/۵درصد میباشد.

سنجابی

۱۳۸۴

 4گ��روه عوامل خطر با یکس��ری از زی��ر مجموعهها از نظر
شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب
جامعه حسابرس��ان ب��ه عن��وان عوامل خطر کلی ش��ناخته
در گزارشگری مالی
میشوند.

پرولز و لوجی

۲۰۱۱

س��ابقه مدیریت س��ود و احتمال تقل��ب در صورتهای مالی
ارتباط مدیریت سود و تقلب در صورتهای دارای رابطه مس��تقیم و معناداری هس��تند .همچنین عوامل
انگیزشی در صورت وجود سابقه مدیریت سود سبب افزایش
مالی
این احتمال میشوند.

یاتریدیس و
کدورینیس

۲۰۰۹

مدیریت سود و انگیزههای مالی شرکت

مدی��ران ش��رکتهایی ک��ه افش��ای اطالعات را ب��ه صورت
داوطلبان��ه انجام میدهند ،تمایل کمت��ری به انجام مدیریت
سود دارند و از طرف دیگر ،مدیران به خاطر افزایش پاداش و
جلوگیری از فسخ قراردادهای بدهی تمایل بیشتری به انجام
مدیریت سود دارند.

لیو

۲۰۰۸

در حالی که بسیاری از متغیرها برای هر دوی مدلهای کشف
مدله��ای پیشبینی شکس��ت تج��اری و تقلب در صورتهای مالی و پیشبینی شکس��ت تجاری موثر
واقع ش��دند ،از نظر دقت و صحت مدل رگرسیون لجستیک 
کشف تقلب در گزارشگری مالی
برای کشف تقلب در صورتهای مالی مفیدتر میباشد.

تیلور و بایلی

۲۰۰۷

مقادیر س��اده اقالم تعهدی به عالوه یکس��ری از شاخصهای
شناس��ایی گزارشهای اغراقآمیز درآمدی :صورتهای مالی موفقیت بیشتری را در شناسایی دستکاری
درآم��دی صورته��ای مالی نس��بت ب��ه اقالم تعه��دی غیر
یک بررسی کاربردی
منتظرهای را دارند که محققان معموال بر آنها تکیه میکنند.
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فرضیههای پژوهش

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری و قلمرو مکانی این پژوهش ،ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب ش��دهاند .قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای س��ال  ۱۳۸۶تا پایان س��ال  ۱۳۹۱میباش��د .در
این پژوهش برای نمونهگیری از روش حذف سیس��تماتیک اس��تفاده شده اس��ت ،بدین منظور کلیه
شرکتهای جامعه آماری که دارای شرایط زیر بودهاند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شدهاند:
ب��ه منظور گزینش ش��رکتهای متقلب در صورتهای مالی ،روش فرقاندوس��ت حقیقی و برواری
( ،)۱۳۸۸م��ورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .در این روش فرض گردیده اس��ت که ش��رکتهایی که
گزارشه��ای حسابرس��ی آنها مردود ،عدم اظهار نظر یا مش��روط بودهاند دارای احتمال بیش��تری به
ارتکاب تقلب نس��بت به شرکتهایی میباشند که گزارش حسابرس��ی مقبول دارند .بنابراین در ابتدا
شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها مردود ،عدم اظهارنظر یا مشروط بوده شناسایی میشود .سپس
از بین موارد شناس��ایی شده ،ش��رکتهایی که در گزارش حسابرسی آنها یکی از مصادیق تقلب ذیل
علت نوع اظهار نظرش��ان ذکر گردیدند ،با احراز یکی از مصادیق ،به عنوان ش��رکت متقلب شناسایی
میش��وند .پنج مصداق اول بر مبنای پژوهشهای ماهر و همکاران ( ،)۲۰۰۷فرقاندوس��ت حقیقی و
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با توجه به مبانی نظری و پیش��ینه پژوهش بیان ش��ده در بخش قبلی و در راستای پاسخ به سوال
پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین گردیدهاند:
فرضیه  )۱در ش��رکتهای با س��ابقه مدیریت سود احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی وجود
دارد.
فرضیه  )۲در ش��رکتهای با س��ابقه مدیریت س��ود وجود عوامل انگیزشی س��بب افزایش احتمال
ارتکاب تقلب در صورتهای مالی آنها میشود.
فرضیه  )۱-۲در ش��رکتهای با سابقه مدیریت سود دستیابی به پیشبینیهای انجام شده یا عبور
از آنها ،احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی را افزایش خواهد داد.
فرضیه  )۲-۲در شرکتهای با سابقه مدیریت سود گزارش درآمد متورم ،احتمال ارتکاب تقلب در
صورتهای مالی را افزایش خواهد داد.
فرضیه  )۳در ش��رکتهای فاقد س��ابقه مدیریت س��ود در صورت وجود عوامل انگیزش��ی ،احتمال
ارتکاب تقلب در صورتهای مالی وجود دارد.
فرضیه  )۱-۳در ش��رکتهای فاقد سابقه مدیریت سود در صورت دستیابی به پیشبینیهای انجام
شده یا عبور از آنها ،احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی وجود دارد.
فرضیه  )۲-۳در شرکتهای فاقد سابقه مدیریت سود در صورت گزارش درآمد متورم شده ،احتمال
ارتکاب تقلب در صورتهای مالی وجود دارد.

53
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برواری ( ،)۱۳۸۸وکیلیفرد و همکاران ( )۱۳۸۸و حسینی ( )۱۳۹۰انتخاب گردیدند که عبارتند از:
  )۱شناسایی نادرست درآمدها و اندازهگیری درآمدهای تحقق یافته،
  )۲بیشنمایی در داراییها و موجودیهای پایان دوره،
  )۳شناسایی نادرست هزینهها و عدم اندازهگیری هزینههای محقق شده،
  )۴کمنمایی در بدهیها و استفاده نادرست و متقلبانه از حسابهای ذخیره،
  )۵عدم تهیه صورتهای مالی با فرض توقف فعالیت ش��رکتهایی که فرض تداوم فعالیت آنها به
شکل اساسی زیر سوال رفته و در گزارشهای حسابرسی بازتاب یافته،
همچنین ششمین مصداق بر اساس بخش  ۲۴استانداردهای حسابرسی ایران عبارت است از:
  )۶بهکارگیری نادرس��ت یا عدم رعایت رویهها ،برآوردها و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری
مرتبط با اندازهگیری ،شناس��ایی ،طبقهبندی ،ارائه یا افش��ا اقالم با اهمیت صورتهای مالی (کمیته
تدوین استانداردهای حسابرسی،)۱۳۹۱ ،
پس از اینکه ش��رکتهای متقلب بر اس��اس مصادیق ذکر ش��ده مشخص ش��د ،نمونهای به تعداد
مساوی از شرکتهای غیرمتقلب نیز که دارای خصوصیات باال نباشند به عنوان گروه کنترل از جامعه
آمارى انتخاب میگردد .ش��رکتهاى غیرمتقلب ،دارای دوره زمانى مش��ابهى با ش��رکتهاى متقلب
هس��تند؛ در صنعت یکس��انی از ش��رکتهای گروه اول قرار دارند و اطالعات آنها در دس��ترس است.
همچنین ش��رکتهای منتخب چه متقلب و چه غیرمتقلب باید قبل از س��ال  ۱۳۸۶در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته ش��ده باش��ند؛ از ابتدای سال  ۱۳۸۶سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گیرد؛
کلیه اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد و نهایتا جزء شرکتهاى سرمایهگذارى ،واسطهگرى 
مالى ،لیزینگ و نهادهای پولی و مالی نباشند.
با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق ،از بین  ۲۱۰۶مورد مطالعاتی در مجموع تعداد  ۱۱۵نمونه
متقلب یافت ش��د و به دنبال آن تعداد  ۱۱۵مورد غیر متقلب نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب ش��ده
است.

روش پژوهش

پژوه��ش حاضر از لح��اظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت ،توصیفی-همبس��تگی اس��ت .در این
مطالع��ه تجزی��ه و تحلیل دادههای پژوهش ب��ه منظور آزمون فرضیهها ب��ه روش تحلیل الجیت و با
اس��تفاده از رگرسیون لجستیک انجام گرفته است .روش مرحلهای پیشرو 11به منظور ورود دادهها در
این مدل رگرس��یونی انتخاب ش��ده است .پس از ورود دادهها ،با اس��تفاده از آزمون امنیباس ،12آماره
والد 13و نس��بت بختها 14به ارزیابی مدل پرداخته میشود .سپس از ضرایب تعیین کاکس-اسنل 15و
نگلکرک16به منظور میزان توضیح متغیر وابس��ته پژوهش توسط متغیرهای مستقل استفاده میگردد.
درنهایت با کمک آزمون هاس��مر و لمش��و 17به مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیشبینی شده توسط
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)Fraud = β0 + β1 PDA + β2 (PDA * MBAF) + β3 (PDA * URE
+ β4 MBAF + β5 URE + βn Control Variables + ε

در مدل (:)۱
 : Fraudعبارت اس��ت از متغیر «تقلب در گزارش��گری مالی» ک��ه دارای ماهیت کیفی و مقیاس
سنجش اسمی است .به منظور سنجش این متغیر ،به شرکتهایی که در گروه متقلب جای میگیرند،
در مدل تحقیق عدد یک و به شرکتهای غیر متقلب ،عدد صفر نسبت داده میشود.
 :18PDAمتغیر «اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین» بر مبنای پژوهش جونز و همکاران ( )۲۰۰۸و به
ش��رح مدل ( ،)۲اقالم تعهدی اختیاری ( )،DAjدر یک س��ال ما قبل از اولین سال تقلب ( )»tتعریف
) تعدیل داده شدهاند .اقالم تعهدی اختیاری بر
میش��ود که توسط داراییها در آغاز آن س��ال (
20
19
اساس مدل ( )۳از طریق تفاوت بین مجموع اقالم تعهدی ( )TAj، tو اقالم تعهدی غیر اختیاری
( )NDAj، tبدست میآید.
)(2

				

, t=t’-1

)(3

= PDAj,t
=

مجموع اقالم تعهدی ( )TAj، tاز طریق کسر جریان نقدی حاصل از عملیات از سود قبل از اقالم غیر
عادی تعریف میشوند .اقالم تعهدی غیر اختیاری برای شرکت  jدر سال  t۰برآوردی از مدل تعدیل شده
جونز میباش��د (جونز۱۹۹۱ ،؛ دچو و همکاران )۱۹۹۵ ،که توس��ط کازنیک ( )۱۹۹۹پیشنهاد شده است.
برای استنتاج اقالم تعهدی غیر اختیاری ( )NDAj، tبرای شرکت  jدر سال  tابتدا پارامترهای رگرسیونی
اس��تفاده شده در مدل ( )۴با استفاده از کلیه شرکتهای صنایع متقلب برآورد خواهد شد .درنهایت این
برآوردها برای محاسبه اقالم تعهدی غیر اختیاری شرکت  jدر سال  tدر مدل ( )۵آورده میشوند.
= + α0/Aj,t-1
)							(4
=
)(5
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مدل استخراجی پرداخته خواهد شد.
بعد از شناس��ایی ش��رکتهای متقلب و غیرمتقلب با اس��تفاده از روش ارائه شده در بخش جامعه
و نمون��ه آم��اری ،به منظور تجزیه و تحلی��ل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرس��یون
لجستیک بر اساس پژوهش پرولز و لوجی ( )۲۰۱۱به شرح مدل ( )۱استفاده شده است.
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تفاوت درآمدها،
در مدل ( NDAj، t )۵اقالم تعهدی غیر اختیاری شرکت  jدر سال ،t
تفاوت جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت
تفاوت در حسابهای دریافتنی،
اموال ،تجهیزات و ماشین آالت ناخالص شرکت  jدر سال
 jاز سال  ۱-tبه سال  t۰میباشند.
تعدیل ش��دهاند که عبارت است از دارائیهای
 t۰تعریف میش��ود؛ همه مقادیر با اس��تفاده از
شرکت  jدر زمان .۱-t
از آنجای��ی که مدل ( )۵یک رگرس��یون خطی چند متغیره میباش��د ،به عل��ت نوع دادههای مورد
مطالعه ،روش دادههای مقطعی برای ارزیابی این مدل به کار رفته است .نتایج رگرسیونی مدل مزبور
نیز بر اس��اس تحلیل واریانس ( ،)ANOVAآزمون ضرایببر اس��اس آم��اره  tو  R۲مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.
 :21MBAFمتغیر «دستیابی به پیشبینیهای تحلیلگران یا عبور از آنها» میباشد .متغیر مذکور
بر طبق مدل ( )۶که توسط پرولز و لوجی ( )۲۰۱۱معرفی گردیده ،محاسبه میگردد.

		 
()۶
برابر است با دستیابی یا عبور از پیشبینیهای تحلیلگران شرکت  jدر سال .t
عبارت است از درآمد واقعی هر سهم  22در سال  t۰برای شرکت  jو عبارت است از درآمد پیشبینی
شده هر سهم در یک سال پیش رو برای شرکت  jبرای سال .t۰
 :23 UREمتغیر «درآمد غیر منتظره به ازای هر یک از کارکنان» اس��ت که توس��ط پرولز و لوجی
( )۲۰۱۱تدوین گردیده و به شرح مدل ( )۷به دست میآید.
()7
					
برابر اس��ت با درآم��د غیر منتظره به ازای هر یک از کارکنان ش��رکت  jدر
در م��دل ()۷
عبارت اس��ت از درصد تغییرات درآمد به ازای ه��ر یک از کارکنان که از
س��ال  .tهمچنین
طریق تفاوت نس��بت مجموع درآمد به تعداد کارکنان بین س��ال  t۰و  ۱-tبرای شرکت  jو صنعت J
اندازهگیری میگردد.
 :PDA*MBAFمتغیر «اثر همزمان اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین و دستیابی به پیشبینیهای
تحلیلگران یا عبور از آنها» است که از حاصلضرب دو متغیر مذکور بهدست میآید.
 :PDA*UREمتغیر «اثر همزمان اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین و درآمد غیرمنتظره به ازای هر
یک از کارکنان» است که از حاصلضرب دو متغیر مذکور بهدست میآید.
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یافتههای پژوهش

همانط��ور که گفته ش��د ،جهت تجزی��ه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای اول ،دوم و س��وم در
این پژوهش از مدل ( )۱اس��تفاده ش��ده اس��ت .برای آزمون فرضیه اول از ضریب  β۱استفاده خواهد
ش��د ک��ه در صورتی که این ضریب مثبت و معنادار باش��د به معنی تایید فرضی��ه اول خواهد بود .به
همی��ن صورت ضرای��ب  β۲و  β۳در جهت آزمون فرضیه دوم و ضرای��ب  β۴و  β۵در جهت آزمون
فرضیه س��وم ،استفاده خواهند ش��د که در صورت مثبت و معنادار بودن این ضرایب ،فرضیههای دوم
و س��وم نیز تایید میگردند .با استفاده از روش مرحلهای پیش��رو ،طی پنج مرحله متغیرهای معنادار
به ترتیب میزان معناداری وارد مدل گردیدند که نهایتا طبق نتایج مندرج در نگاره ( )۲مرحله پنجم
نشان دهنده بهترین حالت از وجود متغیرهای معنادار در مدل میباشد.
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متغیرهای کنترل 24شامل  ۸متغیر که عبارتند از:
 )۱بهرهوری سرمایه ( :)CPاین متغیر از حاصل تقسیم داراییها به فروش شرکت به دست میآید.
 )۲رش��د حسابهای دریافتنی ( :)AGمتغیری اس��ت مجازی برابر با یک اگر رشد حساب مذکور
نسبت به سال قبل بیش از  ۱۰درصد (پرولز و لوجی  )۲۰۱۱باشد و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
 )۳رش��د حاشیه س��ود ناخالص ( :)GMGمتغیر مجازی دیگری است که در صورت رشد بیش از
 ۱۰درصد سود ناخالص در سال تقلب نسبت به سال قبل از آن (پرولز و لوجی  )۲۰۱۱عدد یک و در
غیر اینصورت عدد صفر را اختیار خواهد کرد.
 )۴بدهی به حقوق صاحبان سهام ( :)DEحاصل تقسیم بدهیها به حقوق صاحبان سهام است.
 )۵رش��د فروش ( :)SGبوس��یله درصد تغییرات درآمد از س��ال تقلب به سال قبل آن اندازهگیری
میشود.
 )۶بازده داراییها ( :)ROAعبارت است از تقسیم سود خالص شرکت به داراییهای آن.
 )۷مجموع داراییها ( :)TAمجموع داراییهای در پایان سال منعکس در ترازنامه.
 )۸مجموع فروش شرکت ( :)TSمجموع فروش در پایان سال منعکس در صورت سود و زیان.
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نگاره ( )۲متغیرهای موثر در مدل در مرحله نهایی (پنجم) ورود دادهها
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(Fraud = β0 + β1 PDA + β2 (PDA * MBAF) + β3 (PDA * URE
βn Control Variables+ ε + β4 MBAF + β5 URE +
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نماد متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره والد درجه آزادی احتمال نسبت بختها

PDA

۰/۰۹۹

۰/۰۴۶

۴/۸۸۹

۱

۰/۰۲۷

۱/۱۰۴

PDA*URE

۰/۱۹۶

۰/۰۹۵

۴/۱۶۶

۱

۰/۰۴۱

۱/۲۱۴

PDA*MBAF

۰/۰۷۱

۰/۰۴۵

۳/۸۵۳

۱

۰/۰۴۵

۱/۰۷۴

ROA

-۳/۶۷۰

۱/۱۹۳

۷/۳۹۵

۱

۰/۰۱۱

۰/۰۲۰

SG

۰/۰۰۶

۰/۰۰۲

۵/۴۹۰

۱

۰/۰۱۸

۱/۰۰۰

Constant

-۰/۲۵۰

۰/۳۶۵

۰/۶۶۸

۱

۰/۳۴۸

۰/۸۰۷

منبع :یافتههای پژوهش

در نگاره ش��ماره ( ،)۲ضرایب متغیرهای معنادار در س��تون ضریب آورده ش��دهاند و عالمت مثبت
یا منفی ضریبهای مذکور به ترتیب حاکی از ارتباط مس��تقیم و یا غیر مس��تقیم متغیر مس��تقل و
وابس��ته میباش��د .از طریق س��تون آماره والد و احتمال ( )Probآن به آزمون معنادار بودن ضرایب
متغیرها پرداخته میشود .در صورتی که مقدار عددی احتمال ( )Probاز  ۵درصد کمتر باشد متغیر
مس��تقل مربوط با س��طح اطمینان  ۹۵درصد معنادار خواهد بود .بر این اساس  3متغیر مستقل اقالم
تعهدی اختیاری پیشین ( ،)PDAاثر همزمان اقالم تعهدی اختیاری پیشین و دستیابی به پیشبینی
تحلیلگران یا عبور از آنها ( )PDA*MBAFو اثر همزمان اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین و درآمد
غیر منتظره به ازای هر یک از کارکنان ( )PDA*UREدر سطح اطمینان  ۹۵درصد معنادار شناخته
میش��وند .دو متغیر کنترل بازده داراییها ( )ROAو رش��د فروش ( ،)SGنیز در سطح اطمینان ذکر
ش��ده به عنوان متغیرهای کنترل معنادار در مدل ش��ناخته شدهاند .س��ایر متغیرها به دلیل معنادار
نبودن حذف گردیده و وارد مدل نش��دند .همچنین در نگاره مذکور مقدار نس��بت بختها ،ش��انس و
احتمال مشاهده یک (متقلب) نسبت به صفر (غیر متقلب) را به ازای یک واحد افزایش (یا کاهش) در
متغیر مس��تقل مورد نظر را نشان میدهد .در ادامه ،نتایج حاصل از آزمون امنیباس به منظور بررسی
نیکویی برازش ضرایب متغیرها از طریق آماره کای-دو در نگاره شماره ( )۳آورده شده است .فرضیهها
در این آزمون به صورت زیر تعریف میگردند:
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نگاره ( )۳نتایج حاصل از آزمون امنیباس در مرحله نهایی
آماره کای-دو

درجه آزادی

احتمال

مرحله

۲/۷۵۰

۱

۰/۰۹۷

بلوک

۸۶/۳۹۰

۵

۰/۰۰۰

مدل

۸۶/۳۹۰

۵

۰/۰۰۰

منبع :یافتههای پژوهش

همچنین مطابق نگاره ( )۴ضرایب کاکس-اس��نل و نگلکرک در مرحله پنجم نشان میدهند که به
ترتیب  ۴۰/۷و  ۵۴/۲درصد از تغییرات متغیر وابس��ته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شدهاند.
به عالوه ،آزمون هاس��مر و لمشو آزمون دیگری است که برای سنجش نیکویی برازش مدل نهایی در
مراحل پنجگانه اس��تفاده ش��ده است .بر اس��اس این آزمون خاص ،باال بودن احتمال ،نشان از تطابق
بهتر موارد مش��اهده شده و مورد انتظار متغیر وابسته دارد که در نگاره ( )۴مرحله نهایی نشاندهنده
بهترین تطابق رابطه مذکور میباشد.
نگاره ( )۴خالصه نتایج حاصل از آزمون هاسمر و لمشو و ضرایب تعیین مدل پژوهش
مراحل

ضریب تعیین
کاکس-اسنل

ضریب تعیین
نگلکرک

آماره کای-دو در آزمون احتمال آزمون هاسمر
و لمشو
هاسمر و لمشو

۱

۰/۲۹۰

۰/۳۸۶

۲۳/۳۷۲

۰/۰۰۱

۲

۰/۳۴۴

۰/۴۵۷

۹/۶۷۸

۰/۲۸۹

۳

۰/۳۷۸

۰/۵۰۳

۹/۳۳۴

۰/۳۱۷

۴

۰/۳۹۵

۰/۵۲۷

۶/۱۵۰

۰/۵۸۶

۵

۰/۴۰۷

۰/۵۴۲

۶/۰۴۰

۰/۶۰۳

منبع :یافتههای پژوهش

پ��س از انج��ام آزمونهای فوق ،مطاب��ق با تحلیل ص��ورت گرفته به منظور بررس��ی میزان قدرت
پیشبینیکنندگ��ی م��دل که نتایج آن در نگاره ( )۵ذکر گردیده اس��ت ،مرحله پنجم دارای باالترین
قدرت پیشبینیکنندگی صحیح را دارا میباشد بهگونهای که در حدود  ۸۳درصد از موارد عدم تقلب
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بر اساس این آزمون ،مدل در مرحله پنجم دارای میزان عددی بیشتری ازآماره کای-دو هست که
با توجه به احتمال آنکه کوچکتر از  ۵درصد میباش��د میتوان نتیجه گرفت که در س��طح اطمینان
 ۹۵درصد فرض صفر رد ش��ده ،دادههای مشاهده شده با مدل تطابق خوبی داشته و الگوی معناداری
وجود دارد.
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و  ۷۷درصد از موارد تقلب و به طور میانگین  ۸۰درصد موارد کل را به درس��تی تش��خیص داده است
(میانگی��ن درص��د پیشبینیکنندگی مدل در مراحل اول تا پنجم به ترتیب برابر ۷۳ ،۷۵ ،۷۳ ،۶۹/۳
و  ۸۰درصد میباشد).
نگاره ( )۵قدرت پیشبینی کنندگی متغیرهای موجود در مدل در مرحله نهایی
پیشبینی شده

مشاهدات
غیر متقلب

متقلب

درصد صحیح
پیشبینی

تقلب یا عدم تقلب

تقلب یا عدم تقلب
غیر متقلب

۹۵

۲۰

۸۲/۶

متقلب

۲۶

۸۹

۷۷/۴

درصد کل

منبع :یافتههای پژوهش

۸۰

درنهای��ت ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آمده در نگاره ش��ماره ( )۲و آزمونهای انجام ش��ده ،مدل
لجستیک نهایی استخراج شده به صورت زیر ارائه میشود:
)(8

			

نتایج آزمون فرضیهها

در راستای اهداف این پژوهش  3فرضیه که پیشتر نیز به آنها اشاره شد؛ تدوین گردید و در بخش
قبل به آزمون هر یک از این فرضیهها پرداخته شد .در این قسمت نتایج حاصل از آزمون این فرضیهها
به طور خالصه ذکر میشوند.
نتای�ج آزم�ون فرضیه اول :در فرضیه اول رابطه س��ابقه مدیریت س��ود و احتمال ارتکاب تقلب در
صورته��ای مالی آزمون ش��د .بر اس��اس نتایج مندرج در ن��گاره ( )۲در مرحله نهای��ی ورود دادهها،
معناداری ضریب متغیر مس��تقل اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین ( )PDAاز طری��ق آماره والد مورد
آزمون قرار گرفت و مش��خص گردید که متغیر مذکور با ضریب مثبت و احتمال ( ۰/۰۲۷ )Probدر
س��طح اطمینان  ۹۵درصد معنادار شناخته میش��ود .بنابراین نتایج پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم و
معنادار وجود س��ابقه مدیریت سود و احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی میباشد که حاکی از
تایید فرضیه اول و هماهنگی با مبانی نظری و پیشینه پژوهش است.
درنهایت میتوان چنین اس��تدالل کرد که مدیران ش��رکتها در صورت دارا بودن سابقه مدیریت
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س��ود متوالی در راس��تای دس��تکاری گزارشهای مالی ،برای ادامه روند مدیریت س��ود با محدودیت
روبهرو میش��وند ،از این رو به منظور برگش��ت س��ودهای مدیریت شده قبلی و همچنین حفظ منافع
ایجاد شده ناچار به ارتکاب تقلب در صورتهای مالی میگردند.
نتای�ج آزمون فرضیه دوم :در فرضیه دوم ارتباط وجود عوامل انگیزش��ی همزمان با وجود س��ابقه
مدیریت س��ود و افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی بررسی گردید .فرضیه دوم در قالب
دو فرضیه فرعی  ۱-۲و  ۲-۲به شرح زیر آزمون گردید:
نتای�ج آزم�ون فرضیه فرعی  :۱-۲در فرضیه  ۱-۲ارتباط عامل انگیزش��ی دس��تیابی به پیشبینی
تحلیلگ��ران یا عبور از آنها همزمان با وجود س��ابقه مدیریت س��ود و افزای��ش احتمال ارتکاب تقلب
در صورتهای مالی بررس��ی گردید .بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از نگاره ( )۲در مرحله نهایی ورود
دادهها ،معناداری ضریب متغیر مس��تقل اثر همزمان اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین و دس��تیابی به
پیشبینی تحلیلگران یا عبور از آنها ( )PDA*MBAFاز طریق آماره والد مورد آزمون قرار گرفته
و مشخص گردید که متغیر مذکور با ضریب مثبت و احتمال ( ۰/۰۴۵ )Probدر سطح اطمینان ۹۵
درصد معنادار ش��ناخته میش��ود .بنابراین نتایج پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم و معنادار دستیابی به
پیشبینی تحلیلگران یا عبور از آنها همزمان با وجود س��ابقه مدیریت سود و افزایش احتمال ارتکاب
تقلب در صورتهای مالی میباشد که حاکی از تایید فرضیه  ۱-۲و هماهنگی با مبانی نظری و پیشینه
پژوهش است.
نتای�ج آزم�ون فرضیه فرعی  :۲-۲در فرضیه  ۱-۲ارتباط عامل انگیزش��ی متورم س��ازی درآمدها
همزمان با وجود سابقه مدیریت سود و افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی بررسی گردید.
بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از ن��گاره ( )۲در مرحله نهایی ورود دادهه��ا ،معناداری ضریب متغیر
مس��تقل اثر همزمان اقالم تعهدی اختیاری پیش��ین و درآمد غیرمنتظره به ازای هر یک از کارکنان
( )PDA*UREاز طری��ق آم��اره والد مورد آزمون قرار گرفته و مش��خص گردید که متغیر مذکور با
ضری��ب مثبت و احتمال ( ۰/۰۴۱ )Probدر س��طح اطمینان  ۹۵درصد معنادار ش��ناخته میش��ود.
بنابراین نتایج پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم و معنادار متورم سازی درآمدها همزمان با وجود سابقه
مدیریت س��ود و افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی میباش��د که حاکی از تایید فرضیه
 ۲-۲و هماهنگ با مبانی نظری و پیشینه پژوهش است.
با توجه به تایید دو فرضیه فرعی باال فرضیه دوم نیز تایید میگردد ،لذا ارتباط مستقیم وجود عوامل
انگیزشی همزمان با سابقه مدیریت سود و افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی با مبانی
نظری و پیشینه پژوهش هماهنگ میباشد.
درنهایت میتوان چنین اس��تدالل کرد که شرکتهایی که به دلیل وجود عوامل انگیزشی اقدام به
دس��تکاری صورتهای مالی میکنند ،زمانی که سابقه مدیریت س��ود داشته باشند ،با محدودیت در
ادامه روند مدیریت س��ود روبهرو میشوند و توانایی خود را در ادامه این روند محدود میبینند .از این
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رو برای خنثی کردن اثر سودهای مدیریت شده قبلی و حفظ منافع ساختگی با احتمال بیشتری ناچار
به ارتکاب تقلب در صورتهای مالی میگردند .به عبارتی دیگر در شرایط محدودیت برای ادامه روند
مدیریت س��ود در شرکتهایی که س��ابقه چنین مدیریتی را در گذشته دارند ،عوامل انگیزشی سبب
افزایش احتمال ارتکاب به تقلب در صورتهای مالی خواهد شد.
نتایج آزمون فرضیه سوم :در فرضیه سوم به آزمون رابطه وجود عوامل انگیزشی بدون وجود سابقه
مدیریت س��ود و احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی پرداخته ش��د .فرضیه س��وم در قالب دو
فرضیه فرعی  ۱-۳و  ۲-۳به شرح زیر آزمون گردید:
نتای�ج آزم�ون فرضیه فرع�ی  :۱-۳در فرضیه  ۱-۳به آزمون رابطه دس��تیابی ب��ه پیشبینیهای
تحلیلگ��ران یا عبور از آنها بدون س��ابقه مدیریت س��ود و احتمال ارتکاب تقل��ب در صورتهای مالی
پرداخته ش��د .بر اس��اس نتایج برازش م��دل پژوهش در مرحله نهایی ورود دادهه��ا که در نگاره ()۲
منعکس ش��ده است ،معناداری ضریب متغیر مستقل دستیابی به پیشبینی تحلیلگران یا عبور از آنها
( )MBAFمورد آزمون قرار گرفته و به دلیل حذف این متغیر در مرحله نهایی مش��خص گردید که
برخالف مفاد مبانی نظری و پیش��ینه پژوهش ،دس��تیابی به پیشبینی تحلیلگ��ران یا عبور از آنها به
تنهایی و بدون وجود س��ابقه مدیریت س��ود ارتباط معناداری با احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای
مالی ندارد.
ساز و کارهای کنترل و پیشگیریکننده تقلب در بازار سرمایه همچون اجبار به انجام حسابرسیهای
میاندورهای ،الزام به ش��فافیت اطالعات و س��ختگیری نمودن در این رابطه میتواند تاثیر بسزایی در
عدم ایجاد احتمال ارتکاب به تقلب به دلیل انگیزه دس��تیابی به پیشبینیهای انجام ش��ده داش��ته
باش��د .عالوه بر موارد گفته ش��ده ،این امکان وجود دارد که علت نتیجه به دست آمده ،سایر عوامل و
متغیرهایی باشند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
نتایج آزمون فرضیه فرعی  :۲-۳در فرضیه  ۲-۳به آزمون رابطه متورم سازی درآمدها بدون وجود
س��ابقه مدیریت سود و احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی پرداخته شد .بر اساس نتایج برازش
مدل پژوهش در مرحله نهایی ورود دادهها که در نگاره ( )۲منعکس ش��ده اس��ت ،معناداری ضریب
متغی��ر مس��تقل درآمد غیرمنتظره به ازای هر یک از کارکن��ان ( )UREمورد آزمون قرار گرفته و به
دلیل حذف این متغیر در مرحله نهایی مش��خص گردید که برخالف مبانی نظری و پیشینه پژوهش،
متورم سازی درآمدها به تنهایی و بدون وجود سابقه مدیریت سود ارتباط معناداری با احتمال ارتکاب
تقلب در صورتهای مالی ندارد.
همواره اینگونه نیس��ت که ش��رکتها با توجه به دالیل مختلف تمایل به متورم سازی درآمد خود
داشته باشند و گاهی ممکن است این تمایل به کمتر نشان دادن درآمدها باشد .همانطور که فنینگ
و کاگ��ر ( )۱۹۹۸ارتب��اط تقلب در صورتهای مالی و نس��بت درآمدها به فروش را منفی شناس��ایی
میکنند .بنابراین ممکن اس��ت تمایالت مختلف مدیریت در افش��ای درآمدها س��بب عدم معناداری
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نتایج پژوهش نش��ان داد که مطابق فرضیه اول س��ابقه مدیریت س��ود و احتمال ارتکاب در تقلب
در صورته��ای مالی رابط��ه مثبت و معناداری دارن��د؛ بنابراین میتوان گفت که در ش��رکتهای با
س��ابقه مدیریت سود ،احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی وجود دارد .یافتههای پژوهش بنیش
( ،)۱۹۹۹جون��ز و هم��کاران ( ،)۲۰۰۸دچو و همکاران ( )۲۰۱۱و پرولز و لوجی ( )۲۰۱۱موید نتیجه
به دس��ت آمده از فرضیه اول میباشد .به عالوه ،نتایج در فرضیه دوم بیانگر ارتباط مستقیم و معنادار
وجود عوامل انگیزش��ی همزمان با سابقه مدیریت سود و افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای
مالی اس��ت و میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در صورت وجود س��ابقه مدیریت س��ود در شرکتها،
وجود عوامل انگیزش��ی ،س��بب افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورته��ای مالی میگردند .نتیجه
حاصل ش��ده با یافتهه��ای حاصل از پژوهش پرولز و لوجی ( )۲۰۱۱همخوان��ی دارد .اما در ارتباط با
فرضیه س��وم ،بررس��یها حاکی از فقدان ارتباط معنادار وجود عوامل انگیزش��ی بدون سابقه مدیریت
س��ود و احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی بود که با نتایج پژوهش پرولز و لوجی ( )۲۰۱۱که
این ارتباط را مستقیم و معنادار توصیف کرده بودند مطابقت نداشت.
ب��ا توج��ه به اهمی��ت موض��وع و یافتهه��ای پژوهش که به آنها اش��اره ش��د ،پیش��نهاد میگردد
اس��تفادهکنندگان صورتهای مالی و نهادهای ناظر بر آنها همانند حسابرس��ان داخلی و مس��تقل و
بازرس��ان ،این مس��ئله را مد نظر قرار دهند که وجود سابقه مدیریت سود میتواند به عنوان هشداری
ب��رای وجود احتمال تقلب مدیریت باش��د .به عالوه ،با توجه به نتای��ج حاصل از فرضیه دوم پژوهش،
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ارتباط مورد نظر باش��د .گذش��ته از موارد ذکر ش��ده ،علت نتیجه حاصل ش��ده میتواند سایر عوامل،
شرایط و متغیرهای دیگری باشند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
با توجه به عدم تایید دو فرضیه فرعی باال فرضیه  ۳نیز رد میگردد لذا نبود ارتباط معنادار احتمال
ارتکاب تقلب در صورتهای مالی و وجود عوامل انگیزش��ی بدون وجود س��ابقه مدیریت سود با مبانی
نظری و پیشینه پژوهش هماهنگ نمیباشد.
دلیل نتیجه حاصل ش��ده را میتوان اینگونه ارائه نمود که احتماال انگیزههای خاص به تنهایی قادر
به ایجاد توجیه و نگرش کافی در ارتکاب تقلب نیس��تند .همانطور که در بخشهای قبلی ذکر ش��د،
مثلث تقلب برای تکمیل شدن به  3ضلع توجیه ،انگیزه و فرصت کافی نیاز دارد لذا ممکن است علت
نتیجه به دست آمده این باشد که مدیریت نتواند تنها به دلیل عوامل انگیزشی خاص ،توجیه منطقی
کافی را برای خود به منظور ارتکاب تقلب پیدا کند .بنابراین س��ابقه مدیریت س��ود به مانند توجیهی
تکمیلکننده عمل خواهد کرد که عدم وجود آن س��بب میش��ود مدیریت راهی جز ارتکاب تقلب نیز
داش��ته باشد .در این راستا نباید نقش سایر عوامل ،ش��رایط و متغیرهایی را که در این پژوهش مورد
بررسی قرار نگرفتند را در امکان به وجود آمدن چنین نتیجهای نادیده گرفت.
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در صورت وجود س��ابقه مدیریت س��ود ،عوامل انگیزشی به عنوان محرکهای ارتکاب تقلب در جهت
شکلگیری عوامل مثلث تقلب عمل خواهند کرد و موجب قویتر شدن احتمال ارتکاب آن میشوند.
بنابراین پیشنهاد میشود حسابرسان در زمان برخورد با چنین عواملی در زمانی که به سابقه مدیریت
س��ود در شرکت مورد بررس��ی آگاهی دارند ،روشها و آزمونهای خود را با توجه به افزایش احتمال
ارتکاب تقلب مدیریت در گزارشگری مالی ،برنامهریزی و اجرا کنند.
عالوه بر پیش��نهادهای مطرح ش��ده ،مدل نهایی این پژوهش به ش��رح مدل ( )۸میتواند از طریق
قابلیت ارزیابی و س��نجش خطر صورتهای مالی تحریف ش��ده به پیشبینی احتمال وجود تقلب در
گزارش��گری مالی بپ��ردازد و به گروههای ناظ��ر ،تاییدکننده و اس��تفادهکننده صورتهای مالی ارائه
خدمت کند .س��نجش در این مدل توسط محاس��به رقم متغیر وابسته میباشد به این صورت که اگر
رقم حاصل شده برای متغیر وابسته منفی بود احتمال بر فقدان تقلب ،اگر مثبت بود احتمال بر وجود
تقلب و اگر صفر بود احتمال بین وجود و فقدان تقلب در صورتهای مالی مساوی خواهد بود.
همچنین پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی به شرح زیر ارائه میشود:
 در پژوهشهای آتی در صورت امکان ش��رکتهای متقلب از طریق دس��تیابی به فهرست رسمیتایید ش��ده از نظر مراجع ذیصالح همچون س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران انتخاب ش��وند و
در غیر اینصورت معیارها و روشهای دیگری نیز جهت شناسایی این شرکتها در نظر گرفته شوند.
 میتوان در پژوهش��ی جداگانه فهرس��تی از شرکتهای متقلب در گزارشگری مالی بر اساس و بهتفکیک معیارهای شناخته شده ارتکاب این نوع تقلب ،تهیه کرد و در دسترس پژوهشگران قرار داد.
 در پژوهشه��ای آتی به مطالعه و بررس��ی ارتباط عوامل و متغیره��ای دیگری به جز متغیرهایمس��تقل بیان ش��ده در این پژوهش و احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی پرداخته ش��ود .این
عوام��ل میتوانند عواملی مانند ش��مول ماده  ۱۴۱قان��ون تجارت ایران بر ش��رکت ،پاداش و مزایای
مدیریت ،انگیزه حفظ یا افزایش قیمت بازار سهام ،ضعف کنترلهای داخلی و ...باشند.
فقدان پایگاه اطالعاتی قابل اتکا و معتبر در زمینه شناسایی و معرفی شرکتهای متقلب و متخلف
که گاهی با دعاوی حقوقی و آرای دادگاهی قطعی نیز روبهرو میباشند؛ از جانب سازمانهای مربوط
از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار ،عمدهترین محدودیت در راه انجام این پژوهش بوده است.
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تحلیل عاملى درشرکتهاى ایرانى .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران.
صفرزاده ،محمد حس��ین« .)۱۳۸۹( .توانایی نس��بتهای مالی در کش��ف تقلب صورتهای مالی:
تحلیل الجیت» .فصلنامه دانش حسابداری .۱۳۷-۱۶۳ :)۱( ۱
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 ۶۵و .۱۸-۲۳
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ویژگیهای تقلب در صورتهای مالی» .ماهنامه حسابدار .۳۶-۴۱ :)۳( ۲۴
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1 - Fraud
2 - Financial Statements Fraud
3 - Asset Misappropriation
4 - Corruption
5 - Pressure or Incentive
6 - Rationalization or Attitude
7 - Opportunity
8 - Accrual Reversal
9 - Capital Market Expectation Hypothesis
10 - Labor Productivity
11 - Forward Stepwise
12 - Omnibus Test
13 - Wald Value
14 - Odds Ratio
15 - Cox and Snell
16 - Nagelkerke
17 - Hosmer and Lemeshow Test
18 - Prior Discretionary Accruals
19 - Total Accruals
20 - Non Discretionary Accruals
21 - Meeting or Beating Analyst Forecasts
22 - Earnings per Share
23 - Unexpected Revenue per Employee
24 - Capital Productivity، AR Growth، Gross Margin Growth، Debt to Equity،
Sales Growth، Return on Assets، Total Assets، Total Sales

