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یماليو احتمال گزارشگریشرکتيساختار راهبرینارتباط بیبررسهدف از انجام این تحقیق
همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردي - است. این تحقیق به روش توصیفیهامتقلبانه شرکت

است. جامعه آماري تحقیق را کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 
شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار 114دهند و نمونه اي از تشکیل می1394تا 1388

هاي تحقیق از صورت هاي مالی شرکت ها استخراج ل بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادهبورس فعا
گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده هاي ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

ارشگري هاي تحقیق نشان داد که تعداد اعضاي هیات مدیره تاثیر معناداري بر احتمال گزگرفت. یافته
. در حالی که هریک از شاخص هاي استقالل اعضاي هیات مدیره، اندازه کمیته ردمالی متقلبانه ندا

حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقالل کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال 
گزارشگري مالی متقلبانه داشتند.
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زادهينورو پورمهربان

مقدمه
جلوگیري، کشف و تجسس تقلب در صورت هاي مالی شرکت ها، امروز بیش از هر زمان دیگري بدل به 

هاي قضایی مرتبط با گیري پروندهدغدغه جدي حسابداران رسمی دنیا شده است. نگاهی گذرا به شکل
اي از تاریخ ارتکاب ها همواره پس از گذشت مدت قابل مالحظهتقلبدهد که افشاي فساد مالی نشان می

ها هاي اطالعاتی و نظارتی، کارکنان و مدیران مطلع و رسانههاي سازمانتقلب و اغلب از طریق گزارش
درصد معدودي توسط حسابرسان مستقل و کارشناسان رسمی افشا شده استگیرد و تنهاصورت می

نتایج تحقیقات نشان می دهد که در شرکت هایی که سازوکارهاي راهبري از طرف دیگر، ].17[
شرکتی مناسبی دارند، آثار مناسب آن دیده می شود، مثال بازده سرمایه گذاري در آنها بیش تر است. 
سیستم راهبري شرکتی، رابطه بین شرکت و ذینفعان آن را تبیین می کند. راهبري شرکتی در سطح 

تخصیص بهینه منابع شده و در سطح خرد نیز تحقق اهداف شرکت را در پی داردکالن اقتصادي باعث
در تحقیقات پیشین، آثار ساز و کارهاي راهبري شرکتی بر بخش هاي مختلف شرکت مورد مطالعه ].2[

واقع شده است. اما تاکنون مطالعه اي در خصوص تاثیر مثبت این ساز و کارها بر کاهش احتمال 
بانه منتشر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا نقش ساختار راهبري شرکتی بر گزارشگري متقل

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جلوگیري از احتمال گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت
را مورد بررسی قرار دهیم. 

بیان مساله تحقیق
حریف شامل هرگونه مغایرت بین مبلغ، نحوه طبقه ایران، ت450استاندارد حسابرسی شماره 4طبق بند 

بندي، ارائه یا افشاي یک قلم گزارش شده درصورتهاي مالی و مبلغ، نحوه طبقه بندي، ارائه یا افشاي آن 
قلم طبق الزامات افشاء استانداردهاي حسابداري است. تحریفها ممکن است ناشی از اشتباه یا تقلب 

دارد؛ اشتباه عبارتست از هرگونه تحریف سهوي درصورتهاي مالی (شامل این استان4و 3باشد. طبق بند
حذف یک مبلغ یا یک مورد افشاء) و تقلب عبارتست از هرگونه اقدام عمدي  یا فریبکارانه یک یا چند 

. در این تحقیق این ]11[نفر از مدیران یا اشخاص ثالث براي برخورداري از یک مزیت ناروا یا غیر قانونی
به تحریف صورتهاي مالی از دیدگاه تقلب نگاه شده است.رد تفکیک نشده اند ودو مو

با توجه به افزایش تعداد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و روند خصوصی سازي و رشد 
سرمایه و ضرورت انتشار عمومی صورتهاي مالی؛ پیش بینی احتمال ارتکاب تقلب در تهیه صورتهاي 

اطالعات مالی انتشار یافته با توجه به محدودیت هاي حسابرسی؛ یک ضرورت است. مالی و در 
گزارشگري مالی قابل اتکا همواره خواسته فعاالن بورس اوراق بهادار است. از طرف دیگر، در سال هاي 
اخیر، توجه زیادي به ارتقاي ساختارهاي راهبري شرکتی در سطح جهان و نیز در کشور ما جلب شده 

اینکه آیا این ساختارها کارا بوده و آثار مثبتی براي سهامداران شرکت ها و سایر ذینفعان دارند، است. 
موضوع مهمی است که جاي مطالعه دارد. لذا با توجه به مطالب فوق مساله اصلی تحقیق حاضر، بررسی 

ذیرفته شده در هاي پارتباط بین ساختار راهبري شرکتی و احتمال گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت



45.هامتقلبانه شرکتیماليو احتمال گزارشگریشرکتيساختار راهبرنیارتباط بیبررس
بورس اوراق بهادار تهران می باشد. موضوعی که براي نخستین بار در ادبیات پژوهشی این حوزه مورد 

بررسی واقع شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هاي گزاف براي شرکت ها و همچنین براي کل هاي اخیر تقلب در شرکتها منجر به ایجاد هزینهدرسال
زینه هائی که مادي و بعضا معنوي هستند و چه بسا در کوتاه مدت غیرقابل جبران جامعه شده است. ه

"شوند، معموالویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب آن میباشند. این تقلبها، به

اقع شوند. در این مومنتظره دچار مشکالت حاد میطور غیرافتد که شرکتها بهزمانی ازپرده بیرون می
هاي داخلی شرکت در شود که چرا ساختار راهبري شرکتی و کنترلاست که این سئوال مطرح می

اند. با توجه به این مطالب، و نظر به اینکه تاکنون در ایران پیشگیري و کشف تقلب ناکارآمد بوده
مالی پژوهشی بطور مستقیم در خصوص ارتباط بین ساختارهاي راهبري شرکتی و احتمال گزارشگري

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار نداده است، لذا متقلبانه در شرکت
ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می شود. 

چارچوب نظري تحقیق
کردن گرفته به معناي هدایتGubenareترین مفهوم راهبري شرکتی، از واژه التین اولین و قدیمی

شده است و داللت بر این دارد که اولین تعریف از راهبري شرکتی بیشتر بر راهبري تمرکز دارد تا 
کنترل. 

شود. این الگویی هاي محدود، راهبري شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میدر دیدگاه
توان راهبري شرکتی را میشود. در آن سوي طیف،قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می

اي از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان به صورت شبکه
شرکت و تعداد زیادي از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... 

].3[شودن دیده میوجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعا

تعاریف راهبري شرکتی
، راهبري شرکتی مجموعه روابطی است که بین1طبق تعریف سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه

راهبريدارد. همچنینوجودمدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکتمدیریت، هیأت
اهدافاینبهدستیابیابزاروتدوینکتاهداف شرآن،توسطکهاستساختاريتعیین کنندهشرکتی،

شود.مشخص میعملکردبرنظارتو
شوند. اعضاي ها هدایت و کنترل میراهبري شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت

مدیره در قبال راهبري شرکت مسئول هستند. نقش سهامداران در راهبري، تعیین و هیأت
بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطردادن به آنها در مورد برقرار بودن نمودن مدیران و منصوب

اي) است (حوزهايراهبري شرکتی یک مفهوم چند رشته.]16[ساختار راهبري مطلوب در شرکت است
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یابی به چهار مورد زیر در شرکت است:و هدف نهایی آن دست

ینفعان(انصاف) و رعایت حقوق ذپاسخگوئی، شفافیت،  عدالت
توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:با مرور تعاریف یاد شده و تحلیل آنها می

هایی است که موجبها و سیستمها، فرهنگراهبري شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیند"
بر. مروري]4["شودهاي پاسخگوئی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان مییابی به هدفدست

براتکايمالکیت،عبارتند از: تمرکزمذکورویژگی هاينشانراویژگیچندشرکتیحاکمیتادبیات
ومدیریتحسابرسی، مالکیتکمیتهصالحیتواستقاللنهادي،مالکیتمدیره،هیأتاستقاللبدهی،

ووظیفه مدیرعاملدوگانگیمدیره،هیأتاندازهمدیرعامل،نفوذمدیره،هیأتغیرموظفاعضايمالکیت
. ]14[مدیرههیأتدرمدیرعاملتصديزمانمدت

نظام راهبري شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران
نگرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به نظام راهبري شرکتی، یک اقدام پیشگیرانه براي حمایت از 

نویس صورت گرفته در تهیه پیشهاي حقوق سهامداران به خصوص سهامداران خرد است. پس از تالش
نظام راهبري شرکتی، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برخی از ساز و کارهاي آن را مصوب و ابالغ 
نموده است که توسط شرکت هاي بورسی الزم االجرا است. تشکیل کمیته حسابرسی، ایجاد حسابرسی 

بورس و اوراق بهادار تهران از آن جمله داخلی، حسابرسی مستقل توسط موسسات مورد اعتماد سازمان
است. 

مبانی نظري گزارشگري مالی متقلبانه
اهمیت تقلب در حسابداري

اند، با تقلبات در صورت هاي مالی گمراه کننده اي که مدیران  برخی شرکت ها دراین سال ها ارائه داده
راي استفاده کنندگان برون مالی پنهان شده در آنها، چهره واقعیت در افشاي وضعیت شرکت ها ب

سازمانی مخدوش شده و اطالعات مذکور موجب وارد آمدن آسیب به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان 
شده اند. موضوعی که هشداري جدي از آینده تامین سرمایه و اعتبار براي شرکت هاي سهامی عام است

]5.[

امروز بیش از هر زمان دیگري بدل به جلوگیري، کشف وتجسس تقلب در صورت هاي مالی شرکت ها،
هاي ترین نتیجه گیري این است که روش. روشن]17[دغدغه جدي حسابداران رسمی دنیا شده است 

هاي هاي صورتاجرا شده حسابرسان و اهداف گزارش هاي آنان (هدف بررسی و تحلیل و اثبات مانده
. براي مبارزه ]12[سیاري از موارد تطابقی ندارد مالی و استخراج انحرافات با اهمیت) با کشف تقلب در ب

با فساد مالی و تقلب ضمن آشنایی کامل با اصول و استانداردهاي حسابرسی، ضرورت کسب شناخت از 
تقلب و فرآیندهاي آن و چگونگی کشف و گزارشگري آن احساس می شود.

رهنمودها واستاندارهاي حرفه اي تقلب
توان به عنوان هر گونه اقدام عمدي یا رسی ایران، تقلب را میـابـحس240تاندارد ـاس11ند ـاس بـبراس



47.هامتقلبانه شرکتیماليو احتمال گزارشگریشرکتيساختار راهبرنیارتباط بیبررس
فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث براي برخورداري از یک مزیت ناروا یا غیر 

قانونی، تعریف نمود. 
این تضاد ساختاري فشارهاي ناشی از بودجه زمانی یکی از محدودیت هاي حسابرسان است. بعالوه 

حسابرسی، که از حسابرسان خواسته شده عمل مدیریتی را بررسی کنند که آن مدیریت به طور 
باشد. از این گذشته، با کشف غیرمستقیم، حسابرسان را دعوت به کار نموده است، مشکل دیگر می

یان قانونی و... درگیر ها و دادگاههاي مستمر، متصدتقلب، حسابرس با انواع فرآیندهاي قانونی، محکمه
روشنی را در معرض دید حسابرس قرار ندهدگردد، کشف تقلب روزنهشود و این مسئله موجب میمی

]19.[

هیات تدوین استانداردهاي حسابرسی در ایاالت متحده آمریکا بیانیه استاندارد 1997در سال 
را منتشر کرد. این استاندارد » لیرسیدگی به تقلب در صورت هاي ما«با عنوان 99حسابرسی شماره 

حسابرسان را ملزم به برآورد ریسک تقلب در هر حسابرسی کرده، آنها را ترغیب می کند در هر برآوردي 
که از امکان تقلب انجام می دهند، هم سیستم کنترل داخلی صاحبکار و هم نگرش مدیریت صاحبکار به 

مربوط » پرچم هاي قرمز«ارد، عوامل ریسک یا به عبارتی کنترل ها را مد نظر قرار دهد. طبق این استاند
به گزارشگري مالی فریبکارانه را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

ویژگی هاي مدیریت و تاثیري که وي بر محیط کنترلی دارد.1
شرایط صنعت .2
ویژگی هاي عملیاتی و ثبات مالی صاحبکار. .3

پیشینه تحقیق در داخل از کشور
عالمت خطر 36) تفاوت برداشت حسابرسان داخلی و مستقل را از 1384اي و حدادیان (وحیدي الیزه

) در کشف  گزارشگري مالی متقلبانه را مورد بررسی 2003(آلکپا، 991مطابق با استاندارد شماره 
.]13[قراردادند؛ یافته آنها بیانگر عدم وجود تفاوت عمده در برداشت این دو گروه حسابرس می باشد

) به بررسی اهمیت شاخص هاي بالقوه تقلب مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی 1384یخ (ش
پرداخت. وي به وجود عالیم خطري (شرایط و رویداهایی) بیش از نقاط ضعف سیستم هاي حسابداري و 

].8[کنترلهاي داخلی اشاره نموده است 

ر احتمال وقوع تقلب در گزارشگري صورتهاي ) با پرسشنامه به شناسایی عوامل موثر ب1384سنجابی (
مالی در ایران پرداخته است. نتایج این پرسشنامه ها با استفاده از روشهاي مربوطه آماري مورد تحلیل 

].7[قرار گرفته و عوامل مورد اجماع جامعه حسابرسان مورد شناسایی واقع شده اند 

نوان بررسی کاربرد روشهاي تحلیلی در ارزیابی ) در تحقیقی با ع1391فرقاندوست حقیقی و برواري (
ریسک تقلب صورتهاي مالی (تقلب مدیریت)، مالك طبقه بندي ارتکاب به تقلب یا عدم تقلب را وجود 

نسبت 7نمونه نهایی و درنظرگرفتن 12اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر دانسته و با استفاده از تعداد 

1 Standard No. 99
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دو متغیر نسبت بدهی ها به داراییها و نسبت رشد فروش را معنادار مالی به عنوان متغیرهاي مستقل؛ 

.]10[تشخیص داده اند 
) به  بررسی ارتباط بین مکانیزم هاي راهبري شرکتی و اعتبار سودهاي 1394بادآور نهندي و  احمدلو (

ي راهبري گزارش شده پرداختند. به طور کلی، نتایج مطالعه آنان حاکی از آن است که بین مکانیزم ها
شرکتی و سطح ارائه مجدد سودهاي گزارش شده ارتباط وجود ندارد و نیز بین این مکانیزم ها و 

.]1[مدیریت فرصت طلبانه سود جز درمورد استقالل اعضاي هیات مدیره ارتباطی وجود ندارد
خته است. ) به مطالعه تاثیر مدیریت سود بر رابطه راهبري شرکتی و کیفیت سود پردا1394حیدرپور (

نتایج تحقیق وي نشان می دهد که هرچقدر راهبري شرکتی در شرکت قوي تر باشد و از چارچوب 
راهبري به طور بیشتري پیروي شود، کیفیت سود گزارش شده بیشتر است و می تواند قابلیت اتکاي 

کیفیت سود  با بین مدیریت سود و راهبري شرکتی باالتري داشته باشد. همچنین رابطه معناداري
].6[وجود دارد

) در مقاله اي با عنوان الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان در قبال 1393عرب مازار (
پیشگیري از تقلب عنوان میکندکه مدیریت با تعیین اهداف و سیاست ها و درپیش گرفتن رویه هاي 

در تشخیص و پیشگیري و کشف تقلب مناسب و انتصاب افراد الیق توان این را دارد که موثرترین رکن
باشد. حسابرسان نیز داراي نقش کنترلی می باشند. احتمال بروز تقلب هنگامی کاهش می یابد که همه 
عوامل موجود در سازمان (مثل مدیریت، حسابرسان داخلی و خارجی و کمیته حسابرسی و کارکنان) در 

پس از حسابرسان مستقل در این مبارزه نقش و مبارزه با این مورد ضد اخالقی همسو شوند. مدیریت 
مهم و اساسی را ایفا می نمایند. آنچه در مبارزه با تقلب حائز اهمیت است مدیریت بهترین گزینه براي 

].9[جلوگیري و پیشگیري از تقلب می باشد

پیشینه تحقیق در خارج از کشور
)، سعی شده است مدلی براي پیش بینی تقلب تدوین شود. نتایج 1982(1در تحقیق دالیوال و همکاران 

شرکت غیر متقلب ازطریق رگرسیون لوجیت نشان می دهدکه 75شرکت متقلب و 75ناشی از تفکیک 
در شرکتهاي غیر متقلب، ترکیب هیات مدیره غیرموظف از درصد باالتري درمقایسه با شرکتهاي متقلب 

].18[برخوردار هستند 

) رابطه بین دارندگان اطالعات محرمانه و تقلب را بررسی نمودند. آنها با 1998(2ومرز و سویینیس
دارندگان اطالعات محرمانه؛ سهام استفاده از مدل لوجیت آبشاري در راستاي کشف تقلب دریافتند که

) استقالل 2014(3ابوت و دیگران ].20[خوددراین قبیل شرکتها را به مقدار زیادي کاهش داده بودند
حسابرسی و فعالیت در کاهش احتمال تقلب را بررسی و اندازه گیري نمودند. با استفاده از تحلیل 
رگرسیون لوجستیک آنها دریافتند که شرکتهاي دارنده کمیته حسابرسی که ترکیبی از هیات مدیره 

1 Dalyval et al
2 Summers & Sweeney
3About et al
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ه تصمیم گزارشگري غیرموظف هستند و  داراي جلساتی حداقل دوبار در سال هستند؛ تمایل کمتري ب

].15[متقلبانه یا گمراه کننده دارند

هاي تحقیقفرضیه
براي رسیدن به اهداف مورد نظر این تحقیق، پنج ساز و کار راهبري شرکتی به شرح زیر مورد مطالعه 

قرار گرفته است تا میزان تاثیرگذاري آنها بر کاهش احتمال گزارشگري متقلبانه آزمون شود.
ها رابطه منفی بین اندازه هیات مدیره و احتمال گزارشگري مالی متقلبانه در شرکتفرضیه اول: 

معناداري وجود دارد.
ها رابطه منفی فرضیه دوم: بین استقالل هیات مدیره و احتمال گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت

معناداري وجود دارد.
ها رابطه منفی ي مالی متقلبانه در شرکتفرضیه سوم: بین اندازه کمیته حسابرسی و احتمال گزارشگر

معناداري وجود دارد.
ها رابطه فرضیه چهارم: بین استقالل کمیته حسابرسی و احتمال گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت

منفی معناداري وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی و احتمال گزارشگري مالی متقلبانه در 

ها رابطه منفی معناداري وجود دارد.رکتش
مدل تحقیق

براي آزمون فرضیه هاي یادشده، از مدل رگرسیونی زیر استفاده شد:
FV i,t = β0 + β1BODSIZE i,t + β2BODIND i,t + β3AC_SIZE i,t +
β4AC_IND i,t + β5IA_EFF i,t + β6SIZE i,t +  β7LEVi,t + ε i,t

تعریف متغیرها 
ابسته:متغیر و

FV احتمال گزارشگري متقلبانه متغیري مصنوعی است، و در صورتی که احتمال گزارشگري مالی :
متقلبانه وجود داشته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود. براي تشخیص و طبقه 

به عنوان بندي شرکت ها به متقلب یا غیر متقلب در گزارشگري مالی، چارچوبی از معیارهاي زیر 
احتمال وجود گزارشگري مالی متقلبانه، در نظرگرفته شده است:

-3عدم سالمت مالی شرکت طبق شاخص ورشکستگی آلتمن -2اظهارنظر غیر مقبول حسابرسی -1
وجود تعدیالت سنواتی با اهمیت و صورتهاي مالی تجدید ارائه شده.

در تهیه صورتهاي مالی، مبنا این است که این براي طبقه بندي شرکتهاي نمونه به متقلب و غیر متقلب
) براي شرکت متقلب، 1394الی 1388معیارها طی حداقل سه سال متوالی طی دوره تحقیق (سال 

صادق بوده و وجود این سه شرط به عنوان شرایط طبقه بندي در گروه شرکتهاي داراي احتمال تقلب  
می باشد.
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متغیر هاي مستقل:
BODSIZE هیات مدیره که از طریق تعداد اعضاي هیات مدیره شرکت : اندازهi طی دورهt محاسبه

می شود.
BODIND استقالل هیات مدیره که از طریق درصد اعضاي غیرموظف هیات مدیره شرکت :i طی

محاسبه می شود.tدوره 
ACIND استقالل کمیته حسابرسی که با درصد اعضاي غیر موظف کمیته حسابرسی شرکت :i طی

محاسبه می شود.tدوره 
ACSIZE اندازه کمیته حسابرسی که از طریق تعداد اعضاي کمیته حسابرسی شرکت :i طی دورهt

محاسبه می شود.
IA_EFF کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی متغیري است مصنوعی و در صورتی که عملکرد :

دد عدد یک در غیر این صورت عدد مدیر واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی ارزیابی می گر
صفر منظور می شود.

:یمتغیر هاي کنترل
SIZE اندازه شرکت :i طی دورهt.که بصورت لگاریتم جمع دارایی ها اندازه گیري می شود
LEV نسبت ارزش دفتري بدهی ها به جمع دارایی هاي شرکت :i در پایان دورهt

شناسی تحقیقروش
تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین ساختار راهبري شرکتی و احتمال گزارشگري مالی متقلبانه 
شرکت ها است. رابطه مورد آزمون در این تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردي است، از 

متغیر تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور تعیین میزان اثرگذاري متغیرهاي مستقل بر
وابسته استفاده شد. 

جامعه آماري و روش نمونه گیري مورد مطالعه
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 

است که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:1394تا 1388زمانی هفت ساله، از سال هاي 
 ر بورس  اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. د1388شرکت  قبل از سال
 اسفند هر سال باشد.29پایان سال مالی شرکتها
.شرکت هاي مورد استفاده در طی دوره مورد بررسی از لیست بورس اوراق بهادار خارج نشده باشند
هاي مالی و سرمایه گذاري نباشد. جزء شرکت
.اطالعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد

روش نمونه گیري تحقیق حذفی سیستماتیک با مدنظر قراردادن شرایط فوق می باشد. داده هاي مورد 
نیاز تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. 
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)، و براي Excelبراي محاسبه متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق از نرم افزار صفحه گسترده اکسل (

استفاده شد.6EViewsهاي آماري از نرم افزارهاي پژوهش و تجزیه و تحلیلتحلیل داده
هاتجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق را نشان می دهد.1جدول 
.  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق1جدول 

معیارانحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگیننمادمتغیر

گزارشگري 
FV0.1629070.0000001.0000000.0000000.369513مالی متقلبانه

اندازه هیات 
BODSIZE5.5639105.0000007.0000003.0000001.340537مدیره

استقالل هیات 
BODIND0.5061430.5212070.7995400.1965890.170718مدیره

اندازه کمیته 
ACQSIZE3.4260653.0000005.0000003.0000000.819415حسابرسی

استقالل 
کمیته 

حسابرسی

ACIND0.5496860.3333331.0000000.3333000.267624

عملکرد کمیته 
IA_EFF0.3496240.0000001.0000000.0000000.477150حسابرسی

SIZE27.4797827.3543132.2700723.846731.386657اندازه شرکت

LEV0.7803120.7877550.9409910.4416940.203686اهرم مالی

-درصد از مشاهدات سال16,29در باتوجه به اعداد ارائه شده در جدول فوق،  مشاهده می شود که
شرکت، گزارشگري مالی متقلبانه صورت پذیرفته است. متوسط تعداد اعضاي هیات مدیره شرکت ها 

نفر و متوسط نسبت اعضاي غیر موظف هیات مدیره با توجه به شاخص استقالل هیات 5,5برابر با 
اعضاي کمیته حسابرسی شرکت ها همچنین متوسط[درصد کل اعضا بوده است. 50,61مدیره برابر با 

]درصد این اعضا را اعضاي مستقل تشکیل داده اند.54,96نفر بوده که به طور متوسط 3,426برابر با 

شرکت، عملکرد -درصد از مشاهدات سال34,96همچنین نتایج نشان داده که به طور متوسط در 
ار می گیرد که نشان از عملکرد نسبتا مدیران واحد حسابرسی توسط کمیته حسابرسی مورد ارزیابی قر

مطلوب کمیته حسابرسی در این نسبت از مشاهدات دارد. اندازه شرکت ها به طور میانگین برابر با 
78,03محاسبه شده است که نشان از نسبت 0,780و نسبت اهرم مالی آنها نیز برابر با 27,479

درصدي بدهی در ساختار دارایی هاي شرکت دارد.
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یی متغیرهاي تحقیقمانا
. نتایج آزمون مانایی متغیرهاي تحقیق2جدول 

نتیجه آزمون)Sigسطح معناداري (آماره دیکی فولرمتغیر

مانا439.2390.0000گزارشگري مالی متقلبانه

مانا686.1530.0000اندازه هیات مدیره

مانا557.8490.0000استقالل هیات مدیره

مانا518.4780.0000حسابرسیاندازه کمیته 

مانا298.3070.0012استقالل کمیته حسابرسی

مانا562.0670.0000عملکرد کمیته حسابرسی

مانا365.3730.0000اندازه شرکت

مانا636.8210.0000اهرم مالی

نشان می دهد، سطوح معناداري تمامی آزمون هاي مذکور از خطاي نوع اول 2همانطور که جدول 
کوچکتر هستند و در نتیجه فرضیه صفر آماري آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و می 05/0

تغیرها، توان پذیرفت که سري هاي مورد مطالعه در این سطح خطا مانا هستند و بنابراین، رفتار مقادیر م
در طول زمان دستخوش تغییرات رونددار نخواهد شد. 

شرکت ها، مقدار درصدي پیش بینی گزارشگري مالی متقلبانه به منظور توان پیش بینی مدل براي 
ارائه شده است.3هاي صحیح مدل در جدول 

. درصد پیش بینی هاي صحیح مدل3جدول 
پیش بینی ناصحیحپیش بینی صحیحگروه پیش بینی

%82,59%17,41گزارش متقلبانه

%16,07%83,93گزارش غیرمتقلبانه

%26,91%73,09کل شرکت ها
درصد از گزارش هاي 83,93مطابق با یافته هاي این جدول مشاهده می شود که مدل تحقیق توانسته، 

درصد از گزارشهاي متقلبانه 17,41صحیح و غیر متقلبانه مالی را به درستی پیش بینی نماید، اما تنها 
مدل تحقیق مالی توسط این مدل به درستی پیش بینی شده اند. نتایج این جدول نشان می دهد که
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درصد از مشاهدات، تقلب و یا عدم تقلب گزارش مالی شرکت ها را به درستی پیش 73,09توانسته در 
بینی نماید.

آزمون هاي تشخیصی خطاي مدل
در راستاي تعیین صحت مدل، مفروضات استقالل، همسانی واریانس و نرمال بودن جمالت خطاي مدل 

است. از این رو به منظور بررسی استقالل جمالت خطا از آزمون رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گرفته
، براي سنجش همسانی واریانس از آزمون خودهمبستگی مربعات خطا و براي LMخود همبستگی 

4آزمون نرمال بودن مقادیر خطا از آزمون جارك برا استفاده شده است. نتایج این بررسی ها در جدول 
ارائه شده است. 

ون هاي تشحیصی خطاي مدل. آزم4جدول 
سطح معناداريآماره آزمونآزمون

2,73240,098خودهمبستگی

3,13640,077همسانی واریانس

1,14140,5651نرمال بودن
باتوجه به سطوح معناداري بدست آمده براي آزمون هاي مذکور در جدول  فوق که بزرگتر از خطاي 

گرفت که مفروضات عدم خودهمبستگی، همسانی واریانس و بدست آمده اند، می توان نتیجه 0,05
مورد تایید قرار گرفته است.0,05نرمال بودن توزیع تجربی اجزاي خطاي مدل در سطح خطاي 

هاي تحقیقنتایج حاصل از آزمون فرضیه
پیش از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق، از آزمون چاو به منظور تعیین معناداري اثرات مقطعی در مدل 

بوده نشان از عدم معناداري اثرات 05/0استفاده شد. سطح معناداري این آزمون که بزرگتر از خطاي 
مقطعی در مدل تحقیق داشت. از این رو مدل تحقیق به روش داده هاي تلفیقی مورد برازش قرار گرفت 

ارائه شده است.5که نتایج آن به شرح جدول 
تیک.  نتایج تخمین مدل رگرسیون لجس5جدول 

zP-ValueVIFآماره ضریبمتغیر مستقل

0.0710100.9689300.41021.040401اندازه هیات مدیره

4.8717840.00011.004817-0.812906-استقالل هیات مدیره

2.7918340.01081.007148-0.153657-اندازه کمیته حسابرسی

3.4790040.00081.021873-0.540032-استقالل کمیته حسابرسی
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zP-ValueVIFآماره ضریبمتغیر مستقل

3.5445840.00031.007204-0.345239-عملکردکمیته حسابرسی

0.0487770.7111990.47701.005214اندازه شرکت

0.5832002.0770480.02141.027303اهرم مالی

-1.4793560.1390-2.955002-مقدار ثابت

4105.0سطح معناداري چاو: 0279.1آماره چاو: 
043709.0سطح معناداري نسبت درستنمایی: 88511.10آماره نسبت درستنمایی: 

8605.0لمشو: -معناداري آماره هاسمر215345.0ضریب تعیین مک فادن: 
نتایج فرضیه اول

سطح معناداري براي ضریب رگرسیونی این نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که 
بدست آمد و می توان ادعا نمود که تعداد اعضاي هیات مدیره تاثیر 0,05متغیر بزرگتر از خطاي 

معناداري بر روي گزارشگري مالی متقلبانه شرکت ها نداشته است. بنابراین فرضیه اول تحقیق در سطح 
با افزایش تعداد اعضاي هیات مدیره و توزیع کهبود رد شد. اگرچه انتظار محققان بر آن0,05خطاي 

بیشتر منافع شرکت در بین مدیران و درنتیجه، نظام نظارتی قوي تر بر عملکرد شرکت، امکان تقلب در 
گزارشات مالی کاهش یابد، اما نتایج دال بر وجود این رابطه نبود. این در حالی است که نتایج تحقیق 

) ترکیب هیات مدیره را بر تقلب در گزارشگري مالی معنادار یافته اند. از 2000عبدالمحمدي و اوهوسو (
این رو یافته هاي این فرضیه با نتایج تحقیق مذکور ناهمسو می باشد.

نتایج فرضیه دوم
سطح معناداري براي ضریب رگرسیونی این نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که 

بدست آمد و می توان ادعا نمود که تعداد اعضاي غیرموظف (مستقل) 0,05اي متغیر کوچکتر از خط
هیات مدیره تاثیر معناداري بر روي گزارشگري مالی متقلبانه شرکت ها داشته است. همچنین با استناد 

این متغیر در مدل تحقیق می توان ادعا نمود که استقالل هیات مدیره - 0,812906به ضریب تاثیر
ر معکوس بر احتمال گزارشگري مالی متقلبانه می باشد. از این رو می توان انتظار داشت که داراي تاثی

با افزایش تعداد اعضاي غیرموظف هیات مدیره و تقویت نظارت و کنترل خارجی بر اعضاي هیات مدیره 
عبارت از احتمال گزارشگري مالی متقلبانه کاسته شود. بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید گردید. به

دیگر می توان انتظار داشت که گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت هاي با نسبت هاي باالتر اعضاي 
غیرموظف کمتر رخ دهد.
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نتایج فرضیه سوم

سطح معناداري براي ضریب رگرسیونی این نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که 
تاثیر اندازه کمیته حسابرسی بدست آمد و می توان ادعا نمود که 0,05متغیر کوچکتر از خطاي 

معناداري بر روي گزارشگري مالی متقلبانه شرکت ها دارد. همچنین با استناد به ضریب 
داراي تاثیر اندازه کمیته حسابرسی ه این متغیر در مدل تحقیق می توان ادعا نمود ک- 0,153657تاثیر

معکوس بر احتمال گزارشگري مالی متقلبانه می باشد. از این رو می توان انتظار داشت که با افزایش 
از احتمال گزارشگري مالی متقلبانه کاسته شود. بنابراین فرضیه سوم تحقیق اندازه کمیته حسابرسی 

ر داشت که گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت هاي با تعداد تایید گردید. به عبارت دیگر می توان انتظا
اعضاي بیشتر کمیته حسابرسی کمتر رخ دهد. یافته هاي این فرضیه با نتایج تحقیق ابوت ودیگران 

) همسو می باشد.2014(
نتایج فرضیه چهارم

رسیونی این نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که سطح معناداري براي ضریب رگ
بدست آمد و می توان ادعا نمود که استقالل کمیته حسابرسی تاثیر 0,05متغیر کوچکتر از خطاي 

معناداري بر روي گزارشگري مالی متقلبانه شرکت ها دارد. همچنین با استناد به ضریب 
داراي این متغیر در مدل تحقیق می توان ادعا نمود که استقالل کمیته حسابرسی - 0,540032تاثیر

تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگري مالی متقلبانه می باشد. از این رو می توان انتظار داشت که با 
افزایش نسبت اعضاي غیرموظف در کمیته حسابرسی از احتمال گزارشگري مالی متقلبانه کاسته شود. 

که گزارشگري مالی بنابراین فرضیه چهارم تحقیق تایید گردید. به عبارت دیگر می توان انتظار داشت
متقلبانه در شرکت هاي با تعداد اعضاي مستقل بیشتر کمیته حسابرسی کمتر رخ دهد. یافته هاي این 

) همسو می باشد.2014فرضیه با نتایج تحقیق ابوت و دیگران (
نتایج فرضیه پنجم

رسیونی این سطح معناداري براي ضریب رگنتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که 
بدست آمد و می توان ادعا نمود که عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر 0,05متغیر کوچکتر از خطاي 

معناداري بر روي گزارشگري مالی متقلبانه شرکت ها دارد. همچنین با استناد به ضریب 
ی داخلی این متغیر در مدل تحقیق می توان ادعا نمود که عملکرد واحد حسابرس- 0,345239تاثیر

داراي تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگري مالی متقلبانه می باشد. از این رو می توان انتظار داشت که 
از احتمال با افزایش کنترل کمیته حسابرسی بر عملکرد مدیر واحد حسابرسی داخلی شرکت،

عبارت دیگر می گزارشگري مالی متقلبانه کاسته شود، بنابراین فرضیه پنجم تحقیق تایید گردید. به
توان انتظار داشت که گزارشگري مالی متقلبانه در شرکت هایی که نظارت کمیته حسابرسی بر واحد 
حسابرسی داخلی صورت می گیرد، کمتر رخ دهد. یافته هاي این فرضیه با نتایج تحقیق ابوت و دیگران 

) همسو می باشد.2014(
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The aim of conducting this study is to examine the relationship between corporate
governance mechanisms and possibility of fraudly financial reporting by companies.
This study is conducted by using a descriptive – correlation method and is an
applied study. Population of this study is consisted of all companies listed on Tehran
Stock Exchange during the time period of 2009 to 2015 and 114 companies have
been studied in stock market during the time period of this study and have been.
Research data were extracted from financial statements of companies and was
analyzed by using logistic regression model by using panel data method. Research
findings indicated that the number of board’s members doesn’t have a significant
effect on possibility of fraudulent financial reporting; while, the role of each of
corporate indicators of ratio of independent board’s members, size of audit
committee, independence of audit committee and performance of internal audit unit
was found to be significant in possibility of fraudulent financial reporting.
According to research findings, each of the indicators of independence of board’s
members, size of audit commitment and performance of internal audit unit have a
reverse and independence of audit committee has a reverse effect on possibility of
fraudulent financial reports.

Keywords: Internal Control, Board of Directors, Corporate Governance, Fraudulent
Financial Reporting.
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