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 چکیده
آمیز و تکاان ههناده باوه  اه      آغاز هزاره سوم چنان فاجعهمالی هاي   بدون شك رسوايی

اي   هااي حرفاه    هاي نخستین هزاره سوم را با ايان رساوايی    حسابداران و حسابرسان تا ابد سال
هااي    حاضر تبیین تاثییر وواماد هرون ساازمانی ژوي  ای     مقالهآورند. هدف اصلی   به ياه می

هااي    هاي مالی هر شر ت  شر ت، ساختار هیثت مديره و ساختار  میته حسابرسی( بر تقلب
 ساال  1606پذيرفته شده هر بورس اوراق بهاهار تهران می باشد. به منظور نید به ايان هادف   

ماالی ساالیانه    هااي  ز  ازار  آوري شده ا سال( مشاهده جمع 11 طیشر ت  146شر ت ژ
ماوره   1399تاا   1389زمانی  بازههاي پذيرفته شده هر بورس اوراق بهاهار تهران هر   شر ت

ههد  ه   اند. نتايج حاصد از تحلید ر رسیون چند متغیره لوجیت نشان می  آزمون قرار  رفته
اندازه شر ت، نقدينگی شر ت، ومر شر ت، فرصت رشد شار ت، ساوهآوري شار ت،    
استقالل هیاثت ماديره، اساتقالل  میتاه حسابرسای و تخلا  ماالی  میتاه حسابرسای بار           

هاي مالی تثییر منفی و معناهاري هارناد. هر حاالی  اه، نسابت بادهی شار ت و هوره         تقلب
هاي مالی تاثییر مببات و معنااهاري هارناد. هم ناین نتاايج نشاان          وامد بر تقلب  تلدي مدير

هااي    اندازه هیثت مديره و انادازه  میتاه حسابرسای بار تقلاب      ههند  ه از لحاظ آماري،  می
 مالی تثییر معناهاري نداره.

 

هاي شر ت، سااختار هیاثت ماديره، سااختار       تقلب مالی، وي  یهای کلیدی:  واژه
  میته حسابرسی
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 مقدمه
اطالوات ارائه شده هرباره وضعیت مالی و وملکره ياك شار ت، حاائز اهمیات اسات      

 یاري و تخلای      يی باراي تلامی   هاي مالی مبنا   نند ان از صورت چرا  ه براي استفاهه
سرمايه است؛ بنابراين، قابلیت اتکا و شفافیت هر  زارشگري مالی به ارائه هرست و صاهقانه 
هستاورههاي مالی شر ت منجر خواهد شد و نقش مهمی هر پايداري سیست  ماالی هاره. باا   

( ایربخشی 3و  لوبال  راسینگ 2، وره ام1هاي بسیاريژمانند انرون  اين حال سقوط شر ت
هاي مالی و قابلیت اوتمااه  ار رههااي حسابرسای را باا       حا میت شر تی،  یفیت  زار 

 رشد اخیر هاي  سال هر مالی حسابداري و  زارشگري هر تقلب. ترهيد همراه ساخته است

اسات، هرايان راساتا صاورتهاي ماالی هرچاه بیشاتر ماوره تحريا            هاشاته  تاوجهی  قاباد 
 حمايات  جهت هر مالی هر  زارشگري تقلب  ش  اهمیت به توجه فته است. لذاقرار ر

ع آن و باا هار قلادي    هر نواز متثسفانه تقلب  ذاران، امر بسیار مه  اسات.    سرمايه منافع از
وري ضري مري از آن اپیشگیرو شناخت رو ين تثییر نامطلوبی بر سازمان خواهد هاشت. از ا

ه. بنابراين هر زمان  نونی،  ش  و مبارزه باا تقلاب جهات    شو  میها محسوب   اي سازمانبر
 هر (1982ژ 4حساابداران   المللای   باین هاي وارهه بسیار بااهمیت است. فدراسیون     جبران زيان

 وي  ای  تنهاا   اه   ند  می   ونوان و ه  تفکیك  رهه از را اشتباه و تقلب خوه  شماره بیانیه

  .باشد  می نیت و قلد اشتباه، از تقلب متمايز ننده

چارا  اه    .اسات  ويا ه برخاورهار   اهمیتای  از هر اياران  متقلباناه  مالی  زارشگري مسئله
 انتشاار  به مالی منابع جذب به منظور  ه بورس هر شده پذيرفته هاي  شر ت تعداه افزايش

 هالياد  جملاه  و... از ساوه  مالیاات بار    اهش منظور به تال   نند،  می اقدام بهاهار اوراق

هار   است. ا رچه مسئولیت  ش  تقلب و اشتباه باا ماديريت و افاراه وهاده     موضوع اهمیت
الملد از حسابرسان انتظاار هاره   راهبري شر ت است اما استاندارههاي جديد حسابداري بین
هاي مالی را بپذيرندژاساتانداره    ه تا حدي مسئولیت یانويه  ش  تقلب و اشتباه هر صورت

اي و   برسان ملزم هستند  ه حسابرسی خوه را باا نگار  ترهياد حرفاه    (. حسا240حسابرسی 
ريزي و انجام ههند، يعنی ممکن است شرايطی وجوه هاشته باشاد  اه    ذهنی پرسشگر برنامه

 هاي مالی منجر  رهه.  تواند به ارائه ناهرست بااهمیت هر صورت می
بار متغیرهااي هرون    ترين وجه تمايز پ وهش حاضار باا تحقیقاات پیشاین، تا یاد      از مه 

 ه هر تحقیقات پیشین  حالی باشد. هر  هاي مالی می  سازمانی ژبنیان تحري ( ایر ذار بر تقلب
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هاا و    ا براً از اطالوات سطح شر ت ژآمیخته با اشتباه يا تحري ( شاامد اطالواات صاورت   
 زار  حسابرسی جهت  شا  تقلاب ماالی اساتفاهه  ارهه اناد. هر هماین راساتا، هادف          

هااي    هااي ماالی هر شار ت     پ وهش حاضر بررسی وواماد هرون ساازمانی ما یر بار تقلاب     
 باشد.  پذيرفته شده هر بورس اوراق بهاهار تهران می

  

 فرضیه دوینمبانی نظری و ت
 ویژگی خاص شرکت و تقلب مالی به تبع آن 

 ،ورلاد ام  و  راساینگ   لوباال  انارون،  هم اون  هاايی   شر ت هر مالی بحران بروز با
 مجاامع  اسات. اماروزه   شاده  نیاز  سیاسات  ورصاه  واره ماالی   زارشاگري  تقلب هر مسئله

وقاوع   از راههااي جلاو یري   و تقلب ايجاه ولد به مديريت و حرفه حسابداري قانونگذار،
 شاامد  مالی، صورتهاي تحري  .  اند  رهه خاصی توجه مالی  زارشگري هر متقلبانه رفتار

 ياا  ساوه  و فرو  هارايی، واقع بیش از ارائه طريق از آنها تشکید ههنده وناصر هستکاري

صافرزاهه   .(2017، 5ژوناگ و همکااران   اسات  زياان  و هزيناه  بادهی،  واقاع  از  متار  ارائاه 
( توانايی نسبتهاي مالی هر  ش  تقلب هر  زارشگري مالی توسط تحلیاد الجیات،   1389ژ

باشاد،    هاا مای    نشان هاه  ه الگوي تحقیق  ه شاامد اقاالم ترازناماه و ساوه و زياان شار ت      
( هر 1396توانااايی  شاا  تقلااب هر  زارشااگري مااالی را هاره. خواجااوي و ابراهیماایژ    

ي مااالی بااا اسااتفاهه از  هااا ذار باار  شاا  تقلااب هر صااورت سااازي متغیرهاااي ایر اا   ماادل
هاي هاهه  اوي، از متغیرهاي پایش بینای، وواماد ماالی و غیار ماالی خطار تقلاب           الگوريت 

هااي پا وهش حاا ی از ساوهمندي       استفاهه  رهند. يافته   مرتبط با  زارشگري مالی متقلبانه
، نسابت موجاوهي   هاا   د هارايای  متغیرهاي نسبت پوشش بهره، نسبت حسابهاي هريافتنی به

 اال به فرو  خال ، نسبت نقدي، لگاريت  طبیعی فرو ، نسبت سوه خال  باه فارو  و   
ها براي  شا  تقلاب باوه. حااجی حیادري و        هاي جاري به  د هارايی  نسبت جمع هارايی

هاي مالی پاس از   ( هر پ وهشی با استفاهه از مدل تعديد شده بنیش و نسبت1398رحیمیان ژ
ها و نسبت حقوق صااحبان ساهام باه     اجراي مدل ر رسیون، نسبت فرو  به مجموع هارايی

ها هو نسبت مالی حساس به تقلاب هساتند. ايان مادل هر طبقاه بنادي نموناه         مجموع هارايی
 6هرصد برخاورهار باوه. احماد و همکااران     1/69مورهنظر هر اين تحقیق از نرخ هقت  لی 

هاي شر ت ژاندازه، ناوع مالکیات و     مالی متقلبانه و وي  یهاي   ( رابطه میان  زار 2009ژ
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هر مطالعاه خاوه از رو  ر رسایون حاداقد مربعاات و       ها  یفیت حسابرسی( پرهاختند. آن
. نتايج نشان هاه اندازه شر ت و  یفیت حسابرسای    اند هاي هزينه سیاسی استفاهه  رهه  نظريه

مااالی هاره. فرقاندوساات حقیقاای و   رابطااه منفاای و معناااهاري بااا تقلااب هر  زارشااگري   
( هر تحقیقی با ونوان بررسی  ااربره روشاهاي تحلیلای هر ارزياابی ريساك      1388برواريژ

هاا و نسابت رشاد فارو        ها به هارايی تقلب صورتهاي مالی، نشان هاه هو متغیر نسبت بدهی
ول پ وهش به قابلیت پیش بینی تقلب مالی را هارا هستند. بر اساس مطالب بیان شده فرضیه ا

 شرح زير مطرح می  رهه:

 تثییر معناهاري هاره.   ي مالیها هاي خاص شر ت بر تقلب  : وي  ی1فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   ي مالیها اندازه شر ت بر تقلب: 1-1فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.    ي مالیها نقدينگی شر ت بر تقلب: 2-1فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   ي مالیها بر تقلب نسبت بدهی شر ت: 3-1فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.    ي مالیها سوهآوري شر ت بر تقلب :4-1فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.    ي مالیها ومر شر ت بر تقلب :5-1فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.    ي مالیها فرصت رشد شر ت بر تقلب :6-1فرضیه 

 

 ویژگی ساختار هیات مدیره و تقلب مالی به تبع آن 
سازمانی را می توان به هو  روه تقلب  ار نان و تقلب مديريت تقسی  بندي  اره.   تقلب هرون 

هر چند  ه میزان و تنوع تقلب مديريت هر مقايساه باا تقلاب  ار ناان  ا  تار اسات، ولای تقلاب          
د می  ند. زيرا، مديران اختیاار بیشاتري هارناد و    مديريت، هر واقع، زيان بیشتري را به شر ت تحمی

 7فرصت آنان براي فريب  اري بیشتر از  سانی است  اه زيرهسات آناان  اار مای  نناد العبااهي       
 فريب هيگران منظور به باشد  ه  شده توسط مديريت می طراحی پیش از برنامه اي تقلب، (.2021ژ

بررسای   خبره انجمن توسط  ه تحقیقی هر . یره صورت ساختگی مدارك اسناه و ارائه طريق از
 بررسی تقلب مواره از هرصد 83  ه شد مشخ   رفت، صورت 2004سال  هر تقلب  نند ان

( نشان هاهناد  1390پورحیدري و بذرافشانژ .است  رفته انجام شر ت اجرايی توسط مديران شده،
وابسته باوهن بخاش وماده اي از حقاوق ومزايااي ماديران باه نتاايج         " ه مهمترين بستر خطرتقلب؛

هااي    ( باه بررسای مشخلاه   2021اسات. العبااهي ژ   "وملیات ؛وضعیت ماالی ياا جرياان وجاوه نقاد     
توساط شار ت بار احتماال      هاي متقلب پرهاختند و اين موضوع  ه آيا انجام مديريت سوه شر ت
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هاي مالی آن تثییر هاره يا خیر را موره بررسی قرار هاهند. نتايج آنها نشان هاه   وقوع تقلب هر صورت
، بیشتر است.   اند هاي پیشین اقدام به مديريت سوه  رهه  هايی  ه هر هوره   ه احتمال تقلب هر شر ت

يی مديريتی، ارتباطات سیاسای و  زارشاگري   توانا»( هر پ وهشی با ونوان 2019ژ8ونگ و همکاران
هاي پذيرفته شده هر بورس اوراق بهاهار چین   براساس نمونه متشکد از شر ت« مالی متقلبانه هر چین
به اين نتیجه رسیدند  ه افزايش توانايی مديريتی منجر باه  ااهش    2007-2012هر طی هوره زمانی 

ههد  ه ارتباطات سیاسی شار ت مای     نین نشان می رهه. نتايج هم   تقلب هر  زارشگري مالی می
هر  9تواند تثییر توانايی مديريتی بر  زارشگري مالی متقلبانه را تضعی  يا محدوه  ند. ژاناگ وچان  

هاا: چشا  اناداز      ( هر پ وهشی با ونوان سن هیئت ماديره و  الهبارهاري ماالی شار ت    2020سال ژ
موقعیتی و خلوصیات شخلی مديران ارزيابی  رهه و هاي   هاي تقلب را با محرك  فرصت   تعاملی،

اند  ه هرچه میانگین سن هیئت مديره افزايش يابد احتمال تقلب بیشتر است ولای    به اين نتیجه رسیده
هااي بزر تار     هاي بزر تر اين موضوع اهمیت  متري هاره و مديروامد قوي هر شر ت  هر شر ت

 ند. بر اساس مطالب بیان شده فرضیه هوم پ وهش به شرح تواند ایر سن هیئت مديره را تضعی    می
  رهه: زير مطرح می

 تثییر معناهاري هاره.   هاي مالی  : ساختار هیثت مديره بر تقلب2فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   هاي مالی  اندازه هیثت مديره بر تقلب: 1-2فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   هاي مالی  استقالل هیثت مديره بر تقلب :2-2فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   هاي مالی  هوره تلدي مدير وامد بر تقلب: 3-2فرضیه 

 

 ویژگی ساختار کمیته حسابرسی و تقلب مالی به تبع آن 
فراينادهاي   رئیس  میته حسابرسی هر مقام مسئول اجرايی ارشد  میته حسابرسی، با نظارت بار 

شار ت ايفاا    مهمای را هر حساابداري،  زارشاگري ماالی و حسابرسای شار تها نقاش حاا میتی        
هاشااته باشااد   نااد. بنااابراين، رئاایس  میتااه حسابرساای بايااد هر  اااهش ريسااك تقلااب نقااش  ماای

 اه اوضااي  میتاه     هاهناد  نشاان  2009 هر ساال  11همکاران   (. با اين حال بلکلی و10،2018ژبن اجی
فاصاله بگیرناد و ايان نشاان      ی هارند از مسئولیت خوه باراي ارزياابی ريساك تقلاب    حسابرسی سع

ههاد. شاکرخواه و همکااران     تواناد ريساك تقلاب را  ااهش      ههد رئیس  میته حسابرسی نمی  می
اي نقش حسابرسان مستقد و  میته حسابرسی هر  اهش ريساك تقلاب باا تث یاد      ( هر مقاله1400ژ

ها حاا ی از رابطاه منفای     رهاي مالی و غیر مالی را بررسی  رهند. يافتهبر  اهش ناهمخوانی بین معیا
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معناااهار بااین تااال  حسااابرس، هوره تلاادي حسااابرس و رئاایس  میتااه حسابرساای و تخلاا    
باشاد. هم ناین، رابطاه معنااهاري باین       حسابرس و رئیس  میتاه حسابرسای باا ريساك تقلاب مای      
ههاد    افت نشد. نتايج پا وهش نشاان مای   تخل  رئیس  میته حسابرسی و احتمال ريسك تقلب ي

تواناد ريساك تقلاب را  ااهش ههاد اماا هار ناوع تخللای هر  میتاه              ه فرآيند حسابرسی مای 
( نشاان هاه  اه انگیازه پااها  ماديران،      1395تواند مفید باشاد. ساجاهي و اا)میژ     حسابرسی نمی

ی و تحلید شر ت توساط ماديران   هاي سیاسی، مقاصد مالیات  ها، هزينه استفاهه از هارايی  انگیزه سوء
هااي تقلاب هر  زارشاگري ماالی هر بساتر فرهناگ         نیز بر زارشگري مالی متقلبانه مویراناد. طارح  

اي و نظاام راهباري    ومومی، نظاام قاانونی و اساتانداره حساابداري  شاور باه وناوان شارايط زمیناه         
 شوند.  لد می ر متو  شر تی، نترل هاخلی و  یفیت حسابرسی به ونوان شرايط مداخله

ري ماي آااااه  هاههی اااسرا برااار ت بااايك شن و  میتااه حسابرساای هر حسابرسااران و حسابد
مااای ر شناخت تقلب اااايگهااااي ه  از راهست  ه احالی هر ين اند. هار ش  تقلب هر نقش مهمی 

هااي    توان به خبررسانی  ار نان و افراه هرون سازمانی اشاره  ره.  ار نان هر  شا  خالفکااري  
سیست  نقش حیاتی هارند و هر شرايط هرسات،  ار ناان تقلاب را پایش از آنکاه از  نتارل خاار         

 رچاه حسابرساان هاخلای و ياا ماديران      ا(. 1388شوه  زار  خواهند  رهژواهي زاهه و حیدري، 
هااي ماالی ايفاا      نقاش مهمای را هر  شا   الهبارهاري       توانناد   مالی با افازايش آ ااهی خاوه مای    

( هر پ وهشی نشان هاهند  اه وادم   1395(. ابراهیمی و همکارانژ1389يانسب و ابراهیمی،  نندژپور
استقالل واقعای  میتاه حسابرسای، نباوه سیسات  نظاارتی  ارآماد و شافاف هر هساتگاه نظاارتی و           
بازرساای مااالی و چناادين وامااد هيگاار بااه ونااوان ووامااد اصاالی تقلبااات مااالی شناسااايی شااده      

( به ارزيابی احتمال  زارشگري ماالی متقلباناه از طرياق بررسای     2020ژ12ناسونووله و همکارا   است.
ووامد ريسك مبلث تقلب پرهاختند و هريافتند  ه  زارشاگري ماالی متقلباناه همبساتگی مببتای باا       

فشارهاي وارهه بر شر ت، وجوه هرصد باالتري از معامالت پی یده هر شر ت، زير سا ال باوهن   »
وادم وجاوه رابطاه اي مناساب و خاوب باین ماديريت و  میتاه          صالحیت و هستکاري ماديريت، 

 هاره. بر اساس مطالب بیان شده فرضیه سوم پ وهش به شرح زير مطرح می  رهه:« حسابرس
 تثییر معناهاري هاره.   ي مالیها ساختار  میته حسابرسی بر تقلب :3فرضیه 
 عناهاري هاره.تثییر م   ي مالیها اندازه  میته حسابرسی بر تقلب: 1-3فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   ي مالیها استقالل  میته حسابرسی بر تقلب :2-3فرضیه 
 تثییر معناهاري هاره.   ي مالیها تخل  مالی  میته حسابرسی بر تقلب :3-3فرضیه 
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 شناسی روش
 ها نحوه جمع آوری داده

ي شابه  هاا  اين پ وهش از لحاظ هدف  ااربرهي اسات. طارح پا وهش آن از ناوع پا وهش      
تجربی و پس رويداهي است و با استفاهه از اطالوات تاريخی انجام مای شاوه. باراي  ارهآوري     

هااي اطالوااتی هر هساترس      اطالوات مبانی نظري پ وهش از نشريات،  تاب و هم ناین پايگااه   
ره آوره "هاي ماوره نیااز باراي تجزياه و تحلیاد، از نارم افازار          استفاهه شده است. هم نین، هاهه

مديريت پ وهش، توسعه و مطالعات اسالمی ساازمان باورس اوراق   "هاي اينترنتی   و سايت "نوين
 ،  دال، بانك مر زي و مر ز آمار ايران  رهآوري شده است."بهاهار

 نمونه آماری  وجامعه 

هاي پذيرفته شاده هر باورس اوراق بهااهار تهاران اسات.        جامعه آماري پ وهش حاضر، شر ت
مای باشاد. هر پا وهش حاضار باراي تعیاین نموناه         1399تاا   1389هااي    پ وهش ساال هوره زمانی 

 استفاهه شده  ه معیارهاي اومال شده به شرح زير است:13آماري، از رو  حذف سیستماتیك
سال مالی شر ت منتهی به تاريخ پايان اسافند مااه هار ساال باشاد و شار ت طای هوره         .1

 شند.موره بررسی تغییر سال مالی نداهه با
هاي سرمايه  ذاري، هلدينگ، لیزيناگ و موسساات اوتبااري و      ها جزء شر ت  شر ت .2

 بانك نباشند.
 هاي آنها هر طی هوره پ وهش هر هسترس باشد.  اطالوات و هاهه .3

 باشد.  می   شر ت 146ي ياه شده، نمونه آماري پ وهش حاضر شامد ها با توجه به محدوهيت

 نمونه انتخاب نحوه  1جدول
  505 هاي پذيرفته شده هر بورس اوراق بهاهار تهران   تعداه  د شر ت

  کسر می شود:
هايی  ه سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند نمی باشد و يا طای    تعداه شر ت

 اند.  هوره پ وهش تغییر سال مالی هاهه
 (89ژ

 

هلادينگ،  هااي سارمايه  اذاري،      يی  اه هر  اروه شار ت   هاا  تعداه شر ت
 .  اند لیزينگ و موسسات اوتباري و بانك بوهه

 (118ژ
 

هر طی هوره پ وهش هر هسترس  ها يی  ه اطالوات  امد آنها تعداه شر ت
 نمی باشد.

 (152ژ
 
 

  146 هاي نمونه  تعداه شر ت
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شار ت باراي    146شر ت ژ -سال 1606   با توجه به حذف هدفمند و باقیمانده شر تها،
هااي پذيرفتاه شاده هر      مشاهده جمع آوري شده از  زارشات مالی سالیانه شر تسال(  11

 اند.  موره آزمون قرار  رفته 1399تا  1389ه زمانی بازبورس اوراق بهاهار تهران طی 
 گیری متغیرهاها و روش اندازه  مدل

اساااات. اياااان  14رو  آماااااري انتخاااااب شااااده؛ تحلیااااد ر رساااایون لجسااااتیك  
تحلیااد ر رساایونی بساایار متااداول بااوهه  ااه هرآن احتمااال يااك پیاماااد هو مقولاااه   

شاوه. ماادل    اي ژهو ارزشای( باه تعاداهي متغیار پایش بینای  نناده باالقوه ارتبااط هاهه مای
شااده اساات.   لجساتیك ماوره نظار هر ايان تحقیااق بااا اسااتفاهه از مباانی نظاري طراحای       

 . ( ماوره نظار تحقیاق باه شارح زيار طارح شاده اسات1مادلژ
Fraudit=β0+β1SIZEit+β2LIQIDit+β3DEBTit+β4PROFit+β5AGEit+β6B

Sit+β7BIit+β8TENUREMit+ β9ACSIZEit+β10ACINDit+β11ACSEPit+ɛit                                         
(1ژ  

:Fraud   تقلب ماالی؛SIZE :  ؛ انادازه شار ت:LIQID   ؛ نقادينگی شار ت:DEBT 
 GROWTH:؛ ومار شار ت   AGE: ؛:سوهآوري شار ت PROF؛ نسبت بدهی شر ت

 TENUREM:   ؛استقالل هیثت مديره BI:   : اندازه هیثت مديره؛BS   فرصت رشد شر ت؛
: اساتقالل  میتاه   ACIND   اندازه  میته حسابرسای؛  ACSIZE:   هوره تلدي مدير وامد؛

 مقدار باقیمانده الگو.ɛ:   ؛تخل  مالی  میته حسابرسی ACSEP:   سی؛حسابر

 هر اهامه هر يك از اين متغیرها و نحوه  می  رهن آنها، به شرح ذيد بیان می  رهه:
(: هر اين پ وهش اين متغیر به ونوان متغیر وابسته تبیین مای  ارهه. باراي    Fraudتقلب مالی ژ

مسائولیت  »باا وناوان    240خطار اساتانداره حسابرسای شاماره     ي متقلب از والئ  ها تعیین شر ت
شاوه. والئا  نشاان ههناده       استفاهه می« ي مالیها حسابرس هر ارتباط با تقلب و اشتباه هر صورت

   شوه:  هاي ناشی از  زارشگري مالی متقلبانه، به اين شرح ارائه می  احتمال وجوه تحري 
بایش نماايی    -3حساابها و اساناه هرياافتنی؛     بایش نماايی   -2بیش نمايی موجوهي  ااال؛   -1
 ا  نماايی ذخیاره مطالباات مشاکوك       -5هاا؛    بیش نمايی سرمايه  ذاري -4هاي یابت؛   هارايی

بایش   -9بایش نماايی ساوه؛     -8بایش نماايی هرآمادها؛     -7   نمايی اساتهالك؛   -6الوصول؛ 
  ا  نماايی ذخیاره مالیاات؛      -11   نمايی حساابها و اساناه پرهاختنای؛     -10نمايی سوه انباشته؛ 

 ا  نماايی    -14   نمايی ذخیره مزاياي پايان خادمت  ار ناان؛    -13هاي احتمالی؛   بدهی -12
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 منظااور نکاارهن ذخیااره بااراي ماادت زياااهي از سررسااید آنهااا  ذشااته اساات؛     -15هااا؛   هزينااه
داري اشاتباه هر بکاار یري اساتاندارههاي حسااب     -18هارايای را اد؛    -17موجوهي را د؛  -16

 یري، شناسايی، طبقاه بنادي، ارائاه ياا افشاا. چنان اه هار ياك از ايان والئا  هر             مرتبط با اندازه
ها وجاوه هاشاته باشاد، مقادار آن برابار باا         هاي حسابرسی ساالنه شر ت  بندهاي تعديلی  زار 

 (.1396يك و هر غیر اين صورت صفر خواهد بوهژخواجوي و ابراهیمی، 
 مربوط به فرضیه اول:متغیرهای مستقل 

هاي شار ت. اطالواات     (: برابر است با لگاريت  طبیعی  د هارايیSIZEژ  اندازه شر ت
  رهه.  هاي مالی استخرا  می  مربوط به اين متغیر از صورت

هاي جااري.    هاي جاري بر بدهی  (: برابر است با نسبت هارايیLIQIDژ  نقدينگی شر ت
  رهه.  هاي مالی استخرا  می  از صورتاطالوات مربوط به اين متغیر 

هااي شار ت بار  اد       (: برابر اسات باا نسابت  اد بادهی     DEBTژ  نسبت بدهی شر ت
  رهه.  هاي مالی استخرا  می  هاي شر ت. اطالوات مربوط به اين متغیر از صورت  هارايی

هااي    (: برابر است باا تقسای  ساوه وملیااتی بار  اد هارايای       PROFژ  سوهآوري شر ت
  رهه.  ي مالی استخرا  میها  ت. اطالوات مربوط به اين متغیر از صورتشر

هااي تثسایس شار ت تاا       (: برابر است با لگاريت  طبیعی تعداه ساال AGEژ   ومر شر ت
هاي ماالی و ياا     هاي توضیحی صورت  سال جاري. اطالوات مربوط به اين متغیر از ياههاشت

  رهه.   زار  هیثت مديره استخرا  می
(: برابر است با نسابت ارز  باازار حقاوق صااحبان     GROWTHژ  رصت رشد شر تف

هااي    سهام بر ارز  هفتري حقوق صاحبان سهام. اطالوات مربوط به ايان متغیار از صاورت   
  رهه.  مالی استخرا  می

 متغیرهای مستقل مربوط به فرضیه دوم:

مااديره شاار ت  (: براباار اساات بااا تعااداه اوضاااي هیااثت     BSژ  اناادازه هیااثت مااديره  
ي تثسیس شر ت تا سال جااري.  ها (. برابر است با لگاريت  طبیعی تعداه سال15،2012ژآلدن

هااي ماالی و ياا  ازار        هااي توضایحی صاورت     اطالوات مربوط به اين متغیر از ياههاشت
  رهه.  هیثت مديره استخرا  می
مو)ا  هر هیاثت   (: برابر اسات باا نسابت تعاداه اوضااي غیار       BIژ  استقالل هیثت مديره

(. برابار اسات باا لگااريت      2012مديره شر ت بر تعداه اوضاي هیثت مديره شر ت ژآلدن،
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هاي تثسیس شار ت تاا ساال جااري. اطالواات مرباوط باه ايان متغیار از            طبیعی تعداه سال
  رهه.  هاي مالی و يا  زار  هیثت مديره استخرا  می  هاي توضیحی صورت  ياههاشت

هايی اسات  اه ياك      (: نشان ههنده تعداه سالTENUREMژ  مدهوره تلدي مدير وا
شخ  به طور متوالی مسئولیت مدير واملی يك شر ت را به وهده هاره. اطالوات مرباوط  

  رهه.  به اين متغیر از  زار  هیثت مديره استخرا  می
 متغیرهای مستقل مربوط به فرضیه سوم:

تعااداه اوضاااي  میتااه حسابرساای  (: نشااان ههناادهACSIZEژ  اناادازه  میتااه حسابرساای
هااي ماالی و ياا      هااي توضایحی صاورت     باشد. اطالوات مربوط به اين متغیر از ياههاشت  می

  رهه.   زار  هیثت مديره استخرا  می

(: از طريق تقسی  اوضاي مستقد  میتاه حسابرسای   ACINDژ  استقالل  میته حسابرسی
د. اطالواات مرباوط باه ايان متغیار از      بر  د تعداه اوضاي  میته حسابرسی بدست مای آيا  

  رهه.  هاي مالی و يا  زار  هیثت مديره استخرا  می  ي توضیحی صورتها ياههاشت
(: از طريق تقسای  اوضااي  میتاه حسابرسای     ACSEPژ  تخل  مالی  میته حسابرسی

هاراي تخل  مالیژهاراي مدرك تحلیلی حسابداري، حسابرسی، مديريت و اقتلاه( بار  
اوضااي  میتاه حسابرسای بدسات مای آياد. اطالواات مرباوط باه ايان متغیار از              د تعداه
 ي مالی و يا  زار  هیثت مديره استخرا  می  رهه.ها ي توضیحی صورتها ياههاشت

 

 ها یافته
 آمار توصیفی 

، پنااد الاا ، برخاای از مفاااهی  آمااار توصاایفی متغیرهااا، شااامد میااانگین،   2هر جاادول 
مشاهدات و انحراف معیار ارائه شده است. به وناوان مباال،    میانه،حداقد مشاهدات، حدا بر
( از 0.780باشد  اه باا توجاه باه انحاراف معیاار ژ        می 1.547میانگین متغیر نقدينگی شر ت

می باشد  اه   0.570پذيري نسبتاً پايینی برخورهار است. میانگین نسبت بدهی شر ت   نوسان
از طرياق بادهی تاثمین ماالی شاده اسات.       % منابع مالی شر ت 57نشان ههنده اين است  ه 

 می باشد  ه از نوسان نسبتاً پايینی برخورهار است. 0.149میانگین سوهآوري شر ت 
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 آمار توصیفی متغیرها 2جدول 

 پنل الف: متغیرهای پیوسته

 نام متغیرها
تعداد 

 مشاهدات

انحراف  حداقل حداکثر میانه میانگین
 معیار

 1/354  12/169  17/313  14/206  14/357  1606   اندازه شر ت
 0/780  0/641  3.813  1/324  1/547  1606   نقدينگی شر ت

 0/200  0/186  0/904  0/587  0/570  1606   نسبت بدهی شر ت
 0/126  0/047- 0/422  0/124  0/149  1606   سوهآوري شر ت

 0/363  2/485  4/234  3/738  3/628  1606     ومر شر ت
 3/683  0/719  14/981  2/404  3/834  1606   فرصت رشد شر ت
 0/238  3  7  5  5/026  1606   اندازه هیثت مديره

 0/183  0  1  0/600  0/661  1606   استقالل هیثت مديره
 3/579  1  20  3  3/928  1606  هوره تلدي مدير وامد
 1/479  0  5  3  2/138  1606   اندازه  میته حسابرسی
 0/368  0  1  0/667  0/491  1606   استقالل  میته حسابرسی

 0/444  0  1  1  0/635  1606   تخل  مالی  میته حسابرسی
 

 
 

 

 ی متقلب و غیر متقلبها در شرکت tپنل ب: آزمون 

 نام متغیرها
 ی متقلبها شرکت

 (391)تعداد مشاهدات = 

 ی غیر متقلبها شرکت
 (1215مشاهدات = )تعداد 

 tآماره 

960/13  اندازه شر ت  485/14  - 378/7 *** 

475/1  نقدينگی شر ت  569/1  - 095/2 ** 

591/0  نسبت بدهی شر ت  564/0  313/2 ** 

156/0  سوهآوري شر ت  148/0  050/1  
580/3    ومر شر ت  643/3  - 836/2 *** 

743/2  فرصت رشد شر ت  186/4  - 257/9 *** 

036/5  مديرهاندازه هیثت   023/5  776/0  
656/0  استقالل هیثت مديره  663/0  - 641/0  

834/3 هوره تلدي مدير وامد  959/3  - 643/0  
951/1  اندازه  میته حسابرسی  198/2  - 805/2 **** 

449/0  استقالل  میته حسابرسی  505/0  - 585/2 *** 

585/0  تخل  مالی  میته حسابرسی  652/0  - 538/2 ** 

 %99% و *** معناهاري هر سطح اطمینان 95%، ** معناهاري هر سطح اطمینان 90هر سطح اطمینان * معناهاري 
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انادازه  %، 95نشان می ههد  اه هر ساطح اطمیناان     tبا توجه به پند ب نتايج حاصد از آزمون 
شر ت، نقدينگی شر ت، نسبت بدهی شر ت، ومار شار ت، فرصات رشاد شار ت، انادازه       

ي هاا  استقالل  میته حسابرسی، تخلا  ماالی  میتاه حسابرسای هر شار ت      میته حسابرسی، 
% ساير متغیرهااي موجاوه   95هر سطح اطمینان متقلب و غیر متقلب تفاوت معناهاري با ه  هارند. 

 .ي متقلب و غیر متقلب تفاوت معناهاري با ه  ندارندها هر شر تهر پند ب 
 

 بررسی مانایی متغیرها
« 17پارون -فیلیپس»و « 16فولر تعمی  يافته-هيکی»هاي   براساس آزمون 3با توجه به جدول 

ي مساتقد، وابساته و   هاا  % بوهه است، هماه متغیار  5 احتمال همه متغیرها  متر از چون مقدار
اناد. پاياايی بادين معنای اسات  اه میاانگین و           نترلی هر هوره پ وهش هر سطح پاياا باوهه  
هااي مختلا  یابات       واريانس متغیرها بین سال واريانس متغیرهاي پ وهش هر طول زمان و

مالحظه می شوه همه متغیرها ماناا هساتند و نیاازي باه      3بوهه است. همانگونه  ه هر جدول 
وجوه نداره. بنابراين مشاکد ر رسایون  ااذب هر ضارايب بارآورهي       18آزمون ه  جمعی

 ست.هار ضرايب به صورت  اذب ا وجوه نخواهد هاشت هر ر رسیون  اذب معنی

 نتايج آزمون مانايی متغیرها 3جدول 

 متغیرها
 دیکی فولرتعمیم یافته

 نتایج
 پرون-فیلیپس

 نتایج
 احتمال آماره احتمال آماره

 مانا 0/0000 24/424- مانا 0/0000 18/244- تقلب مالی
 مانا 0/0000 12/847- مانا 0/0000 8/652-  اندازه شر ت

 مانا 0/0000 15/369- مانا 0/0000 15/346-  نقدينگی شر ت
 مانا 0/0000 14/246- مانا 0/0000 14/024-  نسبت بدهی شر ت
 مانا 0/0000 19/110- مانا 0/0000 7/038-  سوهآوري شر ت

 مانا 0/0000 10/893- مانا 0/0000 7/710-    ومر شر ت
 مانا 0/0000 24/888- مانا 0/0000 7/692-  فرصت رشد شر ت

 مانا 0/0000 14/200- مانا 0/0000 14/076-  مديرهاندازه هیثت 
 مانا 0/0000 18/881- مانا 0/0000 13/705-  استقالل هیثت مديره

 مانا 0/0000 15/240- مانا 0/0000 15/352- هوره تلدي مدير وامد
 مانا 0/0000 17/809- مانا 0/0000 7/873- اندازه  میته حسابرسی

 مانا 0/0000 19/769- مانا 0/0000 6/875-  استقالل  میته حسابرسی
 مانا 0/0000 18/893- مانا 0/0000 7/403-  تخل  مالی  میته حسابرسی
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 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
بعد از اينکه مانايی متغیرها موره بررسی قارار  رفات، حاال نوبات آن اسات  اه مادل        

يك( بوهن متغیر وابسته هر مدل پا وهش،  پ وهش برآوره  رهه. با توجه به باينري ژصفر و 
شوه. براي اينکه هر مادل    به منظور تخمین مدل از تکنیك ر رسیون لوجیت بهره  رفته می

ي بادون تاور    هاا  ي ضرايب ر رسیون، بهترين تخماین زن ها ر رسیون خطی، تخمین زن
توضایحی  خطی باشند، الزم است تا واريانس جزء خطاي مدل یابت باشد و باین متغیرهااي   

ه  خطی وجوه نداشته باشد. لذا هر اهامه، اين مسثله بررسی شده و ساپس نتاايج حاصاد از    
اقتلااه ساانجی   افاازاربرآورههااي انجاام شااده تشاريح ماای  ارهه. هر هماین راسااتا از نارم       

 براي تشخی  رابطه موجوه بین متغیرها استفاهه شده است. 19ايويوس
 (ها قیماندهآزمون ثابت بودن واریانس جزء خطا )با

يکی از فروض ر رسیون خطی اين است  ه، تمامی جمالت باقیمانده هاراي وارياانس  
برابر باشند. هر اين مطالعه همانطور  ه ذ ر شد به منظور تخمین مدل پ وهش از ر رسایون  

نیاز انتخااب شاده     20لوجیت بهره  رفته شده است بنابراين هنگام تخمین مدل،  زينه وايات 
 است تا هر صورت وجوه ناهمسانی واريانس، اين مشکد برطرف شوه.  

 

 آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی 

هر پاا وهش حاضاار بااراي بررساای واادم وجااوه هاا  خطاای از معیااار وامااد تااورم         
باشاد، نشاان    10( استفاهه شد. وقتی  ه شااخ  تاورم وارياانس  متار از     VIFژ21واريانس

نتايج حاصد از اين آزماون نشاان    4ده ودم وجوه ه  خطی می باشد. با توجه به جدول ههن
ههد.  ه میزان تورم واريانس متغیرهاي مساتقد و  نترلای مادل پا وهش هر حاد مجااز         می

 خوه قرار هاشته و لذا از اين بابت مشکلی وجوه نداره.
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 متغیرهانتايج حاصد از آزمون ودم وجوه ه  خطی بین  4جدول 

 عامل تورم واریانس واریانس ضریب متغیرها

 2/103488 0/000101   اندازه شر ت
 2/907605 0/000419   نقدينگی شر ت

 3/116028 0/006836   نسبت بدهی شر ت
 2/577310 0/014297   سوهآوري شر ت

 1/201419 0/000798    ومر شر ت
 2/271327 0/000147   فرصت رشد شر ت
 1/075130 0/001666   اندازه هیثت مديره

 1/157098 0/003045   استقالل هیثت مديره
 1/198540 0/000821 هوره تلدي مدير وامد
 1/523725 0/000612   اندازه  میته حسابرسی

 4/129569 0/003333   استقالل  میته حسابرسی
 1/172929 0/005226   تخل  مالی  میته حسابرسی

 

 ها آزمون فرضیهنتایج 
بهاره   5ارائاه شاده هر جادول       هاي پ وهش از نتايج تخمین مدل  به منظور آزمون فرضیه

% 95هر سطح اطمینان  19مقدار آماره نسبت راستنمايی 5 رفته شده است. با توجه به جدول 
بیانگر معناهاري  لی مدل پ وهش است. نتايج مربوط به ضريب تعیین مك فاهن نشاان مای   

هااي ماالی( باه وسایله متغیرهااي        هرصاد تغییارات متغیار وابساتهژتقلب    4/28 ه تقريباً ههد، 
 توضیحی مدل، توضیح هاهه می شوند.

ي فروی مرتبط با آن نشان می ههد  ه ضاريب  ها نتايج حاصد از آزمون فرضیه اول و فرضیه
ومار   اندازه شر ت، نقدينگی شار ت، نسابت بادهی شار ت، ساوهآوري شار ت،      متغیرهاي 

باشاد،  اه نشاان ههناده تاثییر        % معنااهار مای  95هر سطح اطمینان شر ت و فرصت رشد شر ت 
ومار شار ت و فرصات     اندازه شر ت، نقدينگی شار ت، ساوهآوري شار ت،   منفی و معناهار 
هااي ماالی     بار تقلاب  نسبت بدهی شر ت هاي مالی می باشد هر حالی  ه،   بر تقلبرشد شر ت 

% تمااام 95باا توجاه باه ماواره فاوق مای تاوان هر ساطح اطمیناان           ،تاثییر مببات و معنااهاري هاره   
اندازه شار ت، نقادينگی   % 95مفروضات فروی را تثيید  ره. به وبارت هيگر، هر سطح اطمینان 

تثییر منفای و معنااهاري هارناد.    ومر شر ت و فرصت رشد شر ت  شر ت، سوهآوري شر ت،
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هااي ماالی تاثییر مببات و       بار تقلاب  ت نسابت بادهی شار    %، 95هر حالی  ه، هر سطح اطمینان 
هااي    معناهاري هاره. با توجه به نتايج فرضایات فروای میتاوان چناین اساتدالل  اره  اه وي  ای        

انادازه شار ت،   تثییر معناهاري هاره. چرا  اه     ي مالیها خاص شر ت هر هيد اه  الن بر تقلب
نسابت بادهی   و  ومار شار ت، فرصات رشاد شار ت      نقدينگی شر ت، ساوهآوري شار ت،  

شر ت شا له اصلی وجاه تماايز شار تها از ها  و معیااري باراي ارزياابی اساتفاهه  نناد ان از          
 ههند.  هاي مالی شر تها را تشکید می  صورت

ي فروی مرتبط با آن نشان می ههد  ه هر ها نتايج حاصد از آزمون فرضیه هوم و فرضیه
و هوره تلادي مادير واماد     % ضاريب متغیرهااي اساتقالل هیاثت ماديره     95سطح اطمیناان  

باشند،  ه نشان ههنده تثییر منفی و معناهار   معناهار ولی متغیر اندازه هیثت مديره معناهار نمی
هاي مالی می باشد هر حالی  ه، هوره تلدي مادير واماد بار      استقالل هیثت مديره بر تقلب

% انادازه  95طح اطمیناان  . از لحاظ آماري هر سهاي مالی تثییر مببت و معناهاري هارند  تقلب
هاي مالی تثییر معناهاري نداره. باا توجاه باه ماواره فاوق مای تاوان هر          تقلبهیثت مديره بر 
را ره  ره. می توان  1-2را تثيید و فرضیه  3-2و  2-2ي فروی ها % فرضیه95سطح اطمینان 

ژاساتقالل  چنین بیان  ره  ه فرضیه اصلی هوم با توجه به وجه قالاب سااختار هیاثت ماديره     
  یره.  هیثت مديره و هوره تلدي مدير وامد(، موره پذير  قرار می

ي فروی مرتبط با آن نشاان مای ههاد  اه     ها نتايج حاصد از آزمون فرضیه سوم و فرضیه
ضريب متغیر اندازه  میتاه حسابرسای نامعنااهار و ضاريب متغیرهااي         %95هر سطح اطمینان 

باشاند،  اه نشاان       میتاه حسابرسای معنااهار مای     استقالل  میته حسابرسی و تخل  ماالی 
ههنده تثییر منفی و معناهار استقالل  میته حسابرسی و تخل  ماالی  میتاه حسابرسای بار     

هااي ماالی باا وجاوه       باشد. هر حالی  ه، اندازه  میته حسابرسی بر تقلب  هاي مالی می  تقلب
% 95مای تاوان هر ساطح اطمیناان      با توجه باه ماواره فاوق    ،تثییر مببت ولی نامعناهاري هاره

را تثيید  ره. به وباارت هيگار، اساتقالل     3-3و  2-3هاي   ، را ره و فرضیه1-3فرضیه فروی 
هاي مالی تثییر منفی و معنااهاري     میته حسابرسی و تخل  مالی  میته حسابرسی بر تقلب

سااختار  میتاه    هارند. می توان چنین بیان  ره  ه فرضیه اصلی سوم با توجه باه وجاه قالاب   
حسابرسی ژاستقالل  میته حسابرسی و تخل  مالی  میته حسابرسی( موره پاذير  قارار   

  یره.  می
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    نتايج حاصد از تخمین مدل پ وهش 5جدول 
Fraud= b0+ b1SIZE+ b2LIQID+ b3DEBT+ b4PROF+ b5AGE+ b6BS+ 

b7BI+ b8TENUREM+ b9AC+ b10ACSIZE+ b11ACIND+ b12ACSEP+ e 
 تخمین: رگرسیون لوجیتروش 

خطای  ضریب متغیر
 استاندارد

سطح  zآماره 
 معناداری

216101/3 مقدار یابت  822322/0  910999/3  0001/0  

-598392/0  اندازه شر ت  297228/0  013239/2-  0441/0  

-116966/2   نقدينگی شر ت  800224/0  645468/2-  0082/0  

270928/3   نسبت بدهی شر ت  758973/0  309677/4  0000/0  

-871220/1   سوهآوري شر ت  790697/0  366545/2-  0180/0  

-632882/1    ومر شر ت  619087/0  637564/2-  0084/0  

-469653/2   فرصت رشد شر ت  944815/0  613902/2-  0090/0  

949667/0   اندازه هیثت مديره  052724/1  902105/0  3670/0  

-806517/1   استقالل هیثت مديره  906991/0  991769/1-  0464/0  

577301/2 هوره تلدي مدير وامد  907413/0  840275/2  0045/0  

212345/0   اندازه  میته حسابرسی  221832/0  957233/0  3384/0  

-070717/2   استقالل  میته حسابرسی  947703/0  184986/2-  0289/0  

-308644/2   تخل  مالی  میته حسابرسی  932543/0  475643/2-  0133/0  

   0/284 ضريب تعیین مك فاهن
   LR 385/691آماره 

   LR) 0/0000سطح معناهاري ژآماره 
 

 گیری بحث و نتیجه
هدف ايان پا وهش، شناساايی وواماد ما یر بار احتماال وقاوع تقلاب هر  زارشاگري           

هااي پا وهش از     آزماون فرضایه   .هاسات   هاي مالی از هيد اه ووامد هرونی شر ت  صورت
شر ت پذيرفته شده هر بورس اوراق بهاهار تهاران هر   146تحلید اطالوات مربوط به طريق 

صورت پاذيرفت. الزم باه ذ ار اسات  اه ولیارغ  تحقیقاات         1399تا  1389ي ها طی سال
؛ صافرزاهه،  1384صورت  رفته هر خلوص موضوع تقلب مالی ژبه ونوان مبال، سانجابی،  

؛ 1396؛ مهادوي و قهرماانی،   1395و  ا)می، ؛ سجاهي 1395؛ ابرهیمی و همکاران، 1389
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؛ رضااائی و همکاااران، 1398؛ حاااجی حیاادري و رحیمیااان، 1396خواجااوي و ابراهیماای، 
(، ولی تا نون هر های  پ وهشای باه طاور جاامع تاثییر متغیرهااي هرون ساازمانی بار          1399
 د.باش  هاي مالی بررسی نشده است. لذا پ وهش حاضر از اين جهت نیز بديد می  تقلب

هااي ماالی     ي پ وهش نشان هاه  ه متغیرهااي خاصاه شار ت هر قالاب صاورت     ها يافته
ژاندازه شر ت، نقدينگی شر ت، ومر شر ت، فرصت رشد شر ت، سوهآوري شار ت(  

هاي مالی تثییر منفای هاره. باه وباارت سااهه باا افازايش هر هار ياك از متغیرهااي            بر تقلب
يابد. هر حالی  ه نسبت بدهی شار ت    اهش میمذ ور، احتمال تقلب هر صورتهاي مالی  

احتماال تقلاب هر      هاي شر ت،  هاي مالی تثییر مببت هاره. يعنی با افزايش هر بدهی  بر تقلب
يابد. اين نتايج بار اسااس مباانی نظاري مطارح شاده و همساو باا           صورتهاي مالی افزايش می

(، 1396و ابراهیماایژ(، خواجااوي 1389(، صاافرزاهه ژ2017تحقیقااات ونااگ و همکااارانژ 
باشد.   ( می2009(، احمد و همکارانژ1388(، فرقاندوست حقیقی و برواريژ1398رحیمیان ژ

هاي جاري، ساوه وملیااتی بار  اد       هاي جاري بر بدهی  هر حالت  لی هر چه نسبت هارايی
هاي تثسیس شار ت و نسابت ارز  باازار حقاوق صااحبان ساهام بار ارز           ها، سال  هارايی

ها رو به افزايش يابد، با توجه به ضارورت و اهمیات     قوق صاحبان سهام هر شر تهفتري ح
هااي هاخلای، باواث  ااهش هر       ارقام و افزايش اقدامات پیشگیرانه از جمله تقويات  نتارل  

تقلبات مالی خواهد  رهيد. می توان چنین استدالل  ره  اه هار چاه شار تها هاراي تاوان      
و نسبتهاي مالی می  رهناد،  نترلهااي هاخلای آن تقويات،     مالی بیشتري از لحاظ ساختارها 

 تر و به تبع آن احتمال وقوع تقلب  متر می  رهه.  نظام مالی منضبط
هااي سااختار هیاات ماديره ژاساتقالل        نتايج آزمون فرضیه اصلی هوم هر خلوص وي  ی

نسابت تعاداه    هاي ماالی تاثییر منفای هاره. باه وباارت سااهه باا افازايش          هیثت مديره( بر تقلب
اوضاي غیر مو)  هر هیثت مديره شر ت بر تعداه اوضااي هیاثت ماديره شار ت، احتماال      

هااي ماالی     يابد. هم نین هوره تلدي مدير وامد بر تقلب  تقلب هر صورتهاي مالی  اهش می
تثییر مببت و معناهاري هارند. به بیاان هيگار، باا افازايش ماناد اري ماديريت، احتماال تقلاب         

يابااد. اياان نتااايج منطبااق بااا تئااوري نماينااد ی و همسااو بااا تحقیقااات  لاادمن و    یافاازايش ماا
(، 2019(، وناگ و همکاارانژ  2021(، العباهيژ1390بذرافشان ژ (، پورحیدري و2009 افمنژ

باشد. هر تفسیر اين فرضبه می توان بر روايت نظاام حاا میتی     ( می2020ژانگ وچن هر سال ژ
استانداره تا ید هاشت، چرا  ه با روايت استقالل هر سااختار هیاثت ماديره، ضامن قاوت هر      
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تلمیمات راهبرهي اين هیثت، باوث تقويت قابلیت اتکا هر ارائه  زارشات ماالی مای  ارهه.    
 ارهه  اه ايشاان از جايگااه       مال تقويت میهم نین افزايش هر هوره تلدي مديران، اين احت

خوه سو استفاهه نمايد. بنابراين نتايج، تئوري نمايند ی نیز تايید و لازوم محادوهيت هر تعاده    
 سالهاي تلدي تا ید می  رهه.  

هااي سااختار  میتاه حسابرسای       نتايج آزمون فرضیه اصالی ساوم هر خلاوص وي  ای    
هاي مالی تاثییر منفای     یته حسابرسی( بر تقلبژاستقالل  میته حسابرسی و تخل  مالی  م

و معناهاري هارند. به وبارت ساهه با افزايش هر اوضاي مستقد  میتاه حسابرسای و اوضااي    
 میته حسابرسای هاراي تخلا  ماالیژهاراي مادرك تحلایلی حساابداري، حسابرسای،        

هااي    تمديريت و اقتلاه( بر  د تعداه اوضاي  میته حسابرسای، احتماال تقلاب هر صاور    
الخلاوص تئاوري    يابد. اين نتايج منطبق با مباانی نظاري مطارح شاده ولای       مالی  اهش می

(، 1400(، شاکرخواه و همکااران ژ  2018نمايند ی و همسو با تحقیقاات بارازل و اشامیتژ   
(، 1389(، پوريانساب و ابراهیمای ژ  1388(، واهي زاهه و حیادري ژ 1395سجاهي و ا)میژ

باشاد. هر تحلیاد  ااربرهي      مای    (2020اسونووله و همکاارانژ  (،1395ابراهیمی و همکارانژ
نتايج اين فرضیه، می توان چنین استدالل  اره  اه روايات منشاور  میتاه حسابرسای ژالزم       

( می تواند  اهش معنی هاري هر زمینه تقلب مديران نقاش ايفاا نماياد،    1391االجرا از سال 
رتهاي ماالی شر تهاسات و باا اجاراي     چرا  ه اين  میته يکی از ار ان  یفیت بخشای صاو  

تر اجزاي اين منشور ژتا ید بر استقالل و تخل  اوضااي  میتاه(،  نترلهااي هاخلای       هقیق
  رهه.    یري تقويت می  شر تها به طرز چش 

ي ولمای باه شارح ذياد       تواند هساتاوره، پیشانهاه و ارز  افازوهه     نتايج اين پ وهش می
تواند موجب بسط مبانی نظري هر حوزه تقلاب    اين پ وهش می  ه نتايج  هاشته باشد: اول اين

هاي ماالی  ارهه، چارا  اه هر بررسای وواماد ماویر بار تقلاب، رويکرههااي             به وي ه تقلب
هاي صورت  رفته بدون هر نظر  ارفتن ضارورت تفکیاك وواماد هرون و بارون        پ وهش

مجزاي وواماد هرونای   سازمانی صورت پذيرفته است. اين مه  با توجه به ضرورت بررسی 
هر بررسی همزمان متغیرها بر تقلباات ماالی، از هياد اه آزمونهااي خطای مای تواناد غنااي         

توانااد از طريااق   تحلیااد آماااري را نیااز باوااث  اارهه. هوم اينکااه نتااايج اياان پاا وهش ماای   
هاي اضافی به حسابرسان آ اهی مناسبی هرباره ووامد هرون ساازمانی ایر اذار بار      آموز 

ي مالی، ارائه  ند. چرا  ه هر  ارهآوري شاواهد از طرياق روشاهاي تحلیلای، مای       ها  تقلب
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تواند با تا ید بر نسبتهاي متغیرهاي معناهار ژهمانند نسبت بدهی( بر احتمال تقلب و محاسابه  
منجر  رهه. سوم اينکه، رهنموههايی را هر اختیار مراجع تادوين     هقیق تر ريسك حسابرسی

 ذاران بازار سرمايه قرار ههد تاا باا تا یاد بار نتاايج        سابرسی و قانون ننده استاندارههاي ح
فرضیات هوم و سوم، الزماتی هر خلوص تعداه اوضاي غیر مو) ، اوضاي هیاثت ماديره   
شر ت، اوضاي مستقد  میته حسابرسی، اوضاي  میته حسابرسی هاراي تخلا  ماالی و   

راساتا باا توجاه باه ضارورت روايات       هوره تلدي مدير وامد هر نظر  رفته شوه. هر همین 
نظام نامه حا میت شر تی و منشور  میته حسابرسای، تعريا  و لازوم نظاارت بار اجاراي       

 صحیح اين مه  هوچندان خواهد بوه.
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