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تقلب يکی از مهم ترين موضیوعاتی اسیت که در حسیابداری و حسیابرسیی صیورتهای مالی مطرح
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در نتايج اين پژوهش بین هموارسازی سود و احتمال تقلب رابطة معناداری مشاهده نشد.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،بازارهای مالی ايالت متحده با افشای متعدد اعمال متقلبانه برخی شرکتها
به طور جدی متضییرر شییدهاند .ورلدکام ،انرون ،آدلفیا ،گلوبال کروسییینگ و تايکو فقط تعداد
اندکی از رسییوايیهای صییورتهای مالی هسییتند که بازار سییهام را دچار نوسییان کرده و باعث
سیییلب اعتماد عمومی شیییدهاند .از سیییوی ديگر اين رسیییوايی ها زيان های جبران ناپذير بر
سرمايهگذاران وارد آورده و توان رقابت آنها را از میان برده ا ست .ب سیاری از اين ر سوايیها
به پسانداز افراد ،مزايای بازنشییسییتگی ،آموزش دانشییگاهی و امنیت آينده آنها نیز زيان زده
است .اما بهجزء اين گروهها ،مديران و ساير کارکنان ،وکیالن ،حسابرسان و حسابداران نیز هر
کدام بهنحوی از اين تقلب ها آسییییب ديدهاند (وکیلی فرد و همکاران .)1388 ،در پاسیییخ به
رسوايی انرون ،انجمن حسابداران رسمی آمريکا ( )AICPAبیانیة زير را منتشر کرده است:
"حر فه ما از اعتبار عمومی خاصی برخوردار است و بیش از هزاران سال است که در خدمت
منافع همگانی قرار دارد .ولی ننگ فروپاشی انرون در زمانی اندک ،بسیاری از دارايیهای مهم
ما از جمله اعتماد عمومی را از میان برد .نتیجة اين رسیییوايیها اين بود که بسییییاری از مديران،
سرمايهگذاران ،ح سابداران ،مديران منابع ان سانی ،م سئوالن اجرايی و ديگران ،از خود بپر سند
که چگونه اين تقلب ها صیییورت می پذيرند و تا چه اندازه میتوان از زيان های آينده اعمال
متقلبانه شرکتها جلوگیری کرد "
از آنجا که پاسیییخهای متعددی میتوان در جواب اين سیییؤال مطرح کرد و با وجود اينکه
بسییییاری از تقلب های صیییورت های مالی ويژگی های متفاوت دارند اما ،تا کنون ارز يابی
صورت های مالی و عملکرد شرکت که توسط استفاده کنندگان خارجی و حسابرسان صورت
میگرفته تنها بر اساس معیارهای مالی بوده است .علی رغم اهمیت اين معیارهای کمی ،استفاده
از آنها در دنیای امروز ،صییینايع و سیییازمانها را با مشیییکالتی مواجه کرده اسیییت برای مثال،
اطالعات مالی اين معیارها افزون بر انباشییتگی فراوان ،اغلب با تأخیر بدسییت میآيند .همچنین
اين معیارها صییرفاً کمی بوده و عوامل مهم کیفی سییازمان را ناديده میگیرند (سییرداری زاده و
جهان شاد .)1393 ،بدين منظور در اين پژوهش م سأله ا صلی برر سی تأثیر معیارهای غیرمالی بر
گزارشیییگری مالی متقلبانه اسیییت .اگر حسیییابرسیییان بتوانند معیارهای غیرمالی مانند میزان
محافظهکاری ،کیفیت اقالم تعهدی و میزان هموار سازی سود را در کنار معیارهای مالی مرتبط
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سیییازند ،الگوهای متناقض بین اين دو معیار میتواند برای کشیییف واحدهايی با خطر تقلب باال
ا ستفاده شود .بنابراين در اين پژوهش رابطة شاخصهای کیفیت سود (معیار غیرمالی) بهعنوان
عوامل تشخیص احتمال تقلب با گزارشگری مالی متقلبانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به رغم پژوهش های متعدد خارجی در خصیییوص کشیییف تقلب در گزارش های مالی ،در
داخل کشور به اين موضوع توجه زيادی نشده است .مسئله گزارشگری مالی متقلبانه در ايران
از اهمیت ويژهای برخوردار اسیییت .افزايش تعداد شیییرکتهای پذيرفته شیییده در بورس که به
منظور جذب منابع مالی به انتشییار اوراق بهادار اقدام میکنند ،تالش به منظور کاهش مالیات بر
سود و ...از جمله داليل اهمیت موضوع است ( صفرزاده)1389 ،؛ لذا با توجه به اهمیت کشف
تقلب در گزارشییگری مالی در جهت حمايت از منافع سییرمايهگذاران ،تصییمیم بر آن شیید تا به
بررسی اين مسئله پرداخته شود که آيا میتوان با بررسی و تجزيه و تحلیل شاخصهای کیفیت
سود معرفی شده ،به کشف شرکتهايی که در آنها پديدة شوم تقلب رخ داده است پی برد
مبانی نظری پژوهش
تعریف تقلب و انواع آن

تقلب به معنی جعل کردن با قصییید فريب و يا به عبارتی فريب انجام شیییده با هدف کسیییب
مزيت ا ست .يک مؤ س سه تاريخی در ترکیه تقلب را به اين صورت زير تعريف میکند :تقلب
به عنوان يک ترفند فريبنده ،کالهبرداری ،بازی ،توطئه برای سیییوءاسیییتفاده کردن و هم چنین
گمراه کردن کسییی برای به دسییت اوردن مزيت اسییت .يکی ديگر از انواع تعاريف برای واژه
تقلب اين چنین اسیییت :ثروتمند کردن خود با کاهش عمدی ارزش دارايی به صیییورت مخفی
میباشد.
خطا ،اشتباهی است که به صورت غیر ارادی و ناخوداگاه اتفاق میافتد .اما عنصر اصلی که
خطا را از تقلب جدا میکند عنصر هدف و قصد میبا شد .در تقلب ،فرد مرتکب ،دارای قصد
و نیت میباشیید ،يعنی برای هدف خاصییی مانند افزايش ماديات کاری را انجام میدهد ،اما در
خطا هدف و نیتی وجود ندارد (ابراهیمی و همکاران.)1395 ،
نوع اول تقلب ،استفاده شخصی از منابع واحد تجاری است که شامل موارد زير است :
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الف) اختالس پولی قبل از ثبت حسیییاب ها ،دزدی چک های واحد تجاری ،دسیییت کاری
پروندههای بانکی .

ب) مزيت به دسییت آمده از طريق جعل اسییناد ،ايجاد هزينههای سییاختگی ،ايجاد بدهیهای
ساختگی .
ج) تخفیفهای نادرست و بدون مجوز ،سرقت از انبار ،سرقت دارايیهای ثابت .
د) ايجاد کارکنان دروغین و اختالس دستمزد آنها ،پذيرش رشوه از مشتريان .

هییی ی) ا ستفاده از کارتهای اعتباری واحد تجاری برای اهداف شخ صی ،د ستکاری ا ضافه
کاریها و به دست آوردن پرداختهای اضافی .

نوع دوم تقلب ،تهیه صورتهای مالی واحد تجاری به صورت دروغ ا ست که شامل موارد
زير است :
الف) تهیه صورتهای مالی مطابق با مقادير بودجه شده .
ب) کسب درآمدهای ناعادالنه از طريق ارائه صورتهای مالی نادرست .

ج) افزايش ارزش بازار واحد تجاری .
محافظهکاری حسابداری و احتمال گزارشگری متقلبانه
انصیاری و همکاران (  )1392بیان کردند که مديران اغلب بهمنظور گمراه کردن سیهامداران
نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت ،سود را مديريت میکنند .آنها در پژوهش خود به
يک رابطة منفی میان محافظهکاری و سیییطح کلی مديريت سیییود دسیییت يافتند .بنابراين جای
تعجب ندارد که ذينفعان مختلف شرکت ،مديريت سود را نامطلوب میدانند و تالش میکنند
تا اختیارها و اعمال نظر مديران را از طريق تشیییديد نظارت بر آن ها کاهش دهند .در همین
رابطه ،سهامداران محافظهکاری را بهعنوان يک ابزار نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی میکنند
که مديريت سود را محدود می سازد (گار سیا و همکاران .)2012 ،بر ا ساس پژوهشهای قبلی
محافظهکاری باعث ايجاد محدوديتهايی بر دسییتکاری سییود میشییود .اين مسییأله با ديدگاه
گسییتردهتر مطرح شییده دربارة محافظهکاری در پژوهش واتز ( )2003سییازگار و منطبق اسییت.
واتز ( )2003ب یان میک ند که يکی از نقش های مهم م حاف ظه کاری ،م حدود کردن رف تار
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گزارشییگری مالی فرصییتطلبانة مديران و نیز خنثی کردن و از بین بردن سییوءگیریهای اعمال
شده در گزارشهای مالی توسط افراد سودجو و منفعت طلب است.
هموارسازی سود و احتمال گزارشگری متقلبانه

تعاريف ارائه شییده از هموارسییازی سییود متنوع اسییت ،به گونهای که هر محققی با توجه به
روش مورد اسیییتفاده جهت هموارسیییازی سیییود ،تعريفی ارائه کرده اسیییت .بارنای و همکاران
( )1974هموار سازی سود را کاهش عمدی نو سانات سود در چارچوب ا صول ح سابداری به
حدی که برای شییرکتها عادی به نظر برسیید ،میدانند .بیلدمن ( )1973هموارسییازی سییود را
تالش اعمال شیده توسیط مديريت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سیود و در قالب اصیول
حسیابداری تعريف میکند .هر دو تعريف بر دسیتکاری سیود بر اسیاس سیود سینوات گذشیته
تأکید دارد؛ به گونهای که بازدهی غیرعادی کاهش يافته و سییود گزارش شییده با سییود مورد
انتظار يکی شود.
هموارسییازی سییود يک تکنولوژی حسییابداری برای بهبود عملکرد واحد تجاری محسییوب
میشییود .مديران در طی بحران مالی به دو دلیل عمده اقدام به هموارسییازی سییود میکنند.1 :
آنها با اين اقدام عملکرد بهتری را از خود به نمايش میگذارند .2 .سیییود به طور مداوم مثبت،
انتظارات سهامداران را از صورت جريان نقد باال میبرد که سبب افزايش قیمت سهم می شود
(فرانسیس و همکاران .)2004 ،هموارسازی سود نوعی مديريت سود میباشد ،اين کار تالشی
برای از بین بردن نوسانات سود نسبت به سود اقتصادی گزارش شده میباشد.
کیفیت اقالم تعهدی و احتمال گزارشگری متقلبانه

مديران شییرکتهايی که با بحران مالی مواجه شییدهاند ،بدلیل کاهش سییودآوری و در نتیجه
کاهش قیمت سییهام و پاداش خود ،انگیزههای بااليی برای اسییتفاده از اقالم تعهدی اختیاری و
دسیییتکاری سیییود دارند ،انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سیییود و کاهش کیفیت
اطالعات مالی میگردد ،بنابراين در شیییرايط بحران مالی اطمینان و اعتماد سیییرمايهگذاران به
سی ستم گزار شگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت ح سابداری از اهمیت بااليی برخوردار
میباشد (ابراهیمی و همکاران.)1395 ،
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مديران اغلب بهمنظور گمراهکردن سییهامداران نسییبت به عملکرد اقتصییادی واقعی شییرکت،
سود را مديريت میکنند .اين مديريت سود از طريق د ستکاری ارقام ح سابداری يا د ستکاری
فعالیتهای واقعی انجام میشییود (موسییوی شیییری و همکاران .)1395 ،گارسیییاالرا و همکاران
( )2009در پژوهشییی مشییابه با بررسییی نمونة بزرگی از شییرکتهای ورشییکسییتة انگلیسییی ،به
شییواهدی دسییت يافتند که نشییاندهندة دسییتکاری اقالم تعهدی و فعالیتهای واقعی در چنین
شرکتهايی بود.
پیشینة تجربی پژوهش
يانهانگ و همکاران ( )2017در پژوه شی به شنا سايی عوامل تقلب در گزارش مالی و رتبه
بندی آنها با ا ستفاده از تکنیک  AHPفازی پرداختند .آنها با برر سی مطالعات پی شین در اين
زمینه و همچنین نظرات کارشییناسییان مختلف به بررسییی عوامل مختلف وقوع تقلب پرداختند.
نتايج مطالعات ن شان داد مهمترين عامل در وقوع تقلب ،ف شار با انگیزه و کماهمیت ترين عامل
نگرش يا عقالنیت است .عالوه بر اين ،پنج عامل مهم ديگر در وقوع تقلب عبارتند از :عملکرد
ضعیف ،نیاز به تأمین مالی خارجی ،بحران مالی ،نظارت ناکافی هیئت مديره ،و رقابت يا ا شباع
بازار است.
هاشیییم و زاينودان ( )2016به شییناسییايی گزارشییگری متقلبانه با اسییتفاده از نسییبتهای مالی
پرداختند .آنها با برر سی شرکتهای متخطی بورس اوراق بهادار مالزی در بازة زمانی -2007
 2013دريافتند که اهرم مالی ،ترکیب دارايی ،سیییودآوری و پیش بینی بازدة سیییرمايه از جمله
عوامل مهم در شناسايی گزارشگری مالی متقلبانه محسوب میشوند.
آقاقله و همکاران ( )2014در پژوهش خود به بررسییی عوامل مثلث تقلب (فشییار ،فرصییت و
توجیه عقاليی) در ريسک تقلب پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که اهرم مالی و مبلغ فروش
بهطور مستقیم با پیش بینی سطح تقلب رابطه دارد و اندازة کمیتة حسابرسی و هیئت رئیسه نیز به
طور معکوس با سطح تقلب در صورتهای مالی مرتبط است.
احمد و همکاران ( )2009به بررسیییی رابطة میان گزارشیییگری مالی متقلبانه و ويژگی های
شییرکت (شییامل اندازة ،نوع مالکیت و کیفیت حسییابرسییی) پرداختند .آنها در مطالعة خود از
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روش رگرسیییون حداقل مربعات و نظرية هزينههای سیییاسییی اسییتفاده کردهاند .نتايج نشییان داد
اندازة شرکت و کیفیت حسابرسی رابطة منفی و معناداری با تقلب در گزازش مالی دارد.
آنسییاء و همکاران ( )2002در پژوهشییی با اسییتفاده از رگرسیییون حداقل مربعات به بررسییی
ارتباط میان شییاخصهای کیفیت حسییابرسییی و احتمال کشییف تقلب پرداختند .نتايج پژوهش
ن شان داد اندازة مؤ س سة ح سابر سی ،و ضعیت ت صدی ح سابرس و تجربة کاری ح سابر سان،
پیشبینی کنندههای خوبی از احتمال کشف تقلب است.
بل و کارسییلو ( )2000عوامل ريسییک تقلب را با اسییتفاده از نمونهای شییامل  382مشییاهده
(مشتمل بر  77موردِ تقلب و  305مورد غیرتقلبی) ،به کمک مدل رگرسیونی الجستیک آزمون
کردند .در مطالعة مذکور ،عوامل ري سک تقلب به اين شرح در نظر کرفته شده ا ست :سی ستم
کنترل داخلی ضیییعیف ،رشییید سیییريع شیییرکت ،سیییودآوری ناکافی ،دروغگويی مديريت به
حسییابرس ،وضییعیت مالکیت (خصییوصییی و عمومی) ،رفتار پرخاشگرانة مديريت ،تأکید بی
جهت مديريت بر دسیییتیابی به سیییود پیشبینی شیییده .نتايج پژوهش نشیییان داد که دروغگويی
مديريت به حسییابرس ،سیییسییتم کنترل داخلی ضییعیف ،رفتار پرخاشگرانة مديريت ،تأکید بی
جهت مديريت بر دستیابی به سود پیشبینی شده و وجود مشکالت قابل مالحظه در حسابرسی
معامالت ،بین مديران متقلب و غیرمتقلب متفادوت بوده است.
زارع بهنمیری و ملکیان ( )1395در پژوهشیییی به بررسیییی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب
پرداختند .آن ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی دريافتند بیش نمايی يا کم نمايی درآمد
و دارايیها از عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب است.
اعتمادی و زلقی ( )1392با اسیییتفاده از رگرسییییون لجسیییتیک به شیییناسیییايی عوامل مؤثر بر
گزارشیییگری مالی متقلبانه پرداختند .نتايج پژوهش نشیییان داد شیییرکتهای با نسیییبت بدهی به
حقوق صیییاحبان سیییهام و نسیییبت باالی بدهی بلندمدت به دارايیها از مهمترين شیییاخصهای
پیشبینی کننده تقلب در صورتهای مالی میباشد.
صفرزاده ( )1389در پژوهش خود با استفاده از تحلیل الجیت در دادههای مقطعی به بررسی
نقش داده های حسییابداری در ايجاد الگو برای کشییف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشییگری
مالی در بین  178شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای  1383الی
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 1386پرداخنه است .نتايج پژوهش حاکی از صحت طبقهبندی در  98/82درصد بوده و الگوی
مذکور توانايی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد.
فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینة آن ،فرضیههای پژوهش به شرح زير مطرح میشوند:
فرضیة اول :محافظهکاری اثر منفی و معناداری بر گزارشگری متقلبانه دارد.
فرضیة دوم :هموارسازی سود اثر مثبت و معناداری بر گزارشگری متقلبانه دارد.
فرضیة سوم :کیفیت اقالم تعهدی اثر مثبت و معناداری بر گزارشگری متقلبانه دارد.
روش پژوهش و جامعه آماری
اين پژوهش از نظر هدف ،از دسیییته کاربردی به شییی مار میرود و از نظر روش ،پژوهش
توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیونی است که در آن ،از تحلیل دادههای ترکیبی و ادغام استفاده
شییده اسییت .دادههای الزم برای اجرای پژوهش ،از لوح فشییردة رهآورد نوين جمعآوری شیید.
تجزيه و تحلیل دادهها در نرمافزار Eviewsانجام گرفت .جامعة آماری پژوهش ،شییرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1389تا  1394درنظرگرفته شدند .در
اين پژوهش ،نمونهگیری به روش حذفی انجام گرفت .شییییا يان ذکر اسییییت ،پس از اع مال
محدوديتهای فوق 174 ،شرکت انتخاب شدند که در مجموع شامل  1044م شاهده میبا شد
که در قالب نگاره ( )1ارائه شده است.
نگاره ( :)1روش انتخاب نمونه
تعداد

رديف

شرکتها

1

کل شرکتهايی که تا پايان سال  1394عضو بورس بودند.

488

2

شرکتهايی که طی سال  1389-1394از بورس حذفشده يا وقفة طوالنی داشتند.

()143

3

شرکتهايی که از نوع تأمینکنندة مالی ،سرمايهگذاری و بیمه بودند.

()78

4

شرکتهايی که دورة مالی آنها پايان اسفندماه نبود.

()69

5

شرکتهايی که در دورة بررسی ( )1394-1389تغییر سال مالی داشتند.

()10

6

شرکتهايی که اطالعات مالی آنها در دسترس نبود.

()14

تعداد شرکتهای انتخاب شده

174
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مدلهای پژوهش
مدل رگرسیون فرضیههای پژوهش به شرح رابطههای زير است:
رابطة )1

PROBMit = α0 + α1 UNCOit + α2 OLEVit + α3 SIZEit
+ α4 GROWTHit + α5 CFOit + εit

رابطة )2

PROBMit = α0 + α1 ESit + α2 OLEVit + α3 SIZEit
+ α4 GROWTHit + α5 CFOit + εit

رابطة )3

PROBMit = α0 + α1 DACit + α2 OLEVit + α3 SIZEit
+ α4 GROWTH + α5 CFOit + εit

که در اين رابطهها PROBM ،معرف احتمال تقلبUNCO ،محافظهکاری OLEV ،اهرم
مالی SIZE ،ا ندازة شیییر کت GROWTH ،رشیییید فروش CFO ،و جه ن قد عمل یاتیES ،

هموارسازی سود DAC ،اقالم تعهدی اختیاری و  ɛجزء خطا است.
نحوة اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغیر وابستة پژوهش

احتمال تقلب (:)PROBM
متغیر وابسییته در فرضیییههای پژوهش ،احتمال تقلب میباشیید که به پیروی از پژوهش انجام
شده تو سط کرد ستانی وتاتلی ( )1395میبا شد .برای اندازه گیری احتمال تقلب از مدل بنیش
( )1999به شرح رابطه  4استفاده میشود:
رابطة )4

PROBM = −4. 84 + 0. 920 DSRI + 0. 528 GMI + 0. 404 AQI
+ 0. 892 SGI + 0. 115 DEPI − 0. 172 SGAI
+ 4. 679 TATA−. 327 LVGI

بنیش به شرکتهای د ستکاری کننده سود عدد  1و شرکتهای غیر د ستکاری کننده ،عدد
صیییفر ،اختصیییاص داد .نقطة انقطاع اين مدل  -1/78میباشییید .بنابراين ،اگر مقدار PROBM

بیشتر از  -1/78با شد ،به احتمال زياد شرکت د ستکاری کنندة سود ا ست (کرد ستانی و تاتلی،
.)1395
که  ،PROBMاحتمال د ستکاری سود يا به عبارتی احتمال تقلب میبا شد و شامل  8متغیر
است که با استفاده از اطالعات صورتهای مالی به صورت زير محاسبه میشوند (کردستانی و
تاتلی)1395 ،
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 .1شاخص  :DSRIاين شاخص ن شان دهندة اين ا ست که مطالبات و درآمدها ،در دو دورة
متوالی با يکديگر همخوانی ندارد .افزايش ب سیار زياد در فروشهای شرکت ن شان دهندة تغییر
در سیییاسییتهای اعتباری شییرکت اسییت در اين رابطه  RECمیزان مطالبات و  SALESمیزان
فروش میباشد.
رابطة )5

RECt /SALESt
RECt−1 /SALESt−1

= DSRI

 .2شیاخص  :GMIشیاخص حاشییه سیود ناخالص ( ،)GMIاز رابطة  6بهدسیت میآيد .اگر
 GMIبزرگتر از  1با شد ،حا شیة ناخالص ب سیار تنزل يافته ا ست .ضعیف شدن حا شیة سود
ناخالص به معنای عالمت منفی از چشیمانداز شیرکت اسیت و احتمال دسیتکاری سیود افزايش
میيابد در اين رابطه 𝐺𝑂𝐶 بهای تمام شده کاالی فروش رفته است.
رابطة )6

SALESt−1 − COGt−1 /SALESt−1
SALESt − COGt /SALESt

= GMI

 .3شییاخص  :AQIشییاخص کیفیت دارايی میباشیید .اگر اين شییاخص بزرگتر از  1باشیید،
شیییرکت بهطور بالقوه هزينههای معوق و دارايیهای نامشیییهود را افزايش داده اسیییت .بنابراين
احتمال دسییتکاری سییود (تقلب) افزايش میيابد .در اين رابطه  ،CAجمع دارايی جاری،PPE ،
اموال ،ماشینآالت و تجهیزات و  ،ASSETSمجموع دارايیهاست.
رابطة )7

1 − (CAt + PPEt ) /ASSETSt
1 − (CAt−1 + PPEt−1 ) /ASSETSt−1

= AQI

 .4شاخص  :SGIشاخص ر شد فروش میبا شد که به طور کلی افزايش اين شاخص ن شان
دهنده تقلب و تحريف نمیباشد ،اما مديران شرکتهای بزرگ همواره تحت فشارهای زيادی
در رابطه با تأمین مالی و افزايش قیمت سهام میبا شند .در اين شرکتها در صورتی که ر شد
فروش منفی باشد ،قیمت سهام کاهش يافته و هزينههای زيادی را برای مديران ايجاد مینمايد.
رابطة )8

SALESt
SALESt−1

= SGI

 .5شاخص  :DEPIشاخص هزينه ا ستهالک میبا شد .در صورتی که اين ن سبت بزرگتر از
يک با شد نشان دهنده اين ا ست که هزينه ا ستهالک سال جاری نسبت به سال گذ شته کاهش
يافته اسیییت که اين کار ممکن اسیییت از طريق افزايش در عمر مفید دارايی ها و يا تغییر در
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روشهای اسییتهالک انجام شییده باشیید ،بنابراين انتظار رابطه مثبتی بین  DEPIو احتمال تقلب
وجود دارد .در اين رابطه 𝑃𝐸𝐷 ،هزينه استهالک است.
رابطة )9

DEPt−1 /PPEt−1
DEPt /PPEt

= DEPI

 .6شییاخص  :SGAIافزايش اين شییاخص نشییان دهنده کاهش بهرهوری واحدهای اداری و
فروش میبا شد .به عبارت ديگر نوعی عدم تنا سب بین هزينههای اداری و فروش با مبلغ فروش
وجود دارد .در اين رابطه ،SGA. EXP ،هزينههای عمومی ،اداری و فروش میباشد.
رابیییطیییة
)10

SGA. EXPt /SALESt
SGA. EXPt−1 /SALESt−1

= SGAI

 .7شاخص  :LVGIشاخص اهرم مالی میبا شد .در صورتی که اين ن سبت بزرگتر از يک
با شد میزان اهرم و ا ستفاده از بدهیها در سال جاری ن سبت به سال قبل افزايش يافته ا ست که
افزايش در بدهی ها ،زمینه الزم برای سیییود و تقلب را ايجاد مینمايد .بنابراين انتظار میرود
رابطه مثبتی بین  LEVIو تقلب وجود داشیییته باشیییید .در اين رابطه  ،LTDجمع بدهی های
بلندمدت و  CLجمع بدهیهای جاری است.
رابیییطیییة
)11

LTDt + CLt /ASSETSt
LTDt−1 + CLt−1 /ASSETSt−1

= LVGI

 .8شاخص :TATAبرای محاسبه اين نسبت اقالم تعهدی (تفاوت بین سود عملیاتی و جريان
نقدی) بر کل دارايی ها تق سیم شود و اين ن سبت برای هر سال محا سبه می شود .در اين رابطه
 ،ACCاقالم تعهدی میباشد.
رابطة )12

ACCt
ASSETSt

= TATA

متغیرهای مستقل پژوهش
محافظهکاری حسابداری (:)UNCO

برای اندازهگیری محافظهکاری از مدل گیولی وهاين ( )2000اسییتفاده شییده اسییت (زلقی و
بیات.)1394 ،
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NPit − OCFit
)× (−1
TAit

رابطة )13

= UNCO

در اين رابطه NPit ،سود خالص OCFit ،جريان نقد عملیاتی و  TAitجمع دارايیها است.
داليل انتخاب مدل باال برای اندازهگیری محافظهکاری به قرار زير میباشییید (زلقی و بیات،
:)1394
الف) مدلهای موجود برای اندازهگیری محافظهکاری از جمله مدل با سو ،پنمن و ژانگ که
در برخی از پژوهشهای داخلی نیز از آنها ا ستفاده شده ا ست در اندازهگیری محافظهکاری با
خطای زيادی مواجه هستند.
ب) مدل مورد استفاده اين پژوهش مبتنی بر اطالعات حسابداری است و در آن شاخصهای
بازار مورد استفاده قرار نگرفته است.
هموارسازی سود (:)ES

برای سیینجش هموارسییازی سییود از مدل فرانسیییس و همکاران ( )2004اسییتفاده شییده اسییت
(ايمانی برندق و عبدی.)1395 ،
) σ (CFOit /TotalAssetsit−1
) σ (Earnit /TotalAssetsit−1

رابطة )14

= Smoothit

در اين رابطه Smoothit ،هموارسییازی سییود σ ،انحراف معیار CFOit ،وجهنقد عملیاتی دوره
جاری TotalAssetsit−1 ،جمع دارايیهای ابتدای سال Earnit ،سود خالص دوره جاری.
اقالم تعهدی اختیاری (:)DAC

در اين فرضیییه اقالم تعهدی اختیاری براسییاس مدل کوتاری و همکاران ( )2005اندازهگیری
میشییود .در اين مدل قدر مطلق مقادير باقیماندة 𝑡𝑖𝜀 نشییان دهندة مقدار اقالم تعهدی اختیاری
است (پرساکیس و اياتريديس.)2015 ،
رابیییطیییة
)15

1
) + β2 (ΔREVit − ΔRECit ) + β3 GPPEit
Ait−1
+ β4 ROAit−1 + ɛit

( TACit = β0 + β1
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در اين رابطه TACit ،در کل اقالم تعهدی Ai (t−1) ،جمع دارايیهای ابتدای سیییال∆REVit ،

تغییر در فروش کل ∆RECit ،تغییر در حسییییاب های در يافتنی GPPEit ،دارايی های ثا بت و
 ROAit−1بازده دارايی در سال قبل است.
متغیرهای کنترلی تحقیق:
اهرم ()OLEV

نتايج تحقیقات پیشییین نشییان میدهد اهرم مالی باال بهطور بالقوه موجب افزايش اسییتفاده از
اقالم تعهدی و ساير انتخابهای ح سابداری افزايشدهندة سود می شود .دلیل اين کار ،تالش
در جهت پیشگیری از تخلف مفاد قراردادهای بدهی است .از سوی ديگر ،افزايش اهرم مالی با
کاهش میزان رفتارهای فر صتطلبانة مديران به کاهش مديريت سود منجر می شود .اين نسبت
از تقسیم بدهیهای بلندمدت بر جمع دارايیها محاسبه میشود (ابراهیمی و همکاران.)1395 ،
اندازة شرکت ()SIZE

پژوهشها نشان میدهد شرکتهای بزرگ بهدلیل کاهش هزينههای سیا سی و شرکتهای
کوچک برای اجتناب از زيان ،تمايل به اسیییتفاده از اقالم تعهدی و مديريت سیییود دارند .اين
نسبت از طريق لگاريتم فروش شرکت سنجیده میشود (ابراهیمی و همکاران.)1395 ،
رشد فروش ()GROWTH

شیییرکتهايی که در سیییال جاری نتوانسیییتهاند به رشییید فروش مناسیییبی دسیییت يابند ،برای
جلوگیری از نارضییايتی سییهامداران و اجتناب از کاهش سییود ،به دسییتکاری و افزايش سییود از
طريق اقالم تعهدی اقدام میکنند .اين نسبت بر اساس تغییرات فروش سال جاری نسبت به سال
قبل بهدست میآيد (ابراهیمی و همکاران .)1395
وجه نقد عملیاتی ()CFO

با توجه به اينکه مبلغ جريانهای نقدی عملیاتی پايین يا منفی ،يکی از نشیییانههای درماندگی
مالی است ،اين انتظار وجود دارد که میزان جريانهای نقدی بر استفاده از اقالم تعهدی اختیاری
و کیفیت سود تأثیرگذار باشد .اين نسبت از تقسیم وجه نقد عملیاتی به جمع دارايیها محاسبه
میشود (ابراهیمی و همکاران.)1395 ،
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی و همبستگی متغیرها

بهمنظور آشییینايی بیشیییتر با نمونة آماری و متغیرهای مورد مطالعه ،خالصیییة وضیییعیت آمار
توصیییفی متغیرهای پژوهش محاسییبه شییده اسییت .نگاره  2نمای کلی آمار توصیییفی متغیرها را
نشان میدهد .با توجه به نگاره ( ،)2میانگین متغیر احتمال تقلب  0/35بهدست آمده است؛ يعنی
در  35در صد م شاهدات احتمال تقلب وجود دارد .با توجه به مجازی بودن اين متغیر و دا شتن
ارزشهای صفر و يک (عدد  1برای مشاهدة احتمال تقلب است و عدد صفر برای حالتی است
که در مشاهده احتمال تقلب وجود ندارد) ،میتوان گفت تعداد  365مشاهده (سال یی ی شرکت)
در بین مجموع مشاهدات مشکوک به احتمال تقلب هستند .میانه برای اين متغیر صفر است که
ن شان میدهد  50در صد دادهها پايینتر از اين مقدار و  50در صد باالتر از آن قرار دارند .صفر
بودن میانه به اين معناست که بیشتر مشاهدات و حتی شرکتها در حالت عدم احتمال تقلب به
سییر میبرند .مقدار انحراف معیار برای اين متغیر  0/48بهدسییت آمد که نشییان میدهد متوسییط
نوسان از میانگین دادهها برای اين متغیر برابر با  0/48است.
نگاره ( :)٢آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

PROBM

0/35

0/00

1/00

0/00

0/48

UNCO

0/03

0/02

0/66

-0/79

0/14

ES

4/09

2/39

179/28

0/00

9/45

DAC

3758/92

1733/20

29045650

-18453846

1565590

OLEV

0/11

0/05

1/37

0/00

0/14

SIZE

13/50

13/42

19/72

8/90

1/64

GROWTH

0/18

0/14

2/74

-0/87

0/41

CFO

0/11

0/10

0/64

-0/34

0/13
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آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
برای بررسی پايايی متغیرها ،از آزمون فیشر کای اسکوار وهادری استفاده شده است .با توجه
به سطح معناداری هر يک از آزمونها ،در سطح  95درصد ،میتوان گفت متغیرهای مستقل و
کنترلی طی دورة پژوهش پايا بودهاند.
نگاره ( :)3نتایج آزمون مانایی
نام متغیر

فیشر کای اسکوار

آماره

هادری

آماره

نتیجة آزمونها

UNCO

0/000

632/8

0/000

19/89

مانا

ES

0/965

301/6

0/000

9/62

مانا

DAC

0/000

515/3

0/000

22/38

مانا

OLEV

0/000

645/7

0/000

18/63

مانا

SIZE

0/000

447/4

0/000

17/98

مانا

GROETH

0/000

606/8

0/000

16/00

مانا

CFO

0/000

656/7

0/000

16/53

مانا

در مدل رگرسیییون ،چنانچه همبسییتگی بین متغیرهای مسییتقل زياد باشیید ،ممکن اسییت به
مخدوش شییدن نتايج منجر شییود .منظور از همبسییتگی زياد ،همبسییتگی بیش از  0/50اسییت.
همانگونه که در نگاره  4مشاهده میشود ،بین متغیرها همبستگی بیشتر از  0/50وجود ندارد.
نگاره ( :)4نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی
UNCO
ES

UNCO

ES

DAC

OLEV

SIZE

GROWTH

CFO

1

-0/01

-0/17

0/23

-0/07

-0/21

0/44

1

0/01

0/03

0/00

-0/01

-0/06

1

0/01

0/01

0/03

-0/15

1

-0/09

0/00

-0/08

1

0/10

0/15

1

0/05

DAC
OLEV
SIZE
GROWTH
CFO

1

آزمون پنل یا پولبودن دادهها
برای آزمون دادهها ،ابتدا بايد پنل يا پولبودن دادهها را ت شخیص دهیم .برای اين کار آزمون
اف .لیمر اجرا میشییود .اگر در اين آزمون ،سییطح معناداری کمتر از  0/05باشیید ،دادهها پنل
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(تابلويی) مح سوب می شوند و در غیر اين صورت پول (ترکیبی) ه ستند .بعد از م شخص شدن
نوع داده ها با يد اثر های ثا بت و تصییییادفیبودن آن ها مشیییخص شیییود .برای اين کار نیز
آزمونهاسیییمن اجرا میشیییود ،در اين آزمون اگر سیییطع معناداری کمتر از  0/05باشییید ،اثرها
ثابتاند و در غیر اين صورت تصادفی محسوب می شوند .اما ،با توجه به اينکه متغیر وابسته در
تمامی فرضیییههای اين پژوهش يک متغیر مجازی (صییفر يا يک) اسییت بنابراين ،از رگرسیییون
لج ستیک در اين پژوهش ا ستفاده شده ا ست که ديگر بحث اثرات ثابت و ت صادفی کال منتفی
است.
آزمون فرضیههای پژوهش
 فرضیة اول :محافظهکاری اثر معناداری بر احتمال گزارشگری متقلبانه دارد.
نتايج تجزيه و تحلیل مدل رگرسیون لجستیک فرضیة پژوهش به شرح نگاره ( )5است .برای
بررسی معناداری کل مدل از آمارة  LRاستفاده میشود .با توجه به احتمال آمارة LR
محاسبهشده در نگاره (( )5معناداری مدل  )0/0000معناداری مدل به تأيید میرسد و مشخص
میشود حداقل يکی از ضرايب مدل رگرسیونی مخالف صفر است.
نگاره ( .)5نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیة اول
𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶 𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑈𝑁𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5
𝑡𝑖𝜀 +
معناداری
آمارة z
انحراف استاندارد
ضرايب مدل
متغیرها

مقدار ثابت مدل ()α0

-2/475

0/625

-3/957

0/000

محافظهکاری ()UNCO

-6/352

0/769

-8/256

0/000

اهرم ()OLEV

0/302

0/579

0/522

0/602

اندازة شرکت ()SIZE

0/143

0/046

3/109

0/002

رشد فروش ()GROWTH

0/877

0/188

4/652

0/000

وجه نقد عملیاتی ()CFO

-1/739

0/672

-2/587

0/010

ضريب تعیین مک فادن

0/1496

معناداری مدل

0/000

آمارة LR

200/25

تعداد مشاهدات

1031

نتايج مدل نشییاندهندة آن اسییت که بین متغیر مسییتقل محافظهکاری با متغیر وابسییتة احتمال
تقلب رابطة معناداری برقرار ا ست ،همچنین با توجه به ضريب بهد ست آمده برای متغیر مستقل
( )-6/352می توان نتیجه گرفت که بین متغیر مسیییتقل و وابسیییته رابطة منفی وجود دارد و با
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کاهش محافظهکاری ،احتمال تقلب افزايش میيابد ،بنابراين فرضیة اول پژوهش تأيید میشود.
مقدار ضیريب تعیین تعديلشیده در نتايج برآوردشیدة مدل رگرسییونی فرضییة پژوهش برابر با
 0/1496است که اين مقدار نشان میدهد حدود  15درصد رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی توضیح داده میشود.
 فرضیة دوم :هموارسازی سود اثر معناداری بر احتمال گزارشگری متقلبانه دارد.
نتايج تجزيه و تحلیل مدل رگرسیون لجستیک فرضیة دوم در نگاره  8درج شده است.
نگاره ( :)6نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیة دوم
𝑡𝑖𝜀 𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +

متغیرها

ضرايب مدل

انحراف استاندارد

آمارة z

معناداری

مقدار ثابت مدل ()α0

-2/556

0/588

-4/349

0/000

هموارسازی سود ()ES

0/004

0/007

0/496

0/620

اهرم ()OLEV

-1/006

0/537

-1/873

0/061

اندازة شرکت ()SIZE

0/167

0/043

3/880

0/000

رشد فروش ()GROWTH

1/166

0/182

6/394

0/000

وجه نقد عملیاتی ()CFO

-4/399

0/604

-7/285

0/000

ضريب تعیین مک فادن

0/0875

معناداری مدل

0/000

آمارة LR

117/25

تعداد مشاهدات

1032

برای برر سی معناداری کل مدل از آمارة  LRا ستفاده می شود .با توجه به احتمال آمارة LR

محاسیبهشیده در نگاره (( )6معناداری مدل ،)0/000معناداری مدل به تأيید میرسید و مشیخص
می شود حداقل يکی از ضرايب مدل رگرسیونی مخالف صفر است .با توجه به سطح معناداری
بهد ستآمده برای متغیر مستقل ( )0/620میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  95در صد
بین متغیر م ستقل هموار سازی سود با متغیر واب ستة احتمال تقلب ،رابطة معناداری وجود ندارد،
بنابراين فرضیة دوم پژوهش تأيید نمیشود.
 فرضیة سوم :کیفیت اقالم تعهدی اثر معناداری بر احتمال گزارشگری متقلبانه دارد.
نتايج مربوط به تجزيه و تحلیل مدل رگر سیون لج ستیک فر ضیة سوم در نگاره  7درج شده
است.
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نگاره ( :)7نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیة سوم
𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶 𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5
𝑡𝑖𝜀 +
معناداری
آمارة z
انحراف استاندارد
ضرايب مدل
متغیرها

مقدار ثابت مدل ()α0

-2/615
-7

0/618

-4/230

-8

0/000

کیفیت اقالم تعهدی ()DAC

2/14×10

7/72×10

2/769

0/006

اهرم ()OLEV

-1/000

0/538

-1/858

0/063

اندازة شرکت ()SIZE

0/172

0/046

3/746

0/000

رشد فروش ()GROWTH

1/136

0/183

6/205

0/000

وجه نقد عملیاتی ()CFO

-4/140

0/609

-6/795

0/000

ضريب تعیین مک فادن

0/0960

معناداری مدل

0/000

آمارة LR

128/59

تعداد مشاهدات

1032

برای برر سی معناداری کل مدل از آمارة  LRا ستفاده می شود .با توجه به احتمال آمارة LR

محاسییبهشییده در نگاره (( )9معناداری مدل )0/000معناداری مدل به تأيید میرسیید و مشییخص
می شود حداقل يکی از ضرايب مدل رگر سیونی مخالف صفر ا ست .نتايج مدل ن شان میدهد
بین متغیر مستقل اقالم تعهدی اختیاری و متغیر وابستة احتمال تقلب رابطة معناداری وجود دارد،
همچنین با توجه به ضريب بهدست آمده برای متغیر مستقل ( )2/14×10-7میتوان نتیجه گرفت
رابطة مثبتی بین متغیر مسییتقل و وابسییته برقرار اسییت و با افزايش اقالم تعهدی اختیاری ،احتمال
تقلب افزايش می يابد ،بنابراين فرضییییة سیییوم پژوهش تأيید میشیییود .مقدار ضیییريب تعیین
تعديل شده در نتايج برآورد شدة مدل رگرسیونی فرضیة دوم برابر با  0/0960است؛ به اين معنا
که حدود  10درصد رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اسییاسییی پژوهش حاضییر ،مطالعة نقش کیفیت سییود در شییناسییايی گزارشییگری مالی
متقلبانه میبا شد .بر همین ا ساس با طراحی فر ضیههای اين پژوهش و آزمون آنها به يافتههايی
دسیییت يافتیم که نشیییان داد محافظه کاری اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب دارد و اقالم
تع هدی اخت یاری اثر مث بت و مع ناداری بر احت مال تق لب می گذارد .در ن تايج اين پژوهش بین
هموار سازی سود و احتمال تقلب رابطة معناداری م شاهده ن شد .در ادامه به برر سی بی شتر نتايج
پژوهش میپردازيم:
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فرضیة اول پژوهش به بررسی اثر محافظهکاری بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته است.
نتايج پژوهش نشیییان داد محافظه کاری اثر منفی و معناداری بر احتمال وقوع تقلب دارد و با
کاهش سیییطح محافظهکاری ،احتمال تقلب افزايش میيابد .بنابراين ،انگیزه برای کاهش میزان
محافظهکاری در شییرکتهای متقلب که وضییعیت مالی آنها نامطلوب بوده و يا به هر دلیلی از
تقلب و تحريف عامدانه در صیییورت های مالی بهره میبرند ،به منظور پنهان نمودن عملکرد
ضییعیف شییرکت افزايش میيابد .اين نتايج بیانگر اين اسییت که مديران شییرکتهای متقلب،
بهدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود ،انگیزههای بااليی برای
اسیییتفاده از اقالم تعهدی اختیاری و دسیییتکاری سیییود و در نتیجه کاهش میزان محافظهکاری
دار ند ،ان جام چنین اع مالی منجر به کاهش کیف یت سیییود و کاهش کیف یت اطال عات مالی
میگردد ،لذا اين امر بر محافظه کاری اثر منفی خواهد داشیییت که از جمله پیامدهای وقوع
تقلب ،از بین رفتن ثروت سهامداران و ضعیف شدن اطمینان و اعتماد سرمايهگذاران به سیستم
گزارشگری مالی میباشد .نتايج فرضیة اول پژوهش با پژوهشهای انجام شده توسط انصاری
و همکاران ( ،)1392گارسیا و همکاران ( )2012و واتز ( )2003همخوانی دارد.
فر ضیة دوم پژوهش به برر سی اثر هموار سازی سود بر احتمال گزار شگری متقلبانه پرداخته
است .با توجه به مبانی نظری پژوهش و با توجه به اينکه جنبة منفی هموارسازی سود میتواند
جامة فريبآمیزی بر تن کند و منجر به تقلب و گزارشگری خدعهآمیز شود انتظار میرفت که
هموارسازی سود از شاخصهايی باشد که ما را در شناسايی گزارشگری متقلبانه ياری کند اما
برخالف انتظار ،با توجه به نتايج اين پژوهش و با توجه به عقیدة بارنای و همکاران ( )1974و
بیلدمن ( )1973که هموار ساز ی سود در قالب ا صول ح سابداری را يک تکنینک و تکنولوژی
حسابداری جهت بهبود عملکرد واحد تجاری تعريف میکنند ،اين فرضیه رد میشود .بنابراين،
شاخص هموارسازی سود در شناسايی احتمال تقلب اثری ندارد.
فرضییییة سیییوم پژوهش به بررسیییی اثر کیفیت اقالم تعهدی بر احتمال گزارشیییگری متقلبانه
پرداخته اسیییت .نتايج پژوهش نشیییان داد اقالم تعهدی اختیاری اثر مثبت و معناداری بر احتمال
تق لب دارد و با افزايش اقالم تع هدی اخت یاری ،احت مال تق لب افزايش می يا بد .کیف یت اقالم
تعهدی که درجة نقد شوندگی اين اقالم را ن شان میدهد يکی از ويژگیهای مهم کیفیت سود
حسابداری است ،با توجه به نتايج اين پژوهش سود حسابداری در شرايط گزارشگری متقلبانه
توسییط مديران از طريق اقالم تعهدی اختیاری مورد دسییتکاری قرار میگیرد و در نتیجه بر قابل
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اتکا بودن صییورتهای مالی تأثیر میگذارد .نتايج فرضیییة سییوم پژوهش با پژوهشهای انجام
شده تو سط ابراهیمی و همکاران ( ،)1395مو سوی شیری و همکاران ( ،)1395ا سما و نئوفیتو
( )2009و نیکخواه آزاد و ظريف فرد ( )1387مطابقت دارد.
نهايتاً ،با توجه به نتايج اين پژوهش که بهمنظور پیشبینی تقلب و شیییناسیییايی شیییرکتهای
متقلب از غیرمتقلب انجام شده ا ست میتوان گفت انگ شت اتهام به سمت شرکتهايی ن شانه
میرود که میزان محافظه کاری آن ها کمتر بوده و از اقالم تعهدی اختیاری باالتری اسیییتفاده
میکنند .بنابراين ،توصیه میشود:
با توجه به کشیف و اثبات معنادار بودن ارتباط برخی از شیاخصهای کیفیت سیود با احتمال
تقلب به سرمايهگذاران پی شنهاد می شود که عالوه بر مقدار سود گزارش شده به کیفیت سود
نیز دقت نظر داشته باشند چرا که طبق نتايج اين پژوهش ،سود گزارش شده توسط شرکتهای
متقلب از کیفیت الزم برخوردار نبوده است و از روی تحلیل کیفیت سود شرکتها میتوان به
احتمال وقوع تقلب در آنها پی برد.
همچن ین با توجه به اين که کاهش سیییطح محافظه کاری و افزايش اقالم تعهدی اختیاری از
جمله عوامل مهم احتمال وقوع تقلب در شییرکتها میباشیید بنابراين ،به حسییابرسییان توصیییه
می شود که عالوه بر روشهای حسابرسی در شاسايی وقوع تقلب که اغلباً کمی بودهاند به اين
معیارها در کار حسابرسی توجه نمايند.
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Abstract
Fraud is one of the most important issues in financial statements
accounting and auditing. The main purpose of the research is to identify
the factors influencing the probability of fraud occurrence in financial
statements reporting. This study considers earnings quality as a factor
effective on identifying a fraud risk and measures it using three indexes
of conservatism, earnings smoothing and accruals quality. The
probability of fraudulent reporting is measured using the Benish (1999)
model. This study examines financial information of 174 firms listed in
Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015, that is
1044 observations. The research data are analyzed by panel data
technique with fixed effects and its hypothesis test is through the
multiple regression model. Findings indicate that conservatism has a
significant and negative effect on the fraud probability and arbitrary
accruals have significant positive effect on the fraud probability. Finally,
the research findings could not approve a significant relationship
between earning smoothing and fraud probability in financial reporting.
Keywords: Probability of Fraudulent,
Conservatism, Earning Smoothing.

Accrual Quality, Accounting

Jel clacification: M41, C32

DOI: 10.22051/jera.2018.17041.1766
1Assistant Prof., Faculty of Economic, University of GonbadKavous, Iran,
(ali.karshenasan@gmail.com)
2Instructor, Group of accounting, University of Semnan, Semnan, Iran,
(abahraminasab@semnan.ac.ir)
3MSc.of accounting, University of Semnan, Semnan, Iran, Corresponding Author. (acc_mamashli@yahoo.com)

