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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران می باشد .کیفیت حسابرسی مستقل با متغیرهای رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی،
اندازه موسسات حسابرسی و تعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی اندازه گیری گردید .جامعه آماری تحقیق،
کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  1987لغایت انتهای سال 1980
می باشد .نمونه مورد بررسی تحقیق ،مشتمل بر  87شرکت که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید.
جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و روش رگرسیون لجستیک استفاده شد .نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان
می دهد که کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر دارد.

واژگان کلیدی :رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ،اندازه موسسات حسابرسی  ،تعداد مدیران ارشد شاغل در
موسسات حسابرسی ،تقلب مالی
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تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطالعاتی است که بتوان با کمک آن ها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب
تخصیص داد .یكی از مهمترین عوامل تصمیم گیری صحیح در مورد تخصیص بهینه منابع محدود مالی بازار سرمایه ،گزارش
حسابرسان مستقل در مورد صورت های مالی شرکتها می باشد .اطالعات مبنای اساسی تصمیم گیری ها است .جهت دار بودن،
گمراه کنندگی ،نامربوط بودن و ناقص بودن اطالعات می تواند منجر به تصمیم گیری غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.
در شرایطی که این تصمیم گیری ها پیامدهای مهم اقتصادی داشته باشند ،تصمیم گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از
کیفیت اطالعات دریافت شده قائل می شود .تقلب یک نگرانی مشترک برای طرف های مختلف مانند مدیریت شرکت و تنظیم
کننده ها است .انجمن بازرس گواهی تقلب ( )17 :0719انواع تقلب را به سه دسته تقسیم می کند که شامل اختالس دارایی ها،
فساد اداری و تقلب در صورت های مالی است .سه نوع تقلب می تواند برای شرکت یک ضرر باشد و تقلب در صورت های مالی
ضرر متوسط باالیی دارد (ایزالقورنی و همكاران .)0718 ،تقلب در صورتهای مالی نشان میدهد که شرکتها دچار مشكالت مالی
یا عملكرد مالی ضعیف هستند (نیا .)0710 ،عملكرد مالی ضعیف را می توان از نسبت های مالی نشان داد .تقلب ،فریبكاری به
شكل عمدی می باشد که به دو شكل دروغگویی و حقه زنی در می آید .در حقیقت ،قضایا را به صورت برعكس جلوه می دهند.
نسبتهای مالی مانند سودآوری ،نقدینگی و اهرمها میتوانند نشانهای از اقدامات متقلبانه در صورتهای مالی باشند(ایزالقورنی و
همكاران .)0718 ،حسابرسی یكی از اجزای با اهمیت از حاکمیت شرکتی می باشد که می تواند به عنوان ابزار کنترل کننده ای
قلمداد شود؛ ابزاری که می تواند کنترل و خاطر جمعی به همراه داشته باشد و انگیزه مدیران را در دستكاری نمودن مدیریت سود
به حداقل رساند .استانداردهای حرفه ای حسابرسی ،حسابرسان را ملزم می نماید تا کار حسابرسی را به نحوی برنامه ریزی نمایند
که از کشف اشتباهات و تحریف ناشی از تقلب اطمینان معقول کسب شود (آریس و همكاران .)0710،این پژوهش با هدف بررسی
تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده صورت می پذیرد .بنابراین سوال اصلی
پژوهش مورد نظر این میباشد :آیا کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از نظر تئوری طبق نظریه مثلث تقلب ،تقلب در صورتهای مالی از سه جزء تشكیل شده است .این نظریه مبتنی بر کار کرسی
( )1809است که نشان میدهد سه عنصر از اقدامات متقلبانه پشتیبانی میکنند که عبارتند از فشار ،فرصت و منطقیسازی .فشار
عاملی است که باعث اعمال غیراخالقی ناشی از فشارهای مالی و غیر مالی می شود .این فشار می تواند از ارزش نسبت های مالی
مانند سودآوری ،اهرم و نقدینگی نشان داده شود .این مسأله حداقل دربارۀ برخی پیامدهای بالقوۀ عملكرد وجود دارد که منافع
شخصی مدیریت تا حد زیادی تحت تأثیر محتوای صورتهای مالی قرار میگیرد (کاپریو .)0710،صورتهای مالی ،ابزاری برای
مخابرۀ اطالعات محرمانۀ مدیریت در خصوص وضعیت مالی عملیات سازمان یا شرکت به مالكان سهام و دیگر ذینفعان است؛ از
اینرو ،این امكان برای سهامداران مهیا میشود که قراردادهای میان آنان و مدیران را صرفنظر از ماهیت دقیق این قراردادها
اجرایی نمایند؛ اما مدیریت در صورت نبود هرگونه مداخله ،انگیزۀ خاصی برای بیان حقایق صورتهای مالی ندارد .این مسأله
حداقل دربارۀ برخی پیامدهای بالقوۀ عملكرد وجود دارد که منافع شخصی مدیریت تا حد زیادی تحت تأثیر محتوای صورتهای
مالی قرار میگیرد (کاپریو .)0710،سقوط شرکتهای بسیاری (مانند انرون ،وردکام و گلوبال کراسینگ) اثربخشی حاکمیت شرکتی،
کیفیت گزارشهای مالی و قابلیت اعتماد کارکردهای حسابرسی را با تردید همراه کرد .این موارد ،تقلب در صورتهای مالی،
نگرانیهای جدی را دربارۀ -1 :اثربخشی حاکمیت شرکتی -0 ،صداقت و رفتار اخالقی مدیران ارشد بهویژه زمانی که آنها به
دستكاری حسابها متهم شدهاند -9 ،کفایت و اثربخشی کنترلهای داخلی -0 ،قابلیت اتكای گزارشهای مالی -0 ،کیفیت
حسابرسی و  -9درستی بازارهای سهام به همراه داشت (صالح و همكاران )0719،وجود ضعف در کنترلهای اعمالشده بر مدیریت
ارشد شرکت (مانند محیط کنترلی)  ،شرایطی را به وجود میآورد که به تقلب در صورتهای مالی منجر خواهد شد؛ از اینرو،
دانشگاهیان ،قانونگذاران و دستاندرکاران حرفه معتقدند حسابرسی ،ظرفیت اثرگذاری در وقوع تقلب در صورتهای مالی را دارد.
پژوهشهای نظری و تجربی اخیر نیز نشان میدهد حسابرسی و برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورتهای
مالی تأثیر دارد .سودآوری نسبتی است که توانایی یک شرکت را برای کسب سود نشان می دهد (ون هورن و وارچوویچ .)0770 ،بر
اساس تئوری مثلث تقلب ،اگر شرکت تحت فشار قرار گیرد ،مانند سودآوری پایین ،شرکت ها را تشویق به تقلب در صورت های
مالی می کند ،بنابراین شرکت سیگنال مثبتی را به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان ارائه می دهد .رابطه بین سودآوری و تقلب در
صورتهای مالی توسط چندین مطالعه از جمله تحقیقات دیگری از زینودین و هاشم ( )0719نشان داده شده است .برخی پژوهش
ها نشان دادند که هر چه سودآوری کمتر باشد ،فشار بیشتری بر شرکت تقلب در گزارش مالی را تشویق خواهد کرد .با توجه به
اینكه تحقیقات کمی در این خصوص انجام شده ،در این پژوهش ،این مسأله بررسی میشود که آیا کیفیت حسابرسی بر احتمال
وقوع تقلب مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
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پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمی توان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط موسسات حسابداری
رسمی تحلیل کرد .تحقیقات نشان داده است که ساختارموسسه حسابرسی نیزبرکیفیت حسابرسی اثردارد کیفیت حسابرسی،
درموسسه هایی که ساختار قوی تری در استفاده از روشهای حسابرسی دارند،با سایر موسسه ها تفاوت دارند .از طرفی،رابطه
مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد و اگر موسسه های بزرگ حق الزحمه بیشتری به صاحبكار
تحمیل میكنند به این معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است.دی آنجلو کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو
احتمال تعریف کرد .اول این که حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبكار را کشف کند .دوم این که آن نقص را گزارش کند.
کشف نقص ،کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری می کند .در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه
های حسابرس برای افشاگری دارد .علی رغم این که تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی وجود ندارد که در برگیرنده انواع
حسابرسی ها باشد ،به طور منطقی می توان تصور کرد که کیفیت حسابرسی شامل رعایت رویه ها و استانداردهای حسابرسی است
(سجادی و همكاران.)1981،
تحقیقات پیرامون کیفیت حسابرسی در جهان بر دو محور متمرکز بوده است :انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت باال و انگیزه
تقاضا برای حسابرسی با کیفیت باال .انجمن بازرسان رسمی تقلب ،تقلب را اینگونه تعریف کرده است که هر عمل غیرقانونی که
همراه با فریب ،پنهان کاری و تخطی و نقض اعتماد باشد .این اعمال همراه با تهدید و یا فشار فیزیكی نمی باشد .تقلب توسط
افراد یا سازمان ها برای بدست آوردن پول ،دارایی یا خدمات ،اجتناب از پرداخت یا زیان خدمات و یا ایمن ساختن مزیت تجاری یا
شخصی صورت می گیرد و طبق تعریف انجمن حسابداران رسمی آمریكا 1تقلب عبارتست از یک مفهوم وسیع غیرقانونی که
براساس اینكه آیا عمل انجام شده از روی قصد یا عمد بوده باشد و خیر ،از اشتباه متمایز شمرده می شود(.خالقی.)1981،
رضایی و همكاران( )1988به بررسی کشف تقلب صورتهای مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورتهای مالی پرداختند.
داده های اولیه مورد بررسی در این پژوهش ،مربوط به نمونه آماری با حجم  190شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی مقطع زمانی  1989-1989میباشد ،که به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک گزینش شده اند .نمونه آماری پژوهش با
توجه به نوع گزارش حسابرسی به دو گروه مجزا شامل شرکت های متقلب( )1و شرکت های غیرمتقلب( )7دسته بندی شده اند.
متغیرهای مستقل تاثیر گذار بر تقلب در این پژوهش در برگیرنده  01متغیر مالی و غیر مالی می باشد که بر اساس مبانی نظری و
پیشینه پژوهش انتخاب شده اند .در نهایت داده های مربوط به متغیرها که به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است ،به پنچ
تكنیک برتر از بین تكنیک های یادگیری ماشین داده شده است ،که این تكنیک ها شامل؛ شبكه های بیزین ،درخت تصمیم،
شبكه های عصبی  ،ماشین بردار پشتیبان و روش ترکیبی می باشد .پس از بكارگیری این تكنیک ها در کشف تقلب صورتهای
مالی  ،نتایج نشان داد تمامی تكنیک ها قابلیت کشف تقلب صورتهای مالی را در سطح نسبتا باالیی دارند و تكنیک پیشنهادی
ترکیبی با میزان نرخ پیش بینی  %8960دارای دقت و توان ارزیابی باالتری نسبت به سایر تكنیک ها است.
بهرامی و همكاران( )1988به پیشبینی تقلب در صورتهای مالی متقلبانه پرداختند .متغیر وابسته در این پژوهش تقلب در
صورتهای مالی است که با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری اندازهگیری میشود .متغیرهای مستقل عبارتند از فشار ثبات و پایداری
مالی ،فرصتطلبی مالی شخص مرتكب تقلب ،نظارت غیرمؤثر ،نظارت مؤثر ،فشار انتظارات بیرونی ،و اهداف پیشبینی شده مالی.
جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری نیز به تعداد  89شرکت طی
سالهای  1980الی  1980با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از
مدل رگرسیون چند متغیره و الگوی دادههای تابلویی نشان داد فشار ثبات و پایداری مالی رابطه معناداری با تقلب در صورتهای
مالی متقلبانه دارد.
عزیززاده و خداداده ی شاملو ناصر ( )1989به تعیین ارتباط بین ضعف کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر
کیفیت حسابرسی پرداختند در این پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده  Zآلتمن اندازهگیری شده است.
ضعف کنترلهای داخلی نیز با استفاده از اطالعات مندرج در گزارش حسابرسان تشخیص داده شده است .برای اندازهگیری کیفیت
حسابرسی از سه معیار تخصص صنعت حسابرس (بر اساس مدل پالمرز) ،دوره تصدی حسابرس (بهوسیله تعداد سالهای متوالی
انجام حسابرسی توسط یک حسابرس) و اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ در نظر
گرفته شده است) مورد سنجش قرار گرفته است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روششناسی علی پس رویدادی
میباشد .جامعه آماری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونهگیری هدفمند  177شرکت در
نمونه آماری قرار گرفتهاند .دوره زمانی پژوهش سالهای  81تا  89است .برای آزمون فرضیهها از تجزیهوتحلیل رگرسیون
لجستیک بهرهگیری شده است .نتایج نشان میدهد که بین ضعف کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط مستقیم و
معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی هیچگونه تأثیری بر ارتباط بین ضعف کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه
ندارد.
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رضا زاده و محمدی ( )1989به بررسی توانایی مدیریتی ،ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه پرداختند .از این رو،
هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیلکنندگی ارتباطات
سیاسی شرکتها بر این رابطه است.برای دستیابی به هدف پژوهش 108 ،شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1987لغایت  1989انتخاب شدند .فرضیههای پژوهش بر مبنای رگرسیون دادههای ترکیبی آزمون شدند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش
حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکتها با دولت ،تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف
نمیکند.
تشدیدی و همكاران( )1989به ارائه رویكردی نوین در پیشبینی و کشف تقلب صورتهای مالی با استفاده از الگوریتم زنبور
عسل پرداختند .برای بررسی موضوع سه روش الگوریتم زنبور عسل ،الگوریتم ژنتیک و رگرسیون لوجستیک به کارگرفته شده است.
نمونه آماری این مطالعه متشكل از  107شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( 97شرکت مشكوک به تقلب و  97شرکت غیر
متقلب) برای دوره زمانی  1990-1989است .شرکتهای مشكوک به تقلب بر مبنای  )1اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی )0 ،وجود
تعدیالت سنواتی با اهمیت و صورتهای مالی تجدید ارائه شده در مورد موجودیها و سایر داراییها و )9 ...وجود اختالفات مالیاتی
با حوزه مالیاتی طبق یادداشت ذخیره مالیات بر درآمد و پرونده مالیاتی و بند شرط گزارش حسابرسی انتخاب شدند .پس از استفاده
از آنتروپی متقابل 19 ،نسبت مالی به عنوان پیشبینی کنندههای بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شدند .یافتههای پژوهش
نشان داد که روش الگوریتم زنبور عسل با دقت پیشبینی  90/0درصد نسبت به دو روش الگوریتم ژنتیک با دقت  00/0درصد و
رگرسیون لوجستیک با دقت  00/0درصد ،از عملكرد بهتری جهت شناسایی شرکتهای مشكوک به تقلب در صورتهای مالی
برخوردار است.
ابراهیمی و همكاران()1989به بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه در
صورتهای مالی پرداختند ..نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت ،نشان
می دهد که در سطح اطمینان  % 80کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری بر احتمال گزارشگری متقلبانه در صورت های مالی
دارد ،به عبارت دیگر با افزایش کیفیت حسابرسی احتمال تقلب و میزان مدیریت سود کاهش می یابد ،همچنین نتایج تحقیق بیانگر
رابطه منفی و معناداری بین رعایت حقوق سهامداران و احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد.
زارع بهنمیری و ملكیان کله بستی ( )1980به رتبهبندی عوامل موثر بر احتمال احتمال وقوع تقلب مالی با توجه به گزارش
حسابرسی صورتهای مالی پرداختند .نتیجه تحقیق نشان داد ،بندهای مربوط به بیشنمایی یا کمنمایی درآمد و داراییها
دارای باالترین اولویت در عوامل موثر بر احتمال احتمال وقوع تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورتهای مالی
میباشد.
حمزه زادی و اعتمادی( )1980با استفاده از نسبت های مالی بر پیش بینی تقلب در صورت های مالی بوسیله شبكه عصبی
مصنوعی پرداختند .نمونه آماری تحقیق شامل  900شرکت ( 908شرکت دارای نشانه های تقلب و  009شرکت فاقد نشانه های
تقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی  1990-1999است .از میان  08نسبت مالی اولیه 10 ،نسبت به
عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند .چند مدل شناسایی صورت های مالی دارای تقلب بر اساس شبكه
عصبی پرسپترون چند الیه با تعداد نرون و توابع فعالسازی مختلف ایجاد شدند .نتایج حاکی توانایی مدل های مبتنی بر شبكه
عصبی در پیش بینی تقلب در صورت های مالی است.
سادگالی و همكاران ( )0718در پژوهشی با عنوان عملكرد تكنیک های یادگیری ماشینی در کشف تقلب ،به بررسی جامع
روش های کشف تقلب مالی با استفاده از روش های داده کاوی پرداختند .آنها دریافتند که روش های هوش مصونوعی در مقایسه
با روش رگرسیون لوجستیک عملكرد بهتر و دقیق تری در پیش بینی تقلب گزارشگری مالی برخوردار است.
ایزالقورنی و همكاران ( )0718در پژوهشی به بررسی رابطه بین نسبت مالی و ریسک تقلب صورتهای مالی تعدیل شده توسط
کیفیت حسابرس پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که ریسک تقلب در صورتهای مالی تحت تأثیر نسبتهای نقدینگی
مالی است ،در حالی که نسبتهای مالی سودآوری و اهرم تأثیری بر تقلب در گزارشهای مالی ثابت نشده است .این مطالعه با ارائه
شواهدی که نشان میدهد کیفیت حسابرسان میتواند اقدامات متقلبانه در صورتهای مالی را با سودآوری پایین سرکوب کند،
کمكی را ارائه میکند.
سورانكه ( )0719طی پژوهشی با عنوان حسابرسی داخلی و کنترل تقلب در سازمانهای دولتی نیجریه بیان میدارد که انجام
تقلب در سازمان های دولتی آسانتر بوده و هر ساله منابع قابل توجهی از منابع عمومی به علت تقلب ناشی از عدم کارایی
حسابرسی داخلی و مستقل از بین میرود .یافتههای حاصل از بررسی داده ها نشان داد که ،واحد حسابرسی داخلی نقش قابل توجهی
در پیشگیری و کشف تقلب ندارد .همچنین محقق بیان نمود که تاکید صرف بر استقالل واحد حسابرسی داخلی برای پیشگیری و
کشف تقلب کافی نبوده و باید سایر ویژگیهای اساسی مانند تخصص و تجربه را نیز لحاظ نمود.

کوربال و همكاران )0710( 1به بررسی ارتباط میان گردش اجباری مؤسسه های حسابرسی با حق الزحمۀ حسابرسی و کیفیت
حسابرسی روی نمون های مشتمل بر  1099سال -شرکت ایتالیایی طی دورۀ طوالنی  1889تا  0711پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد ،کیفیت حسابرسی پس از گردش اجباری از مؤسسه های کوچک به مؤسسه های بزرگ ،ارتقا یافته است  .بر اساس
نتیجۀ دیگر این پژوهش ،حق الزحمۀ حسابرسی پس از گردش اجباری از مؤسسات بزرگ به کوچک کاهش می یابد ،اما از
مؤسسات کوچک به بزرگ تغییری نمی کند.
کاناپیكین و گراندین )0710( 0در "مدل کشف تقلب در صورت های مالی به وسیله نسبت های مالی " به بررسی کشف تقلب
توسط نسبت های مالی پرداختند .نتایج تحقیق  ،حصول مدل لجستیک به منظور کشف تقلب با استفاده از  0نسبت مالی  ،موجودی
کاال به کل دارایی ها ،فروش به دارایی ها ی ثابت  ،کل بدهی ها به کل دارایی ها و وجه نقد به بدهی های جاری می باشد.
.درصد کلی صحیح بودن این مدل  84.8%می باشد.
اریس 9و همكاران (  )0710در مطالعه ای با عنوان "کشف صورت های مالی متقلبانه با استفاده از روش های آماری" با توجه
به اینكه آمارها نشان داده اند که شرکت هایی با کارمندان کمتر از  177نفر نسبت به شرکت های بزرگ ،موارد تقلب بیشتری را
تجربه کرده اند ،آنها از سه روش آماری به نام مدل بنیش ،نمره  Zآلتمن و نسبت های مالی استفاده کرده اند .نتایج نشان داد که
مناطق خطری وجود دارند که نیاز به بررسی های بیشتری توسط مدیریت دارند .همچنین در این تحقیق ،استقرار واحد حسابرسی
داخلی به منظور اطمینان از عملكرد شرکت ،صحت گزارشگری مالی و تبعیت از مقررات ،پیشنهاد شده است.

روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ اجرا پس رویدادی و در بررسی رابطه متغیرها همبستگی است.برای
تجزیه و تحلیل اطالعات از روش رگرسیون خطی چند متغیره و از روش دادههای ترکیبی استفاده شد .استفاده میگردد.

 -1-3نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق ،کلیه شرکتهای غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال
 1987لغایت انتهای سال  1980می باشد نمونه مورد بررسی تحقیق ،مشتمل بر شرکت با استفاده از روش حذفی سیستماتیک بر
مبنای سه معیار به شرح ذیل انتخاب می گردند:
 -1اطالعات کامل و تفصیلی صورتهای مالی ساالنه هریک از شرکتها در تابلو بورس تهران در دوره  9ساله مورد
بررسی (1987تا  )1980موجود باشد.
 -0شرکتهای مورد بررسی تا پایان سال 1980همچنان عضو بورس باشند.
 -9شرکتهایی که طی یكی از سالهای مورد بررسی ،معاملهای بر روی آنها صورت نگرفته باشد از جامعه آماری حذف
گردیدهاند.
با اعمال شرایط فوق و با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد  87شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)25تابستان  ،5045جلد دو

 -3روش شناسی پژوهش

 -4فرضیههای پژوهش
با عنایت به مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده ،فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین و آزمون شده است:
فرضیه :کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر
دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی مطرح شده و با استفاده از مدل زیر
مورد آزمون قرار میگیرد:
Financial fraud𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 Nusmwa 𝑖𝑡 + 𝑎2 Rqccpa 𝑖𝑡 + 𝑎3 Size Aud 𝑖𝑡 + 𝑎4 Size 𝑖𝑡 + 𝑎3 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜀it

متغیر وابسته در این تحقیق : Financial fraud ،تقلب درصورت های مالی است که از ماهیت کیفی برخوردار بوده ودارای
مقیاس سنجش اسمی است .برای انتخاب شرکت های متقلب در صورت های مالی ،روش فرقاندوست حقیقی و برواری(، )1999
مورد استفاده قرار گرفته است .در این روش فرض گردیده است که شرکت هایی که گزارش های حسابرسی آن ها مردود ،عدم
اظهارنظر یا مشروط بوده اند دارای احتمال بیشتری به ارتكاب تقلب نسبت به شرکت هایی می باشند که گزارش حسابرسی مقبول
دارند .بنابراین در ابتدا شرکت هایی که گزارش حسابرسی آن ها مردود ،عدم اظهارنظر یا مشروط بوده شناسایی می شود .سپس از
بین موارد شناسایی شده ،آن هایی که در گزارش حسابرسی شان یكی از مصادیق تقلب ذیل علت نوع اظهارنظرشان ذکر گردیده
1 Corbella et all
2 Grundiene&Kanapickiene
3 Aris
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است ،با به عنوان شرکت متقلب شناسایی می شوند .پنج مصداق اول بر مبنای پژوهش فرقاندوست حقیقی و برواری()1999
انتخاب گردیدکه عبارتند از:
 -1شناسایی نادرست درآمدها و سنجش درآمدهای تحقیق یافته
 -0بیش نمایی در دارایی ها و موجودی های آخر دوره
 -9شناسایی نادرست هزینه ها و عدم سنجش هزینه های محقق شده
 -0کم نمایی در بدهی ها و استفاده نادرست و متقلبانه از حساب های ذخیره
 -0عدم تهیه صورت های مالی با فرض توقف فعالیت شرکت هایی که فرض تداوم فعالیت آن ها به شكل اساسی زیر
سوال رفته است
 -9بكارگیری نادرست یا عدم رعایت رویه ها ،برآو رد و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری مرتبط با اندازه گیری،
شناسایی ،طبقه بندی و ارائه یا افشا اقالم با اهمیت صورت های مالی(کمیته تدوین استاندارد های حسابرسی )1981
 = Nusmwaتعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی .ازفهرست موسساتی که اطالعات تفصیلی آنان در اجرای
مصوبه شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در وب سایت اختصاصی مربوطه قرار گرفته است تعدا مدیران ارشد استخراج وسپس
نسبت(درصد) تعداد مدیران ارشد شاغل در موسسه حسابرسی به تعداد کل مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی در سال مورد
نظر تعیین می گردد.
 =Rqccpaرتب ه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی موسسات حسابرسی .از فهرست موسساتی که اطالعات تفصیلی آنان
در اجرای مصوبه شورایعالی جامعه حسابداران رسمی در وب سایت اختصاصی مربوطه قرار گرفته است رتبه کنترل کیفیت موسسه
حسابرسی استخراج ودر صورت کسب نمره "الف"برابر یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است.
 = Size Audاندازه موسسه حسابرسی ،چنانچه شرکت توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده باشد مقدار یک و برای
سایر موسسات مقدار صفر می گیرد.
متغیرهای کمكی:
 :Sizeاندازه شرکت که توسط لگاریتم طبیعی ارزش دارایی های شرکت اندازه گیری میشود.
 :Leverageنسبت بدهی ها به کل دارایی ها
در این پژوهش با توجه به اینكه متغیر وابسته ،طبقهای و دارای دو ارزش (صفر و یک) می باشد از مدل رگرسیون لجستیک
برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود .پیش شرط های انجام رگرسیون خطی مانند وجود رابطه خطی بین متغیر های مستقل و
وابسته ،همسانی واریانس متغیر وابسته و متغیر های مستقل( ،)Homoscedasticتوزیع نرمال متغیر وابسته و باقیمانده ها یا
خطای اندازه گیری مدل را نیاز ندارد .لیكن موضوع همراستایی چند گانه در رگرسیون لجستیک نیز وجود دارد که به معنای
عملكرد خطی هر یک از متغیر های مستقل نسبت به یكدیگر است .برای این منظور برای هر ضریب بتا باید مقدار standard
 errorsجزیی باشد .اگر هر متغیر مستقلی دارای خطای استاندارد باالیی باشد نشان از وجود همراستایی چند گانه روی آن متغیر
دارد(افالطونی عباس و نیكبخت.)1998،
در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر ارایه می شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می شود.
جدول شماره  -1آمار توصیفی متغیرها
SIZEAUD

عنوان

اندازه موسسه
حسابرسی

SIZE

LEV

اندازه شرکت

اهرم مالی

میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی

7697009
7
1
7
7609170
7690009
1601009

1960000
10
18
11
1690800
7690908
9609078

7690078
7690
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7
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9
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7
1
7
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16991990

آمار توصیفی در جدول شماره  1ارائه گردیده است .به طور کلی ،آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع
زیادی برخوردار است .به عنوان نمونه ،آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل اندازه شرکت به ترتیب
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برابر  18و 11و انحراف معیار آن نیز برابر با  1690است .در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع
شرکتهای انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرها بهعنوان یكی از مفروضات مدلهای رگرسیونی ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف بهره
برده میشود .الزم به ذکر است که اگر بر اساس نتایج حاصله از این آزمون ،سطح خطای بیشتر از  7/70مشاهده شود ،بدین ترتیب
نرمال بودن متغیر مورد بررسی تأیید میشود .لذا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای موردپژوهش با استفاده از این آزمون ،بایستی
فرضیههای آماری ( H0توزیع متغیر نرمال است) و ( H1توزیع متغیر نرمال نیست) مورد آزمون قرار گیرند.

توزیع
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

پس از پیادهسازی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای موردبررسی در این پژوهش ،نتایج حاصل از آنکه در جدول
 0نشان دادهشده است بیانگر این موضوع است که تمامی متغیرهای موردبررسی نرمال میباشند.
یكی دیگر از مواردی که الزم است قبل از برآورد مدل اصلی بررسی شود ،آن است که مانایی تمام متغیرهای مورداستفاده
جهت تخمین مدل پژوهش مورد آزمون قرار گیرند .د .نتایج حاصل از آزمون هادری در جدول 9نشان دادهشده است.
جدول -3نتايج حاصل از آزمون هادری (آزمون مانايی متغیرهای پژوهش)
مقدار آماره
متغیر

احتمال

اندازه موسسه حسابرسیSIZEAUD

0/00

7/799

اندازه شرکتSize

0/08

7/798

اهرم مالیLEV

0/09

7/777

رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی موسسات حسابرسیRQCCPA

9/08

7/777

 NUSMWAتعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی

0/90

7/777

تقلبFinancial fraud

9/10

7/777

اندازه موسسه حسابرسیSIZEAUD

0/80

7/700
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جدول  -2نتايج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
سطح معنیداری
آماره آزمون
متغیر
7/108
7/989
اندازه موسسه حسابرسی SIZEAUD
7/109
7/809
اندازه شرکت Size
7/990
7/089
اهرم مالیLEV
رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی موسسات RQCCPA
7/798
1/089
حسابرسی
7/090
7/809
تعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسیNUSMWA
7/100
1/190
تقلب Financial fraud

همچنین نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان میدهد که تمامی متغیرهای تحقیق مانا بوده و بدین ترتیب مدل پژوهش با
مشكل رگرسیون کاذب مواجه نخواهد شد .نتایج مربوط به آزمون فرضیه در جدول  0ارائه شده است.
با توجه به آماره  LRو احتمال مربوط به آن میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  %88معادله رگرسیون معنیدار است.
ضریب تعیین مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیر مستقل با متغیر وابسته (تقلب مالی) میباشد .مطابق با جدول 0
ضریب تعیین مدل  7601میباشد .بنابراین به طور متوسط  01درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین میشود .با توجه
به نتایج آزمون مدل احتمال مربوط به متغیرها ،متغیر رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی موسسات حسابرسی
( )RQCCPAدارای احتمال کمتر از  7671و در سطح اطمینان  88درصد در مدل معنی دار می باشد همچنین متغیرهای تعداد
مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی ( )NUSMWAو اندازه موسسه حسابرسی ( )SIZEAUDدارای احتمال کمتر از
 7670و در سطح اطمینان  80درصد در مدل معنی دار می باشند از بین متغیرهای کمكی متغیر اهرم مالی( )LEVدارای دارای
احتمال کمتر از  7670و در سطح اطمینان  80درصد در مدل معنی دار می باشد اما متغیر اندازه شرکت( )SIZEدارای احتمال بیشتر
از  7670و در سطح اطمینان  80درصد در مدل معنی دار نمی باشد لذا با توجه به احتمال متغیرهای کنترل کیفیت جامعه حسابداران
رسمی موسسات حسابرسی ،تعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی در مدل و معناداری
متغیرهای مذکور که متغیرهای اصلی در تایید یا رد فرضیه می باشند می توان ادعا نمود کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع
تقلب مالی تاثیر دارد و فرضیه اصلی این پژوهش تایید می گردد.
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جدول  -4نتايج آزمون فرضیه
دوره برآورد1987-1980 :
)Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing

ضریب تعیین ()McFadden R-squared
آماره LR
احتمال ()LR statistic Prob
متغیرتوضیحی
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 NUSMWAتعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات
حسابرسی
رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران RQCCPA
رسمی موسسات حسابرسی
اندازه موسسه حسابرسیSIZEAUD
اهرم مالیLEV
اندازه موسسه حسابرسی SIZE
ثابت مدلC

76010008
91600090
7
ضریب

خطای
استاندارد

آماره Z

احتمال

سطح
اطمینان

-7679079

7671901

-0600099

767900

%80

-7690010

7678007

-9680900

7

%88

-7607019
761000
7678810
-1699070

7670118
7670709
7679907
7600818

-0687800
0609090
0607789
-0600800

767000
760800
767199
767788

%80
بدون معنی
%80
%88

 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
سرمایهگذاران« ،مالكان» شرکت هستند که با ارائۀ منابع (بدهی یا سرمایه) شرکت را راهاندازی و مدیریت روزانۀ آن را به
مدیران حرفهای بهعنوان «نماینده» واگذار میکنند .جدایی مالكیت از کنترل ،مزایایی مانند مدیریت تصمیمهای تأمین مالی و
سرمایهگذاری افراد حرفهای و متخصص دارد؛ اما ظرفیت ایجاد مسائل نمایندگی را نیز دارد تقلب در صورتهای مالی ،یكی از
موارد مسألۀ نمایندگی است که مدیران با ارائۀ اطالعات گمراهکننده به مالكان ،درصدد بیشینهکردن منافع شخصی خود هستند؛در
این پژوهش به بررسی تاثیر تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته شد نتایج آزمون فرضیه حاکی از معناداری متغیرهای رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی
موسسات حسابرسی ،اندازه موسسات حسابرسی ،تعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی به عنوان متغیر های اصلی در
فرضیه بود .با توجه به معنادار بودن متغیر های رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی موسسات حسابرسی ،اندازه موسسات
حسابرسی ،تعداد مدیران ارشد شاغل در موسسات حسابرسی که متغیرهای اصلی در تأیید یا رد فرضیه بود ،میتو.ان ادعا نمود،
کیفیت حسابرسی مستقل بر احتمال وقوع تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده در
تاثیر دارد و فرضیه اصلی این پژوهش تایید گردید .حسابرس به عنوان یک مكانیزم کشف کننده تحریفات با اهمیت ،می تواند
موجب بهبود کیفیت اطالعات و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاری و تصمیم گیری های بهینه برون سازمانی گردد .اگر
عملیات حسابرسی از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد و نتواند قابل اتكا بودن اطالعات منتشر شده را به خوبی تعیین کند ،در سطح
اقتصاد خرد افراد بسیاری سرمایه های خود را از دست میدهند و افراد کمی سودهای کالنی به دست خواهند آورد .همچنین ،کاهش
کیفیت حسابرسی ممكن است تهدیدی برای اعتبار ،حسن شهرت ،حق الزحمه درخواستی حسابرس و مشروعیت حرفه حسابرسی
باشد.
با توجه به اهمیت احتمال وقوع تقلب مالی در اقتصاد و ضررهای هنگفتی که برای سهامداران و جامعه در پی دارد و خیلی از
تقلب های مالی کشف نمیشوند و یا به دالیلی افشا نمی شوند و نیز به طور کلی در ایران برخالف کشورهای پیشرفته که سازمانی
جهت کشف احتمال وقوع تقلب مالی دارند ،هیچ نهاد و سازمانی و اطالعات مستندی در خصوص تقلب وجود ندارد؛ بنابراین توجه
به تقلب صورتهای مالی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن می تواند ما را در این مسیر کمک نماید.
در این راستا می توان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 مدیران شرکت ها در راستای جلوگیری از بروز تقلب در شرکتهای خود به دنبال افزایش عملكرد باشند تا شرکتدر شرایط نامناسب و درمانده قرار نداشته باشد.
 می توان به موسسه های مالی و اعتباری و سرمایه گذاران بیان نمود که در برآورد ریسک اعطای وام و سرمایهگذاری به کیفیت موسسات حسابرسی توجه نمایند
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The aim of This Research was to investigate the Effect of Independent Audit Quality on the
Probability of Financial Fraud in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. The Quality
of Independent Auditing was measured by the Variables of Quality Control Rank of the
community of certified public accountants, the Size of Auditing firms and the number of senior
Managers Working in Auditing firms. The statistical population of the Research is all
manufacturing companies listed in the Tehran Stock Exchange from the Beginning of 2011 to
the end of 2016. The Study Sample consisted of 90 Companies that were Selected Using a
Systematic elimination method. Multivariate Regression and Logistic Regression Method were
used to Test the Hypotheses. The Results of testing the main Hypothesis Show that the Quality
of Independent Auditing has an Effect on the Probability of Financial Fraud in Companies Listed
on the Tehran Stock Exchange.
Keywords: Ranking of the Quality of the Community of Official Accountants, Size of Auditing
firms, Number of Senior Managers Working in Auditing Firms, Financial Fraud
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