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اهداف دستیابی به سود در هر  هر شرکت باید اهداف خاصی داشته باشد. یکی از این
ها را شود تا سرمایهگذاران میباشد. سود سبب جذب سرمایهدوره از مرحله تولید می
شود گذاري کنند. یکی از منابع اطلاعاتی که باعث میدر آن شرکت سرمایه

هاي مالی گذاري کنند، وجود صورتها را در آن شرکت سرمایهگذاران سرمایهسرمایه
کند تا بتواند هاي مالی عموماً این هدف را دنبال میباشد. انتشار صورتشرکت می

اطلاعات لازم را درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان نقدي شرکت را براي 
گذاري اند یا تمایل به سرمایهگذاري کردههایی ارائه دهد که در آن شرکت سرمایهگروه

مالی باید اطلاعات دقیق و مربوطی را ارائه دهند هاي صورت  کنندگاندارند. پس تهیه
منظور کسب اطمینان از جانب یا تقلب باشد. به که خالی از هرگونه ادعاهاي نادرست

گذاران، سهامداران و هاي مالی، در درجه اول سرمایهکنندگان صورتاستفاده
نه ادعاهاي هاي مالی دقیق، مربوط و خالی از هرگوصورت  بستانکاران؛ واحد تجاري

هاي مالی عاري را ارائه خواهد داد. متأسفانه، چنین وضعیتی، عدم ارائه صورت نادرست
شود. تقلب در از ادعاهاي نادرست، منجر به وقوع تقلب در گزارشات مالی می

هاي مالی است که هاي مالی شامل تغییر یا دستکاري غیرواقعی در صورتصورت
کنندگان هاي مالی با هدف فریب استفادهدر صورتباعث ایجاد اظهارات غلط عمدي 

شده جلوه کنند. تقلب شود به طوریکه دقیق، مربوط و حسابهاي مالی میصورت
است. جرم یقه سفیدي جرمی است که  1هاي مالی شامل جرم یقه سفیديصورت

 گیرد که جایگاه بالایی در کارش دارد و نیز از جایگاه اجتماعیتوسط فردي صورت می
). براساس پژوهش انجام شده توسط  2016، 2قابل احترامی برخوردار است (پراسمالیدا

در مورد تقلب و کلاهبرداري و گزارش نتایج آن  3تقلب مالی انجمن بازرسان خبره
از رخدادهاي  %10هاي مالی متقلبانه  حدود ، صورت"گزارش به ملل"تحت عنوان 

 دهد.یمربوط به جرایم یقه سفید را تشکیل م
تقلب  نجمن بازرسان خبرهدهد. افساد و اختلاس دارایی با توالی بیشتري رخ می  

وکار، از طریق ارائه  ارائه نادرست وضعیت مالی یک کسب"عنوان تقلب را به  ،مالی
هاي مالی هایی از مقادیر افشاء در صورتاظهارات نادرست و عمدي و یا حذف بخش

نمایند. اثر تقلب بر حداقل سود تعریف می "کنندگان شودکه منجر به فریب استفاده

1 White-collar crime 
2 Prasmaulida 
3 Association of Certified Fraud Examiners   
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شرکت فقط بخشی از ماجراست. بدون وجود یک راهکار فعالانه براي مقابله با تقلب، 
براین، گفته توانایی براي کسب و حفظ وفاداري مشتري تقریباً محکوم به فناست. علاوه

 استفادهخاطر تقلب و سوء به خود را از درآمد سالیانه %6ها حدود شود سازمانمی
، 4و آیماشفیعی 3، محدسانوسی2، کانجی کویا1دهند (عمرکارکنان داخلی از دست می

2014.( 
) ارائه شد، سه عنصر وقوع احتمالی تقلب 1973در مثلث تقلب که توسط کریسی ( 

این عوامل در باور و  کند. هستهباشد بررسی میرا که شامل فشار، فرصت و توجیه می
هاي ها و تکنیکبینی و اعتماد در انگیزهرفتار مردم وجود دارد. به دلیل عدم پیش
را  است که هردوي پشتکار و قضاوت متقلبان، کشف تقلب نیازمند بهترین مهارت

خواهد که رهنمودهاي کاملی را شود. اگرچه استاندارهاي حسابرسی فعلی میشامل می
مورد فرآیند بررسی تقلب را دربر گیرد، اجراي کامل آن به صورت موردبه ارئه دهد تا

). انجمن 2018، 5شود که بر قضاوت حسابرس متکی است (تنگ و کریمانجام می
خبرگان بازرسان کشف تقلب، تقلب را اینگونه تعریف کرده است؛ استفاده از حرفه و 

استفاده عمدي و یا بکاربردن سوء سازي شخصی از طریقمنظور غنیامتیازات دیگران به
کاري جنایی به معناي استفاده هاي یک سازمان. در تعریف دیگري فریبمنابع و د ارایی

). براساس نتایج 1396منظور کسب سود ناعادلانه است (اسلامی، نادرست از اطلاعات به
وقوع افتد. براساس سه عامل کریسی، تقلب به خاطر وجود این سه عامل اتفاق می

بیانیه  6شده توسط کریسی، انجمن حسابداران رسمی خبره آمریکاییتقلب ارائه
را منتشر کرد که شامل درنظرگرفتن تقلب در  997 استاندارد حسابرسی شماره

 ).2016باشد (پراسمالیدا، می 2002هاي مالی در اکتبر حسابرسی صورت
هاي مالی است. این زیاناز مشکلاتی که امروزه در حال گسترش روزافزون است  

تواند شامل مشتري، کارفرما و دیگر اشخاص و نهادهاي درگیر یک فعالیت ها میزیان
هاي حاصل هاي مالی تنها با یک نگاه کوتاه به زیانمالی بشود. به دلیل تقلب در صورت

هاي تشخیص تقلب پی برد. بر این اساس ارائه پژوهشی در توان به اهمیت سیستممی

1 Omar 
2 Kunji Koya 
3 Mohd Sanusi 
4 Aima Shafie 
5 Tang & Karim 
6 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
7 Statement of Auditing Standard No. 99 (SAS 99) 
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هاي مالی با استفاده از دیدگاه مثلث جرم یقه سفیدي نه کشف تقلب صورتزمی
تواند باشد. این پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه میضروري می

اطلاعات لازم را در مورد متغیرهاي اثرگذار بر اساس تئوري مثلث تقلب براي مدیریت 
 ارائه دهد.

 گذشتهمبانی نظري و مروري بر مطالعات 
تقلب در واحدهاي تجاري ممکن است از طریق تعرض به منابع و یا از طریق تحریف 

ها و کاهش اعتبار حرفه هاي مالی انجام پذیرد که موجب افزایش هزینهصورت
هاي اخیر بوجود آمده است تأثیر بسیار شود. رکود اقتصادي که در سالحسابرسی می

داشته و سودآوري آنها را به میزان قابل ها زیادي بر حجم تولید و فروش شرکت
دهد هاي تقلب و مدیریت سود را افزایش میتوجهی کاهش داده است و انگیزه

هاي مالی منجر به ایجادشدن تردیدهاي جدي درباره ). تقلب صورت1393(پیوندي، 
مالی تقاضاي حسابرسی با کیفیت  شود. کمیتههاي مالی میکارایی حسابرسی صورت

را دارد و حسابرسان نیز نیاز دارند تا به صورت مؤثر این فرایند را بررسی کنند تا بالا 
رفتن اعتماد و اطمینان بتوانند اعتماد موردنظر را کسب کنند. اما این تقلب سبب از بین

شود. پیامی که در اینجا به گوش حرفه حسابداري و حسابرسی می عمومی درباره
هاي خ به افزایش تعداد اصلاحات مالی و تقلب صورترسد و این روزها در پاسمی

فرآیند گزارشگري مالی و عملیات  مالی گفته شده، این است که اعتماد عمومی درباره
 ).2107، 1ولزرود (تیحسابرسی مرتبط به شکلی اساسی از بین می

اثر تقلب بر حداقل سود شرکت فقط بخشی از ماجراست. بدون وجود یک راهکار  
انه براي مقابله با تقلب، توانایی براي کسب و حفظ وفاداري مشتري تقریباً محکوم فعال

خود را  از درآمد سالیانه %6ها حدود شود سازمانبر این، گفته میبه فناست. علاوه 
دهند. امروزه یک راهکار انفعالی کارکنان داخلی از دست می استفادهبخاطر تقلب و سوء

نها راه براي حل و فصل و کاهش اثر تقلب بر سازمان است (عمر براي شناسایی تقلب ت
 ).2014، 2و همکاران

، تقلب به عنوان عمل عمدي براي 993 براساس بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 

1 T.Wells 
2 Omar et all 
3  Issued by the Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public 
Accountant (AICPA) in October 2002. 
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شود. هاي مالی به عنوان موضوع حسابرسی تعریف میایجاد اظهارات غلط در صورت
هاي یقه سفیدي به سه گروه جرم 1شده تقلببراساس تعریف انجمن بازرسان پذیرفته

 شوند: زیر تقسیم می
: فساد جرم یقه سفیدي است که در آن کارمند به صورت نادرست از نفوذ فساد 

اش به صورت خود، به مافوق کند، با نقض وظیفهخود در معاملات تجاري استفاده می
فساد یک موضوع پیچیده و ). 2016رساند (پراسمالیدا، مستقیم یا غیرمستقیم سود می

هاي اجتماعی و سیاسی با تعاریف دقیق و جامع در تغییرپذیر است و مانند تمام پدیده
 ر علم حقوق فساد در مقابل صحت قرار گرفته و آن صفتی است که به. دتعارض است

 ).1396(رشیدي و رئیسی،  تواند داراي آثار قانونی باشدل نمیاعتبار آن صفت آن عم
ها جرم یقه سفیدي است که نادرست از دارایی ها: استفادهاستفاده نادرست از دارایی 

شود و یا اطلاعات مهم در یک کارمند عمداً سبب به وجود آوردن اظهارات غلط می
 کند.هاي مالی را حذف میصورت

است که در  يمالی یک جرم یقه سفید يهاتقلب صورتالی: هاي متقلب صورت 
مالی یک  يهاآن یک کارمند عمداً باعث تحریف یا حذف اطلاعات مهم در صورت

مالی به وسیله بیشتر از واقع  يهاشود. به طور معمول، تقلب در صورتسازمان می
ها و ها، هزینهدهیب دادنها و سودها، و کمتر از واقع نشانها، فروشدادن دارایینشان
 شود. ها انجام میزیان

این مقاله است مثلث جرم یقه سفید  تئوري مثلث تقلب: این تئوري که اساس و پایه 
نفر که در  113) با مصاحبه با 1953یا مثلث تقلب است که ابتدا توسط کریسی (

نامند. می 2"ادمتقلبان مورد اعتم"ها اختلاس کرده بودند، معرفی شد یا آنها را شرکت
براساس تئوري تقلب  99عوامل ریسک تقلب موجود در استانداردهاي تقلب در شماره 

باشد. مثلث تقلب همانطور که در زیر می 1953شده توسط دکتر کریسی در سال معرفی
است از سه موقعیت تشکیل شده که عموماً در زمان وقوع تقلب اتفاق  نشان داده شده

 افتد:می
                                                فشار                                                        

                        
                                                                                                          

1 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
2 Trust Violators 
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 توجیه                           فرصت                                                                                    

 )2016(پراسمالیدا،  : جرم یقه سفید (مثلث تقلب)1شکل                        

 الف: فشار

هاي مالی دست بزند. براساس تواند سبب شود که یک فرد به تقلب در صورتفشار می
چهار نوع موقعیت وجود دارد که اغلب در فشار  99بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 

افتد که ممکن است منجر به انجام تقلب شود و این عوامل عبارتند از: ثبات اتفاق می
 هداف مالی.مالی، فشار خارجی، نیاز مالی فردي و ا

 ب: فرصت 
شود یک فرد جرم یقه سفیدي را حداقل شش عامل فرصت وجود دارد که باعث می

 انجام دهد. این عوامل عبارتند از:
 شود و آن را کشف کمبود نظارت که مانع رفتار جرم یقه سفیدي می

 کند؛می
 گیري کیفیت کار؛عدم توانایی براي تصمیم 
 ؛یقه سفید عدم اجراي وظیفه مرتکبین جرایم 
 عدم دسترسی به اطلاعات؛ 
 عدم آگاهی و علاقه و توانایی و 
 .کمبود بررسی و نظارت 

، فرصت ممکن است در این سه 99براساس بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 
 بندي اتفاق بیافتد، یعنی ماهیت صنعت، نظارت غیرمؤثر و ساختار سازمان.دسته

 پ: توجیه
جرم یقه سفیدي نیز ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که علاوه بر فشار و فرصت، 

جرائم کارمند یقه سفیدي  عقلانیت یا توجیه یک عمل وجود داشته باشد. همچنین همه
کند که بیان می 99باشد. بیانیه استاندارد حسابرسی شماره شامل عنصر عقلانیت می

دیدگاه حسابرسی بدست توان با استفاده از چرخه جایگزینی حسابرس، عقلانیت را می
 گیري کرد.آمده توسط شرکت و تقسیم کل اقلام تعهدي بر کل درآمدها اندازه

 مطالعات پیشین  
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 پیشینه داخلی
ساختار  ریتأث") در پژوهشی تحت عنوان 1397داداشی، کردمنجیري و برادران (

 شده دررفتهیپذ يهاشرکت یمال يهابر احتمال تقلب در صورت یداخل یحسابرس
احتمال وقوع تقلب را براساس مقادیر هفت نسبت مالی و  "بورس اوراق بهادار تهران

هاي آنها بیانگر این ریزي ژنتیک مورد سنجش قرار دادند. یافتهبا استفاده از مدل برنامه
بود که تجربه و دوره تصدي مدیر حسابرسی داخلی به ترتیب اثرات منفی و مثبتی بر 

هاي مورد بررسی دارند اما اثر هاي مالی شرکتورتاحتمال وقوع تقلب در ص
هاي هاي حسابرسی داخلی بر رخداد تقلب در صورتمعناداري از سوي سایر ویژگی

 مالی مشاهده نکردند.
 در تقلب تشخیص و بینیپیش") در پژوهش خود تحت عنوان 1397شرافت ( 

 از استفاده با "تهران بهادار اوراق بورس در شدههاي پذیرفتهشرکت مالی هايصورت
 به متغیرها و آزمون ماناییOLS معمولی  مربعات حداقل روش رگرسیون، تحلیل روش

 پرداخته و به این نتیجه رسید که  شده شناسایی عوامل ارزیابی و تجزیه و تحلیل
 بر که مدیریت کارایی و مالی ثبات مدیریتی، حد از بیش اطمینان مثل عواملی شناسایی

 تأثیرگذار هاشرکت در تقلب تشخیص و بینیپیش در تاثیرگذار است مالی گزارشگري
 . است

 يرهایمتغ يسازمدل") در پژوهش خود  به بررسی 1396خواجوي و ابراهیمی ( 
 "يکاوداده يهاکیبا استفاده از تکن یمال يهاکشف تقلب در صورت ياثرگذار برا
 يهادال بر عملکرد مناسب مدل يوجود شواهد انگریبآنها  يهاافتهپرداختند. ی

تقلب در  ینیبشیپ يبرا نیزیو شبکه ب یجنگل تصادف تمیالگور يو برتر يشنهادیپ
بر  یبه روش مبتن یژگیحاصل از انتخاب و جینتاهمچنین . بود یمال يهاصورت
 يهانسبت پوشش بهره، نسبت حساب يرهایمتغ ياز سودمند یحاک یهمبستگ

کالا به  ينسبت موجود ها،ییفروش، نسبت سود، دارا یعیطب تمیبه کل لگار یافتنیدر
به کل  يجار يهاییخالص به فروش و نسبت جمع دارا يفروش خالص، نسبت نقد

 کشف تقلب بود. يبرا هاییدارا
 یکردرو یک هارائ") در پژوهشی تحت عنوان 1396خواجوي و ابراهیمی ( 

 يهایوهبا استفاده از ش ی،مال يهاتقلب در صورت ینیبیشپ يبرا یننو یمحاسبات
شده در بورس اوراق بهادار یرفتهپذ يهااز شرکت ي(شواهد يبندو طبقه يبندخوشه
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 يهاوهیهمراه شبه  240ی در استاندارد حسابرسشده اشاره علائم خطر 19از  "تهران)
تقلب م يهاشرکت نییتع يبرا ،يبندهو خوش یاساسهاي یل مؤلفهتحل يکاوداده
 40 ازهاي مالی متقلبانه، صورتی نیبشیپ يبرا مدلی هنظور ارائم هاده؛ سپس بفاست

و روش  نبایبردار پشت نیاشم م،یدرخت تصم يهاوهیهمراه ش متغیر مالی و غیرمالی به
کرد لدال بر عم يگر وجود شواهدنایپژوهش ب يهاهافتی نمودند.اده فاست نگیبوست

 هاي مالی  بوده است.صورتبینی تقلب در پیش هاي پیشنهادي برايمدل سبمنانا
بررسی رابطه بین مدیریت سود ") در پژوهش خود تحت عنوان 1396فر (بیدختی 

هاي مالی از طریق اقلام واقعی و استفاده از مدل بنیش براي تشخیص تقلب در صورت
ه بین ، به این نتیجه رسید ک"شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفتهشرکت

شاخص متوسط فروش نسیه روزانه، شاخص کیفیت دارایی، شاخص رشد فروش، 
شاخص استهلاك، شاخص اهرم مالی و مدیریت سود رابطه معناداري وجود دارد. 
همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین شاخص حاشیه سود ناخالص، هزینه 

ها و مدیریت سود رابطه راییفروش و عمومی و اداري، مجموع اقلام تعهدي به کل دا
معناداري وجود ندارد. درنهایت اینکه بین مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و مدل 

 بنیش رابطه معناداري وجود دارد.
تدوین مدل کشف تقلب با استفاده از ") در پژوهشی تحت عنوان 1396موسایی ( 

 "اوراق بهادار تهرانشده در بورس هاي پذیرفتهروش شبکه عصبی مصنوعی در شرکت
 Mها با احتمال گزارشگري متقلبانه و غیرمتقلبانه از مدل نمره بندي شرکتبراي دسته

و براي انتخاب نهایی متغیرهاي ورودي در شبکه عصبی مصنوعی از مدل تحلیل  بنیش
هاي پژوهش هاي اصلی استفاده نمود. نتایج حاصل از مدلعاملی تأییدي و تحلیل مؤلفه

نرون در لایه  7شده مدل شبکه عصبی که داراي نشان داد که ساختار گزارشایشان 
پنهان است و از الگوریتم یادگیري مومنتوم براي آموزش شبکه استفاده شده است داراي 

شده بوده؛ درنتیجه به عنوان دقت و عملکرد بالاتري نسبت به سایر ساختارهاي بررسی
هاي عصبی است. سپس عملکرد مدل شبکه تنظیمات نهایی شبکه عصبی انتخاب شده

برآورد شده را با روش رگرسیون لجستیک براي بررسی دقت شبکه عصبی موردمقایسه 
قرار داد که نتایج حاکی از این بود که روش شبکه هاي عصبی مصنوعی در این زمینه 

 عملکرد بالاتري دارند.  
 عوامل اولویت تعیینندي و بمدل") در پژوهشی با عنوان 1395نمازي و ابراهیمی ( 



  43  بهرامی و همکاران

 ،سازمانی عدالت عوامل تأثیر "حسابداران توسط مالی هايتقلب قصدگزارش بر مؤثر
 ،فعال شخصیتی ویژگی ،گزارشگري شخصی هزینه ،گزارشگري مورد در نگرش

 آنها را پژوهش آماري جامعهدادند.  قرار بررسی مورد رااخالقی  شدت و دینداري
 آنها مجموعه زیر کارکنان کلیه و میانی مدیران ،مالی مدیران (شامل حسابداري کارکنان

سال  در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفتههاي شرکت سازمانی) نمودار در
 حداقل رگرسیون از استفاده با هافرضیه آزمون از حاصل نتایجدادند. می تشکیل 1394

 مورد در نگرش ،سازمانی عدالت متغیرهاي که بود این بیانگر معمولی مربعات
 و مثبت تأثیر داراي اخالقی شدت و دینداري ،فعال شخصیتی ویژگی ،گزارشگري

 هزینه متغیر تأثیر درحالیکه ،هستند تقلب موارد داخلی گزارش قصد بر معناداري
 کهبود  آن از حاکی نیز آنهاپژوهش  برآوردي مدل. نیست معنادار گزارشگري شخصی
 داراي گزارشگري مورد در نگرش آن از پس و اخالقی شدت ،سازمانی عدالت

 پژوهش از حاصل نتایج. است مالی اقالم در تقلب موارد گزارش قصد بر تأثیر بیشترین
 سازيپیاده در که است پتانسیل این داراي سازمانی عدالت تئوري که بود این بیانگر نیز

 . باشد داشته مشارکت تقلب موارد گزارش اثربخش هايمکانیزم
 مدیریت بین رابطه بررسی") در پژوهشی با عنوان 1395پور (مشایخی و حسین 

 اوراق بورس تقلب به مشکوك هايشرکت در تعهدي سود مدیریت و واقعی سود
 تقلب به مشکوك هايشرکت در سود مدیریت دو این ارتباط بررسی به "تهران بهادار

و  پانلی تحلیل روش از ارتباط این تحلیل و تجزیه منظور به پرداخته و ایرانی بورسی
 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 107 اطالعات از مذکور تحلیل و تجزیه جهت در

 که ي آنها نشان دادهایافتهنمودند.  استفاده ،باشندمی تقلب به مشکوك که بهادار
 ،تقلب به مشکوك هاي بورسیکتشر در تعهدي مدیریت سود بر واقعی سود مدیریت

 ،پژوهشگران ،درنتیجهدارد.  داريمعنی و منفی تاثیر ،درصد 95در سطح اطمینان 
 در واقعی و تعهدي سود مدیریت دو هر به بایستی حسابرسان و استانداردگذاران

 کیفیت بایستی همچنین. باشند داشته الزم توجه تقلب به مشکوك هايشرکت
 شود. تقویت ایرانی بورسی تقلب به مشکوكهاي کتشر در حسابرسی

بینی تقلب پیش") در پژوهشی تحت عنوان 1394بستی (زارع بهنمیري و ملکیان کله  
به پژوهش پرداختند. براي برآورد  "هاي مالیهاي مالی با استفاده از نسبتدر صورت

بندي و با ها را طبقهتقلب بندهاي موجود در اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت
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بندي و درنهایت فازي رتبه  AHPندها با استفاده از مدلنظرسنجی از خبرگان این ب
درصدهایی را براي هر سال شرکت اختصاص دادند. علاوه بر این، متناسب با مبانی 

نسبت  7هاي آماري شده، درنهایت با استفاده از آزمونهاي مالی استخراجنظري نسبت
قد به بدهی جاري، سرمایه در گردش به دارایی، حساب دریافتنی به فروش، وجه ن

موجودي به دارایی جاري، بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود ناخالص به دارایی و 
قدرمطلق تغییرات در نسبت جاري را انتخاب کردند. نتایج بیانگر این است که با 

 .بینی دارددرصد مدل برآورد شده قابلیت پیش 04/64استفاده از آزمون لاجیت 
و ساختار  تیفیک نیرابطه ب یبررس"اي تحت عنوان لعه) در مطا1394فر (دولتی 

در بورس  شدهرفتهیپذ يهاشرکت یمال يهانظارت شرکت با احتمال تقلب در صورت
 تیپروب ونیپژوهش از مدل رگرس يهاهیمنظور آزمون فرضبه "اوراق بهادار تهران

دوره  ،یسسه حسابرسؤاندازه م نیآن است که ب انگریبایشان پژوهش  جینتا .کرداستفاده 
و احتمال تقلب در  یداخل یحسابرس و حسابرس رخشحسابرس، چ يتصد

و نوع اظهارنظر  یحسابرس تهیکم نیرابطه معنادار وجود ندارد، اما ب یمال يهاصورت
 رابطه معنادار وجود دارد. یمال يهاحسابرس و احتمال تقلب در صورت

) در پژوهشی تحت عنوان 1393(فرقاندوست حقیقی، هاشمی و فروغی دهکردي  
 يهاشرکت یمال يهاسود و امکان تقلب در صورت تیریمطالعه رابطه مد"

 مدل رگرسیون لجستیک را براي آزمون "شده در بورس اوراق بهادار تهرانرفتهیپذ
هاي شان به کار بردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که در شرکتشدهفرضیه تدوین

هاي مالی وجود دارد. به علاوه د، احتمال ارتکاب تقلب در صورتباسابقه مدیریت سو
ها، نتایج آنها بیانگر این مطلب است که در زمان وجود سابقه مدیریت سود در شرکت

هاي مالی میوجود عوامل انگیزشی، سبب افزایش احتمال ارتکاب تقلب در صورت
معنادار وجود عوامل انگیزشی هاي پژوهش حاکی ار فقدان ارتباط گردند. همچنین یافته

 هاي مالی است. بدون سابقه مدیریت سود و احتمال ارتکاب تقلب در صورت

 پیشینه خارجی
 یمال يهاصورت تقلب وسعت اندازه و"اي تحت عنوان ) در مقاله2017( 1کامپانجی
ی در اقتصادهاي مال يهاصورتنشان داد که مباحث مربوط به کشف تقلب  "يدر مالاو

1 Kampanje 
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گیرد. همچنین ایشان یافته بیشتر از کشورهاي در حال توسعه موردتوجه قرار میعهتوس
شده نیست ی در مالاوي شناخته مال يهاصورت دریافتند که اندازه و وسعت تقلب

ها و افشاهاي هاي دولتی براي ارزیابی ویژگیها و بانکدرنتیجه به بررسی شرکت
پژوهش نشان داد که تخلف از اصول حسابداري نادرست حسابداري پرداختند. نتایج 

اي ممکن است در بلندمدت به اقتصاد هاي مالاویایی به طور قابل ملاحظهتوسط شرکت
گزاران مختلف براي آسیب برساند، بنابراین لازم است که بانک مرکزي و قانون

    هاي لازم را به کار ببندند.استفاده گرایانه سیاستجلوگیري از اعمال سوء
دریافت  "تقلب صورت سود و زیان و تقلب ترازنامه") با بررسی 2016( 1داویدسون

شوند که حساسیت قیمت بازار که مدیران زمانی مرتکب تقلب صورت سود و زیان می
تر است. ها به عملکرد عایدات نسبتاً حساسبه اخبار عایدات بالا و قیمت سهام شرکت

بینی شده در شوند که ریسک پیشترازنامه می همچنین مدیران زمانی مرتکب تقلب
 ها محدودیت مالی بیشتري دارند. سطح بازار بالا و شرکت

مدل کشف تقلب "اي به بررسی ) در مطالعه2015( 2کاناپیکین و و گراندین 
پرداختند. پژوهش آنها شامل تجزیه و  "هاي مالیهاي مالی با استفاده از نسبتصورت
هاي مالی مجموعه صورت 125هاي مالی متقلبانه و ورتمجموعه ص 40تحلیل 

هاي بینی تقلب در صورتغیرمتقلبانه و استفاده از مدل رگرسیون لجستیک جهت پیش
توان تقلب در ها میمالی بود. هدف آنها این بود که نشان دهند از طریق کدام نسبت

شده توسط آنها حیهاي مالی را تشخیص داد. نتایج تحلیل نشان داد مدل طراصورت
هاي مالی جهت سازمانی اطلاعات صورتکنندگان برونتواند توسط استفادهمی

 گذاري و ارزیابی شرکت استفاده شود.  گیري در مورد سرمایهتصمیم
 هاي مالی: مطالعهتقلب صورت") در پژوهشی تحت عنوان 2014عمر و همکاران ( 

نشان دادند که بهترین  "هاو تجزیه و تحلیل نسبت 3بنیش با استفاده از مدل يمورد
 مالیهاي جهت کشف تقلب صورت اي دیگرابزار براي حسابرسان و افراد حرفه

و عنوان کردند که  باشدمالی می هايمدل بنیش و تجزیه و تحلیل نسبت استفاده از
تقلب هاي ساده و در عین حال مؤثر را براي کشف توانند این روشمی حسابرسان
  بیاموزند.  

1 Davidson 
2 Kanapickiene & Grundiene 
3 Beneish Model 
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ها بدست )، نشان داد که فشار ثبات مالی که از تغییر در کل دارایی2013( 1آتیا 
دهد. تأثیر قرار میاي تحتهاي مالی را به طور قابل ملاحظهآید، تقلب صورتمی

هاي توان نتیجه گرفت که افزایش درصد تغییر در کل داراییبراساس این پژوهش می
گردد. همچنین نتایج هاي مالی میبیشترشدن احتمال تقلب در صورتشرکت سبب 

 2پژوهش نشان داد نظارت مؤثري که از ساختار اعضاي کمیته حسابرسی مستقل
هاي مالی ندارد. همچنین حضور کمیته آید تأثیري بر روي تقلب صورتدست میبه

هاي صورت تواند سطح تقلبحسابرسی مستقل در داخل یک شرکت یا سازمان می
 مالی را کاهش دهد.

دهد که اهداف )، نشان می2012( 3)، و لیستیان2013پژوهشات انجام شده توسط آتیا (
هاي مالی گیري بر تقلب صورتآید تأثیر چشممالی که از نسبت سودآوري به دست می

توان نتیجه گرفت که افزایش نسبت سودآوري موردنظر شرکت سبب دارد. پس می
پذیري بیشتري براي مدیریت سود خود قرار بگیرد شرکت در معرض آسیب شود کهمی

 هاي مالی است.که این امر یکی از موارد تقلب صورت

 هاي پژوهشفرضیه
بینی تقلب گرفته، هدف از این پژوهش پیشهاي صورتبا توجه به ادبیات و پژوهش

شده در هاي پذیرفتههاي مالی با استفاده از دیدگاه مثلث تقلب در شرکتدر صورت
است. بدین ترتیب  1397تا  1392بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

 اند:هاي پژوهش به صورت زیر مطرح شدهفرضیه
 هاي مالی دارد.: فشار ثبات و پایداري مالی تأثیر مثبتی بر تقلب صورت1فرضیه

هاي تأثیر مثبتی بر تقلب صورت شخص مرتکب تقلب یمال: فرصت طلبی 2فرضیه 
 مالی دارد.  

 هاي مالی را دارد.: نظارت غیرمؤثر تأثیر منفی بر روي تقلب صورت3فرضیه 
 هاي مالی دارد. : نظارت مؤثري تأثیر منفی بر روي تقلب صورت4فرضیه 
 هاي مالی را دارد.ی تأثیري منفی بر روي تقلب صورترونیفشار انتظارات ب: 5فرضیه 

 هاي مالی دارد.ی تأثیر مثبتی بر روي تقلب صورتشده مال ینیبشیاهداف پ: 6ضیه فر

1 Atia 
2 Independent Audit Committee Members (IND) 
3 Listiana 
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 روش پژوهش

 روش تحقیق
 هاداده گردآوري براي این پژوهش است. در کاربردي پژوهش از منظر نتیجه اجرا، این
است.  استفاده شده ايکتابخانه روش از پژوهش، پیشینه و نظري مبانی بخش در

 اسنادکاوي روش از هافرضیه آزمون براي موردنیاز هايداده گردآوري براي همچنین
 مالی هايصورت از سالانه به صورت مورد نیاز هايداده و است شده استفاده

 هايبانک و تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت شدهحسابرسی
است. با  آوري شدهجمع نوین آوردره افزارنرم زمینه، از قبیل این در اطلاعاتی موجود

بینی تقلب در گرفته، هدف از این پژوهش پیشهاي صورتتوجه به ادبیات و پژوهش
هاي شده مثلث تقلب در شرکتهاي مالی با استفاده از دیدگاه پذیرفتهصورت
 از است. پس 1397تا  1392شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی پذیرفته

 گردیدند: انتخاب شدهپذیرفته شرکت 98 زیر تعداد فیلترهاي الاعم
 دوره مالی آنها، منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد؛ 
 ماه نشده  6تر از در طول دوره پژوهش، سهام آنان دچار وقفه معاملاتی طولانی

 باشد؛
 اطلاعات آنها در دسترس باشد؛ 
 تغییر سال مالی نداشته باشند و 
 گذاري، بانکداري و بیمه نباشند.هاي صنعت سرمایهجزء شرکت 

ماه طی دوره  6تر از دلیل اعمال شرط عدم تغییر سال مالی و عدم وقفه معاملاتی طولانی
موردبررسی این است که اگر نماد معاملاتی شرکتی براي مدت طولانی بسته شده و 

الی داشته باشد، قابلیت سهام آن موردمعامله قرار نگرفته باشد و همچنین تغییر سال م
ماه  6ها از بین خواهد رفت. از طرف دیگر، مدت کمتر از مقایسه اطلاعات بین شرکت

هاي عضو نمونه آماري گردیده و ممکن است منجر به حذف تعداد زیادي از شرکت
مورد  گذاري و بیمه نیز به دلیل ماهیت خاص فعالیت آنها، از جامعههاي سرمایهشرکت

تجزیه و  براي شرکت سال 588بنابراین  شوند.این تحقیق کنار گذاشته می بررسی در
 شدند.  استفاده آماري تحلیل

 متغیرها و مدل پژوهش
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 هاي مالیمتغیر وابسته: تقلب در صورت
هاي مالی است که با استفاده از اقلام متغیر وابسته در این پژوهش تقلب در صورت

 شود. گیري میتعهدي اختیاري اندازه

TA = NDA + DA1 
TA = NI − CFO 
NDA 

NDAi,t Ai,t−1⁄ = α1�1 Ai,t−1⁄ � + α2�∆Revi,t − ∆Reci,t Ai,t−1⁄ �
+ α3�PPEi,t Ai,t−1⁄ � 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 تعهدات اختیاري شرکت : 𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡؛ 
𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 تعهدات غیراختیاري شرکت : 𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡؛ 
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 کل تعهدات شرکت :𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡؛ 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑡𝑡 سود خالص شرکت :𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡؛ 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡هاي عملیاتی شرکت : جریان نقدي حاصل از فعالیت𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡؛ 
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡−1هاي شرکت : کل دارایی𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡 −  ؛1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡هاي ثابت شرکت : دارایی𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡؛ 
∆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡: هاي دریافتنی شرکت تغییر در حساب𝑖𝑖  در دوره𝑡𝑡 2018، 2(آرار و همکاران.( 

 متغیرهاي مستقل
کند شرکت در وضعیت ی: موقعیتی است که توصیف میمال يداریفشار ثبات و پا. 1

پایداري قرار دارد. بنابراین، چنین شرایط باثباتی (پایداري) ارزش شرکت را از دید 
هاي مالی افزایش خواهد داد. گنندگان صورتگذاران، اعتباردهندگان و استفادهسرمایه

توسط زمانی که ثبات مالی یا سودآوري  99بیانیه استاندارد حسابرسی شماره  براساس
مدیران ، شودشرایط اقتصادي، وضعیت صنعت و وضعیت نهادهاي عملیاتی تهدید می

و فشار ثبات  .مالی دارند هايو تمایل به تقلب در صورت گیرندتحت فشار قرار می
از  ید،آیها به مدت دو سال به دست مییداراکل در  ییرکه با نسبت تغ یمالپایداري 

 :دشویمحاسبه م یرفرمول زطریق 

1 Discretionary Accruals 
2 Arar et all 

                                                                                                                   



  49  بهرامی و همکاران

فشار ثبات و پایداري مالی =
کل داراییها

𝑡𝑡
− کل داراییها

𝑡𝑡−1

کل داراییها
𝑡𝑡−1

 

 گذاريسرمایهوضعیتی است که در آن : طلبی مالی شخص مرتکب تقلبفرصت. 2
 مطالبهیک مدیر حق . گیردثیر شرایط مالی مدیران شرکت قرار میأتشرکت نیز تحت
، بدین معنا که با مالکیت سهام، مدیران و یا افراد داردهاي شرکت را درآمد و دارایی

تواند بر سطح ساختار مالکیت سهام می. توانند گزارش مالی را کنترل کنندداخلی می
 یتنسبت مالک با استفاده از طلبی مالی شخص مرتکب تقلبفرصت .ثیر گذاردأتقلب ت

 :دمحاسبه شو یرفرمول ز از طریقتواند یمافراد داخلی شرکت هام س

طمع مالی شخص مرتکب تقلب =
کل سهام تحت تملک افراد درون سازمان

کل سهام منتشر شده و در مالکیت سهامداران
 

ثر براي ؤیا واحد کنترل م بخشطی است که شرکت داراي یک ایشرغیرمؤثر:  نظارت. 3
و کنترل  واحدفقدان . هاي عملیاتی در شرکت نیستفعالیتکنترل و نظارت بر تمام 

. نظارت غیرمستقیم با استفاده از نسبت تقلب شود منجر بهتواند نظارت خوب می
 گیري شود:تواند از طریق از فرمول زیر اندازهمی اعضاي هیئت مدیره مستقل

نظارت غیرمؤثر =
تعداد اعضاي مستقل هیئت مدیره

تعداد کل اعضاي مدیره هیئت
 

ثر براي ؤیا واحد کنترل م بخشطی است که شرکت داراي یک ایشرمؤثر:  نظارت. 4
و کنترل  واحد باشد. وجودمیهاي عملیاتی در شرکت کنترل و نظارت بر تمام فعالیت

با ثر ؤنظارت م .تقلب شودجلوگیري یا کاهش وقوع  منجر بهتواند نظارت خوب می
محاسبه  یرفرمول ز از طریقتواند یمستقل م یحسابرس یتهکم يساختار اعضا استفاده از

 شود:
نظارت مؤثر =   اندازه کمیته حسابرسی مستقل

ی: فشار فراوانی بر روي مدیریت جهت دستیابی به نیازهاي رونیفشار انتظارات ب. 5
فردي یا امیال و اهداف گروه سوم است. براي وفق دادن با چنین فشاري، شرکت نیاز 

منابع خارجی بیشتر براي تأمین منابع مالی خود دارد تا بتواند در عرصه ها و به بدهی
منابع مالی و مخارج براي  هاي بیشتر در زمینهرقابت باقی بماند که این شامل پژوهش

یا نیازهاي تأمین مالی سرمایه خارجی وابسته به وجه نقد بدست آمده از  بهبود و توسعه
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تی است که در این پژوهش با نسبت جریان نقدي گذاري عملیاهاي سرمایهفعالیت
آزاد  ينقد هايیانجر ی با استفاده از نسبترونیفشار انتظارات ب شود.محاسبه می

 یر محاسبه شود:فرمول زطریق تواند از یم
فشار انتظارات بیرونی

=
خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی) − سود نقدي − (مخارج نقدي

کل داراییها
 

ی: شرایطی است که شرکت هدف خود را به سودهایی شده مال ینیبشیاهداف پ. 6
وکارهایی که براي ایجاد چنین سودهایی متحمل دهد که باید از کسباختصاص می

وکارهایی که توسط اند، بدست آورد. براي ارزیابی میزان سودهاي شرکت از کسبشده
اهداف  شود.ها استفاده میده داراییاند، در میان دیگر رقبا، از بازشرکت متحمل شد

یر فرمول زاز طریق تواند یم هانرخ بازده دارایینسبت  ی با استفاده ازشده مال ینیبشیپ
 محاسبه شود:

اهداف پیش بینی شده مالی =
سود بعد از مالیات

کل داراییها
 

 صورت نوشت:توان بدیندر نتیجه براساس متغیرهاي فوق مدل پژوهش حاضر را می
DAit = β0 + β1ACHANGE  it + β2OSHIPit + β3BDOUTit + β4INDit

+ β5FREECHit + ROAit + εit 

 هاي پژوهشیافته

 آمار توصیفی
برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها، شامل میانگین، میانه، حداقل  1در جدول شماره 

طور که در جدول ارائه شده است. همان مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف معیار
داراي بالاترین میانگین و  5221/2شود در بین متغیرها نظارت مؤثر با مقدار مشاهده می

داراي کمترین میانگین است؛ همچنین اقلام  0011/0فشار انتظارات بیرونی با مقدار 
تر بیشتري از انحراف معیار و دامنه گسترده 96360/0تعهدي اختیاري با مقدار 

ها از ین است که اقلام تعهدي اختیاري در اکثر شرکتبرخوردار است و نشان دهنده ا
میانگین فاصله زیادي دارد. مقدار انحراف معیار اقلام تعهدي اختیاري بزرگتر از مقدار 

 رایاست ز یفیضع جهینتدهنده باشد که این نتیجه نشانمی 4822/0میانگین آن یعنی 
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است، به  نیانگیاز م شتریمقدار ب کاز ی هاانحراف دادهکننده نعکسم انحراف استاندارد
اقلام تعهدي اختیاري را نشان دهند. فشار ارزش توانند نمیها داده نیکه ا یمعن نیا

تر کمتري از انحراف معیار و دامنه گسترده 12721/0انتظارات بیرونی با مقدار 
زیع برخوردار است. نزدیکی میانگین و میانه متغیرهاي پژوهش حاکی از برخورداري تو

نرمال در میان متغیرهاي پژوهش است. میانگین مهمترین شاخص مرکزي و انحراف 
شود که این مقدار به ترتیب براي متغیر معیار مهمترین شاخص پراکندگی محسوب می

باشد. همچنین حداکثر و حداقل این متغیر نیز به می 963/0و  482/0وابسته برابر با 
  د.باشمی 0و  98/9ترتیب برابر با 

 
 
 
 
 

 هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق: آماره1جدول 

 

 بررسی ضرایب همبستگی

انحراف  میانگین
 معیار

کمترین 
 مقدار

بیشترین 
 مقدار

تعداد 
 مشاهدات

 متغیرهاي پژوهش

 اقلام تعهدي اختیاري 588 9,89 0,00 0,96360 0,4822

 یمال يداریفشار ثبات و پا 588 1,96 -0,64 0,27798 0,1833

0,0472 0,15788 0,00 0,86 588 
مرتکب طلبی مالی شخص فرصت

 تقلب

 رمؤثرینظارت غ 588 1,00 0,00 0,24704 0,6146

 نظارت مؤثر 588 4,00 2,00 0,52649 2,5221

 یرونیفشار انتظارات ب 588 0,46 -1,36 0,12721 0,0011

 یشده مال ینیبشیاهداف پ 588 0,56 -1,04 0,15228 0,0855
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 : خلاصه مدل2جدول 
-دوربین

 واتسون
خطاي استاندارد از 

 میانگین
ضریب تعیین 

 تعدیل شده
ضریب 
 تعیین

ضریب 
 همبستگی

روش رگرسیون 
 چند متغیره

594/1 95674/0 014/0 024/0 156/0 1 

 
گونه که در جدول فوق مشخص است ضریب همبستگی چندمتغیره براي مدل همان

هاي مالی متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل تقلب در صورتشده که در آن درنظر گرفته
طلبی مالی شخص مرتکب، نظارت غیرمؤثر، آن فشار ثبات و پایداري مالی، فرصت

 156/0مالی می باشند برابر شده  ینیبشیپنظارت مؤثر، فشار انتظارات بیرونی و اهداف 
ی که از طریق اقلام هاي مالاست. ضریب تعیین براي متغیر وابسته تقلب در صورت

توان بیان نمود باشد. بنابراین میمی 024/0گیري شده است، برابر اندازه اختیاري تعهدي
توسط متغیرهاي مستقل این مدل توضیح  اختیاري از تغییرات اقلام تعهدي %4/2که 

داري ضریب تعیین چندگانه را نشان ، آزمون معنی3شود. جدول شماره داده می
بدست آمده در فاصله اطمینان مورد قبول (خطاي کمتر از  Fتوجه به اینکه دهد. با می
 باشد.دار میدرصد) قرار گرفته است درنتیجه ضریب تعیین بدست آمده معنی 5

 داري رگرسیون ضریب چندگانهآزمون معنی :3 جدول
 مدل مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات آماره F سطح معنی داري

026/0 408/2 
205/2 
915/0 

6 
581 
587 

228/13 
814/531 
042/545 

 رهیچند متغ ونیرگرس
 باقیمانده

 جمع

 
 نشان داده شده است. 4نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در جدول شماره 

 : آزمون فرضیه با استفاده از رگرسیون چند گانه4جدول 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀  𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝟐𝟐𝐎𝐎𝐎𝐎𝐀𝐀𝐎𝐎𝐎𝐎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝟑𝟑𝐁𝐁𝐁𝐁𝐎𝐎𝐁𝐁𝐁𝐁𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝟒𝟒𝐎𝐎𝐀𝐀𝐁𝐁𝒊𝒊𝒊𝒊
+ 𝜷𝜷𝟓𝟓𝐅𝐅𝐅𝐅𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 مدل

ضریب رگرسیونی 
 شدهناستاندارد 

ضریب 
رگرسیونی 

 آماره T استاندارد شده
سطح 
معنی 
 داري

 آزمون هم خطی

 ضرایب
خطاي 
 استاندارد

 بتا
آماره 

 تولرانس
عامل تورم 

 واریانس
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   0,026 2,225  0,225 0,502 ثابتمقدار 
فشار ثبات و 

 یمال يداریپا
0,406 0,148 0,117 2,755 0,006 0,927 1,078 

 طلبی مالیفرصت
شخص مرتکب 

 تقلب
0,031- 0,252 0,005- 0,122- 0,903 0,985 1,015 

 1,007 0,993 0,331 -0,973 -0,40 0,160 -0,156 رمؤثریغ نظارت
 1,025 0,976 0,873 0,161 0,007 0,076 0,012 مؤثر نظارت

انتظارات  فشار
 یرونیب

0,785 0,460 0,104 1,707 0,088 0,456 2,194 

 ینیبشیپ اهداف
 یشده مال

0,330- 0,383 0,052- 0,862- 0,389 0,459 2,177 

 59/1 واتسون    -آرمون دوربین 
 024/0 ضریب تعیین 

 ( F) 026/0(408/2 سطح معنی داري( 
 اقلام تعهدي اختیاري متغیر وابسته

 
 10براي متغیرهاي مستقل کمتر از  VIFدهد که مقدار نتایج این جدول نشان می

خطی بین متغیرها وجود ندارد. همچنین در این جدول باشد، بنابراین مشکل هممی
قرار گرفته است درنتیجه  5/2تا  5/1شود که مقدار دوربین واتسون بین مشاهده می

دهنده این است که در بین شود. نتایج این جدول نشاناستقلال خطاها پذیرفته می
تأثیر قرار دهد به متغیرها فقط فشار ثبات و پایداري مالی توانسته متغیر وابسته را تحت

 شود.دهد این متغیر باعث افزایش اقلام تعهدي اختیاري میطوریکه نتایج نشان می
توان معادله رگرسیون معمولی و استاندارد را براي مدل ، میباتوجه به نتایج این جدول

موردنظر براساس روش رگرسیون چند متغیره نوشت. براین اساس معادله خط معمولی 
 به شرح زیراست:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1ACHANGE  𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2OSHIP𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3BDOUT𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4IND𝑖𝑖𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽5FREECH𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

 رگرسیون معمولی:معادله 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 = 0.502 + 0.406 ACHANGE  𝑖𝑖𝑡𝑡 − 0.031 OSHIP𝑖𝑖𝑡𝑡

− 0.156 BDOUT𝑖𝑖𝑡𝑡 + 0.012 IND𝑖𝑖𝑡𝑡 + 0.785 FREECH𝑖𝑖𝑡𝑡
− 0.330 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

 
 502/0 باشد.برابر عرض از مبدأ می 
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 𝛽𝛽1 ،𝛽𝛽4  و𝛽𝛽5   بیانگر این است که به ازاي هر واحد تغییر در متغیرهاي فشار ثبات
ی؛ اقلام تعهدي اختیاري به رونیفشار انتظارات بو پایداري مالی، نظارت مؤثر و 

 کند.واحد افزایش پیدا می 0,785و  0,012، 0,406ترتیب 
 𝛽𝛽2 ،𝛽𝛽3  و𝛽𝛽6 طلبی فرصت بیانگر این است که به ازاي هر واحد تغییر در متغیرهاي

ی؛ اقلام تعهدي شده مال ینیبشیاهداف پ، نظارت غیرمؤثر و مالی شخص مرتکب
 یابد. کاهش می 0,330و  0,156، 0,031اختیاري به ترتیب 

هاي توصیفی پشتیبانی پژوهش که با استفاده از داده این از حاصل نتایجفرضیه اول: 
 در تغییر نسبت از که با استفاده  مالیو پایداري  ثبات فشار که دهدمی شوند، نشانمی
گرد، نوسان می حاصل1397الی  1392در هر سال از فاصله زمانی  هادارایی کل

توان گفت ارزش سالانه آن ثابت نیست. را تجربه کرده است و یا می (افزایش و کاهش)
ري اقلام تعهدي اختیا طریق از مالی که هايتقلب صورت بر مثبتی تأثیراین متغیر 
ها بیشتر دارایی کل در تغییر هرچه نسبت که است معنی بدان آید، دارد. اینبدست می

شود. بنابراین باتوجه به بیشتر می مالی هايصورت تقلب و کلاهبرداري در باشد احتمال
داري مورد قبول در سطح معنی و پایداري مالی ثبات داري متغیر فشاراینکه سطح معنی
گردد. این باشد، فرضیه پژوهش تأیید میمی 006/0و برابر با  )%5(خطاي کمتر از 

 همخوانی دارد.  2016نتیجه با نتیجه حاصل از پژوهش پراسمالیدا در سال 
شده و براساس هاي آماري استفادهطبق اطلاعات بدست آمده توسط روش :دومفرضیه 

 افراد امسه مالکیت نسبت از که طلبی مالی شخص مرتکبفرصت 4جدول شماره 
اقلام  طریق از که مالی هايتقلب صورت بر مثبتی تأثیر گرددمی تعیین داخل شرکت

داري موردقبول (خطاي کمتر از بیشتر از سطح معنی آید وتعهدي اختیاري بدست می
فرضیه  قبلی نتایج حاصل از مطالعات باشد، ندارد. مطابق بامی 903/0) و برابر با 5%

دهد که مالکیت سهام افراد داخل گردد. این نتیجه نشان میپژوهش ما نیز رد می
 1397الی  1392هاي تولیدي عمدتًا تجربه هیچگونه افزایش یا کاهش را از سال شرکت
 اند.نداشته

 تأثیر آیدمی بدست مستقل مدیره هیئت نسبت از که غیرمؤثر نظارت: سومفرضیه  
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین  .دارد مالی هايتقلب صورت روي بر منفی

بهره گرفته شده است. باتوجه به اینکه سطح  4شده در جدول شماره مدل ارائه
داري مورد قبول (خطاي و بیشتر از سطح معنی 331/0غیرمؤثر  داري متغیر نظارتمعنی
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داري بر عنیغیرمؤثر تأثیر م باشد درنتیجه در هیچ سطحی، متغیر نظارت) می%5کمتر از 
دهد شود. همچنین نتایج نشان میمتغیر وابسته نداشته است، بنابراین این فرضیه رد می

عمدتاً هیچ تغییري را تجربه 1397الی  1392که نسبت هیئت مدیره مستقل از سال 
 اند.نکرده

 دست به مستقل حسابرسی کمیته اعضاي ساختار از که مؤثر نظارت: چهارمفرضیه  
دهد که در هیچ ندارد. نتایج نشان می مالی هايصورت تقلب بر روي منفی تأثیر آیدمی

داري بر متغیر وابسته نداشته است بنابراین این مؤثر تأثیر معنی سطحی، متغیر نظارت
 حسابرسی کمیته اعضاي دهد که ساختارشود. همچنین نتایج نشان میفرضیه رد می

اند که این مطابق هیچ تغییري را تجربه نکردهعمدتاً 1397الی  1392از سال  مستقل
 باشد.نتیجه حاصل از پژوهش پراسمالیدا می

 ی کهرونیفشار انتظارات ب که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج: پنجمفرضیه  
به  .دارد تأثیر مالی هايتقلب صورت بر آیدمی دست به آزاد نقدي جریان نسبت از

بهره گرفته  4منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول شماره 
و بیشتر از سطح  088/0خارجی  داري متغیر فشارشده، باتوجه به اینکه سطح معنی

) میباشد درنتیجه فرض پژوهش مبنی بر تأثیر %5داري مورد قبول (خطاي کمتر از معنی
 گردد.  هاي مالی رد میی بر تقلب صورترونیفشار انتظارات بمنفی 

سطح  4طبق اطلاعات بدست آمده از آنجا که بر طبق جدول شماره : ششمفرضیه  
آید بیشتر از می دستبه سودآوري نسبت از ی کهشده مال ینیبشیاهداف پداري معنی

باشد، بنابراین می 389/0) و برابر با %5داري موردقبول (خطاي کمتر از سطح معنی
ی بر تقلب شده مال ینیبشیاهداف پفرض پژوهش که مبتنی بر وجود تأثیر مثبت 

ها از نمونه مورد علاوه، درجه انحراف دادهگردد.  بههاي مالی است، رد میصورت
 باشد.مطالعه بالا می

 گیري و پیشنهادنتیجه
استفاده از دیدگاه مثلث تقلب هاي مالی با بینی تقلب در صورتهدف این پژوهش پیش

منظور آزمون باشد. بهشده در بورس اوراق بهادار تهران میهاي پذیرفتهدر شرکت
 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته تولیدي هايشرکت موردنیاز مالی هايداده هافرضیه
 آوريمعج مالی اطلاعات .گردید آوريجمع و استخراج نوین آوردره افزارنرم از تهران
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 با روش حذف سیستماتیک تعداد که باشندمی 1397تا  1392هاي سال اطلاعات شده
تجزیه و  براي شرکت سال 588بنابراین . گردیدند انتخاب شدهپذیرفته شرکت 98

این پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره براي آزمون اثر . شدند استفاده آماري تحلیل
متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته استفاده نمود. نتایج نشان داد متغیرهاي نظارت مؤثر، 

 ینیبشیپ، نظارت غیرمؤثر و اهداف شخص مرتکب یطمع مالی، رونیفشار انتظارات ب
اما فشار ثبات و پایداري هاي مالی ندارند بینی تقلب صورتمالی اثري بر پیششده 

 هايتقلب صورت بر مثبتی تأثیر گرددمی ها حاصلدارایی در کل تغییر نسبت از مالی که
 که است معنی بدان آید، دارد. ایناقلام تعهدي اختیاري بدست می طریق از مالی که

برد. میرا بالا  مالی هايصورت تقلب در هاي بالاتر، احتمالدارایی کل در تغییر نسبت
باشد با آمده مشابه با نتایج پژوهش پراسمالیدا میباید خاطرنشان کرد که نتایج بدست

انتظارات این تفاوت که در مقاله ایشان علاوه بر متغیر فشار ثبات و پایداري مالی متغیر 
توان نتیجه گرفت که دهد و میتأثیر قرار میهاي مالی را تحتی نیز تقلب صورترونیب

تأثیر محیط، کارایی و شفافیت بازاري قرار گیرد که تواند تحتپژوهش مینتایج 
این پژوهش و با توجه به مثلث تقلب  شدهگیرد. در مدل ارائهپژوهش در آن صورت می

بر متغیرهاي شود علاوهشش متغیر مورد آزمون قرار گرفت، به پژوهشگران پیشنهاد می
اي پژوهشی مختلف استفاده نمایند. همچنین هفوق از سایر متغیرها براساس پیشینه

توان پژوهش فوق را در صنایع مختلف و به صورت جداگانه انجام داد. براساس این می
آوري شده به این نتیجه هاي جمعپژوهش و باتوجه به ادبیات مثلث تقلب و داده

سائلی رسیدیم که: باتوجه به نتایج بدست آمده مدل مثلث تقلب در ایران جوابگوي م
الذکر که جهت کشف هاي فوقبیشتر شاخص باشد ودر ارتباط با کشف تقلب نمی

هاي مالی شود تأثیري بر کشف تقلب صورتهاي مالی از آنها استفاده میتقلب صورت
 هاي بروزتري را مورد بررسی قرار دهیم.ندارند و ما به عنوان پژوهشگر باید شاخص

و استفاده از ابزارهاي مدرن  1دادهه از طوفان ذهنی، کلانبنابراین پیشنهاد محققین استفاد
داده و باشد که با توجه به تحقیقات مربوط به کلانسازي و تحلیل آنها میجهت مدل

باشد و نتیجه واقع ها بسیار جامع و بروزتر میابزارهاي جدید جهان این روش
کشف تقلب باتوجه به تئوري تري دارند. نکته مهم در این باره اینست که جهت بینانه
ها اکتفا شود که این سري از شاخصگري آن نباید فقط به یکداده و ابزار تحلیلکلان

1 Big Data 
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 خود انقلاب بزرگی در آینده حسابداري و حسابرسی خواهد بود. 
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هاي مالی با بهبود صحت تشخیص تقلب در صورت). «1396اسلامی، حسین. (

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه محدث ، پایان»هاي نامتوازنکلاسبندي طبقه
 غیرانتفاعی).-نوري (غیردولتی

بررسی رابطه بین مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و ). «1396فر، سمیه. (بیدختی
هاي پذیرفته هاي مالی شرکتاستفاده از مدل بنیش براي تشخیص تقلب در صورت

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، پایان»ار تهراندر بورس اوراق بهاد
 شاهرود.

بینی تقلب و ارتباط آن با بکارگیري مدل بنیش جهت پیش ). «1393پیوندي، سعیده. (
نامه کارشناسی ارشد، ، پایان»بازده سهام و کیفیت سود با رویکرد حسابداري جنایی
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 دانشگاه سمنان.
 ياثرگذار برا یرهايمتغ يسازمدل). «1396راهیمی، مهرداد. (خواجوي، شکراله و اب

حسابداري ، »يکاوداده هايیکبا استفاده از تکن یمال يهاکشف تقلب در صورت
 . 33، سال نهم، شماره مالی

 یننو یمحاسبات یکردرو یکارائۀ ). «1396خواجوي، شکراله و ابراهیمی، مهرداد. (
و  يبندخوشه يهایوهبا استفاده از ش ی،مال يهاتقلب در صورت ینیبیشپ يبرا

، »شده در بورس اوراق بهادار تهران)یرفتهپذ يهااز شرکت ي(شواهد يبندطبقه
 .2، دوره نهم، شماره هاي حسابداريپیشرفت

 یساختار حسابرس ریتأث«). 1397. (میسجاد و برادران، مر ،يریکردمنج مان؛یا ،یداداش
در بورس  شدهرفتهیپذ يهاشرکت یمال يهاصورت بر احتمال تقلب در یداخل

 .70سال هجدهم، شماره  ،یدانش حسابرس، »اوراق بهادار تهران
و ساختار نظارت شرکت با احتمال  یفیتک ینرابطه ب سیبرر). 1394فر، راضیه. (دولتی

، »در بورس اوراق بهادار تهران شدهیرفتهپذ يهاشرکت یمال يهاتقلب در صورت
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهید باهنر پایان

 کرمان.
بررسی آثار و پیامدهاي فساد مالی بر ). «1396رشیدي، احمدرضا و رئیسی، لیلا. (

، 4، شماره 11(توسعه انسانی سابق)، دوره  فصلنامه توسعه اجتماعی، »حقوق بشر
 .239-238صص 

 در تقلب بینیپیش). «1394بستی، اسفندیار. (محمدجواد و ملکیان کلهبهنمیري،  زارع
 هايشرکت: موردي مالی (مطالعه هاينسبت از استفاده با مالی هايصورت
، 12، شماره انداز مدیریت مالیچشم، »بهادار تهران) اوراق بورس در شدهپذیرفته

 .66ص 
در  مالی يهارتصودر  تقلب تشخیصو  بینیپیش). «1397شرافت، حمیدرضا. (
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