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Abstract 

Objectives: In neoclassic economy, it is assumed that decision-makers behave intellectually 

and always pursue the maximization of their own favorability, but results of several 

investigations show that in order to find answers to financial questions, we have to accept this 

probability that behaviors of decision-makers may not be perfectly intellectual. In other 

words, personality traits of managers are considered factors being important in making 

decisions. One of such traits is narcissism. Narcissistic personality is associated with signs or 

indications of sense of superiority, preoccupation with success vagary, power, aesthetic 

talents, and belief in being an exceptional and unique person. Narcissistic managers are 

basically willing to achieve great accomplishments within organisations they take over. They 

tend to do strategically adventuresome operational activities and risky ventures so that 

decisions made by them can lead to high amounts of profit/ loss at the end of fiscal 

periods.Present research was done to examine effects of CEO narcissism on the risk of fraud 

in financial reporting and the moderating roles the auditors and audit committees play 

regarding the relationship between CEO narcissism and risk of fraud in financial reporting. 

On this basis, narcissistic managers seeking to reach the best performance are most likely to 

perform fraudulent activities because measurement of financial performance, which is 

considered as reflection of decisions made by managers, is a mechanism for managers to be 

visible and praised. This can be one of factors manifesting narcissism among managers in 

order to recognize their honor and magnificence. 
 

Method: In order to study the subject, data on 90 companies listed on Tehran Stock 

Exchange during 2014-2018 was collected by Rah Avard Novin software from financial 

statements, attached notes and official site of Tehran Stock Exchange to be used to test 

research hypotheses based on logistic regressions. 
 

Findings: Findings of present research showed a significantly positive relationship between 

CEO narcissism and risk of fraud in financial reporting. Findings also signified some 

moderating effect for efforts made by auditors and for proficiency of auditors and of audit 

committees' chairmen on the relationship between CEO narcissism and risk of fraud in 
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financial reporting. 

Results: As a CEO's personality trait, narcissism may increase likelihood of the risk of fraud 

in financial reporting. As a part of corporate governance mechanisms, recruitment of diligent 

and Expert auditors as well as audit committees specialized in finance and accounting can be 

an obstacle to the fraudulent financial reporting caused by CEO narcissism. 
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مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته خودشیفتگی 

 حسابرسی
 

 موسی بزرگ اصل

 اسحاق بهشور

 فرشته احمدی پاک

 چکیده

حسابرسان  گر لیتعدتأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک تقلب در گزارشگری مالی و نقش بررسی  به دنبال این پژوهش :هدف

 .استبین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی  ۀو کمیته حسابرسی در رابط
 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران یری   شرکت  09 یها داده، برای بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون لوجستیک روش:

سایت رسمی برورس اوراق بهرادار   پیوست و  یها ادداشتیهای مالی و  افزار رهاورد نوین، صورت از نرم 7909-7901 یها سال

 پژوهش استفاده شد. فرضیاتآوری و برای آزمون  تهران جمع
 

مثبت و معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری  ۀرابط که دهد یمپژوهش حاضر نشان  یها افتهی :ها افتهی

تالش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئیس کمیتره حسرابریس در    کننده لیتعدحاکی از اثر  ها افتهی؛ همچنین وجود داردمالی 

 .استرابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی 
 

باعث افرزایش احتمرال ریسرک تقلرب در      تواند یمشخصیتی مدیرعامل،  یها یژگیوخودشیفتگی، به عنوان یکی از  :گیری هنتیج

بره  حسابرسان متخصص و پرتالش و نیز کمیته حسابرسی متخصص در امور مالی و حسابداری،  استفاده از .شودگزارشگری مالی 

مانعی برای گزارشگری مالی متقلبانره ناشری از خودشریفتگی مردیرعامل      تواند یم، سازوکارهای حاکمیت شرکتی عنوان بخشی از

 باشد.
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تخصرص رئریس کمیتره     و تالش حسابرس، تخصص حسابرسخودشیفتگی مدیرعامل، ریسک تقلب،  کلیدی: یها واژه

 .حسابرسی

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

تقلرب در   سرک یو ر رعاملیمرد  یفتگیخودش(.7499) ، فرشته.احمدی پاک؛ اسحاق ،بهشور موسی؛ ،بزرگ اصل استناد:

 .790-711 (،1)71 ،مجله دانش حسابداریی. حسابرس تهیبر نقش حسابرسان و کم دیبا تأک یمال یگزارشگر

 مقدمه
 رفتار عقالیی داشته و همواره به دنبال حداکثر نمودن رندگانیگ میتصم، فرض بر این است که اقتصاد نئوکالسیکدر 

و  2251بهولل  و همکهاران،   ؛ 2251فیلیهس،،  )از جملهه   انجام شده یها پژوهشبسیاری از نتایج خود هستند؛ اما مطلوبیت 

یافتن پاسخ معماهای مالی، باید ایهن احتمهال را پهفیرفت کهه      منظور بهکه برخی اوقات  دهند یم( نشان 2222یوک و لی، 

شخصیتی مهدیران نیه  جه       یها یژگیوبه عبارت دیگر،  .نباشدبه طور کامل عقالیی  رندگانیگ میتصمرفتار ممکن است 

شخصهیت خودشهیتته بها     ؛اسهت  5، خودشهیتتگی هها  یژگه یویکی از ایهن   .دیآ یمبه حساب  ها یریگ میتصمعوامل مهم در 

، اشتغال ذهنی با تخیالت موفقیت، قهدرت، اسهتعداد زیبهایی و اعتقهاد بهه اینکهه فهردی        ینیب ب رگساس خود اح یها نشانه

داشهته  منتهی   یها  مثبهت و  یامدهایپ تواند یمخودشیتتگی  (.5318ضیایی و خانجانی، ) استاستثنایی و خاص است، همراه 

، خوشایندی اولیه و عملکهرد بهتهر در میهان جمه      ییگرا برونبرخی از پیامدهای مثبت آن شامل کاهش افسردگی،  .باشد

 . از سوی دیگر عطش توجه، اطمینان افراطی به خود و فقدان همدلی از جملهه پیامهدهای منتهی خودشهیتتگی اسهت     است

بلکهه ایهن خودشهیتتگی     خودشیتتگی ذاتاً یک ویژگی خوب یها بهد نیسهت    ،(. بنابراین2253انجمن روانس شکی آمریکا، )

 .(2222کراگان و همکاران، ) زیادی به بار آورد یها بیآس تواند یماست که  نشده کنترل

بهه   آنهها . هسهتند به دنبال به دست آوردن دستاوردهای ب رگ در سازمان مورد تصهدی خهود    مدیران خودشیتته اساساً

بهه نوهوی کهه     ؛ابنهد ی یمه تمایهل    یه آم مخهاطره جسورانه استراتژیک عملیاتی و انجام کسب و کارههای   یها تیفعالانجام 

(. بهر ایهن اسهاس،    2252اولسن و استکلبرگ، ) منجر به سود یا زیان فراوان در پایان دوره مالی خواهد شد آنها تصمیمات

متقلبانهه را دارنهد،    یها تیفعال، بیشترین احتمال برای انجام هستند به دنبال کسب بهترین عملکرد که یا تتهیخودشمدیران 

، مکانی می برای دیده شدن و مورد شود یمعملکرد مالی، که به عنوان بازتاب تصمیمات مدیران شناخته  یریگ اندازهزیرا 

ین مدیران برای بهه رسهمیت شهناختن    روز خودشیتتگی در بیکی از عوامل ب تواند یمتوسین قرار گرفتن است؛ که این امر 

 (.2253ریجسنبیلت و کمندر، ) باشد آنهاع ت و ب رگی 

، تمرکه  اصهلی روی   ردیه گ یمه مالی کشف و مورد توجهه عمهوم قهرار     یها صورتاز تقلب در  یها نمونه که یهنگام

بهه   هها  آن، مهدیران  هها  شهرکت کشف شده در  یها تقلب؛ به طوریکه در بیشتر استمدیرعامل و نقش وی در انجام تقلب 

از جملهه  از طرفهی،  (. 2252جانسهون و همکهاران،   ) شهوند  یمه شهناخته   شهان یها شرکتعمومی تقلب در  یها لهرهعنوان 

رابطه بین خودشیتتگی مدیر عامل و نتایج سازمان را تعدیل کند، سازوکارهای حاکمیهت شهرکتی و    توانند یمعواملی که 

منطقهی   یبخشه  نهان یاطمکه حسابرس، مسهئول   شود یمادعا همچنین  (.2252ترجی و پلوک، ل) استساختار هیئت مدیره 

(. بها ایهن   2258بهرازل و اشهمیت،   ) است مالی یها صورتمبنی بر عدم وجود گ ارش نادرست ناشی از اشتباه یا تقلب در 
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وه (. بهه عهال  2252دیهک و همکهاران،   ) انهد  های اخیر توانایی حسابرس در تشخیص تقلب را زیر سؤال برده پژوهش ،حال

مالی از حسابرسی خیلی بیشهتر   یها صورت کنندگان استتادهبر شکاف در انتظارات وجود دارد؛ یعنی انتظار  شواهدی دالّ

 تواند ارائه کند. حسابرسی باور دارد که در برابر تشخیص تقلب می ۀاز آن لی ی است که حرف

یهافتن پاسهخی بهرای ایهن پرسهش اسهت کهه آیها         بر این اساس و با توجه به مطالهب پیشهگتته، ایهن پهژوهش بهه دنبهال       

و در ایهن صهورت، آیها حسهابرس     مهالی اررگهفار اسهت     خودشیتتگی مدیرعامل بر احتمال ریسک تقلب در گ ارشگری

بین خودشیتتگی و احتمهال ریسهک تقلهب در گ ارشهگری      ۀرابط کننده لیتعدعامل  توانند یممستقل و کمیته حسابرسی، 

 باشند. مالی

مهالی و فعها ن بازارههای مهالی را در خصهوص شهناخت        ههای از گ ارش کنندگان استتاده تواند یموهش نتایج این پژ

حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش احتمال ریسک تقلهب بهبهود    یها ییتوانااررات رفتاری مدیران شرکت و 

، آنهها پهژوهش و نوهوه آزمهون     ههای  هروش پهژوهش، فرضهی  به ترتیب مبانی نظهری و پیشهینه پهژوهش،    در ادامه، بخشد. 

پهژوهش بیهان    یهها  تیموهدود و در نهایهت، پیشهنهادها و    گردد یمارائه  پژوهش یریگ جهینتپژوهش و بوث و  یها افتهی

   .شود یم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 تقلبخودشیفتگی مدیران و 

، گ ارشهگری مهالی متقلبانهه از لوهار ارهر      2(ACFE) انجمن بازرسان رسمی تقلهب آمریکها   2252طبق گ ارش سال 

کلهی   یهها  اسهت یساز طرفی، مهدیران بها تیریرگهفاری مسهتقیم بهر       تومیل کرده است. ها شرکتمالی، بیشترین زیان را به 

اصهول و   یریپهف  انعطهاف که در شرکت دارند، با داشتن آگاهی بیشتر، درباره  یفرد منوصربهشرکت و به واسطه موقعیت 

شده در گ ارشهگری مهالی دارنهد و     ارائهپفیرفته شده حسابداری، نقش مهمی در کیتیت و اعتبار اطالعات استانداردهای 

 (.5318رضازاده و مومدی، ) متقلبانه توریک کند یها تیفعالرا به انجام  آنهاعملکرد ضعیف ممکن است 

حسابرسی، تقلب؛ هرگونه اقدام عمدی توسط یهک یها لنهد نتهر از مهدیران اجرایهی، ارکهان         252استاندارد  بر اساس

 که متضمن فریبکاری بهرای برخهورداری از م یتهی نهاروا یها ایهر قهانونی اسهت         استراهبری، کارکنان، یا اشخاص رالث 

 نیه   3تمرکه  دارد کهه بهه جهرم یقهه سهتید       مهدیران بر تقلهب   پژوهشاین  (.5315کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، )

تقلب شامل نقض استانداردها، قوانین و مقررات اسهت؛ در   .تر از رفتار ایر اخالقی است بسیار جدی ،تقلب .معروف است

 (.2228کاپتین، ) استکه رفتار ایر اخالقی شامل نقض هنجارهای ایر رسمی و ضمنی  حالی

. بهه  کننهد  یمه ایر قانونی و هم ایر اخالقی باشد، تقلب مدیریتی و رفتار ایر اخالقی با هم تداخل پیدا اگر رفتاری هم 

عنوان نمونه، عدم افشای یک وام صتر درصد شخصی به طرفیت شهرکت توهت تصهدی، همهانطور کهه در مهورد دنهی،        

 لونکهه ههم   ؛اخالقهی اسهت  به عنوان مدیرعامل شرکت بین المللی تایکو رخ داد، هم ایر قانونی و هم ایر  5کوزلواسکی

تقلب مدیریتی، به عنوان اقدامات آگاهانه مدیرانی تعریف شده  .کند یمقوانین موجود و هم هنجارهای اجتماعی را نقض 

. عامدانهه بهودن، کلیهد واته تقلهب     شهود  یمه سههامداران   مالی گمراه کننده برای فریب یها صورتاست که منجر به ارائه 

مهالی را بها پهفیرش ریسهک از دادن همهه لیه ،        یهها  صهورت مدیریتی است که به موجب آن مهدیران بهه طهور عامدانهه     
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و دارای پیامهدهایی بهرای سههامداران،     شهود  یمه . تقلب مهدیریتی بها نبهود خشهونت فی یکهی مشهخص       کنند یمدستکاری 

 شهوند  یمه ، اعضای موترم جامعه موسهوب  کنند یمکارکنان و سایر ذینتعان است. افرادی که در این نوع تقلب مشارکت 

مودود به یک معامله در یک بخش باشد یها اینکهه    تواند یم. تقلب مدیریتی دینما یم تر کنندهکه این امر، تقلب را من جر 

. بهرای نمونهه تقلهب انهرون ایهن      دهد یمام فریبکارانه را شامل شود که تمام عملیات سازمان را توت تیریر قرار لندین اقد

 (.2253ریجسنبیلت و کمندر، ) ر داد و بیش از یک دهه دوام آوردسازمان را توت تیریر قرا

 کنند یمنقش کلیدی در احتمال تقلب در گ ارش مالی ایتا  مدیران شخصیتی یها یژگیوکه  دهند یمتوقیقات نشان 

(؛ افرادی که دارای اختال ت شخصیتی هستند به احتمال زیاد خودخواه خواهند بود، االهب از  2255کوهن و همکاران، )

مسهتوق   کنند یمبه آنچه که فکر تهاجمی مانند دستکاری برای رسیدن  یها کیتاکتتسلط و قدرت برخوردار هستند و از 

 4کهه مهدیرعامل کاری ماتیهک    ابهد ی یمه نقش مدیرعامل در وقوع تقلب زمانی اهمیت بیشهتری   .کنند یمآن هستند استتاده 

همتریه  و همکهاران،   ) استخودشیتتگی  ،مربوط به رهبری کاری ماتیکیکی از موارد و  (2223، آنانداشتورس و ) باشد

2252). 

به عنوان توانایی شخص برای حتظ تصویر نسبتاً مثبتی از خود، از طربهق فرآینهدهای تنظیمهی     توان یمخودشیتتگی را 

(. در واق  خودشهیتتگی، سهبکی از شخصهیت اسهت کهه بها       5312ایمر و گرک ، ) کرد یساز متهومخود، عاطته و مویط، 

، تخیالت افراطی در مورد قدرت، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیهاد نسهبت بهه انتقهاد و     ینیب خودب رگمانند  ییها یژگیو

ثبهت و منتهی اسهت،    همهانطور کهه کاری مها دارای دو بعهد م     (.5388مومهدزاده،  ) شود یمبودن مشخص  رینظ یباحساس 

مثبهت خودشهیتتگی از قبیهل     یهها  جنبه. یک مدیر خودشیتته اگر دارای استخودشیتتگی نی  دارای دو بعد مثبت و منتی 

 یهها  یژگه یوو سالمت روانهی باشهد، مهدیر خهوبی خواههد بهود؛ از طرفهی یهک مهدیر خودشهیتته کهه دارای             نت، ع ت

 به وفهاداری کارکنهانش آسهیب برسهاند     تواند یمبه راحتی  استمرتبط با استثمار،  یها جنبهبیشتری از قبیل  یشناخت بیآس

 (.2222پانونن و همکاران، )

انهد امها ایهن دو از     پیشین همبستگی مثبتی را بین خودشیتتگی و بیش اعتمادی نشهان داده  یها پژوهشاگرله برخی از 

کهه   دیه گو یمه  (5382) فرویهد زیگموند  (.2225کمسبل و همکاران، ) های بارزی دارند جنبه روانشناختی و رفتاری تتاوت

نبایهد  بهه اعتقهاد فرویهد     .شهود  یمه فرد خودشیتته، فردی است انتقاد ناپفیر که هرگونه انتقاد باعث ایجهاد اضهطراب در او   

شخصیت خودشیتته را با کسی که از اعتماد به نت، با یی برخودار است یکی دانست. فردی که اعتمهاد بهه نته، بها یی     

 یهها  پهژوهش در  یاعتمهاد  شیبه خودشهیتته، خودخهواه و متکبهر اسهت.     دارد، ممکن است فروتن هم باشد؛ اما شخصهیت  

 .استپفیری بیشتر  تر از توزی  احتمال واقعی اشاره دارد؛ که گویای ریسک بینی دقیق روانشناسی به گرایش به پیش

دارد؛ بهه صهورتی کهه افهراد      ، تتهاوت یاعتمهاد  شیبه نی  نشان دادنهد خودشهیتتگی بها     (2252) تامبورسکی و همکاران

دهنهد، بلکهه تصهمیمات ایراخالقهی نیه  گرفتهه و        ها گرایش به بیش اعتمادی را نشان میخودشیتته در ارزیابی خود، نه تن

 کننهد  یمه رهبران خودشیتته از قدرت خود سو  اسهتتاده   کنند. مناف  خود را به بهای از دست رفتن مناف  دیگران دنبال می

، خودشیتتگی یک مشهکل  (2255کت، )شود. به گتته   یآم فاجعهو یا حتی  ساز مشکلکه ممکن است منجر به پیامدهای 

اسهت، یهک داروی    مهؤرر زیهرا بها اینکهه یهک عامهل ضهروری بهرای رهبهری          ؛واقعی برای بسیاری از مدیران عامل است
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یها حتهی ایهرممکن خواههد      ارر یبرخی از سطوح خودشیتتگی، رهبری ورداری از ب. بدون برخشود یماعتیادآور نی  تلقی 

تبدیل به یک مشکل  تواند یمبود. اگر رهبران ارتباط خود با دنیای واقعی را از دست بدهند، سطح با یی از خودشیتتگی 

 توانهد  یمه ی بهیش از حهد نیه     ارربخشی مدیرعامل را از بهین ببهرد خودشهیتتگ    تواند یمواقعی شود. خودشیتتگی بسیار کم 

بهر   (.2252آمرنیهک و کریه ،   منجر شهود)  یراخالقیاکوب کند و ممکن است به رفتار توانایی یک مدیرعامل را سر

 : گردد یماساس مطالب پیشگتته، فرضیه اول به این صورت تدوین 

 تقلب رابطه معنادار وجود دارد.ریسک و  رعاملیمد یتتگیخودش نیب: 5فرضیه 
 مستقل، رئیس کمیته حسابرسی و تقلب حسابرسی

و  شهامل اشهتباه   ت،یبا اهم یها فیتوراز حسابرسان مستقل انتظار دارند تا همه  گفاران هیسرمادر عصر پ، از انرون، 

معقهول   نهان یتنهها اطم  یا حرفهه  یاسهتانداردها  تی، حسابرسان مستقل در رعانیاوجود تقلب را کشف و گ ارش کنند. با 

کشهف   یحسهابرس بهرا   تیمسهئول  ۀو انهداز  تیه هستند. ماه تیبا اهم یها فیتوراز  یعار یمال یها صورتکه  دهند یم

 دیه آنچهه کهه حسابرسهان با    نی، به نیاوجود است. با  یحسابرس تیتیک یبرا یاساس ۀمسئل کی یمال یها صورتتقلب در 

 یوصهول شهده بهرا    ال حمه حقو  یحسابرس یانجام دهند و آنچه که حسابرسان جهت کشف تقلب، مطابق با استانداردها

بهرازل  های پیشین از جمله  پژوهش. وجود دارد یا ندهیف ا، حاضر و قادر به انجام آن هستند شکاف انتظارات آنهاخدمات 

نشان دادند که ارزیابی ریسک با ی تقلب در ابتدای کار حسابرسی باید به تالش بیشتر حسابرس منجر  (2258) و اشمیت

و همکاران،  سریم) نیهمچندهند.  گردد زیرا حسابرسان آزمون ذهنی خود را برای پایین آوردن ریسک تقلب اف ایش می

 سهک یاز ر شهان  هیاول یابیشده را در واکنش به ارز یبند بودجه یعات حسابرس( نشان دادند که حسابرسان تعداد سا2252

 یتتگیخودشه  نی: تالش حسهابرس در رابطهه به   گردد یم انیب ریدوم به شرح ز هیاساس، فرض نی. بر ادهند یم شیتقلب اف ا

  :گردد یمبه شرح زیر بیان  دومبر این اساس، فرضیه  دارد. گر لیتعدتقلب نقش  سکیو ر رانیمد

 دارد. گر لیتعدتالش حسابرس در رابطه بین خودشیتتگی مدیران و ریسک تقلب نقش : 2 فرضیه

های پیشین نشان دادند که تخصص بیشهتر حسهابرس در صهنعت موجهب افه ایش احتمهال تشهخیص گه ارش          پژوهش

بهه ایرمتخصصهین   حسابرسان متخصص در صنعت با احتمال بیشتر نسبت . شود یممالی را  یها صورتنادرست عمدی در 

های حسابرسی را به نوو متناسب برای تشخیص  در صنعت، ارزیابی مناسبی از ریسک گ ارشگری نادرست دارند و روش

تخصص در صنعت این توانهایی را   رود یمانتظار  ،بنابراین (.2222همرسلی، ) گیرند دار به کار می گ ارش نادرست انگی ه

به حسابرس ببخشد تا آزمون حسابرسهی را بهه طهور کارآمهد بهرای مجموعهه صهنعتی بهه صهورت مشهخص انجهام داده و            

 : گردد یمهای قرم  تقلب را شناسایی و بررسی کند. بر این اساس، فرضیه سوم به این شرح تدوین  پرلم

 دارد. گر لیتعدتگی مدیران و ریسک تقلب نقش تخصص حسابرس در رابطه بین خودشیت: 3 فرضیه

بر اهمیت ارزیابی ریسهک تقلهب بهرای    ، 2253در سال  2(COSO) کوزومنتشر شده توسط نهاد اصل هشتم لارلوب 

تیکید کرده است. رئی، کمیته حسابرسی در مقام مسئول اجرایی ارشد کمیته حسابرسهی، بها نظهارت بهر      مسئولین شرکت

بنهابراین،   .کند ها نقش حاکمیتی مهمی را در شرکت ایتا می فرایندهای حسابداری، گ ارشگری مالی و حسابرسی شرکت

بیسهلی و   ،(. بها ایهن حهال   2258بهرازل و اشهمیت،   ) رئی، کمیته حسابرسی باید در کاهش ریسک تقلب نقش داشته باشد



 یحسابرس تهیبر نقش حسابرسان و کم دیبا تأک یمال یتقلب در گزارشگر سکیو ر رعاملیمد یفتگیخودش/ 744

 

نشان دادند که اعضای کمیته حسابرسی سعی دارند از مسئولیت خود برای ارزیابی ریسک تقلب فاصهله   (2221)همکاران 

در رابطهه بها    (2222) اسهسیرا  کهاهش دههد.  تواند ریسهک تقلهب را    دهد رئی، کمیته حسابرسی نمی بگیرند و این نشان می

کنند کمیتهه حسابرسهی قهدرت و اختیهاراتی بهرای پیشهگیری از        رئی، کمیته حسابرسی نشان داد که بیشتر افراد تصور می

ه تخصص مالی در کمیته حسابرسی با نشان دادند که رابط (2225) آبوت و همکارانتقلب و تشخیص آن ندارد. از طرفی 

های حسابرسی متخصهص در صهنعت بها     نشان دادند که کمیته (2255) کوهن و همکارانهمچنین  وقوع تقلب منتی است.

کمتهر و اقهالم تعههدی     یهها  صهورت )کهه بها تنظهیم مجهدد      هایی ارتباط داشتند که کیتیت بهتر گ ارشگری مهالی  شرکت

توانستند ریسک تقلب را موهدود کننهد. در    دادند و رؤسا هم به نوبت خود می شود( را نشان می اختیاری کمتر سنجیده می

تر باشهند و تمایهل کمتهری را بهرای      توانستند با مدیریت هماهن  مقابل، رؤسای کمیته حسابرسی متخصص در صنعت می

  :گردد یملهارم به صورت زیر تدوین  ۀاساس فرضیبر این  ند.مودود کردن ریسک تقلب نشان ده

 دارد. گر لیتعدتخصص رئی، کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیتتگی مدیران و ریسک تقلب نقش : 5 فرضیه

درآمهد و رشهد    ، تتهاوت بهین رشهد   (2258) بهرازل اشهمیت و  پیروی از پژوهش انجام گرفته توسط  در این پژوهش با

ههای پیشهین نشهان     . پهژوهش شده اسهت )پرلم قرم ( در نظر گرفته  معیارهای ایرمالی، به عنوان نشانه ریسک با ی تقلب

نشان دادند کهه معیارههای    (5111) بن و رایلیکه معیارهای ایرمالی با عملکرد مالی رابطه دارند. به عنوان نمونه،  دهند یم

بینهی   مسافر( آمار فصلی درآمد، ه ینه و سود خالص را پیشو  )مانند عملکرد به موق  و بار صنعت هواپیمایی ایر مالی در

توانند نتایج مالی جاری را نیه  تیییهد کننهد.     بینی عملکرد مالی آتی می کنند. همچنین معیارهای ایر مالی عالوه بر پیش می

، به طور خهاص بهه بوهث در مهورد تهوان      2252در سال  2(PCAOB)های سهامی عام  ت بر حسابداری شرکتهیئت نظار

مهالی پرداختهه و    یها صورتبالقوه معیارهای ایر مالی برای ارائه یک الگوی قوی و مستقل برای ارزیابی اعتبار اطالعات 

 (.2258، برازلاشمیت و ) ستاستتاده از معیارهای ایر مالی برای تشخیص تقلب را تییید نموده ا

، نشان دادند که حسابرسان بر این باورند که به طهور متوسهط از معیارههای ایهر مهالی اسهتتاده       (2252) ترامسیتر و رایت

بینی انتظارات مانده حسهاب سهال جهاری اسهتتاده      دهند از مانده حساب سال قبل برای پیش کنند اما کماکان ترجیح می می

ههای   ا مطرح کرده کهه حسابرسهان روش  سهامی عام، این پرسش ر یها شرکتکنند. هم مان هیئت نظارت بر حسابداری 

اند. در مجموع با گفشت زمان، حسابرسان بیشهتر از معیارههای    تولیلی و اعتبار شواهد حاصل را به له صورت اجرا کرده

اند اما می ان این استتاده، احتما ً برای کاهش اختالف زیاد بین رشد درآمد و رشد معیارههای ایهر    ایر مالی استتاده کرده

 (.2258برازل و اشمیت، ) که نشانه ریسک زیاد تقلب است کافی نبوده باشدمالی 
  پژوهشپیشینه 

 یها روش یابیو ارز رانیدر ا یمال یخطر تقلب در صورتها قیمصاد ییشناسا»، در پژوهشی با عنوان (5314) کاظمی

متقلبانهه در کشهور را ارائهه و     یمهال  یجهام  گ ارشهگر   یالگهو  ،انیه بن نهه یزم یپرداز هینظربا استتاده از روش ، «کشف آن

 یمهال  یگ ارشهگر  اصهلی شهرط   عامهل فشهار بهه عنهوان    نتایج پژوهش او حاکی از این بود کهه   .نمود نییق آن را تبیمصاد

ط یبه عنوان شهرا  ی کشورو استاندارد حسابدار ینظام قانون ،یطرح تقلب در بستر فرهن  عموم 24و  همتقلبانه شناخته شد
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آن  یامهدها یبهه همهراه پ   گهر  مداخلهه ط یبه عنوان شهرا  یحسابرس تیتیو ک یکنترل داخل ،یشرکت یو نظام راهبر یا نهیزم

 شدند. ییشناسا

 در اطالعهات  یافشها  دری حسابرسه  یاسهتانداردها  یریکهارگ ه به  آرار یررسب» ، در پژوهشی با عنوان(5312) خراسانی

 الگهوی  خطر تقلب ارائه نمود. نتایج پژوهش او حهاکی از ایهن بهود کهه     ینیب شیپی برای الگوی ،«متقلبانه یمال یگ ارشگر

حسابرسهی تقلهب    یاسهتانداردها  تهدوین  از بعهد  و قبل یزمان یها دوره در تقلب شاخص یریگ اندازه به قادر شدهی طراح

مدل تقلهب مهالی در    ینیب شیپ. همچنین نتایج نشان داد که اعمال استانداردهای حسابرسی تقلب باعث اف ایش دقت است

بهه ایهن معنهی کهه اسهتانداردهای حسابرسهی تقلهب در         ؛شده اسهت  شدن استانداردهای حسابرسی تقلب ا جرا  زمبعد از 

 دارد.مالی احتمالی را  یها تقلبایران، کارایی  زم برای کشف 

خصوصهیات شخصهیتی پیهروان و تمایهل بهه موافقهت بها درخواسهت ایهر          »، در پژوهش خود به (5312) ایمر و گرک 

بهین خودشهیتتگی از نهوع ارتقها       یدار معنها که ارتبهاط مثبهت و    دهد یمپرداختند. نتایج نشان « اخالقی مدیران برای تقلب

)موافقت با درخواست تقلب( در حسابداری وجود دارد. همچنین ارتبهاط منتهی    خود با از خودگفشتگی و شاخص تقلب

، بهین تعامهل خودشهیتتگی و    هها  افتهه یبین پویایی و شاخص تقلب در حسابداری مشاهده گردید. اما بر اسهاس   یدار معناو 

تهیریر  ، بهه بررسهی   (5311) پهور و مقصهودپور   نظهری  پیهدا نشهد.   یدار معنها حسابداری، ارتبهاط  پویایی با شاخص تقلب در 

پرداختنهد. نتهایج پهژوهش آنهها حهاکی از ایهن        ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گ ارشگری مالی متقلبانه

از  تهر  فیضهع بها ارتباطهات سیاسهی،     یهها  شهرکت است کهه توانهایی مهدیریت در کهاهش گ ارشهگری مهالی مقتلبانهه در        

 بدون ارتباطات سیاسی است. یها شرکت

نهد کهه اعضهای کمیتهه حسابرسهی سهعی       در رابطه با ریسک تقلب بهه طهور کلهی نشهان داد     (2221بیسلی و همکاران )

رئی، کمیته حسابرسهی بهه    رود یمکنند از مسئولیت خود برای ارزیابی ریسک تقلب فاصله بگیرند. با این حال، انتظار  می

عنوان نقطه مرک ی روابط کمیته با هیئت مدیره، مدیر مالی، و حسابرسان داخلهی و خهارجی بیشهترین دانهش و اطالعهات      

ترین فرد برای استتاده از معیارهای ایرمالی جهت کمک به کاهش ریسهک تقلهب    درباره شرکت را داشته باشد و مناسب

رابطه بین عملکرد مالی و معیارهای ایر مالی را بررسی کردنهد و دریافتنهد رشهد درآمهد      (2221) برازل و همکارانباشد. 

. اسهت شوند بهه طهرز لشهمگیری بیشهتر از رشهد متوسهط معیارههای ایرمهالی مربوطهه           هایی که مرتکب تقلب می شرکت

 مالی بود. % بیشتر از رشد متوسط معیارهای ایر22های متقلب مورد مطالعه رشد درآمدی را نشان دادند که تا  شرکت

ههای متقلهب، دارای رشهد دارایهی بیشهتر از رشهد یها افه ایش تعهداد           نشان دادند که شرکت (2255) دیچو و همکاران

دارد. بر اساس ایهن   های ایرمتقلب همسانی بیشتری . اما رشد مالی و رشد معیارهای ایرمالی برای شرکتاند بودهکارکنان 

پژوهش، حسابرسان اذعان داشتند که اختالف زیاد بین رشد درآمد و رشد معیارهای ایر مالی نشانه ریسک بها ی تقلهب   

نشان دادند که شرکای حسابرسی و مدیران لنین برداشتی دارند کهه اخهتالف زیهاد بهین      (2255) برازل و همکاران است.

رشد درآمد و معیارهای ایر مالی مربوطه در مقایسه با لند پرلم قرم  تقلهب مثهل اقهالم تعههدی زیهاد یها تغییهرات زیهاد         

ختالف زیاد بهین رشهد درآمهد و رشهد     مدیران مالی در سال جاری، به مراتب گویای ریسک با تر تقلب هستند. بنابراین ا

https://jak.uk.ac.ir/article_2517.html
https://jak.uk.ac.ir/article_2517.html
https://jak.uk.ac.ir/article_2517.html
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معیارهای ایر مالی، یک معیار مهم برای ریسک با ی تقلب است که به طور آزمایشهی درسهتی آن مهورد سهنجش قهرار      

 گرفته است.

ند ههایی ارتبهاط داشهت    های حسابرسی متخصص در صنعت بها شهرکت   نشان دادند که کمیته (2255) کوهن و همکاران

شود( را  کمتر و اقالم تعهدی اختیاری کمتر سنجیده می یها صورت)که با تنظیم مجدد  که کیتیت بهتر گ ارشگری مالی

توانستند ریسک تقلب را مودود کننهد. در مقابهل، رؤسهای کمیتهه حسابرسهی       دادند و رؤسا هم به نوبت خود می نشان می

باشند و تمایل کمتری را برای مودود کردن ریسک تقلب نشهان   تر توانستند با مدیریت هماهن  متخصص در صنعت می

، در پژوهش خود به بررسهی تهیریر دوره تصهدی حسهابرس و تخصهص حسهابرس در صهنعت بهر         (2258) مخلصین دهند.

تقلب در گ ارشگری مالی پرداخت. نتایج نشان داد که دوره تصدی حسهابرس بهر شناسهایی تقلهب در      یها نشانهشناسایی 

؛ اما تخصص حسابرس در صنعت، یکی از عوامل موفقیت حسابرسان در شناسایی تقلهب در  استگ ارشگری مالی ناتوان 

 .استگ ارشگری مالی 

خههود دریافتنههد کههه تصههمیات مههدیران دارای معیههار خودشههیتتگی و معیههار     در پههژوهش  (2258هههام و همکههاران ) 

تهری را از نظهر بهازده     ندارند؛ در حالی که خودشیتتگی، عملکرد پایین ها شرکت، اررات یکسانی بر عملکرد یاعتماد شیب

تهر شهرکت ارتبهاط     فنشان دادند که خودشیتتگی مدیران با عملکرد ضعی آنهاکند؛  بینی می و جریان نقدی پیش ها ییدارا

 فیلیهس،  .کننهد  یمه دارد و مدیران خودشیتته، برخالف عملکهرد ضهعیتی کهه دارنهد، حقهوز و م ایهای بیشهتری دریافهت         

، به بررسی لگونگی تیریر خودشیتتگی مدیران بر نووه گ ارشگری مالی از طریق گ ارشهگری مهالی متهورانهه و    (2251)

صعود و سقوط بازار پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد با اینکه خودشهیتتگی مهدیران بها     یها زمانمدیریت سود واقعی در 

ارشگری مالی متهورانه رابطه معناداری ندارد. همچنهین نتهایج   مدیریت سود واقعی ارتباط مثبت و معناداری دارد، اما با گ 

و جهدا از   دههد  یمه نشان داد کهه مهدیرعامل خودشهیتته در زمهان سهقوط بهازار، میه ان مهدیریت سهود واقعهی را کهاهش            

سهقوط، کمتهر اسهت؛ در حالیکهه مهدیریت سهود واقعهی در         یهها  سهال خودشیتتگی، گ ارشگری مالی متهورانهه در طهی   

 .ابدی یمعود بازار، اف ایش ص یها سال

 54، از «مشارکت عامدانه مهدیران خودشهیتته در مهدیریت سهود    »در پژوهش خود با عنوان  (2222) بولل  و همکاران

مدیرعامل استتاده کردند. نتایج پهژوهش آنهها نشهان داد کهه مهدیران از       5522خودشیتتگی تعداد  یریگ اندازهمعیار برای 

. همچنین نتهایج  کنند یماقالم حسابداری نه برای ارائه اطالعات اضافی به بازار، بلکه در جهت مناف  شخصی خود استتاده 

ن سهود ناشهی از دسهتکاری اقهالم تعههدی      این پژوهش حاکی از این اسهت کهه خودشهیتتگی مهدیرعامل بها کیتیهت پهایی       

 اختیاری، ارتباط معنادار دارد.
 شناسی تحقیق روش

با اسهتتاده   که است این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رابطه بین متغیرها توقیقی توصیتی از نوع همبستگی

شهرکت مهورد    -ترکیبهی سهال   یهها  دادهبهه صهورت    هها  شهرکت واقعی  یها داده. پفیرفته استانجام از اطالعات تاریخی 

م بهور از نهرم    یهها  داده. شهده اسهت  انجام  لوجستیکاز الگوی رگرسیون  یریگ بهره. این کار با گرفته استبررسی قرار 
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از نرم افه ار   ها داده یساز آماده. همچنین جهت شده است یآور جم و  استخراج و نی  سامانه کدال اف ار داده پرداز نوین

 .  شده استاستتاده از نرم اف ار ای ویوز  ها داده ت تج یه و تولیلاکسل و جه

الهی   5313 یهها  سهال پفیرفته شده در بورس اوراز بههادار تههران طهی     یها شرکتآماری این پژوهش را کلیه  ۀجامع

با . است. روش انتخاب نمونه در این پژوهش، روش حففی با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده دهند یمتشکیل  5312

 :شدندبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شرکت  12تعداد  توجه به معیارهای زیر

 استند ماه باشد و در دوره مورد آزمون تغییر دوره مالی نداده باشند. 21سال مالی آنها منتهی به  (5

 در بورس اوراز بهادار تهران پفیرفته شده باشند. 5313بتدای سال (تا ا2

مهورد نیهاز در دسهترس     یهها  ودادهمالی نباشند  یگر واسطهو  ها مهیب، ها بانک، یگفار هیسرما یها شرکتدر زمره  (3

 باشند.
 فرضیه ها و متغیرهاآزمون روش 

 (:2258برازل و اشمیت، ) شده استرگرسیون زیر استتاده  الگویاز  ه هافرضیانجام آزمون  منظور به

             (            )
                                                          
                                                     
                                                
             

بهرازل و  هش انجهام شهده توسهط    که با پیروی از پهژو  استمتغیر وابسته، ریسک تقلب :          : متغیر وابسته

. برای این منظور، تعهداد کارکنهان   شود یم یریگ اندازه، به وسیله تتاوت بین معیارهای ایر مالی و درآمد، (2258) اشمیت

بهرازل و  و  2255دیچهو و همکهاران،   ؛ 2221بهرازل و همکهاران،   ) شود یمار ایر مالی در نظر گرفته به عنوان معیشرکت، 

درصهد معیهار ایهر     مهالی و تغییهر   یها صورتبنابراین، ابتدا اختالف تغییر درصد درآمد گ ارش شده در  (.2258اشمیت، 

 باشههد، متغیههر  %22)تعههداد کارکنههان( در یههک دوره، مواسههبه شههده و در صههورتی کههه ایههن اخههتالف بیشههتر از       مههالی

عدد یک و در ایر این صورت، عدد صتر را به خود اختصاص خواهد داد.  زم به ذکر است که آسهتانه            

دیچهو و  ؛ 2221بهرازل و همکهاران،   ) پیشهین  یهها  پهژوهش برای شناسایی ریسک با ی تقلب )پرلم قرم ( بر اساس  22%

 گرفته شده است. در نظر( 2258برازل و اشمیت، و  2255همکاران، 
 مستقل متغیر

SIGSIZ : (2258هام و همکاران، ) خودشیتتگی بر اساس نسبت اندازه امضا به تعداد حروف نام مدیر عاملمعیار. 
 کننده لیتعدمتغیرهای 

مهالی   یهها  صورتهای حسابرسی در  ال حمه (: برابر با لگاریتم طبیعی مجموع حق              تالش حسابرس)

سال جاری است. از حق ال حمه حسابرسی به عنوان معیار کار و تالش حسابرس استتاده خواهد شهد لهون تهالش بالتعهل     

انهد کهه وقتهی حسابرسهان تهالش بیشهتری را صهرف بررسهی          حسابرس قابل مشاهده نیست و مطالعات متعددی نشهان داده 

 (.2258برازل و اشمیت، ) شود شان بیشتر می ال حمه کنند حق ریسک می
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(: برای مواسبه آن، نسبت فهروش کهل مشهتریانی کهه یهک                        ) تخصص حسابرس در صنعت

آن صهنعت در طهول    یهها  شهرکت  یها فروش، بر جم  کل کند یمحسابرس در یک صنعت مشخص و خاص حسابرسی 

 (. 2258برازل و اشمیت، ؛ 5312، خداده شاملو و نهندی؛ 2223کریشنان، ) شود یمیک سال مشخص تقسیم 

(: یک متغیر شاخص اسهت کهه اگهر ریاسهت کمیتهه                  ) تخصص رئی، کمیته حسابرسی در صنعت

بهرازل  ) و در ایر این صورت برابر با صتر خواهد بود دارای سابقه کار جاری یا قبلی در صنعت شرکت باشد، برابر با یک

 (.2258و اشمیت، 
 متغیرهای کنترل

، ارهر  (2258) اشهمیت بهرازل و  و  (2252) ریچلت و وان  انجام شده توسط یها پژوهشابق با در پژوهش حاضر، مط

  .شود یمعواملی را که رابت شده بود با کیتیت گ ارشگری مالی و حسابرسی رابطه دارند، کنترل 

بههر اسههاس  .اسههت t(: برابههر بهها لگههاریتم طبیعههی ارزش بههازار دارایههی خههالص شههرکت در سههال Size) شههرکت ۀانههداز

به رگ، نیازمنهد    یهها  شهرکت ، ارزیابی تهداوم فعالیهت در   2258برازل و اشمیت، و  2252ریچلت و وان ،  یها پژوهش

 .استصرف تالش بیشتری از طرف حسابرسان 

نشهان   2258بهرازل و اشهمیت،   و  2252ریچلهت و وانه ،   پیشین  یها پژوهش(:    ) شرکتعملیاتی  جریان نقدی

برابهر بها جریهان    . هسهتند با جریان نقدی عملیاتی، مستل م صرف تالش بیشتری از طرف حسابرسهان   یها شرکتدادند که 

 .شود یمتقسیم  tکه بر کل دارایی در سال  عملیاتی نقدی

ریچلهت و وانه ،    یها افتهیبر اساس  .است ها ییدارابلندمدت تقسیم بر کل  یها یبده(: برابر با کل Lev) اهرم مالی

یکی از عوامل اررگفار بر رابطه بین می ان تهالش حسهابرس و    ها شرکت، نووه تیمین مالی 2258برازل و اشمیت، و  2252

 .استکیتیت گ ارشگری مالی 

از آنجا که وضعیت ضهعیف مهالی، مسهتل م ارزیهابی تهداوم عملیهات عهادی شهرکت در آینهده توسهط            (:Loss) زیان

 )یعنهی کهار و تهالش اضهافی(، بنهابراین، یهک متغیهر بهدل         وگو با رئی، کمیته حسابرسی اسهت  گتتحسابرس و بوث و 

(Loss  در )؛ که مقدار آن به ایهن صهورت اسهت کهه در صهورت وجهود زیهان خهالص         شود یموارد  الگویا ضرر و زیان

بهرازل و  و  2252وانه ،  ریچلهت و  ) ردیه گ یمه شرکت، عدد یک و در ایر این صورت، عهدد صهتر بهه آن متغیهر تعلهق      

 (.2258اشمیت، 

دارای رشد، سیستم کنترل داخلهی   یها شرکتتوقیقات پیشین نشان دادند که (: MTB)نسبت ارزش بازاری به دفتری

آبوت و ) استدارند که تیریری منتی بر کیتیت گ ارشگری مالی دارد و مستل م کار و تالش بیشتر حسابرس  یتر فیضع

کهه بهه صهورت ارزش بهازاری دارایهی       شهود  یمه ( کنترل MTB) (. رشد با نسبت ارزش بازاری به دفتری2225همکاران، 

 .شود یممواسبه  tتقسیم بر ارزش دفتری دارایی خالص در سال  tخالص در پایان سال 

TENURE: که فرد به عنهوان مهدیرعامل در شهرکت فعالیهت      ییها سالتعداد  لگاریتم طبیعیتصدی مدیرعامل:  ۀدور

 .(2258هام و همکاران، ) کند یم
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 پژوهش یها افتهی
 رابطه اندازه امضا و خودشیفتگی ییآزما یراست

 یهها  یژگه یونخستین و پرکاربردترین اب ار خودسنجی است که برای سهنجش   8(NPI) پرسشنامه شخصیت خودشیتته

تشهکیل   ییهها  هیه گو جتهت این ابه ار از   (.2224روساریو و وایت، ) ایر بالینی ساخته شده است یها گروهخودشیتتگی در 

را انتخاب کند. در توقیق حاضر به منظهور سهنجش خصهلت خودشهیتتگی، از      آنهاباید یکی از  دهنده پاسخشده است که 

استتاده شده است که قابلیت کاربرد آن در توقیقات مربوط به خودشهیتتگی در ایهران،    سوالی 52پرسشنامه خودشیتتگی 

سنجش درستی معیهار خودشهیتتگی    منظور به ،مورد تییید قرار گرفته است. بنابراین (5388) مومدزادهدر پژوهشی توسط 

مورد استتاده )نسبت اندازه امضا به تعداد حروف نام مدیرعامل( اقهدام بهه انجهام یهک مطالعهه آزمایشهگاهی بهرای تعیهین         

 یهها  رشهته دانشجوی مقط  توصیالت تکمیلی  23همبستگی بین اندازه امضا و خودشیتتگی گردید. در این مطالعه، تعداد 

سهؤالی در خصهوص    52، یهک پرسشهنامه   کننهدگان  شهرکت استان تهران شرکت کردنهد.   یها نشگاهداحسابداری و مالی 

 شده بود تکمیل نمودند.  ییآزما یراستطراحی و  (2222ایم  و همکاران )شخصیت خودشیتته را که توسط 

هام ) های قبل کنندگان خواسته شده بود که نام خود را با امضا مرقوم نمایند. مطابق با پژوهش از شرکت در این مطالعه

رسم شد که هر ضل  آن بها دورتهرین نقطهه انتههایی      کننده شرکت( یک مستطیل در اطراف امضای هر 2258و همکاران، 

)برحسهب سهانتیمتر(    در برگرفته بود با ضرب کردن طول در عهرض مسهتطیل  امضا در تماس بود. سس، مساحتی که امضا 

دست آمده بر تعداد حهروف نهام او تقسهیم شهد.     ه مواسبه شد. در ادامه به منظور کنترل طول نام شرکت کننده، مساحت ب

 یتتگی استتاده شد. از معیار مساحت در هر حرف از اندازه امضا، برای تعیین رابطه بین اندازه امضا و خودش ،بنابراین

ههای مربهوط بهه ویژگهی      ، پاسهخ (2258) ههام و همکهاران  و نیه  پهژوهش    (2222ایمه  و همکهاران)  بر اساس پژوهش 

، نهدگان کن شهرکت امتیهاز   ،های ایر مرتبط با خودشیتتگی، با صتر رم گفاری شد. بنهابراین  خودشیتتگی را با یک و پاسخ

و نتیجه این کار، معیار خودشیتتگی مورد استتاده بهرای تعیهین رابطهه بهین سهای        شود یمعددی صویح بین صتر تا شان ده 

امضها گویهای    انهدازه مبنهی بهر اینکهه     (2258) ههام و همکهاران  با مطالعات پیشین از جمله  مطابقامضا و خودشیتتگی بود. 

 81/2برابر با  rپرسشنامه و معیار مساحت در هر حرف امضا  یعنی  خودشیتتگی است، همبستگی پیرسون در بین امتیازات

(25/2 P<.بود ) 

نمونهه، از آنجها کهه مهدیران تمهایلی       یهها  شرکتمی ان خودشیتتگی مدیران عامل در  یریگ اندازهدر ادامه، به منظور 

متهوم زیربنایی خودشیتتگی، یعنهی   یریگ اندازهبرای انجام آزمون شخصیت ندارند، از یک معیار معتبر ایر متداخل برای 

( مسهتطیلی  2258ههام و همکهاران،   ؛ 2222ایم  و همکاران، ) های پیشین امضا، استتاده شده است. مطابق با پژوهش ۀانداز

در اطراف امضای هر مدیر عامل رسم شد که هر ضل  آن مماس با دورترین نقطه انتهایی امضا بود. مسهاحت اشهغال شهده    

)برحسب سانتیمتر( مواسبه شهد. بهرای کنتهرل طهول نهام مهدیر عامهل،         توسط امضا با ضرب کردن طول و عرض مستطیل

 بر تعداد حروف موجود در نام مدیرعامل تقسیم شد.دست آمده ه مساحت ب
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 آمار توصیفی

کهه   گردد یمارائه شده است. با توجه به جدول مالحظه  و کنترل وابسته ، آمار توصیتی متغیرهای مستقل،5در جدول 

نمونهه از نظهر    یهها  شهرکت کهه توزیه     دههد  یمه که این امر نشهان   .استدرصد  25میانگین متغیر ریسک تقلب، به می ان 

میانگین نسبت اندازه امضا همچنین . استبا   آنهادرمتمایل است که احتمال ریسک تقلب  ییها شرکتآماری، به سمت 

بها توجهه بهه مقهدار     . اسهت  33/3و  21/2، کمترین و بیشترین مقهدار آن نیه  برابهر بها     23/2به تعداد حروف نام مدیرعامل 

سهودآوری   یهها  شهرکت عضو نمونه بررسی شده، به طور کلهی   یها شرکتگتت که  نتوا یم(، 5/2میانگین متغیر زیان )

عضو نمونه،  یها شرکت یمند بهرهکه می ان  دهد یمنبودند. همچنین مقدار میانگین متغیر تخصص کمیته حسابرسی نشان 

 .استاین وضعیت برای متغیر تخصص حسابرس نی  صادز  .استاز ریی، کمیته حسابرسی متخصص، پایین 
 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای . 1جدول 

 انوراف معیار کمترین مقدار بیشترین مقدار میانه میانگین متغیر

 58/2 22/2 5 5 25/2 ریسک تقلب

 58/2 21/2 33/3 42/2 23/2 معیار خودشیتتگی

 22/2 225/2 82/2 23/2 25/2 تخصص حسابرس

 15/2 32/5 18/8 52/2 22/2 تالش حسابرس

 35/2 2 5 2 53/2 سابرسیحکمیته ی، ئتخصص ر

 25/2 88/5 38/8 22/2 32/2 اندازه شرکت

 23/2 22/2 32/2 22/2 23/2 جریان نقدی عملیاتی

 22/2 25/2 22/5 24/2 22/2 اهرم مالی

 54/2 22/2 52/5 12/2 88/2 نسبت ارزش بازار به دفتری

 44/2 22/2 22/5 21/2 42/2 تصدی مدیر عامل

 35/2 22/2 5 22/2 52/2 زیان

 نتایج آزمون فرضیه ها

شهده  )لوجسهتیک( اسهتتاده    از روش رگرسهیون لوجیهت   ه هها فرضی آزمونکه برای  استفرضیه  5شامل  پژوهشاین 

و لهون   شهود  یمه متغیر وابسته به صهورت انتخهاب دوگانهه ظهاهر      که شوند یمت در مواردی استتاده یلوج یها الگو. است

ق، از یه توق ه ههای یآزمهون فرضه   یبهرا  ،اسهت، بنهابراین   صورت صتر و یهک در نظهر گرفتهه شهده    متغیر ریسک تقلب به 

 استتاده شده است. یکون لوجستیرگرس
 ه هانتایج آزمون فرضی .2جدول 

             (            )
                                                          
                                                                         
                                         

 سطح معناداری Zآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 18/2 -25/2 22/2 -23/2 مقدار رابت )عرض از مبدأ(

 22/2 25/2 12/3 28/8 معیار خودشیتتگی مدیرعامل

 22/2 21/5 32/2 43/5 مدیرعاملدوره تصدی 

 23/2 55/2 25/2 35/5 معیار خودشیتتگی* تالش حسابرس

 22/2 28/2 14/2 24/2 معیار خودشیتتگی* تخصص حسابرس
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 22/2 82/2 55/2 52/5 معیار خودشیتتگی* تخصص رئی، کمیته حسابرسی

 38/2 82/2 22/2 22/2 اندازه شرکت

 25/2 32/2 12/3 55/5 عملیاتیجریان نقد 

 22/2 -23/2 22/2 -84/5 اهرم مالی

 22/2 -52/3 25/5 -14/3 نسبت ارزش بازار به دفتری

 22/2 13/5 55/2 24/2 زیان

 22/2 نسبت درستنمایی: سطح معناداری 44/352 یی:آماره نسبت درستنما48/2 ن مک فادانییب تعیضر

 بهرازش  نیکهویی  ارزیهابی  برای لجستیک رگرسیون تولیل درنشان داده شده است.  2، در جدول الگونتایج تخمین 

، سطح 2با توجه به جدول .استکای اسکور  آن آماره که شود یم استتاده LR نمایی درست نسبت آزمون از ،الگو کل

 الگهو قبول بوده و  قابل الگو ؛ لفا نیکویی برازشاست تر کولک 24/2 خطای از برابر صتر بوده و الگوآزمون  یدار معنا

میه ان   لهه  تها  مستقل و کنترلهی  متغییرهای که دهد یمهمچنین ضریب تعیین مک فادان، نشان  .استبه طور کلی معنادار 

بوده بدین معنهی کهه متغیرههای مسهتقل و      48/2مک فادان برابر  تعیین ضریب مقدار کنند. تبیین را متغیر وابسته تغییرات

   .دهند یمدرصد از تغییرات در متغیر ریسک تقلب را توضیح  48کنترلی، تقریباً 

نتهایج آزمهون    تقلهب رابطهه معنهادار وجهود دارد.    ریسهک  و  رعاملیمهد  یتتگیخودش نیبفرضیه اول بیان می نمود که 

متغیر   Zآمارهمشاهده می شود سطح معناداری  2آورده شده است. همانطور که در جدول شماره  2فرضیه اول در جدول 

مهی   25/2برابهر   zآمهاره  و  28/8بوده و ضریب آن برابهر   2024از  تر کولکبوده که  22/2برابر  خودشیتتگی مدیرعامل

گتهت کهه خودشهیتتگی     تهوان  یمه ، نی. بنهابرا شهود  یمه درصهد پفیرفتهه    14اول با اطمینان فرضیۀ و  بوده دار معناباشده که 

ریجسهنبیلت و  با ریسک تقلب دارد. نتایج آزمون این فرضیه، موافق با نتهایج پهژوهش    یدار معنامدیرعامل، رابطه مثبت و 

 .است (2253) کمندر

 دارد. گهر  لیتعدفرضیه دوم بیان می نمود که تالش حسابرس در رابطه بین خودشیتتگی مدیران و ریسک تقلب نقش 

یعنهی  ، کننهده  لیتعهد ضریب متغیر دوم، فرضیۀ  آزمون انجامدر آورده شده است.  2نتایج این فرضیه نی  در جدول شماره 

فرضهیۀ  که حاکی از پهفیرش  (23/2 سطح معناداریو  55/2برابر  z، آماره 35/5)با ضریب  است دار معناتالش حسابرس، 

 دارد. گهر  لیتعهد که تالش حسابرس در رابطه بین خودشیتتگی مهدیران و ریسهک تقلهب نقهش      دهد یمدوم بوده و نشان 

سهوم حهاکی از ایهن اسهت کهه تخصهص       فرضهیۀ   .اسهت  (2258برازل و اشمیت )نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با توقیق 

، کننهده  لیتعهد متغیهر   ،دارد. در ایهن فرضهیه   گهر  لیتعهد حسابرس در رابطه بین خودشیتتگی مدیران و ریسک تقلب نقش 

سهطح  و  28/2برابهر   z، آماره 24/2)با ضریب  کننده لیتعدبودن ضریب متغیر  دار معنا. با توجه به استتخصص حسابرس 

گتت که تخصهص حسهابرس در رابطهه بهین خودشهیتتگی       توان یمکه نشان از پفیرش فرضیه سوم دارد، (22/2 معناداری

 دارد. گر لیتعدمدیران و ریسک تقلب نقش 

که تخصص رئی، کمیته حسابرسی در رابطهه بهین خودشهیتتگی مهدیران و ریسهک تقلهب        کند یملهارم بیان فرضیۀ 

)بها   بهوده  دار معنها ، کننهده  لیتعدضریب متغیر که  دهد یمدارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه لهارم نشان  گر لیتعدنقش 

در رابطهه بهین    رئهی، کمیتهه حسابرسهی   تخصهص   ،و بنهابراین ( 22/2و سطح معناداری  82/2برابر  z، آماره 52/5ضریب 
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 (2225آبوت و همکاران )نتیجه آزمون این فرضیه با توقیقات  دارد. گر لیتعدخودشیتتگی مدیران و ریسک تقلب نقش 

 .استسازگار  (2255کوهن و همکاران )و 

 یریگ جهینتبحث و 

ا بهه سههامداران شهرکت ارسهال     هها ر  های مالی شرکت بهوده و ایهن گه ارش    عامل در درجه اول مسئول صورت مدیر

. گیرنهد  نظهر مهی  ای از موفقیهت شخصهی خهود در     معیارهای عملکرد حسابداری مالی را بهه عنهوان نشهانه   . مدیران دکن می

 .مهالی بسهتگی دارنهد    حسهابداری مدیران به طور مستقیم و ایر مسهتقیم بهه معیارههای عملکهرد      پاداشهای  ، طرحهمچنین

مدیران به خودی خود از انگی ه  زم برای ارتکاب تقلب برخوردار هستند و مدیران خودشهیتته، بنها بهه تعریهف،      ،بنابراین

بهه عنهوان ابه اری بهرای      توت تصدی خود یها شرکتو  ها سازماناز این مدیران  دارند.تقلب انگی ه بیشتری برای انجام 

 .کنند یمتیمین نیاز خود برای جلب توجه و تشویق استتاده 

؛ اسهت ریسهک تقلهب   خودشهیتتگی مهدیرعامل و    و معنهادار بهین   مثبهت  ۀحاکی از وجهود رابطه   نتایج پژوهش حاضر،

تالش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئهی، کمیتهه حسهابری، در رابطهه بهین       کننده لیتعدهمچنین نتایج حاکی از ارر 

داشتن ویژگی تخصص در صنعت، بایهد صهالحیت و    .استخودشیتتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گ ارشگری مالی 

بهرای عملکهرد    ای کاردانی  زم برای شناخت بهتر معیارهایی را به رئی، کمیته حسابرسی ببخشد که ماننهد نیهرو مورکهه   

کنهد؛   مالی و تشخیص ناهمخوانی بین عملکرد مالی گ ارش شده شرکت و رویدادهای اقتصهادی زیربنهایی آن عمهل مهی    

وگوی متیهدتری بها حسهابرس دربهاره      انتظار بر این است که رؤسای کمیته حسابرسی متخصص در صنعت گتت ،بنابراین

از طریق ارزیابی کارآمد ریسک و آزمهون ذهنهی داشهته     لگونگی کاهش دادن ریسک تقلب در هر گروه صنعت خاص

 باشند.

اعضهای هیئهت    که تمام افراد درگیر شامل سهامداران و حسابداران و جامعه )خصوصاً دهد یمنتایج این پژوهش نشان 

مدیره( باید از رفتار بالقوه ناشی از سطوح با ی خودشیتتگی مدیرعامل آگاه باشهند. ایهن موضهوع بهه ضهرورت نظهارت       

موجب یهک   تواند یماز آنجا که مدیرعامل خودشیتته  و نتایج این پژوهشبا توجه به دقیق بر مدیر خودشیتته اشاره دارد. 

بهر اهمیهت حاکمیهت شهرکتی و اجه اش آن شهامل کمیتهه حسابرسهی و         ین پهژوهش  ا ،مویط سازمانی نامطلوب شود، لفا

 .کند یمتیکید حسابرسان مستقل 

با توجه به اینکه نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که ویژگی خودشیتتگی مدیرعامل بها ریسهک تقلهب در گ ارشهگری     

، بهه وزارت علهوم،   اسهت علهم روانشناسهی   مالی ارتباط دارد و از طرفی، ویژگی خودشیتتگی، یکی از متاهیم مربهوط بهه   

آموزشهی خهود،    یهها  برنامهه در  گهردد  یمپیشنهاد  یا حرفه یها سازمانتوقیقات و فناوری و نی  مراک  آموزشی نهادها و 

رفتاری را نی  مهورد توجهه    -عالوه بر آموزش مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی، متاهیم روانشناسی در حوزه مالی

دهنهد از مانهده    حسابرسان مستقل در عمل ترجیح میکه  حاکی از این استپیشین  یها پژوهشنتایج  همچنین، قرار دهند.

بینی انتظارات مانده حساب سال جاری اسهتتاده کننهد امها همانگونهه کهه نتهایج پهژوهش نشهان          حساب سال قبل برای پیش

بهه   ،. بنهابراین اسهت   در ایهن مهورد مناسهب و کارسهاز     ، استتاده از معیارهای ایرمالی )ماننهد تعهداد کارکنهان( نیه    دهد یم

 خود، معیارهای ایرمالی را نی  مورد توجه قرار دهند. یها یحسابرسکه در انجام  شود یمحسابرسان مستقل پیشنهاد 
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 توان ارائه نمود: با توجه به نتایج این توقیق توصیه های زیر را برای توقیقات آتی می

ویژگی خودشیتتگی مدیرعامل از معیار نسبت اندازه امضا بهه تعهداد حهروف     یریگ اندازهدر این پژوهش به منظور . 5

خودشیتتگی از جمله شاخص هورمون تستوسترون  یریگ اندازهسایر معیارهای  شود یمنام مدیرعامل استتاده شد؛ پیشنهاد 

 قرار گیرد.نی  مورد استتاده  مدیرعامل و شاخص پاداش نقدی مدیران

 ؛مورد بررسی یها شرکتانجام این پژوهش با درنظر گرفتن نوع صنعت . 2

 مورد پژوهش قرار گیرد.در کاهش احتمال ریسک تقلب نی  حسابرسی کمیته  تالشنقش  گردد یمپیشنهاد . 3

 ها یادداشت
1. Narcissism     2.Association of Certified Fraud Examiners 

3. White-Collar Crime    4. Dennis Kozlowski 

5.Charismatic 

6. The Committee of Sponsoring Organization of Treading Commission (COSO) 

7. Public Company Accounting Oversight Board 8. Narcissistic Personality Inventory (NPI) 

 منابع
(، لها  اول، تههران،   5313ویراست پنجم، ترجمهه یویهی سهید مومهدی)     -تشخیصی و آماری اختال ت روانیراهنمای (. 2253) .انجمن روانس شکی آمریکا

 انتشارات ساوا ن.

حسهابداری  اخالقی حسهابداری.   یها یریگ میتصم(. شیب لغ نده یا رفتار جبرانی؟ نقش متارکه اخالقی و خودشیتگی در 5312). ایمر، فرشید؛ گرک ، منصور

 .48-55 .(32)55، مدیریت

 دیه با تیک یمال یها صورت ۀسیمقا تیحسابرس بر قابل یتصد ۀدورتخصص حسابرس در صنعت و  ریتیر(. 5312). خداداده شاملو، ناصر؛ بادآور نهندی، یون،

 .522-524 (،2)1 .حسابداری مالی یها پژوهش، عمر شرکت ۀلرخبر 

 ،رسهاله دکتهری حسهابداری   کارگیری استانداردهای حسابرسی در افشای اطالعات در گ ارشگری مهالی متقلبانهه،   ه (. بررسی آرار ب5312خراسانی، ابوطالب )

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

-238(، 2)22، حسهابداری و حسابرسهی   یها یبررس(. توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گ ارشگری مالی متقلبانه. 5318رضازاده، جواد؛ مومدی، عبداله )

252. 

 .585-543، 25، ارانونبر خودشیتتگی، حسین پاینده،  یدرآمد شیپ (.5382) .زیگموندفروید، 

اولهین کنگهره دو   اختالل خودشیتتگی: مقایسه بین گروه عادی و خودشیتته.  یها نشانهخودپنداره بدنی و  .(5318). ضیایی، نسرین الهویردی؛ خانجانی، زینب

 .5318 مهرماه 52و  52روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبری   یها تازهسا نه 

دانشگاه شههید   ،رساله دکتری حسابداری ،کشف آن یروشها یابیو ارز رانیدر ا یمال یها صورتخطر تقلب در  قیمصاد ییشناسا(. 5314) .کاظمی، توحید

 لمران اهواز.

 ، سازمان حسابرسی.استانداردهای حسابرسی(. 5315) .کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی

 .285-225(، 5)55، اصول بهداشت روانیایرانی.  ۀجامع( در NPI-16(. اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیتته )5388). مومدزاده، علی

، مجله دانهش حسهابداری  . تیریر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گ ارشگری مالی متقلبانه(. 5311.)نیالد صالحنظری پور، مومد؛ مقصودپور، 

55(2 ،)222-521. 
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