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مالی  یگزارشگرمدیره بر رابطه بین بررسی نقش تعدیلی استقالل هیئت

در بورس اوراق بهادار  شدهرفتهیپذهای متقلبانه و بازده سهام شرکت
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 چکیده

های متفاوتی از واژه تقلب برای اند که دیدگاههمواره دانشمندان و محققان مالی تالش کرده

 درواقعجوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل مؤثر را تقلب را تشریح نمایند. 

 همآنگیرد و های صورت گرفته در واحدهای تجاری از یک منبع سرچشمه میتمامی تقلب

بررسی نقش تعدیلی استقالل  از تحقیق حاضرهدف باشد. های مالی میرها و انگیزهفشا

در بورس  شدهرفتهیپذهای مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت گزارشگریمدیره بر رابطه بین هیئت

 ماهیت ازلحاظماهیت مروری و  ازلحاظو  کاربردی هدف ازلحاظ ؛ کهباشداوراق بهادار تهران می

در  شدهپذیرفته هایشرکتجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه  .است کمی تحقیقات ها جزءداده

که در آخر با لحاظ کردن  شدهبررسی 1398الی  1392بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 

در این تحقیق برای  است. شدهانتخابنمونه  عنوانبهشرکت  106 ذکرشدههای محدودیت

برداری ای و میدانی و نمونههای کتابخانهها و اطالعات تحقیق از روشآوری و گردآوری دادهجمع

 یمال گزارشگری نیبتحقیق نشان داد که های حاصل از یافتهاست.  شدهاستفادهصورت عینی نیز به

بر رابطه  رهیمدئتیاستقالل ه. همچنین وجود دارد و معکوس متقلبانه و بازده سهام رابطه معنادار

 .داردن یتأثیر معنادار سهاممتقلبانه و بازده  یمال گزارشگری نیب

مدیره، بازده سهام، گزارشگری مالی متقلبانهاستقالل هیئت کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

های متفاوتی از واژه تقلب اند که دیدگاههمواره دانشمندان و محققان مالی تالش کرده

برای جوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل مؤثر در تقلب را تشریح 

در واحدهای تجاری از یک منبع سرچشمه  صورت گرفتههای تمامی تقلب درواقعنمایند. 

های باشد. اغلب مطالعات و پژوهشهای مالی میفشارها و انگیزه همآنگیرد و می

ها در ایجاد ارتکاب مدیره و مدیرعامل شرکتشده داللت بر نقش اعضای هیئت گرفتهانجام

ریق منابع داخلی مالکان و مدیران مالی از ط زمانی کهاند. تری داشتهتقلب نقش پررنگ

سازمانی( در جهت کسب منافع شخصی مورد انتظار و یا سازمانی( و خارجی )برون)درون

های نادرست اقدام به تعدیالت ارقام و یا قضاوت شدهتعییناهداف  پیشبردناتوانی در 

بر های آتی گونه موارد در دورهشوند و اینهای مالی میمرتکب به تقلبات در صورت

اطالعات مالی  رونیازااند نمایان خواهد شد. از خود نشان داده که یفیضعلکرد عم اساس

تواند شود که میعنوان اهرم اقتصادی شناسایی میهای تجاری بههای شرکتو گزارش

 (.2017 ،1گذاران را مورد تأثیر قرار دهد )وانگ و همکارانتصمیمات سرمایه

 موردبحثمالی متقلبانه  گزارشگری ازنظرحال با توجه به موضوع تحقیق بازده سهام 

آن  بر اساسگران مالی گذاران و تحلیلترین معیاری که سرمایهگیرد. یکی از مهمقرار می

باشد. اقتصاددانان برحسب دهند بازده سهام میقرار می موردسنجشای را بازارهای سرمایه

بین بازده سهام و نوع  که یارتباطشود و پل ازارهای مالی توزیع میدر ب که یاطالعات

بینی نمایند. های آتی را پیشاطالعات منتشرشده وجود دارد تا حدودی قادر هستند بازده

های بسیاری از سوی جوامع مالی برای تدوین نمودن یک الگوی مناسب تاکنون تالش

است و با استدالل به مطالعات و مقاالت  شدهگرفتهجهت شناسایی بازده سهام صورت 

ترین معیار برای ای مناسبهای سرمایهگذاری داراییمدل قیمت گرفتهصورت 

 (.1397 ،است )عسگرنژادنوری شدهگرفتهگران در نظر گذاران و تحلیلسرمایه

باشد. از سویی دیگر، رکن اصلی یک حاکمیت وجود اعضای خبره و کارآمد می

 بر اساسشود که می عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی محسوبواحدهای تجاری به

مدیره و نیروی مجرب تشکیل یافته است. اعضای هیئت شدهتعیینهای از قبل مشیخط

                                                           
1 Wang & et al 
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سازی عملکرد مدیران با انتظارات سالم و یکپارچه یبرگزارشدهعنوان مسئول نظارت به

آید  به وجوددر بسترهای فعالیت شرکت  که یانحرافاتنماید و هرگونه نفعان عمل میذی

های کافی در این زمینه را فراهم نمایند. طبق مدیره مجاب هستند بررسیی هیئتاعضا

ترین عامل کاهش مشکالت عنوان یکی از مهممدیره بهنظریه نمایندگی استقالل هیئت

های افزایش مدیره در تالش هستند تا زمینهاعضای هیئت رونیازاباشد و نمایندگی می

های فراهم نمایند و عدم منافع شخصی و انگیزه گذارانسوددهی را برای سرمایه

 (.1396 ،طلبانه را از مدیران مالی دور کنند )حسنیفرصت

نفعان اعضای داران و ذیچنین یکی از ابزارهای حمایتی و کنترلی از منافع سهامهم

تر این اعضا نسبت به امورات محوله مستقل هرچه قدرباشد. ها میمدیره شرکتهیئت

وری شرکت نسبت به موضوع فعالیت افزایش پیدا خواهد کرد. باشند کارایی و بهره

دی است که در اکثر مطالعات بدان تأکید شده است و موار ازجملهمدیره استقالل هیئت

اند در این زمینه دچار مشکل مؤسسات بزرگ دنیا که دچار ورشکستگی و یا انحالل شده

گذاران اند. حضور اعضای غیرموظف در واحدهای تجاری این نوید را برای سرمایهبوده

رگونه انحراف از اهداف دهد که نسبت به عملکرد مدیران تردیدی نداشته باشند و همی

 (.1395 ،دهند )شمس و همکارانبین قرار میآرمانی شرکت را زیر ذره

بازده  هاآناست که  جهتنیازا گذارانهیسرمامندی مطالعه بازده سهام از طرف فایده

گذاران بازار  یمشخطچنین و هم رندیگیممعیاری از ریسک در نظر  عنوانبهسهام را 

ی بازار ریپذبیآسی میزان ریگاندازهابزاری برای  عنوانبهاز این معیار  توانندیمسرمایه 

مدیره بر رابطه این تحقیق با عنوان بررسی نقش تعدیلی استقالل هیئت سهام استفاده نمایند.

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتههای مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت گزارشگریبین 

های گذشته را پوشش داده و گامی مؤثر در های پژوهشتا بتوانیم کاستی باشدمی تهران

بنابراین با توجه به  های پولی و مالی نیز برای واحدهای تجاری نیز برداریم.اتخاذ سیاست

استقالل ویی به سؤال اساسی تحقیق خواهیم بود که آیا گمطالب فوق، در پی پاسخ

 یا خیر؟نماید مالی متقلبانه و بازده سهام را تعدیل می گزارشگریمدیره رابطه بین هیئت
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 مبانی نظری -2

 بازده سهام -1-2

 آن صاحب منافع و تعهدات مشارکت، میزان مبین که است ایمعامله قابل سند سهم، ورقه

 که است معمولی سهام یا عادی سهام سهام، نوع ترینمتداول. است سهامی شرکت یک در

 .(1384 ،مهتدی)برخوردارند  واحدی امتیازات و حقوق از مساوی مبلغ به سهام دارندگان

 :دارد وجود سهام گونه دو. است اقتصادی واحد یک در مالکیت حقوق دهندهنشان سهام

 توأمان را بهادار اوراق و سهام هایویژگی ممتاز، سهام. ممتاز سهام( 2 و عادی سهام( 1

 آن، روی و است نامحدود عمر دارای عادی سهام مانند ممتاز سهام سویی از. دارند باهم

 و ثابت قرضه اوراق مانند ممتاز سهام سود دیگر سویی شود. ازمی پرداخت سود سهام

. است قرضه اوراق شبیه بسیار کندمی ایجاد که یدرآمد جریان رو،ازاین است مشخص

 از است عبارت. است سهام صاحبان حقوق یا شرکت بر مالکیت گرنشان عادی سهام

 منافع و مالکیت درصد اختیارات، میزان آن بر اساس که یموضوع یا و معامالت قرارداد،

 البته( 1387 ،همکاران و ایزدی) شودمی گفته سهام دهد نشان را شرکت فعالیت از حاصل

 فرا بورس و دوم و اول دسته بازار در که باشدمی وجه چند دارای ایسرمایه بازارهای این

 این در دهندمی اعالمیه نیز بورس در اولیه عرضه به هاشرکت زمانی. شوندمی بندیتقسیم

 انتشار اولین حالت این در زیرا گیردمی قرار موردپذیرش اول دسته یا اول بازار در حالت

 تغییر با که روندها این. شودمی منتقل دوم دسته بازار به ماه چند از بعد ولی است سهام

 سود کسب و بازدهی ایجاد باعث شودمی انجام نیز تقاضا و عرضه در تغییر و هاقیمت

 .(1387 ،همکاران و ایزدی)شود می گذارانسرمایه و شرکت برای

 متقلبانهگزارشگری مالی  -2-2

 که شوندمی مسائل یکسری درگیر گاهی دولتی و خصوصی واحدهای و هاشرکت

 یا تقلب یک وضبطکشف که بدان معناست این برگردد قبل سال نیچند به شاید آن ریشه

 سالهیک یا دورهمیان یا صورتبه تجاری هایشرکت نیست راحتی این به انگاریسهل

 مدیری اگر دارد قرار مالی مدیرعامل آن رأس در که کنندمی تهیه را مالی هایگزارش

 هایگزارش باید ببرد جلو دارد دوست خودش که یاگونه بدان را خود عملکرد بخواهد

 دارد به دنبال را او شخصی هایانگیزه کهاین بر عالوه عمل این کند کاریدست را مالی

 دارانسهام و گذارانسرمایه داد خواهد نشان واقع از کمتر یا بیشتر را شرکت سود بلکه
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 کنندمی معرفی هاشرکت به را رضایی کنند کنترل حیث این از را مدیران بتوانند کهاین برای

 (.1393 ،همکاران و مرادی)ندارد  شرکت به نسبت مالی و شخصیتی وابستگی گونههیچ که

 گرفته صورت هایتقلب که پرسیدن نتایج( 2004) همکاران و 1مارسلو مطالعات اساس بر

 زمانی بازه در تواننمی که دارند پیچیدگی و گستردگی یقدربه بزرگ هایشرکت

 بیشتر هاشرکت غیرموظف اعضای اگر که دریافتند درواقع آنان کرد کشف را آن مدتکوتاه

 لیبه دل گاهی گرفتهصورت  تقلبات کرد خواهد پیدا کاهش حداقل به مالی تقلبات باشند

 این کشورها اکثر در اعداد یسازساده با گاهی و افتدمی اتفاق نیز اطالعات شفاف نبودن

 چنینهم و آگاهی بودن کمتر لیبه دل سوم جهان کشورهای در ولی دارد وجود پدیده

 حتی و پذیردمی صورت اقدامات این مالی بازارهای در شدهعیتوز اطالعات شفاف نبودن

 حسابرسان از نه یا است درست اطالعات بداند کهاین برای بورس سازمان کمیسیون

 بارزیان بسیار نشوند شناسایی نیست موقعبه اگر گرفته صورت کنندمی استفاده نیز مستقل

 .داشت خواهد سنگینی عواقب و بود خواهد

 مدیرههیئت استقالل -3-2

 حقوقی یا حقیقی هایشخصیت زیرا دارد فرق مختلف هایدیدگاه به توجه با مالکیت

 زمانی که. سازند جدا را تعاریف نوع حقوقی و فقهی محققان تا است شده باعث نیز

 این در دهندمی تشکیل را واحدی یک چندنفره صورتبه متمرکز صورتبه اشخاص

 یا دو گروهی اجتماع از است عبارت که شودمی بیان دیگری به گونه تعاریف صورت

 جدا ایگونهبه واحد یا سازمان این شخصیت مستقل که واحد یک تشکیل جهت چندنفره

 که شرکتی راهبری همان یا مالکیت عادی شرایط در. باشدمی آن گردانندگان شخصیت از

 از مقداری به که است کرده اتخاذ بارهنیدرا را تعاریفی باشدمی مالی روز مسائل از یکی

 سود در خود آورده نسبت به و گذاردمی شرکت اختیار در که شرکا هایآورده یا هادارایی

 یا بدهی دچار شرکت اگر زمانی که کندمی عنوان نظریه این. باشدمی شریک نیز زیان و

 باید بودن سهیم نسب به یا هاآورده نسبت به شریک هر صورت این در گردد ورشکستگی

 مانوئل ،(1995) 2همکاران و بات مطالعات (.1388 ،همکاران و حالج)کند  متقبل را بدهی

 در مدیرههیئت نقش وقایع از برگرفته که( 1387)همکاران  و عباسی و( 2002) 3مارک و

                                                           
1 Marselo 
2 But & et al 
3 Manoeel & Marke 
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 که بود این همآن و اندداشته اذعان مشترک نظر یک بر آنان کندمی عنوان را شرکت

 از مالیتأمین جهت اندتوانسته و هستند بیشتری هایموفقیت دارای که بزرگ هایشرکت

 یا نکرده استفاده داخلی و خارجی هایاستقراض از نوعیبه و کنند استفاده شرکت خزانه

 این حالتدراین دارند شرکت جاری هایدارایی به نسبت کمتری مبالغ دارای ترازنامه در

 و یگانه حساس)است  اقتصاددانان ازنظر گذاریسرمایه برای گزینه بهترین شرکت

 (.1387 ،همکاران

 بیرونی مدیران از و گیرندهتصمیم مدیران عنوانبه( موظف)دخلی  مدیران از

 گیریتصمیم این بر نظارت وظیفه و قدرت که شودمی بردهنام افرادی عنوانبه( رموظفیغ)

 است، شدهتشکیل غیرموظف اعضاء از آنان بیشتر که ییهاشرکت هایمدیرههیئت. رادارند

 از کاستن مدیریت، کنترل و نظارت قدرت که شوندیم قلمداد هاییمدیرههیئت عنوانبه

 (.1394 همکاران، و مهدوی) رادارند دارانسهام برای ارزش ایجاد و نمایندگی هایهزینه

 کهیدرصورت. باشد اثرگذار هاشرکت مالی عملکرد بر تواندمی مدیرههیئت ترکیب ،جهیدرنت

 کارایی از مدیرههیئت دهنده،تشکیل غیرموظف مستقل مدیران را مدیرههیئت اعضای بیشتر

 از مدیرههیئت استقالل افزایش برای نمایندگی نظریه. بود خواهد برخوردار تریبیش

بیرونی  مدیران اختیار تحت باید مدیرههیئت ؛ کهکندمی پشتیبانی پدیده این از مدیریت،

 اجرایی غیر مدیران وسیلهبه باید مدیریت طلبانهفرصت رفتارهای زیرا؛ باشد( غیرموظف)

 هایتصمیم کیفیت تواندمی مدیرانی چنین وجود. باشد نظارت و کنترل تحت شرکت

 تا دهدمی قرار وی اختیار در را مناسب کارهایراه و داده قرار تأثیر تحت را مدیریت

 (.1394 همکاران، و مهدوی)یابد  بهبود شرکت عملکرد تا شود انجام مدیریت وسیلهبه

 سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری مدیره،هیئت استقالل بین ارتباط -2-4

 پی در را شخصی انگیزه نوعی کهاین بر عالوه مالی هایصورت نیرنگ یا کاریپنهان

 بر. شودمی انجام هم مدیرههیئت اعضای سوی از وارده فشارهای برحسب گاهی دارد

 نتایج این به 2009 سال در همکاران و مایرز توسط شده گرفتهانجام مطالعات اساس

 و کاریدست به اقدام خود شخصی هایانگیزه از پیروی برای اجرایی مدیران که رسیدند

 بسیار بازی یک در شود ترگسترده اقدامات این اگر و کنندمی مالی هایصورت در تقلب

 اوراق بورس در. داد خواهد دست از را مالی بازارهای در خود رقابت شرکت مدتکوتاه

 این. شودمی معامله هاشرکت سرمایه و سهام است، سرمایه بازار از بارزی نمود که بهادار
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 هاشرکت به کاال، بازار به شدن سرازیر جایبه افراد نقدینگی مازاد که شودمی باعث امر

 تولید. دهد افزایش را تولید درنهایت و شود هاشرکت مالی تأمین باعث شده، سرازیر

 پاسخ خدمات و کاال بازار در فزاینده تقاضای به تواندمی کرده، ترمتعادل را عرضه بیشتر،

 دسترسی قیمتارزان مالی تأمین منبع یک به شرکت دیگر، طرف از. شود تورم مانع و داده

 عنوانبه ینقد شوندگ. داشت نخواهد ناگهانی افزایش محصوالتش، شدهتمام قیمت داشته،

 قیمت در شدید هاینوسان جادیبدون امعامالت  میحجم عظ جذب برای بازار توانایی

 سازوکاری عنوانبه هاشرکت مدیرههیئت از .(1394 ،اصغرنژاد و صالحی) شودمی تعریف

 نظم و پایش طریق از مدیران و دارانسهام بین نمایندگی مشکالت کاهش برای اثربخش

 برای اطالعات آن در که است فرآیندی افشاء. یادکردند مدیران، فعالیت به دهی

 کهدرصورتی .کنند مشاهده را شرکت عملکرد هاآن تا شودمی ارائه بیرونی کنندگاناستفاده

 مدیره،هیئت طریق از توانندمی باشند، نداشته دسترسی درونی اطالعات به بیرونی دارانسهام

 کمیت،. قرار دهند تأثیر تحت بیشتر کمیت و باکیفیت اطالعات افشای برای را مدیران

 تریناز مهم یکی شرکت، مدیران سوی از افشاشده اطالعات موقع بودنبه و کیفیت

 مدیران طریق از اطالعات زمانی کهاست.  گذارانسرمایه سوی از گیریتصمیم ابزارهای

 و گذارانسرمایه گران،معامله توسط اطالعات این شود،می عرضه عموم به شرکت

 سهام فروش یا خرید به نسبت اساس، این بر و گرددمی وتحلیلتجزیه و بررسی گرانتحلیل

. کنندمی عمل مستقیم پایش برای ینیگزیجا عنوانبه افشاء .کنندمی گیریتصمیم هاشرکت

 مهم دارانسهام منافع حفظ در مستقل نقشی عنوانبه مدیرههیئت نقش تقویت بیترتنیابه

است  مدیرعامل نقش دوگانگی و ترکیب اندازه، ها،ویژگی به وابسته نقش این تقویت .است

 (.1392 ،همکاران و صفری)

 پیشینه پژوهش -3

و  یگذارهیسرما باورهای اثر در تحقیقی با عنوان بررسی (1400) یپور کافغالمی و 

 ؛ وتهران پرداختند بهادار اوراق بورسی یهادر شرکت تعهدی حسابداری بر سهام بازده

 همه ضریب تعهدی، حسابداری وابسته متغیر با رگرسیونی مدل در نشان دادند که

 .است بوده دارمعنی مدل مستقل متغیرهای

 اجتناب رابطه بر افشاء کیفیت تأثیر عنوان با تحقیقی در( 1398)بشیری  و ترابیان

 و افشاء کیفیت بین نشان دادند که ؛ وپرداختند متقلبانه مالی گزارشگری با مالیاتی
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 متقلبانه هایانگیزه از ناشی شدهارائه تجدید مالی هایصورت) متقلبانه مالی گزارشگری

 مالی گزارشگری و مالیاتی اجتناب بین. دارد وجود داریمعنی و معکوس ارتباط( مدیریت

 اجتناب بین. ندارد وجود داریمعنی ارتباط( شدهارائه تجدید مالی هایصورت) متقلبانه

 هایانگیزه از ناشی شدهارائه تجدید مالی هایصورت) متقلبانه مالی گزارشگری و مالیاتی

 .دارد وجود معناداری و مستقیم ارتباط( مدیریت متقلبانه

 بر مالی هایصورت تجدید ارائه تأثیر عنوان با تحقیقی در( 1398)همکاران  و موسوی

 در شدهپذیرفته هایشرکت در سهام بازده و مالی هایصورت مقایسه قابلیت بین ارتباط

 مالی هایصورت مقایسه قابلیت بیننشان دادند که  ؛ وپرداختند تهران بهادار اوراق بورس

 بر مالی هایصورت ارائه تجدید چنین،و هم دارد وجود معناداری رابطه بازده سهام و

 است. تأثیرگذار سهام بازده و مالی هایصورت مقایسه قابلیت بین ارتباط

 استقالل تعدیلی نقش بررسی عنوان با تحقیقی در( 2019) 1همکاران و ژولین

 متحده ایالت کشور در سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه بر مدیرههیئت

 سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری بین کهنشان دادند  ؛ وقراردادند موردبررسی آمریکا

 بین رابطه مدیرههیئت استقالل دیگر سویی از و دارد وجود معناداری و معکوس رابطه

 .بخشدمی تحکیم را سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری

 مقایسه قابلیت و خوانایی عنوان تأثیر با تحقیقی در( 2018) 2دئول و بالنکتو

 اینمونه برای را کانادا کشور در متقلبانه گزارشگری احتمال بر هاشرکت مالی هایصورت

 آمریکا سرمایه بازار در 2016 الی 2008 بین زمانی بازه در شرکت -سال 17967 از متشکل

 با مالی هایگزارش دارای هایشرکت داد نشان آنان تحقیق هاییافته. کردند بررسی

 در تقلب ارتکاب به هاشرکت سایر از بیشتر احتماالً کمتر، مقایسه قابلیت و خوانایی

 .کنندمی اقدام مالی هایصورت

 سوئد کشور در سهام بازده و سود بین ارتباط عنوان با تحقیقی در( 2017) 3پارک و لیم

 ضریب موقت کاهش باعث سهام بازده در نارسایی افزایش که نشان دادند ؛ وپرداختند

 در نارسایی و سود در نارسایی دو هر چنینهم شودمی سهام بازده با سود رگرسیون تعیین

 .شودمی سهام بازده و سود بین ارتباط کاهش باعث سهام بازده

                                                           
1 Xuelian & et al 
2 Blanco& Dhole 
3 Lim & Park 
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 کیفیت بر مدیرههیئت استقالل تأثیر بررسی به تحقیقی در( 2016) 1همکاران و یکینی

 بر مدیرههیئت استقالل که رسیدند نتیجه این بهو  پرداختند نروژ کشور در اطالعات افشاء

 استقالل دارای هایشرکت که گونه نیبد دارد معناداری تأثیر اطالعات افشاء کیفیت

 کنند.می اقدام تیفیباک افشاء به نسبت باال مدیرههیئت

 شرکت عملکرد بر را متقلبانه مالی گزارشگری تأثیر»عنوان  با تحقیقی در( 2016) 2لی 

 مالی هایگزارش نشان دادند که ؛ وکرد بررسی «ژاپن کشور در سود پایداری و

 این، بر عالوه. دارد بیشتری پیچیدگی اند،کمتری سودهای دارای که ییهاشرکت

 برخوردارند. کمتری سود پایداری از متقلبانه، مالی هایگزارش با هایشرکت

 چنین توانمی (2019) 3همکاران و ژولین مطالعات بر اساس را حاضر تحقیق مدل

 :نمود ترسیم

  
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

مفهومی تحقیق. مدل 1شکل   

 است؛ بیانقابلزیر  صورتبهپژوهش با توجه به مدل مفهومی  هایفرضیهبنابراین 

 .وجود دارد معناداری متقلبانه و بازده سهام رابطه یمال گزارشگری نیب( 1

                                                           
1 Yekini & et al 
2 Li 
3 Xuelian & et al 

 متغیر تعدیلی:

 

 

 بازده سهام

کنترلیمتغیرهای   

 متغیر مستقل متغیر وابسته

مدیرهاستقالل هیئت  

گری مالی گزارش

 متقلبانه

 اندازه شرکت

 اهرم مالی



 ... گری مالیمدیره بر رابطه بین گزارشبررسی نقش تعدیلی استقالل هیئت     

 

20 

 
 

تأثیر معناداری متقلبانه و بازده سهام  یمال گزارشگری نیرابطه ببر مدیره استقالل هیئت( 2

 دارد.

 روش تحقیق -4

 این آماری جامعه. باشدمیروش توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر 

 زمانی بازه برای در بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفته هایشرکت تمامی شامل تحقیق

 تحقیق این درشرکت انتخاب شد.  106نمونه آماری . است 1398 الی 1392 هایبین سال

 و ایکتابخانه هایروش از مورد تحقیق اطالعات و هاداده گردآوری و آوریجمع برای

 اطالعات ،دیگرعبارتیبه. است شدهاستفاده نیز عینی صورتبه بردارینمونه و میدانی

 از استفاده چنینهم و بورس سازمان به مربوط هایماهنامه و مجالت از استفاده به مربوط

 با چنینهم. است شدهاستفاده نیز تجربی صورتبه تحقیق موضوع به مشابه هاینامهپایان

 آماری هایتحلیل انجام برای تحلیلی هایداده استخراج جهت مالی افزارهاینرم از استفاده

 شدهانتخاب هایشاخص گیریاندازه برای محاسباتی هایکاربرگ از استفاده چنینهم و

 .است شدهاستفاده نیز متغیرها برای

 آزمون در یریپذ لیوتحلهیتجز جهت تحقیق روش ماهیت و تحقیق موضوع بر اساس 

 از استفاده با و نیآورد نوره افزارنرم چنینهم و بورس سازمان اطالعاتی بانک از هافرضیه

 هاشرکت اطالعات پیوست عنوانبه که یمال هایصورت همراه به توضیحی هاییادداشت

 با فوق هایداده استخراج از بعد چنینهم. شد خواهد استفاده نیز شوندمی شناخته نیز

 برنامه در واردکردن با نیز Excel اکسل در هامؤلفه از هریک کدگذاری و بندیطبقه

 نیز هاداده بودن معنادار و خطیهم بودن، نرمال به نسبت 9 نسخه Eviews اقتصادسنجی

 نسبت به هاهیمدل فرض برآوردهای از کیهر لیتحل با آخر در. شد خواهد بررسی و بحث

 .نمود خواهد اظهارنظر و گیریتصمیم نیز هافرضیه پذیرش یا رد

 آمار توصیفی-1-4

 تحت هایداده توصیفی آمارهای است الزم ابتدا اطالعات، وتحلیلتجزیه منظوربه

 است: مشاهدهقابل 1ل نتایج مربوط در جدو .شود محاسبه بررسی
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 معیار انحراف و 70/0 میانگین دارای سهام بازده متغیر که دهدمی نشان (1) جدول نتایج 

زدهی توسط ادرصد ب 7 تقریباًاین است که  دهندهنشان ؛ کهباشدمی 16/0 میانه و 36/0

نوسان  یرا کندگدرصد  3است و با توجه به انحراف معیار موجود  شدهکسبسهامدارن 

 97/0برابر  ماکزیمم و 03/0 برابر مینیمم نیچنهمها وجود دارد. بازد سهام بین شرکت

 گزارشگری متغیر. باشدمی 74/97 و 75/3 برابر ترتیب به آن چولگی و کشیدگی. باشدمی

 ؛ کهباشدمی 000/0 میانه و 50/0 معیار انحراف و 49/0 میانگین دارای متقلبانه مالی

توسط واحدهای تجاری در  شدهتهیههای درصد گزارش 5 تقریباًاین است که  دهندهنشان

 برابر مینیمم چنینکنند همحسابرسی گزارش مردود دریافت می مؤسساتهای بررسی

  03/0 برابر ترتیب به آن چولگی و کشیدگی. باشدمی 000/1برابر  ماکزیمم و 000/0

 و 20/0 معیار انحراف و 68/0 میانگین دارای مدیرههیئت استقالل متغیر. باشدمی 001/1 و

 ؛ کهباشدمی 000/1برابر  ماکزیمم و 000/0 برابر مینیمم چنینهم. باشدمی 6/0 میانه

برای  غیرموظفواحدهای تجاری از اعضای  درصد 60این است که تقریبا  دهندهنشان

 و -08/0 برابر ترتیب به آن چولگی و یدگیکش کنند.نظارت واحدهای خود استفاده می

 89/0 میانه و 71/0 معیار انحراف و 99/5 میانگین دارای شرکت اندازه متغیر. باشدمی 19/3

 آن چولگی و کشیدگی. باشدمی 39/8برابر  ماکزیمم و 35/4 برابر مینیمم چنینهم. باشدمی

 انحراف و 69/0 میانگین دارای مالی اهرم متغیر. باشدمی 004/4 و 95/0 برابر ترتیب به

مالی  تأمیندرصد  7 تقریباًاین است که  دهندهنشان ؛ کهباشدمی 65/0 میانه و 33/0 معیار

  

 متغیر
 

 میانگین
 انحراف

 معیار

 

 میانه
 

 کشیدگی
 

 چولگی
 

 مینیمم
 

 ماکزیمم

سهام بازده  R 7010382/0  3647800/0  1668541/0  755235/3  74146/97  0375846/0  9774146/

0 

 گزارشگری

متقلبانه مالی  

 

FARUD 
491914/0  500272/0  00000/0  032349/0  001046/1  0000/0  0000/1  

 استقالل

مدیرههیئت  

 

BIND
  

685984/0  

 

205440/0  

 

600000/0  

 

087674/0-  

 

194252/3  

 

0000/0  

 

0000/1  

شرکت اندازه  SIZE 995129/5  718610/0  890790/5  957416/0  004801/4  356504/4  297715/8  

مالی اهرم  LEV 692968/0  331804/0  656877/0  712922/2  79542/15  108043/0  060401/3  

مشاهدات تعداد  742  =7 × 106  
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 06/3برابر  ماکزیمم و 10/0 برابر مینیمم چنینهم .گیردمیاز طریق بدهی انجام  هاشرکت

 نتایج به توجه با باشدمی 79/15 و 71/2 برابر ترتیب به آن چولگی و کشیدگی. باشدمی

 اساس بر که ندارد وجود زیادی پراکندگی متغیرها در که کرد تفسیر توانمی توصیفی آمار

 هایشاخص و میانگین روی از چنینهم. شودمی استنباط میانه و معیار انحراف مقادیر

 همه و گرفت نتیجه را پرت هایداده وجود عدم و متغیرها نسبی تقارن توانمی پراکندگی

 .باشندمی مناسبی معیار انحراف دارای حدودی تا متغیرها

 هافرضیهنتیجه -2-4

مییالی متقلبانییه و بییازده سییهام رابطییه معنییاداری وجییود     گزارشییگریفرضیییه اول: بییین 

 دارد.
 تحقیق 1 تخمین مدل 2جدول 

 

Rit = β0+  β1 Farud it + β2LEVit + β3SIZEit   + εit 

 متغیر وابسته بازده سهام

سطح 

 داریمعنی

 متغیرهای مستقل ضریب t آماره خطاسطح 

0000/0 148270/0 664307/7- 693/8800- C 

0050/0 542976/0 212456/2- 7824/308- FARUD 

0000/0 779198/0 266059/9 615/1648 SIZE 

3768/0 849496/0 884298/0- 4103/340- LEV
 

 Fآماره  53/30

 داریسطح معنی 000/0

 واتسونآماره دوربین  04/2

 تعیین ضریب 22/0

 شدهتعدیلضریب تعیین  21/0
 

داری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه و سطح معنی Fآماره  (2)جدول در 

باشد. با داری کل رگرسیون( بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می)آزمون معنی خطی

چنین باشد و هممی 0 .05 کمتر از 1داری این آزمون برای مدل که سطح معنیتوجه به این

، رابطه خطی بین متغیرهای مستقل 1توان گفت که در مدل می باشدمی 2بیشتر از  Fآماره 

باشند. یکی دیگر دار میشود که کل مدل معنیبنابراین نتیجه می؛ و متغیر وابسته وجود دارد

گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر مدنظر قرار می در رگرسیون مفروضاتی کهاز 
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 کهیدرصورتاست.  یکدیگرتوسط معادله رگرسیون( از  شدهینیبشیپواقعی و مقادیر 

همبستگی داشته باشند امکان استفاده از  ریکدیگفرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با 

باشد و عدد مناسبی است. می 1رگرسیون وجود ندارد. سطح خطا در همه متغیرها کمتر از 

شود. از آزمون دوربین واتسون استفاده می یکدیگرمنظور بررسی استقالل خطاها از به

ار گیرد عدم همبستگی ( قر5/2تا  5/1)بین  2آماره دوربین واتسون نزدیک مقدار  چنانچه

به  04/2مقدار آماره دوربین واتسون  (2)شود. با توجه به جدول بین خطاها پذیرفته می

شود که استقالل گیرد. پس نتیجه میقرار می 5/2تا  5/1شود در بازه آمد که نتیجه می دست

درصد متغیر  22دهد که است و نشان می 22/0شود. ضریب تعیین برابر ید میأیخطاها ت

است و  21/0برابر  شدهتعدیلشود. ضریب تعیین وابسته توسط متغیرهای دیگر تعیین می

شده  گرفتهانجامصد اثرگذاری متغیر وابسته توسط متغیر مستقل در 21دهد که نشان می

 است.

 مالی متقلبانه و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. گزارشگریفرضیه اول: بین 

توان گفت: سطح می (3)برای بررسی فرضیه فوق با استفاده از اطالعات جدول 

باشد. چون سطح می -212456/2برابر  t آمارهو مقدار  0050/0داری ضریب برابر معنی

مالی  گزارشگریشود که بین باشد نتیجه میمی 2بیشتر از  t و آماره 05/0خطا کمتر از 

 گزارشگری مقدار ضریب متغیر چنینمتقلبانه و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. هم

گیری باشد پس نتیجهیباشد. چون مقدار ضریب منفی ممی -7824/308برابر  مالی متقلبانه

مالی متقلبانه و بازده سهام رابطه معناداری و معکوس وجود  گزارشگریشود که بین می

؛ دهدمالی متقلبانه و بازده سهام را کاهش می گزارشگریتوان گفت می یبه عبارتدارد. 

مالی  گزارشگریشود فرضیه فوق یعنی بین نتیجه می شدهگفتهمطالب  بنابراین با توجه

ید قرار أیمورد ت درصد 95با اطمینان  «متقلبانه و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

 گیرد.می

چون سطح  (SIZE) برای متغیر اندازه شرکت توان گفت:برای متغیرهای کنترلی می

 از شتریبو  266059/9برابر  tو چون آماره  باشدمی 05/0و کمتر از  000/0ی برابر دارمعنی

بازده و  بین اندازه شرکت و باشددار میشود که این ضریب معنیباشد، نتیجه میمی 2

باشد و مثبت می 615/1648معناداری وجود دارد. مقدار ضریب متغیر برابر  رابطه سهام
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مستقیم و معناداری  رابطهشود که بین اندازه شرکت و ارزش شرکت است. پس نتیجه می

 وجود دارد.

 سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه بر مدیرههیئت استقالل دوم؛ هیفرض 2

 .دارد معناداری ریتأث

 تحقیق 2 تخمین مدل .3جدول 
 

Rit=  β0+  β1 Farud it + β2 BIND it + β3 (Farud it ×BIND it) + β4LEVit + β5SIZEit   + εit 

 متغیر وابسته بازده سهام

سطح 

 داریمعنی

 متغیرهای مستقل ضریب t آماره سطح خطا

0000/0 290963/0 057199/7- 586/9110- C 

0027/0 881908/0 144655/2 672/1016 FARUD 

5572/0 567826/0 587239/0 1360/503 BIND 

1178/0 241988/0 566088/1- 062/1945 FARUD*BIND 

0000/0 780101/0 191950/9 260/1636 SIZE 

4514/0 870299/0 753413/0- 5935/291- LEV
 

 Fآماره  92/18

 داریسطح معنی 0000/0

 آماره دوربین واتسون 84/2

 تعیین ضریب 28/0

 شدهتعدیلضریب تعیین  26/0
 

آزمون قطعیت وجیود رابطیه   داری آن مربوط به و سطح معنی Fآماره  (3)در جدول 

باشید. بیا   داری کل رگرسیون( بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته میی )آزمون معنی خطی

 0. 05 کمتیر از  ( و000/0برابیر )  2داری این آزمون بیرای میدل   که سطح معنیتوجه به این

، 2در میدل  توان گفت که می باشدمی 2( بیشتر از 92/18برابر ) Fچنین آماره باشد و هممی

شود که کیل  بنابراین نتیجه می؛ رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد

گییرد،  میدنظر قیرار میی    در رگرسییون  مفروضاتی کیه باشند. یکی دیگر از دار میمدل معنی

توسط معادلیه رگرسییون(    شدهینیبشیپاستقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر 

 یکیدیگر فرضییه اسیتقالل خطاهیا رد شیود و خطاهیا بیا        کیه یدرصیورت است.  یکدیگراز 
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همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. سطح خطا در همه متغیرهیا  

از  یکیدیگر منظیور بررسیی اسیتقالل خطاهیا از     باشد و عدد مناسبی است. بیه می 1کمتر از 

)بیین   2آماره دوربین واتسون نزدیک مقدار  چنانچهشود. دوربین واتسون استفاده می آزمون

 (3)شود. با توجیه بیه جیدول    ( قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می5/2تا  5/1

قیرار   5/2تیا   5/1شود در بیازه  آمد که نتیجه می به دست 84/2مقدار آماره دوربین واتسون 

 28/0شیود. ضیریب تعییین برابیر     ید میی أیشود که استقالل خطاها تمی گیرد. پس نتیجهمی

شیود.  درصد متغیر وابسته توسط متغیرهیای دیگیر تعییین میی     28دهد که است و نشان می

درصید اثرگیذاری متغییر     26دهد کیه  است و نشان می 26/0برابر  شدهتعدیلضریب تعیین 

 شده است. گرفتهانجاموابسته توسط متغیر مستقل 

مالی متقلبانه و بازده سیهام تیأثیر    گزارشگریمدیره بر رابطه بین استقالل هیئت :دومفرضیه 

 معناداری دارد.

تیوان گفیت: سیطح    میی  (3)با استفاده از اطالعات جیدول   برای بررسی فرضیه فوق

باشید. چیون سیطح    میی  -566088/1برابر  t آمارهو مقدار  1178/0داری ضریب برابر معنی

میدیره بیر   شود که استقالل هیئیت باشد نتیجه میمی 2کمتر از  t و آماره 05/0خطا بیشتر از 

مقیدار   چنیین مالی متقلبانه و بازده سهام تیأثیر معنیاداری نیدارد. هیم     گزارشگریرابطه بین 

 شیده گفتیه مطالب  بنابراین با توجه؛ باشدیم 062/1945برابر  FARUD*BINDضریب متغیر 

مالی متقلبانیه   گزارشگریمدیره بر رابطه بین شود فرضیه فوق یعنی استقالل هیئتنتیجه می

بیرای   توان گفیت: شود. برای متغیرهای کنترلی میرد می «و بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

باشید و  میی  05/0از  بیشیتر و  4514/0ی برابر دارمعنی( چون سطح LEV) اهرم مالیمتغیر 

دار یشود که این ضریب معنباشد، نتیجه میمی 2از کمتر و  -753413/0برابر  tچون آماره 

 دارد.نمعناداری وجود  رابطه بازده سهامو  اهرم مالیبین  و باشدمین

 و پیشنهادات گیرینتیجه -5

مدیره بر رابطه بین بررسی نقش تعدیلی استقالل هیئت باهدفتحقیق حاضر 

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتههای مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت گزارشگری

و  متقلبانه و بازده سهام رابطه معنادار یمال گزارشگری نیبانجام شد و نشان داد که تهران 

 نتایج با را فوق فرضیه آزمون توانمی فرضیه نتایج به توجه با .وجود دارد معکوس
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 تعدیلی نقش بررسی عنوان با تحقیقی در( 2019) 1همکاران و ژولین همچون مطالعات

 ایالت کشور در سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه بر مدیرههیئت استقالل

 2رایموند و توماس مطالعات با چنینهم ؛ وگیردمی قرار مطابقت مورد آمریکا متحده

 بر تأکید با سهام بازده توزیع با متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه بررسی عنوان با( 2016)

 .گیردمی قرار مطابقت مورد فنالند کشور در مدیرههیئت در غیرموظف اعضای استقالل

متقلبانه و بازده سهام تأثیر  یمال گزارشگری نیبر رابطه ب رهیمدئتیاستقالل ههمچنین 

 مطالعات نتایج با را فوق فرضیه آزمون توانمی فرضیه نتایج به توجه با .داردن یمعنادار

 استقالل تعدیلی نقش بررسی عنوان با تحقیقی در( 2019)همکاران  و ژولین همچون

 متحده ایالت کشور در سهام بازده و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه بر مدیرههیئت

 با( 2016) رایموند و توماس مطالعات با چنینهم ؛ وگیردمی قرار مطابقت مورد آمریکا

 استقالل بر تأکید با سهام بازده توزیع با متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه بررسی عنوان

 .گیردمین قرار مطابقت مورد فنالند کشور در مدیرههیئت در غیرموظف اعضای

 مالی گزارشگری بین که است این گربیان حاضر تحقیق اول فرضیه پذیرش به توجه با

 که است این گربیان مطلب این .دارد وجود معکوسی و معنادار رابطه سهام بازده و متقلبانه

 اقدامات و تقلب هرگونه از عاری باید تجاری واحدهای توسط شدهتهیه مالی هایگزارش

 زیرا؛ کند پیدا افزایش (دارانسهام بین سود تخصیص) سهام بازده تا باشد گر استفاده سو

 برای اطالعات سازیشفاف میزان برود باالتر مالی هایگزارش وکمیکیفی سطح هرچقدر

 فرضیه آزمون به توجه با صورتنیبد. شد خواهد انگرینما بهتر گذارانسرمایه و دارانسهام

 گذاریسرمایه هاییشرکت در همواره شودمی پیشنهاد دارانسهام و گذارانسرمایه به فوق

 چنینهم و کنند دریافت مقبول نظر حسابرسی هایگزارش به نسبت اول درجه در که کنند

 .باشند قرارگرفته برتر هایشرکت جزء بورس توسط اطالعات افشاء بندیرتبه در

 منابع -6

 با مالیاتی اجتناب رابطه بر افشاء کیفیت تأثیر(. 1398) سولماز بشیری، مسعود؛ ترابیان،

 .75-98 ص ،19 شماره مالی، حسابداری دانش .متقلبانه مالی گزارشگری

                                                           
1 Xuelian & et al 
2 Thomas & Raymond 
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 سازوکارهای رابطه(. 1387) نیحس دیسخسرونژاد،  و صابر شعری، یحیی؛ ،گانهیحساس 

، 4شماره  حسابداری، مطالعات. سود مدیریت با شرکت اندازه و هابدهی نسبت ،یشرکت تیحاکم

 .54-38ص 

 در سود تیفیک بر رهیمدئتیه استقالل نسبت تأثیر شناخت(. 1396)محسن  حسنی،

-46 ص ،26 شماره حسابداری، پژوهش تهران. بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

69. 

 با نهادی مالکیت یرابطه بررسی(. 1388)شهال  ابراهیمی، محمد و نمازی، محمد؛ حالج،

 هایبررسی .تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته مالی هایشرکت آتی و جاری عملکرد

 .130-113ص ، 58 ، شماره16 دوره حسابرسی، و حسابداری

 و مدیرههیئت استقالل ریتأث برسی(. 1395)فرهادی، مریم  مسعود و فوالدی، مینا؛ شمس،

 .80-61ص  ،10 شماره حسابداری، هایبررسی مجله سود. مدیریت بر حسابرس کیفیت

 بورس در شدهپذیرفته هایشرکت سهام بازده در مؤثر عوامل(. 1397) .باقر عسگرنژادنوری،

 مالی، تأمین و دارایی مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه ،لیفرا تحل رویکرد .تهران بهادار اوراق

 .50-29 ص ،1 شماره

سهام بر  و بازده یگذارهیسرماررسی اثر باورهای ب (.1400) ، سامانیپور کافغالمی، محدثه و 

ترفندهای مدرن  یالمللنیبهشتمین کنفرانس  بورسی اوراق بهادار تهران، یهادر شرکتحسابداری تعهدی 

 ،وکارهاکسبمدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد 

 تجدید ارائه تأثیر(. 1398)رسا، امیر سعادتمندفیض و کیومرث بیگلر، ؛احمد دیس موسوی،

 تجربی هایپژوهش .بازده سهام و مالیهایصورت مقایسه قابلیت بین ارتباط بر مالی هایصورت

 .92-68 ص ،9 شماره حسابداری،

 بین یرابطه بررسی(. 1394) مهدی جوری،مران و راضیه خانی،علی غالمحسین؛ مهدوی،

 اجتماع. و محیطیزیست حسابداری اطالعات افشای با سودآوری و صنعت نوع شرکت، اندازه

 .103 – 87 ص ،4 دوره ،5 مقاله حسابداری، تجربی هایپژوهش
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