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تاثير مولفههاي مديريت دانش بر تقلب گزارشهاي مالي در شرکتهاي
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چکيده
امروزه با توجه به گسترش رقابت بين سازمانها و افزايش اهميت موفقيت سازمانها در اين عرصه ،سازمانهاا را
به سوي استفاده از يکي از مهم ترين منابع خود يعني مديريت دانش سوق داده است .فناوريهاي جديد باه ساازمانها
اين امكان را ميدهند تا سيستمهاي مديريت دانش را به منظور ذخيره و اشاعه اطالعات ساختار نيافتاه ماورد اساتفاده
قرار دهند .دراين پژوهش ،تاثير مولفههاي مديريت دانش بر تقلب گزارشهاي مالي در شرکتهاي پذيرفتاه شاده در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش توصيفي ا تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج بدست آمده نشان
داد که خلق دانش ،ارزشيابي دانش ،ارائه دانش ،توزيع دانش و کاربرد دانش بر کاهش تقلب گزارشهاي مالي شرکتهاي
پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند .مشخص شد که عامل کاربرد دانش بيشترين تاثير پيش بيناي و
معني دار را بر روي کاهش تقلب گزارشگري مالي دارد.
واژگان كليدي :مديريت دانش ،ارزشيابي دانش ،توزيع دانش ،کاربرد دانش ،تقلب

 1دانشجوی ک ارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
( mehdi.ebrahimi@srbiau.ac.irمسئول مکاتبات)
 2استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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مقدمه
مساله تقلب اخيرا درگزارشگري وحسابداري مالي

مديريت دانش آن است كه اين موانع را شناسايي و
رفع نمايد (کيوان آرا و همکاران.)1931 ،

رشد گستردهاي داشته است ،از اين رو تمرکز و تاکيد

با توجه به اين مهم که اظهار نظر حسابرسان درباره

جهاني بر مقولههايي نظير پيشگيري و شناسايي علل

وضعيت صورتهاي مالي ،اثر انکارناپذيري بر تصميم

تقلب و بررسي تاثير عوامل مختلف بر آن ميباشد.

گيريهاي استفاده کنندگان از گزارشهاي حسابرسان

مشابه با ساير کشورها ،در کشور ما نيز مساله تحريف

دارد ،بنابراين هر مطالعه اي که بتواند به ارائه صحيح و

به ويژه درصورتهاي مالي در حرفه حسابرسي مطرح

منصفانه اين اظهار نظر کمک کند ،در خور توجه و

بوده و موضوع غريبي نيست .اما عليرغم پيامدهاي

تعمق فراوان از جانب اعضاي حرفه است .اين در

اقتصادي بر شرکتها و اقتصاد کشور ،در بازار سرمايه

حالي است که با وجود تحقيقات متعدد خارجي درباره

و مراجع تحقيقاتي کشور ،کمتر مورد توجه قرار گرفته

کشف تقلب در گزارشهاي مالي ،در داخل کشور به

است( .صفرزاده.)9831 ،

اين موضوع توجه زيادي نشده است و مطالعات
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تقلب در گزارشگريهاي مالي بر اساس روشهاي

معدودي در اين زمينه صورت گرفته است .طبق بيانيه

متعددي صورت ميپذيرد .بر اين اساس،اسپاتيس

منتشر شده توسط استاندارد شماره 26

(AICPA,

( ،)2002تغيير در روشهاي حسابداري ،تغيير در

) 1997و به دنبال آن استاندارد شماره  11انجمن

برآوردهاي مديريت و شناسايي نادرست درآمدها و

حسابدارن رسمي آمريکا،کشف تقلب براي موسسات

هزينهها را به عنوان عواملي معرفي ميکند که ميتوان

حسابرسي يک امر الزامي محسوب ميشود .اين

مرتکب تقلب در صورتهاي مالي شد .در بسياري از

استانداردها و پيامدهاي ناشي از ارتکاب به تقلب

موارد ،عوامل سازماني در گزارشگري مالي متقلبانه

موجب افزايش نياز به کشف اثربخش تقلب ميشود

توسط شرکتها نقشي اساسي ايفا ميکند.

(مانکيو.6)9111 ،

با توجه به اينکه «مديريت دانش خلق ،تفسير،

با توجه به افزايش تعداد شرکتهاي پذيرفته شده

اشاعه و استفاده ،حفاظت و نگهداري و پااليش دانش

در بورس اوراق بهادار و روند خصوصي سازي و رشد

را در بر ميگيرد»( .رودني و مک کريدي1)9111 ،نكته

سرمايه و ضرورت انتشار عمومي صورتهاي مالي ،پيش

اساسي بحث مديريت دانش اين است كه مقادير متعدد

بيني احتمال ارتکاب تقلي صورتهاي مالي در

دانش درباره مراجعان ،فرايندها ،محصوالت و خدمات

اطالعات مالي انتشار يافته در روشهايي به جز

در همه سطوح سازمان موجود است و اگر اين دانش

حسابرسيهاي معمول ،با توجه به محدوديتهاي

بتواند يك جا تصرف گردد و انتقال يابد ،به سازمانها

حسابرسي يک ضرورت به شمار ميرود .بنابراين با

كمك ميكند كه موفق تر و مؤثرتر باشند .فرايند

نگاهي به روند حسابداري در ايران و جهان و عملکرد

مديريت دانش شامل خلق دانش ،ارزشيابي دانش ،ارائه

بورسهاي اوراق بهادار ،توجه ويژه مجامع قانونگذار

دانش ،توزيع دانش و كاربرد دانش است .سازمانها

حرفه حسابداري و مديريت به علل ايجاد تقلب و

براي تبديل دانش به يك كاالي سرمايه اي ،بايد در

راهکارهاي موجود براي پيشگيري از وقوع رفتار

جهت ايجاد تعادل ميان فعاليتهاي مديريت دانش

متقلبانه در گزارشگري مالي ،ضروري است.

بكوشند ،ولي موانع متعددي بر سر راه خلق و به

در اين پژوهش به بررسي اين مسئله پرداخته

كارگيري دانش در سازمانها وجود دارد .وظيفه

خواهد شد که آيا با ايجاد ،ارزشيابي ،ارائه ،توزيع و
کابرد مناسب دانش در شرکتهاي پذيرفته در بورس
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اوراق بهادار ،ميتوان از تقلب و فريب در گزارشگري

 اشتباه در بکارگيري استانداردهاي حسابرسي مرتبط

مالي کاست؟ و آيا مديريت دانش در شرکتهاي

با اندازهگيري ،شناسايي ،طبقهبندي ،ارائه يا افشا.

پذيرفته شده در اوراق بهادار ميتواند از تقلب و فريب

به طور کلي ،تقلب به سه شکل فساد مالي ،سو

در گزارشگري مالي اين شرکتها کاست؟

استفاده از داراييهاي و تقلب گزارشهاي مالي انجام
ميشود(.وکيليفرد و همکاران .)9833 ،اسپاتيس عنوان

مباني نظري و مروري برپيشينه پژوهش

ميکند که از طريق تغيير روشهاي حسابداري ،تغيير

با نگاهي به روند حسابداري در ايران و جهان و

در برآوردهاي مديريت و شناسايي نادرست درآمدها و

عملکرد بورسهاي اوراق بهادار ،توجه ويژه مجامع

هزينهها ميتوان مرتکب تقلب در صورتهاي مالي
9

قانونگذار حرفه حسابداري و مديريت به علل ايجاد

شد(اسپاتيس .) 2002بيزلي و همکاران در سال ،2000

تقلب و راهکارهاي موجود براي پيشگيري ازوقوع

به بررسي گزارشگري مالي متقلبانه در بخشهاي

رفتار متقلبانه در گزارشگري مالي ،ضروري است.

فناوري ،بهداشت و خدمات مالي پرداختند .نتايج نشان
داد که رايجترين شيوههاي تقلب ،شناسايي نادرست

 -1تقلب

درآمدها و ارائه بيش از واقع داراييهاست

نوعي منفعت از شخص يا اشخاص ديگر که معموالً

كشف ميشود كه حسابرس در خصوص توضيحات

نفع مالي است ،به کار برده ميشود .براي اينکه تقلب

مديريت در مورد مبادالت و مانده حسابها مظنون

رخ دهد ،شخص متقلب بايد عمداً و از روي قصد

شود .همچنين تقلب ممكن است به علت وضعيت مالي
5

براي به دست آوردن منفعت ،ديگران را اغفال

نامناسب شركت كشف شود(,وات وزيمرمن.)9131

کند.انجمن بازرسان رسمي تقلب آمريکا ()ACFE

سامرز و سويني دريافتند كه حسابرسان ميتوانند از

تعريفي فراگير از تقلب را پذيرفته و ميگويد :تقلب در

طريق توجه بيشتر به مبادالت داخلي ،احتمال موفقيت

برگيرنده تمام ابزار گوناگوني است که ساخته انسان

را در كشف تقلب در گزارشگري مالي افزايش دهند

است و يک فرد با استفاده از آن مزيتي را نسبت به

(سامرزو سوئيني.)29113

ديگري از طريق توصيههاي دروغين يا کتمان حقيقت
کسب ميکند و شامل تمام رويدادهاي ناگهاني،

-6مديريت دانش

ترفندها ،حيلهگريها يا مخفيکاريها و ديگر راههاي

پرز معتقد است مديريت دانش عبارت است از

غير منصفانه براي فريب ديگري است .طبق بخش 22

گردآوري دانش ،قابليتهاي عقالني وتجربيات افراد

استانداردهاي حسابرسي مربوط به تقلب ،اشتباه

يك سازمان وايجاد قابليت بازيابي براي آنها به عنوان

عبارتست از هر گونه تحريف سهوي در صورتهاي
مالي مانند:
 اشتباه در گردآوري يا پردازش اطالعات مبناي تهيه
صورتهاي مالي
 برآورد حسابداري نادرست ناشي از ناديده گرفتن
يا برداشت نادرست از حقايق موجود

يك سرمايه سازماني(پرز.)9111

7

از ديدگاه باركلي و موري مديريت دانش شامل
شناسايي و تعيين سرمايههاي فكري موجود در يك
سازمان ،توليد دانش جديد براي تداوم برتري رقابتي آن
سازمان ،فراهم ساختن امكان دسترسي به حجم وسيعي
از اطالعات ،اشتراك بهترين عملكرد با به كارگيري

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تقلب اصطالحي است که براي توصيف فرآيند

(بيسلي 4.)2000تقلب در گزارشگري مالي هنگامي
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فناوري است که حصول همه موارد مذکور را ميسر
سازد(برکلي .)9111

2

دانش ضمني ميتواند از خالل فرايند جامعه نگري به
دانش ضمني فرد ديگري منتقل شده و در فرايند بروني

از مهمترين عللي كه موجب شده تا سازمانها به

سازي به دانش عيني تبديل شود .همچنين بر اساس

موضوع مديريت دانش تمايل نشان دهندآنست كه

اين مدل دانش عيني ميتواند از طريق فرايند دورني

مديريت دانش:

سازي به دانش ضمني تبديل شود و از طريق ترکيب

 موجب افزايش بهرهوري و سود دهي ميشود.

شدن و انتشار ميتواند به دانش عيني ديگري تبديل

 همکاري را تقويت و موجب رشد خالقيت

شود .نسخه بهينه اي از اين مدل در مدل نوناکا و

ميشود.

3

هدالند نمايش داده شده است (هيسکاک )6114

 به برقراري و تسريع جريان انتقال دانش از توليد
کننده به دريافت کننده کمک ميکند.
 موجب تسهيل اشتراک اطالعات بين کارکنان
شده وتوان سازمان رابراي مقابله باپديده تورم
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اطالعات افزايش ميدهد.
 دانش کارکنان را پيش از ترک احتمالي سازمان
گردآوري و ذخيره مينمايد.
 کيفيت ارائه خدمات به مشتري را بهبودميدهد.
 از طريق افزايش سطح اگاهي سازمان نسبت به
راهکارها ،محصوالت وعملکرد سازمانهاي
رقيب به سازمان کمک ميکند تا از گردونه
رقابت خارج نشود(امينپور.)9831 ،
تاکنون مدلهاي زيادي در رابطه با فرآيند مديريت

 مدل بک من:بک من هشت مرحله زير را برايفرآيند مديريت

دانش پيشنهاد داده است:

 )9شناسايي :تعيين صالحيتهاي دروني ،منبع
استراتژي ،قلمرو دانش.
 )6تسخير يا گرفتن :رسمي کردن دانش موجود.
 )9انتخاب کردن :تعيين ارتباط دانش ،ارزش و
دقت ،رفع دانشهاي ناسازگار.
 )4ذخيره کردن :معرفي حافظه يکي شده در مخزن
دانش با انواع الگوهاي دانش.
 )5پخش کردن :توزيع دانش براي استفادهکنندگان
بطور خودکار بر اساس عالقه و کار ،تشريک
مساعي دانش در ميان گروههاي واقعي.

دانش ارائه شده اند .در اين مدلها فرض ميشود که

 )2به کار بردن :استفاده دانش درتصميمگيريها

مرحلهها و فعاليتها اغلب همزمان ،گاهي اوقات پي در

 )7ايجاد :کشف دانش جديد درحين تحقيقات،

پي و بندرت در يک ترتيب خطي هستند .در ادامه به
معرفي چند مدل پرکاربرد و متداول مديريت دانش
پرداخته ميشود(عباسي:)9831 ،
 مدل هيسيگ :مدل هيسيگ از چهار فرآيند خلقکردن ،ذخيره کردن ،نشر کردن و بکار بردن تشکيل
شده است(.پورنژادي.)9831 ،
 مدل نوناکا و تاکوچي :اين مدل مديريت دانش رابه عنوان فرايند خلق دانش تلقي ميکند (عباسي،
.)9831
بر اساس اين مدل دانش از عناصر عيني و ضمني
تشکيل شده است .در اين مدل فرض شده است که

تجربه کردن کار و فکر خالق.
 )2تجارت :فروش و معامله ،توسعه و به بازار عرضه
نمودن دانش جديددرمحصوالت وخدمات
(شفيعا.)9831 ،
 مدل پايههاي ساختمان مديريت دانش:اين مدل توسط پروبست ،روب و رمهاردت ()2002
به نام مدل پايههاي ساختمان مديريت دانش ،نام گذاري
شده است .طراحان مدل ياد شده ،مديريت دانش ر ا به
صورت سيكل ديناميكي ميبينند كه در چرخش دائم
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است .مراحل اين مدل ،شامل هشت جزء متشكل از دو
سيكل؛ دروني و

بيروني است.

ارزيابي آنست كه سيكل مديريت دانش را مشخص

 چرخه دروني :به وسيله بلوکهاي کشف(شناسايي)،

کسب،

 -چرخه بيروني :شامل بلوكهاي اهداف دانش و

توسعه،

مينمايد.

تسهيم ،کاربرد

(بهرهبرداري) و نگهداري از دانش ،ساخته ميشود.
هدفهای دانشی

ارزیابی

استفاده

شناسایی
توسعه

تسهیم

نگهداری

کسب
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مدل نوناکا و تاکوچي (()9111هيسکاک)6114
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جدول  :9فهرست ابزارهاي مراحل گوناگون مدل پايههاي ساختمان دانش
ابزار

مرحله
هدفهاي دانش

استراتژي دانشها ،آرمانهاي دانش ،مديريت بر مبناي هدفهاي دانش

شناسايي دانش

نقشههاي دانش،واسطههاي انتقال دانش ،آشکار سازي دروني دانش در سازمان

کسب دانش

ويزيتورها(واسطهها) ،موسسات عرضه دانش ،خريد مشاوره ،استراتژي نسخهبرداري

توسعه دانش

وصلکنندههاي دانش ،سناريو ،سمتگيري به سوي مراکز شايستگي

تسهيم دانش

فنون حل مسئله جمعي ،مديريت فضاسازي

استفاده از دانش

مهندسي و چينش کاربردي اسناد ،آموزش در عمل ،مديريت دادهها

نگهداري دانش

يادگيري از رخدادها ،حافظه الکترونيکي

ارزيابي دانش

ترازنامه دارايي ناملموس ،ارزشيابي /اندازهگيري چند بعدي دانش

مدل پايههاي ساختمان مديريت دانش

كه در سازمان قابل دسترسي و استفاده باشد و نيز
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در جدول شماره  ،9فهرست ابزارهايي كه در مراحل

چگونگي انتقال دانش از سطح فردي به سطح دانش

گوناگون اين مدل استفاده ميشوند ،آمده است.

گروهي و سرانجام سطح دانش سازماني ،از جمله

(احمدي وصالحي)9819 ،

مواردي است که مورد توجه است .در کاربرد دانش
اطمينان به استفاده مفيد از دانش در سازمان ،مد نظر

 -9بررسي تاثير مولفههاي مديريت دانش برکاهش

است .بنابراين ،به دليل آنکه افزايش مجموعه اطالعات

تقلب

و مديريت دانش در سازمان منجر به کشف و کاهش

از جمله روشهاي افزايش مجموعه اطالعات در

تقلب ميشوند خلق دانش ،ارزشيابي دانش ،ارائه

سازمانها مديريت دانش و شاخصهاي مديريت دانش

دانش ،تسهيم و توزيع دانش و کاربرد دانش نيز مي-

شامل خلق دانش ،ارزشيابي دانش ،ارائه دانش ،تسهيم

توانند سبب کاهش در تقلب گزارشگري مالي شوند.

و توزيع دانش و کاربرد دانش در سازمان است.

صفر زاده در سال  ،9831با استفاده از تحليل

خلق دانش نتيجه تاثير متقابل افراد و دانش آشكار و

الجيت به بررسي نقش دادههاي حسابداري در ايجاد

پنهان است .ارزيابي دانش نحوه رسيدن به هدفهاي

يک الگو براي کشف عوامل مرتبط با تقلب در

معين و استفاده از نتايج آن ،براي تعيين يا اصالح هدف

گزارشگري مالي پرداخت .نمونه آماري اين مطالعه

ميباشد( .سيد حسيني و يدرنجي اقدم.)9833 ،

متشکل از  913شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق

ارائه دانش ،با توجه به ظرفيت جذب آن که شامل

بهادار براي دوره زماني  9831-9838است .نتايج اين

توانايي شناخت ،کسب ،هضم و بکارگيري دانش است

پژوهش حکايت از عملکرد مناسب الگو در طبقهبندي

صورت ميگيرد .ارائه دانش در حقيقت عرضه دانش

شرکتهاي نمونه داشت .همچنين نتايج نشان داد که

است به افرادي که خواهان و نيازمند آن دانش

الگوي اين پژوهش ،توانايي کشف تقلب در

ميباشند و ارائه دانش با استفاده از تعامالت اجتماعي

گزارشگري مالي را دارد .

صورت ميگيرد و دانش آشكار بين افراد مبادله
ميشود.

در پژوهش مهام و همکاران در سال  ،1931فرضيه
اي به جهت پيش بيني بروز خطر تقلب مالي در

در تسهيم و توزيع دانش مسائلي چون چگونگي به

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراك گذاري دانش موجود و انتقال آن به محل

تدوين گرديد .در مجموع طي اين تحقيق  651گزارش

مناسب و مورد نياز و چگونگي انتقال دانش ،به گونه اي

حسابرسي به همراه صورتهاي مالي ،طي پنج سال

تاثير مولفه هاي مديريت دانش بر تقلب گزارش هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته36 /...

موردبررسي و تجزيه تحليل قرار گرفته .شايد هرگز

بررسي تأثير اخبار خوب و بد که مربوط به

نتوان کليه عوامل موثر بر تقلب مالي را در نوشتاري

خصوصيات شرکتها بوده و بر تأخير در گزارشگري

محدود گنجاند ،ولي کشف الگويي که منجر به کسب

موثر است ،پرداختند .به منظور تخمين تأخير در

اطميناني معقول از اطالعات مالي گردد دور از انتظار

گزارشگري ،سه دوره زماني (دوره امضاء حسابرس،

برخي تحقيقات منجمله تحقيق حاضر نبوده که در

دوره ضمني و کل مدت زمان گزارشگري) تعريف

نهايتالگويي متشکل از ترکيب  14شاخص مالي و 5

ميگردد که تأثير اخبار خوب و بد (سودآوري و سود

شاخص غيرمالي مرتبط با تقلب مالي در شرکتهاي

سهام نقدي) بر هر يک از اين دورهها مورد آزمون قرار

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران شناسايي

ميگيرد .همچنين از متغيرهاي اندازه شرکت ،اهرم

گرديده ،که نتايج بدست آمده حاکي از معنادار بودن

مالي و حاکميت شرکتي به عنوان متغيرهاي کنترل

کليه متغيرهاي مستقل و ارتباط مستقيم امتياز کسب

استفاده ميشود .جامعه آماري شامل  37شرکت طي

شده شرکتها طبق مدل ارائه شده ،با خطر بروز تقلب

سالهاي  1921تا 1922مي باشد .يافتههاي تحقيق

مالي در سطح اطمينان  % 35گرديده .باتوجه به توانايي

بيانگر آن است که اخبار خوب و بد بر کل دوره

قابل قبول مدل پيشنهادي ،گروههاي مختلف استفاده

گزارشگري تأثير گذار است در حاليکه بر دو دوره

کنندگان اطالعات مالي نظير حسابرسان ،تحليلگران

امضاء حسابرس و دوره ضمني تأثيري ندارد.

گذاران و ...ميتوانند در تمايز شرکتهاي متقلب از

شناسايي عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب در

غير متقلب از آن بهرهمند باشند.

گزارشگري صورتهاي مالي از ديد حسابرسان و

مددي ورزقاني در سال  ،1931به بررسي رابطهي

مديران است .جامعه آماري پژوهش ،حسابرسان

بين مديريت سود و تقلب در صورتهاي مالي تعدادي

مستقل موسسههاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران

از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس پرداختند .نمونه

رسمي و مديران مالي شرکتهاي پذيرفته شده در

آماري اين مطالعه متشکل از  112شرکت پذيرفته شده

بورس اوراق بهادار تهران هستند .يافتههاي اين

در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني -1931

پژوهش حاکي از آن است که بين ويژگيهاي

 1925است .براي انجام اين تحقيق دو شاخص تقلب

مديريت،تبعيت مديريت ازکنترلهاي داخلي و

شامل اقالم تعهدي اختياري انباشته قبلي جهت سنجش

استانداردهاي الزماالجرا ،عوامل خطر مرتبط با شرايط

مديريت سود و در آمد غير منتظره به ازاي هر کارمند

بازار و صنعت ،ويژگيهاي عملياتي ،نقدينگي و ثبات

جهت سنجش متورم نمودن درآمد در نظر گرفته شده

مالي با احتمال وقوع تقلب رابطه معناداري وجود دارد.

است .نتايج اين تحقيق حاکي از اين بود که رابطه

همچنين نتايج حاکي از وجود رابطه معنادار بين

مثبت و معناداري بين مديريت سود قبلي و تقلب در

عملکرد شرکت با ريسک تقلب است.

صورتهاي مالي وجود دارد و هم چنين شرکتهايي

پژوهش  Zhangو همکاران در سال  ،6111درمورد

که درآمدشان را متورم مينمايند بيشتر احتمال دارد که

رابطه بين ساختار مديريت و جعل گزارشهاي مالي با

مرتکب

تقلب شوند.

فهرستي از  27شرکت جريمه شده توسط ،CSRC

کشاورزي و همکاران در سال  ،1931با هدف

وزارت امورمالي و بورس اوراق بهادار براي

بررسي عوامل موثر بر تآخير در ارائه گزارشات ساالنه

کالهبرداريهاي گزارشهاي مالي ،به عنوان يک نمونه

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به

پژوهش پرداخته است .يافتههاي اين پژوهش حاکي از

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اقتصادي ،مقامات مالياتي ،اعتباردهندگان ،سرمايه

در پژوهش مرادي و همکاران درسال ،1939هدف
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آنست که تعداد ناظران،مقياس اجرايي ،متوسط سن

قلمرو زماني پژوهش حاضر شش ماهه اول سال 9812

مديران ،نسبت اجرا کنندگان به مديران به طور مثبت

و جامعه آماري تحقيق حاضر شامل  900نفر از

مربوط به کالهبرداري گزارشهاي مالي ميباشد .حال

صاحبنظران و مديران شرکتهاي پذيرفته شده در

انکه تعداد هيئت مديران ،رئيس مديران ،نسبت مديران

بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

و ناظران به طور منفي مربوط به کالهبرداري

جمعآوري دادهها در اين پژوهش ترکيبي از روشهاي

گزارشهاي مالي ميباشد .نتايج نشان ميدهد

کتابخانهاي و ميداني است.

سازماندهي ساختار مديريت يک شرکت تاثير مهمي

ابزار گردآوري دادهها در پژوهش حاضر پرسشنامه 1

بر کيفيت گزارشگري مالي گذاشته است.

گزينهاي ليکرت است که شامل  21سوال (  1سوال
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پژوهش  Kassem, R. & Higsonدر سال،2092

اول مربوط به خلق دانش 1 ،سوال دوم مربوط به

ديدگاههايي در دو حوزه فراهم ميکند .مرحله اول،

انتشار دانش و  3سوال ديگر کاربرد و بکارگيري دانش

بررسي داليل شکافهاي ايجاد شده درگزارشات

و  1سوال بعدي مربوط به ارزشيابي دانش و سوال

حسابرسي و مرحله دوم ،ارزيابي تالشهاي پايه

آخر مربوط به  2سوال آخر ارائه دانش) است.

گذاران استانداردها و حسابرسان مستقل براي پوشش

در اين پژوهش براي برآورد اعتبار پرسشنامه از روش

اين شکافها در تشخيص تقلبات .همچنين ،اين

آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتايج حاکي از پايايي

پژوهش توصيههايي به تنظيم کننده و حسابرسان

پرسشنامه طراحي شده داشت.

مستقل که در تالش براي مبارزه با تقلبات هستند ،را

روش نمونه گيري در اين پژوهش به روش تصادفي

ارائه ميدهد.

است.

هدف از پژوهش  Kassemدر سال  ،6116افزايش

به جهت تجزيه و تحليل دادههاي جمع آوري شده از

دانش حسابرسان مستقل در مورد مديريت سود و

نرم افزار تحليل آماري  SPSSاستفاده شد .براي بررسي

کمک به آنها جهت شناسايي تفاوت بين مديريت سود

نرمال بودن توزيع دادهها ازآزمون کولموگروف -

و تقلب گزارشگري مالي ميباشد .اين پژوهش رويکرد

اسميرنوف استفاده شد در بخش تجزيه و تحليل براي

جديد و طرز تفکري نوين براي حسابرسان مستقل

حذف گويههاي نامناسب و ناهماهنگ با ساير گويهها

ارائه ميدهد تا در شناسايي تفاوت ميان مديريت سود

از روش محاسبه ضريب همبستگي ،محاسبه توان

و تقلب به آنها کمک کند .در اين پژوهش ،مجموعهاي

افتراقي و يا تحليل عامل استفاده شده است.

توصيههايي براي حسابرسان مستقل ،محققان ،و پايه
گذاران استاندارد ارائه شده است که حسابرسان مستقل

فرضيههاي پژوهش

به مرور حسابرسي خارجي بر اساس انگيزههاي

فرضيه اول :خلق دانش بر کاهش تقلب گزارشگري

حسابرسي بپردازند .مطابق با اين پژوهش ،پايهگذاران

مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

استاندارد بايد براي حسابرسان مستقل دستورالعملهاي

بهادار تهران موثر است.

بيشتري درمورد حسابرسي انگيزههاي مديريتي فراهم

 -2فرضيه دوم :ارزشيابي دانش برکاهش تقلب

کنند.

گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در

روش پژوهش

بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از لحاظ
اجرايي از تحقيقات توصيفي–تحليلي ميباشد.

تاثير مولفه هاي مديريت دانش بر تقلب گزارش هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته36 /...

 -8فرضيه سوم :ارائه دانش بر کاهش تقلب

نتايج پژوهش

گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در

 -1آمارههاي توصيفي پژوهش

بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

جداول ارائه شده دادههاي جمع آوري شده از 900

 -2فرضيه چهارم :توزيع دانش برکاهش تقلب

نفر از مديران و صاحب نظران شرکتهاي بورس

گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در

اوراق بهادار تهران و ميانگين و انحراف از معيار

بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

مديريت

مولفههاي

دانش

را

نشان

ميدهد.

 -1فرضيه پنجم :کاربرد دانش برکاهش تقلب
گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول  :2توزيع فراواني بر حسب شاخص ها
مقوالت متغير

شاخص
جنسيت

سن

سابقه کاري

مرد

22

%22

%22

1

زن

96

%96

%96

(مد)

 95تا  45سال

63

%63

%63

 45تا  55سال

44

%44

%44

بيش از 55سال

67

%67

%67

ليسانس

93

%93

%93

فوق ليسانس

52

%52

%52

دکتري

9

%9

%9

 5تا  11سال

7

%7

%7

 11تا  15سال

42

%42

%42

 15تا  61سال

69

%69

%69

بيش از 61سال

64

%64

%64

جمع

111

%111

%111

4932
ميانگين
6
(ميانه)

6
(ميانه)

جدول  :8برآورد ميانگين و انحراف مولفههاي مديريت دانش
مولفه

خلق دانش
ارزشياي

گويه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

حمايت ازپيشنهادات جديد

100

2.65

.903

تشويق به نوآوري وارائه به روشها

100

2.65

.891

زمينه سازي براي ايجاد ارزش افزوده

100

2.55

.808

توجه به امر تحقيق و توسعه

100

2.90

.846

ميانگين کلي

100

2.68

.642

ميزان گزينش وارزشيابي دانش

100

2.55

.891

ميزان سازماندهي مستندات دانش

100

2.22

.785

ميزان سنجش اعتبارمحتواي دانش

100

2.44

.820

ميزان پااليش محتواي دانش

100

2.63

.733

ميزان دسته بندي دانش

100

2.71

.844

ميانگين کلي

100

2.51

.654

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تحصيالت

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

ساير
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ارائه دانش
توزيع دانش
کاربرد دانش

ميزان کاربري و اشاعه دانش

100

2.76

.922

سهولت نشر و ارائه دانش

100

2.85

.903

مکانيزم مشخص براي ارائه دانش

100

2.95

.988

ميانگين کلي

100

2.85

.723

ميزان تبادل دانش باسايربخشها

100

2.69

.872

ميزان توسعه ابزارهاي الکترونيکي تبادالت

100

2.96

.941

ميزان مديريت فضاي حل مسئله جمعي

100

2.68

.789

ميزان انتقال دانش از نيروهاي مجرب

100

3.22

.612

ميانگين کلي

100

2.88

.669

مهندسي وچينش کاربردي اسناد

100

3.11

.723

آموزش در عمل

100

3.06

.940

داده کاوي وکشف ارتباطات تازه

100

3.25

.891

ميانگين کلي

100

3.14

.740
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جدول  :2آزمون تست نرمال بودن توزيع متغيرها
مقدار کولموگروف

Sig

سطح احتمال خطا

نتيجه

خلق دانش

1/125

1/612

1/15

نرمال

ارزشيابي دانش

1/396

1/951

1/15

نرمال

ارائه دانش

1/137

1/132

1/15

نرمال

توزيع دانش

1/199

1/159

1/15

نرمال

کاربرد دانش

1/951

1/156

1/15

نرمال

 -9آزمون فرضيههاي پژوهش

 -6بررسي نرمال بودن متغيرها
براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها ازآزمون

براي برآورد تاثير مولفههاي دانش بر تقلب

کولموگروف  -اسميرنوف استفاده شد که نتايج حاکي

گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده بورس،

از نرمال بودن توزيع متغيرها بود.

از آزمون رگرسيون دو متغيره استفاده شد .جدول

با توجه به توزيع نرمال متغيرها بايد از آمارههاي

شماره  1نتايج اين بررسي را نشان ميدهد.

پارامتريک براي آزمون فرضيههاي پژوهش استفاده
نمود.
جدول  :1نتايج آزمون رگرسيون دو متغيره
فرضيه

R

2

R

آماره

F

P-Value

اول

خلق دانش و تقلب گزارشگري مالي شرکتهاي بورس

-1/527

1/966

42/423

1/111

دوم

ارزشيابي دانش و تقلب گزارشگري مالي شرکتهاي بورس

-1/293

1/412

27/421

1/111

سوم

ارائه دانش و تقلب گزارشگري مالي شرکتهاي بورس

-1/449

1/137

69/323

1/111

چهارم

توزيع دانش و تقلب گزارشگري مالي شرکتهاي بورس

-1/221

1/424

24/329

1/111

پنجم

کاربرد دانش و تقلب گزارشگري مالي شرکتهاي بورس

-1/275

1/455

21/396

1/111

تاثير مولفه هاي مديريت دانش بر تقلب گزارش هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته61 /...

 -9در فرض اول با توجه به مقادير آماره  Fو همچنين

( )P – Value < 0/05جدول فوق نتيجه ميشود كه

– P

وجود تاثير در سطح اطمينان  0/11معنادار است.

 )Value < 0/05نتيجه ميشود كه وجود تاثير در

به عبارت ديگر توزيع دانش بر کاهش تقلب

سطح اطمينان  0/11معنادار است .به عبارت ديگر

گزارشگري مالي تاثير معناداري دارد .همچنين با

خلق دانش بر کاهش تقلب گزارشگري مالي تاثير

توجه به مقدار  R2ميتوان چنين نتيجه گرفت که

R2

توزيع دانش به ميزان  0/21بر کاهش تقلب

(ضريب تبيين) ميتوان چنين نتيجه گرفت که خلق

گزارشگري مالي تاثير دارد .جهت منفي نشانگر اثر

دانش به ميزان  0/82بر کاهش تقلب گزارشگري

کاهشي توزيع دانش بر تقلب گزارشگري مالي

مالي تاثير دارد .جهت منفي نشانگر اثر کاهشي

ميباشد.

سطح خطاي مشاهده شده کمتر از ( 0/01

معناداري دارد .همچنين با توجه به مقدار

 -1در فرض پنجم با توجه به مقادير آماره  Fو

خلق دانش بر تقلب گزارشگري مالي ميباشد.
– P

( )P – Value < 0/05جدول فوق نتيجه ميشود كه

 )Value < 0/05جدول فوق نتيجه ميشود كه

وجود تاثير در سطح اطمينان  0/11معنادار است.

وجود تاثير در سطح اطمينان  0/11معنادار است.

به عبارت ديگر کاربرد دانش بر کاهش تقلب

به عبارت ديگر ارزشيابي دانش بر کاهش تقلب

گزارشگري مالي تاثير معناداري دارد .همچنين با

گزارشگري مالي تاثير معناداري دارد .همچنين با

توجه به مقدار  R2ميتوان چنين نتيجه گرفت که

توجه به مقدار  R2ميتوان چنين نتيجه گرفت که

توزيع دانش به ميزان  0/21بر کاهش تقلب

توزيع دانش به ميزان  0/29بر کاهش تقلب

گزارشگري مالي تاثير دارد .جهت منفي نشانگر

گزارشگري مالي تاثير دارد .جهت منفي نشانگر اثر

اثرکاهشي کاربرد دانش بر تقلب گزارشگري مالي

کاهشي ارزشيابي دانش بر تقلب گزارشگري مالي

ميباشد.

سطح خطاي مشاهده شده کمتر از ( 0/01

ميباشد.
 -8در فرض سوم با توجه به مقادير آماره  Fو همچنين

آناليز رگرسيون

– P

يکي از شروط استفاده از آناليز رگرسيون شرط

 )Value < 0/05جدول فوق نتيجه ميشود كه

عدم همبستگي ميزان خطاها از يکديگر است .براي

وجود تاثير در سطح اطمينان  0/11معنادار است.

تعيين اين امر بايد از تست دوربين واتسون بهره گيري

به عبارت ديگر ارائه دانش بر کاهش تقلب

نمود .آماره تست دوربين -واتسون در بازه  9/1تا 2/1

گزارشگري مالي تاثير معناداري دارد .همچنين با

قرار ميگيرد در اينجا اين مقدار  2/813حاصل شده

توجه به مقدار  R2ميتوان چنين نتيجه گرفت که

است ،بنابراين فرض استقالل خطاها رد نشده و

ارائه دانش به ميزان  0/20بر کاهش تقلب

ميتوان از آزمون رگرسيون بهره گرفت .همچنين در

گزارشگري مالي تاثير دارد .جهت منفي نشانگر اثر

جدول زير آمارههاي باقي مانده رگرسيون (يعني:

کاهشي ارائه دانش بر تقلب گزارشگري مالي

تفاوت بين مقدار مشاهده شده متغير وابسته و مقدار

ميباشد.

پيشبيني شده توسط مدل) برآورد شده است:

سطح خطاي مشاهده شده کمتر از ( 0/01

 -2در فرض چهارم با توجه به مقادير آماره  Fو
همچنين سطح خطاي مشاهده شده کمتر از 0/01

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -2در فرض دوم با توجه به مقادير آماره  Fو همچنين

همچنين سطح خطاي مشاهده شده کمتر از 0/01
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جدول  :1آمارههاي باقي مانده رگرسيون
کمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

مقدار پيش بيني شده استاندارد

-2.384

2.196

.000

1.000

100

مقدار باقي مانده استاندارد

-2.091

3.127

.000

.974

100

جدول فوق آمارهاي باقي مانده و مقادير پيش بيني
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اول

مستقل فوق

روش

شده

رگرسيون

-

ENTER

در مدل فوق تمام متغيرهاي مد نظر بصورت يکجا،
بدون ترتيب مشخص و يا بلوک بندي خاصي به مدل
وارد شده و در معرض آناليز قرار گرفته اند.
جدول  :3برآورد خالصه مدل رگرسيوني
رديف

مدل

1

اول

ضريب همبستگي

مدل

متغيرهاي

مجذورات

مدل

شده

.000a 32.091

با توجه به مقادير آماره  Fو همچنين سطح معني
داري جدول فوق نتيجه ميگيريم كه بين مولفههاي

جدول  :1متغيرهاي وارد و خارج شده
متغيرهاي وارد متغيرهاي خارج

مجموع

مورد مدل فوق اين قضيه صادق است.

درجه آزادي

ميانگين صفر و انحراف معيار يک باشند که البته در

مربعات

شده استاندارد و مقدار باقي مانده استاندارد داراي

كل

58.750

99

ميانگين

نرمال تبعيت نمايند .همچنين بايد مقادير پيش بيني

باقي مانده

21.703

94

.231

F

دادهها مناسب باشد .باقي ماندهها بايد از يک توزيع

تبيين شده

37.047

5

7.409

Sig

خطاهاي درست در مدل ميباشند .يعني اگر مدل براي

آماره

شده را نشان ميدهند .بطور کلي باقي ماندهها برآورد

جدول  :1تحليل  Anovaو تعيين سطح معني داري مدل

ضريب ضريب تبيين

مديريت دانش و کاهش تقلب گزارشگري مالي رابطه
معني داري وجود دارد.
جدول  :90ضرايب وزني رگرسيوني
Bغير

B

t

Sig

ضريب ثابت

5.972

-

24.484

.000

خلق دانش

.023

.019

.175

.861

ارزشيابي دانش

-.419

-.356

-3.782

.000

ارائه دانش

-.214

-.201

-2.127

.036

توزيع دانش

-.312

-.271

-2.602

.011

کاربرد دانش

-.492

-.473

-4.989

.000

عوامل مدل

استاندارد

استاندارد مقدار

در جدول فوق مقدار ضرائب وزني هريك از

چندگانه

تبيين

خالص

متغيرها بر روي متغير وابسته (بتاها) به تفكيك

0/667

0/361

0/311

استاندارد شده و غير استاندارد شده ،مقدار آزمون ،t

جدول فوق به روابط بين مولفههاي مديريت دانش
با متغير داللت دارد .ميزان تغييرات متغير (تقلب
گزارشگري مالي) براساس تاثيرات متغيرهاي فوق
معادل با 0/19مي باشد (اين مقدار ،ضريب مناسبي
است و مبيين كارآيي نسبي مدل است) .بنابراين %19
تغييرات کاهش تقلب گزارشگري مالي توسط
متغيرهاي فوق تبيين و پيش بيني ميشود.

سطح خطاي مشاهده شده هر متغير با متغير وابسته
منظور شده است .بر اين اساس با توجه به مقدار
ضريب مسير استاندارد شده و همچنين مقادير  tکه
نشان ميدهد تمام عوامل بجز خلق دانش بر متغير
وابسته داراي تاثير خالص معني داري است ميتوان
نتيجه گرفت که مولفههاي فوق پيش بيني کننده کاهش
تقلب گزارشگري مالي هستند كه البته عامل کاربرد
دانش با ضريب بتاي استاندارد  -0/212بيشترين تاثير

تاثير مولفه هاي مديريت دانش بر تقلب گزارش هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته66 /...

پيش بين و معني دار را بر روي کاهش تقلب

همچنين مقدار  ،tمشاهده شد که تمام عوامل بر متغير

گزارشگري مالي دارد .لذا با توجه به اين ضرايب اوالً

وابسته تقلب گزارشگري مالي تاثير خالص معنادار و

ميتوان معادله رگرسيون متغير کاهش تقلب

کاهنده اي دارد .مشخص شد که عامل کاربرد دانش

گزارشگري مالي را براساس متغيرهاي مستقل و مقدار

بيشترين تاثير پيش بيني و معني دار را بر روي کاهش

ضريب ثابت بيان نمود و ثانياً مقدار تاثير هر يك از

تقلب گزارشگري مالي دارد.

متغيرهاي مستقل را به ازاي يك واحد تغيير در متغير

همچنين نتيجه گرفته شد که عامل کاربرد دانش با

وابسته پيش بيني نمود .همچنين نمودار پراکنش متغير

ضريب بتاي استاندارد  ،-0/832بيشترين تاثير پيش

وابسته بر اساس متغيرهاي مستقل چندگانه به شرح

بيني و معني دار را بر روي کاهش تقلب گزارشگري

زير است:

مالي دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه اول
پيشنهاد ميگردد سازمانها و شرکتهاي پذيرفته شده
در بورس ،به خوبي دانش مورد نياز خود را شناسايي
کنند و در صورت نياز آن را بيافزايند و يا از منابع
دانش خارج از سازمان به منظور تقويت دانش سازماني
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه دوم

جمع بندي و نتيجه گيري

پيشنهاد ميگردد که با بکارگيري نقشه دانش در

همانطور که در پيشتر بيان شد يکي از روشهاي

سازمانها و شرکت ها ،جايگاه مناسب دانش در آنها

اثرگذار بر شناسايي و کاهش تقلبات گزارشهاي مالي،

مشخص و اطالعات و مهارتهاي موردنياز داخلي و

مديريت دانش است .بر اين اساس ،در پژوهش

خارجي تعيين گردند.

صورت گرفته ،به بررسي تاثير مولفههاي مديريت

با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه سوم

دانش (خلق دانش ،ارزشيابي دانش ،ارائه دانش ،توزيع

پيشنهاد ميگردد که شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

دانش و کاربرد دانش) بر تقلب گزارشهاي مالي

اوراق بهادار با توزيع و انتشار و اشتراک گذاري دانش

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بصورتي روان و سيال از راکد ماندن دانش در سيستم

پرداخته شد.

سازماني خود جلوگيري کنند.

با توجه به نوع فرضيههاي مطرح شده که از نوع

با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه چهارم

تاثيري هستند ،از آزمون رگرسيون دو متغيره براي

پيشنهاد ميگردد که مديران و کارکنان ارشد

بررسي فرضيهها استفاده گرديد .نتايج به دست آمده از

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار،

آماره  Fو همچنين سطح معناداري کمتر از  0/01براي

مهارتهاي تخصصي و کاربردي الزم را به منظور

مولفهها نشان دهنده اين است که خلق دانش ،ارزشيابي

بهبود شرايط سازماني کسب کنند و دورههاي آموزشي

دانش ،ارائه دانش ،توزيع دانش و کاربرد دانش بر

تخصصي در اين زمينه برگزار شود.

کاهش تقلب گزارشهاي مالي شرکتهاي پذيرفته

و در نهايت با توجه به نتايج به دست آمده از

شده بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند .با توجه

فرضيه پنجم که نشان ميدهد عامل کاربرد دانش

به مقدار ضريب مسير (اثرات وزني) استاندارد شده و

بيشترين اهميت را در کاهش تقلب در گزارشگري

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خود استفاده کنند.

 / 74مهدي ابراهيمي ا قدرت اهلل طالب نيا

مالي دارد پيشنهاد ميگردد که دانش مناسب و کافي در

کيوان آرا ،محمود؛ يزدخواستي ،علي؛ بهرامي ،سوسن؛

سازمانها به کار برده شود تا بتواند به سوددهي سازمان

مسعوديان ،يوسف؛ ( ،)9810رابطه مولفههاي

منجر شود .بر اين اساس ،بايستي از افراد شايسته و

مديريت دانش و هوش سازماني در دانشکدههاي

کارآمد بهره برد .همچنين پيشنهاد ميگردد توجه ويژه

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،مديريت اطالعات

به آموزش مديران سازمانها و شرکتها در زمينه

سالمت ،دوره هشتم ،شماره پنجم.

مولفههاي مديريت دانش (خلق دانش ،ارزشيابي دانش،

مددي ورزقاني ،بهاره ،)9812( ،بررسي رابطه بين

ارائه دانش ،توزيع دانش و کاربرد دانش) به عنوان

مديريت سود و تقلب در صورتهاي مالي ،پايان-

کوتاه ترين راه کيفيت براي رسيدن به هدف و دانش

نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا ،دانشکده

گرا کردن سازمانها از طريق آموزش انجام پذيرد.

علوم اجتماعي و اقتصادي.
مرادي ،جواد؛ رستمي ،راحله؛ زارع ،رضا؛ (،)9818

منابع و مآخذ

شناسايي عوامل خطر موثر بر احتمال وقوع تقلب

احمدي ،علياکبر؛صالحي،علي ،)9819( ،مديريت

در گزارشگري مالي ازديد حسابرسان و بررسي

سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

دانش ،وزيري ،دانشگاه پيام نور ،چاپ دوم.
امينپور ،فرزانه ،)9831( ،مديريت دانش در سازمان،
کنفرانس مديريت تحول ،اصفهان.

تاثير آنها بر عملکرد مالي شرکت ،مجله پيشرفت-
هاي حسابداري دانشگاه شيراز ،دوره ششم ،شماره
اول ،صفحههاي .918-929

پورنژادي ،شهرياري ،)9831( ،ارايه چهارچوب

مهام ،کيهان؛ کردستاني ،غالمرضا؛ ترابي ،ابوالفضل،

مفهومي براي مديريت استراتژيک دانش ،کنفرانس

( ،)9819ارائه مدل پيشبيني بروز خطر تقلب مالي

بينالمللي مديريت دانش ،تهران.

در شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس

شفيعا ،محمدعلي ،)1922( ،ارائه مدلي کاربردي در
برنامهريزي جامع مديريت دانش سازماني ،کنفرانس
بينالمللي مديريت دانش ،تهران.

اوراق بهادار تهران ،اولين همايش ملي حسابداري
و مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور.
وکيليفرد ،حميدرضا؛ جبارزاده کنگرلوئي ،سعيد؛ پور

صفرزاده ،محمدحسين ،)9831( ،توانايي نسبتهاي

رضا سلطان احمدي ،اکبر؛ ( ،)9833بررسي

مالي در کشف تقلب در گزارشگري مالي :تحليل

ويژگيهاي تقلب در صورتهاي مالي ،حسابدار،

الجيت ،مجله دانش حسابداري ،سال اول ،شماره،9

سال بيست و چهارم ،شماره  ،290صفحه .29-81

صفحات .918-981
عباسي ،زهره .)9831( .مروري بر مدلهاي پيادهسازي
مديريت دانش در سازمانها ،اولين کنفرانس
مديريت دانش.
کشاورزي ،راضيه؛ طالب نيا ،قدرت اهلل؛ سلمانپناه،
نجمه؛ ( ،)9819بررسي تاثير اخبار خوب و بد بر
تاخير در ارائه گزارشات ساالنه شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،اولين
همايش ملي حسابداري و مديريت ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد نور.
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