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 چکيده

 هایرکتشاین پژوهش به بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا در 
 یشناسروش. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد پردازدمیدر بورس اوراق بهادار تهران  شدهپذیرفته

ادار در بورس اوراق به شدهپذیرفتههای باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهمبستگی از نوع علّی )پس رویدادی( می
شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در  114حذف سیستماتیک،  گیرینمونهو با استفاده از روش  باشدمیتهران 

های پژوهش از مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه 1395تا  1390های ساله بین سال 6ی زمانی دوره
دهد که استراتژی و از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می 9ایویوز نسخه  افزارنرم

ارشگری مالی ی مدیریت بر گزمعکوس و معنادار دارد ولی استراتژی تهاجم تأثیرتدافعی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه 
 أثیرتمستقیم و معنادار دارد. کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تدافعی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه  تأثیرمتقلبانه 

معناداری  أثیرتکیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تهاجمی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه . ولی معکوس و معنادار دارد
 . داردن

 .افشا تیفیمتقلبانه، ک یمال یگزارشگر ،یتجار یاستراتژ: واژگان کليدی

 

 مقدمه

 یال. گزارش مندیرا ارائه نما یاعتماداطالعات قابل ،یریگمیبرای کمک به کاربران در تصم دیهمواره با یمال یهاگزارش
(. 2009، 1، مازلیفا و مایسارافهم باشد )کاماروزمنلو قاب سهیمقااعتماد، قابلدربردارنده اطالعات مربوط، قابل یستیبا

که اطالعات منطقاً عاری از خطا و تعصب  کندیم جادیرا ا نانیاطم نیاست و ا طالعاتا تیفیاعتماد بودن مربوط به کقابل
 کیاست که  نی( استداللش ا2005) 2. اما جانسوندینمایکند بازگو م انیب رودیاست و صادقانه هر آنچه را که انتظار م

ورت صساالنه به یهاشده در گزارشارائه دیاقتصا تیوضع رایکامالً عاری از تعصب باشد ز تواندیگزارش ساالنه هرگز نم
. گردندیدر گزارش وارد م ادییز اتی. برآوردها و فرضگرددیاست ارائه م نانیاز عدم اطم یکه حاک یطیمداوم تحت شرا

 داشتنواقع گردد،  دیمف هایریگمیاطالعات بتواند در تصم نیا نکهیاما برای ا ست،ین یابیدستدان کامل تعصب قابلاگرچه فق
(. بر 2008حسابداری،  یالمللنیاستانداردهای ب أتیشده ضروری است )هگزارش یاز دقت برای اطالعات مال ینیسطح مع
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2 Johnson 

ه با متقلبان یمال یبا گزارشگر یتجار یرابطه استراتژ یبررس
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ه مالی، بلک یهاتنها شامل صورتمـالی آمریکـا، گزارشگری مالی نهاساس نظر هیأت تدوین استانداردهای حسابداری 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اطالعاتی ارتباط دارد که است و این ابزارها، به یرساناطالع یهاابزارها یا روش رندهیدربرگ

سود و غیره است )هیأت تـدوین  ها،یهبد ها،یییعنی، اطالعاتی درباره منابع شرکت، دارا شود؛یاز طریق حسابداری ارائه م
ها است که در دنیای پر تحول و متغیر امروز، موفقیت سازمان بدیهیاز طرفی  (.1978استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، 

، موقع و مناسب موجودی انبار و مواد اولیه. کنترل بهدیآیزمان به دست مهم یهاتیفعال قیاقتصادی از طر یهاو بنگاه
و کنترل  حسابداری زاریابی،تحقیقات و نوآوری در محصوالت، با ،یالمللنیتولید و خدمات پس از فروش، فعالیت در سطح ب

ست حال استاندارد شدن ا ها درمرتبط با بنگاه یهاتیبنگاه و سایر فعال یهاتیتجاری و مالی مرتبط با فعال یهاسکیر
مختلف سازمان، هنوز دو فعالیت مهم و اساسی  یهازمان بخشهم یهاتیفعال باوجود (.1388، ، موسوی و وثوق)بقایی

مربوط  یهاتی. تصمیمات و فعالردیگیشکل مصورت منفرد و جدای از همسازمان، به یهامالی و استراتژی در بیشتر بخش
آن معموالً پیگیری  جهیکه نت شودیمکاری متفاوت ایجاد  یهابه این دو حوزه توسط کارشناسان متفاوت از هم در گروه

ها، مدیران و شرکت یجدید استراتژی و مال یهابحث در. اوت و حتی متضاد بوده استاهداف و استانداردهای متف
مهم  یهایاند تا با ایجاد استراتژی مالی و از طریق ایجاد ارتباط بین استراتژها به دنبال تلفیق این دو حوزهاستراتژیست

شوند. نتایج  زدیکبهتر و مؤثرتر در سازمان ن یهایریگمیمالی در یک شرکت، به هدف اجرای تصم یهاتیلسازمان و فعا
 عبارت است از: رویکردنیانتظار ازاقابل

 کند؛یصورت روشن تولیدات آتی را هدایت مکه به یایدستیابی به استراتژ •

 دهد؛یاستراتژیک تخصیص م یهایصورت کاراتری منابع کمیاب را برای اجرای نوآورتصمیمات مناسب تجاری که به •

 (.1388، و وثوق یموسو ،یبقای) دهدیمالك و معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ارائه م •
. ردیگیقرار م رانیمد یهازهیرفتار و انگ ریاست که تحت تأث یمال یبرجسته اطالعات گزارشگر یهایژگیاز و یکی افشاء

حسابداری اگرچه حداقل میزان افشاء را تعیین  ی. استانداردهاباشدیافشای فراتر از قوانین و استانداردها م ،یاریافشای اخت
اند با افشای اطالعات اضافی مدیریت بتو کهی. درصورتشوندیمحدودیتی قائل نم طالعاتاند ولی برای افشای اضافی اکرده

انداز آتی شرکت و استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارد و داوطلبانه رهنمودهای بهتری را در ارتباط با اهداف و چشم
ز کنندگان او سایر استفاده گذارانهیسرما تاز وضعیت موجود نشان دهد، در این صور یترارائه کند و تصویر شفاف

و به آینده  شودیها نسبت به عملکرد موسسه برطرف ماز تدابیر مدیریت آگاه شوند و انتقادات آن توانندیالی مم یهاصورت
 عاتاعم از اطال یشده توسط واحد تجاراطالعات انتخاب یاطالعات، به افشا یاریاخت ی. افشاشوندیموسسه امیدوار م

 یتانداردهااس ،یمال یو مقررات حاکم بر گزارشگر نیقوان ،یکه مازاد بر اطالعات مقررشده توسط مراجع قانون یرمالیو غ یمال
مراتب فوق پژوهش حاضر (. با توجه به1391 ،یرودبار یرباقریو م یاشاره دارد )خان باشد،یم یاو مراجع حرفه یحسابدار

 است: ریدرصدد پاسخ به سؤاالت ز
 متقلبانه چگونه است؟ یمال یو گزارشگر یتجار یژاسترات نیرابطه ب

 متقلبانه چگونه است؟ یمال یو گزارشگر یتجار یاستراتژ نیافشا بر رابطه ب تیفیک ریتأث
 

 پيشينۀ پژوهش

ای با عنوان کاربرد رگرسیون لجستیک در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه به این نتیجه ( در مقاله1392اعتمادی و زلقی )
لی های ماشده در بورس اوراق بهادار تهران با برخی از نسبتهای پذیرفتهمالی در شرکت هایصورترسیدند که تقلب 

 هانآی آماری ها و...(. نمونهحبان سهام، نسبت بدهی بلندمدت به داراییمرتبط است )ازجمله: نسبت بدهی به حقوق صا
های تقلب است و از رگرسیون الجیت شرکت فاقد نشانه 34های تقلب و شرکت دارای نشانه 34شرکت در قالب  68شامل 
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بینی مدل صد صحت پیش اند. در تحقیق آنان در( بهره بردهFFSجهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط با تقلب )
 درصد ذکرشده است. 8/83

تقلب و ارتباط آن با بازده سهام و کیفیت سود  بینیپیشجهت ( 1999) 3مدل بنیش یریکارگبه( در تحقیقی 1393پیوندی )
( استفاده 1999با رویکرد حسابداری دادگاهی را مورد بررسی قرار داد و برای به دست آوردن میزان تقلب از مدل بنیش )

ای ای مثبت بین میزان تقلب و بازده حقوق صاحبان سهام و وجود رابطهوجود رابطه دهندهنشاننمود. نتایج تحقیق وی 
که نتایج  بینی تقلب ارائه شده استباشد. در پایان یک رگرسیون در ایران جهت پیشمنفی بین تقلب و کیفیت سود می

 باشد.( می1999های اندکی با مدل بنیش )دهنده تفاوتنشان
سطح اجتناب  ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و1394)، بنی مهد و روستایی دره میانه دیانتی

ژی نشان داد که میان استرات هاآنشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج پژوهش های پذیرفتهمالیاتی در شرکت
داقل هایی که به دنبال حتجاری شرکت و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس، شرکت

هایی که به دنبال فرصت رشد بیشتر و نوآوری در تولید هستند، از اجتناب مالیاتی سبت به شرکتها هستند، نکردن هزینه
شود، تری برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد زمانی که اجتناب مالیاتی بر مبنای نرخ مؤثر مالیاتی دفتری سنجیده میپایین

 ه معناداری وجود ندارد.میان استراتژی تجاری شرکت و نرخ مؤثر مالیاتی دفتری رابط
( در پژوهشی نشان دادند که کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری بر احتمال 1396)، بهرامی نسب و باغبان ابراهیمی

د با افزایش کیفیت حسابرسی احتمال تقلب و میزان مدیریت سو گریدعبارتبهمالی دارد،  هایصورتگزارشگری متقلبانه در 
ین نتایج تحقیق بیانگر رابطه منفی و معناداری بین رعایت حقوق سهامداران و احتمال گزارشگری ، همچنیابدمیکاهش 

 باشد.متقلبانه می
 هانآهای آماری پرداختند. نمونه ( به شناسایی تقلب در گزارشگری مالی با تکنیک2015) 4س، آریف، اوتمان و محمدآری

های ( مدل آلتمن و نسبت1999بنیش ) هایمدلنفر پرسنل بود و از  100هایی کوچک و متوسط با حداکثر شامل شرکت
( امکان 1999نشان داد که با استفاده از مدل بنیش ) هاآنمالی برای تعیین تقلب در گزارشگری مالی استفاده نمودند و نتایج 

 های متقلب وجود دارد.شناسایی شرکت
آماری و انواع معامالت  یهالیوتحلهیتجزمورد استفاده در  هایروش( در این پژوهشی 2016) 5، سانجا و آناس زاگراالجو

یابی مالی را ارز هایصورتچگونگی برخورد با شرایط و احتمال تقلب در های مالی را بررسی کردند. و ریسک آور در گزارش
تشکیل  هاداراییاستفاده از گزارشگری مالی متقلبانه را میزان  هایروش ترینرایج نشان داد هاآن هایوتحلیلتجزیهنمودند. 

 .دهندمی
ارزش و سقوط قیمت سهام پرداختند. نتایج نشان  ازحدبیش، سهام وکارکسب( به بررسی استراتژی 2017) 6حبیب و حسن

ی و در افزایش صورتبهتهاجمی  هایشرکتدر  تأثیریدارد و چنین  تأثیرداد استراتژی تجاری بر خطر سقوط قیمت سهام 
بت دارد مث تأثیرگذاری باالی سهام بر خطر سقوط قیمت سهام کاهشی است. همچنین ارزش صورتبهتدافعی،  هایشرکت

رای ب تأثیریدارد و چنین  تأثیرگذاری باالی سهام و خطر سقوط قیمت سهام و استراتژی تجاری بر رابطه بین ارزش
 کاهشی است. صورتبهتدافعی  هایشرکتافزایشی و برای  صورتبهتهاجمی  هایشرکت

شود. مالی می هایصورتهای مدیریت باعث کاهش تقلب در ( نشان دادند افزایش توانایی2017) 7وانگ و کیوژینگژی
 هایوتحلیلتجزیه شود.مالی می هایصورتتوانایی مدیریت بر تقلب در  تأثیرباعث تضعیف  هاشرکتارتباطات سیاسی  اًیثان

                                                           
3 Beneish 
4 Aris & Arif & Othman & Mohamed 
5 Lajos & Sanja & Ana 
6 Habib & Hasan 
7 Zhi Wang & Qi Zheng 
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ین ، متوجه اتیدرنهاباشد. های دولتی در حال هدایت میهای غیردولتی به شرکتبیشتر نشان داد که این امر از شرکت
از مجازات زیادی از طرف  توانا ریغهای دارای مدیران های دارای مدیران توانا نسبت به شرکتشدیم که شرکت ئلهمس

 رتی و کنترلی برخوردارند.های نظاسازمان
 

 شناسی پژوهشروش

 و مجالت، کتب از نظری گیرد. مبانیای صورت میصورت کتابخانهاین پژوهش ازلحاظ روش گردآوری اطالعات، به

 جهت گردآوری تحقیق این در .است شده گردآوری حسابداری و مالی زمینه در فارسی تخصصی هاینامهپایان مقاالت،

 و سایر اسناد و مالی هایصورت و هاشرکت حسابرسی هایگزارش و سوابق اسناد، اطالعاتی، هایبانک از اطالعات
 باشد.آورد نوین میافزار رهتهران )سایت کدال( و نرم بهادار اوراق بورس آرشیو از برگرفته همراه هاییادداشت و مدارك

 -یو از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفعلی از نوع میدانی بوده  –ای و تحلیلیاین تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه
 گردد. همبستگی قلمداد می

روش و تعریف چنین  شده است. دلیل استفاده از اینگیری حذفی سیستماتیک )غربالگر( استفادهدر این تحقیق از روش نمونه
ه باشد. کلیها به جامعه آماری مییم نتایج حاصل از آزمونشرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعم

 شود:عنوان نمونه انتخاب می( به1395الی  1390اند )در طی بازه زمانی های جامعه آماری که دارای شرایط زیر بودهشرکت

 منتهی به پایان اسفندماه باشد. هاآنبه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی  -1
 ( تغییر سال مالی نداشته باشد.1395-1390وره موردبررسی )در طی د -2
 دسترس باشد.اطالعات مالی آن قابل -3
 د.گری مالی نباشهای واسطهگذاری یا شرکتهای سرمایهها، مؤسسات مالی( و شرکتهای مالی )مانند بانکجزء شرکت -4
 اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد. -5

 
 ی پژوهشهافرضيه

 فرضیه اول: بین استراتژی تجاری و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط وجود دارد.
 دارد. مالی تجدید ارائه شده( ارتباط وجود هایصورتفرضیه فرعی اول: بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه )

 ارد.مالی تجدید ارائه شده( ارتباط وجود د هایصورتبانه )فرضیه فرعی دوم: بین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی متقل

 هاینگیزهامالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتفرضیه فرعی سوم: بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه )
 متقلبانه مدیریت( ارتباط وجود دارد.

مالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتتقلبانه )فرضیه فرعی چهارم: بین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی م
 متقلبانه مدیریت( ارتباط وجود دارد. هایانگیزه

 دارد. تأثیرفرضیه دوم: کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تجاری و گزارشگری مالی متقلبانه 
مالی تجدید ارائه  هایصورتلبانه )فرضیه فرعی پنجم: کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متق

 دارد. تأثیرشده( 
الی تجدید ارائه م هایصورتفرضیه فرعی ششم: کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی متقلبانه )

 دارد. تأثیرشده( 

مالی تجدید ارائه  هایصورت) فرضیه فرعی هفتم: کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه
 دارد. تأثیرمتقلبانه مدیریت(  هایانگیزهشده ناشی از 
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تجدید ارائه شده  هایصورتفرضیه فرعی هشتم: کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی متقلبانه )
 دارد. تأثیرمتقلبانه مدیریت(  هایانگیزهناشی از 

 
 متغيرهای پژوهش

 (Fraudر وابسته: گزارشگری مالی متقلبانه )متغي

شود. در این پژوهش منظور می گیریاندازه( گزارشگری متقلبانه بدین صورت 1394دهکردی و آقایی ) فرج زادهبه تبعیت از 
وجود، ااینباشند. بطلبانه مدیریت میفرصت هایانگیزههایی است که ناشی از از گزارشگری مالی متقلبانه، تجدید ارائه

ان متغیر عنوهای داخلی و خارجی، گزارشگری مالی متقلبانه بههای تحقیق با سایر پژوهشمنظور امکان مقایسه یافتهبه
 شده است:( به دو شکل زیر تعریفFraudوابسته )

د، مالی خود را در دوره بع هایصورتده است که در صورتی شرکت در این دوره مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه ش الف.

( مقدار یک را اختیار خواهد کرد. این نحوه تعریف گزارشگری Fraudترتیب متغیر وابسته )اینتجدید ارائه کرده باشد. به
یت بودن یفکعنوان بارزترین نشانه تقلب و بیمالی را به هایصورتمالی متقلبانه با تحقیقات متعددی که تجدید ارائه 

 اند، سازگار است.گزارشگری مالی دانسته

 هایورتصها، در صورتی شرکت مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه شده است که بینیبر اساس مدل دستیابی به پیش ب.

ین صورت اهای متقلبانه مدیریت باشد. در مالی خود را در دوره بعد تجدید ارائه کرده باشد و این تجدید ارائه ناشی از انگیزه
 مقدار یک را اختیار خواهد کرد. Fraudمتغیر 

شده اولیه مالی متقلبانه است که سود گزارش هایصورتها در صورتی تجدید ارائه بینیبر اساس مدل دستیابی به پیش
ود اولیه ین، ستر باشد )تجدید ارائه افزایشی( و همچنشده )سود واقعی( بزرگشده( از سود تجدید ارائه)یعنی، سود مدیریت

شده است. نیبیشده کمتر از سود پیشکه سود تجدید ارائهشده مدیران باشد، درحالیبینیتر یا مساوی با سود پیشبزرگ
 دهد.(، این رابطه را نشان می1مدل )

 OIjt≥MFjt>RIjt                                                                                     (                                               1)مدل

است،  tبینی سود توسط مدیران برای سال نیز آخرین پیش MFشده و سود تجدید ارائه RIسود اولیه،  OI(، 1در مدل )
رای شود. بر موارد، تجدید ارائه غیر متقلبانه در نظر گرفته میمنتشر شده است. در سای tمالی سال  هایصورتکه قبل از 

دید ارائه تر باشد )تجشده از سود اولیه بزرگکه تجدید ارائه منجر به تغییر سود نشود یا سود تجدید ارائهمثال، درصورتی
 (.2012، 8، کولینز و لیزائه متقلبانه نشده است )بادرتچرکاهشی(، شرکت مرتکب تجدید ار

 
 
 

 (Strategyمتغير مستقل: استراتژی تجاری )

 امتیازدهی سیستم از شرکت هر استراتژی نوع تعیین برای (1393) محب خواهحاضر به تبعیت از تنانی و  پژوهش در

 نرخ پنج نسبت از ترکیبی امتیازات آوردن به دست برای که صورتبدین شود؛می استفاده (1997) 9و لرکر ایتنر ترکیبی

 نسبت و آن دفتری ارزش به بازار شرکت ارزش فروش، به کارمندان تعداد فروش، کلبه تبلیغات هزینه فروش، رشد

 چهار اساس بر را هاشرکت ابتدا که است صورتبدین سیستم امتیازدهی شود.می استفاده هادارایی کلبه ثابت هایدارایی

                                                           
8 Badertscher & Collins & Lys 
9 Ittner  & Larcker 
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 قرار دارد پنجک باالترین در که شرکتی که صورتکنیم. بدینمی تقسیم گروه پنج در پایین باال به از ترتیب به اول نسبت

 پنجک با متناسب هاشرکتبقیه  و کندمی کسب را 1 امتیاز گیردمی قرار پنجک ترینپایین در که شرکتی و 5 امتیاز

 در که شرکتی بار این کنیم.می تقسیم گروه پنج به نسبت آخر بر اساس را هاشرکت سپس شوند.می امتیازدهی مربوطه

 هاشرکت بقیه و کندمی کسب را 5 امتیاز دارد قرار پنجک ترینپایین در که شرکتی و 1 امتیاز گیردمی قرار پنجک باالترین

 جمع یکدیگر با فوق را مرحله دو از آمدهدستبه امتیازات آخر مرحله در شوند.می امتیازدهی مربوطه پنجک متناسب با

 یک طی شرکت فوق( هر نسبت پنج ترکیبی )مجموع امتیازات دامنه آید. به دست شرکت هر نهایی امتیاز تا نماییممی

 و تدافعی هایشرکت عنوانبه باشد 15 تا 5 بازه در امتیازشان که مجموع هاییشرکت شد. خواهد 25 تا 5 بین سال
 گردند.می تعیین تهاجمی هایشرکت عنوانبه باشد 25 تا 15 بازه در مجموع امتیازشان هایی کهشرکت

 
 ( با استفاده از امتياز کيفيت افشاءDQمتغير تعدیل گر: کيفيت افشاء )

های عضو بورس اوراق بهادار تهران توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای عملیاتی کردن این متغیر از امتیاز شرکت
ت بندی صورکند، رتبهمی هاشرکتتاکنون امتیازات مربوط به افشا  82استفاده خواهد شد. بورس اوراق بهادار تهران از سال 

 گیرد.صورت می هاشرکتهای افشاء شده توسط ن و قابلیت اتکای گزارشگرفته بر اساس معیارهای مربوط بود
 

 متغيرهای کنترلی:

 اند:شدهمنظور افزایش دقت و قابلیت اتکاء نتایج، متغیرهای زیر کنترل در این تحقیق به
 شود.ها محاسبه می(: از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییSIZE( اندازه شرکت )1
 شود.ها محاسبه می(: سود عملیاتی به میانگین کل داراییROAا )ه( بازده دارایی2
 آید.ها به دست میکل داراییها به(: از تقسیم کل بدهیLEV( اهرم مالی )3

بر  ساله تقسیم نقدی عملیاتی طی دوره پنج هایجریان(: انحراف معیار STD_CFOنقدی ) هایجریان( انحراف معیار 4
 شود.محاسبه میها مجموع دارایی

 
 های پژوهشیافته

ها حول این نقطه دهد بیشتر دادهباشد که نشان می( می0.747( مقدار میانگین برای متغیر کیفیت افشاء برابر با )1در جدول )
 هانآطورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی اند. بهتمرکز یافته

رامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای اندازه شرکت برابر با ترین پانسبت به میانگین است. از مهم
دهد این دو متغیر به ترتیب دارای باشد که نشان میمی 0.067نقدی برابر است با  هایجریانو برای انحراف معیار  1.153

مثال  عنواندهد. بهبیشترین را در هر متغیر نشان می بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند. کمینه و بیشینه نیز کمترین و
 است. 19.149ترین مقدار اندازه شرکت برابر با بزرگ

 ، آمار توصيفی متغيرهای کمی1جدول 

 کشيدگی چولگی انحراف معيار کمينه بيشينه ميانه ميانگين تعداد متغير

DQ 684 0.747 0.79 1 0.043 0.175 0.918- 3.437 

SIZE 684 14.332 14.13 19.149 10.166 1.153 0.802 3.96 

LEV 684 0.569 0.58 0.936 0.009 0.175 0.373- 2.704 

ROA 684 0.167 0.139 0.639 0.084- 0.123 0.888 3.717 

STD_CFO 684 0.085 0.07 0.743 0.008 0.067 3.551 24.094 
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 های کيفیآمارهای توصيفی متغير

باشد که از بین می 684های مورد بررسی برابر با سال –قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  2که در جدول  طورهمان
شرکت  531تجدید ارائه نشده است و  هاآنمالی  هایصورت، هاشرکتدرصد  22.37سال یعنی -شرکت 153تعداد  هاآن
 تجدید ارائه شده است. هاآنمالی  هایصورت، هاشرکتدرصد  77.63سال معادل  -

 ، توزیع فراوانی متغير گزارشگری مالی متقلبانه 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
 22.37 153 مالی تجدید ارائه نشده هایصورت

 77.63 531 مالی تجدید ارائه شده هایصورت

 100 684 جمع کل

باشد که از بین می 684های مورد بررسی برابر با سال –قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  3که در جدول  طورهمان
متقلبانه  هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتفاقد  هاآندرصد  68.13سال یعنی -شرکت 466تعداد  هاآن

متقلبانه  هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورت هاشرکتدرصد  31.87سال معادل -شرکت 218مدیریت و 
 .اندداشتهمدیریت 

 ، توزیع فراوانی متغير گزارشگری مالی متقلبانه 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
 68.13 466 هاشرکتسایر 

 31.87 218 متقلبانه مدیریت هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورت

 100 684 جمع کل

 

باشد که از بین می 684های مورد بررسی برابر با سال –قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  4که در جدول  طورهمان
سال معادل  -شرکت  293استراتژی مدیریتی تهاجمی دارند و  هاشرکتدرصد  57.16سال یعنی -شرکت 391تعداد  هاآن

 استراتژی مدیریتی تدافعی دارند. هاشرکتدرصد  42.84
 توزیع فراوانی متغير استراتژی تجاری، 4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
 42.84 293 هایی که استراتژی مدیریتی تدافعی دارندشرکت

 57.16 391 دتهاجمی دارنهایی که استراتژی مدیریتی شرکت

 100 684 جمع کل

 آزمون همبستگی بين متغيرها 

متغیرهای کمی از همبستگی پیرسون استفاده شده است. ماتریس همبستگی در این پژوهش به خاطر تعیین همبستگی بین 
( ارائه شده است. تحلیل همبستگی، ابزاری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر 5ها در جدول )بین متغیر

ریب همبستگی . ضباشدمیکمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر 
است و در صورت عدم  -1تا  1این ضریب بین . دهدمیشدت رابطه و همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان 

 .باشدمیوجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر 
رابطه معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه استراتژی تدافعی  %95 داریمعنیدر سطح  شودمی( مالحظه 5با توجه به جدول )

رابطه مستقیم و معناداری با استراتژی تدافعی  %95 داریمعنیمالی تجدید ارائه شده( ندارد. ولی در سطح  هایصورت)
 متقلبانه مدیریت( دارد. هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتگزارشگری مالی متقلبانه )
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 ، ماتریس همبستگی پيرسون 5جدول 

 

 هانتایج آزمون فرضيه

 آزمون فرضيه فرعی اول

ده( ارتباط مالی تجدید ارائه ش هایصورتبین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه ): داردمیفرضیه فرعی اول بیان 
 صورت زیر نوشت:توان به رو فرضیه را میاز این  وجود دارد.

 .مالی تجدید ارائه شده( ارتباط وجود ندارد هایصورتفرضیه صفر: بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه )
 .مالی تجدید ارائه شده( ارتباط وجود دارد هایصورتفرضیه مقابل: بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه )

( رابطه معکوس و 0.0000) داریمعنی( و -0.389متغیر استراتژی تدافعی با ضریب )که  دهدمی( نشان 6نتایج جدول )
 95مالی تجدید ارائه شده( دارد و فرضیه فرعی اول در سطح اطمینان  هایصورتمعناداری با کیفیت گزارشگری مالی )

 یهاجریاناهرم مالی و انحراف معیار  ها،گیرد. متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داراییدرصد مورد پذیرش قرار می
سته ندارند. ضریب مک فادن برابر رو رابطه معناداری با متغیر وابدرصد هستند ازاین 5نقدی دارای سطح معناداری بیشتر از 

درصد از تغییرات متغیر  22اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 22با 
توان گفت که رو میباشد ازایندرصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  88.318برابر با  LRوابسته را توضیح دهند. آماره 

 رازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.مدل ب

 

 

 

 

 

 

 متغير
 ضریب

Fraud1 Fraud2 Tahajom Tadafo SIZE LEV ROA STD_CFO 
sig 

Fraud1 
Coefficient 1        

sig -        

Fraud2 
Coefficient 0.265- 1       

sig 0.000 -       

Tahajom 
Coefficient 0.059 0.084 1      

sig 0.117 0.026 -      

Tadafo 
Coefficient 0.059- 0.084- 1.000- 1     

sig 0.117 0.026 0.000 -     

SIZE 
Coefficient 0.042 0.072- 0.008 0.008- 1    

sig 0.265 0.058 0.834 0.834 -    

LEV 
Coefficient 0.066 0.008- 0.134 0.134- 0.12 1   

sig 0.081 0.831 0.0004 0.0004 0.001 -   

ROA 
Coefficient 0.044- 0.016 0.255 0.255- 0.027 0.328- 1  

sig 0.24 0.673 0.000 0.000 0.465 0.000 -  

STD_CFO 
Coefficient 0.022- 0.021 0.029 0.029- 0.011- 0.088- 0.16 1 

sig 0.553 0.57 0.438 0.438 0.755 0.02 0.000 - 
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 ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی اول )با الگوی الجيت(6جدول 
Fraud1 it = β0+ β1 Tadafo it + β2 Size it + β3 LEV it + β4 ROA it +β5 STD_CFO it + ε it 

 تجدید ارائه شده( هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tadafo 0.389- 0.052 7.469- 0.0000 استراتژی تدافعی

 SIZE 0.055 0.062 0.882 0.3775 اندازه شرکت

 LEV 0.186 0.559 0.332 0.7396 هابازده دارایی

 ROA 1.586- 0.827 1.917- 0.0552 اهرم مالی

 STD_CFO 0.167 1.466 0.114 0.909 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.4317 0.786 1.001 0.787 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 88.318آماره 

 LR (Prob.) 0.000 داریمعنیسطح 

 درصد  22  ضریب مک فادن

 
 آزمون فرضيه فرعی دوم

ده( مالی تجدید ارائه ش هایصورتمتقلبانه )بین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی : داردمیفرضیه فرعی دوم بیان 
متغیر استراتژی که  دهدمی( نشان 7نتایج جدول ) صورت زیر نوشت:توان به رو فرضیه را میاز این  ارتباط وجود دارد.

ی مال هایصورت( رابطه مستقیم و معناداری با کیفیت گزارشگری مالی )0.0000) داریمعنی( و 0.389تهاجمی با ضریب )
گیرد. متغیرهای کنترلی اندازه درصد مورد پذیرش قرار می 95تجدید ارائه شده( دارد و فرضیه فرعی دوم در سطح اطمینان 

رو درصد هستند ازاین 5نقدی دارای سطح معناداری بیشتر از  هایجریاناهرم مالی و انحراف معیار  ها،شرکت، بازده دارایی
دهد متغیرهای مستقل و باشد که نشان میدرصد می 22سته ندارند. ضریب مک فادن برابر با رابطه معناداری با متغیر واب

و سطح  88.318برابر با  LRدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  22اند کنترلی موجود در مدل توانسته
 رازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.توان گفت که مدل برو میباشد ازایندرصد می 5معناداری آن کمتر از 

 ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی دوم )با الگوی الجيت(7جدول 
Fraud1 it = β0+ β1 Tahajom it + β2 Size it + β3 LEV it + β4 ROA it +β5 STD_CFO it + ε it 

 تجدید ارائه شده( هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tahajom 0.389 0.052 7.469 0.0000 استراتژی تهاجمی

 SIZE 0.055 0.052 0.882 0.3775 اندازه شرکت

 LEV 0.186 0.559 0.332 0.7396 هابازده دارایی

 ROA 1.586- 0.827 1.917- 0.0552 اهرم مالی

 STD_CFO 0.167 1.466 0.114 0.909 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.6808 0.411 0.967 0.397 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 88.318آماره 

 LR (Prob.) 0.0000 داریمعنیسطح 

 درصد 22 ضریب مک فادن
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 آزمون فرضيه فرعی سوم

ه شده ناشی مالی تجدید ارائ هایصورتمتقلبانه )بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی : داردمیفرضیه فرعی سوم بیان 
( نشان 8نتایج جدول ) صورت زیر نوشت:توان به رو فرضیه را میاز این  متقلبانه مدیریت( ارتباط وجود دارد. هایانگیزهاز 
کیفیت  ( رابطه معکوس و معناداری با0.0388) داریمعنی( و -0.371متغیر استراتژی تدافعی با ضریب )که  دهدمی

متغیرهای کنترلی اندازه  .متقلبانه مدیریت( دارد هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتگزارشگری مالی )
رو درصد هستند ازاین 5نقدی دارای سطح معناداری بیشتر از  هایجریاناهرم مالی و انحراف معیار  ها،شرکت، بازده دارایی

دهد متغیرهای مستقل و باشد که نشان میدرصد می 27رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب مک فادن برابر با 
و سطح  86.554بر با برا LRدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  27اند کنترلی موجود در مدل توانسته

 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.رو میباشد ازایندرصد می 5معناداری آن کمتر از 
 ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی سوم )با الگوی الجيت(8جدول 

Fraud2 it = β0+ β1 Tadafo it + β2 Size it + β3 LEV it + β4 ROA it +β5 STD_CFO it + ε it 

 مدیریت( متقلبانه هایانگيزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )
 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tadafo 0.371- 0.179 2.066- 0.0388 استراتژی تدافعی

 SIZE 0.084- 0.058 1.455- 0.1456 اندازه شرکت

 LEV 0.083- 0.534 0.155- 0.8764 هابازده دارایی

 ROA 0.077 0.762 0.102 0.9185 اهرم مالی

 STD_CFO 0.246 1.273 0.193 0.8466 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.5013 0.672 0.923 0.621 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 86.554آماره 

 LR (Prob.) 0.0000 داریمعنیسطح 

 درصد  27   ضریب مک فادن

 

 آزمون فرضيه فرعی چهارم

شده  مالی تجدید ارائه هایصورتبین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی متقلبانه ): داردمیفرضیه فرعی چهارم بیان 
 صورت زیر نوشت:توان به رو فرضیه را میاز این  متقلبانه مدیریت( ارتباط وجود دارد. هایانگیزهناشی از 

( رابطه مستقیم و 0.0388) داریمعنی( و 0.371متغیر استراتژی تهاجمی با ضریب )که  دهدمی( نشان 9نتایج جدول )
رضیه ف متقلبانه مدیریت(دارد و هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمعناداری با کیفیت گزارشگری مالی )

 اهرم ها،گیرد. متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داراییدرصد مورد پذیرش قرار می 95فرعی چهارم در سطح اطمینان 
رو رابطه معناداری با متغیر درصد هستند ازاین 5نقدی دارای سطح معناداری بیشتر از  هایجریانمالی و انحراف معیار 

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل باشد که نشان میدرصد می 27ابر با وابسته ندارند. ضریب مک فادن بر
 5و سطح معناداری آن کمتر از  88.554برابر با  LRدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  27اند توانسته

 وردار است.توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخرو میباشد ازایندرصد می

 

 

 

http://www.jamv.ir/


 1397، تابستان 1، شماره 1بداری و مدیریت، دوره حسا اندازچشمفصلنامه 

www.jamv.ir 

70 

 

 نتيجه آزمون فرضيه فرعی چهارم )با الگوی الجيت( ،9جدول 
Fraud2 it = β0+ β1 Tahajom it + β2 Size it + β3 LEV it + β4 ROA it +β5 STD_CFO it + ε it 

 مدیریت( متقلبانه هایانگيزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tahajom 0.371 0.179 2.066 0.0388 استراتژی تهاجمی

 SIZE 0.084- 0.58 1.455- 0.1456 اندازه شرکت

 LEV 0.083 0.534 0.155- 0.8764 هابازده دارایی

 ROA 0.077 0.762 0.102 0.9185 اهرم مالی

 STD_CFO 0.246 1.273 0.193 0.8466 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.78 0.279 0.895 0.25 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 88.554آماره 

 LR (Prob.) 0.0000 داریمعنیسطح 

 درصد  27 ضریب مک فادن 

 
 آزمون فرضيه فرعی پنجم

مالی  هایورتصبین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه )کیفیت افشا بر رابطه : داردمیفرضیه فرعی پنجم بیان 
 صورت زیر نوشت:توان به رو فرضیه را میاز این  دارد. تأثیرتجدید ارائه شده( 

( رابطه 0.0157) داریمعنی( و -2.583متغیر کیفیت افشاء*استراتژی تدافعی با ضریب )که  دهدمی( نشان 10نتایج جدول )
مالی تجدید ارائه شده( دارد و فرضیه فرعی پنجم در سطح  هایصورتمعکوس و معناداری با کیفیت گزارشگری مالی )

اهرم مالی و انحراف معیار  ها،گیرد. متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داراییدرصد مورد پذیرش قرار می 95اطمینان 
رو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب مک درصد هستند ازاین 5عناداری بیشتر از نقدی دارای سطح م هایجریان

درصد از تغییرات  38اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 38فادن برابر با 
توان رو میباشد ازایندرصد می 5ح معناداری آن کمتر از و سط 14.305برابر با  LRمتغیر وابسته را توضیح دهند. آماره 

 گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.

 ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی پنجم )با الگوی الجيت(10جدول 
Fraud1 it = β0+ β1 Tadafo it + β2 DQ it + β3(Tadafo it* DQ it) + β4 SIZE it + β5 LEV it +β6 ROA it + β7 

STD_CFO it + ε it 

 تجدید ارائه شده( هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )
 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tadafo 1.542 0.825 1.867 0.0618 استراتژی تدافعی

 DQ 1.355 0.727 1.864 0.0623 کیفیت افشاء

 DQ* Tadafo -2.583 1.069 2.416- 0.0157 افعیتدکیفیت افشاء*  استراتژی 

 SIZE 0.057 0.061 0.932 0.351 اندازه شرکت

 LEV 0.188 0.596 0.315 0.7524 هابازده دارایی

 ROA 1.609- 0.856 1.878- 0.0603 اهرم مالی

 STD_CFO 0.135 1.393 0.096 0.9227 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.8241 -0.222 1.124 -0.249 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره
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 LR 14.305آماره 

 LR (Prob.) 0.046 داریمعنیسطح 

 درصد  38 ضریب مک فادن

 
 آزمون فرضيه فرعی ششم

مالی  هایورتصکیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی متقلبانه ): داردمیفرضیه فرعی ششم بیان 
 صورت زیر نوشت:توان به رو فرضیه را میاز این  دارد. تأثیرتجدید ارائه شده( 

( رابطه 0.0157) داریمعنی( و 2.583متغیر کیفیت افشاء* استراتژی تهاجمی با ضریب )که  دهدمی( نشان 11نتایج جدول )
 95د و فرضیه فرعی ششم در سطح اطمینان مالی تجدید ارائه شده( دار هایصورتمستقیم با کیفیت گزارشگری مالی )

 یهاجریاناهرم مالی و انحراف معیار  ها،گیرد. متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داراییدرصد مورد پذیرش قرار می
رابر برو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب مک  فادن درصد هستند ازاین 5نقدی دارای سطح معناداری بیشتر از 

درصد از تغییرات متغیر  38اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 38با 
توان گفت که رو میباشد ازایندرصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  14.305برابر با  LRوابسته را توضیح دهند. آماره 

 رخوردار است.مدل برازش شده از اعتبار کافی ب
 ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی ششم )با الگوی الجيت(11جدول 

Fraud1 it = β0+ β1 Tahajom it + β2 DQ it + β3(Tahajom it* DQ it) + β4 SIZE it + β5 LEV it +β6 ROA it + β7 

STD_CFO it + ε it 

 تجدید ارائه شده( هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )
 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tahajom 1.542- 0.825 1.867- 0.0618 استراتژی تهاجمی

 DQ 1.227- 0.787 1.559- 0.1189 کیفیت افشاء

 DQ*Tahajom 2.583 1.069 2.416 0.0157 کیفیت افشاء* استراتژی تهاجمی

 SIZE 0.057 0.061 0.932 0.351 اندازه شرکت

 LEV 0.188 0.596 0.315 0.7524 هابازده دارایی

 ROA 1.609- 0.856 1.878- 0.0603 اهرم مالی

 STD_CFO 0.135 1.393 0.096 0.9227 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.2558 1.136 1.137 1.292 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 14.305آماره 

 LR (Prob.) 0.046 داریمعنیسطح 

 درصد  38 ضریب مک فادن )ضریب تعیین( 

 
 آزمون فرضيه فرعی هفتم

مالی  هایورتصکیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تدافعی و گزارشگری مالی متقلبانه ): داردمیفرضیه فرعی هفتم بیان 
 ت:صورت زیر نوشتوان به رو فرضیه را میاز این  دارد. تأثیرمتقلبانه مدیریت(  هایانگیزهتجدید ارائه شده ناشی از 

( رابطه 0.5702) داریمعنی( و 0.557متغیر کیفیت افشاء*استراتژی تدافعی با ضریب )که  دهدمی( نشان 12نتایج جدول )
ارد و فرضیه دمتقلبانه مدیریت( ن هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمعناداری با کیفیت گزارشگری مالی )

درصد است  5اهرم مالی دارای سطح معناداری کمتر از  شود. متغیر کنترلیدرصد رد می 95فرعی هفتم در سطح اطمینان 
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 هایریانجها و انحراف معیار رو رابطه معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داراییازاین
رو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب مک  فادن برابر درصد هستند ازاین 5داری بیشتر از نقدی دارای سطح معنا

درصد از تغییرات متغیر وابسته  7اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 7با 
توان گفت که مدل رو میباشد ازایندرصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  43.362برابر با  LRرا توضیح دهند. آماره 

 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
 

 
 ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی هفتم )با الگوی الجيت(12جدول 

Fraud2 it = β0+ β1 Tadafo it + β2 DQ it + β3(Tadafo it* DQ it) + β4 SIZE it + β5 LEV it +β6 ROA it + β7 STD_CFO 

it + ε it 

 دیریت(متقلبانه م هایانگيزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tadafo 0.791- 0.766 1.033- 0.3015 استراتژی تدافعی

 DQ 0.37 0.642 0.583 0.5595 کیفیت افشاء

 DQ*Tadafo 0.557 0.982 0.567 0.5702 کیفیت افشاء* استراتژی تدافعی

 SIZE 0.08- 0.056 1.427- 0.1535 اندازه شرکت

 LEV 0.07- 0.537 0.147- 0.8831 هابازده دارایی

 ROA 0.307 0.023 13.029 0.0000 اهرم مالی

 STD_CFO 0.206 1.209 0.17 0.8642 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.7853 0.272 1.023 0.278 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 43.362آماره 

 LR (Prob.) 0.0000 داریمعنیسطح 

 درصد  7 ضریب مک فادن )ضریب تعیین( 

 
 آزمون فرضيه فرعی هشتم

مالی  هایورتصاستراتژی تهاجمی و گزارشگری مالی متقلبانه )کیفیت افشا بر رابطه بین : داردمیفرضیه فرعی هشتم بیان 
 ت:صورت زیر نوشتوان به رو فرضیه را میاز این  دارد. تأثیرمتقلبانه مدیریت(  هایانگیزهتجدید ارائه شده ناشی از 

( رابطه 0.5702) داریمعنی( و -0.557متغیر کیفیت افشاء*استراتژی تهاجمی با ضریب )که  دهدمی( نشان 13نتایج جدول )
فرضیه  متقلبانه مدیریت( ندارد و هایانگیزهمالی تجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمعناداری با کیفیت گزارشگری مالی )

درصد است  5شود. متغیر کنترلی اهرم مالی دارای سطح معناداری کمتر از درصد رد می 95فرعی هشتم در سطح اطمینان 
 هایریانجها و انحراف معیار اداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داراییرو رابطه معنازاین

رو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب مک  فادن برابر درصد هستند ازاین 5نقدی دارای سطح معناداری بیشتر از 
درصد از تغییرات متغیر وابسته  7اند مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته دهد متغیرهایباشد که نشان میدرصد می 7با 

توان گفت که مدل رو میباشد ازایندرصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  45.362برابر با  LRرا توضیح دهند. آماره 
 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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 )با الگوی الجيت( ، نتيجه آزمون فرضيه فرعی هشتم13جدول 
Fraud1 it = β0+ β1 Tahajom it + β2 DQ it + β3(Tahajom it* DQ it) + β4 SIZE it + β5 LEV it +β6 ROA it + β7 

STD_CFO it + ε it 

 ریت(متقلبانه مدی هایانگيزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتمتغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی )
 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 Tahajom 0.791 0.766 1.033 0.3015 استراتژی تهاجمی

 DQ 0.932 0.746 1.249 0.2115 کیفیت افشاء

 DQ*Tahajom 0.557- 0.982 0.567- 0.5702 کیفیت افشاء* استراتژی تهاجمی

 SIZE 0.08- 0.056 1.427- 0.1535 اندازه شرکت

 LEV 0.079- 0.537 0.147- 0.8831 هابازده دارایی

 ROA 0.307 0.023 13.029 0.0000 اهرم مالی

 STD_CFO 0.206 1.209 0.17 0.8642 نقدی هایجریانانحراف معیار 

 0.6219 -0.493 1.039 -0.512 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 LR 45.362آماره 

 LR (Prob.) 0.0000 داریمعنیسطح 

 درصد  7 ضریب مک فادن )ضریب تعیین( 

 
 برازش مطلوبيت مدل رگرسيونی

باشند بیانگر درصد می 5ز برای مدل اول پژوهش بیش از لمشو و آندرو –( چون سطح معناداری آزمون هاسمر 14در جدول )
 باشد.برازش مطلوب مدل می

 پژوهش، نتایج آزمون هاسمر لمشو و آندروز برای مدل رگرسيونی 14جدول 

 نام آزمون           

 فرضيه

 آندروز  هاسمر لمشو

 سطح معناداری آزمون مقدار آماره آزمون سطح معناداری آزمون مقدار آماره آزمون
 0.7664 6.5582 0.6743 5.7578 فرضیه فرعی اول

 0.7664 6.5582 0.6743 5.7578 فرضیه فرعی دوم

 0.2729 12.1846 0.3282 9.1697 فرضیه فرعی سوم

 0.2729 12.1846 0.3282 9.1697 فرضیه فرعی چهارم

 0.0765 16.9043 0.0653 5.3623 فرضیه فرعی پنجم

 0.0765 16.9043 0.0653 5.3623 فرضیه فرعی ششم

 0.7654 6.5695 0.6522 5.9552 فرضیه فرعی هفتم

 0.7654 6.5695 0.6522 5.9552 فرضیه فرعی هشتم

 
 بينی مدلپيشتشخيص درصد صحت 

بینی الجیت و پرابیت کاربرد دارد، درصد صحت پیش هایمدلیکی دیگر از معیارهای نیکویی برازش که آن نیز صرفاً برای 
 است.

 باشد.درصد می 50ها بیش از بینی همه مدلشود که درصد صحت پیش( مشاهده می15در جدول )
 
 

http://www.jamv.ir/


 1397، تابستان 1، شماره 1بداری و مدیریت، دوره حسا اندازچشمفصلنامه 

www.jamv.ir 

74 

 

 هابينی مدل، درصدهای صحت پيش15جدول 

 بينی کلپيش نام متغير نام مدل
 درصد Fraud1 77.63 مدل فرضیه فرعی اول

 درصد Fraud1 77.63 مدل فرضیه فرعی دوم

 درصد Fraud2 68.13 مدل فرضیه فرعی سوم

 درصد Fraud2 68.13 مدل فرضیه فرعی چهارم

 درصد Fraud1 77.63 مدل فرضیه فرعی پنجم

 درصد Fraud1 77.63 مدل فرضیه فرعی ششم

 درصد Fraud2 68.13 مدل فرضیه فرعی هفتم

 درصد Fraud2 68.13 مدل فرضیه فرعی هشتم

 
 گيری و پيشنهادهابحث، نتيجه

 در .بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا پرداخته شد به در این پژوهش

 نظر متغیرهای پژوهش در عنوان مالی متقلبانه و کیفیت افشا به طور خاص بهراستا استراتژی تجاری، گزارشگری  این

که  گفت توانمیبه نتایج حاصل از تخمین نهایی فرضیه فرعی اول پژوهش  با توجهدر پژوهش حاضر گرفته شدند. 
فرضیه مطابق با مبانی نظری  نتایج این داری به لحاظ آماری دارد.معنی تأثیراستراتژی تدافعی بر گزارشگری مالی متقلبانه 

توان گفت که استراتژی تهاجمی باشد. طبق فرضیه فرعی دوم در فصل چهارم می( می1394و تحقیقات دیانتی و همکاران )
گفت که  توانمیطبق نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم  داری به لحاظ آماری دارد.معنی تأثیربر گزارشگری مالی متقلبانه 

معنی تأثیرت( متقلبانه مدیری هایانگیزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتی بر گزارشگری مالی متقلبانه )استراتژی تدافع
گفت که استراتژی تدافعی بر گزارشگری  توانمی با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم داری به لحاظ آماری دارد.

داری به لحاظ آماری دارد. با معنی تأثیرمتقلبانه مدیریت(  هایانگیزهز تجدید ارائه شده ناشی ا هایصورتمالی متقلبانه )
داری به معنی أثیرتگفت که استراتژی تدافعی بر گزارشگری مالی متقلبانه  توانمیتوجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم 

گفت که استراتژی تهاجمی بر گزارشگری مالی  توانمیلحاظ آماری دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم 
داری به لحاظ آماری دارد نتایج این فرضیه برخالف مبانی نظری و تحقیقات نتایج این فرضیه مطابق با معنی تأثیرمتقلبانه 

ه فت کگ توانمیباشد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم ( می1394مبانی نظری و تحقیقات دیانتی و همکاران )
معنی تأثیرت( متقلبانه مدیری هایانگیزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتاستراتژی تدافعی بر گزارشگری مالی متقلبانه )

داری به لحاظ آماری ندارد. نتایج این فرضیه برخالف مبانی نظری و تحقیقات نتایج این فرضیه مطابق با مبانی نظری و 
گفت که استراتژی  توانمیباشد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم ( می1394تحقیقات دیانتی و همکاران )

داری به معنی رتأثیمتقلبانه مدیریت(  هایانگیزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورتتهاجمی بر گزارشگری مالی متقلبانه )
عناداری بر م تأثیربیشتر باشد  هرچقدرافشا استراتژی تهاجمی و کیفیت  ضربحاصلبدین معنی که  لحاظ آماری ندارد.

ر به افزایش منج هاآنگزارشگری مالی متقلبانه ندارد یعنی تعامل کیفیت افشا با استراتژی تدافعی مدیریت و افزایش 
گران پیشنهاد به تحلیل قیتحق یدر راستا .شودمیمتقلبانه مدیریت ن هایانگیزهتجدید ارائه شده ناشی از  هایصورت

 به واستراتژی تجاری بر گزارشگری مالی متقلبانه را مدنظر قرار دهند  تأثیرهای خود، بینیها و پیشگردد که در تحلیلمی
گذاران پیشنهاد به سرمایه احتمال گزارشگری مالی متقلبانه باالست. باشد یتهاجمله توجه کنند که اگر استراتژی این مسأ

شود گذاری کنند که استراتژی تدافعی دارند چون داشتن استراتژی تدافعی باعث میهایی سرمایهر شرکتگردد دمی
به مالکان و سهامداران  ، سود هر سهم تجدید ارائه شده کمتری داشته باشند.هاشرکتگزارشگری مالی متقلبانه کمتر شود و 
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مدیران  شرکت،گزارشگری مالی متقلبانه توسط ن عملکرد بهترشود تصمیماتی اتخاذ کنند که جهت داشتنهادی پیشنهاد می
ژی رابطه استراتوجود کمیته حسابرسی بر  تأثیرشود پیشنهاد می کمتر شود، سود هر سهم تجدید ارائه شده به حداقل برسد.

رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه شود پیشنهاد می. شرکت انجام پذیردتجاری با گزارشگری مالی متقلبانه 
حاکمیت شرکتی بر رابطه استراتژی  تأثیرشود پیشنهاد می چرخه عمر شرکت  انجام پذیرد. یکنندگلیتعدبا تأکید بر نقش 

ا تقلبانه برابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی مشود پیشنهاد می انجام پذیرد.تجاری بین گزارشگری مالی متقلبانه 
 ده انجام پذیرد.های زیاندر شرکتتأکید بر کیفیت افشا 
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