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 چکیده

اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش  هایی که با بحران مالی مواجه شده مدیران شرکت
های باالیی برای استفاده از اقالم تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش  خود، انگیزه

گذاران به  گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه عا  مالی میکیفیت سود و کاهش کیفیت اطال
باشد. هدف اصلی پژوهش  سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت باالیی برخوردار می

باشد. در این پژوهش   میوابسته  خاصاش با معامال  بر تاکید با مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری تاثیرحاضر 
با استفاده  و بررسی 7871تا  7837شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازة زمانی  71اطالعا  مالی 

 تاثیر نشان دادند که. نتایج پژوهش اندشده تحلیل و تجزیه  EVIEWSآماری افزار نرم دراز آزمون رگرسیون لجستیک 
 با معامال  بر تاکید با مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری تاثیر همچنین مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری
 .لحاظ آماری تایید نگردید وابسته از اشخاص

 معامال  با اشخاص وابستهبحران مالی، ، گزارشگری مالی متقلبانه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

های وجود بحران مالی یک شرکت کنند. نشانهشوند، یکباره ظهور نمیت میشرک عواملی که منجر به ورشکستگی یک
شوند. بحران مالی وضعیتی است که شرکت برای کسب منابع مالی کافی دتر از ورشکستگی نهایی نمایان میبسیار زو

شرکت برای (. در این وضعیت 6002شود )مک کی، در انجام امور خود دچار زحمت می جهت عملیاتش ناتوان است و
مواجه شدن با تعهدا  خود در سر رسید ناتوان است در این وهمچنین شرکت در تولید وجه نقد کافی برای رفع نیازهایش 

(. در ادبیا  مالی تاکید بر این است که 6002همچون پرداختها به وام دهندگان و ... توانایی کافی را ندارد )جانتادج، 
تگی وارد چرخه بحران مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از شرکتها سالها قبل از ظهور ورشکس

 ورشکستگی افتاق می افتد.
، انرون چون عظیمی های شرکت ورشکستگی شاهد، اقتصادی  عرصة  در جهان که شد سپری حالی در اخیر های سال

 گزارشگری داد نشان تحقیقـا  نتـایج. بود... و منهـولز فلیـپ، ایر سوئیس، ول مکس رابر ، کروسینگ گلوبال، ورلدکام
 این گـزارشگری کـیفیت و نـبوده بـرخوردار الزم کیفیت از، ورشکستگی بـه نزدیک و عمر  اواخر  در ها شرکت این

 سبب است ممکن  کـه  مهمی  دالیل از  (. یکی7871است )ابراهیمی و همکاران،  داشته قرار پـایینی سطح در ها شرکت
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 اشخاص با معامالت بر تاکید با مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری تاثیر
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 ، ایرانمدرس گروه حسابداری، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آذرشهر
Mohsensalami56@gmail.com 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir   جلد اول(1931 پاییز، 2، شماره 1چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره فصلنامه( 

 

 

73 

 

 مشکال  و شده  بسیاری  های شرکت گیر گریبان اخیرا که است مالی های بحران، شود حسابداری  سود  کیفیت در غییرت
 واقعی اقتصادی عملکرد بـه  نسبت  سهامداران کردن گـمراه منظور به  اغلب  مدیران. است آورده فراهم  آنان برای را زیادی
 های فعالیت  دستکاری  یا  حسابداری ارقام دستکاری طـریق از  که  سود تمدیری این. کنند می مدیریت را سود، شرکت
 افزایش را سازمانی بـرون افراد اطمینانی بی و ریسک، دهد می کاهش را سـود  رسانی  پیام و دقت، شود می  انجام  واقعی
و   شیری موسوی) شود می  منجر  یگذار  سرمایه کارایی  کاهش و  اطالعاتی تـقارن عدم به احتماال همچنین و  دهد  می

 (.7871، همکاران
بحران  بروز است. با داشته توجهی قابل رشد اخیر سالهای در مالی حسابداری و گزارشگری در از طرف دیگر تقلب

سیاست  عرصه وارد مالی گزارشگری تقلب در مسئله ورلدکام، و گلوبال کراسینگ انرون، همچون شرکتهایی در مالی
منظور  به موجود هایراه و تقلب ایجاد علل به مدیریت و حرفه حسابداری گذار،قانون مجامع ست. امروزها شده نیز

دستکاری  شامل مالی، صورتهای اند. تحریفکرده خاصی توجه مالی گزارشگری در متقلبانه وقوع رفتار از جلوگیری
 و زیان هزینه بدهی، واقع از کمتر ارائه یا سود و شفرو دارایی، واقع بیش از ارائه طریق از آنها تشکیل دهنده عناصر
 آن صور  تشکیل دهنده عناصر که به گونهای است با اهمیت تحریفی حاوی مالی صورتهای مواقعی که است. در
 (. 6006)اسپاتیس، است گرفته صور  تقلب که شودمی گفته نباشد، واقعیت بیانگر مالی

داخلی، یک شکاف اساسی تحقیقاتی را در این زمینه ارتباط گزارشگری مالی  افزون بر این، مطالعه تحقیقا  پیشین
کند به این سوال پاسخ دهد که گزارشگری مالی متقلبانه دهد تحقیق حاضر تالش میتقلبانه و بحران مالی را نشان میم

ارشگری مالی متقلبانه و بحران چه تاثیری بر بحران مالی دارد؟ و معامال  با اشخاص وابسته چه تاثیری در رابطه بین گز
 مالی دارد؟
 

 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

 شود و شرکتها را به چهار دسته تقسیمن مالی و ورشکستگی تمایز قایل می( بین بحرا7732فاستر ) بحران مالی:

شرکتهای فاقد بحران کند: شرکتهای فاقد بحران مالی و غیر ورشکسته، شرکتهای دارای بحران مالی و غیر ورشکسته، می
ی بحران مالی ولی ورشکسته و درنهایت شرکتهای دارای بحران مالی و ورشکسته. فاستر معتقد است که شرکتهای دارا

توانند مشکال  نقدینگی خود را از طریق تجدید ساختار عمده یا ترکیب با شرکت دیگری حل مالی ولی غیر ورشکسته می
ن را بدون تجدید در ساختار یا عملیا  آکند که نمی توان ن مشکال  نقدینگی تعریف میواکنند. وی بحران مالی را به عن

 قابل مالحظه، حل کرد.
به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است. در ادبیا   Distressدر فرهنگ لغا  آکسفورد، واژه 

( در نخستین مطالعا  دانشگاهی روی نظریه درماندگی مالی، 7717) مالی نیز تعاریف مختلفی ارایه گردیده است. گوردون
خت بهره و اصل بدهی را کند که احتمال عدم توانایی بازپرداکاهش قدر  سودآوری شرکت تعریف میآن را به عنوان 

ت از مجموع رکه در آن جریانهای نقدی شکگیرد ماندگی مالی را وضعیتی در نظر می( در7777دهد. ویتاکر )افزایش می
 های بهره مربوط به بدهی بلندمد ، کمتر است.هزینه
 تعریف یک فاقد مالی درماندگی که است این، گرفته قرار مطالعه مورد ورشکستگی از درماندگی کمتر اینکه علت شاید

 شامل: آنها شناخته شده ترین که گرفته صور  درماندگی از مختلفی تعاریف. خاص است
 ،(7776،  همکاران و منفی )جان مالیا  و بهره از قبل سود یا مقیمت سها در تغییر

  (،7771، همکاران و )آسکویت پایین بهره پوشش نسبت 

 (،7731سهام )الو،  سود یا پرداخت، ساختارها تجدید، اخراج از شواهدی و مدارک وجود
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 (،6077و همکاران،  سودآوری )سان در متوالی یا و توجه قابل کاهش

است که به موجب آن، شرکت قدر  پرداخت تعهدا  مالی به طلبکاران خود را ندارد و ممکن است سبب  یک بیماری
 (.6077ورشکستگی شرکت شود )خی و همکاران، 

 است عمدی شده فعل بیان حسابداری آمریکا انجمن اخیر تعریف در آنچه مطابق تقلب گزارشگری مالی متقلبانه:

 تقلب با ارتباط در اهمیت با می شود. تحریف حسابرسی مورد مالی های صور  در اهمیت با تحریف به منجر که
 تقلب متقلبانه )مانند مالی گزارشهای دهد، رخ متقلبانه گزارشگری مالی و دارائیها از استفاده سوء طریق از تواند می

عمدی  طور به حسابداری ولاص نادرست کاربرد حسابداری، ثبتهای در یا تغییر دستکاری طریق از تواند می مدیریت(،
 مالی های صور  در اهمیت با اطالعا  نادرست ارائه یا حذفحسابداری( و در برآوردهای تفریط و افراط یندفرا )مانند
 (.7833 و جبارزاده، فرد لی)وکی دهد رخ

 اینگونه  هوابست اشخاص با معامله ایران، 67 شماره حسابداری استاندارد اساس بر وابسته: اشخاص با معامالت

 آن. رابطه بهای مطالبة عدم یا مطالبه از صرفنظر وابسته، اشخاص بین تعهدهای یا خدما  انتقال منابع، می شود: عریفت
داشته باشد. اشخاص  تأثیر تجاری واحد مالی انعطاف پذیری و مالی عملکرد مالی، وضعیت بر تواندمی شخص وابسته با

 اشخاص مبالغ معامال  بین نمی دهند. همچنین انجام غیروابسته اشخاص که دهند انجام معامالتی است ممکن وابسته،
 (.7832)استانداردهای حسابداری ایران،  نباشد یکسان غیروابسته اشخاص بین مشابه مبالغ با است ممکن وابسته،

 

 پژوهش پیشینه

 پیشینه داخلی
بینی  پیش های مدل قدر  بر سود کیفیت یها شاخص ( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر7872) مهرانی و همکاران

 خاص معیارهای اساس بر منتخب درماندة شرکت 677 منظور اطالعا  بدین. مالی به بررسی این مهم پرداختند درماندگی
 آوری جمع 7878 تا 7831 های سال بین، تهران بهادار اوراق بورس در شده سالم پذیرفته شرکت 677 و درماندگی
 تعهدی اقالم قدرمطلق ،تعهدی اقالم کیفیت شامل، سود کیفیت شاخص سه و مالی شاخص 61 از العهمط این در .گردید

، سالم های شرکت با مقایسه در درمانده های داد شرکت نشان مطالعه نتایج. شده است استفاده سود نوسانا  و غیرعادی
 می کاهش مالی درماندگی با مواجهه احتمال ،سود کیفیت های شاخص با افزایش، همچنین. دارند تری پایین سود کیفیت
 افزایش آنرا کنندگی بینی پیش قدر ، مالی های شاخص بر مبتنی اولیة مدل به سود کیفیت های افزودن شاخص و یابد
 .دهد می

 ( در تحقیقی تحت عنوان تاثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کردند. در7872ابراهیمی و همکاران )
 7878 تا 7837 زمانی بازة طی در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 70 مالی اطالعا  پژوهش این

، تصادفی و ثابت اثرا  با تابلویی های داده روش و متغیره چند رگرسیون الگوی از استفاده با پژوهش نتایج شد. بررسی
 ولی دارد شرطی کاری محافظه و سود ارزشی ارتباط، سود وارسازیهم بر معناداری و منفی اثر مالی بحران که داد نشان
 .نشد یافت غیرشرطی کاری محافظه با مالی بحران بین معناداری ارتباط

 پیشبینی برای پیشبین متغیرهای انتخاب مختلف روشهای ( در تحقیقی به بررسی مقایسه7871نمازی و همکاران )
 تحلیل گام، گام به ، تحلیل ممیزی tآزمون شامل متغیر، انتخاب روشهای ملکردع راستا، این در مالی پرداختند. بحران
 کننده های طبقه بندی مقایسه شدند. هم با و بررسی پشتیبان، بردارهای بر مبتنی و روکشی بر مبتنی ریلیف، عاملی،
 کلی، طور به بودند. )نگبوستی(و آدابوست  پشتیبان بردار ماشین مصنوعی، عصبی شبکه های شامل نیز شده استفاده

پیش  در روشها این از استفاده عدم به نسبت متغیر روشهای انتخاب از استفاده سودمندی از حاکی پژوهش یافته های
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 صور  در دیگر، عبار  هاست. به روش این سودمندی میزان بین تفاو  معنادار وجود همچنین و مالی بحران بینی
 بر افزون می یابد. کاهش دوم و اول نوع خطای و افزایش دقت میانگین پیشبین، ایانتخاب متغیره روشهای از استفاده
 انتخاب های روش سایر به نسبت روکشی بر مبتنی متغیر انتخاب روش برتری از حاکی یافته های پژوهش این،

 .است متغیرهای پیشبین
 با سود کیفیت این پژوهش در. سود پرداختند کیفیت بر مالی بحران اثر تعیین ( به بررسی و7871ابراهیمی و همکاران )

 وقوع معیار. شده است گیری اندازه تعهدی کیفیت اقالم و سود بینی پیش قابلیت، سود پایداری شاخص سه از استفاده
 زیان یا خالص زیان، عملیاتی زیان) متوالی سال سه در زیان، سه معیار از یکی حداقل وجود، شرکت در مالی بحران
 قانون تجار  717 ماده مشمول و درصد 10 از بیش میزان به قبل سال به نسبت سال هر سود تقسیمی کاهش؛ (انباشته
 بهادار اوراق بورس در شده شرکت پذیرفته 71 مالی اطالعا  پژوهش این در. بود بررسی دست در های شرکت بودن
 روش و چندمتغیره رگرسیون الگوی از استفاده با نتایج پژوهش. است شده بررسی 7878 تا 7837 زمانی بازة در تهران
 سود پایداری بر معناداری و منفی اثر مالی بحران، درصد 71 اطمینان سطح در داد نشان ،ثابت اثرهای با تابلویی های داده
 عهدیت اقالم مالی و بحران بین پژوهش این نتایج در. گذاردمی معناداری و مثبت اثر سود بینی پیش قابلیت و بر دارد

 .نشد مشاهده معناداری رابطة اختیاری
 

 پیشینه خارجی
 روی پژوهش  با  آنها .پرداختند« مالی بحران تحت سود کیفیت» عنوان با پژوهشی به( 6071) ایاتریدیس و پرساکیس
 دستة: دندکر بندی دسته گروه سه هب  را  ورهاشک،   رکتش ـ سال 781077 و یافته توسعه کشور 73 عتبرم ایهشـرکت
 و لیداخ اقتصاد به متکی کشورهای، دوم دستة؛   قوانین  اجرای  ویق تمسیس و ویق خارجی اقتصاد با کشورهایی، اول

 نشان نتایج. قوانین اجرای ضعیف سیستم با لیداخ تصاداق به متکی کشورهای،  سوم  دستة؛ قوانین اجرای وبخ سـیستم
 امـا، اسـت  رکمت  سـوم و دوم دسـتة بـه نسبت اول دستة تعهدی اقالم کیفیت و سود پایداری،  مالی  بحران دوران در داد

 سود کیفیت، مالی بحران دوران در یکل  ورط  به و تاس بیشتر سوم و دوم دستة به  نسبت  اول  دستة سود بینی پیش قابلیت
 . یابد می کاهش شده بررسی هایشرکت
 چگونگی نمایش برای آنان. کردند بررسی را متقلبانه مالی گزارشگری بر قدر  اثر ایمقاله در( 6071) همکاران و آلبرچت
 راوان و فرنچ قدر  بندی رده مدل از متقلبانه مالی گزارشگری فرایند در دیگر افراد مشارکت جلب در قدر  از استفاده
 و ای حرفه مهار ، قانونی قدر ، تهدید، تطمیع از استفاده با الف فرد که دهدمی نشان آنان تحقیق نتایج. کردند استفاده
 .خواند می فرا تقلب در مشارکت به را ب فرد توجیه

 گذاران قانون و حسابرسان، مدیران با مصاحبه طریق از، مالزی کشور در موردی تحقیقی در( 6071) اسچاچلر و محمد
 توسعه اهمیت بر آنان تحقیق نتایج و اند کرده بررسی را مالی هایصورت در تقلب با تعامل و کشف، مبارزه بالقوه روشهای
 .کنندمی تاکید متقلبانه مالی گزارشگری کشف و پیشگیری در داخلی( کنترل) های سیستم
 اتحادیة در  شده  پذیرفته هایشرکت سـود مدیریت روی  را  6003 - 6007 سال  مالی  بـحران اثر( 6076) رافونیر و فلیپ
 افزایش تعهدی اقالم کیفیت و کاهش سود  هموارسازی،  مالی رانبح دوران در که تنددریاف آنها. کردند بررسی ااروپ
 انگیـزة مـدیران. 7: تندداش ودخ نتایج برای دلیل سه آنها. شـد  أییدت  دهش بررسی ورکش 72 اغلب  در  درون نای، یابدمی 

  دوران  در.6؛ ددارن مالی بحران  دوران  در( هاشرکت  ضعیف  عملکرد  از بازار حملت دلیل هب)  ودس  دستکاری رایب ریکمت
 مدیران از  سهامداران  دادخواهی رخط( ادیاقتص دب وضعیت در سهامداران رو ث اهشک تمالاح دلیل به) مالی بحران
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 پاسخی تاس ممکن هاشرکت عملکرد و رفتار  در تغییر. 8؛وندش فرمنص  سود  دیریتم  از ایدب  مدیران  که یابدمی افزایش
 . شود سخت دوران در تربـیش ودس بکس بـرای

 زیاد  احتمال  به،  مالی بحران طول در اقتصادی وضعیت فشار تتح یطرف از که دریافتند تحقیقی در( 6077) ایاتریدیس
 وضعیت تصویر و دهد کاهش را ها  هزینه  کـه کنند انتخاب را بداریحسا سیستم از نوعی دارند بیشتری تمایل شرکتها
 .کند تقویت را شرکت مالی
 

 های تحقیقپرسش و فرضیه
آیا بین گزارشگری مالی  :اینکه باشد عبار  است از سوال آغازین و اصلی که تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به آن می

 با ارتباطی وجود دارد؟ همچنین معامال  در بورس اوراق بهادار تهران شده های پذیرفته در شرکتمتقلبانه و بحران مالی 
  های تحقیق عبارتند از:دارد؟ لذا فرضیه چه تاثیری مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه وابسته بر اشخاص
 دارد تاثیر مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری: 7 فرضیه. 
 دارد تاثیر مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه وابسته بر خاصاش با معامال : 6 فرضیه. 

 

 آماریو نمونه  جامعه
 پذیرفته هایشرکت به آماری جامعه انتخاب برای. شود معین و مشخص آماری جامعه است الزم پژوهش هر اجرای برای
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رکتن رجوع شده است، چراکه؛ اطالعا  شتهرا بهادار اوراق بورس در شده

ها از قابلیت اتکاء باالتری برخوردار شود، لذا نسبت به اطالعا  سایر شرکتتهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می
تر است. به منظور انجام تحقیق، در هر سال از سالهای ها راحتاست. و دسترسی به این اطالعا  نسبت به سایر شرکت

-آوری میباشند جمع، اطالعا  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، که دارای ویژگیهای زیر می7871تا  7837

 گردد:
 انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه: 1جدول 

 

شرکت عضو  101با توجه به شرایط باال از بین و ه،اشند از نمونه آماری بشمار نیامدهایی که حائز شرایط فوق نبلذا شرکت
با استفاده  با توجه به رعایت شرایط یاد شده  باال، و شود.ران، تعداد اعضای نمونه آماری تعریف میبورس اوراق بهادار ته

 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 71تعداد از روش حذف سیستماتیک از بین شرکتهای واجد شرایط 
 
 
 

 شرکت –سال  شرکت محدودیت ها و شرایط

 8016 101 7871کل شرکتهای موجود در پایان سال 

 (870) (21) 7870از سال  بعدحذف شرکتهای 

شرکتهایی که دوره ، اسفند ماه و خارج شده از بورس 67حذف شرکتهای غیر از دوره منتهی به تاریخ 
 اندمالی خود را تغییر داده

(708)  (167)  

(761) گذاریحذف شرکتهای هلدینگ، بانکها و سرمایه  (337)  

(771) اطالعا  مالی آنها قابل دسترس نیست.حذف شرکتهایی که زیان ده و    (301)  

 217 71 تعداد شرکت های موجود در جامعه آماری بعد از اعمال محدودیت ها و شرایط
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 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها 
 شود. میاستفاده  بشرح زیر ن فرضیا  پژوهش از مدل ارائه شدهآزمومدل عملیاتی تحقیق: برای

 )فرضیه اول( :7رابطه

                                  
 

 ⁄                       

 )فرضیه دوم( :6رابطه

                                                          
 

 ⁄    
                   

 

 نحوه اندازه گیری متغیرها

 (CRISIS)بحران مالی  –متغیر وابسته  
 است: ( در شرکتCRISISمالی ) حرانب وجود دهندة نشان، زیر معیار سه پژوهش این در
 (.6002،جانتادج( )انباشته زیان یا خالص زیان، عملیاتی زیان) متوالی سال سه در مالی زیان. 7
 (6002، جانتادج) ؛باشد کرده پیدا کاهش درصد 10 از بیش قبل سال به نسبت سال هر تقسیمی سود. 6
 (.باشد رفته بین از شرکت درصد سرمایة 10 حداقل شده وارد های زیان اثر بر) باشد تجار  قانون 717 مادة مشمول. 8

 مالی بحران که هایی به شرکت. شود می محسوب بحران دارای، باشد داشته را باال شرط سه این از یکی شرکتی چنانچه
 (.7871مکاران، ( و )ابراهیمی و ه7871، عبدلی و اعتمادی) شود می داده صفر مقدار صور  این غیر در و 7 مقدار، دارند

 

 (Fraudگزارشگری مالی متقلبانه ) -متغیر مستقل 
 انجام امکان تا، است  شده تعریف زیر شکل سه به (Fraud) متقلبانه مالی گزارشگری یعنی، مستقل متغیر تحقیق این در

 .شود ایجاد گر پژوهش برای اضافی های تحلیل
 در آنها مالی های صور  که هایی شرکت مالی گزارشگری، همتقلبان مالی گزارشگری تعریف شکل نخستین در. الف
 با همگام متقلبانه مالی گزارشگری تعریف نحوه این. شود می گرفته نظر در متقلبانه، است شده ارائه تجدید آتی های دوره

 تعریف نحوه این رد. اند گرفته نظر در مالی گزارشگری کیفیت عنوان به را مالی های صور  ارائه تجدید که است تحقیقاتی
 تعریف نوع این از هدف. شود نمی توجه مالی های صور  ارائه تجدید های انگیزه به عنوان هیچ به مالی گزارشگری
 مستقل متغیر اساس این بر. است داخلی های پژوهش سایر برابر در تحقیق نتایج تحلیل و مقایسه متقلبانه گزارشگری

 کرده ارائه تجدید آتی دوره در را خود مالی های صور  شرکت که درصورتی: ودش می تعریف گونه این( Fraud) تحقیق

  نکرده ارائه تجدید را خود مالی های صور  شرکت یعنی) صور  این غیر در و کرد خواهد اختیار را 7 مقدار Fraud باشد 
 . بود خواهد صفر Farud مقدار( باشد
 ترتیب این به. شود می توجه مالی های صور  ارائه تجدید های زهانگی به، مستقل متغیر تعریف حالت دومین در. ب

 ارائه تجدید این( 6076) همکاران و برادستچر مدل اساس بر و شده ارائه تجدید آنها مالی های صور  که هایی شرکت
 مقدار (Fraud) تحقیق مستقل متغیر و شود می تلقی متقلبانه شرکت این مالی گزارشگری، شود بندی طبقه طلبانه فرصت
 که بود خواهد هایی شرکت شامل که بود خواهد صفر وابسته متغیر مقدار صور  این غیر در. کرد خواهد اختیار را یک

 آزمون مبنای. است شده بندی طبقه متقلبانه غیر آنها ارائه تجدید یا اند نکرده ارائه تجدید را خود مالی های صور 
 .بود خواهد متقلبانه مالی گزارشگری تعریف از نحوه این تحقیق های فرضیه
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 از تعریف سومین، تحقیق های فرضیه خصوص در آمده دست به نتایج خصوص در اضافه های تحلیل انجام منظور به. ج
 این شامل تنها تحقیق نمونه و کرد خواهد تمرکز متقلبانه غیر مالی گزارشگری نمونه های شرکت بر تنها مستقل متغیر
 دالیل به تواند می و است نامشخص غیرمتقلبانه نمونه در ارائه تجدید دالیل که آنجا از. بود خواهد ها شرکت از گروه

 تحقیق ادبیا  در که آنجا از. شود تلقی مضنون گروه این در آمده دست به نتایج است ممکن، باشند  شده حادث متعددی
 متقلبانه رفتار بروز احتمال، است همراه شده ساییشنا درآمد افزایش با سود مدیریت که مواردی در است شده تاکید

 گروه دو در غیرمتقلبانه نمونه در موجود سال-شرکت مشاهدا  قسمت این در، بنابراین. است بیشتر، سود مدیریت
 گیرند می قرار کاهشی متقلبانه غیر گروه در که هایی شرکت   .اند شده بندی طبقه کاهشی و افزایشی سود مدیریت
 سودی از بیشتر( شده ارائه تجدید) واقعی سود یعنی. است کمتر شده ارائه تجدید سود از اولیه سود که هستند ییها شرکت
 هایی شرکت گیرند می قرار افزایشی متقلبانه غیر گروه در که هایی شرکت.است کرده گزارش ابتدا در شرکت که است  بوده

 است  بوده سودی از کمتر( شده ارائه تجدید) واقعی سود یعنی. است ربیشت شده ارائه تجدید سود از اولیه سود که هستند
 و یک مقدار کاهشی گروه مشاهدا  برای( Fruad) مستقل متغیر ترتیب این به. است  کرده گزارش ابتدا در شرکت که
 (.7871، آقایی و زاده فرج) خواهدکرد اختیار را صفر ارزش افزایشی گروه مشاهدا  برای
 

 (RPTمعامالت با اشخاص وابسته ) -لگرمتغیر تعدی 
 متغیر این مقدار. شود می گرفته نظر در تعدیلگر متغیر عنوان به (RPTوابسته ) اشخاص با معامال ، پژوهش این در

 کل جمع طبیعی لگاریتم از( 7871) همکاران و بنافی و( 7877) و شعری حمیدی(، 6078، )ایل و ایون پژوهش با مطابق
 اشخاص به خدما  و کاالها فروش+  وابسته  اشخاص از خدما  و کاالها خرید) وابسته اشخاص با معامال  مبالغ
 .آید می دست به بررسی مورد شرکتهای ساالنه مالی صورتهای همراه یادداشتهای در شده افشاء( وابسته

 

 متغیرهای کنترلی 
SIZE  (شرکت اندازه : )امسه صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی لگاریتم 
M/B  (دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت : )صاحبان حقوق دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت 
 سهام

LEV  (اهرم : ) داراییها کل به بدهیها کل نسبت تغییرا  
ROA (ها دارایی بازده : )داراییها کل بر تقسیم خالص سود 

 

 آمار توصیفی

ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در هت تشخیص الگوی حاکم برآنها و پایهگامی در ج ها،توصیف آماری داده
گردد، این متغیرها شامل متغیرهای تحقیق ارائه می  در این بخش اطالعا  متغیرهای محاسبه شده .رودپژوهش به کار می

گین و انحراف معیار این متغیرها طی دوره گر و کنترلی هستند که کمترین، بیشترین، تعداد، میانوابسته، مستقل، تعدیل
 بیان شده است. 6تحقیق در جدول شماره 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :2جدول 
 LEV MB ROA SIZE RPT متغیرهای پژوهش

 217 217 217 217 217 در دسترس تعداد

 0 0 0 0 0 ازدست رفته

 00017 20018 00701 80086 00206 میانگین

 00081 20060 00037 60123 00267 میانه

 00161 30881 00267 720771 00701 ماکزیمم

 00000 10071 -00761 -770830 00076 مینیمم

 00031 00117 00786 60710 00771 انحراف معیار

 80133 00637 70078 00208 -00118 چولگی

 600611 80101 10723 10213 60176 کشیدگی

 

به  متغیر هر برای توصیفی بیانگر پارامترهای که است شده آورده 6جدول  در تحقیق متغیرهای توصیفی آمار نتایج
های تلفیقی و متغیرهای اصلی استفاده شده در نشان دهنده تحلیل توصیفی کلیه داده 6جدول شماره  مجزاست. صور 

ار، میانه، مد، واریانس، باشد. جدول فوق فراهم کننده میانگین، انحراف معیها میاین پژوهش در سطح کلیه شرکت
است.  7871تا  7837چولگی، ماکسیمم و مینیمم متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته تحقیق به شکل ساالنه از دوره  

اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای 
( می باشد 20018( برابر با )SIZE) مثال مقدار میانگین برای متغیر اندازه شرکتنشان دادن مرکزیت داده هاست. برای 

که نشان می دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته اند. به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین 
 .میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است

 

 پژوهشفرضیه های آزمون  ل وتحلی
 .دارد تاثیر مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری: اول هیفرض 

7در آمار، عامل تورم واریانسخطی چندگانه: آزمون هم
 (VIF) خطی چندگانه را ارزیابی می کند. در واقع یک شد  هم

خطی افزایش یافته بابت هم رایب برآورد شدهدارد چه مقدار از تغییرا  مربوط به ضگردد که بیان میشاخص معرفی می
خطی توان تحلیل نمود. اگر آماره آزمون همخطی چندگانه میهم  را با بررسی بزرگی مقدار است. شد  همخطی چندگانه

خطی چندگانه هم قاعده تجربی مقدار خطی است. به عنوان یکچندگانه به یک نزدیک بود نشان دهنده عدم وجود هم
نیز به عنوان آستانه معرفی می  70چندگانه باال می باشد )توجه شود که در برخی موارد عدد  باشد همخطی 1ز بزرگتر ا
باشند. بطور کلی نتایج حاصله بیانگر می 70کمتر از  VIFشود که مقادیر باتوجه به نتایج بدست آمده مشاهده می گردد(.

 باشد.خطی میعدم وجود هم
 
 
 
 
 

                                                           
1
 variance inflation factor 
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 مالی بحران و متقلبانه مالی ایی مدل گزارشگرینهتخمین  ،9جدول شماره 
VIF  سطح

 معناداری
خطای  والد  آماره

 استاندارد
 نام متغیر ضریب

70006 00110 00887 00702 00081 FRAUD 

70887 00003 60286 00881 00336 LEV 

70071 00128 00800 00073 00001 MB 

70822 00000 10160-  00137 10877-  ROA 

70031 00080 60727-  00011 00728-  SIZE 

 00817 00786 00177 00131 C 

 نمایی درست نسبت آماره 7120816

 مدلسطح معناداری   00000

 فادن مک تعیین ضریب 00718

 

 متقلبانه مالی گزارشگری متغیر است. شده آورده 8جدول شماره  در تحقیق اول فرضیه آماری های آزمون از حاصل نتایج
 این متغیرتاثیر درصد درباره  71است، از این رو در سطح اطمینان  (00110) درصد 1از  بیشترمعناداری دارای سطح 

  .ندارد داری به لحاظ آماری تاثیر معنی مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگرییعنی  توان اظهار نظر کردمی
باشند به طوری که اهرم داری بر بحران مالی مییر معنیها دارای تاثمتغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی

مالی دارای تاثیر مثبت،یعنی با افزایش نسبت بدهی احتمال بروز بحران مالی افزایش و متغیرهای اندازه شرکت و بازده 
 کند.ها دارای تاثیر منفی، یعنی با افزیش آنها احتمال بروز بحران مالی کاهش پیدا میدارایی
 مشاهده 8جدول شماره  در شد. همانطور که انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون معادله بودندارمعنی
 در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این است.  معنادار %7 از کمتر سطح در  LRآماره شود،می
 کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر یطهراب قو  که است معیاری تعیین ضریب .است %77 اطمینان سطح

 توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرا  از درصد چند که است آن کنندهمشخص ضرایب این مقدار در واقع،
 هب توجه با کند.می ایفا را تعیین نقش ضریب همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک، رگرسیون آنالیز در دهد.می

 متغیر وابسته  توسط در تغییرا  از 00718 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل فادنمک تعیین ضریب
 است. شده داده توضیح مدل متغیرهای
 

 دارد. تاثیر مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه وابسته بر اشخاص با دوم: معامالت  فرضیه 

 متقلبانه مالی گزارشگری متغیر است. شده آورده 1 جدول شماره در تحقیق دوم فرضیه آماری های آزمون از حاصل نتایج
-این متغیر میتاثیر درصد درباره  71است، از این رو در سطح اطمینان  (00163) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری 

  دارد.داری به لحاظ آماری نمعنی تاثیر مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگرییعنی  توان اظهار نظر کرد
درصد  71، از این رو در سطح اطمینان (00117) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری وابسته  اشخاص با معامال  متغیر
داری به لحاظ معنی تاثیر مالی بحران وابسته بر اشخاص با معامال یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درباره 
  دارد.ن آماری
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مالی  بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه وابسته بر اشخاص با نهایی تاثیر معامالت، تخمین 4جدول شماره   

VIF  سطح
 معناداری

خطای  والد  آماره
 استاندارد

 نام متغیر ضریب

70203 00163 00280-  00781 00031-  FRAUD 

70173 00117 00877-  00781 00673-  RPT 

60610 00718 70126 70160 60011 FRAUDRPT 

70837 00073 60828 00817 00301 LEV 

70072 00117 00880 00073 00002 MB 

70838 00000 10676-  00131 10683-  ROA 

70072 00081 60778-  00012 00727-  SIZE 

 00876 70007 00168 00163 C 

 نمایی درست نسبت آماره 7170111

 مدل  سطح معناداری 00000
 فادن مک تعیین ضریب 00711

 
 1از  بیشتر دارای سطح معناداری  متقلبانه مالی گزارشگری وابسته در اشخاص با معامال همچنین متغیر حاصل ضرب 

 معامال یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  71است، از این رو در سطح اطمینان ( 00718) درصد
 .داردبه لحاظ آماری ن داریتاثیر معنی مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه ابسته برو اشخاص با

باشند به طوری که اهرم داری بر بحران مالی میها دارای تاثیر معنیمتغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی
ل بروز بحران مالی افزایش و متغیرهای اندازه شرکت و بازده مالی دارای تاثیر مثبت، یعنی با افزایش نسبت بدهی احتما

 کند.ها دارای تاثیر منفی، یعنی با افزیش آنها احتمال بروز بحران مالی کاهش پیدا میدارایی
 مشاهده  1جدول شماره در شد. همانطور که انجام نماییدرست نسبت یآماره از استفاده با رگرسیون معادله داربودنمعنی

 در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این است.  معنادار %7 از کمتر سطح در  LRآماره شود،می

 .است %77 اطمینان سطح

 ضرایب این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر ی رابطه قو  که است معیاری تعیین ضریب

 رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرا  از ددرص چند که است آن مشخص کننده

 فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند. می ایفا را تعیین نقش ضریب همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک،

 شده داده توضیح مدل غیرهایمت متغیر وابسته  توسط در تغییرا  از 00711 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل

 است.
 

 گیریبحث و نتیجه

 متغیر، اولنتایج آزمون فرضیه  به توجه با. دارد تاثیر مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری: اول هیفرض

درصد  71از این رو در سطح اطمینان  است، (00110) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  متقلبانه مالی گزارشگری
داری به لحاظ تاثیر معنی مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگرییعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درباره 

است که به طور کلی بازار سرمایه از خود واکنش  تحقیقا  انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان داده .آماری ندارد
توانیم مشاهده کنیم که قیمت سهام و ضریب  برای مثال می .دهد های مالی نشان می شدیدی به تجدید ارئه صور 
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؛ 6006های مالی کاهش قابل توجهی خواهند داشت )اندرسون و یون،  اکنش سود پس از اعالم تجدید ارائه صور و
های مالی خود را تجدید  هایی که صور  (. همچنین امکان اعالم دعاوی حقوقی علیه شرکت6001گریفین و همکاران، 

(. در محیط اقتصادی ایران این 6001مورس و اسچولز، ؛ پال6001لمورس و همکاران، پا) یابد کنند افزایش می ارائه می
تواند با مراجعه به محاکم  قانون تجار ، هر ذینفعی می 717دارد که بر اساس ماده   موضوع از آن جهت اهمیت ویژه

د واکنش بازار و سایر مراجع به تجدی .هایی شود که مشمول این ماده قانونی هستند قضایی خواستار توقف عملیا  شرکت
های  هایی که از انگیزه تر است. تجدید ارائه شوند شدید هایی که متقلبانه تلقی می ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه ارائه

هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در  تواند حاوی نشانه اند می ها نشا  گرفته گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شرکت
( نشان دادند که در موارد تجدید ارائه اعالم شده از سوی سازمان بورس و 6001)شرکت باشند. پالمورس و همکاران 

ها را کاهش  های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شد  بیشتری قیمت سهام شرکت اوراق بهادار یا تجدید ارائه
زیابی شود، به صداقت مدیریت و گذاران متقلبانه ار های مالی از سوی سرمایه دهد. در حالتی که تجدید ارائه صور  می

 .شهر  و اعتبار شرکت خدشه وارد خواهد شد

هایی مبنی بر وجود مشکال  مالی قابل توجه در شرکت  تواند حاوی نشانه هایی مالی می به هر حال تجدید ارائه صور 
رود شرکت درگیر بحران مالی  یهای مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار م صور   باشد. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه

 ،(6001) ؛ پالمورس و اسچولز(6001)لمورس و همکاران، پا پژوهش نتایج فرضیه همراستا با این نتایج .تری باشد اساسی
 .باشد( می7871(، نمازی و همکاران )7872ابراهیمی و همکاران ) ،(6001) ؛ گریفین و همکاران(6006) اندرسون و یون

 

 تاثیر مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه وابسته بر اشخاص با التفرضیه دوم: معام

 درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  متقلبانه مالی گزارشگری متغیر ،دومنتایج آزمون فرضیه  به توجه با .دارد

 مالی گزارشگرییعنی  توان اظهار نظر کردمیاین متغیر تاثیر درصد درباره  71است، از این رو در سطح اطمینان  (00163)
دارای سطح معناداری وابسته  اشخاص با معامال  متغیر دارد.داری به لحاظ آماری نمعنی تاثیر مالی بحران بر متقلبانه
ی یعن توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  71از این رو در سطح اطمینان  ،(00117) درصد 1از  بیشتر

 معامال همچنین متغیر حاصل ضرب  دارد.داری به لحاظ آماری نمعنی تاثیر مالی بحران بر وابسته اشخاص با معامال 
است، از این رو در سطح ( 00718) درصد 1از بیشتر دارای سطح معناداری  متقلبانه مالی گزارشگری وابسته در اشخاص با

 بین رابطه وابسته بر اشخاص با معامال  یعنی توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  71اطمینان 
های بسیاری های حسابداری، نگرانیرسوایی .داردبه لحاظ آماری ن داریتاثیر معنی مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری

یسک ذاتی معامال  با ها که بر رهای مالی شرکتبحران. گذاران و فعاالن بازار به وجود آورده است میان مقررا 
 های مالی و تصاحب منابع سهامداران سایه افکنده است، پرده تقلب اشخاص وابسته به عنوان ابزاری قدرتمند در انجام 

معامال  با  .دهد، آشکار شودالزاما  موجود افشا را تحت تأثیر قرار میزند تا راه فرارهای قانونی که ها را کنار می
شیوه به معامال  با اگر به این  اند به نفع مدیران و در راستای تصاحب منایع سهامداران انجام گیرد.تواشخاص وابسته می
 از این رو معامال  با  .سازی ثرو  سهامداران ناسازگار خواهد بود نگریسته شود، این معامال  با بیشینه اشخاص وابسته

 نتایج فرضیه همراستا با این نتایجا معطوف خود کرده است ای ر های حرفه اشخاص وابسته، توجه دانشگاهیان و سازمان
 .باشدمی (7877)و شعری  حمیدی(، 7872ابراهیمی و همکاران ) ،پژوهش
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 گردد:می ارائه ذیل جدول شرح به پژوهش نتایج پژوهش:خالصه نتایج خالصه

 پژوهش هاییافته خالصه:5ه شمار جدول

 نتیجه عنوان فرضیه

 پذیرش عدم دارد تاثیر مالی بحران بر متقلبانه مالی گزارشگری اول اصلی

 پذیرش عدم دارد تاثیر مالی بحران و متقلبانه مالی گزارشگری بین رابطه روابسته ب اشخاص با معامال  اصلی دوم

 

 پژوهش از حاصل پیشنهادهای

 بیان مطالعه مورد موضوع راستای در که پیشنهادهایی اول است. بخش دو شامل قسمت این در شده ارائه پیشنهادهای
 مطرح شود، واقع مفید تواند می دیگر محققان و تیآ های پژوهش برای زمینه ایجاد در که پیشنهادهایی دوم شود. می

 شد. خواهند
 

 تحقیق نتایج از حاصل کاربردیهای پیشنهاد

 :است ارائه قابل زیر پیشنهادهای اهداف، به عنایت با و مطالعه مورد نظری مبانی و پژوهشهای یافته به توجه با

تاثیر منفی دارد. که امر شاید ناشی از این  مالیاندازه شرکت بر بحران شود براساس نتایج تحقیق، مشاهده می (7
شوند ریزی باالتر کمتر دچار زیان میباشد که شرکتهای با حجم بزرگتر به دلیل داشتن توان مالی و قدر  برنامه

 شود به هنگام اخذ تصمیما  مالی شرکت به اندازه شرکت توجه شود.بنابراین، پیشنهاد می

 امر که. دارد منفی تاثیر مالی بحران بر شرکت ها )سودآوری(بازده دارایی شودمی مشاهده تحقیق، نتایج براساس (6

نبوده فلذا دلیلی بر وقوع بحران مالی در آنها  زیان دچار شرکتهای سودآور شرکتهای که باشد این از ناشی شاید

گذاران و اعتبار تر سرمایهگیری بهسودآوری نیز به عنوان معیاری برای تصمیم شودمی پیشنهاد نیست. بنابراین،

 دهندگان مورد استفاده قرار گیرد.

 از ناشی شاید امر که. دارد مثبت تاثیر مالی بحران بر شرکت اهرم مالی شودمی مشاهده تحقیق، نتایج براساس (8

وقوع بحران مالی مبادر  به  باشند جهت رهایی اززیان و مشکال  مالی می دچار که شرکتهای که باشد این

گذاری در شرکتهایی با نسبت بدهی باال با احتیاط سرمایه شودمی وام یا ایجاد بدهی نموده فلذا، پیشنهاد اخذ

 صور  پذیرد.

 

 آتی تحقیقات برای پیشنهادها

گیرد.  قرار توجه مورد باید تعمیم نتیجه در که بوده مواجه مشکالتی با هاپژوهش سایر مانند نیز پژوهش این انجام
الگوهای بحران مالی در  برخی از استفاده امکان مربوطه، و مقررا  قوانین و محیطی شرایط به توجه با که آن نخست

-حذف شرکت باعث تجدید نظر در صورتهای مالی قبیل از نیاز مورد اطالعا  برخی عدم ارائة همچنین، .نبود بازار میسر

های آینده، پژوهش برای توانمی پژوهش، این زا حاصل نتیجة به توجه با گردید. بررسی نمونة مورد کاهش و ها
 :نمود ارائه ذیل شرح به پیشنهادهایی
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 زمانی دوره در های عضو بورس تهران راشود که پژوهشی تحت عنوان مشابه و برای شرکتپیشنهاد می (7
 ها انجام پذیرد.تر و به تفکیک صنایع و اندازه شرکتطوالنی
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