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Abstract 
Objective: Recent corporate scandals, global financial crises, and global environmental issues have led to 
a growing demand from diverse stakeholders for transparency and regular disclosure of information. The 
financial statements provide all the financial information related to the financial condition, financial 
performance and cash flows of the company that is beneficial to all stakeholders. Accordingly, these 
statements are not merely a set of numbers, but a means of making economic decisions for multiple 
stakeholders. The importance of the content of financial statement information motivates management to 
improve its performance to ensure the existence and survival of the company. But sometimes the company 
can not perform well, so the information in the financial statements will not be satisfactory. This is why 
management tends to commit fraud, so it manipulates financial statement information to make it look good. 
For many years, fraudulent reporting has become an important topic that has attracted the attention of many 
researchers to investigate its determinants. The history of many cases of corporate fraud has shown that 
management fraud has the most serious and most threatening effects. Organizational management fraud 
reflects a failure in the corporate governance structure, because the mechanisms that limit the extravagance 
of senior managers are essentially embedded in corporate governance. 
A company's financial sustainability is defined in terms of its ability to facilitate and enhance economic 
resources, manage risks, and resolve shocks. In cases where the financial condition of the firm is unstable 
and growth is below industry average, management may be inclined to fraudulent financial reporting to 
present a picture of stable and robust financial health of the company. Fraudulent reporting is considered 
as a failure in its corporate governance structure. So, it is argued that the higher the quality of corporate 
governance, the lower the propensity for fraudulent reporting. Assets are a reflection of the wealth of a 
company that can be used as a benchmark by investors. In many studies, asset growth has been introduced 
as a measure of financial stability, in addition, Z-Score has been used as a measure of financial stability 
which assesses the distance from insolvency and the likelihood of bankruptcy. The higher the Z-Score, the 
lower the risk of bankruptcy and financial distress of company, and therefore the greater the financial 
stability. In general, companies with good financial stability tend to avoid from the pressure so that they 
control themselves not to commit fraudulent practices, while the companies with financial distress tend to 
have a greater pressure to commit fraudulent practices. Therefore, they will have more motivation to 
commit fraud. Accordingly, the purpose of this study is to Empirical test the association between financial 
stability and fraudulent financial reporting and to examine the moderating role of quality of corporate 
governance mechanisms on this relationship. 
 

Method: The research is applied in terms of purpose, cross-sectional in terms of execution time and 
descriptive-correlation in terms of the nature of execution. In order to Empirical test the association between 
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Abstract 

 

financial stability and fraudulent financial reporting and to examine the moderating role of quality of 
corporate governance mechanisms on this relationship, Four research hypotheses were presented as follows: 
Hypothesis 1: There is a significant relationship between the growth of company assets (financial stability) 
and the likelihood of fraudulent financial reporting. 
Hypothesis 2: The lower the Z-Score (financial stability), the greater the likelihood of fraudulent financial 
reporting. 
Hypothesis 3: The quality of corporate governance mechanisms moderates the relationship between asset 
growth (financial stability) and fraudulent reporting. 
Hypothesis 4: The lower the Z-Score (financial stability), the lower the likelihood of fraudulent financial 
reporting as the quality of corporate governance mechanisms increases. 
research sample includes 102 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2016 to 
2020 were used. financial stability is measured by using asset growth and Z-Score and research hypotheses 
were tested using logistic regression. 
 

Result: In the first two hypotheses, the relationship between financial stability in terms of asset growth 
criteria and Z-Score with fraudulent financial reporting was proposed. The results of testing the first 
hypothesis indicate a positive and significant relationship between asset growth and fraudulent financial 
reporting. This indicates that an increase in the ratio of changes in net assets increases the risk of fraudulent 
financial reporting. The results of testing the second hypothesis showed that there is no significant 
relationship between Z-Score and fraudulent financial reporting, although the negative coefficient of the 
variable indicates a negative relationship between this two variables. 
In the third and fourth hypotheses, the moderating role of the quality of corporate governance mechanisms 
on the relationship between financial stability (in terms of its dual criteria) and fraudulent financial reporting 
was investigated. The quality of corporate governance mechanisms were measured and considered in three 
headings: board of directors index, shareholders' rights index and information transparency index. 
The results of the third hypothesis test showed that the interactive relationship of financial stability in terms 
of asset growth and quality of corporate governance mechanisms is not significant in two of the three 
indicators, in other words, the quality of corporate governance mechanisms on the relationship between 
financial stability and fraudulent financial reporting, adjusting role does not have. 
The result of examining the moderating role of all three indicators of corporate governance mechanisms on 
the relationship between financial stability in terms of Z-Score and fraudulent financial reporting has shown 
that the shareholders' equity index is not significant. In other words, the high quality of corporate 
governance mechanisms in terms of shareholder rights reduces the possibility of fraudulent reporting in the 
absence of a Z-Score. Regarding the indicators of board of directors and information transparency, the 
significance of the interactive variable of corporate governance quality and Z-Score indicates the 
moderating role of this index. 
 

Conclusion: Under conditions of weak financial stability, the fraudulent financial reporting motivation 
increases. This motivation is doubled in an environment with inappropriate controls. In financial instability, 
improving the quality of corporate governance mechanisms can reduce the likelihood of fraudulent financial 
reporting. Despite the fact that the new corporate governance requirements have been mentioned with 
reference to financial stability, but considering that there are several indicators for measuring financial 
sustainability, it is suggested that more requirements be set by considering other indicators of financial 
stability. 
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 ساز و کارهای راهبری شرکتی کیفیت : نقشمتقلبانه مالی گزارشگریو شرکت پایداری مالی 

 

 کیاغریبه اسماعیلی

 محمد اوشنی

 چکیده

ائه کند، مدیریت ممکن است برای ارناپایدار و رشدی کمتر از میانگین صنعت تجربه میشرکت در مواردی که شرایط مالی هدف: 
د، تمایل به هرچه کیفیت راهبری شرکتی باالتر باش از طرفی متقلبانه متوسل شود.تصویری پایدار از سالمت مالی شرکت به گزارشگری 

نقش  یبررس و متقلبانه یمال یپایداری مالی با گزارشگر رابطه پژوهش، آزمون نیا هدفیابد. گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می
 .است رابطه نیا بر سازوکارهای راهبری شرکتی کیفیت ینندگکلیتعد

 

و  1398الی  1394 دوره طی تهران بورس در شده پذیرفته شرکت 102ای متشکل از چهار فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه روش:
 بکارگیری رگرسیون لجستیک آزمون شدند.

 

رابطه  ولی دارد،نه ( رابطه مثبت و معناداری با گزارشگری مالی متقلباهاییداراپایداری مالی )برحسب رشد  نشان داد کهنتایج ها: یافته
ای راهبری ( و گزارشگری مالی متقلبانه مستند نشد. عالوه بر این، کیفیت سازوکارهZ-Score)بر حسب  معناداری بین پایداری مالی

گزارشگری  و Z-Scoreندارد، در حالی که رابطه بین  کنندگییلتعد وگزارشگری مالی متقلبانه نقش هاییداراشرکتی بر رابطه بین رشد 
 .کندیممالی متقلبانه را تضعیف 

 

 نامناسب هایکنترل یابد. این انگیزه در محیطی باانگیزه گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می ،در شرایط پایداری مالی ضعیفگیری: نتیجه
 ا کاهش دهد.تواند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رشود. در ناپایداری مالی ارتقای کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی میمضاعف می

 .سازوکارهای راهبری شرکتیکیفیت ، ، گزارشگری مالی متقلبانهایداری مالیپ های کلیدی:واژه
 .پژوهشی نوع مقاله:
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 قدمهم

مالی جهانی و موضوعات محیطی جهانی منجر به تقاضای فزاینده از سوی ذینفعان  یهاها، بحراناخیر شرکت هایییرسوا

مالی تمام اطالعات مالی  یهاصورت(. 2019پژوهان، همو  1اورازالینمتنوع برای شفافیت و افشای منظم اطالعات شده است )

کند. بر یفراهم م ،سودمند است نفعانیبرای کلیه ذکه  را نقدی شرکت هاییانوضعیت مالی، عملکرد مالی و جر مرتبط با

است.  اقتصادی ذینفعان متعدد هاییماز اعداد نیست، بلکه ابزاری برای اتخاذ تصم یاها صرفاً مجموعهصورتاین اساس، این 

که  یاتا عملکرد خود را بهبود بخشد به گونه کندیمایجاد  برای مدیریت اییزهمالی انگ یهااهمیت محتوای اطالعات صورت

تواند عملکرد خوب ی(. اما گاهی اوقات شرکت نم2018 ،پژوهانهمو  2ساپری) شود تضمینموجودیت و ادامه حیات شرکت 

. این همان دلیلی است که خواهد بودن بخشیتمالی رضا یهااطالعات موجود در صورت ،و مناسبی داشته باشد، بنابراین

خوب به نظر  اطالعاتتا این  کندیرا دستکاری م ی مالیهاصورتشود، لذا اطالعات یمدیریت متمایل به ارتکاب تقلب م

 .(2018، 3نگازوآچمد و پام) برسد

ها تعریف شوک حلو  هایسکبر حسب توانایی آن برای تسهیل و ارتقای منابع اقتصادی، مدیریت رشرکت  پایداری مالی

غیره و  زیست محیطیرفتار ، اجتماعیمسئولیت ، رفتار اخالقینظیر، اقتصادی ربا سایر اهداف غی پایداری مالیهدف شود. یم

 جایگاه آن در جامعهو شهرت شرکت، تصویر عمومی به نفع به طور مستقیم  پایداری مالی دستیابی به هدف. متفاوت است

مالی شرکت به  اگر پایداری(. 2008، 4ویمیرسچبرای بخش بزرگی از مشتریان یا سهامداران آن جذاب است ) ،بنابراین است،

آچمد و دلیل شرایط اقتصادی، صنعتی یا عملیاتی آنها در معرض تهدید باشد، مدیران برای گزارشگری متقلبانه انگیزه دارند )

 .(2018نگاز، وپام

م، انرون، شرکت ی معتبر و مشهور بسیاری نظیر وردکاهاشرکتی مالی شامل گزارشگری مالی متقلبانه توسط هاییرسوا

مورد توجه عمومی  نیز در آسیاپس از آن چندین مورد تقلب یا دستکاری دلفی گلوبال کراسینگ و آدلفیا نیز رخ داده است. 

این موارد منجر به ی ساتیام، کانیبو و شرکت المپیک در ژاپن و شرکت فاماکیمیا در اندونزی. هاشرکت، نظیر قرار گرفت

ی مالی هاگزارشی در بازارهای سرمایه سراسر دنیا شده است که باعث کاهش اعتبار اطالعات حاصل از اعتمادیببحران 

 ناًیقیموارد تقلب کنند، نتوانند تقلب را از مراحل اولیه کشف  (. اگر نهادها و اشخاص مرتبط2020، 5مارتینز و جونیور) شودیم

مالی پاک و  یهامتاسفانه همه واحدهای تجاری اهمیت صورت .خواهند کرد و گسترش پیدا هکردبطور مستمر ظهور پیدا 

ها اقدام نوع این ،است، بنابراین جدیمالی یک نگرانی  یها. رفتار متقلبانه در ارائه صورتدهندیعاری از تقلب را تشخیص نم

 . در کشور ما نیز(2018پژوهان، همو  ساپریمالی مورد اعتماد ذینفعان قرار گیرد ) یهاباید شناسایی و حذف شود تا صورت

 جذب هدف با که بورس در شده پذیرفته یهاشرکتحال افزایش  در مالی، تعداد اطالعات کیفیت ارتقای لزوم به توجه با

 سایر و مالیات کاهش برای تالش کشور، در یسازیخصوصجریان  استمرار ،کنندیم اقدام بهادار اوراق انتشار به مالی منابع
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 ردیگیم قرار اساسی موضوعات زمره در کنونی فضای اقتصادی در تقلب مالی مسئله ایران، در اثرگذار محیطی شرایط

 (.1398، پژوهانهمو  ایکیلیاسماع)

برای ارتکاب رفتار ی ازهیانگکه  کندیرا ایجاد م ییهافرصت ت شخصی اوالتمایدیر و ی در موقعیت مرأوجود قدرت و 

این همان دلیلی است که مسئوالن باید از طریق وضع قوانین شفاف،  (.1393ی، محسنبینای و سلطانفهیخل) شودفراهم  متقلبانه

راه  نیترجیرااز این رو  (.2008ویمیرسچ، یا سایر دستورات و اجبار در اجرای آنها، در این حوزه دخالت کند ) هادستورالعمل

 یهادربرگیرنده مجموعهدر همین راستا راهبری شرکتی  .طلبانه تنظیم مقررات استتالش برای مهار چنین اقدامات فرصت

نمایندگی ناشی  یهانهیدی و قانونی است که به محافظت از منافع سهامداران شرکت و کاهش هزمختلفی از سازوکارهای فر

راهبری شرکتی در این  سازوکارهای ،(. لذا1393ی، محسنبینای و سلطانفهیخل) کندیاز جدایی مالکیت و کنترل کمک م

رابطه نقشی برجسته داراست، زیرا از طریق اصول اساسی شفافیت و از طریق افشای اطالعات مالی، ابزاری برای حل تضاد منافع 

بین کارفرما و نماینده است. عالوه بر این، راهبری شرکتی اقدامی مهم برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی موجود در معامالت 

 (.2020مارتینز و جونیور، ی را مهار کند )سازماندروناشخاص  طلبانهفرصتبوده و ممکن است اقدامات بازار سهام 

 بیشترین مالی اثر لحاظ از متقلبانه مالی گزارشگری ،(1تقلب آمریکا ) رسمی بازرسان انجمن 2016 سال گزارش طبق

گزارشگری مالی متقلبانه به عوامل  دالیل رخداد(. 1400، پژوهانهمبزرگ اصل و است ) کرده تحمیل هاشرکترا به  زیان

 توانندیمفشار بر مدیریت برای دستیابی به نتایج بهتر است، در اینجا مدیران  هاآن نیترمهم، یکی از شودیممتعددی مربوط 

برای هدف اصلی پنهان کردن عملکرد واقعی شرکت سوابق مالی را دستکاری کنند، در نتیجه موقعیت و درآمد خود را حفظ 

های بدون کنترل و نظارت یطمحهای تقلب مالی، ممکن است اثرات آن در یژگیوبه دلیل مشکل بودن شناسایی  .کنندیم

 شرکتی راهبری سازوکارهای(. 2020مارتینز و جونیور، )ساعدتر است گذار بیشتر باشد چون شرایط وقوع تقلب میهسرما

است  گرفته قرار حسابداری حوزه محققان مورد توجه مالی، هایییرسوا افزایش به دلیل اخیر یهادهه در که است موضوعی

های یستمسیی که هاشرکتکه بروز تقلب مالی در میان اند داده نشان تجربی واهدش (.1399یزی، رعموزادهو  منشعارف)

شرکتی اثربخش به طور بالقوه  راهبرییک سیستم  (2009، پژوهانهماسکوسین و ) راهبری شرکتی ضعیفی دارند، بیشتر است

 راهبری شرکتی سیستم استقرار بدون (.1399، پژوهانهمپور و یسبزعلدهد )یفرآیندهای گزارشگری و نظارتی را بهبود م

 مستقیمی هایینههز و پیامدها. رودیم تحلیلها شرکت اینگونه دو رش یابدیتقلب کاهش م با مبارزه یهاطرح کلی یرتأث خوب،

 و تقلب که بازارها اطمینان عدم از ناشی هاییانز همچنین آتی و سودآوری قابلیت کاهش شرکت، هرتبه ش صدمه قبیل از

 .(1393محسنی، یبناسلطانی و یفهخل) ، گویای ضرورت مبارزه با این مساله استکندیها تحمیل مفساد مالی به جامعه و شرکت

است،  اهمیت حائز بسیار مختلف، یهاجنبه از ایران در متقلبانه مالی و گزارشگری مالی زمینه پایداری در پژوهش اجرای

نامه راهبری شرکتی تصویب شده و رعایت یینآهمچنین با توجه به اینکه در ایران نیز با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی، 

 آن از حاکی شده انجام بررسی( توجه بیشتر به این حوزه نیز ضروری است. 1394امیری و فصیحی، یمانیسلآن الزامی شده )

گری یلتعدکه هیچ پژوهشی در داخل بطور مستقیم این موضوع را مورد توجه قرار نداده است، عالوه بر آن نقش  است
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و  این مطالعه تالش دارد که شکاف ی دالیل ذکر شده،بر مبناسازوکارهای راهبری بطور تجربی در داخل بررسی نشده است. 

 شرکتی راهبری کیفیت ساز و کارهایتبیین اثرگذاری  در این حوزه را تاحدی پوشش داده و از این رو بهموجود  پژوهشی خأل

نماید که آیا یماصلی پژوهش را با این مضمون مطرح  سؤال لذا بپردازد. گزارشگری مالی متقلبانهو  رابطه بین پایداری مالیبر 

 کند؟یماری مالی و تقلب مالی را تعدیل کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی رابطه بین پاید

 مبانی نظری و پیشینه

 مالی متقلبانه گریگزارش وپایداری مالی 

سالیان متمادی است که گزارشگری متقلبانه به موضوع بااهمیتی تبدیل شده که توجه بسیاری از پژوهشگران را برای بررسی 

وجود مختلفی در خصوص عوامل به هاییدگاهو د هایهنظر(. 2017، 1عباسکننده آن به خود جلب نموده است )یینتععوامل 

اند عناصر تشکیل دهندة تقلب را تشریح کنند. یکی از تالش کرده هایهآورندة تقلب ارائه شده است که هر یک از این نظر

. داندییزه یا فشار، فرصت و توجیه را سه عامل بروز تقلب مبسیار مهم در این زمینه، نظریة مثلث تقلب است که انگ هاییهنظر

ها درصد از تقلب 95که حدود  یطوربه ؛شودیعامل ارتکاب تقلب محسوب م ینترمالی عمده هاییزهدر این بین، فشارها و انگ

 شودیبه دلیل شرایط نامساعد در حال تجربه، ایجاد ماین فشار (. 1398رضازاده و محمدی، ) گیردیاز فشـارهای مالی نشئت م

. پایداری مالی، حالتی است که وضعیت مالی شرکت را کندیم متقلبانه هاییتفعالارتکاب  د را تشویق بهافراکه  یابه گونه

قرار تهدید  موردشرایط اقتصادی  به دلیل آن یا سودآوریشرکت  پایداری مالی زمانی که .کندیدر نقطه ایمن توصیف م

 که سودها دستکاری شوند. شودیاحتماالً باعث ماین ریسک  که، پایداری مالی شرکت است ریسک بیانگر وضعیت گیرد، این

پایدار و باثبات به نظر برسد  ،تا رشد مالی کندیها را دستکاری ممالی، آن یهامدیریت به منظور خوب نشان دادن صورت لذا

 (.9200، پژوهانهمو  2اسکوسین)

 روش یک شرح برای پایداری است. اصطالح گرفته شده شود تحمل یا یابد ادامه تواندیم آنچه صفت از پایداری واژه

، و دارابی سلطانیواعظ ) شودیم استفاده ،نبیند آسیب یا نرود تحلیل زمان طول در منبع آن کهیدرحال منبع از یبرداربهره

یی که پایداری مالی مناسبی دارند، مایل به اجتناب از فشار هستند بطوری که خود را کنترل هاشرکتبطور کلی،  .(1396

های یتفعالیی که بحران مالی دارند، برای ارتکاب هاشرکتهای متقلبانه نشوند، در حالی که یتفعالکنند که مرتکب یم

یکی از مهمترین (؛ لذا برای اقدام به تقلب انگیزه بیشتری خواهند داشت. 2017عباس، ری خواهند بود )متقلبانه تحت فشار بیشت

اقتصادی کمک کند، شناسایی  گیرندگانیماقتصادی و تخصیص بهینه منابع به تصم گیرییمدر تصم تواندیعاتی که ماطال

هشداردهنده وقوع  یهاهمواره یافتن شاخص روینهاست. ازامالی در شرکت و ناپایداری درماندگی بینییشمتغیرهای پ

ی هاپژوهش(. 1399وقفی و دارابی، ) مالی بوده است یهاها در پژوهشدرماندگی مالی یکی از پرطرفدارترین حوزه

ها بیانگر آن یافته ،رتبط است را شناسایی نموده است به عنوان مثالحسابداری عوامل مالی متعددی که با گزارشگری متقلبانه م

یی که به این اقدام هاشرکتو  اندشدهیی که مرتکب تقلب مالی هاشرکتها بین ییدارابوده که رشد، موجودی کاال و بازده 
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ی هاشاخصدر ادامه ارزیابی پایداری مالی شرکت از طریق (. 2009، پژوهانهماسکوسین و ، متفاوت است )اندنشدهمتوسل 

 شود:یمهای مربوط ارائه یهفرضمختلف و اثرات بر گزارشگری متقلبانه بررسی و 

 استفاده شود گذارانیهبه عنوان شاخص مرجعی توسط سرما تواندیاست که مدر واقع بازتابی از ثروت شرکت  هاییدارا

نمود  تفسیر بد اخبار عنوان به هم و خوب عنوان اخبار به هم توانیم را هاییدارا رشد (. شاخص2017، 1ماوان و ساراقیارد)

را  هاییتا نشان دهند که شرکت قادر است دارا گیردیدیریت گاهی اوقات تحت فشار قرار مم(. 1392، پژوهانهممشایخی و )

 گذارانیهو بعدها منجر به بازده زیادی برای سرما دادهافزایش  نیز را آنمیزان  ،سودضمن ایجاد  مدیریت کند که یابه گونه

ساپری و ) ه خوبی دارندهوج گذارانیهاز دید بستانکاران و سرمابسیاری دارند و  هایییدارا یقیناًبزرگ  یهاشرکت گردد.

ارزش آن از دید ی یک شرکت در وضعیت پایداری قرار داشته باشد، هاییدارازمانی که رشد  .(2018، پژوهانهم

در این شرایط شرکت نیازمند بهبود تصویر ( 2019، 2پاتراگذاران، اعتباردهندگان و عموم مردم افزایش خواهد یافت )یهسرما

ی مالی کمتر هاصورتی شرکت نیست و احتمال تقلب در هاییداراخود از طریق دستکاری اطالعات مربوط به  اندازچشمو 

دارماوان و ساراقی، یر منفی خواهد داشت )تأثدر این دیدگاه، پایداری مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه  ،بنابراینخواهد بود، 

کمتر و یا حتی منفی باشد، این وضعیت بیانگر آن است که وضعیت مالی شرکت  هایینرخ رشد دارابر عکس اگر (. 2017

شرکت ممکن  (. در این وضعیت2018، پژوهانهمساپری و )نیست  مناسبکه قادر به فعالیت  رسدیبه نظر م ناپایدار است و

، سعی در بهبود تصویر پایداری مالی خود نماید هاییدارای شرکت و رشد هاییاداراست از راه دستکاری اطالعات مربوط به 

 ا ارتکابو ب دارند که در مالکیت خود هاییییرشد دارا از راه ،مهندسی اطالعات مرتبط با دارایی با ،بنابراین(. 2019پاترا، )

 .(2017اوان و ساراقی، مردا)گیرند پایداری مالی ضعیف به کار  شرایط مالی را به عنوان ابزاری برای پوشش یهاتقلب، صورت

مالی  یهاشرکت باالتر باشد، امکان تقلب در صورت هایییهر چه که نسبت تغییرات در جمع دارا مطابق با این استدالل، ،لذا

، پژوهانهمساپری و ؛ 2019پاترا، ی بسیاری )هاپژوهشدر (. 2018، پژوهانهمساپری و و  2019پاترا، ) شرکت باالتر است

( پایداری مالی 1399، پژوهانهمبهرامی و ؛ 2009، پژوهانهماسکوسین و ؛ 2013، 3یاتمارتان؛ 2017دارماوان و ساراقی، ؛ 2018

ی متضاد و عدم وجود یک نظریه واحد برای تبیین ارتباط بین هااستداللبا توجه به ها عملیاتی شده است. ییدارااز طریق رشد 

 ای بدین شرح تدوین گردیده است:یهفرضاین دو متغیر، 

 ر وجود دارد. های شرکت )پایداری مالی( و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداییدارافرضیه اول: بین رشد 

افراد مرتکب تقلب  شودیکه فشار یکی از دالیلی است که باعث م کنندیمثلث تقلب و الماس تقلب تشریح م یهاهینظر

 در این .کندیکه فرد را تشویق به تقلب م یابه گونه شودیشوند. این فشار به دلیل شرایط نامساعد در حال تجربه، ایجاد م

و  اورازالینی متعددی نظیر هاپژوهش (.2018، پژوهانهمساپری و ) شودیم یریگ، فشار از طریق پایداری مالی اندازههاهینظر

 به عنوان معیار پایداری مالی score-Z از (2016، )پژوهانهمو  5پونگیکورانچ؛ (8201) 4جانگ و هو ؛(2019) پژوهانهم
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 یشرکت یراهبر یساز و کارها یفیتمتقلبانه: نقش ک یمال یشرکت و گزارشگر یمال یداریپا /88

 

 Z-scoreهر چه مقدار  .کندیاحتمال ورشکستگی را ارزیابی م فاصله از و مالی فاصله از درماندگی این معیار، .اندکردهاستفاده 

پایداری مالی  رونیابیشتر باشد بیانگر آن است که شرکت با ریسک ورشکستگی و درماندگی مالی کمتری مواجه است و از 

 :شودیمی ذکر شده، فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر تدوین هااستدالل(. بر مبنای 2019، پژوهانهماورازالین و بیشتری دارد )

 ست.)پایداری مالی( کمتر باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه بیشتر ا Z-scoreفرضیه دوم: هر چه میزان 
  گری متقلبانهاثرات کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین پایداری مالی و گزارش

ناپایداری مالی نوعی فشار یا تکانه است که در مواردی که به دلیل شرایط اقتصادی دولت، صنعت یا عملکرد عملیاتی 

، پژوهانهمساری و شود )یمواحد تجاری پایداری مالی یا وضعیت سودآوری شرکت در معرض تهدید قرار گرفته باشد، ایجاد 

و پامونگاز،  1آچمد)یابد یم(. زمانی که شرایط مالی شرکت ناپایدار است، ریسک گزارشگری مالی متقلبانه افزایش 2019

کننده به مالکان، گمراهبا ارائه اطالعات  مدیران که است نمایندگی هلی، یکی از موارد مسألام یهاتقلب در صورت. (2018

نشان  هاشرکت(. تاریخچه بسیاری از موارد تقلب 1397خواجوی و ابراهیمی، منافع شخصی خود هستند )دن رینه کشبی درصدد

شکست در ساختار  کنندهمنعکسترین و بیشترین اثرات تهدیدی دارد. تقلب مدیریت سازمان، یجدداده که تقلب مدیریت، 

در راهبری شرکتی آن قرار  اساساًکند، یمخواهی مدیران ارشد را محدود یادهزکه  راهبری شرکتی است، زیرا سازوکارهایی

 (.2019، 2مؤسسداده شده است )

بدون  لندمدت،ب یهاتحصیل حداکثر منافع در دوره و ظحف شکیها به هم گره خورده و بها و سازمانمنافع افراد و گروه

جهت یه ذینفعان امکانپذیرنیست؛ بنابراین، وجود سازوکاری لسایر ذینفعان و ایجاد تعادل بین منافع کافع ندر نظر گرفتن م

 مؤثرو نظام راهبری شرکتی به عنوان یکی از سازوکارهای  ضروری است اق به آنهلص شدن ذینفعان و رعایت حقوق متعخمش

راهبری شرکتی به عنوان فرآیند اداره و کنترل یک شرکت تعریف . (1399، پژوهانهمباباجانی و در این رابطه مطرح است )

با اشاره به پایداری مالی مطرح  یتوجهقابل اخیراً الزامات نوین راهبری شرکتی (.1393، محسنییبناو  سلطانییفهخل) گرددیم

 ،یابعاد سیستم در ،نابراینو فوری نیست بلکه بیانگر عملکرد خوب شرکت است، ب درنگیبهدفی  ،پایداری مالی شده است.

شرکتی، نقش  راهبری (.2008ویمیرسچ، ) کندیمکمک  اقتصاد به پایداری مالی کلی به صورت جمعیو  یتاًنهااین هدف 

 ،یمال و یحسابدار یدانشگاه اتیادب در(. 1397خواجوی و ابراهیمی، ) مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد

 یبرا یندگینما هینظر است. شده استفاده یتکشر یراهبر نظام مفهوم حیتوض آغاز نقطه عنوان به یندگینما هینظر از عموماً

 با ارشد رانیمد هاییتفعال نظام، نیا در است. بوده یتکشر یراهبر با نظام مرتبط مطالعات در غالب میپارادا یطوالن یزمان

و  کیایلیاسماع) دهدیم قرار ریتأث تحت و لکیتش را آنها تیریمد تحت یهاشرکت یراهبر هک شودیم محدود یعوامل

دارد. کیفیت راهبری شرکتی در راهبری شرکتی در بین کشورهای مختلف سطوح و یا کیفیت مختلفی  (.1398، پژوهانهم

سهامی عام در ایاالت  یهاشرکتبا کیفیت راهبری شرکتی در سایر کشورها متفاوت است.  و اروپا االت متحده آمریکاای

از راهبری شرکتی با کیفیت خوب برخوردار هستند، در حالی که کیفیت راهبری در سایر کشورها متحده آمریکا و اروپا 
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تقلب مالی شرکت  احتمال نیز ضعیف است،راهبری شرکتی کیفیت و است  شرکتی که پایداری مالی پاییندر متفاوت است. 

 : شودیمپژوهش به شرح زیر پیشنهاد  هاییهفرضفوق،  یهااستدالل. بر مبنای (2019 ا،پاتر) یابدیمافزایش 

بانه را تعدیل و گزارشگری متقل )پایداری مالی( هاییداراسازوکارهای راهبری شرکتی رابطه بین رشد  کیفیت:مسوفرضیه 

 .کندیم

احتمال  ،رکتیکیفیت سازوکارهای راهبری ش با افزایش)پایداری مالی( کمتر باشد،  Z-Scoreهر چه میزان  :چهارمفرضیه 

 .شودیمگزارشگری مالی متقلبانه کمتر 

 پژوهش پیشینه

 این موضوع «راهبری شرکتی در کاهش گزارشگری مالی متقلبانه یرتأث» در پژوهشی تحت عنوان (2020مارتینز و جونیور )

بطور مستقیم یا  هاشرکتنشان داد که ساختار راهبری شرکتی  هایافتهبررسی کردند. سهامی عام برزیلی شرکت  314در  را

پاترا . شودیمغیرمستقیم و با کاهش احتمال ورشکستگی یا دستکاری سود، منجر به کاهش احتمال گزارشگری مالی متقلبانه 

 «گریلتعدبکارگیری راهبری شرکتی به عنوان متغیر  وتقلب  تحلیل تقلب مالی با استفاده از مدل الماس»در پژوهش  (2019)

دارد. پایداری مالی، ماهیت صنعت  یرتأثبر تقلب مالی  (1)تواناییقابلیتو  یسازمانبرونفشار بدین شرح مستند نمود:  هایییافته

ندارد، این ندارد. عالوه بر این، راهبری شرکتی هیچ تاثیری بر مدل الماس تقلب  یرتأثمالی  یهاصورتبر تقلب در  توجیهو 

مالی از  یهاصورتو تقلب  توجیه ،یسازمانبرونمتغیرهای پایداری مالی، ماهیت صنعت، فشار بدان معناست که رابطه بین 

 . شودینمطریق راهبری شرکتی تعدیل 

مالی  یهاصورت تقلب ( بر(2) قابلیتو توجیه اثرات اجزاء الماس تقلب )فشار، فرصت،  (2018) پژوهانهمو  ساپری

، اهداف یسازمانبرونفشار ، نشان داد پایداری مالی هایافتهبورس اوراق بهادار اندونزی را بررسی نمودند. عضو  یهاشرکت

بر تقلب  یدارمعنامنفی و  یرتأثمالی دارد. اثربخشی نظارت،  یهاصورتبر تقلب  یدارمعنامثبت و  یرتأثمالی و تغییر حسابرس 

آچمد و پامونگاز بر تقلب صورت مالی ندارد.  یدارمعنا یرتأثمدیره مالی دارد و ماهیت صنعت و تغییر هیئت یهاصورت

نشان داد متغیرهای انگیزه و  هایافتهآزمودند. گزارشگری مالی متقلبانه بر مبنای نظریه الماس تقلب را  در پژوهش خود (2018)

منفی بر گزارشگری  یرتأث )توانایی( و قابلیت مثبتی بر گزارشگری مالی متقلبانه دارند، در حالیکه پایداری مالی یرتأثاهداف مالی 

 ندارند.بر گزارشگری مالی متقلبانه تاثیری  توجیهمالی متقلبانه دارند. عالوه بر این، سایر متغیرها نظیر نظارت ناکارا و 

 یهاصورتپایداری مالی، اهداف مالی و نقش کیفیت حسابرسان را بر معیارهای تقلب در  یرتأث (2017رماوان و ساراقی )اد

عضو  یهاشرکتشرکت غیر متقلب از  21شرکت متقلب و  21هدفمند شامل یریگنمونهمالی را بررسی نمودند. با استفاده از 

 ،مثبت دارد یرتأثمالی متقلبانه  یهاگزارشبورس اوراق بهادار اندونزی، نتایجی بدین شرح دست یافتند: کیفیت حسابرس بر 

ر مالی شرکت بیشتر است. د یهاصورتبدان معنا که هرچه کیفیت حسابرس باالتر باشد، شانس و احتمال کشف تقلب در 

 هاشرکت پایدار باشد، هنگامی که وضعیت مالی، به عبارتی دیگر، دارندمنفی  یرتأثحالی که پایداری مالی و اهداف مالی 
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اگر اهداف مالی  د.نتا باثبات و پایدار به نظر برس و انجام تقلب ندارندمالی  یهاصورتدر ارائه اطالعات  تکارینیازی به دس

 نخواهند داشت. یازهیانگمالی  یهاصورتشرکت مطابق با هدف موردنظر حاصل شده باشد، شرکت برای تقلب در 

مالی متقلبانه را بررسی نمودند. با استفاده  گزارشگری احتمال و شرکتی راهبری ساختار رابطه بین (2014) 1ارشد و رذالی

شرکتی،  راهبری ساختار که افته کلی حاکی از آن بودی مالزی بورس در شده پذیرفته شرکت 227 از تجزیه و تحلیل اطالعات

 داخلی، کمیته حسابرسی معنادار و منفی رابطه بیانگر نتایج . عالوه بر این،دهدیم کاهش را متقلبانه مالی احتمال گزارشگری

نسبت به  هیات مدیره است. در این میان، اثربخشی بوده متقلبانه مالی گزارشگری احتمال با مستقل حسابرسی و هیات مدیره

در پژوهش خود به دنبال کسب شواهد  (2013) یاتامارتان .دارد راهبری شرکتی اثربخشی افزایش در بیشتری نقش عوامل سایر

مالی بوده است. با استفاده  یهاصورتدر شناسایی تقلب  توجیهتجربی در رابطه با اثربخشی مثلث تقلب یعنی فشار، فرصت و 

تا  2002 یهاسالشرکت غیر متقلب با صنعت و میزان دارایی مشابه( در طی  31شرکت متقلب و  31شرکت ) 62 یهادادهاز 

مالی دارد. در حالی که فشار  یهاصورتبا تقلب  یدارمعنانشان داد پایداری مالی و اهداف مالی رابطه مثبت و  هایافته 2006

 مالی ندارد. یهاصورتبر احتمال تقلب در  یدارمعنا یرتأثمدیریت   ، عدم کارایی نظارتیسازمانبرون

 متقلبانه را مورد توجه قرار دادند، نتایج مالی یهاصورت در تقلب بینی پیشدر پژوهش خود  (1399) پژوهانهمبهرامی و 

 ثبات فشار داد نشان تابلویی یهاداده الگوی و متغیره چند رگرسیون مدل استفاده از با پژوهش هاییهفرض آزمون از حاصل

در پژوهشی  (1397خواجوی و ابراهیمی ) .دارد متقلبانه مالی یهاصورت در تقلب با معناداری مثبت و رابطه مالی پایداری و

بدین شرح دست یافتند که  هایییافتههای مالی به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر تقلب در صورت یرتأثبا هدف بررسی 

ها، نقدینگی، کارایی، اندازه، رشد و وضعیت مالی کلی، بین ترکیب هیات صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی

 معناداری وجود دارد.منفی و های مالی رابطه مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت

در پژوهش خود، رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را بررسی  (1396حجازی و مختارنژاد )

، اثربخشی کمیته حسابرسی و اثربخشی اعضاء مدیرهیاتهحاکی از آن بود که بین تخصص اعضاء  پژوهش هاییافتهنمودند. 

شگری مالی متقلبانه رابطه معکوسی وجود دارد. یعنی ساختار حاکمیت شرکتی غیرموظف مستقل هیات مدیره با احتمال گزار

دهد . نتایج نشان میدهدیمو اعتبار گزارشگری مالی را افزایش  دهدیماثر بخش، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش 

بدان معنا که با افزایش نسبت بدهی، وجود دارد.  یمعنادارمثبت و زارشگری مالی متقلبانه رابطه و احتمال گ بین اهرم مالی

اندازه هیات مدیره و اندازه شرکت بر احتمال گزارشگری مالی  ،عالوه براین. یابدیماحتمال گزارشگری متقلبانه افزایش 

 ندارد. یدارمعنا یرتأثمتقلبانه 

نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین پایداری مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه، ترکیبی و تا  ،شودیممشاهده  که همانگونه

 یرتأثمثبت و معنادار بوده، در برخی دیگر  یرتأثحاکی از  هایافتهکه برخی از  یاگونهاست، به  بوده بینییشپحدی غیرقابل 

از سویی دیگر  .اندنمودهشواهدی از عدم وجود رابطه بین این دو متغیر را مستند  ،هاپژوهشاز  سوم شده و دسته مشاهده منفی
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مثبت و منفی این  اثرات ترکیبی و متضاد حاکی ازاثرگذاری سازوکارهای راهبری بر احتمال گزارشگری متقلبانه هم  بررسی

 گرییلتعداندک موجود در زمینه بررسی اثرات  یهاپژوهشموجود،  هاییهنظربرخالف ، عالوه بر این بوده است زمینه

 .رابطه معناداری در این زمینه مستند نشده استسازوکارهای راهبری، 

 یشناسروش

 یآمار است. جامعه یهمبستگ -یفیتوص ت اجرایماه از نظرپژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان اجرا مقطعی و 

 یاست. نمونه آمار 1398تا پایان  1394تهران در دوره زمانی  بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکتشامل  پژوهش

 انتخاب گردید: 1جدول  در نظر گرفتن شرایط با
 انتخاب نمونه مورد بررسی .1دول ج

 تعداد شرکت عنوان 

 512 1398در بورس تا پایان سال  پذیرفته شده یهاشرکتتعداد 

 (47) بیمهو  هابانک، یگذارهیسرماصنعت  یهاشرکت

 (82) ختم نشده است 29/12که پایان سال مالی آنها به  ییهاشرکت

 (53) اندنداشتهدر بورس حضور  مستمراً 1398تا پایان  1394از ابتدای سال  ییهاشرکت

 (98) اندداشتهماه  3که وقفه معامالتی بیش از  ییهاشرکت

 (130) که اطالعات آنها در طی دوره موردبررسی در دسترس نبوده ییهاشرکت

 102 مورد بررسی تعداد نمونه

 .شدند گذاشته کنار بررسی مورد جامعه از آنها، فعالیت خاص ماهیت دلیل به ، بانک و بیمهگذارییهسرما یهاشرکت

 نماد اگر که است اینو سال مالی پایان اسفند  بررسی دوره مورد طی ماه 3از تریطوالن معامالتی وقفه عدم شرط اعمال دلیل

مالی متفاوت از  سال همچنین پایان و باشد نگرفته قرار موردمعامله سهام آن و شده بسته طوالنی مدت برای شرکتی معامالتی

با لحاظ  ،شودیمهمانگونه که در جدول مشاهده  رفت. خواهد بین از هاشرکت بین مقایسه اطالعات قابلیت باشد، داشته اسفند

 سال( به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. -مشاهده شرکت 510شرکت ) 102کردن معیارهای فوق، تعداد 
 پژوهشهای متغیرها و مدل

 مورددر این در رابطه با موضوع پژوهش حاضر حاکی از عدم وجود مدل رگرسیون جامعی نوشتارهای تخصصی بررسی 

تک تک متغیرهای مربوطه استخراج و با در نظر گرفتن  یریگاندازهنحوه  ینترمناسبموجود،  یهاپژوهشاستناد به  با ،لذا بود،

مورد و  تعیین پژوهش هاییهفرضجهت آزمون  ریز یونیرگرس یهامدل ،(هاپژوهشبا اتکا به همان )متغیرهای کنترلی مرتبط 

 :اندشده یمعرف بطور کامل مربوطه یهاپژوهشبا اشاره به  ی هر دو مدلرهایمتغ ادامه در هک استفاده قرار گرفت

(1) F. Fruad𝑖𝑡 = α0 + α1F. Sustait + α2SIZEit + 𝛼3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼4𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛼5𝑅&𝐷𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡 
 

(2) 
F. Fruad𝑖𝑡 = α0 + α1F. Sustait + α2BORADit + 𝛼3RIGHTSit + 𝛼4𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛼5F. Sustait

× BORADit + 𝛼6F. Sustait × RIGHTSit + 𝛼7𝐹. 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑡 × 𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡 + α8SIZEit

+ 𝛼9𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼10𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛼11𝑅&𝐷𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡 
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 متغیر وابسته

 را متفاوتی یهاشاخص ،متقلب یهاشرکتمختلف برای انتخاب  یهاپژوهش :(F.Fruadit)گزارشگری مالی متقلبانه 

 پژوهانهمو  کیایلیاسماع یهامطالعهبر اساس  گزارشگری مالی متقلبانه یریگاندازه برایحاضر پژوهش  . دراندگرفتهدر نظر 

 با ارتباط در حسابرس یتمسئول»عنوان  با 240شماره  حسابرسی با استاندارد مطابق ،(1397خواجوی و ابراهیمی )و  (1398)

 به مالی هایصورت در تقلب از ناشی هایتحریف وجود احتمال دهنده نشان عالئم از« مالی یهاصورت در اشتباه وتقلب 

 هایدارایی نماییبیش -3دریافتنی،  اسناد و هاحساب نماییبیش -2کاال،  موجودی نماییبیش -1گردد: می استفاده زیر شرح

 نماییبیش -7 استهالک، کسری -6 ،الوصولمشکوک مطالبات ذخیره یکسر -5ها، گذاریسرمایه نماییبیش -4ثابت، 

 ذخیره کسری -11 پرداختنی، اسناد و هاحساب نماییکم -10 انباشته، سود نماییبیش -9سود،  نماییبیش -8 درآمدها،

 هاحساب -15ها، و هزینه نماییکم -14کارکنان،  خدمت پایان مزایای ذخیره کسری -13احتمالی،  هایبدهی -12مالیات، 

 هایگزارش تعدیلی بندهای در عالئم این از یک هر است. چنانچه گذشته هاآن سررسید از زیادی مدت که دریافتنی اسناد و

 صورت صفر خواهد بود. این غیر در و یک با برابر آن مقدار باشد، داشته وجود هاشرکت ساالنه حسابرسی

 متغیر مستقل

 و هاییدارامعیار رشد  دوتوضیح داده شد پایداری مالی با استفاده از  نظری پیشینهدر  کههمچنان (:F.Sustait) پایداری مالی

Z-Score  شودیمسنجیده: 

بهرامی و  (2017دارماوان و ساراقی ) ؛(2018) پژوهانهمو  ساپری ؛(2019پاترا ) یهاپژوهشبا توجه به  :هاییدارارشد  -الف

 :شودیم یریگاندازهبه عنوان معیار پایداری مالی به شرح زیر  هاییدارارشد  (1399) پژوهانهمو 

F. sustaitit = AssGrowthit =
Total Assetit − Total Assetit−1

Total Assetit
  

 که در آن:

Total Asset𝑖𝑡  : شرکت در سال یهاییداراجمع t  

Total Asset𝑖−1  : شرکت در سال یهاییداراجمع t-1  

 (2016) پژوهانهمو  پونگیکورانچ ؛(2018جانگ و هو ) ؛(2019) پژوهانهمو  اورازالین یهاپژوهشمطابق با  :Z-Score -ب

 بر سال هر هایییدارا بر جمع سهام صاحبان حقوق و خالص سود نسبت دو جمع تقسیم از مالی یپایدار (1396دارابی ) و

 . آیدیم بدست هاییدارا جمع به خالص سود نسبت معیار انحراف

F. sustaitit = Z − scoreit =
ROAit + E

TAit
⁄

σROAi
 

 .شودیم گرفته نظر در دوره هر در شرکت هر برای میانگین به صورتE / TA : در آن:که 

 هاییدارائ جمع به سهام صاحبان حقوق دوره میانگین از نسبت E/TAاست،  شرکت هایییدارا بازده ROAحالیکه  در

 به Z-Scoreبر حسب  پایداری مالی. است مطالعه مورد دوره رد هایدارائبازده  معیار انحراف 𝜎𝑅𝑂𝐴𝑖. دهدیم نشان را شرکت
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 است هاشرکت سرمایه میزان E/TAو  هاییدارا به سهام صاحبان حقوق و هاشرکت ریسک همه یریگاندازه متغیر عنوان

 (. 1396دارابی، )
 گرلیتعدمتغیر 

متشکل  یستیلچک (1395) یلیگرایصفردیلمی و ابتدا مطابق با پژوهش (: GOVitکیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی )

(، شاخص حقوق سهامداران مؤلفه 6مرتبط با راهبری شرکتی تهیه و در سه سرفصل کلی: شاخص هیئت مدیره ) 1مؤلفه 17از 

، از روش هاشاخص. سپس به منظور عملیاتی نمودن هر یک از این شودیم یبندطبقه( مؤلفه 6( و شاخص شفافیت )مؤلفه 5)

راهبری شرکتی، امتیاز صفر و یا یک ) با  یهامولفه. بر اساس این روش به هر یک از شودیمکدگذاری و امتیازدهی استفاده 

برای هر شرکت  یهاشاخصاز  توجه به تعریف عملیاتی آنها( اختصاص یافته و از جمع زدن این امتیازها، نمره مربوط به هریک

مدیره، شاخص حقوق  راهبری شرکتی به تفکیک شاخص ترکیب هیئت یهامولفه. فهرست شودیمدر هر سال محاسبه 

 زیر است: جدول سهامداران و شاخص شفافیت اطالعاتی به شرح
 راهبری شرکتی و تعریف عملیاتی آنها یهامولفه .2جدول 

 عملیاتیتعریف  مؤلفهنام  سرفصل

ت مدیره
ص هیئ

شاخ
 

(
B

O
A

R
D

) 

استفاده از اعضای غیر موظف 

 در هیئت مدیره

شده برای  بیشتر بودن نسبت اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضا از میانگین نسبت محاسبه

 صفرعدد  صورتنیاو در غیر  یک ، عددهاشرکتکل 

تفکیک نقش مدیر عامل از 

 رئیس هیئت مدیره
 صفر عدد صورتنیاو در غیر  یکتفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، عدد 

 صفرعدد  صورتنیاو در غیر  یک تغییر مدیر عامل شرکت در دو سال گذشته، عددعدم  ثبات مدیر عامل

استفاده از متخصص حسابداری 

 و مالی
 صفرعدد  صورتنیاو در غیر  یکاستفاده از متخصص حسابداری و مالی، عدد 

غیر موظف بودن رئیس هیئت 

 مدیره
 صفرعدد  صورتنیاو در غیر  یکئت مدیره، عدد یموظف بودن رئیس هغیر 

 تعداد جلسات هیئت مدیره
ر و در غی یک اشاره به تعداد جلسات هیئت مدیره در گزارش سالیانه شرکت، عدد

 صفرعدد  صورتنیا

ص حقوق سهامداران
شاخ

 

(
R

IG
H

T
S

) 

وجود سهامداران دارای حق 

 کنترل

د از سهام درص 50که مالکیت حداقل  انیسهامدار) عدم وجود سهامداران دارای حق کنترل

 عدد یک صورتنیاعدد صفر و در غیر (، دندارای حق رأی شرکت را در اختیار داشته باش

 تمرکز مالکیت
، عدد هاکتشربیشتر بودن درصد سهام شناور آزاد شرکت از میانگین سهام شناور آزاد کل 

 عدد یک صورتنیاصفر و در غیر 

 صفرعدد  صورتنیاو در غیر یک اشاره به ساختار مالکیت در گزارش سالیانه شرکت، عدد  ساختار مالکیت

 معامالت با اشخاص وابسته
، هاشرکتل کبیشتر بودن نسبت معامله با اشخاص وابسته به فروش شرکت از میانگین درصد 

 عدد یک صورتنیاعدد صفر و در غیر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

وجود یا عدم  مؤلفهتهیه شده، در این میان  مؤلفه 18در پژوهش مذکور  1

وجود کمیته حسابرسی با توجه به الزام به وجود آن، در پژوهش حاضر 

 حذف شده است.
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 عملیاتیتعریف  مؤلفهنام  سرفصل

 سهامداری دولت
، عدد صفر و در هاشرکتکمتر بودن درصد مالکیت دولت در شرکت از میانگین درصد کل 

 عدد یک صورتنیاغیر 

ت اطالعاتی
ص شفافی

شاخ
 

(
D

IS
C

) 

 اینترنتی وبگاهوجود 
ر و در غی یکدر صورت وجود وب سایت اینترنتی برای افشای اطالعات شرکت، عدد 

 صفرعدد  صورتنیا

 تهیه اطالعات یبندزمان
 صورتنیا باشد، عدد صفر و در غیر 50آنها کمتر از  یرساناطالعکه امتیاز  ییهاشرکت

 عدد یک

 عدد یک صورتنیاکه دارای تعدیالت سنواتی هستند، عدد صفر و در غیر  ییهاشرکت قابلیت اتکای اطالعات

 نوع اظهارنظر حسابرس
و در غیر  یک، عدد اندکردهکه اظهارنظر مقبول از حسابرس دریافت  ییهاشرکت

 صفرعدد  صورتنیا

 صفرعدد  صورتنیاو در غیر  یکآتی شرکت در گزارش سالیانه، عدد یهابرنامهاشاره به  آتی یهابرنامه

 صفرعدد  صورتنیاو در غیر  یک اشاره به وضعیت استخدام و اشتغال کارکنان، عدد گزارش استخدام و اشتغال

 که در آن:

BORADit : امتیاز محاسبه شده برای شاخص هیئت مدیره شرکتi  در سالt،  

RIGHTSit:  امتیاز محاسبه شده برای شاخص حقوق سهامداران شرکتi  در سالt، 

DISCit : امتیاز محاسبه شده برای شاخص شفافیت اطالعاتی شرکتi  در سالt. 

 رهای کنترلیمتغی

؛ 1398، پژوهانهمو  ایکیلیاسماع؛ 2017، پژوهانهمو  1شی؛ 2018، پژوهانهمساپری و ؛ 2019پاترا، ) پیشین هایپژوهش

 اندبرشمرده را عامل چندین مالی هایصورت در تقلب پیرامون (1396، حجازی و مختارنژاد و 1397خواجوی و ابراهیمی، 

 کنترل این عوامل تأثیر پژوهش این در ،رو این از، بگذارند تأثیر مالی هایصورت در تقلب وقوع احتمال بر ممکن است که

 از: اندعبارت مذکور شود. متغیرهایمی

LEVit ها ها به کل داراییبدهی کل )اهرم مالی(: نسبت 

SIZEit ها لگاریتم کل دارایی )اندازه شرکت(: برابر با 

CERit  تقسیم بر کل درآمد فروش  یاهیسرما مخارج(: نسبت یاهیسرما مخارج)شدت 

R&𝐷it  شدت تحقیق و توسعه(: نسبت هزینه تحقیق و توسعه تقسیم بر کل درآمد فروش( 

 یافته های پژوهش
 نتایج آمار توصیفی

، ضریب کشیدگی و ضریب ثرکحدا و حداقل ار،یمع انحراف ن،یانگیم شامل یندگکپرا و یزکمر یهاشاخص 3 جدول

به عنوان متغیر وابسته، میانگین  گزارشگری مالی متقلبانهابطه با ربرای مثال در  .دهدیم نشان پژوهش یرهایمتغ یبرا را چولگی

آمار  جدولدر . اندبوده گزارشگری متقلبانهدرگیر  مورد بررسی یهاشرکتدرصد  28 باًیتقر دهدیماست، که نشان  277/0
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 نیا اریانحراف معاست. میزان پراکندگی داده  بیانگرشده است که  ارائه نیز هادادهمیانگین، انحراف معیار  عالوه برتوصیفی 

متغیرهای مستقل، در رابطه با  .است گزارشگری مالی متقلبانه یهادادهمناسب  یندگکپرا بیانگر هک شده محاسبه 448/0متغیر 

است، به این معنی که بطور  -235/0پایداری مالی  یریگاندازهبه عنوان یکی از معیارهای  هاییدارارشد میانگین  مثال برای

، گریلتعددر متغیر . است هاشرکتاین  سال جاری هایییدارا -23/0سال جاری از سال قبل  هایییداراتغییرات کل متوسط 

 998/2کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی که در سه سرفصل ارائه شده، به عنوان مثال میانگین شاخص حقوق سهامداران 

را دارا هستند،  مؤلفه 3 یباًتقر داران بطور میانگینمحقوق سها مؤلفه 5نمونه بطور میانگین از  یهاشرکتهست، به این معنی که 

است.  0005/0و  06/0و شدت تحقیق و توسعه به عنوان متغیرهای کنترلی به ترتیب  اییهسرمامیانگین متغیرهای شدت مخارج 

 .شودیم مشاهده 3جدول  در نیز متغیرها بقیه توصیفی آمار
 پژوهشآمارتوصیفی متغیرهای  .3 جدول

 ضریب کشیدگی ضریب چولگی حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیرها

 F.Fruad 277/0 448/0 1 0 157/0 025/1 گزارشگری مالی متقلبانه

 AssGrowth 235/0- 235/1 1 404/5- 668/1- 688/5 (هاییداراپایداری مالی )رشد 

 Z-Score 648/27 292/171 638/3414 094/150- 629/16 98/310 (Z-Score) پایداری مالی

 BORAD 484/3 205/1 6 1 005/0- 394/2 شاخص هیئت مدیره شرکت

 RIGHTS 998/2 901/0 5 1 205/0 369/2 شاخص حقوق سهامداران

 DISC 281/4 943/0 6 1 435/0- 05/4 شاخص شفافیت اطالعاتی

 LEV 605/0 207/0 363/1 061/0 016/0- 251/3 اهرم مالی

 SIZE 279/6 686/0 588/8 833/4 038/1 403/4 اندازه شرکت

 CER 065/0 234/0 855/4 0 667/17 94/359 یاهیسرمامخارج شدت 

 R&D 0005/0 005/0 089/0 0 838/14 01/250 شدت تحقیق و توسعه

از  پژوهش هاییهفرض( است، لذا برای آزمون 1و  0به صورت یک متغیر مجازی ) متقلبانه گزارشگریمتغیر  که آنجاییاز 

، 𝑍توضیحی مدل از آماره  یرهایمتغب یبودن ضر دارمعناهای لجستیک برای آزمون در مدل گردد.مدل لجستیک استفاده می

 به نیازی خطی، رگرسیون یهامدل برخالف هامدلاین گردد. استفاده می LRکلی مدل از آماره  یدارمعناو برای آزمون 

بین متغیرهای مستقل،  یخطهمرگرسیون لجستیک به عدم وجود  .ندارند وابسته متغیر بودن نرمال نظیر هافرضیشپ برقراری

( بررسی VIF) تورم واریانس عامل شاخص طریق از توضیحی متغیرهای یخطهم پژوهش، این دردارد.  یحساسیت باالی

رگرسیونی یک  یهامدلدیگر فرض مهم این است که میانگین خطاهای مدل رگرسیون باید برابر صفر باشد. اگر در . شودیم

فرض دیگر این است که جمالت خطا، باید از توزیع  .ثابت در مدل وجود داشته باشد، این فرض هرگز نقض نخواهد شد زءج

 تینهایبآماری افزایش یابد و به سمت  یهانمونهنرمال برخوردار باشند. بر اساس قضیه حد مرکزی، چنانچه تعداد مشاهدات یا 

 510 پژوهش(. تعداد مشاهدات این 1388، ینوفرست( توزیع آنها به سمت توزیع نرمال میل خواهد کرد )n>30) میل کند

 . کرد ینیبشیپبرقرار بودن این فرض را  توانیملذا  ،سال( است -مشاهده )شرکت
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در صورت وجود است.  یکلجست یوناز مفروضات مدل رگرس مستقل یرهایمتغ ینقابل مالحظه ب یخطهمعدم وجود 

های یکی از روش، بین متغیرها، برآوردها دارای اریب بوده و خطاهای استاندارد نیز نوسان زیادی خواهد داشت. یخطهم

اگر بیشترین مقدار عامل تورم واریانس  .خطی بین متغیرهای مستقل استفاده از معیار عامل تورم واریانس استآزمودن وجود هم

روش  یبرآوردگرهاخطی بین متغیرهای مستقل، اثر نامطلوبی بر دهنده این موضوع است که همباشد، نشان 10 بزرگتر از عدد

خطی باشد، مشکل هم 10 حداقل مربعات دارد. بنابراین، اگر عامل تورم واریانس ضرایب مدل برآورد شده کوچکتر از عدد

نشان  4 جدولدر  یانسبا استفاده از شاخص عامل تورم وار یخطهمآزمون  یجنتا (.1396افالطونی، وجود نخواهد داشت )

 است. هداده شد
 رهای مستقلیمتغ بین یخطهم آزمون .4 جدول

 1مدل  2مدل 
 متغیر

 (VIF)عامل تورم واریانس  (VIF) عامل تورم واریانس
 (هاییدارا)رشد  پایداری مالی 004/1 005/1

 (Z-Score)پایداری مالی  008/1 019/1

 شاخص هیئت مدیره شرکت -- 078/1

 شاخص حقوق سهامداران -- 085/1

 شاخص شفافیت اطالعاتی -- 082/1

 اهرم مالی 284/1 330/1

 اندازه شرکت 054/1 118/1

 یاهیسرمامخارج شدت  040/1 041/1

 شدت تحقیق و توسعه 010/1 031/1

 توان نتیجه گرفت کهنیست، می 10 از بیشتر شاخص عامل تورم واریانس، مربوط به اعداداز  کدامیچهبا توجه به اینکه 

متغیرهای مدل نشانگر عدم  یجمعهمهمچنین بررسی مانایی و ای نیستند. قابل مالحظه یخطهم تحقیق دارای مستقل یمتغیرها

 وجود رگرسیون کاذب و تصریح مناسب مدل دارد.
 و دوم اول یهاهیفرضنتایج آزمون 

 به ترتیب پژوهشوم و داول  هاییهفرضدر است،  سؤالنخست رابطه بین پایداری مالی و گزارشگری مالی متقلبانه مورد 

نتایج حاصل از برازش مدل با گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شده است.  Z-core و هاییداراپایداری مالی بر حسب رشد 

 مستند شده است. 5 جدولرگرسیون در 

در هر دو فرضیه به  بررسی معناداری کل مدلجهت  𝐿𝑅آماره  سطح معناداری(، 5) نتایج ارائه شده در جدولبه با توجه 

 در هر دو فرضیه ادعا کرد، مدل توانیم ،کمتر است. بنابراین α=05/0است که از سطح خطای 032/0 و 024/0 ، برابر باترتیب

گزارشگری داری بر متغیر وابسته )احتمال امعن یرحداقل یکی از متغیرهای توضیحی مدل دارای تأث ،مربوطه معنادار است و لذا

 .است 182/0 و 113/0برابر بابه ترتیب مدل رگرسیون دو فادن ( است. مقدار ضریب تعیین مکمتقلبانه
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 اول و دوم یهاهیفرض( برای آزمون 1) رگرسیونی مدل برآورد جینتا .5 جدول

 غیرمت
 فرضیه دوم فرضیه اول

 سطح معناداری Zآماره  ضریب سطح معناداری Zآماره  ضریب

C 264/0 459/0 646/0 262/0 446/0 656/0 

AssGrowth 073/0 632/1- 026/0 -- -- -- 

Z-Score -- -- -- 004/0- 389/1- 165/0 

LEV 184/0 633/0 527/0 177/0 587/0 557/0 

SIZE 156/0- 766/1- 047/0 150/0- 622/1- 015/0 

CER 042/0- 108/0- 914/0 056/0 275/0- 783/0 

R&D 96/23- 603/0- 546/0 799/22- 341/1- 180/0 

 182/0 113/0 فادنمک (𝑅2)ضریب تعیین 

 LR 704/6 873/4آماره 

 LR 024/0 032/0معناداری آماره سطح 

که کمتر از  ستا 026/0برابر با  (هاییداراپایداری مالی )رشد در خصوص آزمون فرضیه اول، مقدار احتمال آماره متغیر 

 یرتأث گزارشگری متقلبانهبر احتمال  هاییدارارشد ادعا کرد که متغیر  توانیم ،درصد است. بنابراین 5سطح خطای مورد نظر 

رشد  درصد، 5در سطح خطای  توان گفت کهباشد نیز میمی 073/0با توجه به ضریب بدست آمده که برابر با  .دارد یمعنادار

 . شودینمرد  پژوهشتأثیر مثبت و معناداری دارد و در نتیجه فرضیه اول  گزارشگری متقلبانهبر احتمال  هاییدارا

، که حاکی دهدیمرا نشان  -004/0مقدار  ،Z-Scoreب متغیر پایداری مالی بر حسب ضریدر رابطه با آزمون فرضیه دوم، 

برابر با  (Z-Scoreپایداری مالی )مقدار احتمال آماره متغیر است.  Z-Scoreگزارشگری متقلبانه و احتمال از رابطه منفی بین 

در نمونه  نتیجه را به این شکل تبیین نمود که توانیم ،بنابراین درصد است. 5از سطح خطای مورد نظر  بیشتراست که  165/0

 .شودینم ییدتأندارد و در نتیجه فرضیه دوم  داریامعن یرتأث گزارشگری متقلبانهبر احتمال  Z-Score بررسی مشاهدات مورد

و شدت  اییهسرماشدت مخارج ، اهرم مالی ،متغیرهای کنترلی مدل، مقدار احتمال آماره متغیرهای اندازه شرکت مورددر 

به غیر از اندازه  مقادیر مذکورکه  است 541/0و 914/0، 527/0، 047/0به ترتیب برابر با  در فرضیه اول هزینه تحقیق و توسعه

دارد. در داری امعن یرتأثگزارشگری متقلبانه بر احتمال  تنها اندازه شرکت ،بیشتر است. بنابراین درصد 5از سطح خطای  شرکت

و شدت هزینه تحقیق و توسعه  اییهسرما، شدت مخارج اهرم مالی ،مقدار احتمال آماره متغیرهای اندازه شرکتفرضیه دوم نیز، 

متغیرهای مربوط به جز اندازه شرکت بر  یرتأثاست که حکایت از معنادار نبودن  180/0و  783/0، 557/0، 015/0به ترتیب 

 است.احتمال گزارشگری متقلبانه 
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 سوم و چهارم یهاهیفرض ( برای آزمون2) مدل رگرسیونی برآورد تایجن. 6جدول 

 متغیر
 فرضیه چهارم فرضیه سوم

 سطح معناداری z آماره ضریب سطح معناداری z آماره ضریب

C 385/0 641/0 521/0 036/0- 060/0 952/0 

AssGrowth 222/0 820/0 412/0 -- -- -- 

Z-Score -- -- -- 015/0 986/0 324/0 

BORAD 134/0- 446/1- 148/0 026/0 197/0 844/0 

RIGHTS 064/0- 502/0- 616/0 195/0- 030/1- 303/0 

DISC 945/0- 436/6- 000/0 576/0- 746/2- 006/0 

AssGrowth×BORAD 041/0- 976/0- 329/0 -- -- -- 

AssGrowth×RIGHTS 091/0 106/1 108/0 -- -- -- 

AssGrowth×DISC 096/0- 949/1- 041/0 -- -- -- 

Z-Score×BORAD -- -- -- 003/0 817/1 049/0 

Z-Score×RIGHTS -- -- -- 004/0 301/0 764/0 

Z-Score×DISC -- -- -- 006/0- 021/2- 043/0 

SIZE 177/0- 917/1- 045/0 129/0- 368/1- 171/0 

LEV 203/0 688/0 491/0 366/0 149/1 251/0 

CER 045/0- 115/0 909/0 052/0- 257/0- 797/0 

R&D 562/22 576/0- 564/0 226/22- 325/1- 185/0 

 265/0 209/0 فادنمک (2R) ضریب تعیین

 LR 438/12 721/15آماره 

 LR 033/0 046/0معناداری آماره سطح 

 سوم و چهارم یهاهیفرضتایج آزمون ن

و  پایداری مالیو کارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین  سازکیفیت  یکنندگلیتعد، نقش سوم و چهارم یهاهیفرضدر 

 دوبرحسب  مالی پایداری پژوهشهمانگونه که به تفصیل تشریح گردید در این  گزارشگری مالی متقلبانه مطرح شده است.

 پژوهشفرضیه  این دودر این بخش نیز نتایج حاصل از آزمون  ،شده است، بنابراین یریگاندازه Z-Score و هاییدارامتغیر رشد 

 ارائه شده است. 6 جدولنتایج حاصل در  .شودیمارائه و بررسی 

 هاییهفرضدر  کل مدل یمعنادار یبررسجهت  𝐿𝑅آماره سطح معناداری بیانگر آن است که  (6) جدولنتایج ارائه شده در 

 ادعا کرد، توانیم ،کمتر است. بنابراین α=05/0 یاست که از سطح خطا 046/0و  033/0، برابر با سوم و چهارم به ترتیب

داری بر متغیر وابسته )احتمال امعن یرتأثاز متغیرهای توضیحی مدل دارای  یکیحداقل  ،و لذا هستند معنادارمربوطه  یهامدل

پس از ورود متغیرهای  و چهارم سوم هاییهفرضدر  ونیمدل رگرس فادنمکن ییب تعی( است. مقدار ضرگزارشگری متقلبانه

صد از رفتار در 27و  21 حدود دهدیمکه نشان  افزایش یافته است 265/0و  209/0 به 182/0و 113/0از  به ترتیب گریلتعد
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از  گریلتعدو مدل نسبت به مدل بدون متغیرهای  شودیح داده میتوض یمستقل و کنترل یرهایر وابسته توسط متغیمتغ

 متغیر تعاملی پایداری مالی و کیفیت و چهارم سوم هاییهفرضبرای آزمون  .بیشتری برخوردار شده است دهندگییحتوض

گانه، متغیر تعاملی پایداری مالی دو هاییهفرضبرای آزمون هر یک از . شودیمآن بررسی راهبری شرکتی  سازوکارهای

 .شودیمبررسی کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی  گانهسه یهاشاخص( در Z-Score و هاییدارامتغیر )رشد  دوبرحسب هر 

و شاخص هیئت مدیره، شاخص حقوق  هاییدارامربوط به متغیر تعاملی رشد  Z، احتمال آماره سومبرای آزمون فرضیه 

بدان معنا که دو شاخص اول و دوم نقش است،  041/0و  108/0، 329/0اران و شاخص شفافیت اطالعاتی به ترتیب دسهام

و شاخص شفافیت اطالعاتی پایداری مالی بر حسب رشد شرکت  بر رابطه بین این دو متغیر ندارند. لیکن متغیر تعامل گرییلتعد

اخص کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی معنادار نبودند، این نتیجه، مبین معنادار است. با توجه به اینکه دو شاخص از سه ش

 رد فرضیه سوم پژوهش است.

و  Z-Scoreکیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین پایداری مالی برحسب  گرییلتعد، نقش چهارمدر فرضیه 

و گزارشگری متقلبانه  Z-Score. الزم به ذکر است در فرضیه دوم، وجود رابطه معنادار بین شودیمگزارشگری متقلبانه بررسی 

آن  گانهسه یهاشاخصو کیفیت سازوکارهای رهبری شرکتی بر حسب  Z-Scoreدر این فرضیه نیز متغیر تعاملی نشد،  ییدتأ

هیئت مدیره، حقوق سهامداران و شفافیت اطالعاتی به ترتیب برای سه شاخص  Z(، آماره 6) جدول، مطابق با شودیمبررسی 

لیکن متغیر  .بر رابطه بین این دو متغیر ندارند گرییلتعددوم نقش  شاخصاست، بدان معنا  043/0و  764/0، 049/0به ترتیب 

شاخص از سه شاخص کیفیت شفافیت اطالعاتی معنادار است. با توجه به اینکه دو و  مدیرهیئته یهاشاخص باZ-Score تعاملی

 پژوهش است. چهارمفرضیه  عدم رد مبین ،این نتیجه، بودندسازوکارهای راهبری شرکتی معنادار 

 هاو پیشنهاد یریگجهینت

، بستانکاران و عموم مردم افزایش گذارانهیسرمادر وضعیت پایداری قرار دارد، ارزش آن در دیدگاه  شرکتزمانی که 

ممکن  شرکت اندازچشممدیریت برای بهبود  کندیمیابد. در مواردی که شرکت رشدی کمتر از میانگین صنعت تجربه یم

و برای  کندیمراهبری شرکتی رابطه بین ذینفعان را ترسیم  . از آنجایی کهمالی متوسل شود یهاصورتبه دستکاری  است که

ی در جهت کاهش به عنوان سازوکار تواندیم، (2019پاترا، ) رودیمو عملکرد شرکت به کار  یریگجهتتعیین و کنترل 

کارهای  کیفیت سازو کنندگییلتعدنقش  یبررس پژوهش نیا هدف ،متقلبانه عمل کند، بر این اساسمالی شگری رگزا

 اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت در گزارشگری مالی متقلبانهو شرکت پایداری مالی  بر رابطه بین راهبری شرکتی

 .شد آزمون تکشر 102 از لکمتش یانمونه یهاداده از استفاده با و نیتدو هیفرض چهار منظور نیبد بود، تهران بهادار

با گزارشگری مالی متقلبانه مطرح  Z-Score و هاییدارامعیار رشد  دوبرحسب فرضیه نخست، رابطه پایداری مالی  دودر 

و گزارشگری مالی متقلبانه  هاییداراشد. یافته حاصل شده از آزمون فرضیه اول حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین رشد 

. دهدیمریسک گزارشگری مالی متقلبانه را افزایش  هاییداراکه افزایش در نسبت تغییرات در خالص  دهدیمین نشان ااست. 

در مالکیت شرکت  هایییدارابه عنوان شاخصی از وضعیت مالی شرکت در نظر گرفت، زیرا که  توانیمشرکت را  هایییدارا
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و  هاییدارامنجر به انگیزه شرکت جهت افزایش جمع  تواندیمشرکت در گذشته،  هایییدارا. میزان کم کندیمرا توصیف 

 و و( 2018، پژوهانهمو  ساپری) با نتیجهاین یافته (. 2018، پژوهانهمو  ساپری)مالی شود  یهاصورتدستکاری  در واقع

 یعنی (2019پاترا )مبنی بر وجود رابطه منفی و  (2017رماوان و ساراقی )اد هاییافتهمطابق با همراستاست و  (2013) یاتامارتان

 نیست.بر گزارشگری مالی متقلبانه  هاییدارامعنادار پایداری مالی برحسب رشد  یرتأثعدم وجود 

منفی  چندرابطه معناداری وجود ندارد، هر و گزارشگری مالی متقلبانه  Z-Scoreیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین نت

وجود رابطه منفی بین آن دو است. بررسی پیشینه پژوهش، حاکی از آن است که هیچ پژوهشی  بودن ضریب متغیر حکایت از

گزارشگری متقلبانه بررسی نکرده است، لذا در این رابطه پژوهشی برای مقایسه را با  Z-Score رابطه پایداری مالی برحسب

 .نیستنتایج در دسترس 

کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین پایداری مالی )برحسب  گرییلتعد، نقش سوم و چهارم هاییهفرضدر 

شاخص  سرفصل،کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی در سه گانه آن( و گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. دومعیارهای 

نتیجه آزمون  گرفتند.و مورد توجه قرار  یریگاندازهشفافیت اطالعاتی  دیره، شاخص حقوق سهامداران و شاخصهیئت م

دو  کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی در و هاییدارابیانگر آن بود که رابطه تعاملی پایداری مالی برحسب رشد  سومفرضیه 

کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه پایداری  به عبارت دیگر، سه شاخص مورد بررسی معنادار نیست، شاخص از

ابطه رمبنی بر معنادار نبودن  (2019پاترا )یافته مذکور مشابه با یافته  .ندارد گرییلتعدمالی و گزارشگری مالی متقلبانه، نقش 

 شرکتی است.سازوکارهای راهبری و  هاییداراتعاملی پایداری مالی بر حسب رشد 

هر سه شاخص سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین پایداری مالی بر حسب  گرییلتعدنتیجه حاصل از بررسی نقش 

Z-Score  بوده است. به عبارت دیگر کیفیت  سهامدارانو گزارشگری مالی متقلبانه حاکی از معنادار نبودن شاخص حقوق

کم بودن  قوق سهامداران باعث کاهش که احتمال گزارشگری متقلبانه در شرایطسازوکارهای راهبری شرکتی از نظر ح یباال

Z-Score شفافیت اطالعاتی، معناداری متغیر تعاملی کیفیت راهبری شرکتی و  هیئت مدیره و یهاشاخصدر رابطه با . شودینم

Z-Score  همانند بررسی رابطه بین پایداری مالی بر حسب این شاخص بوده است.  گرییلتعدحاکی از نقشZ-Score  و

کیفیت  گرییلتعدنقش  ،یحسابدار یتخصص ینوشتارها در بار نینخست یبرا حاضر پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه،

 در یپژوهش، نیبنابرا ،و گزارشگری مالی متقلبانه را بررسی نموده است Z-Scoreسازوکارهای راهبری شرکتی را بر رابطه 

 . شود سهیمقا آن با جهینت ییراستاناهم ای ییراستاهم هک ستین دسترس

بدین  یپیشنهاد ،حتمال گزارشگری متقلبانهاشرکت و  پایداری مالیرابطه منفی بین  بر یمبن پژوهش جینتا از استفاده با

گزارشگری  ایجاد مشکلاصلی  یهاگره ،ضعیف یکنترل سازوکارهای باال و فشارهای مالیبا  هاییطمح ،شودیمشرح ارائه 

 هاییسکر یشهرواکاوی  در و توجه بیشتر به آنها سازمشکل یهاگرهدرک بهتر از این  ،لذا ،شوندیممحسوب مالی متقلبانه 

قلبانه را مرتبط با گزارشگری مالی مت عالئم خطر توانندیمکه  یاگونهبه، کمک کند به حسابرسان گزارشگری مالی متقلبانه

 ه کیفیتک کندیم فراهم مدعا نیا بر یتجرب یاپشتوانه ،چهارم آزمون فرضیه از حاصل شواهد شناسایی کنند. ترراحت
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، یافته دهدیمزارشگری مالی را کاهش احتمال گ بر اساس متغیرهای خاص در شرایط ناپایداری مالی یراهبر یارهاکسازو

 پیشنهاد داد که کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی در این رابطه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، از سویی دیگر توانیممذکور 

 برای سنجش با توجه به اینکه لیکن شده، با اشاره به پایداری مالی مطرح یتوجهقابلنوین راهبری شرکتی علیرغم اینکه الزامات 

 سنجش یهاشاخصالزامات بیشتری با مدنظر قراردادن سایر  شودیموجود دارد، پیشنهاد متعددی  یهاشاخصپایداری مالی 

 پایداری مالی وضع گردد. 

 یهاشرکتاز جمله نحوه تعیین گرفت،  نظر در زین را آن هاییتمحدود دیبا بستن نتایج حاصل از این پژوهش ارکبه در

، در صورت استفاده از آن انجام شود متفاوتی یهاشاخص بر اساس تواندیم ،متقلب یهاشرکتانتخاب متقلب است، 

آتی، انجام موضوع  یهاپژوهشممکن بود نتایج متفاوتی حاصل شود، لذا بر اساس این محدودیت پیشنهاد برای  هاشاخص

ی بر حسب دو در پژوهش حاضر پایداری مالعالوه بر این،  شناسایی تقلب است. یهاشاخصحاضر با در نظر گرفتن سایر 

نقدی  هاییانجردیگر نظیر رشد شرکت، تغییر در  یهاشاخصاستفاده از  عملیاتی گردید، Z-Scoreو  هاییداراشاخص رشد 

تمرکز این پژوهش بر ارتباط پایداری اینکه  یتاًنهانماید.  تریغننوشتارهای تخصصی در این حوزه را  تواندیمعملیاتی و غیره 

مالی با گزارشگری متقلبانه و بررسی کیفیت سازوکارهای رهبری شرکتی بر رابطه بین این دو متغیر بود، از آنجایی که بر اساس 

 آتی یهاپژوهشدر  توانیم، است ذاراثرگ گزارشگری مالی متقلبانه متعددی برمثلث تقلب و الماس تقلب، عوامل  هاییتئور

 گزارشگری متقلبانه با توجه به کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بررسی شود.سایر عوامل مذکور و روابط بین 

 تقدیر و تشکر

 .آیدتقدیر به عمل می حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر بهایالم  دانشگاه پژوهشی محترم معاونت بدینوسیله از

 منابع
 .تهران ترمه، انتشارات ،ویرایش دوم .مالی مدیریت و حسابداری تحقیقات در Eviews با آماری تحلیل و تجزیه .(1396) افالطونی، عباس

 یشناخت یابیز بر ارزکبا تمر یو تقلب مال یسـازمانبرون یتکشر یراهبر یارهاکن سازویرابطه ب ی(. بررس1398، محمد )یاوشنو  ، سمیهایننجف، غریبه؛ ایکیلیاسماع

 .169-192(، 2)26 ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررس. یندگینما یتئور یزهایاز تجو

 .1-29(، 2)11، دانش حسابداریمجله  ن.ایرا یهابانکالگویی برای حاکمیت شرکتی در (. 1399) نعیمی، ابوطالب و مرفوع، محمد ،باباجانی، جعفر

در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و  ریسک تقلبو  مدیرعاملخودشیفتگی (. 1400) احمدی پاک، فرشته و بهشور، اسحاق ،زرگ اصل، موسیب

 . 139-155(، 2)12، دانش حسابداریمجله کمیته حسابرسی. 

 اوراقبورس  در شده پذیرفته یهاشرکت مالی یهاصورت در تقلب بینی پیش(. 1399عطااله ) ،ملقرنی محمدی و عباس ،راد ،نوروش، ایرج ،بهرامی، آسو

 .35-59(، 65)16، مالی حسابداری تجربی مطالعاتتهران.  بهادار

 .33-60، 2، یو رفتار یارزش یحسابدارمتقلبانه.  یمال یبا احتمال گزارشگر یتکت شریمک(. رابطه ساختار حا1396نژاد، حمیدرضا ) یمختار و ، رضوانیحجاز

های پذیرفته شده در بورس های مالی شرکتساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر تقلب در صورت ریتأثبررسی (. 1397ابراهیمی، مهرداد ) و خواجوی، شکراهلل؛

 .71-84(، 2)6، مدیریت دارایی و تأمین مالیاوراق بهادار تهران. 

 .9-11، نخستین ماهنامه بازار سرمایه ایران(. حاکمیت شرکتی و تقلب. 1393) ، شیدایمحسنبینا و ، احمدیسلطانفهیخل
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، تحقیقات حسابداری و حسابرسیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  گذارییهسرما یهاشرکتمالی در  یپایدار کنندهیینتععوامل (. 1396) ایرؤدارابی، 

36 ،34-17. 

 . 115-136(، 21)6، تجربی حسابداری یهاپژوهش(. بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام. 1395صفری گرایلی؛ مهدی ) و دیلمی، صفیه

-238(، 2)26، حسابداری و حسابرسی یهـایبررسـمتقلبانـه.  یمـال یو گزارشـگر یاسـی، ارتباطـات سیتیریمـد ییتوانا .(1398) عبداهلل، یمحمدو  رضازاده، جواد؛

217. 

 .ت ساختاریارائه مدل اقتضایی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت سود: رویکرد معادال(. 1399) سحرسپاسی،  و ، عادلآذر ،محمدعلی ،، آقایی، فرشادسبزعلی پور

 .99-125(، 37)10، تجربی حسابداری یهاپژوهش

پذیرفته شده در بورس  یهاشرکتکمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و واقعی  هاییژگیوطه برا بررسی .(1394) فصیحی، صغری و ، غالمرضاامیرییمانیسل

 .15-34(، 8)2، حسابداری هاییبررس .اوراق بهادار تهران

مدیریت سود  و شرکتی راهبری کارهای و ساز بین مالکیت )دولتی( بر رابطه نوع کنندهیلتعد نقش بررسی .(1399عموزاده ریزی، کبری ) و ، زهرهمنشعارف

 .115-137(، 35)9، تجربی حسابداری یهاپژوهش .تهران بهادار اوراق بورسدر  شده پذیرفته یهاشرکت تعهدی( در و )واقعی

 در تهران )با بهادار اوراق در بورس سهام آتی بازده بینییشپ در هاییدارا رشد مختلف یمعیارها (، بررسی1392مشایخی، بیتا، افتخاری، وحید، پروایی، اکبر )

 .99-112(، 19)6، بهادار اوراق تحلیل مالی دانش .(عاملی تحلیل رویکرد گرفتن نظر

 .تهران رسا، انتشارات چهارم، و بیست چاپ اول، جلد. بازرگانی و اقتصاد در آمار (.1388) محمد وفرستی،ن

در بورس اوراق بهادار تهران.  شدهرفتهیپذ یهابانک یگذارهیسرما ییاراک و یمال یداریپا نیب ارتباط ی(. بررس1396) ایرؤ ،یداراب و حسین ،یسلطان واعظ

 .39-53، 35، مدیریت و حسابداری یهاپژوهشماهنامه 

، تجربی حسابداری یهاپژوهش .درمانده مالی از دیدگاه هموارسازی سود با استفاده از قانون بنفورد یهاشرکتتحلیل (. 1399) ایرؤدارابی،  و وقفی، سیدحسام

10(37 ،)53-27. 
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