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Abstract 
Fraudulent financial reporting has adverse effects on external and internal groups, including 

human resources. If employees are affected by the company's fraudulent financial reporting, 

they will be harmed along with other shareholders. The purpose of this study is to investigate 

the consequences of fraudulent financial reporting on corporate human resources. For this 

purpose, a sample of 165 companies listed on the Tehran Stock Exchange for a period of 10 

years from 2009 to 2018 was used. The present study is a descriptive-analytical research in 

terms of classification in terms of method, and since the historical information of companies 

has been used, it is also an applied research based on the purpose. To measure human 

resources, two indicators of changes in the number of employees as well as their salaries have 

been used. The research data were extracted from the financial statements of companies and 

analyzed using a regression model using a combined data method using Ives software. 

Findings showed that in the years under review, there was a significant relationship between 

fraudulent financial reporting and changes in the number of employees in the fraud period and 

before and after fraud, and also between fraudulent financial reporting and staff salaries in the 

fraud period and previous periods. And there is a significant relationship after cheating. These 

relationships are significantly different in high-growth and low-growth companies. 
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Extended Abstract.  

1.  Introduction 
Fraudulent financial reporting has grown 

significantly in recent years. With the financial 

crisis in companies such as Enron, Global 

Crossing and Worldcom, the issue of fraudulent 

financial reporting became very important. 

According to international accounting and 

reporting standards, financial records must 
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provide accurate and relevant information 

(Svabova et al., 2020). Dissemination of 

inaccurate information leads information users to 

make wrong decisions (ISA Tak, 2011). 

Employees rely on information from and about 

the firm when making careerchoices and are 

important stakeholders of the firm. If employees 

are misled to the prospects of the firm during the 

fraud, they could suffer along with other 

stakeholders (Choi et al, 2021). While the true 

impact of fraudulent financial reporting is a 
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matter of fundamental importance, a study of 

previous domestic research shows a fundamental 

gap in this area and that is the lack of attention to 

its consequences on human resources that are 

considered the most valuable assets in today's 

companies. Thus, the main question of the 

research is whether fraudulent financial reporting 

affects the human resources of companies. 

2. Methods 
In this paper, the consequences of fraudulent 

financial reporting on corporate human resources 

have been investigated. For this purpose, a 

sample of 165 companies listed on the Tehran 

Stock Exchange for a period of 10 years from 

2009 to 2018 was used. To measure human 

resources, two indicators of changes in the 

number of employees as well as their wages have 

been used. To calculate the variable number of 

employees, the number of employees at the end 

of the company's fiscal year is used, and to 

calculate the wages, the total annual wages of the 

company's employees are used. To measure 

fraud, it has been done that the participant in this 

period has committed fraudulent financial 

reporting if he has presented his financial 

statements in the next period (Badertscher et al., 

2012). The research data were extracted from the 

financial statements of companies and analyzed 

using a regression model using a combined-data 

method using Ives software.   

3. Results 
The results of the research test show that there is 

a positive and significant relationship between 

fraudulent financial reporting and changes in the 

number of employees. This means that increasing 

fraudulent financial reporting increases the 

number of employees. The results also show that 

fraudulent financial reporting in the pre-fraud and 

post-fraud periods is different. Fraudulent 

financial reporting in the post-fraud period has a 

more direct impact on the relationship between 

fraudulent financial reporting and staffing 

changes. In addition, there is a relationship 

between the interactive variable of fraudulent 

financial reporting and high growth opportunities 

with changes in the number of employees and 

also between the interactive variable of 

fraudulent financial reporting and low growth 

opportunities with changes in the number of 

employees. In other words, increasing growth 

opportunities in companies raises the severity of 

the relationship between fraudulent financial 

reporting and employee turnover. Examining the 

relationship between fraudulent financial 

reporting and changes in company employee 

wages shows that increasing fraudulent financial 

reporting increases changes in employee wages. 

Coefficients of fraudulent financial reporting 

variables in the pre-fraud and post-fraud periods 

mean that there is a direct relationship between 

fraudulent financial reporting and changes in 

employee wages. This result shows that 

fraudulent financial reporting in the post-fraud 

period has a more direct impact on the 

relationship between fraudulent financial 

reporting and changes in employee wages. High 

(low) growth opportunities directly affect the 

relationship between fraudulent financial 

reporting in the period before (after) fraud and 

changes in the number of employees. 

4. Conclusion 
It can be said that disruption in the labor market 

after financial fraud in companies due to 

economic shocks and financial crises has many 

consequences; further studies and research 

should be done in this field, because there is little 

evidence in this regard. Therefore, the 

consequences of fraudulent financial reporting in 

the field of human resources and management of 

its effects in organizations should be considered 

very important. Employees should be given more 

attention in such situations, and the expansion of 

research in this area is particularly sensitive in the 

context of inflationary and developing 

economies. 
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 چکیده
جا هب تسازمانی و داخل سازمانی ازجمله منابع انسانی شرکهای برونآثار سوئی بر گروهگزارشگری مالی متقلبانه، 

بینند. گذارد. اگر کارکنان تحت تأثیر گزارشگری مالی متقلبانه شرکت قرار بگیرند، همراه با سایر سهامداران آسیب میمی

ها است. به این منظور از ع انسانی شرکتبررسی پیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابهش، هدف از این پژو

 0312تا  0311ساله از سال  01ی شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 061ای شامل نمونه

که از تحلیلی است و ازآنجایی-یبندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفاستفاده شد. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه

ری منابع گیاست. برای اندازه یهدف نیز از نوع تحقیقات کاربرد یشده است، بر مبنا ها استفادهتاطالعات تاریخی شرک

های پژوهش از ها استفاده شده است. دادهانسانی از دو شاخص تغییرات تعداد کارکنان و همچنین حقوق و دستمزد آن

وتحلیل های ترکیبی مورد تجزیهیونی به روش دادهها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسهای مالی شرکتصورت

های مورد بررسی بین گزارشگری های پژوهش نشان داد که در سالافزار ایویوز قرار گرفت. یافتهبا استفاده از نرم

شته و ای معناداری وجود دهای قبل و بعد از تقلب رابطهی تقلب و دورهمالی متقلبانه و تغییرات تعداد کارکنان در دوره

ی طههای قبل و بعد از تقلب رابی تقلب و دورههمچنین بین گزارشگری مالی متقلبانه و حقوق و دستمزد کارکنان در دوره

 داری است.های با رشد باال و رشد پایین دارای تفاوت معنامعناداری وجود دارد. این روابط در شرکت

 :هاکلیدواژه

حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان، 

گزارشگری مالی متقلبانه، منابع 

 ها.انسانی شرکت

 مقدمه 1
 توجهیقابلرشد  ریاخ هایسالدر  یمال یتقلب در گزارشگر

 انرونهمچون  ییهادر شرکت یداشت. با بروز بحران مال

(Enron)نگی، گلوبال کراس (Global Crossing) و ورلد کام 

(Worldcom) ،تیاهم از یمال یتقلب در گزارشگر یمسئله 

حسابداران رسمی  یجامعهطبق تعریف  .شد باالیی برخوردار

 که تفاوت آن با است حقوقی یگستردهآمریکا، تقلب یک مفهوم 

طبق بنـد اشتباه در خودآگاه یا ناخودآگاه بودن آن عمل است. 

شـامل  ـفیتحر ـران،یا 411شـماره  یحسابرسـ اسـتاندارد

 یـاافش ـایارائـه  ،یبندطبقه ینحوه مبلغ، نیب رتیهرگونـه مغـا

 ینحوه و مبلـغ، یمـال یهادر صورت شدهگزارش قلم کی

                                                      
  برزگر هللاقدرت :نویسنده مسئول * 

، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، استادیار آدرس:

 ایران. 

 gh-barzegar@umz.ac.ir ایمیل:

 

 

آن قلـم طبـق الزامـات افشـاء  یافشـا ـایارائـه  ،یبندطبقه

 از یناشـ توانندمی هاتحریف اسـت. یحسابدار یاسـتانداردها

اشـتباه  ،اسـتاندارد ـنیا 4و  3د. طبـق بنـد نشـتقلـب با ـایاشـتباه 

 یمـال یهادر صورت یسـهو ـفیست از هرگونـه تحرا عبارت

و تقلـب عبارت  مـورد افشـاء؛ ـکی ـایمبلـغ  کیحذف  شـامل

ز چند نفر ا ای کی بکارانهیفر ـای یاست از هرگونـه اقـدام عمـد

 یتـیمز ـکیاز  یبرخـوردار یاشـخاص ثالـث بـرا ـای رانیمـد

 صاداقتیک مبحث اساسی در امروزه تقلب  ی.رقانونیغ ـاینـاروا 

. با توجه به عضویت سازمان بورس و شودمیکشور قلمداد 

اوراق  هایکمیسیون المللیبیناوراق بهادار در جمع اعضای 

به ارتقای کیفیت اطالعات مالی توجه به  الزام بهادار،

 & Sajadi) دارد ایویژهمالی متقلبانه اهمیت  گزارشگری
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادیقدرت 

Kazemi, 2016 طبق استانداردهای حسابداری و .)

سوابق مالی باید اطالعات درست و  المللیبین گزارشگری

انتشار  (.Svabova et al., 2020) دهدمرتبطی را ارائه 

از اطالعات را به  کنندگاناستفادهندارد  اتی كه صحتالعاط

اطالعات شفاف، دقیق و . دهدمیسمت تصمیمات اشتباه سوق 

و بستانکاران  گذارانسرمایهبه کاربرانی مثل  اطمینانقابل

 (.Tak, 2011) بگیرندتصمیمات هوشمندانه  دهدمیاجازه 

مالی متقلبانه مانند هر تقلب دیگری، آثار  هایصورت

 ناپذیریجبراناقتصادی  هایخسارت ودنبال دارد  مخربی را به

به  درنهایتکه  آوردمیدرگیر به وجود  هایشرکترا در 

و در مواردی هزاران  هادهورشکستگی و از دست رفتن 

برای افراد درگیر در تقلب منجر خواهد  ویژهبهفرصت شغلی 

را که این پدیده باعث از بین رفتن نتایج، عملیات عادی و شد؛ چ

 ,Mousavi Barzegari) شودمیمذکور  هایشرکتعملکرد 

2016). 

مالی متقلبانه آثار سوئی بر طیف بسیاری اعم  هایگزارش

. از گذاردمی جابهی و داخل سازمانی سازمانبروناز افراد 

و تمامی  گذارانسرمایهبه  توانمیز سازمانی گروه خارج ا

 نندکمیشرکت استفاده  شدهارائهکه از اطالعات مالی  هاییگروه

نفی پیامدهای م ریتأثاشاره کرد. منابع انسانی شرکت نیز تحت 

 حقوق و ،مثال طوربه. گیردمیی مالی متقلبانه قرار هاگزارش

. مدیران نیز از این شودمیدستمزد کارکنان دستخوش تغییر 

پیامدها مصون نیستند. حتی به اعتبار حرفه حسابداری و 

. در کل پیامدهای گزارشگری شودمیحسابرسی نیز لطمه وارد 

 باعث کاهش ،مثال طوربهمالی متقلبانه بسیار گسترده است. 

 ،شوندیممدیران و حسابداران اخراج  ،شودیمارزش شرکت 

آسیب به شهرت و  ،رودمیدست از  گذارانسرمایهاعتماد 

اقدامات قانونی را در پی دارد و باعث کاهش سودآوری آتی در 

 (.Vlad et al., 2011) شودمیبلندمدت 

حقوق و دستمزد و استخدام  ازجملهبازار کار نیروی انسانی 

کیفیت  ریتأثو اخراج نیروی انسانی تا حد زیادی تحت 

شرکت بر امنیت  اندازچشم چراکهالی است؛ گزارشگری م

نیروی انسانی اجزای . گذاردیم ریتأث هاآنشغلی و منافع مالی 

هستند. سالمت و عملکرد  وکاریکسبزنده و پویای پیکر هر 

 وکاربکسمستقیم روی نتایج کل  ریتک افراد، تأثبهدرست تک

 ازمندیخود، ن یتوسعهو  شرفتیسازمانی برای پ هر .دارد

و نقش  گاهیو کالن است. جا خرد هایریزیبرنامهراهبرد و 

منابع اصلی سازمان،  عنوانبهراهبردها  نیدر ا یانسان یروین

نیروی انسانی برخوردار است.  ایالعادهفوقاز اهمیت و اعتبار 

و  شودمیقلمداد  هاسازمانتوانمند یکی از منابع مهم و اساسی 

به اهداف، به نیروی انسانی کارآمد برای رسیدن  هاسازمان

(. Shirazi & Hosseini Robat, 2015) باشندمینیازمند 

است که هر  ییدارا ترینباارزشو  ترینمهمانسانی،  ینیرو

 وریبهرهافزایش  (.1711، 0یانگ) دارد اریسازمان در اخت

 یوربهرهبه افـزایش  تواندمی هابخشکار در هر یک از  ینیـرو

و  هاشرکت یرشـد اقتصاد یو در نهایـت ارتقـا یاقتصـاد

 (.Giauque et al., 2010د )منجر شو هاسازمان

                                                      
1. Yang 

برای منابع انسانی  متقلبانه یمال یگزارشگرپیامدهای 

ن آ یامدهایپ یدارد که لزوم بررس زیمتما یژگیسه و هاشرکت

در  یسع رانی، مداول .(Jung et al., 2021) کندیم جابیرا ا

موضوع  نیدارند. ا یمال یپنهان کردن تقلب در گزارشگر

د؛ کننده باشگمراه بهره وران ریان مانند ساکنکار یبرا تواندیم

مشابه و همکار در صنعت که  یهاشرکتسهامداران و یا مانند 

 ماتیتصم ،کنندهگمراه یعات مالبا استفاده از اطال

(. Beatty et al., 2013) کنندیناکارآمد اتخاذ م یگذارهیسرما

شرکت هستند و منافع بلندمدت  ورانبهرهاز  زیان نکندوم، کار

 گیردیشرکت قرار م یاقتصاد طیشرا ریها تحت تأثآن

(Becker, 1994.) دست به  توانندیم رانیمد ،مثال یبرا

 حتی .بدهند ندهیدر آ انکنارآن را ک نهیبزنند که هز یاقدامات

به  هاآن یبرا از دست دادن شغل مانند ییامدهایپممکن است 

، نمونه عنوانبه(. Choi & Gipper, 2021) باشدشته دنبال دا

شغل خود را از  7117کارگر فقط در ژوئن  02111

(. سوم، معموالً Noguchi, 2002از دست دادند ) "7ورلدکام"

، رندیگیمتقلبانه م یبه گزارشگر میهستند که تصم رانیمد نیا

 ریان شرکت تأثکنهمه کار یرو تواندیسوء رفتارها م نیاما ا

 برندباز شهرت بد شرکتشان رنج  ممکن استان کنکار .بگذارد

(Fama, 1980)جادیا عثارتباط با شرکت متقلب با ،نیبنابرا ؛ 

 ددهینشان م یژگیسه و نی. اشودمی ندهیدر آ یبدنام ایمجازات 

 .اشدان مرتبط بکنبا کار تواندیمتقلبانه م یمال یکه گزارشگر

کارآمد  یحسابدار یهاستمیبه سکنان کارافزون بر این 

 یمال یگزارشگر یواقع راتیتأث کهیدرحال. دهندیم تیاهم

؛ مطالعه است یاساس تیاهم یاست که دارا یموضوع متقلبانه

تحقیقات پیشین داخلی یک شکاف اساسی در این زمینه نشان 

 و آن عدم توجه به پیامدهای آن بر منابع انسانی است که دهدمی

 ؛شوندمیقلمداد  یامروز یهادر شرکت ییدارا ترینباارزش

اصلی پژوهش این است که آیا گزارشگری  یمسئلهبنابراین 

 ؟گذارندمی تأثیر هاشرکتمالی متقلبانه بر منابع انسانی 

 پژوهش ینهیشیپمبانی نظری و  2
وارد م ای مبالغی حذف عمد ای فیتحر متقلبانه یمال یگزارشگر

 کنندگاناستفاده بیفر یبرا ،یمال هایصورتافشا از 

های (. گزارشTarasi et al., 2019است ) یمال هایصورت

از طریق  تواندمیمدیریت(،  مالی متقلبانه )مانند تقلب

حسابداری، کاربرد نادرست  هایثبتیا تغییر در  کاریدست

افراط و تفریط در مانند ) عمدی طوربهاصول حسابداری 

 تنادرست اطالعا یارائهیا  حذف وبرآوردهای حسابداری( 

 ,Rezaei & safari) دهدرخ  مالی هایصورتدر  بااهمیت

تقلب در گزارشگری مالی بر صداقت، کیفیت و  (.2019

 یناش بی. آسگذاردمی تأثیر منتشرشده،اطمینان به گزارش مالی 

پس و س گذارانسرمایهمالی متقلبانه شرکت ابتدا بر  گزارش از

 کنندمیاطالعات مالی شرکت اعتماد بر افراد دیگر که به 

و سایر مؤسسات مالی که به شرکت  هابانک مانند ؛مشهود است

ان تحلیلگر کاال، شرکا، کنندگانتأمین، مشتریان، دهندمیوام 

ت و عینیت حرفه بیمه. حتی صداق هایشرکتمالی، وکال و 

حسابرسی را هم به خطر  مؤسساتحسابرسی، حسابرسان و 

2. Worldcom 
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. قدرت هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادی

و از کارآمد  گذاردمی تأثیرو بر بازارهای سرمایه هم  اندازدمی

کاهش  ایو  یممکن است باعث ورشکستگو  کاهدمیبودن آن 

 (. Vlad et al., 2011شود) زیشرکت متقلب ن یارزش اقتصاد

 یمال یهاصورت یارائهكه تجدید  وجود دارد یتحقیقات متعدد

 یشگربودن گزار تیفیکیعنوان بارزترین نشانه تقلب و برا به

که در این  (Badertscher et al., 2012) انددانسته یمال

گزارشگری مالی  گیریاندازهپژوهش از همین معیار برای 

 استفاده شده است. متقلبانه

ان از شرکت با کاهش حقوق کنشغل کار ریو تغ جاییجابه

 یارتباط منف یمال یهاگزارش یارائه دیدها و تجو دستمزد آن

 کارکنانشانبه  ترفیضع یبا افشا یهاشرکت نیهمچن. دارد

 یژگیو کی(. Bai et al., 2018) پردازندمی یشتریبوق حق

 ،رانیمداغلب است که  نیمتقلبانه ا یمال یگزارشگر یبرجسته

تا عملکرد  کنندمیدر مورد شرکت را جعل  یاطالعات عموم

جه ان با توکنکار کهید. درصورتنرا نشان ده یبهتر یاقتصاد

در آن شرکت متقلب کننده شغل خود را اطالعات گمراه نیبه ا

 ندهیآدر  . این کارکنانندیآیدرمتحت استخدام آن  یا حفظ کرده و

مثال، اگر شرکت طبق برای خواهند شد.  یدچار شوک منف

آشکار  تقلب اینرفت و  شیمتقلبانه پ یمال یانداز گزارشگرچشم

 نهیشده است هزدروغ گزارشنسبت به آنچه به رکتشد، ش

 & Brown) گذاردیم رینان هم تأثککار یکه رو دهدیم

Matsa, 2016 گزارشگری مالی متقلبانه پیامدهای ناگواری .)

 کیمتقلب  رانیمد. گذاردمی جابهبر مدیران شرکت نیز 

 را بر یگریعام د یشرکت سهام تیریمد توانندیشــرکت نم

استخدام در  از و دهندیم از دستخود را  شغل ؛رندیعهده بگ

ی که از طریق سهام داشتند ثروت د.شونیممشاغل مشابه محروم 

از بورس و  دهندیمرا از دست  بر سهامشان یمبتن یایمزاو 

 شده شناختهلحاظ قانونی متهم  از .شوندمی محروم اوراق بهادار

 Choi) شوندیم محکوم حبس ای مهیموجب آن در غالب جربهو 

& Gipper, 2021.) یهاگزارش، (7170) گیپر ویی وچ 

 هانآ را بررسی کردند. نانکآن بر کار یامدهایمتقلبانه و پ یمال

قلب تقلب و بعد از ت نیقبل از تقلب، در ح یدورهبه سه را تقلب 

 یرهدوتعداد کارکنان در ها نشان داد که نتایج آن. کردند میتقس

بعد از تقلب کاهش  یدورهو در  شیتقلب و قبل از آن افزا

تقلب و  یدورهحقوق و دستمزد کارکنان در  نی. همچنابدییم

 یهادر دوره رانی. مدابدییبعد از تقلب کاهش م یدوره

 ازحدشیکار ب یرویمتقلبانه در ن یمال یگزارشگر

ار در ک یروین ازحدشیاستخدام ب لیبه دل کنندیم گذاریسرمایه

 تعدادتقلب،  افتنی انیها هنگام پاتقلب، شرکت یدوره یط

پس  یدورهکارکنان در  ی. رشد منفدهندمیکارکنان را کاهش 

 .تقلب است یدورهها در آن ازحدشیاز رشد ب یاز تقلب ناش

اد تقلب، عواقب مشابه با افر یبعد از افشا نییکارکنان سطح پا

دست دادن شغل  از ،مثال یبرا شوند؛یدر رده باال را متحمل م

 ؛مهم است اریموضوع بس نیو صدمه به شهرت. ا یو بدنام

در تقلب ندارند.  یتمشارک نییاغلب کارکنان سطح پا رایز

 عدم خاطرهب ایو  شوندیمرتکب تقلب م ای رانیمد کهیدرحال

ممکن  نیکشف مقصر هستند؛ بنابرا یبرا ینظارت فیانجام وظا

                                                      
1. Choi, et al. 
2. Baik, et al. 

د ها در انتظار باشآن یبرا یشتریاست انتظار برود که عواقب ب

و  دیکارکنان جد یدستمزد برا شیعدم افزا .ستین طورنیکه ا

متقلب نشان  یهاموجود همراه با رشد کارکنان در شرکت

ا در ت کنندینم ییرا شناسا یکه کارکنان تقلب حسابدار دهدیم

. ازای تحمل ریسک موجود دستمزد بیشتری مطالبه کنند

باشد که اصطکاک  نیاز ا یحاک تواندیم جهینت نیا نیهمچن

با وجود خطر افشا شدن تقلب در شرکت متقلب،  یشغل ضیتعو

ر افت درآمد د .شودیکارکنان م شتریدستمزد ب یمطالبهمانع از 

 موضوع سازگار است: نیپس از تقلب با چند یدوره

 یهسرمایتقلب در شوک هستند و  ینتیجهکارکنان از  -الف

 یهاتیرفته است، فعالصنعت ازدست ایخاص شرکت  یانسان

وارد بازار  ایمؤثر انجام داده و  ریطور غرا به یشغل یجستجو

 (.Jacobson et al., 1993. )شوندیکار شلوغ م

 دبرنیاز تقلب رنج م یناش یکارکنان از ننگ و بدنام-ب

(Gibbons & Katz, 1991.) 

مجازات  ،نیبنابرا ؛هستند لیکارکنان در تقلب دخ -ج

 (.Fama, 1980) شوندیم

 یمال یگزارشگر پیامدهای، (7170) جانگ و همکاران

عداد ت شیافزاشاهد  هاآنردند. ک یان را بررسکنبر کار متقلبانه

. اندبودهتقلب  یدورهکاهش دستمزد در  رغمعلی کارکنان

مطلوب که ناشی از  اندازچشمکارکنان ممکن است به دلیل 

گزارشگری مالی متقلبانه است به شرکت بپیوندند. پس از 

متقلب وجود  هایشرکتاشتغال در  یرشد منفتقلب  یدوره

 دارد.

 تیفیک ایآ کهبررسی کردند  (7071) 0و همکاران چویی

 ریتأث هاآنکارکنان و دستمزد  یبر گردش مال یمال یگزارشگر

با  یمال یگزارشگر نییپا تیفیک ،هاآن؟ طبق پژوهش گذاردمی

ممکن است چرا که  ان مرتبط است،کنکار یگردش مال ریسک

کارکنان در مورد دریافت حقوق و دستمزد خود در آینده متضرر 

 یشتریب دستمزد ،خطر نیتحمل ا یان براکنکار ،نیبنابرا ؛شوند

. با وجود برابر بودن این ریسک بین تمامی کنندمیتقاضا 

ه دلیل ب بیشتری باالتر دستمزد التیکارکنان با تحص، هاگروه

ورود  همچنین. کنندمی تقاضا یمال یگزارشگر بودن کیفیتبی

مالی  هایزارشگبا  هایشرکتو خروج منابع انسانی نیز در 

 بیشتر است. کیفیتبی

 تیفیک بین کهفتند ایدر (7101) 7و همکاران بیک

 یمنف یرابطهنان کبا متوسط دستمزد کار یمال یگزارشگر

 یرگزارشگ تیفیک نیب یمنف یرابطه یمحرک اصل .دارد وجود

 یگزارشگر تیفیاز ک یاریو دستمزد کارکنان، جزء اخت یمال

غیر تکنولوژیک و  هایشرکت. این ارتباط منفی در است یمال

 کارکنان بیشتر است. هایاتحادیهدارای 

 نییپا تیفیکه ک افتندیدر (7111) 3و همکارن سیفرنس

 ارتباط یبازده سهام و نسبت سود به بده اب یمال یگزارشگر

 ینگهدار یبرا یشتریبه سود و بازده ب گذارانسرمایهدارد. 

 نیا. دارند ازین ترپایینی کیفیت اوراق بهادار با گزارش مال

3. Francis, et al. 
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادیقدرت 

 0و همکاران لمبرت کیورئت بینیپیشاز  یشواهد تجرب

ت اطالعا نییپا تیفیک گویندمیکه  کندمی یبانیپشت (7107)

 ینقد هایجریان عیبازار را در مورد توز یابیارز یحسابدار

خود نرخ بازده  ینوبهبهکه  کندمی فیتضع هاشرکت ندهیآ

 .دهدمی شیرا افزا گذارانسرمایه موردنیاز

پیامدهای گزارشگری  (7102) 7گرویسبرگ و سرافیم 

بق طبررسی کردند.  هاشرکتمالی متقلبانه را بر کارکنان سابق 

ر د تقلب در یننگ، کارکنان سابق شرکت که دخالت ینظریه

و  یبدنام لیممکن است به دل زنی اندنداشته یمال یگزارشگر

 ندهیدر آ یدستمزد کمتر درنتیجهننگ مرتبط متضرر شوند و 

. این شواهد حتی برای کارکنانی که یک سال قبل از داشته باشند

 ، نیز وجود دارد.اندکردهک وقوع تقلب شرکت را تر

 یمنف یرابطهدریافتند که  (7104) زادهجهانشاد و سرداری

د وجومتقلبانه  یمال یگزارشگر رشد درآمد با انیم دارمعنیو 

 حتمال ارتکاباباشد  شتریکه هرچه رشد درآمد ب یمعن نیادارد. 

 کیاست که هرچه رشد درآمد  نیا بر انتظار. تقلب کمتر است

 ،جهیتو درن شتریو کارکنان ب رانیباشد درآمد مد شتریشرکت ب

 .درآمد کمتر است کاریدست ایجهت ارتکاب تقلب و  زهیانگ

و  یفمن یرابطهمتقلبانه  یمالی رشد کارکنان و گزارشگر نیب

 ترشیکه هرچه رشد کارکنان ب یمعن نیوجود دارد به ا یمعنادار

 .احتمال ارتکاب تقلب کمتر است ،باشد

در ادبیات مالی کشور ما وجود دارد که گزارشگری  خألاین 

مالی متقلبانه چه پیامدهایی برای کارکنان دارد، در این راستا 

 زیر تدوین شد: هایفرضیه

تعداد  راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر نیب. 0 یفرضیه

 .د داردوجو معناداری یرابطهها کارکنان شرکت

تعداد  راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر نیب. 7 یفرضیه

 یرابطهقبل و بعد از تقلب  یدورهها در کارکنان شرکت

 وجود دارد. معناداری

. بین گزارشگری مالی متقلبانه و تغییرات تعداد 3 یفرضیه

تفاوت های دارای رشد باال و رشد پایین کارکنان در شرکت

 وجود دارد. معناداری

حقوق  راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر نیب. 4 یفرضیه

 وجود دارد. اداریمعن یرابطهها و دستمزد کارکنان شرکت

. بین گزارشگری مالی متقلبانه و تغییرات حقوق 1 یفرضیه

قبل و بعد از تقلب  یدورهها در و دستمزد کارکنان شرکت

 وجود دارد. معناداری یرابطه

تعداد  راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر نیب. 6 یهفرضی

 یدورهدر  ن،ییرشد باال و رشد پا یدارا یهاکارکنان در شرکت

 وجود دارد. معناداریقبل و بعد از تقلب تفاوت 

در  یعامل مهم عنوانبهرشد شرکت همواره  هایتئوری

 Ghaemi et) تگرفته شده اس نظر در یتجار اتیتکامل ادب

al., 2014.) ارائه شده،  دیتجد یمال هایصورت ،گرید یاز سو

                                                      
1. Lambert, et al. 
2. Groysberg & Serafeim 

نبودن و  اتکاقابلرا در خصوص  یشفاف، اطالعات صورتبه

 گذشته ارائه خواهد هایدوره یمال هایصورت نییپا تیفیک

 کنندگاناستفادهاطمینان  که کاهش رودمیانتظار  نمود.

 ث، باعکنندهارائهتجدید  هایشرکتمالی نسبت به  هایصورت

در جذب منابع مالی  ازجمله هاشرکتبروز مشکالتی برای 

 Kardan) باشدتأثیرگذار  هاشرکت گردد و در نهایت بر رشد

, 2016.et al) .ه نشان داد ک (7103) 3و همکاران آلبرینگ

کاهش  یمال هایصورت یارائه دیبه دنبال تجد هاشرکترشد 

 هاییویژگیبا رشد باال،  هایشرکت همچنـین، .افتیخواهد 

مدیران را به استفاده از اقالم تعهدی اختیاری،  زهدارنـد کـه انگیـ

 در( درآمـد ەدهنداقالم تعهدی اختیاری مثبت )افزایش ویژهبه

 دهدمیعملکرد مطلـوب آتـی شـرکت، افـزایش  دهیعالمت

(Robin & Wu, 2015 .) با توجه به اهمیت موضوع رشد

که  مالی در ایران هایصورت یارائهو وفور تجدید  هاشرکت

تقلب در گزارش مالی در نظر  یدهندهنشاندر این پژوهش 

ده ش نیراستا تدو نیسوم و ششم در ا هایفرضیهگرفته شده؛ 

 است.

 پژوهش یشناسروش 3
پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر 

تجربی های نیمهها از نوع پژوهشگردآوری داده یشیوه

های اثباتی حسابداری است که پژوهش یحوزهرویدادی در پس

با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و الگوهای 

آماری این پژوهش  یجامعه. ده استاقتصادسنجی انجام ش

در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله  شدهپذیرفتههای شرکت

 هاییشرکتاست. همچنین  0312-0311 یهاسال یزمان

 اند که از شرایط ذیل برخوردار بودند:قرار گرفته مدنظر

در بورس اوراق بهادار تهران  0312پایان اسفندماه سال  تا 

 ؛باشد شدهه رفتیپذ

 به پایان اسفندماه باشد؛ یها منتهآن یمال سال

 نداده باشد؛ یپژوهش، تغییر سال مال یزمان یدوره یط

، یمال یهامتفاوت، جزء مؤسسه تیماه لیدل به

 ها نباشد؛و بانک یگذارسرمایه

تا  0311 یهاسال یها طشركت موردنیاز یاطالعات مال

 .در دسترس باشد 0312

شرکت طی ده سال  061، ذکرشدهبا توجه به معیارهای 

 ها انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه

های مالی و های پژوهش حاضر با مراجعه به صورتداده

های های مالی شرکتهای توضیحی همراه صورتیادداشت

ه شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود در سامانپذیرفته

رد آوافزار رهبورس اوراق بهادار و نرمکدال، پایگاه اینترنتی 

 ازیموردن اطالعات به هاداده تبدیل جهت. نوین استخراج شد

ها نهایی داده وتحلیلتجزیهبرای  اکسل و افزارنرم از پژوهش

3. Albring, et al. 
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شده  استفاده 0ایویوز افزار اقتصادسنجینرم 1 ینسخهنیز از 

 .است
 مدل و متغیرهای پژوهش: 3.1

 یرابطهاول تا ششم به ترتیب از  هایفرضیهآزمون  منظوربه

 :شودمیاستفاده  6تا  0

 :0 یرابطه

𝐸𝑀𝑃𝐿𝑂𝑌𝑀𝐸𝑁𝑇𝑖𝑡

=∝0+∝1 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 +∝2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡

+∝3 𝑅𝐴𝑖𝑡 +∝4 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+∝5 𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 +∝6 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀 

 

 :7 یرابطه

𝐸𝑀𝑃𝐿𝑂𝑌𝑀𝐸𝑁𝑇𝑖𝑡

=∝0+∝1 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷+∝2 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 +∝3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡

+∝4 𝑅𝐴𝑖𝑡 +∝5 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+∝6 𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 +∝7 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀 

 :3 یرابطه

EMPLOYMENT𝑖𝑡

=∝0+∝1 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀1
+∝2 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀2+
∝3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 +∝4 𝑅𝐴𝑖𝑡

+∝5 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +∝6 𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡

+∝7 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀 

 

 :4 یرابطه

𝑊𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 =∝0+∝1 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 +∝2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡

+∝3 𝑅𝐴𝑖𝑡 +∝4 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+∝5 𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 +∝6 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀 

 

 :1 یرابطه

𝑊𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 =∝0+∝1 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷
+∝2 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷+∝3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡

+∝4 𝑅𝐴𝑖𝑡 +∝5 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+∝6 𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 +∝7 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀 

 :6 یرابطه

                                                      
1 Eviews 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 =∝0+∝1 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀1
∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 +∝2 𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

∗ 𝐷𝑈𝑀2
∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷+∝3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡

+∝4 𝑅𝐴𝑖𝑡 +∝5 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+∝6 𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 +∝7 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀 

 

 :هارابطهکه در این 

Employment ( ؛)ریمتغ یمحاسبه یبراتعداد کارکنان 

اده شرکت استف سال انیان در پاکنن، از تعداد کارکناتعداد کار

 .(Choi & Gipper, 2021) شودیم

Wage :)از  )حقوق و دستمزد کارکنان حقوق و دستمزد

 ودشیان شرکت استفاده مکنکار یساالنهکل حقوق و دستمزد 

(Choi & Gipper, 2021). 

Fraud  ن آ گیریاندازه)گزارشگری مالی متقلبانه(: برای

شركت در این دوره مرتكب  یصورت درعمل شده که  گونهاین

خود  یمال یهامتقلبانه شده است كه صورت یمال یگزارشگر

 این ،بیترتنیابعد، تجدید ارائه كرده باشد. به یدورهرا در 

 ,.Badertscher et al) كردمتغیر مقدار یك را اختیار خواهد 

 (.Farajzadeh & Aghaei, 2015؛ 2012

pre-fraud:  مالی قبل یدورهدر  متقلبانهگزارشگری مالی 

 لب؛از تق

 post-fruad مالی  یدوره: گزارشگری مالی متقلبانه در

 بعد از تقلب؛

 DUM1(رشد باال یهافرصت :)ریاگر مقدار متغ 

 ؛کی با باشد برابر است انهیاز مقدار م شیرشد ب یهافرصت

 .شده استصورت عدد صفر در نظر گرفته نیا ریدر غ

 DUM2(رشد  یهافرصت :)ریاگر مقدار متغپایین 

ر د کیباشد عدد  انهیرشد شرکت کمتر از مقدار م یهافرصت

 صورت عدد صفر منظور شده است. نیا ریغ

 SIZE(برابر است با لگاریتم طبیعی  یاندازه :)شرکت

 شرکت. هایداراییجمع ارزش 

RA (دارا بازدهی)پس از کسر  یاتی: درآمد عملیی

 .هاییکل دارا بر میاستهالک تقس

LEV (اهرم) :یهایجمع کل بده میبرابر است با تقس 

 .شرکت یهاییشرکت بر کل دارا

QTOBIN (رشد فرصت)هایی: ارزش بازار دارا 

 .هاییدارا یارزش دفتر بر میتقس
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SG  یجار فروش سال یعیطب تمی: لگار(فروش رشد)نرخ 

 ,Choi & Gipper) فروش سال قبل یعیطب تمیلگار یمنها

2021). 

 پژوهش یهاافتهی 4

 آمار توصیفی 4.1

 درمدل  یرهایمربوط به متغ یفیآمار توص تیخالصه وضع

ارائه شده است. 0 جدول

 یفیآمار توص جینتا .1 جدول

 

مالی  گزارشگری، میانگین شودمیمالحظه  کهگونه همان

 پژوهشد مورهای دهد شرکتاست که نشان می 622/1 متقلبانه

اند. مقدار درصد بوده 62حدود  مالی متقلبانه گزارشگریدارای 

درصد  %60حدود  دهدیماست که نشان  602/1اهرم مالی 

با توجـه است.  شده نیتأم هایبدهاز طریق  هاشرکتی هاییدارا

و نزدیك به هم بودن میانگین و میانه در بیشتر  0 بـه نتـایج جدول

توان بیان كرد كـه كلیه متغیرها از توزیع یپژوهش، م یمتغیرها

نتایج آمار توصیفی حاکی از  درمجموع برخوردارنـد. یمناسب

نتایج نمونه را به  توانمی ،روازاینتنوع نمونه انتخابی است؛ 

 جامعه تعمیم داد.

 آمار استنباطی 4.2
ا هآزمون فرضیه یبرا یتركیب یهادر این پژوهش از روش داده

 ییا نامانای ییاز مانا دیابتدا با ،رونیاستفاده شده است؛ ازا

 ,Baltagiمتغیرها مطمئن بود تا دچار رگرسیون كاذب نشویم )

از ایجاد رگرسیون  یو جلوگیر یمانای یبررس ی(. برا2005

. استفاده شده است ینل -از آزمون لوین ،كاذب در این پژوهش

 قیتحق یرهایمتغ یرا برا ییآزمون مانا ،7اطالعات جدول 

 .دهدینشان م

 

 

 نیل -نیلو یحاصل از آزمون مانای جینتا .2 جدول

 سطح مانایی مقدار احتمال آماره آزمون متغیر

 I(0) مانا 111/1 -177/30 تعداد کارکنان

 I(0) مانا 111/1 -211/01 کارکنان دستمزد و حقوق

 I(0) مانا 111/1 -710/30 مالی متقلبانه گزارشگری

 I(0) مانا 131/60- 111/1 (SIZE) شرکت یاندازه

 I(0) مانا 037/01 111/1 (RA)دارایی  بازدهی

 I(0) مانا 710/00- 111/1 (LEV)مالی  اهرم

 اریانحراف مع كمترین بیشترین میانه میانگین متغیر

 2448.363 23.000 25017.000 389.500 1015.938 تعداد کارکنان

 905838.691 837.000 14011258.000 42281.000 243911.460 کارکنان دستمزد و حقوق

 0.468 0.000 1.000 1.000 0.677 مالی متقلبانه گزارشگری

 13.771 13.678 19.566 8.505 1.592 (SIZE)شرکت  یاندازه

 0.101 0.087 0.627 -1.063 0.141 (RA)دارایی  بازدهی

 0.617 0.616 4.003 0.061 0.250 (LEV)مالی  اهرم

QTOBIN 1.551 1.360 7.709 0.542 0.677 

 0.063 0.131 0.868 -2.618 18117 (SG) فروش رشد نرخ

شود یپژوهش لگاریتم طبیعی گرفته م یهامحاسبه در مدل یکارکنان برا ساالنه دستمزد و تعداد کارکنان و حقوق یاست كه از متغیرها یذكر این نكته ضرور *

 تا با سایر متغیرها همگن شوند.
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 سطح مانایی مقدار احتمال آماره آزمون متغیر

QTOBIN 231/01- 111/1 مانا I(0) 

 I(0) مانا 220/70- 111/1 (SG)فروش  رشد نرخ

 

 توجه به آزمون مانایی مطالعه با تمامی متغیرهای مورد

زمون تفاضل در آ یمرتبهباشند. بدون تفاضل مانا می ،لین -لوین

مانایی متغیرهای تحقیق است.  یدرجهدهنده سطح و مانایی نشان

مانا  ،یریگتفاضل باریکاگر متغیری نامانا باشد و با  ،واقع در

ً  0آن متغیر مانا از درجه  آنگاه ،شود میده نا  I(1) یا اصطالحا

 11/1. سطح معناداری آزمون مانایی اگر کمتر از شودمی

نتایج حاصل از  .استنشانگر مانایی آن متغیر  ،درصد باشـد

است كه  شدهدادهنشان  7لین در جدول  -لوین یآزمون مانای

 است. 11/1 یاز مانا بودن تمام متغیرها در سطح معنادار یحاك

 درنتیجه، ؛مانا بوده یریبدون تفاضل گ رهایمتغ 7 در جدول

 باشند.می  I(0) اصطالحیا به باشندمیمتغیرها در سطح مانا 

 ت.شده اسارائه ،3اول در جدول  یفرضیهنتایج آزمون 

 

 

 (1اول پژوهش و برازش مدل شماره ) یفرضیهآزمون  جینتا .3 جدول

 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑 137/1 100/1 020/7 131/1 102/0 

 𝑆𝐼𝑍𝐸 136/1- 100/1 012/3- 110/1 111/0 ا

RA 170/1- 102/1 017/0- 061/1 111/0 

LEV 131/1 101/1 211/0 120/1 176/0 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 160/1- 171/1 171/7- 113/1 130/0 

𝑆𝐺 172/1- 111/1 771/3- 113/1 106/0 

∝0 121/0 106/1 662/2 111/1 - 

 DWآماره  Fمعناداری آماره  Fآماره  R2 Adj. R2 آماره

 101/0 111/1 216/107 710/1 716/1 مقدار آماره

 

شده ارائه جیبا توجه نتادر بررسی معناداری مدل اول پژوهش 

 11/1در سطح معناداری از  F، احتمال آماره 3 جدولدر 

 دییتأدار بودن مدل معنا %11تر است كه با اطمینان کوچک

است كه  141/0شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با یم

قرار دارد؛ بنابراین  1/7تا  1/0 یاین مقدار بین مقادیر بحران

ی سریالی وجود ندارد. خودهمبستگ های مدلبین باقیمانده

 کهاست  714/1برابر  شدهلیتعد ضریب تعیینار همچنین مقد

درصد  71مدل حدود  یو كنترلدهد متغیرهای مستقل ینشان م

 ند.کنیتبیین ماز تغییرات متغیر وابسته را 

 ارائه ،4دوم در جدول  یفرضیهنتایج حاصل از آزمون 

 است. شده

 

 (2دوم پژوهش و برازش مدل شماره ) یفرضیهآزمون  جینتا .4 جدول

 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 166/1 171/1 710/7 170/1 113/0 

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 007/1 171/1 111/0 111/1 011/0 

𝑆𝐼𝑍𝐸 160/1 110/1 117/03 111/1 617/0 

𝑅𝐴 111/1- 713/0 073/1- 620/1 711/0 

𝐿𝐸𝑉 132/1 101/1 161/0 111/1 320/0 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 130/1- 111/1 711/3- 110/1 110/0 

𝑆𝐺 162/1- 111/1 711/2- 111/1 006/0 
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 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

∝0 070/1 161/1 161/6 111/1 - 

 DWآماره  Fمعناداری آماره  Fآماره  R2 Adj. R2 آماره

 101/0 111/1 173/02 311/1 300/1 مقدار آماره

 

 ،4 جدولدر كه نتایج  طورهمانمدل  یمعنادار یدر بررس

 11/1در سطح معناداری از  Fدهد احتمال آماره ینشان م

( 7دار بودن مدل )معنا %11تر است كه با اطمینان کوچک

شود. مقدار آماره یم دییتأدوم پژوهش  یفرضیهجهت آزمون 

است كه این مقدار بین مقادیر  101/7دوربین واتسون برابر با 

های بین باقیمانده دهدمیقرار دارد كه نشان  1/7تا  1/0 یبحران

ضریب ی سریالی وجود ندارد. همچنین مقدار خودهمبستگ مدل

دهد متغیرهای ینشان م کهاست  311/1برابر  شدهلیتعد تعیین

درصد از تغییرات متغیر وابسته  31مدل حدود  یكنترلو مستقل 

 .ندکنیتبیین مرا 

ه ب زیرگروهابتدا با استفاده از روش  ،برای فرضیه سوم

بین  یرابطهمتغیر فرصت رشد بر  یكنندگاثر تعدیل یبررس

گزارشگری مالی متقلبانه و تغییرات تعداد کارکنان پرداخته شده 

 گرتعدیلا بر اساس میانه متغیر ه، ابتدا شركتروازایناست؛ 

هر  ی( برا3تقسیم شد و مدل ) زیرگروهفرصت رشد به دو 

این منظور، اگر متغیر  یبرآورد شده است كه برا زیرگروه

بیشتر )كمتر( از میانه  tدر سال  iفرصت رشد برای شركت 

باشد، شركت با فرصت رشد باال )پایین( است. سپس با استفاده 

وجود یا عدم وجود  یاقدام به شناسای 2Rت از آزمون تغییرا

گر گر شده است كه در صورت وجود متغیر تعدیلمتغیر تعدیل

فرصت رشد، اثر و جهت آن با مقایسه ضریب متغیر مستقل 

بر تغییرات تعداد  زیرگروهگزارشگری مالی متقلبانه در هر 

فوق در  یهاشود. نتایج حاصل از آزمونیم یکارکنان بررس

 زیر ارائه شده است. هایجدول

 

 

 فرصت رشد کنندگیتعدیلاثر  .5 جدول

 ها با فرصت رشد پایینشركت ها با فرصت رشد باالشركت 

 احتمال مقدار tآماره  ضریب احتمال مقدار tآماره  ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑 371/1 116/7 101/1 763/1 701/7 172/1 

𝑆𝐼𝑍𝐸 710/1 710/0 016/1 321/0 110/0 160/1 

𝑅𝑜𝐴 061/1- 036/0- 111/1 1311/1- 127/7- 101/1 

𝐿𝐸𝑉 100/1 610/7 112/1 003/1 111/1 001/1 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 366/1 101/7 101/1 131/1 603/0 111/1 

𝑆𝐺 126/1- 110/0- 030/1 067/1 160/0 711/1 

β0 111/1 301/0 111/1 631/1- 000/3- 111/1 

 F احتمال مقدار Fآماره  ضریب تعیین F احتمال مقدار Fآماره  ضریب تعیین آماره

 111/1 610/7 761/1 111/1 101/7 710/1 مقدار آماره

 

 زیرگروههر  ی( برا3در بررسی معناداری مدل )

 شدهرائهاه به نتایج با توجها با فرصت رشد باال و پایین( )شركت

در سطح  زیرگروههر  یبرا Fاحتمال آماره  ،1در جدول 

معنادار  %11تر است كه با اطمینان کوچک 11/1معناداری از 

 شدهتعدیلضریب تعیین شود. مقدار یم تأییدبودن هر دو الگو 

است.  761/1و  714/1به ترتیب برابر با  زیرگروههر  یبرا

 2Rدهد كه با استفاده از آزمون تغییرات یاین نتایج نشان م
 گر فرصتوجود یا عدم وجود متغیر تعدیل یتوان به بررسیم

  ارائه شده است. 6رشد اقدام نمود كه نتایج آن در جدول 

 R2نتایج آزمون تغییرات  .6 جدول

 مقدار احتمال Zآماره 

111/7 111/1 

 

در  Fه مقدار آماردهد كه ینشان م 2Rنتایج آزمون تغییرات 

معنادار است. این نتیجه بدین معناست كه  11/1 یسطح معنادار

بین  یرابطهگر است و بر تعدیل یرشد متغیرفرصت متغیر 

 یرتأثگزارشگری مالی متقلبانه و تغییرات تعداد کارکنان 

( را برازش نمود که نتایج 3توان مدل )می، درنتیجه گذارد؛یم

 آن در ادامه گزارش شده است.
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. قدرت هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادی

ارائه شده  2سوم در جدول  یفرضیهنتایج حاصل از آزمون 

 .است

 

 (3سوم پژوهش و برازش مدل شماره ) یفرضیهآزمون  جینتا .7 جدول

 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀1 671/1 112/1 363/6 111/1 112/7 

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀2 013/1 163/1 110/7 113/1 177/7 

𝑆𝐼𝑍𝐸 131/1 162/1 112/1 116/1 116/3 

𝑅𝐴 030/1- 133/1 117/3- 111/1 013/7 

𝐿𝐸𝑉 101/1- 711/1 037/1- 111/1 233/0 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 117/1 171/1 127/1 100/1 010/3 

𝑆𝐺 131/1 101/1 236/1 060/1 761/7 

∝0 122/0 031/1 131/0 111/1 - 

 DWآماره  Fمعناداری آماره  Fآماره  R2 Adj. R2 آماره

 011/7 111/1 300/1 307/1 300/1 مقدار آماره

 

جدول نشان در كه نتایج  طورهمانمدل  یمعنادار یدر بررس

تر کوچک 11/1در سطح معناداری از  Fدهد احتمال آماره یم

( جهت آزمون 3دار بودن مدل )معنا %11است كه با اطمینان 

شود. مقدار آماره دوربین یم تأییدسوم پژوهش  یفرضیه

 یاست كه این مقدار بین مقادیر بحران 011/7واتسون برابر با 

 های مدلبین باقیمانده دهدمیارد كه نشان قرار د 1/7تا  1/0

 نضریب تعییسریالی وجود ندارد. همچنین مقدار  خودهمبستگی

دهد متغیرهای مستقل ینشان م کهاست  347/1برابر  شدهتعدیل

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  34مدل حدود  یو كنترل

 ند.کنیتبیین م

ان نش یكنترل یمتغیرها ینتایج مربوط به بررسی رابطه

بین متغیر بازده دارایی و اهرم مالی و تغییرات تعداد دهد یم

 وجود دارد. یمنفی و معنادار یرابطهکارکنان 

ارائه شده  ،1چهارم در  یفرضیهنتایج حاصل از آزمون 

 است.

 

 (4مدل شماره ) چهارم پژوهش و برازش یفرضیهآزمون  جینتا .8 جدول

 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑 063/0 611/1 773/7 176/1 130/0 

𝑆𝐼𝑍𝐸 130/1- 112/1 000/0- 111/1 361/0 

𝑅𝐴 103/1 101/1 330/0 013/1 607/0 

𝐿𝐸𝑉 170/1 100/1 012/7 171/1 736/7 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 013/1 132/1 011/0 111/1 123/7 

𝑆𝐺 111/1 113/1 316/7 106/1 123/7 

∝0 170/1 117/1 711/1 111/1 - 

 DWآماره  Fمعناداری آماره  Fآماره  R2 Adj. R2 آماره

 106/7 111/1 006/70 721/1 307/1 مقدار آماره

 

دهد یكه نتایج نشان م طورهمانمدل  یمعنادار یدر بررس

تر است كه کوچک 11/1در سطح معناداری از  Fاحتمال آماره 

 یفرضیه( جهت آزمون 4دار بودن مدل )معنا %11با اطمینان 

شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر یم دییتأچهارم پژوهش 

 1/7تا  1/0 یاست كه این مقدار بین مقادیر بحران 106/7با 

 یخودهمبستگ های مدلبین باقیمانده دهدمیقرار دارد كه نشان 

 دهشلیتعد ضریب تعیینسریالی وجود ندارد. همچنین مقدار 
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادیقدرت 

 یو كنترلدهد متغیرهای مستقل ینشان م که است 721/1برابر 

 ند.کنیتبیین مدرصد از تغییرات متغیر وابسته را  71مدل حدود 

ارائه  1در جدول  پنجم یفرضیهنتایج حاصل از آزمون 

 ت.شده اس

 

 

 (5پنجم پژوهش و برازش مدل شماره ) یفرضیهآزمون  جینتا .9 جدول

 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 071/1 111/1 012/7 171/1 077/0 

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 763/1 017/1 160/7 101/1 662/7 

𝑆𝐼𝑍𝐸 701/1 000/1 111/0 111/1 101/7 

𝑅𝑜𝐴 110/1- 132/1 101/7- 100/1 627/0 

𝐿𝐸𝑉 110/1 121/1 003/6 111/1 136/7 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 373/1 012/1 110/3 117/1 012/0 

𝑆𝐺 111/1- 101/1 031/1- 111/1 310/7 

∝0 371/1 071/1 271/7 116/1 - 

 DWآماره  Fمعناداری آماره  Fآماره  R2 Adj. R2 آماره

 016/7 111/1 013/7 010/1 117/1 مقدار آماره

 

كه  طورهمانپنجم  یفرضیهمدل  یمعنادار یدر بررس

در سطح  Fدهد احتمال آماره ینشان م 1 جدولدر نتایج 

دار معنا %11تر است كه با اطمینان کوچک 11/1معناداری از 

 دییتأپنجم پژوهش  یفرضیه( جهت آزمون 1بودن مدل )

است كه  016/7شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با یم

قرار دارد كه نشان  1/7تا  1/0 یاین مقدار بین مقادیر بحران

ی سریالی وجود ندارد. دهمبستگخو های مدلبین باقیمانده دهدمی

دهد ینشان م کهاست  117/1برابر  ضریب تعیینهمچنین مقدار 

درصد از تغییرات  11مدل حدود  یو كنترلمتغیرهای مستقل 

 ند.کنیتبیین ممتغیر وابسته را 

ه ب زیرگروهششم ابتدا با استفاده از روش  یفرضیهبرای 

بین  یرابطهمتغیر فرصت رشد بر  یكنندگاثر تعدیل یبررس

گزارشگری مالی متقلبانه و تغییرات حقوق و مزایای کارکنان 

قبل و بعد از تقلب پرداخته شده است؛  یدورهها در در شرکت

صت گر فرها بر اساس میانه متغیر تعدیل، ابتدا شركتروازاین

 زیرگروههر  ی( برا1تقسیم شد و مدل ) زیرگروهرشد به دو 

این منظور، اگر متغیر فرصت رشد  یورد شده است كه برابرآ

بیشتر )كمتر( از میانه باشد، شركت با  tدر سال  iبرای شركت 

فرصت رشد باال )پایین( است. سپس با استفاده از آزمون 

 گروجود یا عدم وجود متغیر تعدیل یبه شناسای ،2Rتغییرات 

ر فرصت گاقدام شده است كه در صورت وجود متغیر تعدیل

رشد، اثر و جهت آن با مقایسه ضریب متغیر مستقل گزارشگری 

قبل و بعد از تقلب در هر  یدورهها در مالی متقلبانه در شرکت

ج شود. نتاییم یبر تغییرات تعداد کارکنان بررس زیرگروه

 زیر ارائه شده است. هایجدولفوق در  یهاحاصل از آزمون

 

 

 فرصت رشد کنندگیتعدیلاثر  .11 جدول

 ها با فرصت رشد پایینشركت ها با فرصت رشد باالشركت 

 احتمال مقدار tآماره  ضریب احتمال مقدار tآماره  ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 713/1 311/7 110/1 000/1 316/3 102/1 

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 317/1 171/7 110/1 030/1 211/2 111/1 

𝑆𝐼𝑍𝐸 100/1 610/7 112/1 111/1 110/6 111/1 

𝑅𝑜𝐴 111/1- 112/1- 177/1 060/1- 001/0- 111/1 

𝐿𝐸𝑉 011/1 700/0 776/1 310/1 310/0 013/1 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 027/1 112/07 111/1 127/1 711/0 731/1 

𝑆𝐺 062/1 102/7 100/1 337/1- 322/0- 061/1 

β0 102/1 721/3 110/1 117/1 212/2 111/1 
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. قدرت هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادی

 ها با فرصت رشد پایینشركت ها با فرصت رشد باالشركت 

 F احتمال مقدار Fآماره  ضریب تعیین F احتمال مقدار Fآماره  ضریب تعیین آماره

 111/1 716/7 712/1 111/1 016/7 301/1 مقدار آماره

 

 زیرگروههر  ی( برا1در بررسی معناداری مدل )

 شدهرائهاه به نتایج با توجها با فرصت رشد باال و پایین( )شركت

در سطح  زیرگروههر  یبرا Fاحتمال آماره  01در جدول 

معنادار  11/1تر است كه با اطمینان کوچک 11/1معناداری از 

 شدهتعدیلضریب تعیین شود. مقدار یم تأییدبودن هر دو الگو 

است.  712/1و  301/1با به ترتیب برابر  زیرگروههر  یبرا

 2Rدهد كه با استفاده از آزمون تغییرات یاین نتایج نشان م
 گر فرصتوجود یا عدم وجود متغیر تعدیل یتوان به بررسیم

 رشد اقدام نمود.

 

 2Rنتایج آزمون تغییرات  .11 جدول

 مقدار احتمال Z آماره

110/7  111/1  

 

در  Fدهد كه مقدار آماره ینشان م 2Rنتایج آزمون تغییرات 

معنادار است. این نتیجه بدین معناست كه  11/1 یسطح معنادار

بین  یرابطهگر است و بر تعدیل یمتغیر فرصت رشد متغیر

از  بعدقبل و  یدورهها در گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت

، روازاینگذارد؛ یم تأثیرتقلب و تغییرات تعداد کارکنان 

( را برازش نمود که نتایج آن در ادامه گزارش 1توان مدل )می

 شده است.

 

 (6ششم پژوهش و برازش مدل شماره ) یفرضیهآزمون  جینتا .12 جدول

 VIFآماره  مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀1 ∗ 𝑃𝑅𝐸 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 011/1 131/1 101/7 111/1 100/0 

𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑈𝑀2 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇 𝐹𝑅𝑈𝐴𝐷 117/1 106/1 761/3 110/1 102/0 

𝑆𝐼𝑍𝐸 122/1 131/1 103/7 100/1 610/7 

𝑅𝑜𝐴 110/1- 120/1 301/0- 011/1 012/0 

𝐿𝐸𝑉 101/1 103/1 213/3 111/1 601/7 

𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 003/7 731/0 121/0 101/1 012/3 

𝑆𝐺 120/1 001/1 610/1 102/1 616/7 

∝0 130/0 711/1 102/1 111/1 - 

 Fآماره  R2 Adj. R2 آماره
معناداری آماره 

F 
 DWآماره 

 176/7 111/1 710/7 031/1 016/1 مقدار آماره

 

 ،07ششم در جدول  یفرضیهنتایج حاصل از آزمون 

كه نتایج  طورهمانمدل  یمعنادار یاست. در بررس شدهارائه

در سطح معناداری از  Fدهد احتمال آماره یجدول نشان مدر 

دار بودن مدل معنا %11تر است كه با اطمینان کوچک 11/1

شود. مقدار یم دییتأجهت آزمون فرضیه ششم پژوهش  ،(6)

است كه این مقدار بین  176/7آماره دوربین واتسون برابر با 

بین  دهدمیقرار دارد كه نشان  1/7تا  1/0 یمقادیر بحران

ی سریالی وجود ندارد. همچنین خودهمبستگ های مدلباقیمانده

دهد ینشان م کهاست  416/1برابر  ضریب تعیینمقدار 

درصد از تغییرات  41مدل حدود  یو كنترلمتغیرهای مستقل 

 ند.کنیتبیین ممتغیر وابسته را 

 یریگجهینتبحث و  5
ات مخرب بر عملی تأثیرهایگزارشگری مالی متقلبانه عالوه بر 

های که اغلب به زیان مختلف ورانبهرهو رفتار شرکت با 

قانونی، ادعاهای مشتریان و  هایهزینهمستقیم گوناگونی همانند 

 هایفرصتمانند  غیرمستقیم هایزیانونی و قان هایجریمه

مالی، بازار رقابت محصول و شهرت شرکت که مانع توسعه و 

 هایشرکت، برای منابع انسانی شودمیپایندگی شرکت منجر 

نمونه از دست دادن شغل،  عنوانبهدرگیر، پیامدهای مختلفی 

در همین  داشته باشد. تواندمی ...کاهش دستمزد، شهرت بد و 

راستا، پیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی 
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 هاپیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت. هللا برزگر، یحیی حساس یگانه و حسنی همت آبادیقدرت 

 دهد بینینتایج آزمون پژوهش، نشان مبررسی شده و  هاشرکت

 یطهرابتعداد کارکنان  راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر

 شیبدین معناست كه افزاو وجود دارد  معناداری و مثبت

ارکنان تعداد ک راتییتغ شیمتقلبانه باعث افزا یمال یگزارشگر

 ، به دلیلشودمیکه شرکت مرتکب تقلب  ایدورهدر  و شودیم

مطلوبی که از آینده شرکت در اذهان عمومی متصور  اندازچشم

 هایگزارش. شوندمی، کارکنان بیشتری جذب شرکت شودمی

نان و کارک شودمیمالی متقلبانه مانع درک وضعیت مالی واقعی 

(. Brown & Matsa, 2016) پیوندندمی بیشتری به شرکت

متقلب، برای حفظ ظاهر وضعیت شرکت  هایشرکتمدیران 

ی و نیروی انسانی بیشتر زندمیبیشتری  گذاریسرمایهدست به 

بنابراین،  ؛(Kedia & Philippon, 2009) کنندمیاستخدام 

ی نیروی انسان یعرضهطبق ادبیات پیشین تحقیق، هم از نظر 

و هم تقاضای آن از طرف شرکت انتظار به افزایش تعداد 

 تقلب داشتیم. یدورهکارکنان در 

 یمال یگزارشگر دهدینتایج مربوط نشان مهمچنین، 

 نیا تفاوت دارد وقبل از تقلب و بعد از تقلب  یمتقلبانه در دوره

از  پس یمتقلبانه در دوره یمال یدهد گزارشگریجه نشان منتی

 یمال یگرگزارش نیب یرابطه یرو یبیشتر میمستق ریتقلب، تأث

 رپگیو  وییچ. گذاردیتعداد کارکنان م راتییمتقلبانه و تغ

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تعداد  ،(7170)

 بعدازآن یدورهقبل از تقلب افزایش و  یدورهکارکنان در 

بعد را افشا شدن  هایدوره؛ که دلیل کاهش در یابدمیکاهش 

ا قبل و ی یدورهکه در  اندازیچشمتقلب و یا عدم دستیابی به 

. همچنین کاهش تعداد کارکنان دانندمی ،تقلب متصور شد یدوره

 همکارانجانگ و به دلیل افزایش کاذب رشد استخدام است. 

قلب بعد از ت یدورهنیز دریافتند که تعداد کارکنان در  ،(7170)

. کارکنان شرکت با وضعیت مالی بد را ترک یابدمیکاهش 

 .کنندمی تأمینو امنیت شغلی خود را جای دیگری  کنندمی

لبانه متق یمال یگزارشگر یبین متغیر تعامل عالوه بر این،

بین  نیتعداد کارکنان و همچن راتییرشد باال با تغ یهافرصت و

 نیید پارش یهامتقلبانه و فرصت یمال یگزارشگر یمتغیر تعامل

ست آن ا یوجود دارد. به معن ایرابطهتعداد کارکنان  راتییبا تغ

 انهمتقلب یمال یگزارشگر نیب یرابطهرشد بر  یهاکه فرصت

 شیر، افزادیگ ی. به بیانگذاردیم تأثیرتعداد کارکنان  راتییو تغ

 یگزارشگر یرابطهها بر شدت رشد در شرکت یهافرصت

ی بررس .دیافزایتعداد کارکنان م راتییمتقلبانه و تغ یمال

 حقوق و راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگربین  یرابطه

 یگزارشگر شیافزا که دهدمینشان ها کارکنان شرکت دستمزد

نان کارک یایحقوق و مزا راتییتغ شیبانه باعث افزامتقل یمال

تقلب  یدوره، در (7170) گیپرچویی و . طبق پژوهش شودیم

ز کارکنان ا چراکه؛ یابدنمیحقوق و دستمزد کارکنان افزایش 

ه حقوق آینده شرکت ب اندازچشمتقلب آگاه نیستند و به دلیل امید به 

و دستمزد فعلی رضایت دارند. اگر حقوق و دستمزد شرکت 

 تقلب افزایش یابد؛ به این معنی یدورهقبل و یا  یدورهمتقلب در 

است که کارکنان از تقلب آگاه هستند و به دلیل ریسکی که وجود 

دارد خواهان افزایش حقوق و دستمزد به ازای تحمل این ریسک 

 (.Baik et al., 2015) دارند

بل ق یورهمتقلبانه در د یمال یگزارشگر یرهایمتغ بیضرا

 نیب میمستق یاآن است که رابطه یاز تقلب و بعد از تقلب به معن

نان کارک یایحقوق و مزا راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر

متقلبانه  یمال یدهد گزارشگرینتیجه نشان م نیا. وجود دارد

 یرو یبیشتر میمستق ریپس از تقلب، تأث یدر دوران دوره

 حقوق و راتییمتقلبانه و تغ یمال یگزارشگر نیب یرابطه

د قبل و بع یهادیگر، دوره یبه بیان .گذاردیکارکنان م یایمزا

 متقلبانه و یمال یگزارشگر نیب یرابطهاز تقلب برشدت 

اما شدت  د؛یافزایکارکنان م یایحقوق و مزا راتییتغ

که  ستا شتریمتقلبانه در دوران پس از تقلب ب یمال یگزارشگر

 دلیل عدم تقارن با ادبیات پیشین مطابقت ندارد. کارکنان به

اطالعاتی ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه و امید به بهبود 

وضعیت دستمزدشان در آینده با دستمزد کم به استخدام شرکت 

(. وقتی شاهد Choi & Gipper, 2021) آینددرمیمتقلب 

این نظر را بیان کرد که مدیران  توانمیافزایش دستمزد هستیم 

نی یع زنندمیواقعی  هایهزینهبرای ادامه یافتن تقلب دست به 

افزایش دستمزد برای جذب کارکنان است تا وضعیت شرکت را 

 یهافرصت ( وErickson et al., 2004) مساعد نشان دهد

 متقلبانه در یمال یگزارشگر نیب یرابطه( نییرشد باال )پا

تعداد کارکنان را  راتییقبل )پس( از تقلب و تغ یدوره

 .دهدیقرار م ریتحت تأث میمستق صورتبه

عدم سازگاری برخی از نتایج پژوهش حاضر با ادبیات 

ور شرایط تورمی کش به این دلیل باشد کهپیشین خارجی، شاید 

متغیرهای  یمحاسبه بر مالی، هایم صورتالو عدم تعدیل اق

ی مبان کار انجام عدم علت به اما باشد؛تحقیق بسیار مؤثر می

ادبیات و مبانی نظری ، اثر تورم در در این پژوهش شدهاستفاده

 یهمه فرضشیپ .شده است تحقیق حاضر نادیده گرفته

این تحقیق این است که بازار کاراست؛ ادبیات پیشین های ونآزم

گذاران آگاه و مطلع، با در های آتی توسط سرمایهیعنی قیمت

 شده نییتع یدرستعات و جوانب، بهالی اطنظر گرفتن همه

در ایران، بازار  شدهانجامبر اساس تحقیقات  کهیاست. درحال

با  .بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف هم کارا نیست

 ریگزارشگ وتوجه به ارتباط معنادار تغییرات تعداد کارکنان 

پیشنهاد  تهران بهادار و اوراق سمتقلبانه به سازمان بور

برای هر یک از کارکنان تشکیل شود تا  ایکمیتهشود، می

اتی تهیه کرده، نسبت به بورسی بانک اطالع هایشرکت

 هایبرنامهتغییرات تعداد کارکنان حساسیت نشان داده و 

مانع از تقلب و یا  اوالً آموزشی مداوم اجباری تدوین گردد تا 

ً هرگونه همکاری با متقلب بشوند و   از پیامدهای تقلب مالی ثانیا

ً آگاه شوند و  شفاف برای درج گزارش متقلبانه  هاییسامانه ثالثا

های قضایی را با همکاری دستگاه هاشرکتط کارکنان توس

بیان داشت  توانمیکنند.  اندازیراههمراه با سیاست تشویق 

یل دل به هاشرکتمالی در  هایتقلباختالل در بازار کار پس از 

مالی پیامدهای زیادی را  هایبحراناقتصادی و  هایشوک

ری ت و تحقیقات بیشتدنبال دارد؛ که باید در این زمینه مطالعا به

صورت گیرد؛ چون شواهد کمی در این خصوص وجود دارد؛ 

گزارشگری مالی متقلبانه در  شدهکشف، باید پیامدهای روازاین

بسیار  هاسازمانمنابع انسانی و مدیریت اثرات آن در  یحوزه

حائز اهمیت شمرده شود؛ و به کارکنان باید در چنین شرایطی 

ر گسترش تحقیقات د رسد،. بنظر میآیدعمل  توجه بیشتری به
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