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اده از تحليل اثر بخشي داده كاوي در حسابرسي به منظور كاهش ريسك عدم كشف با استف

 رگرسيون لجستيك در بورس تهران
 
 
 2راحله يوسفي، 1,* غالمرضا صفارزاده

 راني، واحد كرج ، كرج ، ا يسما ، دانشگاه آزاد اسالم يو حرفه ا يآموزشکده فن يعلم اتيعضو ه -1

 راني، واحد كرج ، كرج ، ا يسما ، دانشگاه آزاد اسالم يو حرفه ا يموزشکده فنآ يعلم اتيعضو ه -2

 

 

  خالصه
 
 را نحسابرسا نداتو می ويکا داده يها روش. می کندد ايفا آن شکوفايی و رشد و ملی اقتصاد در مهمی نقش بازار سرمايه 

هاي مالی در شرکتهاي پذيرفتده شدده در بدورو اورا  دراين تحقیق ،تقلب صورت .ساندر رييا حسابرسی نظررظهاا ئهارا در

برخدی نسدهتهاي مدالی مدرته   بدا آزمدون  0931 الی 0931 هاي سال طیبا استفاده از رگرسیون لجستیك  بهادار تهران

در اين مطالعه به منظور شناسايی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصدهاي مدرته  بدا تشخیص داده شده است. 

، نقدينگی، اهرمی، فعالیت، رشد، اندازه، دعاوي حقوقی، بهره وري و ساير عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته سودآوري

شرکت فاقد نشانه هاي تقلب  91شرکت داراي  نشانه هاي تقلب و  91شرکت درقالب  86آماري تحقیق شامل  نمونهاست. 

هداي بدالقوه بدراي آزمدون انتخدا  شدده اندد.ازروش رگرسدیون نسهت مالی به عنوان پیش بینی کنندده  3است.همچنین 

استفاده شده اسدت. ايدن مددل در طهقده بنددي  FFS)لجستیك جهت تدوين مدل براي شناسايی عوامل مرته  باتقلب) 

نتايج تحقیدق حداکی از تدوان زيداد بدا درصد برخورداراست.بنابراين 6886صحیح نمونه موردنظر در اين تحقیق از نرخ دقت 

اين مدل نقش اثربخشدی درکشدت تقلدب بهترين عملکرد را در شناسايی نوع گزارش حسابرسی داشت و 63زان صحت %می

صورتهاي مالی داشته و می تواند به سرمايه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلدی و مقامدام مالیداتی و نهادهداي 

 دولتی و سیستم بانکی کمك زيادي نمايد.

 
 

شدهکه هداي  ,درخت تصدمیم،  تحلیل تمايزي، رگرسیون لجستیك ,داده کاوي ,گزارش حسابرو مستقلكلمات كليدي: 

 عصهی
 
 مقدمه   .1

 بدراي محددوديتهايی مدالی، هداي دهدا شدن انهاشته و اطالعام تکنولوژي پیشرفت اقتصادي، تجاري، مهادالم افزايش

 اسدتخرا  منظور به کاوي داده تکنیکهاي از استفاده دلیل، همین به. است آورده بوجود ها داده اين از کارا و بهینه استفاده
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 تکنیدك از استفاده با مستقل حسابرو گزارش بینی پیش پژوهش اين هدف. است يافته روا  ها داده اين از مفید اطالعام

 مدی کنندگان استفاده گیري تصمیم بر آن تاثیر در مستقل حسابرو گزارش بینی پیش اهمیت. باشد می کاوي دهدا هاي

 عدد  و مدردود مشدرو،، گزارشدام شدامل) غیرمقهدول و مقهول دسته دو به تحقیق اين در مستقل حسابرو گزارش.باشد

 کداوي داده بنددي طهقده تکنیدك سده از تقلمس حسابرو گزارش بینی پیش منظور به. است شده بندي طهقه( اظهارنظر

 پدژوهش آماري جامعه. است شده استفاده لجستیك رگرسیون و مصنوعی عصهی هاي شهکه ،C5.0 تصمیم درخت شامل،

. در يدك باشدد مدی 0931 الدی 0931 هداي سال طی تهران بهادار اورا  بورو در شده پذيرفته هاي شرکت تمامی شامل

کنند که اين دانش به فرآيندي است، خودکار براي استخرا  الگوهايی که دانش را بازنمايی میکاوي تعريت غیر رسمی داده

شدده اسدت. داده کداوي بده طدور هاي عظیم، انهاره داده و ديگر مخازن بزرگ اطالعام، ذخیرهصورم ضمنی در پايگاه داده

عصدهی، امدار،  هاينوعی، يادگیري ماشین، شهکهبرد: فناوري پايگاه داده، هوش مصهمزمان از چندين رشته علمی بهره می

 .هاي مهتنی بر دانش، حصول دانش، بازيابی اطالعام، محاسهام سرعت باال و بازنمدايی بصدري دادهشناسايی الگو، سیستم
بندد طهق .گیرندکشت دانش در پايگاه داده اغلب به صورم مترادف يکديگر مورد استفاده قرار می»و « کاويداده»هاي واژه

ايران، تحريت شامل هرگونه مغايرم بین مهلغ ،نحوه طهقه بندي ،ارائه يدا افشداي يدك  181استاندارد حسابرسی شماره  1

قلم گزارش شده درصورتهاي مالی و مهلغ ،نحوه طهقه بندي،ارائده يدا افشداي آن قلدم طهدق الزامدام افشداد اسدتانداردهاي 

اين استاندارد؛ اشتهاه عهارتست از هرگونده  1و9هاه يا تقلب باشد. طهق بندحسابداري است.تحريفها ممکن است ناشی از اشت

تحريت سهوي درصورتهاي مالی )شامل حذف يك مهلغ يا يك مورد افشاد ( ؛و تقلب عهارتست از هرگونه اقدا  عمددي  يدا 

غیدر قدانونی مکمیتده  فريهکارانه يك يا چنددنفر از مدديران يدا اشدخال ثالدی بدراي برخدورداري از يدك مزيتدی نداروا يدا

[.در اين تحقیق اين دو مورد به روشنی تفکیك نشده اندوبه تحريت صورتهاي مالی از ديدگاه تقلب نگاه شدده 0966تدوين،

است. بنابراين می توان  تقلب در صورتهاي مالی را شامل دستکاري اقال  از طريق نشان دادن بیش از حد دارايیها و فدروش 

حد نشان دادن بدهی ها  و هزينه ها و يا زيانها دانست.هنگامی که يك صورم مالی شامل نشانه هدايی و سود  و يا کمتر از 

از تقلب است که عناصراين صورم مالی، تصوير درستی از واقعیت را نشان نمی دهند ماآن را بعنوان تقلب تلقی مدی کندیم 

ديريت تعريت نمود بطوريکده بده سدرمايه گدذاران و .تقلب مديريت را می توان به عنوان تقلب عمدي مرتکب شده توس  م

 اعتهار دهندگان از طريق صورتهاي مالی گمراه کننده خسارم وارد نمايد.

متدذکر  14( شماره SASدر بیانیه استانداردهاي حسابرسی) 0369(در سال AICPAانجمن حسابداران خهره آمريکا)

از قلدم افتدادگی مهدالغ يدا مواردافشداد در صدورتهاي مدالی اشداره می شود که اصطالح اشتهاه بده اشدتهاهام ناآگاهانده يدا 

(بر اين ديدگاه تاکید داردکه تقلدب يدك اقددا  آگاهانده بدوده و ,0334AICPA) 68شماره SAS.(AICPA1983)دارد

 (.0334شامل فشار براي ارتکا  و يا داشتن انگیزه جهت ارتکا  به تقلب و وجود فرصتی براي انجا  آن می باشد)زيهلمن،

درکشورما نیزمسئله تحريت صورتهاي مالی درحرفه حسابرسی و پیامدهاي اقتصادي آن بدر شدرکتها و اقتصداد کشدور، 

دربازارسرمايه و مراجع تحقیقاتی کشور؛کمتر مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به افزايش تعداد شرکتهاي پذيرفته شدده 

د سرمايه و ضرورم انتشار عمومی صدورتهاي مدالی؛پیش بیندی احتمدال در بورو اورا  بهادارو روند خصوصی سازي و رش

ارتکا  تقلب صورتهاي مدالی در اطالعدام مدالی انتشدار يافتده در روشدهايی بجدز از حسابرسدیهاي معمدول بدا توجده بده 

 محدوديتهاي حسابرسی ؛يك ضرورم است. 

و پژوهشی و طرحهاي تحقیقی تدارک ديدده شدده اين مقاله به دلیل نیاز به انجا  اين قهیل تحقیقام درمجالم علمی 

است.در اين تحقیق، براي تعیین صحت پیش بینی هاي انجا  شده در کشت تقلدب از رگرسدیون لوجسدتیك  و نسدهتهاي 

 مالی)به عنوان متغیرهاي مستقل (استفاده شده است.اين متغیرها)نسهتهاي مالی( مستقل بده عندوان شاخصدهايی از تقلدب

د. برخی ازعمده ترين اين متغیرهاعهارتند ازنسهت بدهی به حقو  صاحهان سها ، فروش به جمع دارايیها، درنظرگرفته شدن

سودخالص به فروش ، حسابهاي دريافتنی به فروش ، سود خالص به جمع دارايیها، سرمايه درگدردش ، سدودقهل از بهدره و 
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، جمع بدهی ها به جمع دارايیها، و ناتوانی مالی )نمدره  عملیام ، سودناخالص به جمع دارايیها ، نسیت موجوديها به فروش

Z با استفاده از رگرسیون لجسدتی  گدا  بده گدا  ؛مددل بدا احتمدال بدااليی از کشدت تقلدب صدورتهاي مدالی در نمونده.)

موردنظرتدوين شده است. پس از اجراي آزمون، دو متغیر اصلی مدل که مربدو، تشدخیص داده شددند عهارتندد از نسدهت 

به حقو  صاحهان سها  و نسهت بدهی بلندمدم به جمع دارايیها .همچنین اين مدل از نرخ صحت پیش بینی تقلب  بدهی

 درصد برخورداراست. 6/69برابر با 
 
 ادبيات تحقيق -2 

حسابرسی مستقل از طريق بههود قابلیت اتکا و افزايش اعتهار فرآيند گزارشگري مدالی ، بده سدودمندي ايدن فرايندد و 

ی بازارهاي سرمايه کمك می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددي به خصول استقالل حسدابرو بسدتگی دارد. کارآي

لذا کاهش استقالل حسابرو به طور مستقیم ، برکیفیت فرايند حسابرسی و اظهار نظر وي تاثیر می گذارد. به دلیل مرته  

ترين کشت تقلب به يکی از جا افتداده .ق تر آن ضروري استبودن پديده تغییر حسابرو با استقالل حسابرو ، بررسی دقی

هاي ندر  افدزاري تجداري مختلفدی بدا کاوي چه در صنعت و چه در دولت تهديل شده است. هر چند بسدتهکاربردهاي داده

آسدان کاوي را به ظداهر محی  تعاملی آسان براي کاربران،در حال حاضر در دسترو هستند که انجا  کارهاي پیچیده داده

ها و تفسیرهاي دقیق انسانی الز  کاوي فرآيندي چندگامی است که طی آن دخالتمی کنند؛ اما بايد در نظر داشت که داده

داري از هاي بنیادينی است که بايد با دقت برداشته شوند تا نتدايج معندیکاوي شامل پیمودن گا است. به بیان ديگر ، داده

ها گرداوري و بدراي کاوي، تعريت واضح مسئله است. سپس دادهد. گا  نخست در کار دادههاي انجا  شده به دست آيتحلیل

هاسدت. سدپس، يدك مددل سازي آماده می شوند. اين گا  بسیار زمان بر است و اساساً شامل تصفیه و دسدتکاري دادهمدل

گیرد. در اين شده و مورد استفاده قرار می رسد، انتخا تر از بقیه به نظر میکاوي که براي مسئله مورد بررسی، مناسبداده

حسابرسان ملز  بده ارزيدابی ريسدك تقلدب در هدر ها به دو مجموعه آموزش و آزمون تقسیم می شوند. مرحله، عموماً داده

 (.0333حسابرسی و تشويق حسابرسان به ارزيابی سیستم کنترل داخلی نمود)کاپالن،

رسه بخش شامل تغییرروشهاي حسدابداري، برآوردهداي مدديريت ازهزينده اغلب روشهاي دستکاري سود؛ را می توان د

. بیش از نیمی از موارد تقلب شدامل شدامل ارائده بدیش (0334ولز، هاوتغییر دوره اي درآمدها وهزينه ها،طهقه بندي نمود)

ثهدت شدده درپايدان  ازحددرآمدها ازطريق مهالغ ساختگی و يا پیش ازموعد است. بسیاري از اين مواردمرته  بادرآمددهاي

سال مالی بوده و همچنین شامل ارائه بیش ازحددارايیهاازطريق کمترازحد نشان دادن ذخیره مطالهدام مشدکوک الوصدول 

وارائه بیش ازحدارزش موجوديها، امدوال وماشدین آالم وتجهیدزام وسداير دارايیهداي ثابدت مشدهودوثهت دارايیهدايی کده 

 (.0333ن،بیزلی و همکاراوجودندارند؛ می باشد)

تقلب می تواند ازطريق دارندگان اطالعام محرمانه نیزرخ دهد.مديران ارشدشرکتها، قادر به ارتکا  به تقلدب صدورتهاي 

مالی جهت فريب دادن سرمايه گذاران و وا  دهندگان و يا متور  نمودن سود شده و بدنهال آن حقو  باالتر و پاداش بداالتر 

 دريافت نمايند.

ازناتوانیهاي واحدهاي تجاري به دلیل تقلب است را واقعا نمی توان تعیین نمود. اما اين غیر قابدل انکدار اينکه چه مقدار 

است که بخشی از واحدهاي اقتصادي بويژه شرکتهاي کوچك بخاطر زيانهاي ناشدی از تقلدب بده سدمت ورشکسدتگی مدی 

خال تقلدب نشدده اسدت و هرچندد سدال بدا انتشدار روند.درکشور ما تاکنون برآوردي از زيان اقتصادي اثر تحريت و بطور 

 اخهاري مواردي از تحريت درکشور اطالع رسانی می شودکه رقم دقیق اين موارد نامشخص است. 

درکشورآمريکا درکلیه زمینه هاي اقتصادي اعم از تولیددي و واسدطه هداي مدالی و بانکهدا و نفدت و گداز و شدرکتهاي 

عمده ناشی از تقلب گزارش شده است. اين زيانها تقريهدا در هدر مقولده اي از صدورتهاي  پیمانکاري و بیمارستانها ؛ زيانهاي

مالی می توانندرخ دهند؛ نه اينکه يقینا در زمینده وجدوه نقدد باشدد.زيان ناشدی از وجدوه نقدد از کمتدرين سدطح از تقلدب 
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سه برابر بدیش از زيدان ناشدی ازتحريدت  برخورداراست. زيان ناشی از تحريت حسابهاي دريافتنی و موجوديهاي مواد و کاال،

وجوه نقد هستند همچنین در تکیك ارتکا  شرکتها باتوجه به اندازه آنها؛ واحدهاي تجداري کوچدك غالهدادرمعرق تقلدب 

تقلب در شرکتهاي کوچك اثربزرگتري دارد.زيرا اين شرکتها منابع زيادي جهدت جهدران عواقدب ايدن  .بیشتري  قرار دارند

 (.0336)سومرز و همکاران،زيانها ندارند

، 0368داشته باشدکه در تحقیقام واتدزو زيمدرمن) وجود مالی می تواند گزارشگري در تقلب انگیزه هاي مختلفی  براي

، حفظ يا افزايش قیمت بازار سها  و حداقل کردن بدهی مالیداتی(و 0338پاداش برمهناي سود حسابداري( ودچو و ديگران)

،تامین مالی باکمترين هزينه(بده برخدی ازايدن 8118ی به ارقا  پیش بینی شده(وکوتسیانتیس)،دستیاب0369فاما و جنسن)

 درگزارشدگري تقلدب وکشت درجلوگیري يکی از عوامل اصلی عنوان رامی توان به حسابرسی کمیتهموارد توجه شده است.
 . (0363مالی تلقی نمود)رايت و همکاران

مدالی  درصدورتهاي تقلدب براحتمدال حسابرسدی تشدکیل کمیتده تندکدهدرتحقیدق خوددرياف( 0333بیزلی وهمکاران)

 مدورد غیرمتقلدبِ شدرکتهاي درصدد، 00و متقلدب شدرکتهاي ،درصدد 98در نددارد. وي مشداهده کردکده تاثیرمعنداداري
بررسدی  بده درتحقیدق ديگدري همکاران و هیچ جلسه اي تشکیل نداده اند. بیزلی سال مالی طی حسابرسی بررسی،کمیته

احتمال  با متقلب شرکتهاي که پرداختند. ايشان دريافتند غیرمتقلب و متقلب شرکتی در شرکتهاي حاکمیت اختالفموارد 

 در ازمدديران غیرموظدت بیشدتري متقلدب شدرکتهاي بدا مقايسه در غیرمتقلب شرکتهاي دارند؛ حسابرسی کمیته کمتري
 .دارد وجود کمتري احتمال با متقلب هايدرشرکت داخلی حسابرسی واحد و استفاده کرده اند حسابرسی کمیته

 

 پيشينه تحقيق-3

 پيشينه تحقيق در داخل كشور:-1-3

در ايران تحقیقی مشابه با اين تحقیق انجا  نشده است اما برخی تحقیقام در راستاي ادبیام مرته  با موضوع تحقیدق 

عالمدت خطرمطدابق بدا  98ی ومسدتقل را از[تفاوم برداشت حسابرسان داخل8انجا  شده است.وحیدي الیزه اي و حداديانم

( در کشت  گزارشگري مالی متقلهانه مورد بررسی قراردادند؛يافتده آنهدا بیدانگر عدد  AICPA,2003)33استانداردشماره 

 وجود تفاوم عمده در برداشت اين دوگروه حسابرو می باشد.

استفاده از تکنیك تحلیل عاملی پرداخدت. ( به بررسی اهمیت شاخص هاي بالقوه تقلب مالی با 0969محمد جواد شیخ)

وي به وجود عاليم خطري)شراي  و رويداهايی( بیش ازنقا، ضعت سیستم هاي حسابداري و کنترلهاي داخلی اشاره نموده 

(به شناسايی عوامل موثر براحتمال وقوع تقلب در گزارشگري صورتهاي مالی در ايدران پرداختده 0961است.آرش سنجابی )

ل خطر را در چهارگروه طهقه بندي و در چهار فرضیه  شمولیت عوامدل متعدددي را در هريدك از گروههداي است.وي عوام

چهارگانه مورد تايید قرارداد. در اين تحقیق پرسشنامه هايی در اختیار حسابرسان قدرار داده شدده و از آندان پیرامدون ايدن 

روشهاي مربوطه آماري مورد تحلیل قرار گرفته و عوامل مدورد  عوامل سوال شده است. نتايج اين پرسشنامه ها با استفاده از

( در تحقیقدی بدا عندوان بررسدی 0966اجماع جامعه حسابرسان مورد شناسايی واقع شده اند.فرقاندوست حقیقی و برواري)

يدا عدد   کاربرد روشهاي تحلیلی در ارزيابی ريسك تقلب صورتهاي مالی)تقلب مديريت( مالک طهقه بندي ارتکا  به تقلب

نسهت مالی به  4نمونه نهايی و درنظرگرفتن 08تقلب را وجود اظهارنظر مردود يا عد  اظهارنظر دانسته و با استفاده ازتعداد 

عنوان متغیرهاي مستقل؛ دو متغیر نسهت بدهی ها به دارايیها و نسهت رشد فروش معندادار تشدخیص داده شدده و درصدد 

هاي حسابداري در ايجاد يك الگدو  داده به بررسی نقش (0963صفرزاده ) است.درصد ذکر شده 31صحت پیش بینی مدل 

( شدمول 0شرکتهاي متقلب بر مهناي طهقه بندي وي از مالی می پردازد.  براي کشت عوامل مرته  با تقلب در گزارشگري

دادن معامالم نهدانی  انجا  (8بورو و اورا  بهادار به داليلی مرته  با تحريت داده هاي مالی و  شرکت در فهرست سازمان
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زارشگري مالی انتخا  شدند. پس از تحلیدل، ده نسدهت مدالی بده گو آراي صادر نشده توس  دادگاه در خصول تحريت در

درصد صحت طهقه بندي  ازنتايج تحقیق حکايت  .کننده هاي بالقوه گزارشگري مالی متقلهانه معرفی شد عنوان پیش بینی

ان بورو فهرستی از شرکتهاي مشمول تقلب و غیر تقلب منتشر نمی کند و همچنین تا زمدان داشت.ار آنجا که سازم6883

صدور حکم دادگاه تلقی شرکتها به طهقام متقلب و غیر متقلب، منطقی نمی باشدد از معیارهداي ديگدري کده مهتندی بدر 

 استفاده خواهدشد. تحقیقام تجربی گذشته است و در ادامه توضیح داده خواهد شد براي طهقه بندي شرکتها

 

 پيشينه تحقيق در خارج از كشور: -2-3

مصاحهه با حسابرسان ارشد وحسابداران قسم خدورده را دراينکده آيدا مشدتريان آنهاتقلدب  09(، نتايج 0333هیگسون)

اين احتمالی رابه استفاده کنندگان برون سازمانی گزارش کرده اند مدورد تجزيده وتحلیدل قرارداد.اگرچده برخدی شدرکتهادر

زمیندده مددواردي راگددزارش کددرده بودنددد؛امابرخی ازآنهددادراين گزارشددگري محتددا، بنظرمددی رسددیدند.درتحقیقی ، بددونر و 

( بررسی کردند که آيا انواع معینی از تقلب گزارشگري مالی منجدر بده وقدوع دعداوي بدا احتمدال باالعلیده 0336همکاران)

طهقه کلدی مدی  08از انواع مدارک تقلب ارائه نمودند که شامل  حسابرسان مستقل می شود يا خیر.آنها رده بندي جديدي

شود.آنها دريافتند که حسابرسان هنگامی که تقلههاي گزارشگري مالی از انواع معمدولی ويدا هنگدامی کده تقلههداي ناشدی 

 ازمهادالم ساختگی را کشت نمايندبیشتر موردتوجه قرارمی گیرند. 

فتن وضددعیت اخالقددی مشددتريان وارزيددابی آنهددا ازاحتمددال تقلددب توسدد  موضددوعی  بددا عنددوان حسابرسددی و درنظرگددر

(مطالعه شده است .نتايج نشان می دهد که حسابرسدان ارشدد در ارزيدابی شدان از احتمدال 8111عهدالمحمدي و اوهوسو)

تقلب ؛ نسهت به مسايل اخالقدی يعندی مدورد توجده قدراردادن وضدعیت ارائده خددمام مشدتري بده جامعده حسداو مدی 

(،سعی شده اسدت مددلی بدراي پدیش بیندی تقلدب تددوين شدود.نتايج ناشدی از 0368د.درتحقیق دالیوال و همکاران)باشن

شرکت غیر متقلب ازطريق رگرسیون لوجیت نشان می دهدکده در شدرکتهاي غیدر متقلدب  48شرکت متقلب و 48تفکیك

 خوردار هستند.ترکیب هیام مديره غیرموظت ازدرصد باالتري درمقايسه با شرکتهاي متقلب بر

از يك مدل کیفی جهت پیش بینی تقلب مديريت برمهناي مجموعده داده هداي تهیده شدده  (0338)هنسن و ديگران 

توس  يك موسسه حسابرسی بین المللی استفاده نمودند.دراين مدل از روشهاي پروبیت ولوجیت استفاده شده بود.فانیند  

حی مدل کشت تقلب مديريت استفاده نمودند.آنهامدلی را باهشت ( براي طراANN(ازشهکه عصهی مصنوعی)0336وکوگر)

( رابطه بین دارندگان اطالعام محرمانه و تقلب را بررسی 0336متغیربا احتمال باالي کشت تدوين نمودند.سومرزوسويینی)

حرمانده ؛سدها  دارنددگان اطالعدام م نمودند.آنها با استفاده از مدل لوجیت آبشاري در راستاي کشت تقلدب دريافتندد کده

(انگیزه ها و عواقب مرته  با ارائده بدیش از حدد 0336خوددراين قهیل شرکتها را به مقدار زيادي کاهش داده بودند.بنیش)

(بودندد؛ بررسدی نمدود.وي مشداهده SECسود را در شرکتهايی که تابع الزامام حسابداري کمیسیون بورو و اورا  بهادار)

و هنگا  افزايش قیمت سها ؛ مديران مايل به فروش سدها  شخصدی خودهستند.شدواهد کرد، هنگا  ارائه بیش ار حد سود 

 مويد اين است که نظارم بر رفتار محرمانه مديران درهنگا  احتمال ارائه بیش ازحد سود می تواند موثر باشد.

ي نمودند.با اسدتفاده استقالل حسابرسی و فعالیت در کاهش احتمال تقلب را بررسی و اندازه گیر (8111)ابوم وديگران

از تحلیل رگرسیون لوجستیك آنها دريافتند که شرکتهاي دارنده کمیته حسابرسی که ترکیهی از هیدام مدديره غیرموظدت 

 هستند و  داراي جلساتی حداقل دوبار در سال هستند؛ تمايل کمتري به تصمیم گزارشگري متقلهانه يا گمراه کننده دارند. 

.با استفاده از نسهتهاي مالی به عنوان متغیرهاي ورودي و با بکارگیري روشهاي داده کداوي (8114استاتیوو و ديگران)

نحوه کشت تقلب صورتهاي مالی را بررسی که مدل درخت تصمیم  و شهکه عصهی و شهکه باور بیدزين بده ترتیدب از ندرخ 
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نايی کشت تقلب از طريق داده هداي درصد حکايت دارند.اين نتايج بیانگر توا 38درصد و 011درصد و 38صحت پیش بینی 

 صورتهاي مالی می باشد.

تحقیقام قهلی در اين زمینه متغیرهاي متعددي مرته  با داده هداي ناشدی ازصدورتهاي مدالی حسابرسدی شدده را بدا 

روشهاي متنوعی براي کشت تقلب بررسی نمودند.در اين تحقیق نیز از داده هاي صورتهاي مالی شدرکتهاي پذيرفتده شدده 

 بورو اورا  بهادارتهران، براي کشت تقلب صورتهاي مالی استفاده شده است.در

طی سالهاي گذشته اقتصاد و بازار سرمايه کشور، با يك فراز و نشیب عمده روبرو بوده است.تحوالم عمده در شداخص  

عددالت و  و تحوالم جديدي از قهیل خصوصی سدازي و واگدذاري سدها  0968و  0961بورو)کاهش شاخص(در سالهاي 

اليحه هدفمند سازي يارانه ها که همراه با  شراي  تورمی ساختاري گذشته  و محی  سیاسی و اجتماعی است بازار سرمايه 

رادرمرحله جديدي از ورود به  صحنه توسعه اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی قرارداده است.بدون شك اين تحوالم تنهدا بدا 

 ارد تقلب در گزارشگري و شفافیت اطالعاتی به مقصود خواهد رسید.وجود اطالعام قابل اتکاد و کاهش مو

واحدهاي اقتصادي دراين مسیر بايد براي تداو  فعالیت و حفظ سهم بازار؛ ضمن حفظ کیفیدت ارائده خددمام و تولیدد 

عادل در تحقدق محصوالم مورد انتظار مشتريان به افزايش سودآوري وبهره وري  ادامه دهند.اما مشکل ديرينه نقدينگی و ت

تمامی اهداف ذکر شده باال بسیار مشکل است و انگیزه هاي تقلب صورتهاي مالی را افزايش خواهد داد. از طرف ديگر بدازار 

سرمايه و وزارم  اموراقتصادي و دارايی و بخش بانکی کشور و نهادهاي نظارتی و سیاسی به سیستم هشداردهنده اي  براي 

کشورنیاز دارند.محدوديتهاي ذاتی کنترلهاي داخلی و نیز محددوديتهاي حسابرسدی کده قدهال اطمینان از سالمت اقتصادي 

ذکر شد امکان کشت موارد تحريت را محدود می نمايند؛ لذا استفاده از ساير روشها از قهیل روشهاي آماري با مهنا قراردادن 

کمك نمايد.با توجه بده ايدن توضدیحام هددف ايدن  داده هاي صورتهاي مالی )نسهتهاي مالی(می تواند به برآوردن اين نیاز

 تحقیق ، شناسايی نسهتهاي مالی به عنوان پیش بینی کننده هاي بالقوه در ارزيابی احتمال تقلب صورتهاي مالی می باشد.
 
 روش تحقيق -4

 مقیداوراي داو برخدوردار بدوده کیفی ماهیت که از است مالی درصورتهاي قلب،ت تجربی تحقیق اين در وابسته متغیر
 عددصدفر غیرمتقلدب، شدرکتهاي بده و يدك عددد شرکتهاي  متقلدب به متغیر، اين دراندازه گیري  .است اسمی سنجش
نسهت مدالی انتخدا  شددند.اما جهدت  88متغیرهاي مستقل، نسهتهاي مالی هستند؛بطوري که ابتدا میشود. داده تخصیص

دلیل همهستگی باالي آنها ؛اقدا  به مستثنی نمودن نسدهتهاي داراي پرهیز ازوجود نسهتهاي ارائه کننده اطالعام مشابه به 

استفاده شد. ايدن ترکیدب  Tهمهستگی باال گرفته شد. براي تحلیل همهستگی معناداري آماري نسهتهاي مالی فو  ازآزمون

غیدر همپوشدی را  متغیر مستقل شد؛ که اطالعام معندادار و 3منجر به انتخا  نهايی تعداد Tاز تحلیل همهستگی و آزمون

ارائه می کنند. روش آماري انتخا  شده بدراي تددوين مددل تحقیدق، تحلیدل رگرسدیون لوجسدتیك اسدت . ايدن تحلیدل 

رگرسیونی بسیار متداول بوده که درآن احتمال  يك پیامد دو مقوله اي )دو ارزشی( به تعدادي متغیدر پدیش بیندی کنندده 

نیاز تحقیق با استفاده از بانك هاي اطالعاتی  و نر  افزارهاي موجود گدردآوري و  بالقوه ارتها، داده می شود.داده هاي مورد

 صورم گرفته است. 04SPSSو EXCELتحلیل داده ها با استفاده از نر  افزار
 
 جامعه و نمونه آماري-4

نتخدا  نمونده شرکتهاي جامعه آماري مورد نظر تحقیق شرکتهاي پذيرفته شده در بورو اورا  بهادار تهدران و بدراي ا

 شراي  زير درنظر گرفته شده است:
شرکت تولیدي بوده لذا شرکتهاي سرمايه گذاري و هلدين  و موسسام مالی و واسدطه گدري بدا توجده بده ماهیدت -0

 متفاوم فعالیت آنها، حذف شده اند.
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 اذرماه هر سال باشد 91سال مالی اين شرکتها منتهی به -8
 لیارد ريال باشد.می 0111مجموع درآمدها کمتر از -9
 میلیارد ريال  باشد 8111ارزش دفتري مجموع دارايیها کمتر از  -1

 در دسترو باشد. 0931الی  0931داده هاي صورتهاي مالی حسابرسی شده سال مالی-8
 قانون تجارم بوده اند از نمونه حذف شده اند.  010شرکتهايی را که مشمول ماده  - 8

شدرکت  91( و FFSشرکت با احتمال تقلب) 91شرکت تولیدي شامل  86مونه  تحقیق بهبا توجه به موارد ذکر شده ن 

 (ارائه شده است.  0( محدود شده است. برخی از مشخصه هاي شرکتهاي نمونه در نگاره)  Non FFS فاقداحتمال تقلب) 

 میانگین برخی اقال  اصلی در گروههاي مورد آزمون)مهالغ به میلیون ريال(-(0نگاره )

 شرکتهاي فاقد احتمال تقلب              شرکتهاي با احتمال تقلب                      ژگیهاوي

 088818963                                    6138864دارايیها                    مجموع 

 9888818                                     0368814        موجودي مواد و کاال      

 168834                                        988880سرمايه درگردش                 

 8648983                                   1088984          حقو  صاحهان سها    

 3868984                                    4638831     فروش خالص                 

 0088881                                      438981          ز مالیام      سود بعد ا

بین میانگین موجودي مواد و کاال براي شرکتهاي متقلب و غیر متقلب و نیز بدین فدروش خدالص  در ايدن شدرکتها در 

ها  در شرکتهاي متقلدب و سطح يك درصد تفاوم معناداري وجود دارد.همچنین بین میانگین دارايیها و حقو  صاحهان س

درصد تفاوم معناداري وجود دارد. براي ساير متغیرهدا بدین دوگدروه شدرکتهاي مدورد نظر،تفداوم  01غیرمتقلب در سطح 

 معناداري وجود ندارد.

 

 متغيرهاو مدل تحقيق-6

یهداي داده هداي حسابرسی ايران ؛می توان برمهناي مقددار ومحتدواي ويژگ181و 811با توجه به  استانداردهاي شماره 

صورتهاي مالی حسابرسی شده توس  حسابداران رسمی يا سازمان حسابرسی ، معیارهايی را براي محسو  نمودن تحريدت 

ارائه نمود.نظر به تاثیر تحريت قابل تحمل)سطح اهمیت( بر نوع اظهدارنظر حسابرسدان و از آنجدا کده طهدق بررسدی انجدا  

حسابرسی صورتهاي مالی شرکتهاي پذيرفته شدده در بدورو اورا  بهدادار ( از سطح اهمیت در0966شده)شمس احمدي، 

تهران؛ موسسام حسابرسی از مهانی و درصدهاي مختلت در سطح اهمیت استفاده نموده اند واز رويده همسدانی در بدرآورد 

زيدی تلقدی شدود سطح اهمیت برخوردار نمی باشند ؛لذا تنها اظهار نظر مقهول نمی تواند دال بدر عدد  تقلدب يدا تقلدب ج

 .بنابراين معیارهاي ديگري به عنوان وجود شراي  تقلب، با توجه تحقیقام قهلی به شرح زير درنظرگرفته شده است:

وجود اختالفام مالیاتی با حوزه مالیاتی  طهق يادداشت ذخیره مالیام بردرآمدد و -8اظهارنظر غیر مقهول حسابرسی -0

 با اهمیت و صورتهاي مالی تجديد ارائه شده. وجود تعديالم سنواتی  -9رسیپرونده مالیاتی و بند شر، گزارش حساب
داليل انتخا  اين معیارها اين است که در مورد  معیار اول؛ وجود تقلب با اهمیت ، می تواندزمینه سداز اظهدارنظر غیدر 

انین مالیاتی و اشتهاه دربکار گیري مقهول باشد ود رمورد معیار دو  اختالفام مالیاتی بطور عمده ناشی از تفسیر نادرست قو

بندهاي قوانین ذيرب  و دربرخی موارد تاخیر در شناسايی مالیام و حفظ نقدينگی و ساير موارد احتمالی تخلدت اسدت. در 

مورد معیار سو  موارد اشتهاه و دستکاري اقال  بويژه اقال  سود و زيانی در سنوام قهل زمینه ساز بروز ارائه مجدد صورتهاي 

مالی و دلیلی بر احتمال تقلب درصورتهاي مالی است. براي طهقه بندي شرکتهاي نمونه به متقلب و غیر متقلب صدورتهاي 
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( براي شرکت متقلب، صاد  بوده و 0939الی  0931مالی مهنا  اين بوده است که اين معیارها طی حداقل چهار سال )سال 

 گروه شرکتهاي داراي احتمال تقلب  می باشد.وجود اين سه شر، به عنوان شراي  طهقه بندي در 

متغیرهاي مستقل در اين مقاله از منابع متعددي استخرا  شده اند.جهت يافتن اين متغیرها، تحقیقام قهلی بدا عندوان 

( ،هولمن و پیدتن 0334(، هافتمن)0334تقلب در صورتهاي مالی بدقت مدنظر قرارگرفتند.تحقیقام ازقهیل گرين و چويی)

(، شاخصدهايی ازتقلدب 0364(، پالمرو)0363(،  لوبك و ديگران)0330(،  استايك)0338(،بیزلی)0334، زيهلمن)(0334)

 (را ارائه نموده اند.FFSدرگزارشگري مالی متقلهانه ) 

نسهت مالی انتخا  شدند.اما جهت پرهیز ازوجود نسهتهاي ارائه کنندده اطالعدام  88در ابتدا، باتوجه به تحقیقام قهلی

ه به دلیل همهستگی باالي آنها ؛اقدا  به مستثنی نمودن نسدهتهاي داراي همهسدتگی بداال گرفتده شدد. بدراي تحلیدل مشاب

منجر به Tاستفاده شد. اين ترکیب از تحلیل همهستگی و آزمون Tهمهستگی معناداري آماري نسهتهاي مالی فو  ازآزمون 

بده FFSوشی را ارائه می کردند.نسهتهاي منتخدب بدراي کشدت نسهت مالی شد؛ که اطالعام معنادار و غیر همپ 3انتخا  

 شرح زير موردبحی قرارگرفته اند.

اسدت. نسدهت بددهی بداال ممکدن اسدت احتمدال FFSاين سوال همواره وجود دارد که آيا ساختار بدهی باال مرته  با 

FFSن بددهی مدی شدود؛وامکان انتقدال را افزايش دهدزيرا باعی انتقال ريسك ازصاحهان سها  عادي و مديران به دارنددگا

 (.0338ثروم ازدارندگان بدهی به مديران همانطورکه اهر  مالی افزايش پیدامی کند؛ افزايش پیداخواهد کرد)پرسنز،

را افزايش می دهدد. FFSمديريت ممکن است صورتهاي مالی را دستکاري نمايد و وجود سطوح باالي بدهی ؛ احتمال 

( و نسدهت TD/TA( ، نسهت جمع بدهی ها به جمع دارايیهدا)DEBT/EQصاحهان سها  )لذا از نسهت بدهی به حقو  

( استفاده شده است. درموردبرخی اقدال  صدورتهاي مدالی، احتمدال بیشدتري LTD/TAبدهی بلندمدم به جمع دارايیها )

هام مشکوک الوصدول و براي دستکاري توس  مديريت وجود دارد.اين اقال  شامل فروش ، حسابهاي دريافتنی ،ذخیره مطال

(.ماهیت ذهنی قضاوتهاي مرته  بدا ايدن حسدابها 0333و کودري، 0364موجوديهاي مواد و کاالمی باشند)پرتر و همکاران،

( وهنسددن و 0330، فددروز و ديگددران)(0330) (، اسددتايك0338؛حسابرسددی آنهددا را مشددکل تددر مددی سازد.پرسددنز)

ي حسابهاي دريافتنی است. حسابهاي دريافتنی اضافی می تواند نمادي (؛معتقدندکه مديريت قادربه دستکار0338همکاران)

از فعالیت متقلهانه ناشی ازثهت فروش قهل از فرايندتحصیل درآمد باشد.اين موضوع ازطريق نسهت حسابهاي دريدافتنی بده 

طالهام مشکوک (آزمون شده است.حسابهاي دريافتنی و موجوديها با قضاوم ذهنی  مربو، به برآورد مREC/SALفروش)

الوصول و و ذخیره کاهش ارزش موجوديها رابطه دارند.بدلیل وجود قضاوم ذهنی در تعیین ارزش اين حسابها، مديريت می 

( دريافتندد کده 0338تواند از اين حسابها به عنوان ابزاري براي دستکاري صورتهاي مدالی اسدتفاده نمايدد.لوبك و ديگدران)

 درصد موارد تقلب در نمونه ها، نقش داشته اند.01درصد و 88تنی بترتیب درحسا  موجوديها و حسابهاي درياف

(معتقدند که مديريت قادر اسدت موجوديهدا را دسدتکاري 0330(، و استايك )0338بسیاري از محققان منجمله پرسنز)

بددين ترتیدب  نمايد و شرکت به آسانی قادر نیست فروش را با بهاي تما  شده کداالي فدروش رفتده ذيدرب  تطهیدق دهدد.

سودناخالص  و سودخالص افزايش پیدا خواهندکرد.نوع ديگر دستکاري شامل گزارش موجوديها به اقل بهداي تمدا  شدده و 

خالص ارزش فروش است.شرکتها ممکن اسدت ايدن انتخدا  را داشدته باشدند کده مهلدغ واقعدی موجدودي نابدا  را ثهدت  

(.متغیر بعدي INV/SALت موجوديها به فروش درنظر گرفته شده است)نکنند.براي  تعیین میزان تقلب در اين مورد؛ نسه

بررسی شده در اين تحقیق سود ناخالص است که آيا سودناخالص باال يا پايین مرته  با مسدئله تقلدب در صدورتهاي مدالی 

 (.GP/TAاست يا خیر.براي اين هدف نسهت سودناخالص به مجموع دارايیها مورد استفاده قرارگرفته است)

گرايش به سودآوري از طريق فراهم نمودن پايداري سدود؛ مندافع مددير را حدداکثر مدی نمايدد.اين نگدرش مهتندی بدر 

(.اگدر ايدن انتظدار از 0338انتظاراتی است که مديريت را به حفظ يا بههود سطوح گذشته سودآوري قادر می سدازد)فانین ،

(دريافتندد کده 0363رتهاي مالی ايجاد می شود.لوبك و ديگران)طريق عملکرد واقعی مرتفع نشود آنگاه انگیزه تقلب در صو
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درصد شرکت هاي مقلب در نمونه تحقیق ناکافی است. لذا فهرستی از عالئم هشداردهنده را  بررسدی  98سود خالص براي 

(، نسدهت NP/SAL(  و نسدهت سدود خدالص بده فدروش )SAL/TAنمودند از قهیل نسهت فروش به مجمدوع دارايیهدا)

( .از نسهتهاي ذکدر شدده  WC/TA( ، نسهت سرمايه درگردش به مجموع دارايیها)NP/TAص به مجموع دارايیها)سودخال

 .(0368)داروکا و همکاران ،نسهت فروش به مجموع دارايیها يك پیش بینی کننده مهم در تحقیقام قهلی بود

( و لوبددك و 0330شد.اسددتايك )( باFFSدرماندددگی مددالی مددی توانددد انگیددزه اي بددراي تقلددب صددورتهاي مددالی)    

دارد. FFS(معتقدند هنگامی که شرکتی داراي شراي  مالی ضعیفی است انگیزه قويتري براي قرارگرفتن در 0363همکاران)

عالوه بر وجود انگیزه مهادرم به تقلب؛ شراي  مالی ضعیت ممکن است بیانگر محی  کنترلی ضعیت باشدکه شرايطی براي 

و درمانددگی مدالی FFSآلتمن ؛ به عنوان متغیر کنترل جهت بررسی ارتها، zنمايد.بنابراين از نمره  ارتکا  به تقلب ايجاد

 استفاده شده است.

روش آماري انتخا  شده ؛ تحلیل رگرسیون لجستیك است . ايدن تحلیدل رگرسدیونی بسدیار متدداول بدوده کده درآن 

ر پیش بینی کننده بالقوه ارتها، داده می شود.  معادلده کلدی احتمال  يك پیامد دو مقوله اي )دو ارزشی( به تعدادي متغی

 رگرسیون لوجستیك به شرح زير است :

 

kxk+ ... + β 2x2+ β 1x1+ β 0p)] = β-Log [p / (1 
P =احتمال وقوع تقلب صورتهاي مالی (FFS ) 

Log [p / (1-p)]نسهت احتمال وقوع تقلب به عد  وقوع تقلب() : متغیر وابسته 

 0βق از مهداد    =عر 

k,β2,000β 1βضرايب رگرسیون متغیرهاي مستقل= 

kXXX ,...,,  =متغیرهاي مستقل21

مدل لجستیك مورد نظر در اين تحقیق با استفاده از نسهتهاي مالی برآورد شده است. براي اينکه بهینیم کدا  نسهتها با 

که عوامل عمدده اي بدر مشخص شد NonFFSو FFSده هاي تقلب صورتهاي مالی مرته  هستند؛با استفاده ازمجموعه دا

( بده 2تاثیرمی گذارند. مدل مورد نظر تحقیق با توجه به نتايج حاصدل از نگداره ) FFS)شرکتهاي داراي نشانه هاي تقلب)

 (نیز به عنوان متغیر کنترل در مدل قرارخواهد گرفت:Zشرح زير طرح شده است.ضمنا متغیر ناتوانی مالی)نمره 

eZScorebEBITbWCAPbTALTDb

TANPbTATDbSALRECb

SALNPbEQDEBTbbFFS







)()()(/(
)/()/()/(

)/()/(

9876

543

210

 
( برمهناي نسدهتهاي صدورتهاي مدالی طهقده NonFFS) ( و غیرمتقلبFFSدر اين مدل شرکتها ، به طهقام متقلب )

 بندي شده اند.

 

 نتيجه گيري  -7

رش مدی گدزا NonFFSو  FFSرا براي نسدهتهاي شدرکتهاي T(میانگین و انحراف استاندارد و آزمون  8شماره) نگاره

متغیر مدورد  88مفید باشند. از بین  FFSکند.آزمونهاي تك متغیره به چندين متغیر اشاره دارند که ممکن است در کشت 

درصد معنادار هستند درنگداره زيدر خالصده شدده اندد. سداير متغیرهدا فاقدد  01الی 0متغیر که در سطوح  3آزمون تعداد 

 معناداري مناسب بوده اند.
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آزمون تفاوم میانگین هريك از  گروهها-8نگاره شماره   

 Mean 
 

Std. Deviation  

 FFS متغیرها
 

NonFFS 
 

FFS 
 

NonFFS t-test sig(two-tailed( 

DEBT/EQ .0859 
 

3.235 
 

0.4859 
 

2.3585 3.458 0/002 

NP/SAL 0.2891 
 

0.3598 
 

0.4589 
 

0.7894 -2.359 0.21 

REC/SAL 0.4257 
 

0.7541 
 

0.4891 
 

0.8512 1.425 0.124 

EBIT 32.57 
 

95.42 
 

215.31 
 

89.41 1.235 0.14 

WCAP -28.31 
 

-41.25 
 

308.41 
 

405.2 0.981 0.231 

Zscore 0.981 
 

4.52 
 

9.54 
 

3.23 1.21 0.873 

TD/TA 0.891 
 

0.981 
 

0.547 
 

0.238 1.879 0.851 

NP/TA 0.457 
 

0.245 
 

0.328 
 

0.951 2.125 0.214 

LTD/TA 0.125 
 

0.235 
 

0.0287 
 

0.0129 0.012 0.01 

DEBT/EQ: حقو  صاحهان سها /بدهی 

NP/SAL: فروش/سود خالص 
REC/SAL: فروش/حسابهاي دريافتنی 

 EBITسود قهل از بهره و مالیام: 
WCAP: سرمايه در گردش 

Z:  نمره آلتمن 
TD/TA : جمع دارايیها/بدهی ها 
NP/TA: مجموع دارايیها/سودخالص 
lTD/TA: جمع دارايیها/ی بلندمدمبده 

(نشان می دهدد p<0.000و معناداري آماري باال ) FFSو غیر FFSتفاوتهاي عمده در میانگین ارزشها بین شرکتهاي 

در سطح يك درصدد   DEBT/EQو LTD/TA ( مرته  هستند..نسهتهاي FFSکه اين نسهتها با تقلب صورتهاي مالی) 

و   Zونمره  NP/SALو REC/SALو TD/TA وNP/TA ونسهتهاي   درصد 8درسطح  WCAPمعنادار بوده و مهلغ
با  FFSبراي شرکتهاي  NP/SALو  NP/TAدرصد معنادار هستند.ارزشهاي بسیار پايین براي  01در سطح  EBITمهلغ

مقايسه شده اند؛ بطوري که حاصل نشان می دهد که شرکتهايی کده بدا بدازده  FFSنسهتهاي متناظر براي شرکتهاي غیر 

ايین نسهت به دارايیها و فروش روبرو می شوند سعی می کنند  مهادرم به تقلب از طريق افزايش درآمدد يدا کداهش هاي پ

(نشدان مدی دهدد کده  WCAPهزينه ها نمايند بطوريکه پس از آن سود خالص بههود يابد.مهلغ سرمايه درگردش پدايین)

ينگی مطرح می شود؛ يعندی ايدن قهیدل شدرکتها پايینی هستند؛که در اينجا مشکالم نقد WCAPداراي FFSشرکتهاي 

 قادر به ايفاي تعهدام خود نمی باشند.
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  DEBT/EQو میدانگین پدايین تدري ازنسدهتTD/TA ( داراي میانگین بداالتري از نسدهتFFSشرکتهاي  متقلب )

گر ايدن باشددکه براي شرکتهاي متقلب ممکن است نمايدان Zهستند.باالتربودن نسهت بدهی ها وپايین تربودن ارزش نمره 

نه تقلب (دچاردرماندگی مدالی هسدتند.اين عامدل مدی گمراه کننده ) داراي نشاخیلی ازشرکتهاي انتشار دهنده داده هاي  

(بوضدوح در نتدايج REC/SALتواند انگیزه اي براي تقلب مديريت باشد.توانايی دسدتکاري نسدیت حسدابهاي دريدافتنی )

اختصال زمان اضافی براي  درصد(. اين نتايج بیانگر اين هستند که 8.8ر از پايین تPارزش  وt=1.877منعکس شده است)

حسابرسی حسابهاي دريافتنی ضروري اسدت.مهلغ سدود قهدل از بهدره و مالیدام در شدرکتهاي داراي نشدانه هداي تقلدب) 

FFS کمتر از يك سو  شرکتهاي)Nonffsاست.اين نتیجه نشان می دهد که شرکتهاي متقلدب ((FFS هزينده  از نسدهت

عملیاتی به فروش باالترو قیمت تما  شده کاالي فروش رفته باالتري برخوردارند.آزمونهاي تك متغیره اطالعام با ارزشی را 

متغیرمستقل )نسهت مالی (انتخدا  کده بدا اسدتفاده  88براي تعداد بیشتري ازمتغیرها ارائه می کنند.دراين تحقیق درابتدا 

متغیرمحدود شدند.مرحله بعدي دراطمینان از مدل مورد نظر، بکارگیري آزمون چند 3تغیر به ؛ اين تعداد مTازنتايج آزمون 

 متغیره با استفاده از رگرسیون لوجستیك گا  به گا  است.

 ( نتايج رگرسیون لوجستیك  گا  به گا  را براي مدل تحقیق نشان می دهد:9نگاره)

Sig                                 SE   مهددا عدرق از                                B متغیدر                   

 مستقل 

0/012                                4.781                                           0.981                  
0.12                                      0.984                              0 /3- DEBT/EQ               

     0.14                                       4.358                              /1-LTD/TA               

( که متغیرها را براساو آزمون والد درمعادله قرارداده است و طهق آزمون 9با توجه به  اطالعام منعکس شده در نگاره)

متقیرهاي پیش بین تنها دو متغیرمعنادار هستند؛لذا  مدل پیش بینی تقلب صورتهاي مالی بده شدرح زيدر  فو  ازبین کلیه

 ارائه می گردد:

581/3/*3258/1/*51/3  TALTDEQDEBTFFS 

براي تعیین برازش مناسب؛ کاي دو مدل )
2  و  48/37( محاسهه که برابر باsig آن کمتر از يك درصد اسدت کده

 Negelkerk R  ثیر متغیر هاي مستقل بر متغیر وابسته بوده و بدرازش مناسدهی را نشدان مدی دهدد. همچندینبیانگر تا

Square معادل(
2R  درصد است که میزان حساسدیت تقلدب صدورتهاي  8/88در رگرسیون خطی( در اين مدل برابر با

 مالی  را نسهت به متغیرهاي مستقل نشان می دهد.

 (بررسی  صحت پیش بینی مدل:1ه )نگار

  پیش بینی انجا  شده

درصددد پددیش بینددی  داده مشاهده شده

 صحیح

 تعداد نمونه            

FFS NonFF
S 

58.1 
98.2 
76.8 

56.1 
14.2 

3.5 
34.1 

 FFS)تقلب صورتهاي مالی(     

)عددددددد  تقلددددددب صددددددورتهاي 

 NonFFSمالی(

 درصد کل
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اول و خطاي نوع دو  نیزدرنظرگرفته شده است. .خطاي نوع اول زمانی رخ می دهد که در ارزيابی اين مدل خطاي نوع 

شرکت متقلب به عنوان شرکت غیرمتقلب طهقه بندي شود.و خطاي نوع دو  زمانی رخ می دهد که شرکت غیرمتقلدب بده 

ی برخورداربوده و همچنین از درصد است که از نرخ  پايین 3/8عنوان شرکت متقلب طهقه بندي شود.خطاي نوع اول برابر با 

 نرخ خطاي نوع دو  پايین تر است .اين موضوع تايیدي بر قدرم باالي پیش بینی مدل است
درصدد  6/69يا توجه به نتايج بدست آمده، درصد صحت کلی طهقه بندي که توس  مدل پیشنهاد شده است برابدر بدا 

 91درصد( از 31شرکت ) 98و NonFFS)غیرمتقلب)  شرکت 91درصد(از  8/49شرکت) 88است. اين بدين معناست که 

(بنحو صحیحی طهقه بندي شده اند.نتايج نشان می دهد که تنها دو متغیر با ضدريب معنادارتوانسدته FFSشرکت متقلب) 

احتمدال قرارگدرفتن در   DEBT/EQنسدهت. DEBT/EQ و LTD/TA اند در مدل قرارگیرند. اين نسهتها عهارتندد از

( را کاهش داده است)اين نسهت اثري منفی داشت( .اين بدين p<.001و b= - 90/9اي تحريت کننده )طهقه بندي شرکته

معناست که شرکتهاي با نسهت بدهی به حقو  صاحهان سها  باال، احتمال قرارگرفتن در طهقه شدرکتهاي غیدر متقلدب را 

= - 846/0را افزايش داده است)NonFFSاحتمال قرارگرفتن در طهقه شرکتهاي نیز  LTD/TAافزايش داده است.نسهت 

b وp<0.01 و اين نسهت اثر منفی معناداري دارد.اين بدين معناست که شرکتهاي داراي نسهت باالي بدهی بلندمددم بده)

 مجموع دارايیهاي داراي احتمال زيادي براي قرارگرفتن در طهقه شرکتهاي غیر متقلب هستند.

درصدد تغییدر مدی  1/68درصد به 6/69غیر کنترل در مدل نرخ پیش بینی از به عنوان متz در صورم واردنمودن نمره 

کند که تاثیر آنچنانی بر نتايج تحقیق نخواهد داشت و دو متغیر اصلی مدل نیز همان متغیر هاي مدل اولیه)با درنظرگرفتن 

 ( خواهند بود.zنمره 

 

 خالصه -8

دگی متغیرهاي درماندگی مالی به منظدور پدیش بیندی هدف اصلی اين پژوهش تجزيه و تحلیل ماهیت پیش بینی کنن

تغییر حسابرو شرکت هاي پذيرفته شده در بورو اورا  بهادار تهران و ارائده مددلی کدارا بده منظدور پدیش بیندی تغییدر 

حسابرو شرکتهاي پذيرفته شده در بورو اورا  بهادار تهران با استفاده از متغیرهاي درماندگی مالی و بدا کمدك تکنیدك 

در اين پژوهش به منظدور دسدتیابی بده اهدداف تحقیدق چهدار  .می باشد 0931 الی 0931 هاي سال طیي داده کاوي ها

فرضیه تدوين شده است به منظور آزمون فرضیه ها از روش هاي داده کاوي شهکه بیزين، درخت رگرسیون و دسته بندي و 

و تحلیل رگرسیون لجسدتیك نشدان مدی دهدد کده در رگرسیون لجستیك استفاده شده است. يافته هاي حاصل از تجزيه 

رابطه معنی داري بین تغییر حسابرو و متغیرهاي درماندگی مالی وجود دارد همچنین نتدايج حاصدل  %38سطح اطمینان 

است. بده طدور کلدی نتدايج  %61بیش از  TP و نرخ %63از روش هاي داده کاوي نشان می دهد که نرخ تشخیص بیش از 

ن می دهد که متغیرهاي درماندگی مالی حاصل از صورم هاي مالی حسابرسی شده داراي بار اطالعداتی پژوهش حاضر نشا

مناسهی براي پیش بینی تغییر حسابرو شرکتهاي فعال در بورو اورا  بهادار تهران هستند و با استفاده از آنها و تکنیدك 

از روشدهاي .ی تغییر حسابرو شرکت هدا ايجداد کدردهاي داده کاوي می توان مدل هايی با کارآيی مناسب براي پیش بین

 FFSآماري تك متغیره و چندمتغیره همچون رگرسیون لجستیك جهت طراحی مدل بدراي شناسدايی عوامدل مدرته  بدا 

انتخا  شدند.اين متغیرهدا در FFSنسهت مالی به عنوان پیش بینی کنندگان بالقوه  88استفاده شده است.يك مجموعه از 

با اهمیت ظاهرشدندو از صورتهاي مالی انتشاريافته استخرا  می شوند.متغیرهاي انتخا  شده ابتدا از طريق تحقیقام قهلی 

متغیر کاهش داده شدند و درمدل مورد نظر قرارگرفتند. مدل در طهقه بندي صحیح کل نمونه  3به تعدادT-TESTآزمون 

مدل بیانگر اين است که تواندايی کشدت تقلدب صدورتهاي درصد برخوردارهستند.نتايج حاصل از اين 61از نرخ صحت تقريها

(ازطريق تجزيه و تحلیل صورتهاي مالی حسابرسی شده و انتشار يافته وجود دارد.بطور کلی معیارهداي انتخدا  FFSمالی) 
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شده براي طهقه بندي شرکتها ؛ مرته  تشخیص داده شده اند..شرکتهاي با نسهت باالي بدهی به حقو  صداحهان سدها  و 

نسهت باالي بدهی بلندمدم به دارايیها ،از مهمترين شاخصهاي پدیش بیندی کنندده تقلدب صدورتهاي مدالی طهدق نتدايج 

 رگرسیون لوجیستیك گا  به گا  محسو  می شوند.
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