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واژههای کلیدی :رویکرد اازی ،تقلب ،گزارشرری مالی ،نسبتهای مالی.

مقدمه

در دنیای کنونی که تمهایالت و خواسهت های نامحهدود بشهر در مبابهن منهابد محهدود
اقتصادی قرارگرفت است ،ظهور و سبوط هر پدیهدهای ریشه در نیازههای واقعهی و منطبهی
جوامد انسانی دارد .در عصر حاضر ،پیشرفت فناوری و تغییرات گسترده در محیط تجهاری،
موجب ایجاد شهتا فزاینهدهای در اقتصهاد شهده و به عرهت رقابهت روزافهزون مؤسسهات،
دستیابی ب درآمد مورد انتظار نیز محدود گردیده است .بنابراین ،زمینة بهروز تبرهب روز به
روز افههزایش مییابههد ،بههدین لحههاپ پیشههگیری و کشه

تبرههب نسههبت به گذشههت اهمیهت

فراوانتری یافت است (وحیدی الیزیی و حامدیان.)1۳88 ،
تبرب ،هم ب وسیرة کارمندان و ههم ب وسهیرة مهدیران و اشهاا

برونسهازمانی انجها

میشود .تعجبی ندارد کارمندان سابق و فعری بیشتر از هم مرتکب تبرب شوند .برای مثهال
برآورد میشود  75تا  90درصد جرائم را کارکنان داخرهی انجها میدهنهد ،به اینعرت که
نیازهایشان در دسترس است و دانش ،مهارت و منابد نیز در اختیارشان قرار دارد .کارمنهدان
سهامانة شهرکت را به خوبی میشناسهند ،نبههاط قهوت و ضهع

آن را میداننههد و بهتهر قههادر

خواهند بود ک از آشکار شدن فعن تبرب بگریزند و رد پاهایشان را بپوشانند (حساس یگان
و همکاران.)1۳90 ،
برای کش

تبربهای گزارشگری مالی نیز روشههای ماترفهی اسهتفاده شهده اسهت.

شبک های عصبی مصنوعی ،رگرسیون لجستیک ،روشهای آماری ،درخت تصهمیم ،شهبک
کوهونن ،ماشین بردار پشتیبان ،الگوی مافی مارکوف ،یادگیری بیزی و تحریهن الجیهت از
جمر روشهایی هستند ک برای کش
کش

تبرب در مباالت استفاده شهده اسهت .گرچه بهرای

تبرب روشهای ماترفی استفاده شده است؛ امها دسهت بندهای فهازی بهرای ایهن کهار

کمتر مورد استفاده قرارگرفت است .در این پژوهش بررسهی میشهود که آیها رویکردههای
فازی توانایی کش
دارد؟

تبرب در گزارشگری مالی را دارند و بین کارایی آنهها تفهاوتی وجهود
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
سیستم استنتاج فازی

حسابداری ،مسرماً اولین ناحی از تجارت در ب کارگیری فنهها و ابزارههای تکنولهو ی
ارتباطات و اطالعات است (اوموتسو .)۲01۲ ،1بهبود تکنولو یهای پیشرفت فوایهد فراوانهی
را برای جامع ب ارمغان میآورد ک این از ارزشهای سودمندگرایی جامع نتیجه میشهود
(لی ۲و همکاران .)۲01۲ ،سیستمهای استنتاج فازی با بهرهگیری از مجموع های فازی باعث
افهزایش قههدرت تصههمیمگیری در شهرایط عههد قطعیهت و افهزایش دقههت خروجهی سیسههتم
میشوند .سیستمهای فازی مبتنی بر قانون ،از قوانین «اگر-آنگاه» فازی ک ب ذههن انسهانها
بسیار نزدیک هستند و الگوریتمهای استنتاج تبریبی برای استنتاج بهره میگیرند .ههر قهانون
فازی از دو قسمت مبد و تالی تشهکین میشهود .به عنوانمثال ،در قهانون فهازی اگهر  Xبه
«ال » متعرق است و  Yب « » ،آنگاه  Zبه «ج» متعرهق اسهت .قسهمت مبهد از دو عبهارت
فازی « ،Xال » است و  » « ،Yاست و قسمت تهالی از یهک عبهارت فهازی « ،Zج» اسهت،
تشکینشده اسهت که اله ،

و ج متغیرههای زبهانی هسهتند که بها اسهتفاده از یهک تهابد

عضویت فازی مشاص میشوند .سیستم فازی سوگنو و درخت تصمیم فازی نمونه هایی از
سیستمهای فازی هستند که بهرای دسهت بندی اسهتفاده میشهوند .در سیسهتم فهازی سهوگنو
قسمت تهالی قهوانین یهک چنهد جمره ای از مبهادیر ورودی اسهت در حالیکه در درخهت
تصمیم فازی قهوانین «اگهر-آنگهاه» فهازی در یهک سهاختار درختهی قرارگرفت انهد .درخهت
تصمیم فازی با ترکیب قابریتهای درخت تصمیم و مجموع های فهازی یکهی از قهویترین
روشهای دست بندی را فراهم کرده است.
تقلب و انگیزههای بروز آن

تبرب را میتوان در روشهای ماتر

تعری

کهرد .در تبرهب محهیط کسهب و کهار؛

یههک فریههب عمههومی ،سوءاسههتفاده از داراییهههای شههرکت و دسههتکاری دادههههای مههالی
ب منظور استفاده مرتکب است .طبق استانداردهای بینالمرری حسابرسی ( )IASتبرب؛ عمری
عمدی توسط یک یا چند نفر از مدیریت ،همراه با نظها راهبهری ،کارکنهان و یها اشهاا
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ثالث شامن استفاده از فریب برای ب دست آوردن یک مزیت ناعادالنه و ییرقهانونی اسهت
(زاگر .)۲016 ،۳تبرب مسئر بسیار مهمهی اسهت چراکه ماهیهت پنههانی دارد ،باعهث سهرب
اعتماد عمومی میشود ،مسئر ای فراگیر و جهانی است و پیامهدهای منفهی مهالی و ییرمهالی
بسیاری را ب همراه خواهد داشت.
اتااذ هرگون تصمیم بر اساس اطالعاتی که دارای تنهاق

بها واقعیهت و جانبدارانه

باشد ،میتواند زیانهای جبرانناپذیری ب بار آورد ک آثار سوء اینگونه زیانهها میتوانهد
گریبانگیر سرمایة مالی و فکری تصمیمگیرندگانی باشد ک بر اساس این اطالعات اقدا به
اخذ تصمیم کردهاند .محیط کسبوکار امروزی مسترز نوعی پاساگویی است که بتوانهد
ب یک آگاهی ب هنگا و دقیق در شرایط بازرگانی ب کار خود ادام دهد و نبهود تبرهب یها
اطالعات متناق

امر بدیهی محیطهای کسبوکار امروزی است.

افزایش تعداد تبرب در شرکتها و آمیات شدن این موضهو بها ورشکسهتگی ،سهبب
بحرانهههایی در خصههو

جرههب اعتمههاد عمههومی ب ه سیسههتم گزارشههگری مههالی و کیفیههت

صورتهای مالی شده است .به همهین دلیهن پیشهگیری یها کشه

تبرهب موردتوجه ویهژه

سرمای گذاران ،قانونگذاران ،مدیران حسابرسان است (بولو و صادقی .)1۳89 ،بها توجه به
اینک روشهای تبرب دائماً در حال تحول هستند و روشههای جدیهدی مورداسهتفاده قهرار
میگیرد ،بنابراین ،روشهایی ک برای کش
هستند .هرچ پیشبینی کش

تبرب به کهار مهیرود نیهز مسهترز نهو شهدن

تبرب در گزارشهگری مهالی دقیهقتر باشهد میتوانهد موجهب

افزایش توان شناسایی و پیشگیری از وقو تبرب شود و حسابرسهان را در دعهاوی مطروحه
حمایت کند و همچنین هزین های سهنگین ناشهی از آن را که بهر دوش کهن جامعه اسهت،
کاهش دهد (مها و همکاران.)1۳91 ،
تئوری مثرت تبرب توسط کریسی 4توسع یافت و ب عنوان یک تئهوری مفیهد ،اسهتفاده
از آن توسع یافت ک شرح میدهد چرا تبرب رخ میدههد .ایهن تئهوری ادعها میکنهد که
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تبرب به دلیهن در دسهترس بهودن یهک یها چنهد عامهن از مثرهث تبرهب (تحتفشهار بهودن،
فرصتها و توجی عبری یا توانایی متبربان برای ارتکا تبرب) رخ میدهد (لین.)۲015 ،5
انگیزههای تبرب در گزارشگری مالی میتواند شامن موارد زیر باشد:
فرصتهای ب دستآمده برای افرادی ک انگیزه اقتصادی یا طمد دارند.
فشار و ساتی (حساس یگان و همکاران.)1۳90 ،
حداقن کردن بدهی مالیاتی.
پاداش مبتنی بر سود گزارششده.
حفظ یا افزایش قیمت بازار سها (صفرزاده.)1۳89 ،
ارتکا تبرب توسط افراد میتواند انگیزههای ماترفی داشت باشد ،ولی چنانچه افهراد
با هر انگیزهای بدانند ک تبربشان کش

خواهد شد ،هیچگاه مرتکب تبرب ناواهنهد شهد و

در مبابن چنانچ بدانند ک میتوانند تبربشان را پنهان کننهد ،حتهی بهدون فشهار و سهاتی از
فرصتهای ب دستآمده برای ارتکا تبرهب اسهتفاده میکننهد (وکیرهی فهرد و همکهاران،
 .)1۳88اینک برای کش

و پیشگیری از وقو تبرب صهرفاً به رویهدادهای تهاریای بسهنده

کنیم ،مبنای مناسبی نیست چراکه تبرهب از پویهایی چرخه ای چندبعهدی برخهوردار اسهت
(پوریا نسب.)1۳84 ،
تبرب ممکن است دربرگیرندۀ موارد زیر باشد:
دستکاری ،جعن یا تغییر اسناد و مدارک حسابداری یا سایر مدارک به منظور به دسهت
آوردن مزایای مالی ییر حق و ییرقانونی.
اختالس یا سوءاستفاده از داراییها و سرقت آنها.
ارائة نادرست آثار مالی معامالت یا حذف آنها از اسناد و مدارک.
ثبت معامالت بدون مدارک مثبت (معامالت صوری).
ب کارگیری نادرست روی های حسابداری (نادریان و صفار)1۳80 ،
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فسههاد مههالی ماننههد پههذیرش پورسههانت و درگی هر شههدن در تضههاد منههافد ،رشههوهخواری،
باجگیری و زورگیری اقتصادی (وکیری فرد و همکاران.)1۳88 ،
ابزارهای کش

تبرب در گزارشهگری مهالی که در تحبیبهات ماتره

مورداسهتفاده

قرارگرفت است شامن رگرسیون لجستیک ،درخت تصمیم ،تجزی وتحرین نسبتهای مهالی،
ماشین بردار پشتیبان ،قانون بن فورد ،الگوی آلتمن ،الگوی بنیش ،و شبکة عصبی مصهنوعی
است (عمر 6و همکاران.)۲017 ،
کشف گزارشگری مالی متقلبانه

با بررسی متهون حسابرسهی پهیش از سهال  ،19۲0مشهاص میگهردد که در آن زمهان
کش

تبرب هدف اصری کار حسابرسی بهوده اسهت .طهی سهالهای  19۲0الهی  1960ایهن

هدف ب مرور کماهمیت شده و نهایتاً هدفِ کش

و جروگیری از تبرب بر عههدۀ مهدیریت

قرار گرفت و هدف حرفة حسابرسی اعتبار دهی ب صورتهای مالی شد (نادریان و صهفار،
 .)1۳80با وجود این ،برخی صاحبنظران اعتباد دارند ک به عرهت پیشهرفت تکنولهو ی و
حذف اشتباههای ییرعمدی در صورتهای مالی در آینده تباضا برای خهدمات حسابرسهی
بست ب توانایی حسابرسان در کش

و پیشگیری تبرب خواهد بود و ب عبارتی عامن حیهاتی

تداو حرف حسابرسی ارتبا و بهبود توان حسابرسان در کشه

و پیشهگیری از تبرهب اسهت

(اثنی عشری.)1۳88 ،
استانداردهای حسابرسی ب دلین اینک ممکن است در بروز تبرب مدیران تبانی کنند و
یا تبرب را پنهان کنند انتظار کش

تمامی تبربها توسط حسابرسان را منطبی نمیدانند؛ اما

هیات نظهارت بهر حسهابداری شهرکتهای سههامی عها ) (PCAOBکشه

تبرهب توسهط

حسابرسان را یکی از انتظارات منطبی استفادهکنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شهده
میداند (پوریا نسب.)1۳84 ،
حسابرس ب منظور تشایص و برآورد خطرههای تحریه

بااهمیهت ناشهی از تبرهب یها

اشتباه در صورتهای مالی و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی الز باید شناخت کافی
از واحد مورد رسیدگی و محیط آن شامن کنترلههای داخرهی کسهب کنهد (کمیتهة تهدوین
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استانداردهای حسابرسی .)1۳86 ،حسابرسان هنگا برنام ریزی حسابرسی صورتهای مالی
روشهایی را ب منظور فراهم آوری اطمینانی معبهول جههت کشه

تحری ههای بااهمیهت

ممکن ،طراحی میکننهد .اگرچه ایرهب تحری هها نتیجهة اشهتباهات ییهر عمهد اسهت ،امها
حسابرس باید توج داشت باشد ک بعضی مواقد نیز ممکن است ناشی از اخهتالس کارکنهان
و دستکاریهای ماهرانه مهدیریت باشهد .به همهین دلیهن حسابرسهان بایهد حسابرسهی را بها
نگرشی شک آمیز انجها دهنهد .هرچنهد حسابرسهان چنهین فهر

نمیکننهد که کارکنهان

مدیریتی صاحبکار صادق نیستند ،اما نباید بدون هیچگونه شهکی ،انتظهار صهداقت داشهت
باشههند .حسابرسههان بایههد شههواهد حسابرسههی و شههرایط مشاهدهشههده را ارزیههابی و هرگون ه
شاخص ای منفی مشاهده شده بااهمیت را جههت اینکه صهورتهای مهالی حهاوی تحریه
نباشند ،تعبیب کنند (سریمی.)1۳76 ،
وظیفة حسابرسان در کش

و گزارش تبرب موضو بحهثانگیزی باقیمانهده اسهت و

عرت آن را میتوان در وجود دو دیهدگاه دانسهت؛ دیهدگاه اول آنههایی که به حسابرسهی
مستبن گرایش بیشتری دارند و ب طی

محدودی از مسئولیتهای حسابرسهان در کشه

و

گزارش دهی تماین نشان میدهند و دیدگاه دو آنههایی که به انتظهارات جامعه گهرایش
بیشتری دارند و ب گسترش مسئولیتهای حسابرسان تماین نشهان میدهنهد .به هرحال ،طهی
سالهای اخیر اگرچ حرف حسابرسی تالش زیهادی در جههت محهدودیت ظرفیهت قهانونی
حسابرس در کش

تبرب از خود نشان داده است ،اما به طور همزمهان برخهی از مؤسسهات

حسابرسی بینالمرری توانایی خود را در جهت ارائ خدمات خا

در کشه

تبرهب افهزون

بر انجا حسابرسی عادی ،افزایش دادهاند .ب نظر میرسد تکنیک و تاصص کشه

تبرهب

در مؤسسات حسابرسی موجود است ،اما ب جای اینک در جهت ارضای انتظارات جامعه در
کش

تبرب و در جریان انجا یک حسابرسی عادی استفاده شهود ،حسابرسهان ایهن امهر را

ب عنوان خدمتی اضافی ب مدیران عرض میکنند (نادریان و صفار.)1۳80 ،
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پیشینۀ تحقیق

سههجادی و کههاظمی ( )1۳95الگههوی جههامد گزارشههگری متبربان ه در ایههران ب ه روش
نظریهه پردازی زمینهه بنیههان را موردبررسههی قراردادنههد .جامعههة آمههاری تحبیههق ،خبرگههان
صاحبنظر در خصو

پدیده صهورتهای مهالی متبربانه هسهتند که بها اسهتفاده از روش

نمون گیری گرول برفهی یها زنجیهرهای بهرای مصهاحب انتاا شهدهاند .په

از کسهب نظهر

خبرگههان و مطالعه دقیههق اسههناد ،مههدارک و گزارشههها عامههن فشههار به عنوان عامههن اصههری
گزارشگری مالی متبربان شناساییشده است .همچنین نتایج پهژوهش نشهان میدههد انگیهزۀ
پاداش مدیران ،انگیزۀ سوءاستفاده از داراییها ،هزین های سیاسی ،مباصد مالیاتی و تحصین
شههرکت توسههط مههدیران نیههز بههر گزارشههگری مههالی متبربان ه مؤثرنههد .طرحهههای تبرههب در
گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی ،نظا قانونی و اسهتانداردهای حسهابداری کشهور
ب عنوان شرایط زمین ای و نظا راهبری شرکتی ،کنترل داخری و کیفیت حسابرسی به عنوان
شرایط مداخر گر متولد میشوند.
زار بهنمیری و مرکیان کره بسهتی ( )1۳94پیشبینهی تبرهب در صهورتهای مهالی بها
استفاده از نسبتهای مالی را در شرکتهای پذیرفت شهده در بهورس اوراق بههادار تههران از
سال  1۳85الی  1۳9۳موردبررسی قراردادند .برای این منظور تعداد  181شرکت متناسب بها
محدودیتها انتاا شدند .برای بهرآورد تبرهب ،بنهدهای موجهود در اظههارنظر حسهابرس
مستبن شرکتها طبب بندی و با نظرسنجی از خبرگان این بندها با اسهتفاده از الگهوی AHP

فازی رتب بندی و در نهایت درصدهایی بهرای هرسهال شهرکت اختصها

دادهشهده اسهت.

نسبتهای مالی سرمای در گردش ب دارایی ،حسا دریافتنی ب فروش ،وج نبد به بهدهی
جاری ،موجودی ب دارایی جاری ،بدهی ب حبوق صاحبان سها  ،سود ناخالص ب دارایی و
قدر مطرق تغییرات در نسبت جاری انتاا شدهاند .نتایج پژوهش نشاندهندۀ این است که
با استفاده از آزمون الجیت  64/04درصد الگوی برآورد شده قابریت پیشبینی دارد.
فرجزاده دهکردی و آقایی ( )1۳94سیاست تبسیم سود و گزارشگری مالی متبربانه را
مورد مطالع قرار دادند .دادههای تحبیهق مربهوط به  ۲47شهرکت (مشهتمن بهر  ۲۲۳8سهال
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شرکت) طی دورۀ زمانی  1۳81الی  1۳91است .از الگهوی دسهتیابی به پیش بینیهها جههت
تعیین گزارشگری مالی متبربانه اسهتفاده شهده و از رگرسهیون لجسهتیک بها اثهرات ثابهت و
دادههای تابرویی ب منظور آزمونهای تحبیق بهره گرفت شده است .نتایج ب دستآمده نشان
میدهد شرکتهای ک سود تبسیم میکنند با احتمال کمتهری مرتکهب گزارشهگری مهالی
متبربان میشوند .همچنین سطح سود تبسیمی نیز رابط منفهی بها گزارشهگری مهالی متبربانه
دارد.
اعتمادی و زلبی ( )1۳9۲کاربرد رگرسیون لجسهتیک در شناسهایی گزارشهگری مهالی
متبربانه را موردبررسههی قراردادنههد .نمونههة آمههاری تحبیههق شههامن  68شههرکت در قالههب ۳4
شرکت دارای نشان های تبرب و  ۳4شرکت فاقد نشان های تبرهب اسهت .همچنهین  9نسهبت
مالی ب عنوان پیشبینی کنندههای بهالبوه بهرای آزمهون انتاها شهدند .از روش رگرسهیون
لجستیک ب منظور تدوین الگویی برای شناسایی عوامن مرتبط با تبرهب استفادهشهده اسهت.
نتایج پژوهش نشاندهندۀ آن است ک این الگو در طبب بندی صحیح نمون موردنظر از نرخ
دقت  8۳/8درصد برخوردار است.
صههفرزاده ( )1۳89توانههایی نسههبتهای مههالی در کشه

تبرههب در گزارشههگری مههالی:

تحریهن الجیهت را در مهورد  178شههرکت پذیرفت شههده در بهورس اوراق بهههادار تهههران (66
شرکت متبرب و  11۲شرکت ییهر متبرهب) بهرای دورۀ زمهانی  1۳8۳-1۳86بررسهی کهرده
است .نتایج پهژوهش حکایهت از عمرکهرد مناسهب الگهو در طبب بنهدی شهرکتهای نمونه
داشت ب گون ای ک درصد صحت طبب بندی الگو از  8۲/98درصد تجاوز نمهود .همچنهین
نتایج نشان داده است ک الگوی پژوهش ،توانایی کش
و الگوی پیشنهادی میتواند ب گروههای ماتر

تبرب در گزارشگری مالی را دارد

استفادهکننده همچون حسابرسان ،مبامات

مجاز مالیاتی ،سیستم بانکی و  ...در تمایز شرکتهای متبرب از ییر متبرب کمک کنند.
بولههو و صههادقی ( )1۳89تههیثیر ویژگیهههای اخالقهی فههردی حسابرسههان بههر اسههتفاده از
راهنمای تصمیم در کش

تبرب مدیریت را در بین  76نفر از سرپرستان و سرپرستان ارشهد
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شاین در سازمان حسابرسی را موردمطالع قراردادند .در این مبال تهیثیر پهنج متغیهر مسهتبن
در استفاده یا عد استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیمگیری بررسیشده اسهت .دادهههای
حاصن از پرسشنام با استفاده از آزمون  tبررسی شهدند .نتهایج گویهای آن اسهت که تمها
متغیرهههای مسههتبن (سههابب حرف ه ای ،مههدرک تحص هیری ،ردۀ سههازمانی ،رشههت تحص هیری و
عضویت در جامع حسابداران رسمی) تیثیر مستبیم دارند ک بیشهترین تهیثیر از سهوی متغیهر
عد عضویت در جامع رسمی حسابداران است.
وحیدی الیزیی و حامدیان ( )1۳88برداشت حسابرسان ایران از کارایی عالئم خطر در
کش

گزارشگری مالی متبربان را در بهین  1۳5نفهر حسهابرس مسهتبن و  9۲نفهر حسهابرس

داخری موردبررسی قراردادند .هدف این پژوهش بررسی تفاوت برداشت حسابرسان داخری
و مستبن در خصو

کارایی  ۳6عالمت خطر استاندارد حسابرسی شمارۀ  99جهت کش

گزارشگری مالی متبربان بوده است .نتایج بررسی نشان داده است که تفهاوت عمهدهای در
برداشت حسابرسان داخری و مستبن وجود ندارد و از دیدگاه آنها مهؤثرترین عالمهت خطهر
نظارت ناکافی بر کنترلهای داخری بااهمیت بوده است .هر دو گروه حسابرسان عالئم خطر
ناشی از فرصت را مؤثرتر از عالئم خطر ناشهی از نگهرش و انگیهزه در کشه

گزارشهگری

مالی متبربان طبب بندی میکنند.
عمر 7و همکاران ( )۲017پیشبینی تبرهب گزارشهگری مهالی بها اسهتفاده از شهبک های
عصبی مصنوعی را مورد بررسی قرار دادهاند ،تعداد  ۲00شرکت ییر متبرهب و  ۳0شهرکت
متبرب موجود بوده است ک دادههای  95شرکت ییر متبرب و  15شهرکت متبرهب از سهال
 ۲007الی  ۲011در دسترس بوده و ب عنوان نمون انتاا شهدهاند .شهبکة عصهبی مصهنوعی
سطح پیشبینی باالیی را با  ) = 0/9487( %94/87با میانگین مربهد خطهای پهایین 0/0091
در مبایس با رگرسیون خطی ( )9۲%/4و دیگر تکنیکها در مطالع گذشت نشان میدهد؛ و
این نشاندهندۀ توانایی الگوی شبکة عصبی در پیشبینی تبرب گزارشگری مالی است.
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رپوسی  )۲016( 8استفاده از الگوی بنیش به منظور کشه

تبرهب صهورتهای مهالی

شرکتهای سهامی را موردبررسی قرار داده است .تعداد  ۲5۲48شهرکت در دو سهال مهالی
 ۲011و  ۲01۲انتاا گردیده است .نتایج استفاده از آمهارۀ  Fنشهان میدههد که شهاخص
فروشهای نسی دریهافتنی ( (DSRIشهاخص کیفیهت دارایهی ( ،)AQIشهاخص اسهتهالک،
فروش ،شاخص هزین اداری و عمومی ( ،)SGRIشاخص جمد تعهدات ب جمد داراییها و
شاخص اهر ( )LVGIب طور عمده  %99بر روی الگوی بنیش اثرگذار است .بیشهتر از همه
شاخصهای  95%/9۲ ،DSRIاختالف در الگوی بنیش را شرح میدهد .نتایج بهرای سیسهتم
بانکی مهم است ،زیرا اطالعات صورتهای مالی بر روی تصهمیمات اعتبهاری بانکهها اثهر
میگذارد.
زینالههدین9و همکههاران ( )۲016کشهه

تبرههب در گزارشههگری مههالی بهها اسههتفاده از

نسههبتهای مههالی :الگههوی الجیههت در  ۳0شههرکت ( 15شههرکت متبرههب و  15شههرکت ییههر
متبرب) در سالهای  ۲007الی  ۲01۳مورد بررسی قرار دادهانهد .یافته ها نشهان میدههد که
اهر مالی ،ترکیب داراییها ،سودآوری و گردش سرمای از عوامن مههم کشه

تبرهب در

گزارشگری مالی هستند.
لین10و همکاران ( )۲015کش

تبرب صهورتهای مهالی ،تجزیه وتحرین تفهاوت بهین

فنهههای دادهکههاوی و کارشناسههان مههاهر را موردبررسههی قراردادنههد ،روشهههای دادهکههاوی
ب کاربرده شده در این پژوهش شهامن رگرسهیون لجسهتیک ،درخهت تصهمیم و شهبک های
عصبی مصنوعی است .با استفاده از روش نمون گیری حذفی تعهداد  1۲9شهرکت متبرهب و
تعداد  447شرکت ییر متبرب طی سالهای  1998الی  ۲010انتاا شدهاند .نرخ طبب بندی
صحیح در شبکة عصبی مصنوعی در آموزش  %91/۲و در تسهت  %9۲/8و درخهت تصهمیم
در آمههوزش  %90/4و در تسههت  %90/۳اسههت .ایههن نههرخ در رگرسههیون لجسههتیک از دقههت
کمتری برخوردار است و در آموزش  %8۳/7و در تست  %88/5اسهت و در نهایهت تفهاوت
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بین ابزارهای دادهکاوی و کارشناسان ماهر بینش بیشهتری را در ایهن پهژوهش فهراهم کهرده
است.
لههی11و همکههاران ( )۲01۲شناسههایی نشههان های حسهها های جعرههی را بهها اسههتفاده از
تکنیکهای دادهکاوی بر روی  85شرکت ک دسترسی ،پردازش و صهادر کهردن جزئیهات
حسا ذخیرهشده را در پایگاه داده بانهک دارنهد ،موردبررسهی قراردادنهد .در ایهن مطالعه
طبب بندی بیز و نبش فنون شناسایی نشان های حسا های جعرهی و الگهوی مبهادالت جعرهی
ب کاررفت است .قوانین کش
کش

بر مبنهای شناسهایی نشهان ها و کهاربرد طراحهی یهک سیسهتم

حسا جعری توسع یافت است .نتایج تجربی از این سیستم کش

حسا جعرهی که

میتواند ب طور موفبیهتآمیزی حسها های جعرهی را در مراحهن کوتهاهی شناسهایی کنهد،
حمایت میکند.
راویسانکار1۲و همکاران ( )۲010کش

تبرب صورتهای مالی و انتاها ویژگهی بها

استفاده از تکنیکهای دادهکاوی را در  ۲0۲شرکت چینی موردبررسهی قراردادنهد .در ایهن
مبال از تکنیکهای دادهکاوی از قبین شبکة عصبی چندالی پیشخور ،ماشینهای پشتیبانی
بههردار ،برنام نویسههی نتی هک ،روشهههای گروه هی مههدیریت داده ،رگرس هیون لجسههتیک و
شبک های عصبی برای کش

تبرب صورتهای مالی استفادهشده است .شهبک های عصهبی

عمرکرد بهتری نسبت ب سایر تکنیکها بدون انتاا ویژگهی داشهت اسهت و برنام نویسهی
نتیک و شبک های عصبی با دقتی برابر عمرکرد بهتری نسبت به سهایر روشهها بها انتاها
ویژگی داشتند.
گالنسی1۳و یاداو )۲010(14یک الگوی محاسباتی برای کش

تبرب گزارشگری مالی

در شههرکتهای پذیرفت شههده در بههورس اوراق بهههادار آمریکهها از سههال  ۲006تهها  ۲008را
موردبررسی قراردادند .در این مبال روش کمی رویداده متنی استفادهشده اسهت .تکنیهک
ترکیبی که اساسهاً همه اطالعهات موجهود درداده متنهی بهرای کشه

تبرهب مورداسهتفاده

قرارگرفت است .تجزی وتحرین و تصمیمگیری مدیران  10شرکت مورد آزمایش قرارگرفت
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و توانایی تشایص جعنهای کوچک از ییر جعنها را نشان میدهد و اینک الگوی کشه
تبرب محاسباتی میتواند ب عنوان یک ابزار آزمایشهی درجهایی که احتمهال تبرهب مهیرود
مفید واقد شود.
نگای15و همکهاران ( )۲010کهاربرد تکنیکههای دادهکهاوی در کشه

تبرهب :یهک

چارچو طبب بندیشده در مورد  49مبال بین سهالهای  1997تها  ۲008طبب بندیشهده به
چهار دست تبرب بانک ،تبرب بیم  ،تبرب در اوراق بهادار و دیگر تبربهای مالی مربوط با
استفاده از شش کالس دادهکاوی دسهت بندی ،رگرسهیون ،خوشه بندی ،پیشبینهی ،کشه
دادههای پرت و بصری سازی مورد بررسی قراردادنهد .نتهایج پهژوهش نشهاندهندۀ کهاربرد
گسترده تکنیکهای دادهکاوی در کش

تبرب است.

چن16و همکاران ( )۲009پیشبینی تبرب را بها اسهتفاده از شبکةعصبیمصهنوعی مهورد
بررسی قراردادنهد ۲۲۲ .شهرکت پذیرفت شهده در بهورس اوراق بههادار تهایوان ( 74شهرکت
متبرب و  148شرکت ییرمتبرب) در سالهای  ،199۳-۲00۲انتاا شدند .نتهایج پهژوهش
نشاندهندۀ این است ک شبکةعصبیمصنوعی ن تنها یک دقت پیشبینی امیدباش را فراهم
میکند برکه تشهایص بهتهری را نسهبت به الگهوی لوجیهت و قضهاوت حسابرسهان فهراهم
میکند.
کهههرک 17و همکهههاران ( )۲007تکنیکههههای دادهکهههاوی بهههرای کشههه

تبرهههب در

صورتهای مالی را برای  76شرکت تولیدی ( ۳8شرکت متبرب و  ۳8شرکت ییر متبرهب)
در یونان موردبررسی قراردادند .در این پژوهش سودمندی درخهت تصهمیم شهبکة عصهبی،
شبکة عصبی ،شبک های بیز در کش

تبرب صهورتهای مهالی موردبررسهی قهرار گرفتنهد.

بردار ورودی از نسبتهای استاراجشده از صورتهای مالی تشکینشده است و سه مهدل
مورد مبایس قرار گرفتند .میزان دقت و صحت شبک های بیز  ،%90/۳شبک های عصبی %80
و الگوی درخت تصمیم  %7۳/6هستند ،بنابراین شبک های بیز باالترین میزان دقت و صحت
را در کش

تبرب صورتهای مالی در بین سایر الگوها دارا بوده است.
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فرضیهها

فرضیةاول :دست بند درخت تصمیم فازی توانایی کش
فرضیة دو  :دست بند فازی سوگنو توانایی کش

تبرب در گزارشگری مالی را دارد.

تبرب در گزارشگری مالی را دارد.

فرضهیة سهو  :تفهاوت معنهاداری بهین نتهایج به کارگیری دسهت بند درخهت تصهمیم فههازی و
دست بند فازی سوگنو وجود دارد.
روش پژوهش

نو تحبیق ،توصیفی-کاربردی است ک از آزمونهای استنباطی (میهانگین) به منظهور
تییید یا رد فرضی استفاده شده است .جامعة آماری این پهژوهش  ۳75شهرکت پذیرفت شهده
در بورس اوراق بهادار تهران است ک ب دودست شرکتهایی ک مرتکب تبرهب شهدهاند و
شرکتهایی ک مرتکب تبرهب نشهدهاند ،تبسیمشهدهاند .شهرکتهای متبرهب بهر مبنهای .1
شرکت ب دالیری مربوط ب تحریه

در دادهههای مهالی در فهرسهت سهازمان بهورس اوراق

بهادار قرارگرفت باشد .۲ .انجا دادن معامالت نههانی و آرای صادرشهده توسهط دادگهاه در
خصو

تحری

در گزارشگری مالی ،انتاا شدهاند .سال مبنا در خصهو

شهرکتهای

متبرب ،سال صدور رأی دادگاه و یا سال قرار گرفتن نا شرکت در فهرست سازمان بهورس
است ک این سال میتواند یکی از سالهای  1۳86تها  1۳91باشهد .تمهامی نسهبتهای مهالی
برای شش سال قرمرو زمانی تحبیق مورداستفاده قرارگرفت است .شرکتهای ییر متبرب بر
اساس معیارههایی از قبیهن  .1دورۀ زمهانی مشهابهی بها شهرکتهای متبرهب داشهت باشهند.۲ .
اطالعات آنها در دسترس باشد .۳ .ب لحاپ اندازه در بازۀ گروه شهرکتهای متبرهب باشهند
ک بدین منظور از ارزش دفتری کن داراییها اسهتفاده گردیهده اسهت .بهدین ترتیهب نمونهة
آماری این پژوهش متشکن از  198شرکت ( 6۲شرکت متبرب و  1۳6شرکت ییر متبرب)
پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار انتاا گردیده است.
با توج ب اینکه معمهوالً شهرکتها متبرهب نیسهتند حهدود یکسهو از حجهم نمونه ،
شرکتهای متبرب و دو سو شرکتهای ییر متبرب هستند .دادههای پژوهش شامن مهوارد
زیر هستند:
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 .1نسبت جاری .۲ .نسبت دارایی جاری ب کن دارایهی .۳ .نسهبت دارایهی ثابهت به کن
دارایی .4 .نسبت سرمای در گردش ب کن دارایهی .5 .نسهبت کهن دارایهی به کن بهدهی.6 .
نسبت سود انباشت ب کن دارایی .7 .نسبت فروش ب کن دارایی .8 .نسبت سود خالص به کن
دارایی .9 .نسبت کن بدهی ب حبوق صاحبان سها  .10 .نسبت بهدهی برندمهدت به حبهوق
صاحبان سها  .11 .نسبت بهای تما شهده کهاالی فهروش رفته به فهروش .1۲ .نسهبت سهود
ناخالص ب فروش .1۳ .نسهبت سهود خهالص به فهروش .14 .نسهبت هزینه های عمریهاتی به
فروش .15 .نسبت سود عمریاتی ب فروش .16 .نسبت سود خالص ب حبوق صهاحبان سهها .
 .17نسبت هزین های مالی ب کن بدهی .این موارد با استفاده از نر افهزار شهرکت خهدمات و
اطال رسانی بورس ،بانکهای اطالعاتی موجود در اینترنت برای شرکتهای ییر متبرهب و
مراجع حضوری ب سازمان بورس و اوراق بهادار تههران جههت کسهب محرمانه اطالعهات
شرکتهای متبرب جمدآوریشدهاند .به منظهور محاسهبة آنهها از نر افهزار اکسهن اسهتفاده
گردی هده اسههت .در ای هن پههژوهش ابتههدا دادههههای مربههوط ب ه شههرکتها جمدآوریشههده و
نسبتهای مالی محاسب خواهند شد .این نسبتهای مالی به عنوان ورودی بهرای آمهوزش و
ساخت دست بندهای فازی استفاده خواهند شد .پ

از آموزش سیستم فازی دقت دسهت بنهد

فازی با  10بار تکرار روش  10-fold cross validationو میانگین -گیری محاسهب خواههد
شههد .نتههایج بهه کارگیری هههر دسههت بند بهها اسههتفاده از  confusion matrixو معیارهههای
 Precision ،Accuracyو  Recallبیانشده و با استفاده از آزمونهای فر

آماری مبایسه

خواهند شد.
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

آمار توصیفی دادههای تحبیق برای شرکتهای متبرب و ییر متبرب به شهرح جهدول
شمارۀ  1است:
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جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی شرکتهای متقلب
دامن

میانگین

انحراف معیار

آمارۀ توصیفی

نسبت جاری

0/9-0۲/94

0/86

0/76

نسبت دارایی جاری ب کن دارایی

0/0۳-0/99

0/70

0/۲0

نسبت دارایی ثابت ب کن دارایی

0/01-0/97

0/۳0

0/۲0

-19/40-0/80

-0/7۳

۲/07

نسبت کن دارایی ب کن بدهی

0/0۳-9/59

1/0۲

0/77

نسبت سود انباشت ب کن دارایی

0/00-۲6/99

1/08

۲/77

نسبت فروش ب کن دارایی

0/01-۲/40

0/7۲

0/۳9

نسبت سود خالص ب کن دارایی

-۲/88-0/5۳

-0/18

0/40

نسبت کن بدهی ب حبوق صاحبان سها

0/01-1080/۲4

14/78

7۲/11

نسههبت بههدهیهای برندمههدت ب ه حبههوق صههاحبان

0/00-198/46

۲/15

1۲/۳۲

نسبت سرمای در گردش ب کن دارایی

سها
نسبت بهای تما شده کاالی فروش رفت ب فروش

-0/7۳-40/۳6

1/۲۳

۲/۳5

نسبت سود ناخالص ب فروش

-4/17-7/68

0/05

0/5۲

نسبت سود خالص ب فروش

-۳۲/57-14/9۳

-0/5۳

۲/۳6

0/00-9/15

0/18

0/74

نسبت سود عمریاتی ب فروش

-15/4۲-1/64

-0/۳6

1/۳6

نسبت سود خالص ب حبوق صاحبان سها

-96/۳۲-۲۲/64

-0/87

6/45

0/00-1/18

0/07

0/09

نسبت هزین های عمریاتی ب فروش

نسبت هزین های مالی ب کن بدهی

اطالعات مالی شرکتهای ماتر

گردآوریشده و بر اساس اینک متبرب ییر متبرب

هستند ،بر روی هر یک از رکوردها برچسبگذاری انجا شده است .هر رکهورد شهامن 17
عدد است ک هر یک نشاندهندۀ یک نسبت مالی است .برای دست بندی دادهها ،ابتهدا بایهد
کن دادهها ب دو قسمت تبسیم شوند :دادههای آموزشی و دادهههای آزمهون .بها اسهتفاده از
دادههای آموزشی ،سیستم فهازی سهوگنو و یها درخهت تصهمیم فهازی آمهوزش دادهشهده و
پارامترهای آنها تعیین میشوند و با اسهتفاده از مجموعه دادۀ تسهت ،دقهت دسهت بندی ایهن
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الگوها تعیین میگردد .تبسیم تصادفی دادهها ب این دو قسمت ،ممکن است منجر به تولیهد
دادههای نامتبارن شده و دقت دست بند را ب صورت صورت کاذ باال و یا پایین نشان دهد.
از همین رو ،برای اینک دقت دست بند قابناطمینان باشد ،از تکنیکی به نها 10-fold cross

) validation (10-CVاستفاده میشود .در ایهن تکنیهک ،مجموعه کهن دادههها ب صهورت
تصادفی ب  10مجموع تصادفی با اندازههای برابر تبسیم میشوند که در جهدول شهمارۀ ۳
نشان دادهشده است.
جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی شرکتهای غیر متقلب

دامن

میانگین

انحراف معیار

آمارۀ توصیفی

0/۲11-08/۳9

1/9۲

9/05

نسبت دارایی جاری ب کن دارایی

0/00-1/00

0/64

0/۲0

نسبت دارایی ثابت ب کن دارایی

0/00-1/00

0/۳6

0/۲0

نسبت سرمای در گردش ب کن دارایی

-6/90-0/95

0/01

0/50

نسبت کن دارایی ب کن بدهی

0/1۳-9/55

1/15

0/90

نسبت سود انباشت ب کن دارایی

0/00-۲/49

0/10

0/15

نسبت فروش ب کن دارایی

0/00-7/۳6

0/86

0/56

نسبت سود خالص ب کن دارایی

-0/۳1-1/71

0/14

0/14

نسبت کن بدهی ب حبوق صاحبان سها

0/0۳-۲98/4۳

4/۲7

15/48

نسههبت بههدهیهای برندمههدت ب ه حبههوق صههاحبان

0/00-88/۲8

0/56

۳/۲6

نسبت جاری

سها
نسبت بهای تما شده کاالی فروش رفت ب فروش

0/00-56/۳1

0/89

۲/18

نسبت سود ناخالص ب فروش

-0/۳1-۳9/11

0/46

1/86

نسبت سود خالص ب فروش

-1/17-۳۲/9۲

0/41

۲/06

0/00-۲/96

0/11

1/۲6

نسبت سود عمریاتی ب فروش

-0/51-۳4/۳4

0/4۲

1/95

نسبت سود خالص ب حبوق صاحبان سها

-19/85-19/14

0/47

1/16

0/00-5/07

0/07

0/۲8

نسبت هزین های عمریاتی ب فروش

نسبت هزین های مالی ب کن بدهی
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جدول شمارۀ  .3تقسیم مجموعه داده به  10قسمت مساوی بهصورت تصادفی

P10

فههر

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

کنی هد مجموع ه داده شههامن  100نمون ه باشههد .در ای هن صههورت ،هههر ی هک از

باشهای  P1تا  P10در نمای  ،1شامن  10نمون خواهد بود ک از میهان تمها  100نمونه به
صورتی تصهادفی انتاا شهدهاند .ههر نمونه تنهها دریکهی از ایهن باشهها قهرار میگیهرد،
ب عبارتدیگر ،هیچ نمون ای تکهرار ناواههد شهد .سهپ

دقهت دسهت بند  10بهار مسهتبن از

یکدیگر محاسب شده و میانگین آنها ب عنوان دقهت دسهت بند تعیهین میشهود .در اولهین بهار،
باش  P1ب عنوان دادۀ آزمون و باشهای دیگر ب عنوان دادۀ آموزشی استفاده میشود ،در
دومین بار ،باش  P2ب عنوان دادۀ آزمون و باشهای دیگر ب عنوان دادۀ آموزشی ... ،و در
دهم هین بههار باههش  P10ب ه عنوان دادۀ آزمههون و باشهههای دیگههر ب ه عنوان دادۀ آموزش هی
مورداستفاده قرار میگیرد و میانگین دقت ب دستآمده از این ده بار اجرای مستبن به عنوان
دقت دست بند گزارش میشود .اینک چگونه مجموعه داده به  10باهش مجهزا ب صهورت
تصادفی انجا میشود ،در این پژوهش تکنیک  ،10-CVب تعداد  10بار مستبن از یکدیگر
اجراشده و میانگین دقت ب دستآمده از همة آنها ب عنوان دقت دست بند گزارششده است.
ب عبارتدیگر ،دقتی ک برای هر دست بند تعیینشده است میانگین دقت  100دست بند اسهت
ک در  10بار اجرای مستبن تکنیک  10-CVتولید شدهاند.
توابد عضویت تعری شده بر روی هر یک از نسبتهای مالی که در سهاخت سیسهتم
فازی مورداستفاده قرارگرفت اند با اسهتفاده از الگهوریتم خوشه بندی 18تولیدشهدهاند که در
جدول شماره چهار نمهایش دادهشهدهاند .ههر تهابد عضهویت بهرای مشهاص کهردن درجهة
عضویت یک عنصر ب یک مجموعة فازی استفاده میشود .در شهکنهای نشهان دادهشهده،
واضهح اسههت که نمهودار عمههودی نشههاندهنده درجههة عضهویت متغیرهههای در هههر یهک از
مجموع های فازی است ک میتواند مبدار بین صفر و یک باشد .درصورتیک یهک متغیهر
ب یک مجموع فازی تعرق نداشت باشد درجة عضویت آن برابر با صفر و در صورت ک به
طول کامن ب آن تعرق داشت باشد درجة عضویت آن برابر با یک می شود .سهتون افبهی در
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این متغیرها نشاندهنده مبادیر ماترفی است ک یک نسبت مالی میتواند داشت باشهد .البته
با توج ب نو نمودارهایی ک تولیدشدهاند ،ممکن است ایهن توابهد عضهویت در بازهههایی
ک نسبت مالی متناظر تعری شده است ،الزاماً درجهة عضهویت صهفر نداشهت باشهند؛ امها بها
توج ب اینک این توابد عضویت ب صورت عمومی هستند و مسهتبن از اینکه حهدود نسهبت
مالی چیست نشان داده شدهاند .در زمان استنتاج تنها مبهادیری که در بهازه مربوطه هسهتند
مشاصکننده درجة عضویت و در نتیج در خروجی تیثیر خواهند گذاشت.
ب عنوانمثال ،همانگون ک در نمایة مربوط ب نسبت سود خالص به کن دارایهی نشهان
داده می شود ،دو تابد عضویت تعری شده است در سایر نمودارها دو تابد عضهویت چنهان
ب هم منطبق هستند ک یک تابد عضویت ب نظر میرسد .مبهدار نسهبت مهالی سهود خهالص
ب کن دارایی برای یک شرکت ،درجة عضویت آن ب هر یک از ایهن توابهد عضهویت را بها
توج ب این شکن مشاص میکند .اگر مبدار این نسبت برابر با صفر باشد ،درجة عضهویت
این شرکت متناظر در هر یک از این توابد عضویت تبریباً با ههم برابهر و مسهاوی بها حهدود
 0/9است .هر چ مبدار این نسبت از ( 0/۲ب صورت تبریبی) بیشتر شود درجه تعرهق آن به
هر دو تابد عضویت کاهش مییابهد ،امها ب گونه ای که درجهة عضهویت آن به یهک تهابد
عضویت ،بیشتر از دیگری است .اینک بر روی هر نسبت مالی چند تهابد عضهویت و بها چه
پارامترهایی تعری

شود فرآیندی است ک ب صورت خودکار توسط الگهوریتم تولیهد تهابد

عضههویت بهها توجه به پراکنههدگی داده هههم ازنظههر متبرههب بههودن و یها نبههودن و هههم ازنظهر
پراکندگی خود دادهها در فضای خود نسبت انجا شده است.
پ ازآنک الگوی فازی توسط الگوریتم ساخت آن ایجاد شهد ،بهرای اینکه مشهاص
شود یک شرکت متبرب است یا خیر ،الز است درجهة عضهویت آن شهرکت بها توجه به
نسبتهای مالی آن در هر یک از توابد عضویت محاسهب شهود .سهپ

بها توجه به قهوانین

موجود در الگوی مربوط استنتاج انجا میشود و درجة عضویت شرکت مربوط به گهروه
متبرب یا ییرمتبرب ب دست میآید .شرکت در گروهی ک درجة عضویت آن بیشتر اسهت
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دست بندی میگردد .ب عبارتدیگر اگر درجة عضویت شرکت ب گروه متبرب بیشتر باشهد،
شرکت ب عنوان متبرب و اگر درجة عضویت آن کمتر باشد ب عنوان ییر متبرهب دسهت بندی
میشود .در تمامی نمودارها محهور عمهودی درجهة عضهویت و محهور افبهی مبهدار نسهبت
مربوط است.
جدول شمارۀ  .4توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبتهای مالی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت دارایی
جاری بهکل دارایی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت جاری

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت دارایی
توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سرمایه در
گردش بهکل دارایی

ثابت بهکل دارایی
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توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سود انباشته
بهکل دارایی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سود خالص
بهکل دارایی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت کل دارایی
بهکل بدهی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت فروش
بهکل دارایی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت بدهی

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت کل بدهی

بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

به حقوق صاحبان سهام
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توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سود ناخالص

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت بهای

به فروش

تمامشده کاالی فروش رفته به فروش

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت هزینههای

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سود خالص

عملیاتی به فروش

به فروش

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سود خالص

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت سود

به حقوق صاحبان سهام

عملیاتی به فروش

توابع عضویت تعریفشده بر روی نسبت هزینههای مالی بهکل بدهی
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سادهترین روش برای دست بندی یک مجموع داده با دو دستة ماتر  ،این اسهت که
همة نمون ها در دست ای ک اکثر نمون ها در آن قهرار دارنهد ،دسهت بندی شهوند (طبب بنهدی
عمده .)19دست بندهای ساخت شده برای این مسئر تهالش میکننهد بها اسهتفاده از نسهبتهای
مالی دقت دست بندی را افزایش دهند .بنابراین ،دقت دست بندهای ساخت شده باید حداقن به
اندازه طبب بندی عمده باشد .در صورتیک دقت این دسهت بندها کمتهر از طبب بنهدی عمهده
باشند این دست بندها عالوه بر اینک توانایی دست بندی را ندارند برک ب کارگیری نسبتهای
مالی با آن دسهت بندها باعهث انحهراف دسهت بند و کهم شهدن دقهت آن میگهردد .بنهابراین،
میتوان گفت دست بندی ک دقت آن کمتر از دقت طبب بنهدی عمهده باشهد ،قطعهاً توانهایی
دست بندی دادهها را ندارد .از سوی دیگر ،به کارگیری دسهت بندی که دقهت آنهها بیشهتر از
دقت طبب بندی عمده هستند ،باید با توج ب کاربرد بررسی گردد.
با توج ب جدول شمارۀ  4واضح است ک بر روی هر یک از نسبتهای مالی دو تهابد
عضویت تعری شدهاند ک تابد عضویت اول در قانون اول و تهابد عضهویت دو در قهانون
فازی دو مورداستفاده قرارگرفت اسهت .در بسهیاری از نسهبتهای مهالی دو تهابد عضهویت
تعری شده بسیار نزدیک ب یکدیگر هستند ب گون ای ک در شهکنهای نشهان دادهشهده به
نظر میرسد ک تنها یک تابد عضویت تعری شده است.
مجموع داده استفاده شده در این پژوهش مربوط ب  198شرکت است ک  6۲شرکت
آن متبرب و  1۳6شرکت آن ییر متبرب هستند .بنهابراین ،دقهت دسهت بند طبب بنهدی عمهده
برابر با  %68/68است .عالوه بر این ،درصورتیک از یک دست بند تصادفی استفاده شود که
بدون داشتن هیچ اطالعاتی در مورد نمونه ها ،آنهها را به طور تصهادفی دسهت بندی کنهد؛ بها
دقت  50درصد دادهها را ب درسهتی دسهت بندی میکنهد .از همهین رو ،بها توجه به جهدول
شماره پنج مشاص میشود ک درخت تصمیم فازی توانایی دست بندی شرکتها ب متبرهب
و ییر متبرب ندارد؛ و با همهین اسهتدالل ،واضهح اسهت که سیسهتم فهازی سهوگنو توانهایی
دست بندی دادهها را دارد .نتایج ب دستآمده در جدول شمارۀ  5نمایش دادهشدهاند:
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جدول شمارۀ  .5نتیجه آزمون فرضیهها

میانگین دقت

میانگین تعداد قوانین

نا الگوریتم
درخت تصمیم فازی

۳1/۳1۲

4

سیستم فازی سوگنو

80/9۲

۲

جدول شمارۀ  .6دقت دستهبندی انجامشده در نسبتهای مالی مختلف

نسبت مالی استفادهشده

دقت دست بندی

تما نسبتهای مالی

80/9۲

نسبت جاری

68/۲7

نسبت دارایی جاری ب کن دارایی

68/10

نسبت دارایی ثابت ب کن دارایی

68/60

نسبت سرمای در گردش ب کن دارایی

7۲/۲۲

نسبت کن دارایی ب کن بدهی

68/6894

نسبت سود انباشت ب کن دارایی

76/85

نسبت فروش ب کن دارایی

68/68

نسبت سود خالص ب کن دارایی

81/40

نسبت کن بدهی ب حبوق صاحبان سها

68/60

نسبت بدهی برندمدت ب حبوق صاحبان سها

68/60

نسبت بهای تما شده کاالی فروش رفت ب فروش

68/44

نسبت سود ناخالص ب فروش

70/6۳

نسبت سود خالص ب فروش

70/۲0

نسبت هزین های عمریاتی ب فروش

68/61

نسبت سود عمریاتی ب فروش

69/79

نسبت سود خالص ب حبوق صاحبان سها

68/69

نسبت هزین های مالی ب کن بدهی

68/۲7

نسبت سود خالص ب کن دارایی بیشترین تیثیر را در خروجی دارد .ب گون ای که اگهر
تنها با استفاده از همین نسبت نمون ها دست بندی شوند ،دقت  81/40میشود که حتهی بهتهر
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از زمانی است ک از تما نسبتها استفادهشده است .در جهدول شهمارۀ  6دقهت دسهت بندی
انجا شده در نسبتهای مالی ماتر

نشان داده شده است.

نتیجهگیری

هدف این مطالع  ،بررسی توانایی رویکردهای فازی دست بند درخهت تصهمیم فهازی و
دست بند فازی سوگنو در کش

تبرهب در گزارشهگری مهالی شهرکتهای پذیرفت شهده در

بورس اوراق بهادار تهران بود .ب منظور دستیابی هدف نمون ای شامن  6۲شهرکت متبرهب و
 1۳6شرکت ییر متبرب انتاا گردید .س فرضی مهورد آزمهون قهرار گرفهت .1 :دسهت بند
درخت تصمیم فازی توانایی کش
سوگنو توانایی کش

تبرب در گزارشهگری مهالی را دارد .۲ .دسهت بند فهازی

تبرب در گزارشگری مهالی را دارد .۳ .تفهاوت معنهاداری بهین نتهایج

ب کارگیری دست بند درخت تصمیم فازی و دست بند فازی سوگنو وجود دارد.
ب منظور آزمون فرضی از نر افزار مطرب اسهتفاده گردیهد .میهانگین دقهت در درخهت
تصمیم فازی  ۳1/۳1۲است و در سیستم فازی سوگنو  80/9۲است .با توج ب اینک اگهر از
یک دست بند تصادفی استفاده شود ک بدون داشتن هیچ اطالعاتی در مورد نمون ها ،آنهها را
ب صورت تصادفی دست بندی کند؛ با دقت  50درصد دادهها ب درستی دسهت بندی میشهوند.
پ

میتوان گفت درخهت تصهمیم فهازی توانهایی کشه

تبرهب در گزارشهگری مهالی بها

استفاده از نسبتهای مالی را ندارد و ب عبارتی فرضیة اول رد میشود ک این نتیج با نتهایج
پژوهشهای لین و همکاران ( )۲015و کرک

و همکاران ( )۲007مطاببت نهدارد .سیسهتم

فازی سوگنو با داشتن دقت  ،80/9۲میتوان گفهت توانهایی کشه

تبرهب در گزارشهگری

مالی با استفاده از نسبتهای مالی را دارد و فرضهیة دو مهورد تیییهد قهرار میگیردکه ایهن
نتیج با نتایج پژوهشهای زار بهنمیهری و مرکیهان کره بسهتی ( ،)1۳94اعتمهادی و زلبهی
( ،)1۳9۲صههفرزاده ( ،)1۳89عمههر و همکههاران ( ،)۲017رپوسههی

( ،)۲016زینالههدین و

همکههاران ( ،)۲016راویسههانکار و همکههاران ( )۲010و چههن و همکههاران ( )۲009کهه از
روشهههای ماترفههی منجمر ه آزمههون الجیههت ،شههبکة عصههبی مصههنوعی ،الگههوی بنههیش،
برنام نویسی نتیک و دادهکاوی استفادهشده است مطاببت دارد .با توج به اینکه درخهت
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تصمیم فازی توانایی کش
سوگنو این توانایی را دارد پ

تبرب با استفاده از نسبتهای مالی را ندارد ولهی سیسهتم فهازی
فرضهیة سهو یعنهی تفهاوت معنهادار بهین نتهایج به کارگیری

دست بند درخت تصمیم فازی و دست بند فازی سوگنو مورد تییید قرار میگیرد.
نتیجة دیگری ک از بررسیهای این پژوهش حاصهن شهد ایهن بهود که از میهان هفهده
نسبت مالی ذکرشده ،نسبت سود خالص ب کن دارایهی بیشهترین تهیثیر را در خروجهی دارد.
ب طوریک اگر تنها فبط با همین نسبت نمون ها دست بندی شوند دقت  81/40میشهود ،که
حتی بهتر از زمانی است ک از هم نسبتها استفادهشده است.
این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت اسهت .در اسهتفاده از الگوههای ماتره
مصنوعی باید توج داشهت عهوامری از قبیهن تعریه

ههوش

صهحیح دادهههای ورودی متناسهب بها

موضو مورد نظر ،نحوه صحیح برنام نویسی در نر افهزار ،تعهداد دادهههای مناسهب جههت
تجزی وتحرین میتواند در جوا دریافتی اثرگذار باشهد .جمهدآوری اطالعهات مربهوط به
شرکتهای متبرب با توج ب محرمان بودن آنها و اینک شرکتهای ییر متبرب نیهز از نظهر
دورۀ زمانی با آنها هماهنگ باشد ،اطالعاتشان نیز در دسترس باشد و ازنظهر انهدازه در بهازۀ
گروه شرکتهای متبرب باشند ماند از انتاا نمون با تعداد شرکت بیشتری شهد .بها توجه
ب این موضو که تعهداد بیشهتر شهرکت در ههر گهروه در دقهت رویکهرد فهازی مهوردنظر
اثرگذار است.
پیشنهادهای کاربردی

با توج ب اینک در این پهژوهش مشهاهده گردیهد که سیسهتم فهازی سهوگنو توانهایی
کش

تبرب در گزارشگری مالی را دارد؛ مدیران ،سرمای گذاران ،کارمنهدان ،سههامداران،

اعتباردهندگان ،حسابرسان و سایر اشهاا

ذینفهد میتواننهد بها اسهتفاده از سیسهتم فهازی

سوگنو شرکتهای متبرب و ییر متبرب را ب منظور تصمیمات مهالی خهود تشهایص داده و
از زیان حاصن از سرمای گذاری در شرکتهای متبرب جروگیری کنند .در اکثر کشورها و
ایران ،عریریم توانایی رویکردهای فازی در مباحث پیشبینهی و تشهایص در موضهوعات
مالی ،عمالً کمتر مورداستفاده قهرار میگیرنهد .یکهی از دالیهن آن ،عهد آشهنایی بها انجها
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تحبیبات بیشتر در این زمین و اثبات توانایی رویکردهای فازی در مباحث مهالی اسهت و بها
آموزش بیشتر از طریق برگزاری کارگاههای آموزشهی در آینهده ،میتهوان از رویکردههای
فازی بیشتر در مباحث مالی استفاده نمود.
یادداشتها
2. Li
4. Cressey
6. Omar
8. Reposis
10. Lin
12. Ravisankar
14. Yadav
16. Chen
18. Subtractive Clustering

1. Omoteso
3. Zager
5. Lin
7. Omar
9. Zainudin
11. Li
13. Glancy
15. Ngai
17. KirKos
19. Major-Classifier

منابع
اثنی عشری ،حمیده؛ احمدخان بیگی ،مصطفی .)1۳88( .نبش استدالل راهبردی در کش

و پیشگیری از تبرب.

حسابرس.81-74 ،)47(4 ،

اعتمادی ،حسین؛ زلبی ،حسن .) 1۳9۲( .کاربرد رگرسیون لجستیک در شناسایی گزارشگری مالی متبربان  .دانش
حسابرسی.16۲-145 ،)51(1۳ ،
بولو ،قاسم؛ صادقی ،پیمان .)1۳89( .تیثیر ویژگیهای اخالقی فردی حسابرسان بر استفاده از راهنمای تصمیم در
کش

تبرب مدیریت .اخالق در عرو و فناوری.8۳-74 ،)1(6 ،

پوریا نسب ،امیر .) 1۳84( .ساختار جامد برای کمک ب تحرین ،کش

و پیشگیری تبرب .حسابدار رسمی۳6- ،)7(۳ ،

.۲7

حساس یگان  ،یحیی؛ اسکو ،وحید؛ دایانی ،رضا .)1۳90( .تبرب در شرکتها :چ کسانی هشدار میدهند؟ حسابدار
رسمی.40-۳5 ،)6(6 ،
زار بهنمیری ،محمدجواد؛ مرکیان کر بستی ،اسفندیار .)1۳94( .پیشبینی تبرب در صورتهای مالی با استفاده از
نسبتهای مالی (مطالعة موردی :شرکتهای پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران) .چشمانداز مالی،)4(5 ،
.80-65
سجادی ،حسین؛ کاظمی ،توحید .)1۳95( .الگوی جامد گزارشگری مالی متبربان در ایران ب روش نظری پردازی زمین
بنیان .پژوهشهای تجربی در حسابداری.۲04-185 ،)۲1(6 ،

 توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها/188

،)1۲4(1۲ ،کنند؟ حسابدار

در صورتهای مالی را کش

 حسابرسان چگون میتوانند تحری.)1۳76( . احمد،سریمی
.79-74

 دانش. تحرین الجیت:تبرب در گزارشگری مالی

 توانایی نسبتهای مالی در کش.)1۳89( . محمدحسین،صفرزاده
.16۳-1۳7 ،)1(1 ،حسابداری

. استاندارهای حسابداری: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی.)1۳86( .کمیتة تدوین استانداردهای حسابداری
. انتشارات سازمان حسابرسی،تهران
 مطالعات تجربی.  سیاست تبسیم سود و گزارشگری مالی متبربان.) 1۳94( . لیال، حسن؛ آقایی،فرجزاده دهکردی
.114-97 ،)45(1۲ ،حسابداری مالی
 ارائ مدل پیشبینی بروز خطر تبرب مالی در شرکتهای.)1۳91( . ابوالفضن، یالمرضا؛ ترابی، کیهان؛ کردستانی، مها
 دانشگاه آزاد اسالمی، اولین همایش مری حسابداری و مدیریت.پذیرفت شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
.واحد نور
.54-46 ،)1۳(۳ ، حسابرس. مسئولیت حسابرسان در قبال تبرب.)1۳80( . محمدجواد، محمدرضا؛ صفار،نادریان
 برداشت حسابرسان ایران از کارایی عالیم خطر در کش.)1۳88( . حامد، ابراهیم؛ حامدیان،وحیدی الیزیی
.197-16۲ ،)۳(1 ، تحبیبات حسابداری و حسابرسی. گزارشگری مالی متبربان
 بررسی ویژگیهای تبرب.)1۳88( . اکبر، سعید؛ پور رضا سرطان احمدی، حمیدرضا؛ جبارزاده کنگرلوئی،وکیری فرد
.41-۳6 ،)۳(۲4 ، حسابدار.در صورتهای مالی
Accounting Standards Setting Committee. (2008). Accounting and Auditing Principles
and Regulations: Accounting Standards. Audit Organization [In Persian].
Asnaashari, H., Ahmad khan beige, M. (2010). The role of strategic reasoning in the
detection prevention of fraud. Journal of Auditor, 4(47), 74-81 [In Persian].
Bulu, G., Sadeghi, P. (2011). The effect of individual moral characteristics of auditors
on the use of fraud detection management decision guide. Journal of Ethics in
Science and Technology, 5(4), 74-83 [In Persian].
Chen, H.J., Huang, SH., Kuo, CH. (2009). Using the artificial neural network to
predict fraud litigation: Some empirical evidence from emerging markets. Expert
System with Application, 36(4), 1478-1484.
Etemadi, H., Zalaghi, H. (2013). Logistic regression usage to identify fraudulent
financial reporting. Audit Knowledge, 13(51), 145-162 [In Persian].
Farajzadeh Dehkordi, H., Aghai, L. (2015). Profit sharing policy and fraudulent
financial reporting. Empirical Studies of Financial Accounting, 12(45), 97-114 [In
Persian].
Glancy, F., Yadav, S. (2010). A computational model for financial reporting fraud
detection. Decision Support System, 50(10), 595-601.

189 /31  پیاپی/1396  زمستان/4  ش/ دورۀ هشتم/مجلۀ دانش حسابداری
Hassas yeganeh, Y., Osku, V., Daghani, R. (2012). Fraud in the company: Who warn.
The CPA Journal, 2(3), 35-40 [In Persian].
KirKos, K., Spathis, C., Manolopoulos, Y. (2007). Data mining techniques for the
detection of fraudulent financial statement. Expert System with Application, 32(6),
995-1003.
Li, S., Yen, D., Lu, W., Wang, C. (2012). Identifying the signs of fraudulent accounts
using data mining techniques. Computers in Human Behavior, 28(8), 1002-1013.
Lin, C., Chiu, A.A., Huang, S.Y., Yen, D.C. (2015). Detecting the financial statement
fraud: the analysis of the differences between data mining techniques and experts'
judgment. Knowledge Based System, 89, 459-470.
Maham, K., Kordestani, G., Torabi, A. (2013). Model to predict the risk of financial
fraud in listed companies in Tehran Stock Exchange. First national Conference on
Accounting and Management, Islamic Azad University Noor [In Persian].
Naderian, M.R., Saffar, M.J. (2002). Auditor's responsibility for fraud. Journal of
Auditor, 2(13), 46-54 [In Persian].
Ngai, E.W.T., Hu, Y., Wong, Y.H., Chen, Y., Sun, X. (2010). The application of data
mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and
academic review of literature. Decision Support System, 50(6), 559-569.
Omar, N., Johari, Z.A., Smith, M. (2017). Predicting fraudulent financial reporting
using artificial neural network. Journal of Financial Crime, 24(2), 1-31.
Omoteso, K. (2012). The application of artificial intelligence in auditing: Looking
back to the future. Expert System with Application, 39(7), 8490-8495.
Pooria nasab, A. (2006). Comprehensive structure to help analyze, detect and prevent
fraud. The CPA Journal, 3(7), 27-36 [In Persian].
Ravisankar, R., Ravi, V., Rao, G., Bose, I. (2010). Detection of financial statement
fraud and feature selection using data mining techniques. Decision Support
System, 50(4), 491-500.
Reposis, S. (2016). Using beneish model to detect corporate financial statement fraud
Greece. Journal of Financial Crime. 23(4), 1063-1073.
Salimi, A. (1996). How can auditors detect misstatements in the financial statements?
Journal of Accountant, 12(124), 74-79 [In Persian].
Safarzadeh, M.H. (2011). The ability of financial ratios fraud in financial reporting:
Logit analysis. Journal of Accounting Knowledge, 1(1), 137-163 [In Persian].
Sajjadi, H., Kazemi, T. (2016). A comprehensive pattern of fraudulent financial
reporting based on the theory of foundation ground in Iran. Empirical Studies of
Accounting. 6(21), 185-204 [In Persian].
Vahidi Eliziee, E., Hamedian, H. (2010). Auditors removal of the warning signs of
efficacy in the detection of fraudulent financial reporting. Journal of Accounting
Research, 3(1), 162-197 [In Persian].

 توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها/190

Vakili Fard, H.R., Jabbarzadeh Kangar Luei, S., Poor Reza Sultan Ahmadi, A. (2010).
Characteristics of fraud in the financial statements. Journal of Accountant,
24(210), 36-41 [In Persian].
Zager, L., Malis, S., Novak, A. (2016). The role and responsibility of auditors in
prevention and detection of fraudulent financial reporting. Procedia Economics
and Financial, 39, 693-700.
Zainudin, E.F., Hashim, H.A. (2016). Detecting fraudulent financial reporting using
financial ratio. Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(2), 266-278.
Zare Behnamiri, M.J., Malekian Kalehbasti, E. (2015). Fraud prediction of financial
statement using financial ratios (Case study: Accepted firms in Tehran Stock
Exchange). Financial Outlook. 12, 65-80 [In Persian].

