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 ی مالی.هانسبت، گزارشرری مالی، تقلبرویکرد اازی،  های کلیدی:واژه

 مقدمه

نامحهدود بشهر در مبابهن منهابد محهدود  هایخواسهت الت و یکه  تمها یکنون یایدر دن

 یو منطبه یواقعه یازههایشه  در نیر یادهیهاست، ظهور و سبوط هر پد قرارگرفت  یاقتصاد

، یط تجهاریرات گسترده در محییو تغ وریانفشرفت یدارد. در عصر حاضر، پ یجوامد انسان

، مؤسسهات روزافهزوندر اقتصهاد شهده و به  عرهت رقابهت  ایفزاینهدهجاد شهتا  یموجب ا

 به  روز تبرهببهروز  ةنیزم ،نیاست. بنابرا دهیز محدود گردیب  درآمد مورد انتظار ن یابیدست

ت یههنسههبت بهه  گذشههت  اهم تبرههبو کشهه   یریشههگین لحههاپ پی، بههدیابههدمیش یافههزا روز

 (.1۳88ان، یو حامد ییزیال یدیوحافت  است )ی یترفراوان

انجها   سهازمانیبرونران و اشهاا  یمهد ةوسهیرب کارمندان و ههم  ةوسیرب ، هم تبرب

مثهال  یشوند. برا تبربتر از هم  مرتکب شیب یندارد کارمندان سابق و فعر یشود. تعجبیم

که   عرتاینبه دهنهد، یانجها  م یرا کارکنان داخره جرائمدرصد  90تا  75شود یبرآورد م

ارشان قرار دارد. کارمنهدان یز در اختیشان در دسترس است و دانش، مهارت و منابد نیازهاین

و بهتهر قههادر  داننههدمیشناسهند، نبههاط قهوت و ضهع  آن را یم خوبیبهه شهرکت را  ةنسهاما

گان  یحساس را بپوشانند ) پاهایشان ردزند و یبگر تبربخواهند بود ک  از آشکار شدن فعن 

 (.1۳90و همکاران، 

اسهت.  شهده اسهتفاده یماترفه یههاز روشین یمال یگزارشگر یهاتبربکش   یبرا

م، شهبک  ی، درخت تصهمیآمار یها، روشلجستیکون ی، رگرسیمصنوع یعصب یهاشبک 

 ازت یهجن الیهو تحر یزیب یریادگیمارکوف،  یماف الگویبان، ین بردار پشتیکوهونن، ماش

 یااسهت. گرچه  بهر شهده استفادهدر مباالت  تبربکش   یهستند ک  برا ییهاروش جمر 

ر ن کهایها یبهرا یفهاز یبندهاامها دسهت  ؛است شده استفاده یماترف یهاروش تبربکش  

دههای که  آیها رویکر شهودمیبررسهی  ن پژوهشی. در ااست قرارگرفت  استفاده موردکمتر 

ی وجهود تفهاوت آنههاو بین کارایی  دارند رادر گزارشگری مالی  تبربفازی توانایی کش  

 دارد؟
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 پژوهش ۀنیشیو پ ینظر یمبان

 سیستم استنتاج فازی
 یتکنولهو  یو ابزارهها ههافن کارگیریب   از تجارت در ین ناحیاول مسرماً، یحسابدار

 ید فراوانهیهشرفت  فوایپ یهای(. بهبود تکنولو ۲01۲، 1اوموتسو) استارتباطات و اطالعات 

شهود یجه  میجامع  نت ییسودمندگرا یهان از ارزشیآورد ک  ایجامع  ب  ارمغان م یرا برا

باعث  یفاز یهااز مجموع  یریگبا بهره یاستنتاج فاز یهاستمی(. س۲01۲همکاران،  و ۲یل)

سههتم یس یش دقههت خروجههیت و افهزایههط عههد  قطعیدر شهرا گیریتصههمیمش قههدرت یافهزا

ها ب  ذههن انسهانک   یفاز« آنگاه-اگر»ن یبر قانون، از قوان یمبتن یفاز یهاستمیشوند. سیم

رند. ههر قهانون یگیاستنتاج بهره م یبرا یبیاستنتاج تبر یهاتمیو الگور ک هستندیار نزدیبس

به   Xاگهر  ی، در قهانون فهازمثالعنوانبه شهود. ین میتشهک یاز دو قسمت مبد  و تال یفاز

قسهمت مبهد  از دو عبهارت  متعرهق اسهت. «ج»به   Zآنگاه ، « »ب   Yمتعرق است و  «ل ا»

 ،اسهت «ج» ،Z یک عبهارت فهازیهاز  یو قسمت تهال است « » ،Yو  است «ال » ،X یفاز

ک تهابد یههسهتند که  بها اسهتفاده از  یزبهان یرههایمتغ اله ،   و جاسهت که   شدهتشکین

از  ییهانمونه  یم فازیسوگنو و درخت تصم یستم فازیشوند. سیمشاص م یت فازیعضو

سهوگنو  یسهتم فهازیشهوند. در سیاسهتفاده م یبنددسهت  یهستند که  بهرا یفاز یهاستمیس

در درخهت  که حالی دراسهت  یر ورودیاز مبهاد یاجمره  چنهد یهکن یقهوان یقسمت تهال

. درخهت انهدقرارگرفت  یک سهاختار درختهیهدر  یفهاز« آنگهاه-اگهر»ن یقهوان یم فازیتصم

ن یتریاز قهو یکهی یفهاز یهامجموع م و یدرخت تصم یهاتیب قابریبا ترک یم فازیتصم

 را فراهم کرده است. یبنددست  یهاروش
 بروز آن یهازهیو انگ تقلب

؛ کهار و کسهبمحهیط  تبرهبماتر  تعری  کهرد. در  هایروشدر  توانمیرا  تبرب

مههالی  هههایداده کاریدسههتشههرکت و  هههایداراییاز  سوءاسههتفادهیههک فریههب عمههومی، 

؛ عمری تبرب( IASحسابرسی ) المرریبین. طبق استانداردهای استاستفاده مرتکب  منظورب 

عمدی توسط یک یا چند نفر از مدیریت، همراه با نظها  راهبهری، کارکنهان و یها اشهاا  
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 اسهتثالث شامن استفاده از فریب برای ب  دست آوردن یک مزیت ناعادالنه  و ییرقهانونی 

دارد، باعهث سهرب  یت پنههانیهماه چراکه اسهت  یار مهمهیمسئر  بس تبرب (.۲016، ۳زاگر)

 ییرمهالیو  یمهال یمنفه یامهدهایاست و پ یر و جهانیفراگ ایمسئر ، شودمی یاعتماد عموم

 را ب  همراه خواهد داشت. یاریبس

 دارانه جانبت و یهتنهاق  بها واقع یکه  دارا یاطالعات اساس برم یاتااذ هرگون  تصم

توانهد یهها مانیز گونه اینب  بار آورد ک  آثار سوء  یریناپذجبران یهاانیتواند زیباشد، م

  بهاقدا   ن اطالعاتیباشد ک  بر اساس ا یرندگانیگمیتصم یو فکر یمال ةیسرما یرگگریبان

نهد است که  بتوا ییپاساگو یمسترز  نوع یامروز وکارکسبط یاند. محم کردهیاخذ تصم

ا یه تبرهببهود ب  کار خود ادام  دهد و ن یط بازرگانیق در شرایب  هنگا  و دق یآگاهک یب  

 است. یامروز وکارکسب یهاطیمح یهیاطالعات متناق  امر بد

سهبب  ،و آمیات  شدن این موضهو  بها ورشکسهتگی هاشرکتدر  تبربافزایش تعداد 

لی و کیفیههت در خصههو  جرههب اعتمههاد عمههومی بهه  سیسههتم گزارشههگری مهها هههاییبحران

ویهژه  موردتوجه  تبرهبمالی شده است. به  همهین دلیهن پیشهگیری یها کشه   هایصورت

بها توجه  به   (.1۳89، یبولو و صادق) است، مدیران حسابرسان گذارانقانون، گذارانسرمای 

قهرار  مورداسهتفادهجدیهدی  ههایروشدر حال تحول هستند و  دائماً تبرب هایروشاینک  

نیهز مسهترز  نهو شهدن  رودمهیبه  کهار  تبربک  برای کش   هاییروش ،، بنابراینگیردمی

موجهب  توانهدمیباشهد  تردقیهقدر گزارشهگری مهالی  تبربکش   بینیپیشهستند. هرچ  

شود و حسابرسهان را در دعهاوی مطروحه   تبربافزایش توان شناسایی و پیشگیری از وقو  

 ،بهر دوش کهن جامعه  اسهت که را  آنسهنگین ناشهی از  هایهزین همچنین  حمایت کند و

 (.1۳91مها  و همکاران، کاهش دهد )

یک تئهوری مفیهد، اسهتفاده  عنوانب توسع  یافت و  4توسط کریسی تبربتئوری مثرت 

که   کنهدمی. ایهن تئهوری ادعها دههدمیرخ  تبربچرا  دهدمیاز آن توسع  یافت ک  شرح 
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بهودن،  فشهارتحت) تبرهببه  دلیهن در دسهترس بهودن یهک یها چنهد عامهن از مثرهث  تبرب

 (.۲015، 5لین) دهدمیرخ ( تبربان برای ارتکا  تبربو توجی  عبری یا توانایی م هافرصت

 :باشد زیرشامن موارد  تواندمی یمال یدر گزارشگر تبرب هایانگیزه

 ا طمد دارند.ی یزه اقتصادی  انگک یافراد یبرا آمدهدستب  هایفرصت

 (.1۳90گان  و همکاران، یحساس ) یساتفشار و 

 .یاتیمال یردن بدهکحداقن 

 .شدهگزارشبر سود  یپاداش مبتن

 (.1۳89صفرزاده، ) سها مت بازار یش قیا افزایحفظ 

افهراد چنانچه  ولی  ،ماترفی داشت  باشد هایانگیزه تواندمیتوسط افراد  تبربارتکا  

ناواهنهد شهد و  تبربمرتکب  گاههیچ ،شان کش  خواهد شدتبرببدانند ک   ایانگیزهبا هر 

شان را پنهان کننهد، حتهی بهدون فشهار و سهاتی از تبرب توانندمیدر مبابن چنانچ  بدانند ک  

فهرد و همکهاران،  یرهکیو) کننهدمیاسهتفاده  تبرهببرای ارتکا   آمدهدستب  هایفرصت

به  رویهدادهای تهاریای بسهنده  صهرفاً تبرب(. اینک  برای کش  و پیشگیری از وقو  1۳88

برخهوردار اسهت  چندبعهدی ایچرخه از پویهایی  تبرهب چراکه  نیستمبنای مناسبی  ،کنیم

 (.1۳84ا نسب، یپور)

 ر باشد:یموارد ز ۀدربرگیرندن است کمم تبرب

به  دسهت  منظوربه  کر مداریا سای یحسابدار کر اسناد و مدارییا تغی، جعن اریتکدس

 .ییرقانونیر حق و یی یمال یایآوردن مزا

 .آنهاو سرقت  هاداراییاز  سوءاستفادها یاختالس 

 .کاز اسناد و مدار آنهاا حذف یمعامالت  ینادرست آثار مال ةارائ 

 (.یمثبت  )معامالت صور کثبت معامالت بدون مدار 

 (1۳80ان و صفار، ینادر) یحسابدار هایروی نادرست  کارگیریب 
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، خواریرشههوهر شههدن در تضههاد منههافد، یههپورسههانت و درگرش یماننههد پههذ یفسههاد مههال

 (.1۳88فرد و همکاران،  یرکیو) یاقتصاد یریو زورگ گیریباج

 مورداسهتفادهدر گزارشهگری مهالی که  در تحبیبهات ماتره   تبربابزارهای کش  

مهالی،  هاینسبت وتحرینتجزی است شامن رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم،  قرارگرفت 

مصهنوعی  شبکة عصبیو ، نیشالگوی بآلتمن،  الگوی، فورد بنماشین بردار پشتیبان، قانون 

 (.۲017 ،و همکاران 6عمر) است
 انهتقلبگزارشگری مالی مکشف 

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

ایهن  1960الهی  19۲0 هایسهالهدف اصری کار حسابرسی بهوده اسهت. طهی  تبربکش  

مهدیریت  ۀبر عههد تبربکش  و جروگیری از  هدفِ نهایتاًشده و  اهمیتکم مرورب هدف 

، و صهفار انینادرمالی شد ) هایصورتحسابرسی اعتبار دهی ب   ةقرار گرفت و هدف حرف

ک  به  عرهت پیشهرفت تکنولهو ی و  دارند اعتباد نظرانصاحببرخی  ،نایوجود  با(. 1۳80

مالی در آینده تباضا برای خهدمات حسابرسهی  هایصورتدر  ییرعمدی هایاشتباهحذف 

خواهد بود و ب  عبارتی عامن حیهاتی  تبرببست  ب  توانایی حسابرسان در کش  و پیشگیری 

 اسهت تبرهبتداو  حرف  حسابرسی ارتبا و بهبود توان حسابرسان در کشه  و پیشهگیری از 

 (.1۳88، یعشر یاثن)

مدیران تبانی کنند و  تبربب  دلین اینک  ممکن است در بروز  یحسابرس یاستانداردها

اما  ؛دانندنمیتوسط حسابرسان را منطبی  هاتبربرا پنهان کنند انتظار کش  تمامی  تبربیا 

توسهط  تبرهبکشه   (PCAOB) عها  یسههام هایشهرکت یات نظهارت بهر حسهابداریه

مالی حسابرسی شهده  هایصورتاز  کنندگاناستفادهحسابرسان را یکی از انتظارات منطبی 

 (.1۳84ا نسب، یرپو) داندمی

ا یه تبرهباز  یناشه بااهمیهت  یهتحر یص و برآورد خطرههایتشا منظورب حسابرس 

 یافکد شناخت یالز  با یحسابرس هایروش یو اجرا یو طراح یمال هایصورتاشتباه در 

ن یتهدو ةتهیمک) نهدکسهب ک یداخره ههایکنترلط آن شامن یو مح یدگیاز واحد مورد رس
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 یمال هایصورت یحسابرس ریزیبرنام هنگا  حسابرسان  (.1۳86، یحسابرس یاستانداردها

 بااهمیهت ههایتحری معبهول جههت کشه   ینانیاطم یفراهم آور ب  منظوررا  هاییروش

امها  ،اشهتباهات ییهر عمهد اسهت ةنتیجه ههاتحری . اگرچه  ایرهب کننهدمی یممکن، طراح

حسابرس باید توج  داشت  باشد ک  بعضی مواقد نیز ممکن است ناشی از اخهتالس کارکنهان 

ماهرانه  مهدیریت باشهد. به  همهین دلیهن حسابرسهان بایهد حسابرسهی را بها  هایاریتکدسو 

که  کارکنهان  کننهدنمیحسابرسهان چنهین فهر   هرچنهدنگرشی شک آمیز انجها  دهنهد. 

شهکی، انتظهار صهداقت داشهت   گونه هیچاما نباید بدون  ،دصادق نیستن کارصاحبمدیریتی 

را ارزیههابی و هرگونهه   شههدهمشاهدهباشههند. حسابرسههان بایههد شههواهد حسابرسههی و شههرایط 

مهالی حهاوی تحریه   هایصهورترا جههت اینکه   بااهمیت شده مشاهدهمنفی  ایشاخص 

 (.1۳76، یمیسرنباشند، تعبیب کنند )

اسهت و  مانهدهباقی انگیزیبحهثموضو   تبربحسابرسان در کش  و گزارش  ةفیوظ

 یکه  به  حسابرسه ییآنههادگاه اول یهدگاه دانسهت؛ دیهدر وجود دو د توانمیعرت آن را 

حسابرسهان در کشه  و  هایمسئولیتاز  ی  محدودیدارند و ب  ط یشتریش بیمستبن گرا

ش یکه  به  انتظهارات جامعه  گهرا ییآنههادگاه دو  یو د دهندمین نشان یتما یگزارش ده

 یطه ،هرحالبه . دهنهدمین نشهان یحسابرسان تما هایمسئولیتدارند و ب  گسترش  یشتریب

 یت قهانونیهت ظرفیدر جههت محهدود یادیهتالش ز یر اگرچ  حرف  حسابرسیاخ هایسال

 مؤسسهاتاز  یبرخه زمهانهم طوربه از خود نشان داده است، اما  تبربحسابرس در کش  

افهزون  تبرهبخود را در جهت ارائ  خدمات خا  در کشه   ییتوانا المرریبین یحسابرس

 تبرهبک و تاصص کشه  یتکن رسدمی. ب  نظر انددادهش ی، افزایعاد یبر انجا  حسابرس

انتظارات جامعه  در  ینک  در جهت ارضایا جایب اما  ،موجود است یحسابرس مؤسساتدر 

ن امهر را یهاستفاده شهود، حسابرسهان ا یعاد یک حسابرسیان انجا  یو در جر تبربکش  

 (.1۳80، و صفار انینادر) کنندمیران عرض  یب  مد یاضاف یخدمت عنوانب 
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 قیتحق ۀنیشیپ

انهه  در ایههران بهه  روش تبربالگههوی جههامد گزارشههگری م (1۳95) کههاظمی وسههجادی 

خبرگههان  ،تحبیههق جامعههة آمههاری. قراردادنههد موردبررسههیزمینهه  بنیههان را  پردازینظریهه 

بها اسهتفاده از روش  که  هسهتندانه  تبربمهالی م هایصهورتدر خصو  پدیده  نظرصاحب

په  از کسهب نظهر  .اندشهدهانتاا بهرای مصهاحب   ایزنجیهرهگرول  برفهی یها  گیرینمون 

عامههن اصههری  عنوانبهه عامههن فشههار  هههاگزارشخبرگههان و مطالعهه  دقیههق اسههناد، مههدارک و 

ۀ انگیهز دههدمینشهان  پهژوهشنتایج  همچنین .است شدهشناساییان  تبربگزارشگری مالی م

سیاسی، مباصد مالیاتی و تحصین  هایهزین ، هاداراییاز  سوءاستفاده ۀپاداش مدیران، انگیز

در  تبرههب هههایطرح .مؤثرنههدانهه  تبربشههرکت توسههط مههدیران نیههز بههر گزارشههگری مههالی م

گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظا  قانونی و اسهتانداردهای حسهابداری کشهور 

 انعنوبه و نظا  راهبری شرکتی، کنترل داخری و کیفیت حسابرسی  ایزمین شرایط  عنوانب 

 .شوندمیمتولد  گرمداخر شرایط 

مهالی بها  هایصهورت در تبرهب بینهیپیش (1۳94زار  بهنمیری و مرکیان کره  بسهتی )

در بهورس اوراق بههادار تههران از  شهدهپذیرفت  هایشرکتدر  را مالی هاینسبتاستفاده از 

شرکت متناسب بها  181برای این منظور تعداد  .قراردادند موردبررسی 1۳9۳الی  1۳85سال 

موجهود در اظههارنظر حسهابرس بنهدهای  ،تبرهبانتاا  شدند. برای بهرآورد  هامحدودیت

 AHP الگهویو با نظرسنجی از خبرگان این بندها با اسهتفاده از  بندیطبب  هاشرکت مستبن

 اسهت. شهدهدادهشهرکت اختصها   هرسهالدرصدهایی بهرای  نهایت درو  بندیرتب فازی 

مالی سرمای  در گردش ب  دارایی، حسا  دریافتنی ب  فروش، وج  نبد به  بهدهی  هاینسبت

ب  دارایی و  ناخالص سودجاری، موجودی ب  دارایی جاری، بدهی ب  حبوق صاحبان سها ، 

است که   دهندۀ ایننشان پژوهش. نتایج اندشده انتاا قدر مطرق تغییرات در نسبت جاری 

 دارد. بینیپیشبرآورد شده قابریت  الگویدرصد  04/64ستفاده از آزمون الجیت با ا

انه  را تبربسیاست تبسیم سود و گزارشگری مالی م (1۳94زاده دهکردی و آقایی )فرج

سهال  ۲۲۳8شهرکت )مشهتمن بهر  ۲47تحبیهق مربهوط به   هایداده. دادند قرار مطالع  مورد
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جههت  ههابینی پیشبه دسهتیابی  الگهویاز . است 1۳91الی  1۳81 دورۀ زمانیشرکت( طی 

و بها اثهرات ثابهت  لجسهتیکو از رگرسهیون  شهده اسهتفادهانه  تبربتعیین گزارشگری مالی م

نشان  آمدهدستب نتایج است.  شدهگرفت تحبیق بهره  هایآزمون ب  منظورتابرویی  هایداده

با احتمال کمتهری مرتکهب گزارشهگری مهالی  کنندمیک  سود تبسیم  هایشرکت دهدمی

انه  تبربهمچنین سطح سود تبسیمی نیز رابط  منفهی بها گزارشهگری مهالی م. شوندمیان  تبربم

 دارد.

کاربرد رگرسیون لجسهتیک در شناسهایی گزارشهگری مهالی  (1۳9۲اعتمادی و زلبی )

 ۳4شههرکت در قالههب  68تحبیههق شههامن  نمونههة آمههاری. قراردادنههد موردبررسههیانهه  را تبربم

نسهبت  9اسهت. همچنهین  تبرهب هاینشان شرکت فاقد  ۳4و  تبرب هاینشان شرکت دارای 

بهالبوه بهرای آزمهون انتاها  شهدند. از روش رگرسهیون  هایکننده بینیپیش عنوانب مالی 

 اسهت. شهدهاستفاده تبرهبیی عوامن مرتبط با برای شناسا الگوییتدوین  ب  منظورلجستیک 

از نرخ  موردنظرصحیح نمون   بندیطبب در  الگوآن است ک  این  ۀدهندنشان پژوهشنتایج 

 درصد برخوردار است. 8/8۳دقت 

: یمههال یدر گزارشههگر تبرههبدر کشهه   یمههال هاینسههبت ییتوانهها (1۳89) صههفرزاده

 66) تهههراناوراق بهههادار  بهورسدر  شههدهپذیرفت شههرکت  178ت را در مهورد یههن الجیهتحر

کهرده  یبررسه 1۳8۳-1۳86 دورۀ زمهانی ی( بهراتبرهبر میهشرکت ی 11۲و  تبربشرکت م

نمونه   هایشهرکت بنهدیطبب ت از عمرکهرد مناسهب الگهو در یهج پهژوهش حکاینتا است.

 چنهینهمدرصد تجاوز نمهود.  98/8۲الگو از  بندیطبب ک  درصد صحت  ایگون ب داشت 

را دارد  یمال یدر گزارشگر تبربکش   ییپژوهش، توانا یج نشان داده است ک  الگوینتا

همچون حسابرسان، مبامات  کنندهاستفادهماتر   هایگروهب   تواندمی یشنهادیپ یو الگو

 کمک کنند. تبربر میاز ی تبربم هایشرکتز یو ... در تما یستم بانکی، سیاتیمجاز مال

حسابرسههان بههر اسههتفاده از  یفههرد یاخالقهه هههایویژگی تههیثیر (1۳89) یبولههو و صههادق

نفر از سرپرستان و سرپرستان ارشهد  76ن یت را در بیریمد تبربش  کم در یتصم یراهنما
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ر مسهتبن یهپهنج متغ تهیثیرن مبال  ی. در اقراردادند موردمطالع را  یشاین در سازمان حسابرس

 ههایدادهاسهت.  شدهبررسی گیریتصمیم یا عد  استفاده حسابرسان از راهنمایدر استفاده 

  تمها  کهآن اسهت  یایهج گویشهدند. نتها یبررس tحاصن از پرسشنام  با استفاده از آزمون 

و  یری، رشههت  تحصههیسههازمان ۀ، ردیریتحصهه ک، مههدرایحرفهه مسههتبن )سههابب   یرهههایمتغ

ر یهمتغ یاز سهو تهیثیرن یشهتری  بکم دارند یمستب تیثیر( یت در جامع  حسابداران رسمیعضو

 .استحسابداران  یت در جامع  رسمیعد  عضو

خطر در  عالئم ییاراکران از یبرداشت حسابرسان ا (1۳88ان )یو حامد ییزیال یدیوح

نفهر حسهابرس  9۲نفهر حسهابرس مسهتبن و  1۳5ن یان  را در بهتبربم یمال یش  گزارشگرک

 یتفاوت برداشت حسابرسان داخر ین پژوهش بررسی. هدف اقراردادند موردبررسی یداخر

ش  کجهت  99 ۀشمار یعالمت خطر استاندارد حسابرس ۳6 ییاراکو مستبن در خصو  

در  ایعمهده  تفهاوت کهنشان داده است  یج بررسیان  بوده است. نتاتبربم یمال یگزارشگر

عالمهت خطهر  مهؤثرترین آنهادگاه یو مستبن وجود ندارد و از د یبرداشت حسابرسان داخر

خطر  عالئمبوده است. هر دو گروه حسابرسان  بااهمیت یداخر هایکنترلبر  یافکنظارت نا

 یشه  گزارشهگرکزه در یهاز نگهرش و انگ یخطر ناشه عالئماز  مؤثرتراز فرصت را  یناش

 .کنندمی بندیطبب ان  تبربم یمال

 هایشهبک گزارشهگری مهالی بها اسهتفاده از  تبرهب بینیپیش (۲017و همکاران ) 7عمر

شهرکت  ۳0و  تبرهبشرکت ییر م ۲00، تعداد انددادهقرار  بررسی موردعصبی مصنوعی را 

از سهال  تبرهبشهرکت م 15و  تبربشرکت ییر م 95 هایدادهموجود بوده است ک   تبربم

مصهنوعی  شهبکة عصهبی. اندشهدهانتاا نمون   عنوانب در دسترس بوده و  ۲011الی  ۲007

 0091/0( با میانگین مربهد خطهای پهایین = 9487/0) %87/94باالیی را با  بینیپیشسطح 

 و ؛دهدمیدر مطالع  گذشت  نشان  هاتکنیک( و دیگر %4/9۲در مبایس  با رگرسیون خطی )

 .استگزارشگری مالی  تبرب بینیپیشدر  شبکة عصبی الگویتوانایی  ۀدهندنشان این
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مهالی  هایصهورت تبرهبکشه   منظوربه  الگوی بنیشاستفاده از  (۲016) 8رپوسی 

مهالی  سهال دوشهرکت در  ۲5۲48قرار داده است. تعداد  موردبررسیسهامی را  هایشرکت

که  شهاخص  دههدمینشهان  F ۀانتاا  گردیده است. نتایج استفاده از آمهار ۲01۲ و ۲011

(، شهاخص اسهتهالک، AQI) دارایهیکیفیهت  شهاخص DSRI)نسی  دریهافتنی ) هایفروش

و  هادارایی(، شاخص جمد تعهدات ب  جمد SGRIفروش، شاخص هزین  اداری و عمومی )

است. بیشهتر از همه   اثرگذار الگوی بنیشبر روی  %99عمده  طورب ( LVGIشاخص اهر  )

. نتایج بهرای سیسهتم دهدمیرا شرح  الگوی بنیشاختالف در  DSRI ،9۲/95% هایشاخص

اثهر  ههابانکتصهمیمات اعتبهاری  روی برمالی  هایصورتزیرا اطالعات  ،استبانکی مهم 

 .گذاردمی

در گزارشههگری مههالی بهها اسههتفاده از  تبرههبکشهه   (۲016و همکههاران )9الههدینزین

شههرکت ییههر  15و  تبرههبشههرکت م 15شههرکت ) ۳0 درالجیههت  الگههویمههالی:  هاینسههبت

که   دههدمینشهان  هایافته  .انهددادهقرار  بررسی مورد ۲01۳الی  ۲007 هایسال( در تبربم

در  تبرهب، سودآوری و گردش سرمای  از عوامن مههم کشه  هاداراییاهر  مالی، ترکیب 

 .هستندگزارشگری مالی 

تفهاوت بهین  وتحرینتجزیه مهالی،  هایصهورت تبربکش   (۲015) و همکاران10لین

 کههاویداده هههایروش، قراردادنههد موردبررسههیو کارشناسههان مههاهر را  کههاویداده هههایفن

 هایشهبک رگرسهیون لجسهتیک، درخهت تصهمیم و  شهامن پژوهششده در این  کاربردهب 

و  تبرهبشهرکت م 1۲9حذفی تعهداد  گیرینمون . با استفاده از روش استعصبی مصنوعی 

 بندیطبب . نرخ اندشدهانتاا  ۲010الی  1998 هایسالطی  تبربشرکت ییر م 447تعداد 

و درخهت تصهمیم  %8/9۲و در تسهت  %۲/91مصنوعی در آموزش  شبکة عصبیصحیح در 

. ایههن نههرخ در رگرسههیون لجسههتیک از دقههت اسههت %۳/90و در تسههت  %4/90در آمههوزش 

تفهاوت  نهایهت دراسهت و  %5/88و در تست  %7/8۳کمتری برخوردار است و در آموزش 
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فهراهم کهرده  پهژوهشو کارشناسان ماهر بینش بیشهتری را در ایهن  کاویدادهبین ابزارهای 

 است.

بهها اسههتفاده از را  یجعرهه هایحسهها  هاینشههان  ییشناسهها (۲01۲اران )کههو هم11یلهه

ات یهردن جزئکهپردازش و صهادر  ،ی  دسترسکت کشر 85 یبر رو کاویداده هایتکنیک

ن مطالعه  یه. در اقراردادنهد موردبررسهی ،دارنهد کگاه داده بانهیدر پا را شدهذخیرهحسا  

 یمبهادالت جعره یو الگهو یجعره هایحسا  هاینشان  ییز و نبش فنون شناسایب بندیطبب 

سهتم یس یهک یاربرد طراحهکهو  هانشهان  ییشناسها یش  بر مبنهاکن یاست. قوان کاررفت ب 

  که یش  حسا  جعرهکستم ین سیاز ا یج تجربینتا .است یافت توسع  یش  حسا  جعرک

نهد، ک ییشناسها یوتهاهکرا در مراحهن  یجعره هایحسها  آمیزیموفبیهت طورب  تواندمی

 .کندمیت یحما

بها  یژگهیو انتاها  و یمال هایصورت تبرب کش  (۲010و همکاران )1۲سانکاریراو

ن یه. در اقراردادنهد موردبررسهی ینیشرکت چ ۲0۲را در  کاویداده هایتکنیکاستفاده از 

 یبانیپشت هایماشین، خورپیش چندالی  شبکة عصبین یاز قب کاویداده هایتکنیکمبال  از 

ک و یون لجسههتیت داده، رگرسههیریمههد یگروههه هههایروشک، یهه نت نویسههیبرنام بههردار، 

 یعصهب هایشهبک است.  شدهاستفاده یمال هایصورت تبربکش   یبرا یعصب هایشبک 

 نویسهیبرنام داشهت  اسهت و  یژگهیبدون انتاا  و هاتکنیکر ینسبت ب  سا یعمرکرد بهتر

بها انتاها   ههاروشر ینسبت به  سها یبرابر عمرکرد بهتر یبا دقت یعصب هایشبک ک و ی نت

 داشتند. یژگیو

 یمال یگزارشگر تبربش  ک یبرا یمحاسبات الگوی یک (۲010)14اداویو 1۳یگالنس

را  ۲008تهها  ۲006ا از سههال یکههدر بههورس اوراق بهههادار آمر شههدهپذیرفت  هایشههرکتدر 

 یهکنکاسهت. ت شدهاستفاده یمتن دادهروی یمکروش  ن مبال یا . درقراردادند موردبررسی

 مورداسهتفاده تبرهبشه  ک یبهرا یمتنه دردادههمه  اطالعهات موجهود  اساسهاً  که یبکیتر

 قرارگرفت ش یت مورد آزماکشر 10ران یمد گیریتصمیمو  وتحرینتجزی است.  قرارگرفت 
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شه  ک الگوی  کنیو ا دهدمیرا نشان  هاجعنر یاز ی کوچک هایجعنص یتشا ییو توانا

 رودمهی تبرهب  احتمهال که درجهایی یشهیابزار آزما یک عنوانب  تواندمی یمحاسبات تبرب

 د واقد شود.یمف

ک یه: تبرهبدر کشه   کهاویداده ههایتکنیککهاربرد  (۲010و همکهاران )15ینگا

به   شهدهبندیطبب  ۲008تها  1997 هایسهالن یمبال  ب 49در مورد  شدهبندیطبب چارچو  

مربوط  با  یمال هایتبربگر یدر اوراق بهادار و د تبربم ، یب تبرببانک،  تبربچهار دست  

، کشه  بینهیپیش، بندیخوشه ون، ی، رگرسهبندیدسهت  کاویدادهاستفاده از شش کالس 

کهاربرد  ۀدهندنشهانج پهژوهش ی. نتهاقراردادنهد بررسی مورد یساز یو بصر پرت هایداده

 .است تبربدر کش   کاویداده هایتکنیکگسترده 

 مهوردمصهنوعی عصبیشبکةبها اسهتفاده از را  تبرب بینیپیش (۲009و همکاران )16چن

شهرکت  74) وانیتهادر بهورس اوراق بههادار  شهدهپذیرفت شهرکت  ۲۲۲. قراردادنهد بررسی

ج پهژوهش ینتها ، انتاا  شدند.199۳-۲00۲ هایسال در( تبربرمیت یشرک 148و  تبربم

را فراهم  امیدباش بینیپیشک دقت ی تنهان  یمصنوععصبیشبکةاست ک   دهندۀ ایننشان

ت و قضهاوت حسابرسهان فهراهم یهلوج الگهویرا نسهبت به   یص بهتهریبرکه  تشها کندمی

 .کندمی

در  تبرهههبکشههه   یبهههرا کهههاویداده ههههایتکنیک (۲007و همکهههاران )17کهههرک 

( تبرهبر میشرکت ی ۳8و  تبربشرکت م ۳8) یدیتولشرکت  76 یرا برا یمال هایصورت

، شهبکة عصهبیم یدرخهت تصهم سودمندین پژوهش ی. در اقراردادند موردبررسیونان یدر 

قهرار گرفتنهد.  موردبررسهی یمهال هایصهورت تبربز در کش  یب هایشبک ، شبکة عصبی

است و سه  مهدل  شدهتشکین یمال هایصورتاز  شدهاستاراج هاینسبتاز  یبردار ورود

 %80 یعصب هایشبک ، %۳/90ز یب هایشبک زان دقت و صحت یس  قرار گرفتند. میمورد مبا

زان دقت و صحت ین میز باالتریب هایشبک ن یبنابرا ،هستند %6/7۳م یدرخت تصم الگویو 

 دارا بوده است. هاالگور ین سایدر ب یمال هایصورت تبربرا در کش  
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 هافرضیه

 ارد.درا  یمال یدر گزارشگر تبربکش   ییتوانا یم فازیبند درخت تصم: دست فرضیةاول

 .را دارد یمال یدر گزارشگر تبربکش   ییسوگنو توانا یبند فاز: دست فرضیة دو 

 و یم فههازیبند درخهت تصهمدسهت  کارگیریبه ج ین نتهایبه یمعنهادارتفهاوت  :فرضهیة سهو 

 سوگنو وجود دارد. یبند فازدست 

 روش پژوهش

نظهور به  من( یانگیهم) یاستنباط هایآزموناست ک  از  یکاربرد-یفیتوص ،قینو  تحب

 شهدهت پذیرفشهرکت  ۳75ن پهژوهش یا جامعة آماریاست.  شده استفاده  یفرض ا ردی تییید

و  اندشهده تبرهبک  مرتکب  هاییشرکت دودست ک  ب   استدر بورس اوراق بهادار تهران 

 .1 یبهر مبنها تبرهبم هایشهرکت .اندشهدهتبسیم ،اندنشهده تبرهبک  مرتکب  هاییشرکت

اق ههای مهالی در فهرسهت سهازمان بهورس اورداده درشرکت ب  دالیری مربوط ب  تحریه  

ادگهاه در دتوسهط  صادرشهده یو آرا یانجا  دادن معامالت نههان .۲باشد.  قرارگرفت بهادار 

 هایشهرکت. سال مبنا در خصهو  اندشدهانتاا ، یمال ی  در گزارشگریخصو  تحر

ن بهورس نا  شرکت در فهرست سازما ا سال قرار گرفتنیدادگاه و  رأیسال صدور  ،تبربم

مهالی  هاینسهبتباشهد. تمهامی  1۳91 تها 1۳86 هایسالاز  یکی تواندمین سال یاست ک  ا

بر  تبربر میی هایشرکتاست.  قرارگرفت  مورداستفادهبرای شش سال قرمرو زمانی تحبیق 

 .۲د. داشهت  باشهن تبرهبم هایشهرکتبها  یمشهابه دورۀ زمهانی .1ن یهاز قب معیارههاییاساس 

باشهند  تبرهبم هایشهرکتگروه  ۀب  لحاپ اندازه در باز .۳در دسترس باشد.  آنهااطالعات 

مونهة نب یهن ترتیده اسهت. بهدیهاسهتفاده گرد هاداراییکن  ین منظور از ارزش دفتریک  بد

 (تبربر میی شرکت 1۳6و  تبربم شرکت 6۲) شرکت 198ن پژوهش متشکن از یا آماری

 در بورس اوراق بهادار انتاا  گردیده است.  شدهپذیرفت 

 ، از حجهم نمونه سهو یکنیسهتند حهدود  تبرهبم هاشهرکت معمهوالًبا توج  ب  اینکه  

د مهوار پژوهش شامن هایداده. هستند تبربییر م هایشرکت سو  دوو  تبربم هایشرکت

 زیر هستند:
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 کن بهثابهت  یهیدارا نسهبت .۳ .یهیدارا کنب  یجار ییدارا نسبت .۲ .یجار نسبت .1

 .6 .یبهده کنبه  یهیکهن دارا نسهبت .5 .یهیدارا کنب   در گردش یسرما نسبت .4 .ییدارا

 کنبه  صخال سود نسبت .8 .ییدارا کنب فروش  نسبت .7 .ییدارا کنب سود انباشت   نسبت

بهوق به  ح برندمهدت یبهده نسبت .10 .ب  حبوق صاحبان سها  یکن بده نسبت .9 .ییدارا

 دسهو نسهبت .1۲ .فهروش رفته  به  فهروش یکهاال شهدهتما  یبها نسبت .11 .صاحبان سها 

 به  یاتیهعمر هایهزینه  نسهبت .14 .سهود خهالص به  فهروش نسهبت .1۳ .ب  فروش ناخالص

 .ها سود خالص ب  حبوق صهاحبان سه نسبت .16 .ب  فروش یاتیسود عمر نسبت .15 .فروش

شهرکت خهدمات و  افهزارنر با استفاده از  این موارد .یبده کنب  یمال هایهزین  نسبت .17

و  تبرهبر میی هایشرکت ینترنت برایموجود در ا یاطالعات هایبانکبورس،  رسانیاطال 

ات ب  سازمان بورس و اوراق بهادار تههران جههت کسهب محرمانه  اطالعه یمراجع  حضور

اده اکسهن اسهتف افهزارنر از  آنهها ةمحاسهب به  منظهور. اندشدهآوریجمد تبربم هایشرکت

و  شههدهآوریجمدها مربههوط بهه  شههرکت یهههان پههژوهش ابتههدا دادهیههده اسههت. در ایههگرد

ش و آمهوز یبهرا یورود عنوانبه  یمال یهان نسبتیمحاسب  خواهند شد. ا یمال یهانسبت

بنهد دقت دسهت  یستم فازیاستفاده خواهند شد. پ  از آموزش س یفاز یبندهاساخت دست 

اههد محاسهب  خو یریگ -نیانگیو م fold cross validation-10بار تکرار روش  10با  یفاز

 یارهههایو مع confusion matrixبند بهها اسههتفاده از هههر دسههت  کارگیریبهه ج یشههد. نتهها

Accuracy ،Precision  وRecall سه  یمبا یفر  آمار یهاو با استفاده از آزمون شدهبیان

 خواهند شد.

 هافرضیهو آزمون  هاداده تحلیل و تجزیه

 به  شهرح جهدول تبربو ییر م تبربم هایشرکتتحبیق برای  هایدادهآمار توصیفی 

 :است 1ۀ شمار
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 تقلبهای مآمار توصیفی شرکت .1 ۀجدول شمار

 انحراف معیار میانگین دامن  آمارۀ توصیفی

 76/0 86/0 0۲/0-94/9 جاری نسبت

 ۲0/0 70/0 0۳/0-99/0 دارایی کنب  جاری دارایی نسبت

 ۲0/0 ۳0/0 01/0-97/0 دارایی کنب  ثابت دارایی نسبت

 07/۲ -7۳/0 -40/19-80/0 دارایی کنب  گردش در سرمای  نسبت

 77/0 0۲/1 0۳/0-59/9 بدهی کنب  دارایی کن نسبت

 77/۲ 08/1 00/0-99/۲6 دارایی کنب  انباشت  سود نسبت

 ۳9/0 7۲/0 01/0-40/۲ دارایی کنب  فروش نسبت

 40/0 -18/0 -88/۲-5۳/0 دارایی کنب  خالص سود نسبت

 11/7۲ 78/14 01/0-۲4/1080 سها  صاحبان حبوق ب  بدهی کن نسبت

 صههاحبان حبههوق بهه  برندمههدت هایبههدهی نسههبت

 سها 

46/198-00/0 15/۲ ۳۲/1۲ 

 ۳5/۲ ۲۳/1 -7۳/0-۳6/40 فروش ب  رفت  فروش کاالی شدهتما  بهای نسبت

 5۲/0 05/0 -17/4-68/7 فروش ب  ناخالص سود نسبت

 ۳6/۲ -5۳/0 -57/۳۲-9۳/14 فروش ب  خالص سود نسبت

 74/0 18/0 00/0-15/9 فروش ب  عمریاتی هایهزین  نسبت

 ۳6/1 -۳6/0 -4۲/15-64/1 فروش ب  عمریاتی سود نسبت

 45/6 -87/0 -۳۲/96-64/۲۲ سها  صاحبان حبوق ب  خالص سود نسبت

 09/0 07/0 00/0-18/1 بدهی کنب  مالی هایهزین  نسبت
 

ییر متبرب  تبرباساس اینک  م شده و برهای ماتر  گردآوریاطالعات مالی شرکت

 17شده است. هر رکهورد شهامن گذاری انجا ، بر روی هر یک از رکوردها برچسبهستند

ها، ابتهدا بایهد بندی دادهدهندۀ یک نسبت مالی است. برای دست عدد است ک  هر یک نشان

. بها اسهتفاده از آزمهونههای و داده های آموزشیشوند: دادهها ب  دو قسمت تبسیم کن داده

شهده و های آموزشی، سیستم فهازی سهوگنو و یها درخهت تصهمیم فهازی آمهوزش دادهداده

بندی ایهن و با اسهتفاده از مجموعه  دادۀ تسهت، دقهت دسهت  شوندپارامترهای آنها تعیین می
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ن دو قسمت، ممکن است منجر به  تولیهد ها ب  ایگردد. تبسیم تصادفی دادهها تعیین میالگو

صورت صورت کاذ  باال و یا پایین نشان دهد. بند را ب های نامتبارن شده و دقت دست داده

 fold cross-10از تکنیکی به  نها   اطمینان باشد،بند قابناز همین رو، برای اینک  دقت دست 

validation (10-CV) صهورت هها ب وعه  کهن دادهشود. در ایهن تکنیهک، مجماستفاده می

 ۳ جهدول شهمارۀشوند که  در های برابر تبسیم میمجموع  تصادفی با اندازه 10تصادفی ب  

 شده است.نشان داده
 

 تقلبهای غیر مآمار توصیفی شرکت .2 ۀجدول شمار

 انحراف معیار میانگین دامن  آمارۀ توصیفی

 05/9 9۲/1 08/0-۳9/۲11 جاری نسبت

 ۲0/0 64/0 00/0-00/1 دارایی کنب  جاری دارایی نسبت

 ۲0/0 ۳6/0 00/0-00/1 دارایی کنب  ثابت دارایی نسبت

 50/0 01/0 -90/6-95/0 دارایی کنب  گردش در سرمای  نسبت

 90/0 15/1 1۳/0-55/9 بدهی کنب  دارایی کن نسبت

 15/0 10/0 00/0-49/۲ دارایی کنب  انباشت  سود نسبت

 56/0 86/0 00/0-۳6/7 دارایی کنب  فروش نسبت

 14/0 14/0 -۳1/0-71/1 دارایی کنب  خالص سود نسبت

 48/15 ۲7/4 0۳/0-4۳/۲98 سها  صاحبان حبوق ب  بدهی کن نسبت

 صههاحبان حبههوق بهه  برندمههدت هایبههدهی نسههبت

 سها 

۲8/88-00/0 56/0 ۲6/۳ 

 18/۲ 89/0 00/0-۳1/56 فروش ب  رفت  فروش کاالی شدهتما  بهای نسبت

 86/1 46/0 -۳1/0-11/۳9 فروش ب  ناخالص سود نسبت

 06/۲ 41/0 -17/1-9۲/۳۲ فروش ب  خالص سود نسبت

 ۲6/1 11/0 00/0-96/۲ فروش ب  عمریاتی هایهزین  نسبت

 95/1 4۲/0 -51/0-۳4/۳4 فروش ب  عمریاتی سود نسبت

 16/1 47/0 -85/19-14/19 سها  صاحبان حبوق ب  خالص سود نسبت

 ۲8/0 07/0 00/0-07/5 بدهی کنب  مالی هایهزین  نسبت
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 یصورت تصادفبه یقسمت مساو 10م مجموعه داده به یتقس .3 ۀجدول شمار

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 

ک از یههن صههورت، هههر یههنمونهه  باشههد. در ا 100د مجموعهه  داده شههامن یههفههر  کن

مونه  به  ن 100ان تمها  یهنمون  خواهد بود ک  از م 10شامن ، 1  یدر نما 10Pتا  1P یهاباش

رد، یهگیهها قهرار من باشیهاز ا دریکهی. ههر نمونه  تنهها اندشهدهانتاا  یتصهادف یصورت

از  بهار مسهتبن 10بند تکهرار ناواههد شهد. سهپ  دقهت دسهت  یاچ نمون یه ،دیگرعبارتب 

ن بهار، یشهود. در اولهین میهیبند تعت دقهت دسه عنوانب  آنهان یانگیو م شدهمحاسب گر یکدی

شود، در یاستفاده م یآموزش دادۀ عنوانب گر ید یهاو باش آزمون دادۀ عنوانب  1Pباش 

.. و در .، یآموزش دادۀ عنوانب گر ید یهاو باش آزمون دادۀ عنوانب  2Pن بار، باش یدوم

 یآموزشهه دادۀ عنوانبهه گههر ید یهههاو باش آزمههون دادۀ عنوانبهه  10Pن بههار باههش یدهمهه

 عنوانبه بن مست ین ده بار اجرایاز ا آمدهدستب ن دقت یانگیرد و میگیقرار م مورداستفاده

 صهورتب باهش مجهزا  10شود. اینک  چگونه  مجموعه  داده به  یبند گزارش مدقت دست 

گر یکدیبار مستبن از  10، ب  تعداد CV-10ک ین پژوهش تکنیشود، در ایانجا  م یتصادف

است.  شدهگزارشبند دقت دست  عنوانب  آنها ةهماز  آمدهدستب ن دقت یانگیو م اجراشده

بند اسهت دست  100ن دقت یانگیاست م شدهتعیینبند هر دست  یک  برا یدقت ،دیگرعبارتب 

 .اندشده تولید CV-10ک یمستبن تکن یبار اجرا 10ک  در 

سهتم یکه  در سهاخت س یمال یهااز نسبت کیهر  یبر رو شدهتعری ت یتوابد عضو

که  در  اندتولیدشهده 18بندیخوشه تم یبا اسهتفاده از الگهور اندقرارگرفت  مورداستفاده یفاز

 ةمشهاص کهردن درجه یت بهرای. ههر تهابد عضهواندشهدهدادهش ینمها جدول شماره چهار

، شهدهدادهنشهان  یهاشود. در شهکنیاستفاده م یفاز ةک مجموعیک عنصر ب  یت یعضو

ک از یههدر هههر  یرهههایمتغ درجههة عضهویت دهندهنشههان یواضهح اسههت کهه  نمهودار عمههود

ر یهک متغیه ک درصورتیک باشد. ین صفر و یتواند مبدار بیاست ک  م یفاز یهامجموع 

ت آن برابر با صفر و در صورت ک  به  یعضو ةتعرق نداشت  باشد درج یک مجموع  فازیب  

در  ی. سهتون افبهمی شودک یآن برابر با  درجة عضویتطول کامن ب  آن تعرق داشت  باشد 
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تواند داشت  باشهد. البته  یم یک نسبت مالیاست ک   یر ماترفیمباد دهندهنشانرها ین متغیا

 ییههات در بازهید عضهون توابهیه، ممکن است ااندتولیدشدهک   ییبا توج  ب  نو  نمودارها

امها بها  ؛صهفر نداشهت  باشهند درجهة عضهویت الزاماًاست،  شدهتعری متناظر  یک  نسبت مال

نکه  حهدود نسهبت یهستند و مسهتبن از ا یعموم صورتب ت ین توابد عضوینک  ایتوج  ب  ا

که  در بهازه مربوطه  هسهتند  یری. در زمان استنتاج تنها مبهاداندشده دادهست نشان یچ یمال

 خواهند گذاشت. تیثیر یدر خروج نتیج  درو  درجة عضویت کنندهمشاص

نشهان  دارایهی کنبه مربوط ب  نسبت سود خالص  ةیک  در نما گون همان ،مثالعنوانب 

نهان چعضهویت  تابد دواست در سایر نمودارها  شدهتعری ت ی، دو تابد عضومی شودداده 

لص سهود خها ی. مبهدار نسهبت مهالرسدمیب  هم منطبق هستند ک  یک تابد عضویت ب  نظر 

ا بهت را ین توابهد عضهویهک از ایآن ب  هر  درجة عضویتک شرکت، ی یبرا ییدارا کنب 

 عضهویت درجةن نسبت برابر با صفر باشد، ی. اگر مبدار اکندمین شکن مشاص یتوج  ب  ا

بها حهدود  یههم برابهر و مسهاو با تبریباًت ین توابد عضویک از این شرکت متناظر در هر یا

رهق آن به  شتر شود درجه  تعی( بیبیتبر صورتب ) ۲/0ن نسبت از ی. هر چ  مبدار ااست 9/0

ک تهابد یهآن به   درجهة عضهویتکه   ایگونه ب امها  ،ابهدییت کاهش میهر دو تابد عضو

ا چه  ت و بهیچند تهابد عضهو یهر نسبت مال ینک  بر روی. ااست یگریشتر از دیت، بیعضو

ابد تهد یهتم تولیخودکار توسط الگهور صورتب است ک   یندی  شود فرآیتعر ییپارامترها

 رازنظهها نبههودن و هههم یههبههودن و  تبرههبم ازنظههرداده هههم  یت بهها توجهه  بهه  پراکنههدگیعضههو

 است. شدهانجا خود نسبت  یها در فضاخود داده یپراکندگ

نکه  مشهاص یا یجاد شهد، بهرایتم ساخت آن ایتوسط الگور یفاز الگوی ازآنک پ 

بها توجه  به  ت آن شهرکت یعضهو ةدرجه الز  است ،ریا خیاست  تبربک شرکت می شود

ن ی. سهپ  بها توجه  به  قهوانشهودت محاسهب  یک از توابد عضویآن در هر  یمال یهانسبت

شرکت مربوط  به  گهروه  درجة عضویتشود و یمربوط  استنتاج انجا  م الگویموجود در 

شتر اسهت یآن ب درجة عضویتک   ید. شرکت در گروهیآیب  دست م تبربرمیا یی تبربم
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شتر باشهد، یب تبربشرکت ب  گروه م درجة عضویت اگر دیگرعبارتب گردد. یم بندیدست 

 بندیدسهت  تبرهبر میی عنوانب آن کمتر باشد  درجة عضویتو اگر  تبربم عنوانب شرکت 

و محهور افبهی مبهدار نسهبت  درجهة عضهویتنمودارها محهور عمهودی  تمامی درشود. یم

 .استمربوط  

 های مالیشده بر روی نسبت. توابع عضویت تعریف4جدول شمارۀ 

 
 یینسبت دارا یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 ییکل دارابه یجار

 
 ینسبت جار یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 

 
ه در ینسبت سرما یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 ییکل داراگردش به

 

 
 یینسبت دارا یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 ییکل داراثابت به

 



 181 /31پیاپی  /1396 زمستان /4م/ ش شته دورۀدانش حسابداری/  ۀمجل

 

 
 

 
نسبت سود انباشته  یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 ییکل دارابه

 
 یینسبت کل دارا یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 یکل بدهبه

 
نسبت سود خالص  یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 ییکل دارابه

 
نسبت فروش  یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 ییکل دارابه

 
 ینسبت بده یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

 
 ینسبت کل بده یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 به حقوق صاحبان سهام
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نسبت سود ناخالص  یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 به فروش

 
 ینسبت بها یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

فروش رفته به فروش یشده کاالتمام  

 
 یهانهینسبت هز یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 به فروش یاتیعمل

 
نسبت سود خالص  یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 به فروش

 
خالص  نسبت سود یشده بر روتعریفت یتوابع عضو

 به حقوق صاحبان سهام

 
نسبت سود  یشده بر روت تعریفیتوابع عضو

 به فروش یاتیعمل

 
 یکل بدهبه یمال یهانهینسبت هز یشده بر روت تعریفیتوابع عضو
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  که اسهت نیا ،ماتر  ةدست دو با داده مجموع  کی یبنددست  یبرا روش نیترساده

بنهدی طبب )شهوند  یبنددسهت  ،دارنهد قهرار آن در هانمون  اکثر ک  یادست  در هانمون  ةهم

 یهابتنسه از اسهتفاده بها کننهدیم تهالش مسئر  نیا یبرا شدهساخت  یبندهادست (. 19عمده

 به  حداقن دیبا شدهساخت  یبندهادست  دقت ن،یبنابرا. دهند شیافزا را یبنددست  دقت یمال

 بنهدی عمهدهطبب  از کمتهر بندهادسهت  نیا دقت ک صورتی در. باشد بندی عمدهطبب  اندازه

 یهانسبت کارگیریب  برک  ندارند را یبنددست  ییتوانا نک یا بر عالوه بندهادست  نیا باشند

 ،نیبنهابرا. گهرددیم آن دقهت شهدن کهم و بنددسهت  انحهراف باعهث بندهادسهت  آن با یمال

 یینهاتوا قطعهاً بنهدی عمهده باشهد،طبب  دقت از کمتر آن دقت ک  یبنددست  گفت توانیم

 از شهتریب آنهها دقهت که  یبنددسهت  کارگیریبه  گر،ید یسو از. ندارد را هاداده یبنددست 

 .گردد یبررس کاربرد ب  توج  با دیبا ،هستندبندی عمده طبب  دقت

دو تهابد  یمال یهاک از نسبتیهر  یواضح است ک  بر رو 4ۀ شمار با توج  ب  جدول

نون ت دو  در قهایت اول در قانون اول و تهابد عضهویاند ک  تابد عضوشدهت تعری یعضو

ت یضهودو تهابد ع یمهال یهااز نسهبت یاریدو  مورداستفاده قرارگرفت  اسهت. در بسه یفاز

شهده به  نشهان داده یهاای ک  در شهکنگون ب  هستندگر یکدیک ب  یار نزدیشده بستعری 

 شده است.ت تعری یک تابد عضویرسد ک  تنها ینظر م

 تشرک 6۲ ک  است شرکت 198 ب  مربوط پژوهش نیا در شده استفاده داده مجموع 

 بنهدی عمهدهطبب  بنددسهت  دقهت ن،یبنهابرا. هستند تبربم ریی آن شرکت 1۳6 و تبربم آن

که  شود ده استفا یبند تصادفک دست یک  از ن، درصورتییعالوه بر ا. است %68/68 با برابر

کنهد؛ بها  یبنددسهت  یطور تصهادفرا به  آنههاها، در مورد نمونه  یچ اطالعاتیبدون داشتن ه

 ولجهد به  توجه  بها رو، نیهمه از. کنهدمی یبنددرسهتی دسهت ها را ب درصد داده 50دقت 

 تبرهبم ب  هاشرکت یبنددست  ییتوانا یفاز میتصم درخت ک  شودیم مشاص شماره پنج

 ییاسهوگنو توانه یسهتم فهازین اسهتدالل، واضهح اسهت که  سیبا همهو ندارد؛  تبربم ریی و

 :اندشدهدادهش ینما 5ۀ شماردر جدول  آمدهدستب ج ینتا ها را دارد.داده یبنددست 
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 هافرضیه. نتیجه آزمون 5 ۀجدول شمار

 نین تعداد قوانیانگیم ن دقتیانگیم تمینا  الگور

 4 ۳1۲/۳1 یم فازیدرخت تصم

 ۲ 9۲/80 سوگنو یستم فازیس
 

 های مالی مختلفشده در نسبتبندی انجام. دقت دسته6 ۀجدول شمار

 بندیدست دقت  شدهاستفاده ینسبت مال

 9۲/80 یمال یهانسبت تما 

 ۲7/68 یجار نسبت

 10/68 ییدارا کنب  یجار ییدارا نسبت

 60/68 ییدارا کنب  ثابت ییدارا نسبت

 ۲۲/7۲ ییدارا کنب  گردش در  یسرما نسبت

 6894/68 یبده کنب  ییدارا کن نسبت

 85/76 ییدارا کنب  انباشت  سود نسبت

 68/68 ییدارا کنب  فروش نسبت

 40/81 ییدارا کنب  خالص سود نسبت

 60/68 سها  صاحبان حبوق ب  یبده کن نسبت

 60/68 سها  صاحبان حبوق ب  برندمدت یبده نسبت

 44/68 فروش ب  رفت  فروش یکاال شدهتما  یبها نسبت

 6۳/70 فروش ب  ناخالص سود نسبت

 ۲0/70 فروش ب  خالص سود نسبت

 61/68 فروش ب  یاتیعمر هایهزین  نسبت

 79/69 فروش ب  یاتیعمر سود نسبت

 69/68 سها  صاحبان حبوق ب  خالص سود نسبت

 ۲7/68 یبده کنب  یمال هایهزین  نسبت

ای که  اگهر گون کن دارایی بیشترین تیثیر را در خروجی دارد. ب نسبت سود خالص ب 

شود که  حتهی بهتهر می 40/81بندی شوند، دقت ها دست تنها با استفاده از همین نسبت نمون 
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بندی دقهت دسهت  6شده است. در جهدول شهمارۀ ها استفادهاز زمانی است ک  از تما  نسبت

 .ه استدشهای مالی ماتر  نشان داده شده در نسبتانجا 

 گیرینتیجه

و  یم فهازیدرخهت تصهم بنددست  یفاز یکردهایرو ییتوانا ین مطالع ، بررسیهدف ا

در  شهدهپذیرفت  هایشهرکت یمهال یدر گزارشهگر تبرهبسوگنو در کش   یفاز بنددست 

و  تبرهبمشهرکت  6۲شامن  اینمون هدف  یابیدست منظورب بورس اوراق بهادار تهران بود. 

 بنددسهت . 1   مهورد آزمهون قهرار گرفهت:ید. س  فرضیانتاا  گرد تبربر میشرکت ی 1۳6

 یفهاز بنددسهت . ۲را دارد.  یمهال یدر گزارشهگر تبربکش   ییتوانا یم فازیدرخت تصم

ج یتهانن یبه یتفهاوت معنهادار. ۳را دارد.  یمهال یدر گزارشگر تبربکش   ییسوگنو توانا

 سوگنو وجود دارد. یفاز بنددست و  یم فازیدرخت تصم بنددست  کارگیریب 

ن دقهت در درخهت یانگیهد. میهاسهتفاده گرد مطرب افزارنر   از یآزمون فرض ب  منظور

نک  اگهر از ی. با توج  ب  ااست 9۲/80سوگنو  یستم فازیو در س است ۳1۲/۳1 یم فازیتصم

را  آنهها، هانمون در مورد  یچ اطالعاتیک  بدون داشتن ه شوداستفاده  یتصادف بنددست ک ی

. شهوندمی بندیدسهت  درستیب  هادادهدرصد  50کند؛ با دقت  بندیدست  یتصادف صورتب 

بها  یمهال یدر گزارشهگر تبرهبکشه   ییتوانها یم فهازیگفت درخهت تصهم توانمیپ  

ک  این نتیج  با نتهایج  شودمیرد  فرضیة اول یرا ندارد و ب  عبارت یمال هاینسبتاستفاده از 

سهتم یسمطاببت نهدارد.  (۲007کرک  و همکاران )و  (۲015لین و همکاران ) هایپژوهش

 یدر گزارشهگر تبرهبکشه   ییگفهت توانها توانمی، 9۲/80سوگنو با داشتن دقت  یفاز

که  ایهن گیردمیقهرار  تیییهدمهورد  فرضهیة دو را دارد و  یمال هاینسبتبا استفاده از  یمال

اعتمهادی و زلبهی ، (1۳94)زار  بهنمیهری و مرکیهان کره  بسهتی  هایپژوهشنتیج  با نتایج 

و  الههدینزین، (۲016رپوسههی  )، (۲017عمههر و همکههاران )، (1۳89) صههفرزاده، (1۳9۲)

کهه  از  (۲009چههن و همکههاران )و  (۲010راویسههانکار و همکههاران )، (۲016همکههاران )

، الگههوی بنههیشمصههنوعی،  شههبکة عصههبیآزمههون الجیههت،  جمرهه منماترفههی  هههایروش

نکه  درخهت یبا توج  به  ااست مطاببت دارد.  شدهاستفاده کاویداده نتیک و  نویسیبرنام 
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 یسهتم فهازیس یرا ندارد وله یمال هاینسبتبا استفاده از  تبربکش   ییتوانا یم فازیتصم

 کارگیریبه ج ین نتهایتفهاوت معنهادار به یعنهی فرضهیة سهو را دارد پ   یین توانایسوگنو ا

 .گیردمیقرار  تیییدسوگنو مورد  یفاز بنددست و  یم فازیدرخت تصم بنددست 

 ان هفهدهیهبهود که  از من یهن پژوهش حاصهن شهد ایا هایبررسیک  از  یگرید ةجینت

ارد. د یرا در خروجه تهیثیرن یشهتریب یهیدارا کنب ، نسبت سود خالص ذکرشده ینسبت مال

که  ، شهودمی 40/81دقت  شوند بندیدست  هانمون ن نسبت یاگر تنها فبط با هم ک طوریب 

 است. شدهاستفاده هانسبتاست ک  از هم   یبهتر از زمان یحت

 ماتره  ههوش ههایالگونیز داشت  اسهت. در اسهتفاده از  هاییمحدودیتاین پژوهش 

 متناسهب بهاورودی  ههایدادهمصنوعی باید توج  داشهت عهوامری از قبیهن تعریه  صهحیح 

مناسهب جههت  ههایداده، تعهداد افهزارنر در  نویسیبرنام ، نحوه صحیح نظر موردموضو  

ط به  اطالعهات مربهو آوریجمهد .در جوا  دریافتی اثرگذار باشهد تواندمی وتحرینتجزی 

 نظهر ازز نیه تبربییر م هایشرکتو اینک   آنهابا توج  ب  محرمان  بودن  تبربم هایشرکت

 ۀازدازه در بهانه ازنظهرهماهنگ باشد، اطالعاتشان نیز در دسترس باشد و  آنهابا  دورۀ زمانی

بها توجه   انتاا  نمون  با تعداد شرکت بیشتری شهد. باشند ماند از تبربم هایشرکتگروه 

 مهوردنظرب  این موضو  که  تعهداد بیشهتر شهرکت در ههر گهروه در دقهت رویکهرد فهازی 

 است. اثرگذار

 پیشنهادهای کاربردی

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

 سههامداران، کارمنهدان، ،گذارانسرمای  مدیران، دارد؛ را مالی گزارشگری در تبرب کش 

 فهازی سیسهتم از اسهتفاده بها تواننهدمی نفهدذی اشهاا  سایر و حسابرسان ،اعتباردهندگان

 و داده تشهایص خهود مهالی تصمیمات ب  منظور را تبربم ییر و تبربم هایشرکت سوگنو

 و کشورها اکثر در .کنند جروگیری تبربم هایشرکت در گذاریسرمای  از حاصن زیان از

 موضهوعات در تشهایص و بینهیپیش مباحث در فازی رویکردهای توانایی ریمعری ایران،

 انجها  بها آشهنایی عهد  ،آن دالیهن از یکهی. گیرنهدمی قهرار مورداستفاده کمتر عمالً مالی،
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بها  و اسهت مهالی مباحث در فازی رویکردهای توانایی اثبات و زمین  این در بیشتر تحبیبات

 رویکردههای از تهوانمی ،آینهده در آموزشهی هایکارگاه برگزاری طریق از بیشتر آموزش
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