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 دهکیچ
 یهاا  گازارش انا  ها  از  ب باا ناا      تقلبم یهاا  گزارشبررسی، ارزیابی و تشخیص 

در ادبیاا  سااابداری و ماادی دارد      ای یرین دۀ سابقدستکاری شده نیز یاد شده است، 

و طبیعی است  هنند یمعنواب نمایندگاب خود در شرهت انتخاب   سهامداراب، مدیراب را ب

ه  نابت ب  تشخیص صداقت در گزارشگری مدیراب، سااس باشند  ساابرساب نیاز در  

اجارا شاده    یها روشدر  تقلبخود ملز  ب  ارزیابی و بر ورد خطر  های یبررسراستای 

ساابرسی  یها  زموبتوسط مدیریت واسد تجاری هاتند تا بر اساس این ارزیابی، سجم 

پیشنهادی خود را تخمین بزنند  پاووه  سارار بارای ارزیاابی و      ۀادزسم و متعاقباً سق

مدیراب، از یک روش غیرمادی استفاده هرده است ه  مشخصاً مبتنی  تقلبتشخیص خطر 

ب  مجمع عمومی صاسباب سها  است  در این  مدیره هیئتگزارش بر تجزی  و تحلیل متن 

پس از پاالی  شدب، باا  مدیره ب  مجمع بررسی شده،  هیئت یها گزارش یها واژهروش، 
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ی بارای  ادگاوی  LASSO های یوبرگرستحت عنواب  یوبرگرساستفاده از نوع خاصی از 

% 89ه  با دقتی بین  شده استارائ   ها شرهتدر  تقلبشاخص خطر ارزیابی و تشخیص 

 است  ها شرهتدر  تقلبخطر باالی شاخص % قادر ب  تشخیص صحیح 99تا 

  LASSO های یوبرگرس، یهاو دادهان ، تقلب، گزارشگری متقلبخطر  :کلیدی های واژه

 مقدمه

 یهاا  صاور  توسط مدیریت واحد تجاری، به دلیل گمراه کردن ذینفعاان ا  رریا     تقلب

(. باه  1981، 1الیات و ویلینگهاا،  ( بر قیمت ساها،، ارار معساوا دارد )   کننده گمراهانه )تقلبمالی م

در  ای یریناه ددر گزارشگری ماالی، ساابقه    تقلبخطر  بینی یشپهمین دلیل، موضوع تشخیص و 

ت حساابرا در  یمسائول »عناوان   تحات ایاران   241استاندارد حسابرسی . ادبیا  حسابداری دارد

 ،مادیریت شارکت بارای حسابرساان     تقلاب ار یاابی خطار    در  میناه  «و اشاتباه  تقلاب ارتباط باا  

ساهامداران شارکت نیاز باه     ، نماینادگی  ةبر اساا نظریمسئولیت قائل شده است. ا  سوی دیگر 

اماور شارکت    ادارهمادیریت در   تقلاب نسبت باه عاد، وجاود    دلیل وجود تضاد منافع با مدیران 

 ییهاا  دساتورالعمل قاوانین و  نیاز  همچناین در ایاران    (.1996، 2جنسن و مسلینگ) هستندحساا 

 یهاا  ضامانت مادیریت،   تقلاب و به دور ا   صادقانهبه منظور ارمینان ا  عملسرد  وجود دارد که

، «بهاادار  فصال ششاا ا  قاانون باا ار اورا     » ،مثاال  باه عناوان  ) اناد  گرفتهاجرایی خاصی در نظر 

باه تخلفاا     یدگیدساتورالعمل رسا  » و «شاده در باورا   رفتاه یناشران پذ یدستورالعمل انضبار»

نهادهاای ناا ر   که  دهد یم. این قوانین نشان («قانون با ار اورا  بهادار 55اشخاص موضوع ماده 

)مانند گازارش   شود یمتهیه توسط مدیران  که ییها گزارش بودن انهتقلبمادقانه یا نیز نسبت به ص

در مادیران   تقلب های یزهانگ چون .حساا هستند ،مدیره به مجمع عمومی صاحبان سها،( هیئت

 .منعسس شود مذکور یها گزارشدر  تواند یم
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و  هاا  روشماالی،   یهاا  دادهباا تسیاه بار     اناد  کرده یادی سعی  یها پژوهشدر همین راستا 

بسایار انادو و    یهاا  پژوهشارائه دهند. اما  ها شرکتمدیران در  تقلببرای تشخیص  ییها الگو

در غیرماالی بارای ایان منظاور اساتفاده کنناد.        یهاا  دادهکاه ا    اند بودهدر صدد  یشمار انگشت

تهیاه شاده توساط     یهاا  گازارش ماتن   تجزیاه و تحلیال  که باا   بر این استپژوهش حاضر اعتقاد 

مرور ادبیا ، نشان  .پرداختدر مدیران  تقلب های یزهانگار یابی و تشخیص به  توان یم، مدیران

ماالی   یهاا  صور ا   5«مدیریت های یلتحلتجزیه و »بخش پژوهشگران با تمرکز بر که  دهد یم

و همسااران،   4هاامفریس  ،عناوان مثاال  ه با ) اناد  پرداختاه  مدیراندر  تقلببه ار یابی خطر  سالیانه

(. 2111، و همسااران  9سِچینی و 2111،و همساران 6فلدمن ؛2115 ،5و اسسیلیسورنپوردا  ؛2111

بخاش   در ایاران نیاز عملساردی مشاابه باا      مدیره به مجمع عمومی صاحبان ساها،  هیئتگزارش 

تصاویری   هاا  گزارشدر کشورهای دیگر دارد.  یرا هر دوی این  «مدیریت های یلتحلتجزیه و »

 .کنند یمایجاد پیش روی شرکت  یها فرصت ا  یاندا  چشامدیران و عملسرد ا  

 را ا  رریا   هاا  شارکت در  تقلاب خطر که  پژوهشیحسابداری،  ةر کشور ایران و در رشتد

سؤال اصلی پاژوهش حاضار    ،لذا. یافت نشد ،باشدکرده ار یابی  ها گزارشتجزیه و تحلیل متن 

مادیره باه مجماع عماومی صااحبان       هیئات  یهاا  گزارشاین است که آیا با تجزیه و تحلیل متن 

 پرداخت؟ ها شرکتدر  تقلببه ار یابی و تشخیص خطر  توان یمسها،، 

 ادبیات و مبانی نظری

به یسی ا  ابزارهای مشاهور بارای بررسای محتاوای اریعااتی       8امرو ه تجزیه و تحلیل متن

مناابع   ینتار  مها(. یسی ا  2115پوردا و اسسیلیسورن، تبدیل شده است ) ها شرکت یها گزارش

 یهاا  گازارش  ،گیارد و تحلیال ماتن، ماورد اساتفاده قارار      بارای تجزیاه    تواناد  یما اریعاتی که 

که بخاش ماذکور، باه ایان دلیال       کنند یمبیان  (2111هامفریس و همساران )مدیره است.  هیئت
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سالیانه، دسات   یها گزارش یها بخشنسبت به دیگر »جزیه و تحلیل متن مناسب است که برای ت

 «.دهد یمبا تر قرار  دانند یمرا برای انتخاب لحن و  بانی که مناسب  مدیران

توضای  داده شاده اسات؛ مطالعااتی کاه باه تجزیاه و         (2111لای ) رور که در پژوهش  آن

معماوً  دو رویسارد دارناد.     ،پردا ناد  یما  ها شرکت یها گزارشکار رفته در متن ه تحلیل  بان ب

ه و روانشناسای اساتفاد   یشناسا   باان  یها حو هتا حدود  یادی ا  مطالعا  قبلی در  اولرویسرد 

 9«هاا  واژه ةجعبا »کاه اصاطیحا     کناد  یما اتسا  ها واژها  پیش تعریف شده ا   های یستلبر کرده، 

 یاحساسا  یباا فضااها   هاا  یستل نیکه ا شود یمتصوّر  گونهنیا سرد،یرو نیدر ا. شوند یمنامیده 

. در ارتبااط هساتند   ناان یعاد، ارم  ایا  یبساار یفر ،ینای ب خوش ،نگری یمنفدر متون، مانند  یخاص

چنادان   ،یو ماال  یمتون تجاار  لیدر تحلمعتقدند که این رویسرد  (2111) 11دونالد مکلوران و 

و  ؛2111و همساااران،  12ژول؛ 2112، 11ًرکاار و  اکولیوکینااامثااال:  بااه عنااوان) سااتیمناسااب ن

ا  پیش تعیین شده، باه   های یستلاستفاده ا   به جای(. رویسرد دو، 2111، هامفریس و همساران

مهاا   واژۀیک  ،تعیین کنند که کدا، واژه ها دادهتا  دهد یمآماری اتسا کرده و اجا ه  یها روش

 گاان  واژه یستلدر هر حو ه نیا  به  اولرویسرد  بیان کرده است که (2111لی )هست یا نیست. 

رویسرد دو،، نیا ی باه داشاتن یاک لیسات منطبا  بار        تخصصی همان حو ه دارد؛ در حالی که

ندارد. به دلیل مزایایی که رویسرد دو، دارد، توسط پژوهشاگران مختلفای بارای     تخصصیمتون 

؛ 2111سِاچینی و همسااران،   مورد استفاده قرار گرفته اسات )  انهتقلبممالی  یها صور تشخیص 

پااوردا و  و 2112، 14ژول و گااانگلی؛ 2111، 15گلَنساای و یاااداو؛ 2111هااامفریس و همساااران، 

مادیره   هیئت یها گزارش(. پژوهش حاضر نیز به منظور تجزیه و تحلیل متن 2115اسسیلیسورن، 

 به مجمع، ا  رویسرد دو، استفاده کرده است.

 15«یکااو  داده»مبتنای بار    یهاا  روشماتن، معماوً  ا     یلتحلپژوهشگران به منظور تجزیه و 

هاوش   حاو ۀ موجاود در   ابزارهای ینتر مهادر حال حاضر یسی ا   یکاو داده. کنند یماستفاده 
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 اسات  اساتفاده کارده   هاا  یاک تسنایان  بیش ا  سه دهه اسات کاه ا     نیز حسابداریاست. تجاری 

 یها روشتجاری بود که ا   یها حو هین اولیسی ا  حسابداری  .(2116و همساران،  16بالدوین)

 یکااو  داده. (2119، 19امانی و فادًً) ه استاستفاده کرد ها گیری یاتصمبهبود برای  یکاو داده

 ةعنوان فرایند تشخیص الگوهای صاحی ، ناوین و غیرقابال درو )توساط انساان( ا  مجموعا      ه ب

عنوان روشی بارای اساتخراد داناش ا  داخال     ه ( و همچنین ب2111، 18پویاری) ها دادهبزرگی ا  

کاه   دهاد  یما مرور ادبیا  نشان ( تعریف شده است. 2116و همساران،  19هان) ها دادهانبوهی ا  

باه وفاور    ها شرکتدر  تقلببه منظور تشخیص )خارد ا  کشور(  حسابداری ۀحو پژوهشگران 

، 21هاوبر  و لاوییس   عناوان مثاال،  ه )با  اناد  جساته بهره  یکاو دادهمبتنی بر  یها روشا  مزایای 

 و 2112، و همسااااااران 25آلااااادن؛ 2112، 22کااااایا و واساااااار لی ؛ 2115، 21تَسِااااات ؛2119

 (.2111، و همساران 24کاچتواکزوسسی

یسای ا  موضاوعا  ار یاابی،    در  یکااو  دادها  کاه   ییهاا  پژوهش (2119امانی و فادًً )

باشاند را در یسای ا  دو    اساتفاده کارده  در حسابداری  تقلبخطر  بینی یشپتشخیص، محاسبه یا 

پاژوهش حاضار باا تجزیاه و      .اند دادهجای « بینی یشپ-نگر یندهآ»یا « یفیتوص-نگر گذشته» دستة

کاه   ییهاا  واژه، گذشاته  یهاا  ساال در  هاا  شارکت مدیره به مجمع  هیئت یها گزارشتحلیل متن 

با . سپس شناسایی کرده است دارند ها شرکتدر  تقلبشاخص خطر بیشترین قدر  را در تبیین 

 تفسیک کارده  ها شرکتا  سایر را  تقلببا خطر باًی  یها شرکت ها واژهاین کمک گرفتن ا  

 نماود.  یبناد  ربقاه « یفیتوصا -نگر گذشته» دستةپژوهش را در این  توان یماست. بر همین اساا 

بااه  ،ایاان دسااته عماادتا  بااا بااا نگری ا  وضااعیت مااالی واحااد تجاااری در گذشااته  یهااا پااژوهش

مشسی  به مشاهده کرده و  ها دادهکه الگوها و روندها را در  دهند یماین امسان را  گران یلتحل

 (.2119امانی و فادًً، ) پی ببرندحل کردن آنها  یها روشو 
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 پژوهش یشینۀپ

ار یاابی و تشاخیص خطار     بارای داخلی هیچ پژوهشی یافت نشاد کاه    یها پژوهشبین در 

 ،حاال باشاد. باا ایان     کردهاستفاده  مبتنی بر تجزیه و تحلیل متن یها روشا   ها شرکتدر  تقلب

 ،عنوان مثاال ه به صور  جداگانه انجا، شده است )ب یکاو دادهیا  تقلب موضوعبا  ییها پژوهش

 ؛1594، دهساردی و آقاایی    اده فارد  ؛1595، نماا ی و ابراهیمای   ؛1595 ،خدادادی و همساران

، وحیاادی و حاماادیان ؛1589، صاافر اده ؛1591، رهنمااای رودپشااتی ؛1592،اعتمااادی و  لقاای

 به ورودکی،، ا   اراله( که در اینجا به منظور جلوگیری ا  1589، مهرانی و حصار ادهو  ؛1588

 آنها خودداری شده است. جزئیا 

تشاخیص  به منظور  یکاو دادهمبتنی بر  یها روشاستفاده ا  خارجی، برای  یها پژوهشدر 

و  یادترین جدباه تعادادی ا     اداماه . در یافات  تاوان  یما  یاادی را   یهاا  مصادا   مدیریت، تقلب

 هاوبر  و لاویس   باه موضاوع پاژوهش حاضار اشااره شاده اسات.        هاا  پژوهشاین  ینتر مربوط

تجزیه و تحلیال کارده و    را ها شرکت  یها گزارش«مدیریت های یلتحلتجزیه و »بخش  (2119)

، باه راور باااهمیتی ا  حالات اساتاندارد فاصاله       تقلبمشسوو به  یها گزارشدریافتند که لحن 

که مشاسوو باه    ییها گزارشمدیران در  ،عنوان مثاله نزدیک است. ب انهتقلبمداشته و به حالت 

بیشاتر راجاع باه     کنند یمبودند کمتر راجع به جزئیا  عملسرد شرکت سخن گفته و سعی  تقلب

نسا  مثبت عملسرد خود توضی  دهند و راجع به تیا مدیریتی شرکت نیز جزئیا  چندانی افشا 

کاه هاا اریعاا  ماالی و هاا       اند یدهرسنیز به این نتیجه  (2119و همساران ) 25وانگ. کنند ینم

، مفید واقاع  تقلبدر تشخیص  توانند یمتهیه شده توسط مدیریت  یها گزارشاریعا  متنی ا  

و  تقلاب م یهاا  شارکت مبتنی بر آمو ش ماشین، در تشاخیص   یها روشدریافتند که  آنهاشوند. 

 .کنند یمبهتر عمل  ،تقلبغیرم یها شرکتمبتنی بر تحلیل بیز در تشخیص  یها روش



 27 /39/ پیاپی 1327 بهار/ 1م/ ش نه ۀدوردانش حسابداری/  ۀمجل

 

 
 

تجزیاه و  »بخاش  ماتن   ،یدر گزارشاگر  تقلب برای تشخیص (2115) سورنیلیپوردا و اسس

 ،یکااو  دادهکرده و باا اساتفاده ا     بررسیرا  ها شرکتسالیانه  یها گزارش «مدیریت های یلتحل

را باا هشات روش    الگاو ایان   همچنین توانایی آنها. ارائه دادنددرصد  82ا   شیب ی با دقتالگوی

نسابت باه    دیا کاه روش جد  افتناد یکارده و در  ساه یشده باود مقا  کارحو ه  نیدر اقبی  گر که ید

 نشاان دادناد کاه لحان نوشاتن      (2112) یژول و گاانگل . عملسارد بهتاری دارد  ، قبلای  یها روش

 آنهاا را نشاان دهاد.    تقلاب وجود  قادر است که ها گزارشاین  ارائة یوۀشو  مدیران یها گزارش

بررسای کارده و ا  ایان     اناه تقلبمغیر یها گزارشو  انهتقلبم یها گزارشبین  را  بانی های یژگیو

 .مشاهده کردند ها گزارشرا بین این دو دسته ا  معناداری  تفاو لحاظ، 

در صانعت بیماه اساتفاده     تقلاب باه منظاور تشاخیص     یکاو دادها   (2112) یو واسار ل ایک

السترونیسای یسای ا     یهاا  تاراکنش در  تقلاب وجود  یها شاخصآنها مبتنی بر  الگوی. اند کرده

 یکااو  دادهکاارایی   دهندۀپژوهش آنها نشان صنعت بیمه در آمریسا بود.  های یکمپانبزرگترین 

را  اناه تقلبم یهاا  گازارش  باان و لحان    (2111و همسااران )  یسهاامفر . باود  تقلاب در تشخیص 

 یبند ربقه بود ها گزارشرا که نشان دهنده لحن  ریمتغ 24 برای این منظور، آنها .اند کرده یبررس

ا   شاتر یب اناه، تقلبرمیغ یها گزارشنسبت به  انهتقلبم یها گزارشکه  دندیرس جهینت نیبه اکرده و 

داشاته و   یکمتار  یاماا تناوع واژگاان    شاتر یتعاداد واژگاان ب   ،کارده ( اساتفاده  یا فا لحن فعال )ل

 هستند. تر یچیدهپ

مبتنای   یهاا  روشا   تقلبکه برای تشخیص  یافت توان یمنیز  را دیگری  یاد یها پژوهش

عناوان مثاال، بارای    ه شده است )با ن ارائهکه در اینجا جزئیا  آنها  اند کردهاستفاده  یکاو دادهبر 

همسااران،  سِاچینی و   ؛2111، همسارانژول و  ؛2111، و همساران 26یپابه  توان یممطالعه بیشتر 

 مراجعه کرد(. 2118، 29لئو و ؛2111
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 پژوهش سؤال

هدف اصلی پژوهش حاضر، تمرکاز  خاصی نیست.  ةاین پژوهش به دنبال تأیید یا رد فرضی

 ها گزارشاین  یها واژهبه مجمع عمومی صاحبان سها،، پاًیش  مدیره هیئت یها گزارشبر متن 

ماذکور   یهاا  واژهباه کماک    ها شرکتدر  تقلبشاخص خطر و در نهایت، ار یابی و تشخیص 

ا   آیاا باا اساتفاده   »است. بر همین اساا، سؤال پژوهش حاضر به این صور  تدوین شده است: 

بااً باودن    تاوان  یما باه مجماع،    مادیره  هیئات  یهاا  گازارش تجزیه و تحلیل متن  ی مبتنی برالگو

 «.را تشخیص داد؟ ها شرکتمدیران در  تقلبشاخص خطر 

 دورۀ زمانیو  یریگ نمونهروش 

بایاد دو   پاژوهش ایان   نموناة در  وارد شادن برای  ها شرکتبه دلیل ماهیت روش پژوهش، 

به فایال   PDFا   مدیره هیئت یها گزارشتبدیل  یت، قابلاول. شرط داشته باشند مان  را ها شرط

Word      هاای  یادداشات حسابرسای در   ةالزحما  با کیفیتی قابل قبول و شارط دو، افشاا شادن حا 

 مالی است. یها صور توضیحی 

بورسای رای    یهاا  شرکتمدیره به مجمع عمومی تمامی  هیئت یها گزارشپس ا  بررسی 

ساال،   چهاار آنها حداقل برای  یها گزارششرکت یافت شد که  56پژوهش، تعداد  دورۀ  مانی

باا  « ساال  چهاار حداقل ». معیار بودند (خوانا و قابل استفاده صور  به) Word فایل قابل تبدیل به

نموناه و   انادو شادن حجاا   است. افزایش این معیاار باعا     روش آ مون و خطا مشخص شده

بررسای   همچناین  .شاد  یما  نتاای  پاژوهش  کاهش این معیاار نیاز باعا  کااهش قابلیات اتساای       

حاا  الزحمااة  ،شاارکت 85کااه  نشااان دادبورساای  یهااا کلیااة شاارکت توضاایحی هااای یادداشاات

 .اند کردهپژوهش افشا  دورۀ  مانی یها سالرا در یک یا تعدادی ا   حسابرسی

پذیرفتاه شاده در باورا اورا  بهاادار      یهاا  کلیة شارکت حاضر را  پژوهش نمونة ،بنابراین

شرکتی( مشترو باشاند. ایان    85شرکتی و  56) مذکورکه بین دو گروه  دهند یمتشسیل تهران 
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منتهای شادن ساال ماالی      مانناد شرکت بود. هیچ محادودیت دیگاری )   51شامل  فقطاشتراو، 

( بار نموناه اعماال    ...اسفند، تولیدی بودن شرکت، عد، توقاف نمااد شارکت و     پایانشرکت به 

 کوچک شدن حجا نموناه، محادودیت   ا نسند.کاهش پیدنشده است تا حجا نمونه بیش ا  این 

در رویسرد اقتصادسنجی پیشرفته، اعتقاد بر ایان اسات کاه     حال . با اینبودپژوهش حاضر  یاصل

حاد   ةبناا بار قضای    ترکیبی( یها داده)مثی  در  رود فراتر مشاهده 51کل مشاهدا  ا   تعداد وقتی

ضرایب را ساا گار و بادون تاورش     توان یممرکزی، تو یع ضرایب به سمت نرمال میل کرده و 

 (.1594افیرونی، و  1991، 51بروکس؛ 2116، 29باو، ؛2112، 28گرین)در نظر گرفت 

 فعالیات  گازارش  ارائاة اسات.   1594تاا   1586 یهاا  ساال  نیاز  پاژوهش حاضار   دورۀ  مانی

بورسای اجبااری    یهاا  شارکت بارای   1586ا  ساال  به مجمع عمومی صاحبان ساها،   مدیره هیئت

قابال  تعاداد   تاوان  یما  1588و ا  ساال   کاا به تعداد بسیار  1589ا  سال  به همین دلیل. است شده

و  ها الگودر برخی ا سوی دیگر چون بورسی یافت.  یها شرکترا در  مذکور گزارش قبولی ا 

یک سال قبل و دو سال قبل ها نیا  باوده اسات    یها دادهبه  ی پژوهشبعضی ا  متغیرها محاسبة

ماورد نیاا     یهاا  داده نهایتاا  شاده اسات.    محدود 1594تا  1588 یها سال به ها الگوتخمین  ۀدور

 1594حاداکثر تاا ساال     ها روشآماری این پژوهش در  مان اجرای این  یها روش برای اجرای

 بوده است.در دسترا 

 پژوهش الگوی

کاه در پاژوهش حاضار بارای تشاخیص       LASSO های یونرگرسدر اجرای روش مبتنی بر 

 استفاده شده است: 1رابطة  به کار رفته ا  تقلبشاخص خطر 

(1) [

  
  
 
  

] = [

          
          
    

          

] × [

  
  
 
  

] 
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 ییهاا  شارکت است که اعضاای آن، بارای    m×1( به صور  یک ماتریس Yمتغیر وابسته )

 تشخیص داده شده است معادل یک آنها باً برای« یهاول بندی یاتقس» در تقلبشاخص خطر که 

( یاک  Xمااتریس متغیرهاای توضایحی )    . همچناین معاادل صافر اسات    هاا  شارکت سایر و برای 

اسات   ییهاا  واژهمعاادل تعاداد    nو  ها سال شرکتمعادل تعداد  mاست که در آن  m×nماتریس 

ا  باین آنهاا    بایاد اساتفاده شاده و    ،تقلاب شااخص خطار    دهنادۀ توضای    یرهایمتغعنوان ه که ب

دارند، مشخص شوند. هر عضو این  تقلبشاخص خطر  تببینکه بیشترین قدر  را در  ییها واژه

 دهاد  یما فراوانی نسبی یک واژه را نشاان  ماتریس که محل تیقی یک سطر با یک ستون است، 

یاک گازارش خااص     یهاا  واژهخاص )ساتون( باه کال     ۀیک واژ یتسرارها تعداد که ا  تقسیا

 باین تفاو   ، نوعی مقیاا  دایی است؛ به نحوی که ارراین تقسیا تل. عآید یمبه دست )سطر( 

( نیاز  βماتریس ضرایب )(. 2115اسسیلیسورن،  پوردا وخنثی شود ) ها شرکت یها گزارشرول 

. در اداماه جزئیاا    دهاد  یما نشاان   تقلاب شااخص خطار   ضریب )اهمیت( هار واژه را در تبیاین   

 توضی  داده شده است. Xو  Y های یسماتر محاسبة

 (Y) تقلبشاخص خطر متغیر وابسته: ماتریس 

 ییهاا  شارکت  کاه  ناا،   شاود  یممنتشر  لیستی معموً  به رور رسمی،خارجی  یکشورهادر 

 یهاا  شارکت  قاادر اسات مساتقیما    پژوهشاگر   ،لذا .دهد یمرا نشان هستند  تقلبکه مشسوو به 

)صافر(   تقلبغیرم گروهرا در  ها شرکت)یک( و مابقی  تقلبم گروهدر لیست را موجود در آن 

 باه منظاور   (2111و همسااران )  51دچاو و  (2115پوردا و اسسیلیسورن ) ،عنوان مثاله . بدهدقرار 

AAER لیستبه  ها شرکتا  سایر  تقلببا خطر باًی  یها شرکتتفسیک 
که در آمریساا باا    52

 .اند کردهاتسا  شود یممنتشر  کمیسیون بورا اورا  بهادارهمین مضمون توسط 

در ایران چنین لیستی با ویژگی فو  به رور رسمی وجود ندارد و در صور  وجود نیاز در  

کاه   وجاود دارد سااختن شاخصای    نیا  به به همین دلیل. گیرد ینماختیار عمو، پژوهشگران قرار 
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و با توجاه باه اینساه     در همین راستاداشته باشد.  ها شرکتدر  تقلبرا با خطر  همبستگیبیشترین 

 دانسته شدهحسابرسان  های یتمسئولجزو  تقلبایران ار یابی خطر  241استاندارد حسابرسی  در

کاه مبتنای بار     شااخص اساتفاده شاد   ایان  بارای سااخت    رویساردی است، در پژوهش حاضر ا  

 .استحسابرسان مستقل  های یدگیرس

استفاده شده است.  (2114) و همساران 55ریبار ارائه شده توسط رویسردبرای این منظور ا  

 یبار رو  یحسابرسا  ةالزحما  ا  حا   یونیرگرسا  ا  اجارای  ی کهپسماندهای که اربا  کردند آنها

% 99 ناان یرا در ساط  ارم  «تقلاب » ندقادر ،شود یمحاصل  ح  الزحمه نیبر ا اررگذار متغیرهای

UAFشاخص مذکور را شاخص آنها. دنینما ینیب شیپ
اعتقاد بر نیز در پژوهش حاضر نامیدند.  54

در شارکت باشاد.    تقلاب ا  خطار   مناسابی قادر است تخماین  نناده    UAFاین است که شاخص

حاصال شاده    شارکت )حساابرا( در   یا حرفاه توسط یک شاخص   تقلببرآورد خطر ا   چون

ا  بخاش توضای  داده نشاده ا      (2114ریباار و همسااران )   الگاوی باا اساتناد باه     ،ست. بنابراینا

اساتفاده شاد.     ساال  شرکتدر هر  تقلب( به عنوان شاخصی ا  خطر UAFحسابرسی ) الزحمه ح 

 است: 2رابطة مذکور به شرح  الگوی

(2)  Ln (AUDIT FEE)i,t = β0 + β1X1i,t + β2X2i,t + …+ βnXni,t + ei,t 

 که در آن:

Ln (AUDIT FEE) و  ح  الزحمة حسابرسای : لگاریتاX1   تااXn    متغیرهاای اررگاذار بار :

 :اند دادها را به صور   یر ارائه هXi (2114ریبار و همساران )هستند.  ح  الزحمة حسابرسی

BIG        در صورتی که حسابرا شارکت در لیسات گاروه الاف ا  حسابرساان اعای، شاده :

، مقادار یاک و در غیار ایان صاور       توسط جامعه حسابداران رسمی ایران حضور داشاته باشاد  

: INV .هاا  یای دارا: لگاریتا ار ش دفتاری کال   Ln ASSETS .مقدار صفر را اختیار خواهد کرد

دریاافتنی باه    یهاا  حساب: نسبت REC .سال قبل های ییدارانسبت موجودی مواد و کاً به کل 
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: نسابت  BTM .جااری  هاای  یباده جااری باه    هاای  ییدارا: نسبت CR .سال قبل های ییداراکل 

 .ساال قبال   هاای  یای داراباه کال    هاا  یبده: نسبت کل LEV .ار ش دفتری به ار ش با ار سرمایه

EMPLSتعداد کارکنان شرکت :. ROA  ساال   هاای  یای دارا: نسبت سود خالص عملیاتی به کال

: در صورتی که شرکت در سال قبل یا دو سال قبل  یان داشته باشد برابر یاک و در  LOSS .قبل

: در صورتی که گازارش حسابرسای غیرمقباول باشاد     AUD OPIN .صور  برابر صفرغیر این 

که شرکت، مشتری یاک   ییها سال: تعداد CLIENT .برابر یک و در غیر این صور  برابر صفر

ورود شارکت باه باورا باشاد برابار       اول: در صورتی که سال IPO .حسابرا خاص بوده است

: در صورتی که شرکت در سال جااری، افازایش   ISSUE .یک و در غیر این صور  برابر صفر

 سرمایه ا  محل انتشار سها، داشته باشد برابر یک و در غیر این صور  برابر صفر.

 UAF، متغیار هاا  سال شرکت( برای همه UAF) پسماندهاو استخراد  2ة رابطپس ا  اجرای 

اعماال حاداکثر    ا هادف ب) قرار دارند در باًترین دهک که ییها سال شرکتشده و  یبند دهک

موجاود در   یهاا  ساال   شارکت )یاک( و   تقلاب با خطر باًی  یها سال  شرکتعنوان ه احتیاط( ب

 )صفر( در نظر گرفته شده است.   ها سال شرکتعنوان سایر ه ب ها دهکمابقی 

 (X) ها واژه :توضیحی یرهایمتغماتریس 

ایاان پااژوهش، همااان  در (X)ماااتریس هماانطور کااه قاابی  اشاااره شااد متغیرهااای توضاایحی 

در اداماه،  به مجمع ا  آنها اساتفاده شاده اسات.     مدیره هیئت یها گزارشهستند که در  ییها واژه

و به صور  خیصه توضای  داده  است به ترتیب ماتریس ری شده این برای تشسیل مراحلی که 

بورسای باین    یهاا  کلیاة شارکت  مادیره باه مجماع بارای      هیئات  یها گزارششده است. در ابتدا 

ز پاژوهش،  کا مر» و 55«ناشاران  یرساان  اریعسامانه جامع » های یتساا   1594تا  1589 یها سال

مادیره   هیئات که کمتر ا  چهار گزارش  ییها شرکتدانلود شده و  56«یتوسعه و مطالعا  اسیم

پس ساا. ندشااد حااذفبااا کیفیاات قاباال قبااول( داشااتند  Wordبااه مجمااع )قاباال تباادیل بااه فایاال 
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ممسان  باوده و   یخاص های یژگیو یسهامداران آنها دارایعنی بودند، خصولتی که  ییها شرکت

باا خطار    ییهاا  روشدر اساتفاده ا   احساا مصونیت شاغلی بیشاتری داشاته و     آنهامدیران  است

شاارکت بااا  14در مجمااوع . شاادندمشااخص ریسااک کمتااری احساااا نماینااد، ، تقلاابباااًی 

حاریا   حفا  فو  پیدا شده و ا  نمونه حذف شد. در اینجا باه منظاور    های یژگیوسهامدارانی با 

 شده است. پرهیزآنها  ۀعمدو سهامدارن  ها شرکتنا، این  اشاره بهحقوقی، ا  

تبادیل شاده اسات.     Wordبه  PDFعضو نمونه ا   یها شرکت یها گزارشبعد،  ةدر مرحل

خریاداری و فرایناد    59ساا نده  شارکت ا  ساایت  « پارسی پی دی اف»برای این تبدیل، نر، افزار 

به دًیال   Wordآنها پس ا  تبدیل شدن به  یها گزارشکه  ییها شرکتتبدیل انجا، شد. سپس 

پاس ا    هاا  واژهمثاال،   باه عناوان  ) ندا  نمونه حذف شد ندا  کیفیت ً ، برخوردار نبود مختلف

ترهای فارسی، باه کاراکترهاا   کاراک به جایبه ها چسبیده و قابل خواندن نبوده و یا  تبدیل شدن

حال برای تشاسیل مااتریس   تبدیل شده بود(.  Wordناخوانا و غیر قابل تشخیص در  یها سمبلو 

X  تعاداد دفعاا  تسارار هار      هر گزارش و ها دهندۀتشسیل  یها واژهها به لیستی نیا  است که

اساتفاده   www.textfixer.comا  سایت  تهیه این لیستبرای در آن گزارش را نشان دهد. واژه 

منتقل شاده و درصاد مرباوط باه هار واژه ا        Excelسایت به  این شد. سپس خروجی مربوره ا 

 یهاا  واژهبه دست آماده اسات. ا  آنجاا کاه      ها واژه ةهمتقسیا فراوانی آن واژه به جمع فراوانی 

باید استفاده خواهد شد،  تقلبشاخص خطر که ا  آنها به منظور تبیین  Xماتریس  دهندۀتشسیل 

 افازار  نار، باه منظاور دوری جساتن ا  اتساای صِارف باه        همچنین دارای منط  و پشتوانه باشند و

که فاقاد   ییها واژهانجا، شده و  ها واژه(، در چندین مرحله، پاًیشی روی این 2112، 58جسسِن)

لیسات  ( با استفاده ا  X) ها واژهماتریس  در نهایت. شدندحذف  با مفهو، بودند واژۀماهیت یک 

 بامفهو، است( ساخته شد. یها واژهپاًیش شده )که فقط شامل  واژۀ 119/9حاصل ا  
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 LASSO های یونرگرس

LASSO هااای یونرگرساا
)در لغاات بااه معنااای  Sparse هااای یونرگرساانااوع خاصاای ا    59

بارای انتخااب    تواناد  یما  معرفای شاده و   (1996) 41تیبشایرانی است که توسط و تُنک(  پُشت کا

 ماانی اساتفاده   ایان روش  گیرد. جموعه مرجع، مورد استفاده قرار ببهترین  یرمجموعه ا  یک م

ن باشاد کاه   که در رگرسیون، تعداد  یادی متغیر توضیحی وجود داشته باشد و هدف ای شود یم

 ،، فقط تعداد محدودی ا  آنها برای منظوری خاص انتخاب شوند. بناابراین یادا  بین این تعداد  

مبنی بر اینسه رگرسیون با این شرط اجرا شاود کاه    شود یمیک قید تعریف  ها یونرگرسدر این 

د(. نتعداد  یادی ا  ضرایب، معادل صفر باشند )یا ضرایب غیر صفر، بیش ا  تعداد خاصای نشاو  

 هاا  گازارش را در  تقلبشاخص خطر  بایددر این پژوهش نیز تعداد  یادی واژه وجود دارند که 

کاامی  هاا منطقای     ،ها چنین قدرتی داشته باشند. بنابراین نمایند. منطقی نیست که همه واژه تبیین

 یاین تبخواهد بود اگر قیدی قائل شویا مبنی بر اینسه رگرسیون با این شرط اجرا شودکه قادر   

 معادل صفر باشند. ها واژهتعداد  یادی ا  

، آمو ش داده شاده و  «آمو شنمونه »روش مذکور توسط درصدی ا  مشاهدا  به عنوان 

 ضارایب، . پس ا  باه دسات آمادن مااتریس     آید یم)ضریب هر واژه( به دست  ضرایبماتریس 

را در  هار واژه قادر خواهد بود که با اساتفاده ا  مااتریس ماذکور )کاه اهمیات       LASSO روش

تشخیص دهد. « آ مون نمونة»را در  تقلبشاخص خطر ( دهد یمنشان  تقلبشاخص خطر  تبیین

، ایان  LASSOگاروه آ ماون توساط روش     یهاا  سال شرکتبه  ها یکپس ا  تخصیص صفر و 

(( مقایساه  UAF) حا  الزحماة حسابرسای    یالگوا   مقادیر با مقادیر صفر و یک واقعی )حاصل

 کال صاحی  بار    هاای  یصتشاخ  کال در ایان حالات ا  حاصال جماع تعاداد       الگو. دقت شود یم

شاخص ، سال شرکتبه این معنی که اگر برای یک  .آید یممشاهدا  در نمونه آ مون به دست 
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 LASSO( باً )پایین( تشخیص داده شده اسات، روش  UAFدر دنیای واقعی )همان  تقلبخطر 

 باً )پایین( تشخیص داده باشد. سال شرکترا برای این  تقلبشاخص خطر نیز 

کاه بارای هماین منظاور )باا عناوان        یا بستها   LASSOدر این پژوهش برای اجرای روش 

GLMNETافازار  نر،ا   2-5-5نسخه  ( برای R         نوشاته شاده اساتفاده شاده اسات. بساته ماذکور

است که متغیر پاسخ در آنها )در اینجاا   ییها نمونهدر  LASSO های یونرگرسمخصوص اجرای 

و همسااران،   41فریدمن( ا  نوع دو وجهی )صفر و یک( باشد )ها گزارشدر  تقلبشاخص خطر 

2111.) 

 ها یلتحلنتایج تجزیه و 

رابطاة  ترکیبی اجرا شد. برای اجارای   صور  به 2رابطة  ،وابستهمتغیر  ةمحاسب برایدر ابتدا 

والاد تعادیل    یهاا  آ مونترکیبی و ا   یها دادهلیمر و هاسمن برای تشخیص نوع  Fا  آ مون  2

باین   اولشده و وُلدری  به ترتیب به منظاور آ ماون همساانی واریاانس و خودهمبساتگی مرتباه       

 42با استفاده ا  روش تابلویی با اررا  رابت و با و ن مقطعای  الگو ه و سپسپسماندها استفاده شد

نتاای  مرباوط باه ضارایب      ارائةا  اینجا به منظور تخفیف مسأله ناهمسانی واریانس اجرا شد. در 

والاد  لیمار، هاسامن،    F یهاا  آ ماون فیشر، نتاای    F ۀآمارپرهیز شده و تنها ضرایب تعیین،  الگو

 ارائه شده است. 1 شمارۀ و وُلدری  در جدول تعدیل شده

 (UAFبرای استخراج پسماندها ) 2رابطۀ نتایج اجرای . 1شمارۀ  جدول

R
 دوربین واتسون: 89/1   2

98/1 

 F 444/24آمارۀ 

R
 F 111/1آمارۀ معناداری  84/1 تعدیل شده 2

 نتیجه معناداری آماره آ مون فرض صفر آ مون

F تابلویی یها داده 111/1 168/5 تلفیقی یها داده لیمر 

 اررا  رابت 141/1 596/24 اررا  تصادفی هاسمن

 ناهمسانی واریانس 111/1 19962 همسانی واریانس والد تعدیل شده

 خودهمبستگیعد،  119/1 611/2 تگیعد، خودهمبس لدری وُ
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 یهاا  ساال  شارکت و  قسامت تقسایا شاده   باه ده  ،  فو یالگوا  اجرای  حاصل یپسماندها

)یاک( و ماابقی    تقلاب باا خطار بااًی     یهاا  ساال  شارکت عناوان  ه موجود در باًترین دهک، با 

 در نظر گرفته شده است. ها سال شرکتسایر عنوان ه ب ها دهک
 الگوی مختلف برای آزمون دقت ها حالت. 2جدول شمارۀ 

 گروه آ مون گروه آمو ش ترکیب
 LASSOدقت روش 

S= 11/1  S= 15/1  

 1ترکیب 
 شرکت ا  باً 24آمو ش 

 سال 9ری 

 شرکت ا  پایین 6آ مون 

 سال 9ری 

 الگودقت 

 در حالت اول

 الگودقت 

 در حالت پنجا

 2ترکیب 
 شرکت ا  پایین 24آمو ش 

 سال 9ری 

 شرکت ا  باً 6آ مون 

 سال 9ری 

 الگودقت 

 در حالت دو،

 الگودقت 

 در حالت ششا

 5ترکیب 
شرکت ا  باً و  24آمو ش 

 سال 9پایین ری 

 شرکت ا  وسط 6آ مون 

 سال 9ری 

 الگودقت 

 در حالت سو،

 الگودقت 

 در حالت هفتا

 4ترکیب 
 شرکت 51آمو ش 

 ی ماقبل آخرها ری سال

 شرکت 51آ مون 

 آخربرای سال 

 الگودقت 

 در حالت چهار،

 الگودقت 

 در حالت هشتا

( X( و باا داشاتن متغیرهاای توضایحی )مااتریس      Yپس ا  استخراد متغیر وابسته )ماتریس 

شاد. در ایان    الگاو دقات   محاسابة و  R افازار  نار، در محایط   LASSO یونرگرساقدا، به اجرای 

هار   پاس ا  و  اند شدهتغییر داده  عامل،قابلیت اتسای نتای ، دو  استحسا، و مرحله و برای افزایش

ین اولا  نتاای  حاصال شاود.    ةتاا قابلیات مقایسا    سات ا شدهاجرا  LASSO یونرگرستغییر، یسبار 

هرچاه   کاه اسات   سا ی ینهبه( برای نشان داده شده است Sدر جدول با مقدار تابع هدف )، عامل

( کااهش پیادا کارده و    مهاا  یهاا  واژهکوچستر شود تعداد قابل قبول بارای متغیرهاای معناادار )   

 15/1برای این پاارامتر معماوً     فرض یشپمقدار . شود یمبیشتری اجرا  یریگ سخترگرسیون با 

نیز اجرا شده و نتاای  باا هاا مقایساه      11/1. ولی در این پژوهش، با مقدار شود یمنظر گرفته  در

اسات کاه باه چهاار     « آماو ش و آ ماون   یها نمونه بندی یبترک»شیوه ، عاملدومین شده است. 



 117 /39/ پیاپی 1327 بهار/ 1م/ ش نه ۀدوردانش حسابداری/  ۀمجل

 

 
 

اصاطیحا  اعتبارسانجی    رویسارد حالت مختلف انجا، شده تا قابلیات مقایساه فاراها شاود. ایان      

 هاای  یاب ترک 2شامارۀ  جادول   (.2118و همساران،  44هستی) شود یم نامیده 45متقابل چندوجهی

بااً،  » یهاا  واژه. در ایان جادول منظاور ا     دهد یمرا نشان  عاملا  تغییر این دو  حاصل مختلف

شارکتی اسات کاه بارای حفا  حالات        51 نموناة در  ها شرکتمحل قرار گرفتن « پایین و وسط

 .اند شدهتصادفی، بر اساا حروف الفبا مرتب 

( باه ترتیاب   =11/1Sیک تا چهار ) یها حالتدر  الگودقت  LASSOپس ا  اجرای روش 

پان  تاا هشات     یهاا  حالات % و در 98/89% باا میاانگین   92% و 18/89%، 59/94%، 56/85معادل 

(15/1S=)  بوده است.25/91% با میانگین 88% و 94/89%، 59/94%، 68/92نیز به ترتیب معادل % 

باه راور میاانگین     Sبارای پاارامتر    15/1و  11/1 یهاا  حالات در  LASSOیعنی روش رگرسیون 

در  تقلاب شاخص خطر % باً یا پایین بودن 25/91% و 98/89 یها دقتتوانسته است به ترتیب با 

با استفاده ا  تجزیه و تحلیال   توان یمبا استناد به این نتای ،  را به درستی تشخیص دهد. ها شرکت

 تقلاب شااخص خطار   به مجمع عمومی صاحبان ساها،، بااً باودن     مدیره هیئت یها گزارشمتن 

 مدیران را تشخیص داد.
 در هشت حالت مختلف LASSO. جزئیات اجرای روش 3 شمارۀ جدول

 دقت الگو حالت ترکیب
 خطا در تشخیص

 خطر پایین تقلب خطر باًی تقلب

1 
%68/92 اول  1 52/9% 

%56/85 پنجا  52/9% 52/9% 

2 
%59/94 دو،  1 41/5% 

%59/94 ششا  1 41/5% 

5 
%94/89 سو،  1 26/11% 

%18/89 هفتا  56/2% 26/11% 

4 
%88 چهار،  1 12% 

%92 هشتا  1 8% 
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محاسابه   گاناه  هشات  یهاا  حالات این برای  همچنین به منظور بررسی بیشتر، دو نوع خطا نیز

در یاک   تقلاب شااخص خطار   : تقلبخطا در تشخیص خطر باًی ( 1شده است که عبارتند ا : 

خطا در تشخیص خطر ( 2 .ست، باً تشخیص داده شود در حالی که در واقع پایین اسال  شرکت

، پایین تشخیص داده شود در حالی کاه در  سال  شرکتدر یک  تقلبشاخص خطر : تقلبپایین 

 .نشان داده است این هشت حالتبرای  را جزئیا  این دو خطا 5شمارۀ  جدول واقع باً است.

 ها یتمحدود و ییافزا دانش، گیری یجهنت

ساخن بگویناد. باه ایان معنای کاه در        توانناد  یم ها دادهاین است که  یکاو دادهاصلی  ۀیدا

رونادها و الگوهاای ار شامندی یافتاه و ا  آنهاا بارای        تاوان  یما ، هاا  دادهدرون حجا انبوهی ا  

 یهاا  روشاستفاده کرد. تشخیص این الگوهاا و رونادها نیاا  باه      گذاری یاستسو  گیری یاتصم

در حجاا وسایعی توساط     کاه  هاا  داده. یسی ا  اناواع  شوند یمنامیده  یکاو دادهخاصی دارد که 

، ماتن  اناد  کارده بیاان   (2112ژول و گاانگلی ) اسات و هماانطور کاه    « متن» ،شود یمانسان تولید 

ماالی،   یها دادهار شمندی است که همانند  یها سرنخبه مجمع، حاوی  مدیره هیئت یها گزارش

سؤال اصلی پژوهش حاضار  را تشخیص دهد.  ها شرکتدر  تقلبشاخص خطر ند باً بودن قادر

مدیره به مجمع عمومی صاحبان ساها،،   هیئت یها گزارشاین بود که آیا با تجزیه و تحلیل متن 

راساتای پاساخ باه    در پرداخت؟  ها شرکتدر  تقلبشاخص خطر به ار یابی و تشخیص  توان یم

 یکااو  داده هاای  یتاالگاور یسای ا    باه کماک  مادیره باه مجماع     هیئات  یها گزارش این سؤال،

 تقلاب شااخص خطار   شد تاا باه ار یاابی و تشاخیص      تجزیه و تحلیل( LASSO های یونرگرس)

 هیئات  یها گزارشقادر است با تجزیه و تحلیل متن  یکاو داده پرداخته شود. نتای  نشان داد که

باا دقتای باین    در مجماوع   را ها شرکتدر  تقلبشاخص خطر باً یا پایین بودن  ،مدیره به مجمع

 درصد به درستی تشخیص دهد. 91تا  89
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 یای افزا داناش ، حاائز  یکاو داده حو ۀحسابداری و  حو ۀاین پژوهش ا  چند جهت، برای 

اعاداد و  »در گزارشاگری، باه جاای تسیاه بار       تقلاب ، این پژوهش به منظور تشخیص اول :است

تسیاه  « هاا  گازارش ماتن  »مشت  شده ا  این اعداد و ارقا،، بر تجزیاه و تحلیال    یها نسبتو « ارقا،

ا   اساات اساات. دو،، پااژوهش حاضاار سااعی کاارده   و قابلیاات ایاان روش را نشااان داده کاارده 

مدیره  هیئتهای  گزارش»بر ها  ا  تحلیل یا عمدهبخش فاصله گرفته و برای  «های مالی صور »

 یهاا  گازارش در  تقلاب شاخص خطار  میزان تعیین  برایتسیه کند. سو،، این پژوهش  «به مجمع

 معماولی هساتند   هاای  یونرگرسا که عمدتا  مبتنای بار    قبلیهای  ا  روش تهیه شده توسط مدیران

های  را در پژوهش LASSO های یونرگرسفاصله گرفته و نوع خاصی ا  رگرسیون تحت عنوان 

 معرفی و ا  آن استفاده کرده است.، کشورحسابداری و مالی در 

چهاار ماورد ا     فقاط در اینجاا   مواجاه باود کاه    نیاز   یاادی  هاای  یتمحدوداین پژوهش با 

رسامی باه    لیسات  یاک  این پژوهش به دلیل عد، دسترسی به، اول :شده است بیان آنها ینتر مها

 (Y)ماتریس تقلبو با خطر پایین  تقلببه دو گروه با خطر باًی  ها شرکتیه اولمنظور تفسیک 

حسابرسای اسات. دو،،    ةالزحما ناچار به استفاده ا  یک روش غیر مستقیا شد که مبتنای بار حا    

ناچاار باه    نویساندگان مقالاه را  مدیره است کاه   هیئت یها گزارش Wordدسترسی به فایل  عد،

مدیره کرده و منجر به ریزش شدید در حجاا نموناه شاد. ساو،، افشاا       هیئت یها گزارشتبدیل 

بورسی بود که دسترسای باه    یها شرکتتوضیحی  های یادداشتحسابرسی در  ةالزحمنشدن ح 

 ، ا  رریا  مؤسساا  حسابرسای نیاز    یا حرفاه آن به دلیل رعایت اصال را داری ا  آیاین رفتاار    

 ماتن  یگاذار  نشاانه عاد، وجاود نار، افزارهاای     و حجا نمونه را کاهش داد. چهار،،  ممسن نشد

 مادیره  هیئات  یها گزارش یها واژهبرای متون فارسی بود که منجر به پاًیش  (QTaggerمانند )

 شد. دستی صور  به
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 پیشنهادها

 پیشنهادهایی ارائه شاده اسات.   ذکر شده در باً های یتمحدودو  نتای  توجه بهدر اینجا با 

به نهادهای نا ر مانند سا مان بورا اورا  بهادار، سا مان با رسی، دیوان محاسبا  و حتای   اول

عناوان  ه که روش معرفی شده در ایان پاژوهش را با    شود یمسا مان با رسی کل کشور پیشنهاد 

 دهناده  گازارش یاک شخصایت    یها گزارشدر  تقلبشاخص خطر روشی که قادر به تشخیص 

خود ا  آن اساتفاده نمایناد. ایان روش     های یدگیرسمقتضی در  ۀبه شیو است، مدنظر قرار داده،

نیاز بسایار   )کاه باه ماتن تبادیل شاده اسات(       مدیران  های یسخنرانبرای تجزیه و تحلیل  تواند یم

در  تقلاابکااه در ار یااابی خطاار  شااود یمااکارآمااد باشااد. دو، بااه حسابرسااان مسااتقل پیشاانهاد 

مدیره به مجمع را نیاز مادنظر قارار داده و ا  روشای      هیئت یها گزارشخود، متن  های یدگیرس

باه ساا مان    اساتفاده کنناد. ساو،    تقلببرای ار یابی خطر  هاشد  استفادهکه در پژوهش حاضر 

در  تقلاب را ا  لحااظ خطار    ها شرکتمستقل،  صور  بهکه  شود یمبورا اورا  بهادار پیشنهاد 

را باه   اناد  کارده کاه تاذکر دریافات     ییهاا  شارکت و لیسات   مورد رسیدگی قرار داده ها گزارش

 لیست اتساا کنناد.  این در آینده بتوانند به  تقلب حو ۀصور  رسمی منتشر نماید تا پژوهشگران 

 Wordد که فایل بورسی را ملز، نمای یها شرکت که شود یمپیشنهاد  مذکوربه سا مان همچنین 

را نیز بر روی سایت کُدال باارگزاری نمایناد. ایان     مدیره هیئت یها گزارشمالی و  یها صور 

اما بسیاری  ،ندارد در پی ای ینههزو نه برای سا مان بورا اورا  بهادار،  ها شرکتالزا،، نه برای 

 .نماید یم تسهیلبعدی را برای پژوهشگران  های یلتحلا  تجزیه و 

 ها یادداشت
1. Elliott and Willingham   2. Jensen and Meckling 

3. Management Discussion and Analysis 4. Humpherys 

5. Purda and Skillicorn   6. Feldman 

7. Cecchini    8. Textual Analysis 

9. Bag of the Words   10. Loughran and McDonald 

11. Larcker and Zakolyukina  12. Goel 
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13. Glancy and Yadav   14. Goel and Gangolly 

15. Data Mining    16. Baldwin 

17. Amani and Fadlalla   18. Pujari 

19. Han     20. Hoberg and Lewis 

21. Tackett    22. Kim and Vasarhelyi 

23. Alden    24. Kochetovakozloski 

25. Wang    26. Pai 

27. Liou     28. Green 

29. Baum    30. Brooks 

31. Dechow 

32. Accounting and Auditing Enforcement Releases 

33. Hribar 

34. Unexplained Audit Fee (UAF) 

35. Codal.ir    36. Rdis.ir 

37. www.parsipdf.ir   38. Jackson 

39. Least Absolute Shrinkage and Selection Operator 

40. Tibshirani 

41. Friedman    42. Cross Section 

43. K-Fold Cross Validation  44. Hastie 
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