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چکیده
وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی ،آثار گستردهای بر سالمت مالی شرکتها و توسعه پایدار بازار
سرمایه دارد .روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورتهای مالی متقلبانه ،نتوانسته اند با
تقلبهای حسابداری نوظهور به دلیل فقدان دانش مورد نیاز دادهکاوی ،پیچیدگی تقلبهای جدید و عدم
تجربه کافی حسابرسان کنار بیایند .در این پژوهش ،انواع مدلهای آماری و یادگیری ماشین در دستیابی به
الگویی با کارایی باال در پیشبینی گزارشگری مالی متقلبانه استفاده شد .از  02متغیر در قالب الگوی پنج
ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترلهای داخلی در  611شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  6811الی  6831و مقایسه بین مدلهای مورد بررسی ،با کمك آزمـون مقایسـة نسبتها ،نشان
میدهد که به لحاظ آماری مدلهای یادگیری ماشـین در پیشبینی گزارشگری مالی متقلبانه نسـبت بـه
مدلهای آماری ،کارایی و دقت بیشتری دارند .ترکیب الگوریتم درخت تصمیمگیری  C5 ،CHAIDو C&R
باالترین دقت در پیشبینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت باالی  30/16درصد در پیشبینی تقلب نشان
میدهد .روشهای دادهکاوی بر پایه مدلهای یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیتآمیزی در
پیشبینی و کشف تقلب در صورتهای مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :گزارشگری مالی متقلبانه ،مدلهایآماری ،مدلهای یادگیری ماشین.
طبقه بندی M41,M42 ,G32 : JEL
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 -1مقدمه
روند افزایشی تقلب در محیط کسب و کار دنیای امروزی باعث شده کشف تقلب در صورتهای
مالی به موضوعی نوظهور برای صاحبان بنگاههای تجاری ،صنایع و همچنین تحقیقات دانشگاهی
تبدیل شود (شرما و پانیگراهی .)0268 ،6رسواییهای مالی شرکتهای بزرگی همچون انرون،
ورلدکام در دنیا و آثار زیان باری که در طی یك دهه گذشته به بار آوردهاند ،باعث کاهش اعتماد
عمومی و بویژه کاهش اعتماد سرمایهگذاران نسبت به گزارشهای مالی و خدمات حسابرسان شده
است (خواجوی و ابراهیمی .)6831 ،از این رو سازمانها باید در تالش دائمی برای پیشگیری،
0
بازدارندگی و کشف تقلب باشند (امیدی و همکاران .)0263 ،بنا به گزارش بازرسان رسمی تقلب
( )0261انواع تقلب در سه شکل سوءاستفاده از داراییها  ،فساد مالی و تقلب در صورتهای مالی
طبقه بندی شده است .در این میان ،گزارشگری مالی متقلبانه اگرچه در مقایسه با سایر اشکال
تقلب کمتر اتفاق میافتد با اینحال از لحاظ هزینههای تحمیل شده به شرکتها گرانترین نوع
تقلب به شمار میرود.
در سالهای اخیر در ایران نیز ارتکاب تقلب ،بحث غالب مطرح بازارهای مالی و نهادهای
اقتصادی -اجتماعی داخلی بوده است .بحران مالی ایران در سالهای  6832و  6831که همراه با
کاهش شدید ارزش ریال بود پیامدهای منفی از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار و محدود
کردن منابع مالی در اختیار به دنبال داشت .نمونه بارز تقلبهای مالی سالهای اخیر ،پروندهی
فساد گسترده بانك سرمایه به میزان  61هزار میلیارد تومان که از آن به عنوان ابرفساد مالی یاد
میشود؛ تاثیر بسزای مستقیم و غیرمستقیم برروی بازارهای مالی داخلی داشتهاند .اگرچه در ایران
آمارهای رسمی از تقلبها ارائه نمیشود ولی طبق آمارهای سازمان شفافیت بینالملل در سال
 ،0263ایران با نمره  ،01در بین 612کشور دنیا رتبه  611را دارد.
کشف تقلب مدیریت با استفاده از روشهای حسابرسی عادی به دالیل زیرکار نسبتا دشواری
است .اول اینکه شناخت کافی در مورد ویژگیهای تقلب مدیریت وجود ندارد .دوم  ،بیشتر
حسابرسان فاقد تجربه الزم برای کشف تقلب بوده و نهایتا  ،مدیران مالی و حسابداران عمدتاً تالش
میکنند تا کار حسابرسی را بیاهمیت جلوه دهند .برای چنین مدیرانی که از این محدودیتهای
حسابرسی مطلع هستند ،ممکن است روشهای استاندارد حسابرسی کافی نباشد (امیدی و
همکاران .)0263 ،از این رو برای کشف مؤثر صورتهای مالی متقلبانه نیاز به روشهای تحلیلی
اضافی امری غیر قابل اجتناب مینماید .با توجه به تأثیر فزاینده گزارش حسابرسی شرکتها بر
ثبات بازارهای مالی ،در سالهای اخیر تالشهای گستردهای برای ارتقای عملیات حسابرسی انجام
شده ،ابزارها و فنونی طراحی شده است که حسابرسان بتوانند عملیات حسابرسی خود را به کمك
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رایانه انجام دهند ،که یکی از این فنون و ابزارها ،روشهای یادگیری ماشین 8است .در طی دهه
گذشته اگرچه از این روشهای دادهکاوی 1برای کشف تقلبهایی نظیر پولشویی، 5تقلب در کارت
اعتباری تجارت الکترونیکی ،1تقلب در سازمان های بیمه با موفقیت استفاده شده است با این حال،
به دلیل ماهیت پیچیده گزارشگری مالی متقلبانه کشف و شناسایی آن نیز پیچیده و دشوار است
(آپاراو 1و همکاران.)0223 ،
در بیشتر پژوهشها در زمینه کشف تقلب در صورتهای مالی ،به بررسی رویکرد آمار کالسیك
از جمله رگرسیون پرداخته شده است (زلقی و اعتمادی .)6830 ،مدلهای آماری اگرچه توانایی
پیشبینیهای قابل قبول در تحلیل مسایل اقتصاد و حسابداری ارائه میکنند با اینحال مفروضات
محدودکننده برخی از این مدلها (ابهام در روابط متغیرهای ورودی و خروجی مدل ،خطای ناشی
از هم خطی ،کمبود مشاهدات )...اثربخشی آنها را کاهش میدهد (اصفهانیپور و همکاران.)0265 ،
بنابراین این سوال که آیا می توان مدلی ارائه داد که بتواند گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت
باالیی پیشبینی کند ،از موضوعات بسیار مهم در این زمینه است .برای انجام پیشبینی معموال با
تجزیه و تحلیل داده های گذشته ،الگویی شناسایی شده که بتوان از وقوع تقلب جلوگیری کرد .برای
بررسی این امر در این پژوهش ،از روشهای یادگیری ماشین استفاده میشود .در روشهای
یادگیری ماشین ،الگوریتمهایی که براساس دادهها توانایی یادگیری و پیشبینی دارند ،ایجاد و مورد
بررسی قرار میگیرد .چنین الگوریتمهایی صرفا از دستورهای برنامه پیروی نمیکنند بلکه از طریق
مدلسازی دادههای ورودی نمونه ،پیشبینی یا تصمیمگیری میکنند.
از آنجا که آگاهی ضرورت انکارناپذیر تصمیمگیری است ،پیشبینی تقلب در صورتهای مالی
میتواند از تحمیل هزینههای زیاد ،کاهش اعتبار شرکت و در نتیجه افزایش ریسك و ناکارآمدی
بازار جلوگیری کند .بنابراین ضرورت اصلی این پژوهش ،ارتقای سطح آگاهی حسابرسان ،نهادهای
ناظر و سرمایهگذاران در این زمینه اسـت .آنچـه ایـن پژوهش را از پژوهشهای مشابه متمایز می-
کند ،به شرح زیر است:
 برای پیشبینی گزارشگری مالی متقلبانه ،از  02متغیر در قالب پنج ضلعی تقلب با تاکید
بر ساختار کنترلهای داخلی ( فشار ،فرصت ،توجیه ،قابلیت ،تکبر و ساختار کنترلهای
داخلی) که شامل نسبتهای مالی ،متغیرهای غیرمالی و متغیرهـای حاکمیت شرکتی می-
باشد استفاده شده است؛
 برای پیشبینی گزارشگری مالی متقلبانه ،از  01مدل مختلف شامل  1مدل آمـاری و 63
مـدل یـادگیری ماشین در نرمافزارهای دادهکاوی( SPSS Modeler 18و  )RapidMinerو
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نرمافزارهای آماری (نسخة ،SPSS 22نسخة  Eviews 9ونسخه  )Minitab 18بهصـورت
مقایسـهای استفاده شده است.
باتوجه به تواناییهای این مدلها ،انتظار میرود از آن برای موضوع پیچیده کشف تقلب در
صورت های مالی استفاده شود ،زیرا گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر منفی بر بقا و عملکردهای پایدار
بازارهای مالی ،جامعه و اقتصاد جهانی دارد و به توسعه پایدار شرکتها آسیب میرساند .بنابراین
نیاز به ابزار هوشمند و جدید برای فعال کردن حسابرسان در کشف دادههای جعلی بسیار ضروری
است .بهعالوه ،گزارشگری مالی متقلبانه به متغیرهای مالی و غیرمالی زیادی بستگی داشته که خود
این متغیرها مستقل از هم بوده و روابط بین آنها مشخص نیست .در چنین شرایطی کشف تقلب
برای حسابرسان ،نهادهای ناظر و سرمایهگذاران دشوار خواهد بود.
ساختار مقاله حاضر بدین صورت است که در بخش اول به مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پرداخته میشود .در ادامه ،به توصیف روش پژوهش و متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس ،روش
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش مطرح میشود .در آخر ،نتیجهگیری ،پیشنهادها و
محدودیتهای پژوهش بیان میگردد.
مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش
روشهای حسابرسی به دلیل اینکه برای کشف تقلب در صورتهای مالی طراحی نشدهاند دارای
نقایص بی شماری برای شناسایی این نوع تقلب هستند .اگرچه از نظر اخالقی ،مدیر مسئولیت کشف
داده های تقلب مالی در یك سازمان را بر عهده دارد ولی در واقع اکثر تقلبها در صورتهای مالی با
آگاهی یا رضایت مدیریت انجام میشود .نکته مهم اینست که هرگونه عدم موفقیت در کشف
گزارشگری مالی متقلبانه می تواند به اعتبار حرفه حسابرسی آسیب جدی وارد کند (چوی 1و پیك،3
 )0268همچنین ،شیوه های حسابرسی باید به موقع انجام شود تا از بروز موارد تقلب در صورتهای
مالی و افزایش روزافزون آن جلوگیری شود .تکنیك های جدید مانند دادهکاوی که دارای طبقه-
بندی پیشرفته و قابلیت پیش بینی است می تواند برای تسهیل نقش حسابرسان از لحاظ کشف
موفقیت آمیز تقلب مورد استفاده قرار گیرد ( لین 62و همکاران.)0265 ،
داده کاوی فرآیندی است که در آن از تکنیكهای مختلف برای استخراج دانش از حجم انبوهی
از دادهها استفاده میشود .دادهکاوی شامل مجموعهای از تکنیكهایی است که در حوزههای دیگر
علمی مانند پایگاه دادهها ،آمار ،یادگیری ماشین ،شبکههای عصبی ،بازیابی اطالعات و تشخیص
الگو میتوان آن را یافت .مراحل مختلف دادهکاوی شامل انتخاب مناسبترین روشها (مانند طبقه-
بندی ،رگرسیون ،خوشه بندی 66یا قوانین انجمنی )60و سپس انتخاب الگوریتم مناسب متعلق به
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یکی از روش های مذکور است .نهایتا ،با انتخاب و تنظیم پارامترهای اصلی و مرحله اعتبارسنجی ،از
الگوریتم انتخاب شده برای حل مسئله استفاده میشود(ژانگ و ژو .)0221 ،68به طور کلی ،روشهای
داده کاوی به دو نوع توصیفی و پیش بینی تقسیم میشوند .دستهی اول به توصیف خصوصیت
دادهها در پایگاه دادهها میپردازند و عملیات دستهی دوم با مدلسازی دادههای در دسترس سعی
میکنند تا یك پیشبینی صحیح از دادههای آتی و آزمایشی داشته باشند .روشهای پیشبینی نیز
خود به روشهای آماری و روشهای نمادین طبقه بندی میشوند .روشهای آماری با ارائه دانش از
طریق مدل های ریاضی بهمراه محاسبات مربوطه شناخته میشوند .روشهای نمادین دانش را با
استفاده از نمادها و قوانین انجمنی ارائه میدهند ،که در نهایت مدلهای قابل تفسیرتری ارائه می-
کنند( .اسماعیلی)6831 ،
مدلهای رگرسیون از جمله مدلهای کالسیك هستند که در گروه روشهای آماری قرار گرفته
و به نوعی به معادالت مدل سازی نیاز دارند .رگرسیون خطی ،درجه دوم و لجستیك از مشهورترین
مدلهای دادهکاوی هستند .ویژگی اصلی این مدلها اینست که الزامات اساسی را بر دادهها تحمیل
کرده و از همه کارکرد آنها چه مفید باشد یا نباشد ،استفاده میکنند.
افزون بر اینها ،شبکههای عصبی مصنوعی ،یکی از قدرتمندترین مدلهای ریاضی است که
تقریباً برای کلیه کارهای دادهکاوی مناسب است .شبکههای عصبی از لحاظ یادگیری در دو دستهی
شبکههای وزن ثابت و شبکههایی با وزن متغیر تقسیم میشوند .شبکههایی با وزن متغیر که به نام
شبکههای یادگیرنده نیز شناخته میشوند ،خود میتوانند به دو دسته هدایتشده 61و هدایت
نشده 65تقسیم میشوند .به منظور آموزش شبکه روشهای بسیار زیادی وجود دارند که یکی از
مشهورترین آن الگوریتم پس انتشار خطا است که یکی از روشهای هدایت شده تلقی میشود .واژه
ی پس انتشار به معنای این است که خطاها به سمت عقب در شبکه تغذیه میشوند تا وزن ها را
اصالح کنند .در این الگوریتم ابتدا فرض بر این است که وزنهای شبکه بطور تصادفی انتخاب شده-
اند (اسماعیلی.)6831 ،
روشهای پیشبینی کننده عمدتاً به یادگیری هدایتشده نسبت داده میشود .روشهای هدایت
شده ،روابط بین صفات ورودی و یك ویژگی مشخص را در ساختاری که "مدل" نامیده میشود،
آشکار میکنند .مسائل رگرسیون و طبقهبندی هر دو جز روشهای هدایت شده هستند .سناریوی
هدایت شده به گونهای عمل می کند که یك مدل در یك مجموعه داده آموزشی قرار گیرد و سپس
برای پیشبینی موارد مشاهده نشده استفاده شود .در اینجا ،هدف اصلی نقشه برداری ورودیها به
خروجی است که مقادیر صحیح آن توسط یك ناظر تعیین میشود .از طرف دیگر ،چنین ناظری در
یادگیری بدون هدایت وجود ندارد و فقط دادههای ورودی در دسترس است .یکی از مزایای
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یادگیری بدون هدایت این است که ،برخالف یادگیری هدایت شده ،مدلهای پیشرفتهتری می-
توانند تحت آموزش قرار بگیرند .از آنجا که در یادگیری هدایت شده ،هدف این است که رابطه بین
دو مجموعه مشاهدات برقرار شود ،با افزایش تعداد مراحل ،فرایندهای یادگیری به دلیل هزینههای
باالی محاسباتی بصورت تصاعدی رشد میکند و بنابراین این مدلها نمیتوانند بطور ریشهای تحت
فرآیند آموزش قرار بگیرند( .امیدی و همکاران.)0263 ،
مزیت بزرگ ماشینبردار پشتیبان این است که قدرت روشهای آماری تئوری محور و روشهای
یادگیری ماشین داده محور را ترکیب میکند (مین و لی .)0225 ،61ایده اساسی این الگوریتم
آنست که بردارهای ورودی به صورت غیرخطی در فضای ویژگی که بُعد بسیار باالیی دارد ،رسم
شود .براساس این معیار که اگر بردارها بتوانند سخت ترین نقاط را مشخص کنند ،دیگر نقاط به
آسانی مشخص میشوند ،ماشین بردار پشتیبان برخالف روشهای بیشماری که بر کل دادهها
تمرکز میکنند به دشوارترین مسأله تشخیص داده شده توسط نقاط توجه میکند .بردارهایی که
تشخیص آنها دشوارتر از همه است نزدیك به ابرصفحهای قرار میگیرند ،که اصطالحا بردار
پشتیبان نامیده میشوند  .فاصله موجود بین نزدیکترین نقاط داده در هر طبقه ،نسبت به ابرصفحه
حاشیه نامیده میشود .هدف این الگوریتم حداکثر کردن این حاشیهها است ،بنابراین هر اندازه
بردارها دورتر از ابرصفحه باشند ،اطمینان از درستی طبقهبندی آنها بیشتر میشود .ماشینهای
بردار پشتیبان زمانیکه داده ها به صورت خطی از هم تفکیك شوند بسیار خوب عمل میکنند.از
سوی دیگر بر خالف مدلهای رگرسیون ،این مدلها معموالً نیازی به ایجاد تعامل بین متغیرها
ندارند ،مشابه شبکههای عصبی مصنوعی ،نسبت به پارازیتها مناسب هستند ) قاضی زاده احسایی
و همکاران.)6831 ،
داده کاوی به طور گسترده در بسیاری از حوزهها کاربرد دارد .در زیر خالصهای از کاربردهای داده
کاوی آورده شده است:
الف) برنامه های داده کاوی در امور مالی :پولشویی و کشف سایر جرایم مالی ،طبقهبندی
مشتریان و بازاریابی هدف ،پیشبینی پرداخت وام و تجزیه و تحلیل اعتبار مشتری.
ب) کاربرد دادهکاوی در صنعت خرده فروشی :تجزیه و تحلیل اثربخشی نمایندگی فروش ،
حفظ مشتری و تجزیه و تحلیل وفاداری مشتری  ،سفارش محصول و.
ج) داده کاوی برای صنعت ارتباطات از راه دور :تجزیه و تحلیل الگوهای تقلب و شناسایی
الگوهای غیر معمول ،و خدمات ارتباط از راه دور.
در مطالعات گستردهای از روشهای نوآورانه برای شناسایی وکشف تقلب استفاده شده است .به
عنوان مثال (چاندوال 61و همکاران )0223 ،در مورد کاربرد تکنیكهای مختلف برای تشخیص
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ناهنجاری و تقلب با استفاده از رویکردهای هدایت شده دادهکاوی بحث کردند .آنها از تکنیكهای
نتیجه محور مانند ماشین بردار پشتیبان برای انجام طبقهبندی استفاده کردند و دریافتند که در
بسیاری از موارد مدلها در مقایسه با حسابرسان در کشف سریع بدون انجام رسیدگی کارایی
باالتری دارند( .شاو 61و همکاران )0260 ،با مرور تکنیكهای مورد استفاده برای کشف تقلب،
کارایی رایجترین تکنیكهای خوشه بندی مورد استفاده در تقلب وکشف ناهنجاریها را مورد
بررسی قرار دادند( .ژو و کاپور )0266 63،اثربخشی و محدودیتهای تکنیك های داده کاوی مانند
درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی و شبکه های بیزین را بررسی کردند .آنها برای شناسایی تقلب
در صورتهای مالی یك چارچوب خود سازگار 02را بر اساس مدل سطح پاسخ 06در حوزه علم کشف
کردند( .شرما و پانیگراهی )0268 ،00یك چارچوب دادهکاوی برای کشف تقلب در صورتهای مالی
پیشنهاد دادند( .سچینی 08و همکاران )0262 ،با استفاده از دادههای مالی اولیه و عمومی که در
دسترس عموم هستند ،یك روش برای کمك به کشف گزارشگری مالی متقلبانه پیشنهاد دادند.
(چن و روکو )0223 ،01نشان دادند که یك روش هوش مصنوعی در شناسایی و کشف تقلب بسیار
خوب عمل میکند ،و از این رو میتواند یك ابزار حمایتی برای متخصصان امر باشد .تجزیه و
تحلیل نسبتها معمول ترین رویکردی است که حسابرسان برای کشف تقلب به کار میبرند .با این
وجود ،مشکل این رویکرد انتزاعی بودن انتخاب نسبتهایی است که به احتمال زیاد نشاندهنده
تقلب هستند (هوگان 05و همکاران .)0221 ،تکنیكهای دادهکاوی برای کشف مفاهیم مذکور که
قبالً ناشناخته بودند کامال کاربردی است( ،لین و همکاران )0265 ،با اینحال تا به امروز ،استفاده از
این تکنیكها در گزارشگری مالی متقلبانه محدود بوده است .بیشتر تکنیكهای دادهکاوی مورد
استفاده در این زمینه تکنیك های هدایتی مانند رگرسیون لجستیك  ،شبکه های عصبی  ،درخت
تصمیم گیری و استخراج متن هستند.
(ابطحی و همکاران )0261 ،از مدل طبقهبندی بیزین سیستمی که در آن تقلب در معامالت
ساختگی بازار قراردادهای آتی قابل تشخیص است استفاده کردهاند .برچسبگذاری اولیة دادهها با
استفاده از خوشهبندی کاـ میانگین انجام گرفته است و آزمون مدل ،نشان داد مدل پیشنهادی می-
تواند  31/55درصد موارد تقلب را با دقت طبقهبندی کند.
(ژان612 )0261 ،01شرکت (از جمله  12شرکت متقلب) را برای ارزیابی چندین تکنیك داده
کاوی از جمله شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان مورد استفاده قرار داد .سپس چهار
نوع درخت تصمیمگیری ( ،C5.0 ،CHAID ، Cartو  )QUESTاستفاده شد .نتایج مطالعه نشان می
دهد که ترکیب مدل  ANN + Cartبهترین نتایج طبقه بندی را با دقت  32/18درصد در کشف
تقلب در اظهارات مالی ارائه می دهد.
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امیدی 01و همکاران ( ،)0263با استفاده از  61نسبت مالی مدل مثلث تقلب به اثربخشی
روشهای پیش بینی کننده تقلب در صورتهای مالی در شرکتهای بورسی کشور چین تقلب
پرداختند .این مطالعه با بررسی خواص پنج رویکرد هدایت شده یعنی ،شبکه عصبی پیشخور چند
الیه ،شبکه عصبی احتمال محور ،01دستگاه بردار پشتیبانی ،03مدل چند جملهای خطی ،82و تجزیه
و تحلیل تفکیك کننده ،86نشان داد که شبکه عصبی پیشخور چند الیه بهترین نتایج را در
تشخیص صورتهای مالی متقلبانه ارائه می دهد.
در پژوهش های مربوط به ایران نیز تاراسی و همکاران ( )6831توانایی شبکه های عصبی
مصنوعی در پیش بینی احتمال گزارشگری مالی متقلبانه مورد بررسی قرار دادند .در آن تحقیق،
شبکه های بسیاری با ترکیبهای مختلف توابع انتقال طراحی شد و مشخص گردید که در خصوص
مسئلهی پیش بینی احتمال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه با  61ورودی و  1خروجی ،شبکهی
عصبی دو الیه با توابع انتقال پایه شعاعی و خطی از صحت  31/1درصد برخوردار بوده و بهترین
تخمین تابع و پیش بینی را انجام می دهد.
با بررسی دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از از شبکه عصـبی پیشـخور تعمـیم یافتـه و
درخت تصمیمگیری  Cart ,C5.0و مقایسه آن با مدل خطی رگرسیون کمترین مربعـات ،صـالحی و
فرخی ()6831دریافتند روش شبکه عصبی و درخت تصمیم گیـری در پـیش بینـی مـدیریت سـود
نسبت به روشهای خطی دقیق تر و دارای سطح خطای کمتری است.
در پــژوهش آشــتاب و همکــاران ( )6831نیــز دقــت مــدلهــای پــیشبینــی بحــران مــالی و
رویکردهـای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور برای پیشبینی بحران مالی ،مدل-
های یادگیری ماشین و مدلهای آماری با یکـدیگر مقایسـه شـدند و بـه کمـك آزمــون مقایســة
میانگین ،مشخص شد که از نظر پیشبینی بحران مالی ،مدلهـای یـادگیری ماشــین نســبت بــه
مدلهای آماری دقت بیشتری دارند.
در پژوهش دیگر ،خواجوی و ابراهیمی ( )6831با بهکارگیری تکنیـكهـای دادهکـاوی مـدلی را
برای کشف تقلب در صورتهای مالی ارائه کردند .یافتههای پژوهش بیـانگر وجـود شـواهدی دال بـر
عملکرد مناسب مدل های پیشنهادی و برتری الگوریتم جنگل تصادفی و شبکه بیزین در مقایسـه بـا
شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی تقلب در صورتهای مالی بود.
کاردان و همکاران ( )6831با بررسی دقت الگوریتمهای خطی و غیرخطی در پیشبینی
مدیریت سود نشان دادند الگوریتمهای غیرخطی از دقت بیشتری نسبت به الگوریتمهای خطی
برخوردار بوده و الگوریتم رگرسیون پشتیبان ،مدیریت سود را بهتر از سایر الگوریتمها پیشبینی
میکند .همچنین الگوریتم خطی در پیشبینی سود نتایج تقریباً مشابهی را از خود نشان داد.
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روششناسی پژوهش
در این پژوهش برای پیشبینی بحران مالی ،از  01مدل مختلف شامل  1مدل آمـاری و 63مـدل
یـادگیری ماشین بهصـورت مقایسـهای استفاده شده است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل
دادهها در و انجام آزمونهای آماری از نرمافزارهای Eviews 9, SPSS 22و MiniTab 18و همچنین
نرمافزارهای دادهکاوی  RapidMinerو SPSS Modelerاستفاده شده است .ویژگی بارز نرم-
افزار SPSS Modelerدر این است که پردازش دادههای خود را با استفاده از گرههایی که به یکدیگر
متصل شدهاند و قالب یك جریان را بهوجود میآورند ،انجام میدهد .بهعالوه ،پس از اتمام فرایند
دادهکاوی ،دادههای مصور شده را به کاربر ارائه میدهد.
الگوریتمهای یادگیری ماشین مورد استفاده در این پژوهش بهشرح زیر است:
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان :ماشین بردار پشتیبان ،یکی از قویترین و دقیقترین
الگوریتمهای یادگیری ماشین است که جهت طبقهبندی و تفکیك گروهها بهکار میرود .این
الگوریتم روش های آماری و یادگیری ماشین را باهم ترکیب میکند .بنابراین ،اساس نظری آن
برپایه تئوری یادگیری آماری قرار دارد (باستی 80و همکاران .)0265 ،با مشخص شده دادههای
پژوهش ،مدل ماشین بردار پشتیبان دادهها را به گروههای متمایزی تقسیم میکند .این مدلها
دارای خواص کلی طبقهبندی داده ها با حداکثر قابلیت تعمیم ،رسیدن به نقطه بهینه تفکیك داده-
ها ،تعیین خودکار ساختار بهینه برای طبقهبندی کننده و امکان مدل کردن دادههای غیرخطی با
استفاده از تجزیه و تحلیل اجزای اصلی هستند (فالح شمس و همکاران .)6836 ،ماشین بردار
پشتیبان الگوریتمی است که نوع خاصی از مدلهای خطی را مییابد که موجب حداکثر شدن
تفکیك بین طبقات میشود .بردارهای پشتیبان در واقع نزدیكترین نقاط به حاشیه ابرصفحه
هستند و تنها از این بردارها (نقاط) برای مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده میشود .این
الگوریتم از تئوری بهینهسازی برای طبقهبندی استفاده میکند و براساس تئوری یادگیری آماری،
خطای طبقهبندی را به حداقل میرساند (اسماعیلی و همکاران.)6831 ،
الگوریتم درخت تصمیمگیری :روش مبتنی بر درخت تصمیم ،یکی از ابزارهای قوی برای
دستهبندی و اعتباردهی محسوب میشود .درخت تصمیم از نظریه اطالع و مقدار آنتروپی جهت
انتخاب بهترین متغیر شروع پیمایش استفاده میکند .هر راس درخت بهعنوان یك کالس یا قاعده،
نمایشگر یك آزمایش یا تصمیم یکتاست .یالهای هر راس ،متناظر با احتمالهای حاصل از آزمایش
روی راس است .پیشامد دادهها را به چندین زیرمجموعه افراز میکند که توسط برگهای این
درخت شناخته میشود .درخت تصمیم برخالف سایر فنون به تولید قانون میپردازد و پیشبینی
خود را در قالب قوانین توضیح میدهد ،در حالی که در سایر فنون ،پیشبینی نهایی بدون چگونگی
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اجرا بیان میشود (مفاخری .)6831 ،رایجترین الگوریتمهای درخت تصمیم شامل ،C4.5 ،CHAID
 CART ،C5و  QUESTهستند (باستی و همکاران .) 0265 ،یکی از پرکاربردترین درختهای
تصمیم C5 ،است ،چرا که این الگوریتم با توجه به اریب کمتر نسبت به الگوریتمهای مشابه برای
دادههایی که دارای نویز هستند ،مناسب بوده و استفاده از روش بوستینگ 88باعث افزایش عملکرد
آن میشود.
مدل درخت تصمیم مزایای بسیاری همانند قابل فهم بودن قوانین ایجاد شده توسط درخت
تصمیم ،برخورداری از کارایی باالتر ،مناسب برای نمونههایی با حجم زیاد داده و دارا بودن دقت
طبقهبندی باالتر دارد (هان.)0261 81،
الگوریتم شبکه بیزین :شبکههای بیزین جزو دستهبندی کنندههای آماری هستند و میتوانند
ردیف تعلق دادهها را مشخص کنند و در آن صفات دادههای ورودی از هم مستقل بوده و بر روی
هم تاثیر ندارند .از این روش تحت عنوان تکلیف هدایت شده یاد میشود .مبنای ردهبندی در
الگوریتم بیزین ،احتماالت است .در واقع ردهبندی بیزین چیزی جز احتماالت شرطی نیست .اما
ویژگی بسیار مثبت الگویتم بیز این است که امکان اثبات بهینگی دارد (مفاخری.)6831 ،
مدل پژوهش
سیر تکاملی مدلهای تقلب در صورتهای مالی در شکلهای  8-6آورده شده است .بر این اساس،
مدل اندازهگیری و کشف مثلث تقلب ابتدا به مدل لوزی (الماس تقلب) و نهایتا مدل پنتاگون بسط و
توسعه یافته است .با توجه به مسئله اصلی این تحقیق مبنی بر تاثیر ساختار کنترلهای داخلی در
کشف تقلب ،مدل بسط یافته پنتاگون در شکل  1نشان داده شده است .شکل  5نیز مدل مفهومی
پژوهش را با جزئیات ارائه میکند.

شکل 1مدل مثلث تقلب

شکل  2مدل لوزی تقلب ولف و

شکل  3مدل پنج ضلعی تقلب

کریسی ()1793

هرمانسون ()2004

کروهورواث ()2011

منبع :یافته های پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44بهار 1411
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شکل  .5مدل مفهومی پژوهش

منبع :یافته های پژوهشگر

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که در
بازه زمانی  6811تا  6831فعالیت کردهاند.جدول  6روند انتخاب نمونه آماری پژوهش را نشان می-
دهد.
جدول  .1روند انتخاب نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری به غیر از شرکت های خارج شده از بورس

500

کسر میشود :شرکتهایی که در طی دوره تحقیق از بورس خارج شده اند

661

کسر میشود :شرکتهایی که عضو بانكها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگها و بیمهها هستند

15

کسر میشود :شرکتهایی که اطالعات آنها بطور کامل در دسترس نیست

601

کسر میشود :شرکت هایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند نباشد

56

نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش فرضها

611

منبع :یافته های پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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با اعمال شرایط فوق ،تعداد  611شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
جهت برآورد مدلها و آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شد .فرضیههای تحقیق به شرح زیر در
نظر گرفته شدند.
 )6بین عامل فشار و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.







بین عامل مالکیت نهادی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عامل اهداف مالی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عامل ثبات مالی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عامل فشار خارجی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عامل جریان نقد آزا د و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عامل کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.

 )0بین عامل فرصت و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل تعداد کمیته حسابرسی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل نوع صنعت و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل معامالت اشخاص وابسته و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 )8بین عامل منطق گرایی ( توجیه ) و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل تغییر حسابرس و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل اظهار نظر حسابرس و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل اقالم تعهدی اختیاری و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 )1بین عامل توانایی (قابلیت ) و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین نسبت استقالل اعضای هیات مدیره و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل تغییر مدیران و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل عدم افشای مطالبات مشکوکالوصول و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود
دارد.
 )5بین عامل غرور ( شدت عمل ) و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل دوگانگی وظایف مدیر عامل و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 )1بین ساختار کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین تجدید ارائه صورتهای مالی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین نوع اظهار نظر حسابرسی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین اطالع رسانی ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری
وجود دارد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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متغیرهای پژوهش
گزارش مالی متقلبانه به عنوان متغیر وابسته که با استفاده از مدل( F-Score )6مورد سنجش قرار
85

گرفت (دیچو و همکاران )0266 ،که به شرح زیر است:
Predicted Value = +7.893 – 0.790*Rsst-acc + 2.518*Chrec + 1.191*Chinv +
1.979*Softassets+ 0.171*Chcs - 0.932*Chroa + 1.029*Issue + ε+
(متوسط مجموع دارایی ها) ( /تغییرات سرمایه در گردش  +تغییرات تعهدات عملیاتی غیرجاری  +تغییرات تعهدات مالی)= کیفیت
اقالم تعهدی

بدهیهای جاری – داراییهای جاری = سرمایه در گردش
(بدهیهای بلند مدت-بدهیهای جاری-کل بدهیها) – (سرمایهگذاری و توسعه  -داراییهای جاری -کل دارییها) =تعهدات عملیاتی
غیرجاری
(سهام ممتاز +بدهیهای کوتاه مدت  +بدهیهای بلند مدت) –(سرمایهگذاری کوتاه مدت  +سرمایهگذاری بلند مدت)= تعهدات مالی
متوسط مجموع داراییها  /تغییرات در حسابهای دریافتنی = تغییر در حسابهای دریافتنی
متوسط مجموع داراییها  /تغییرات موجودیهای کاال = تغییر درموجودیهای کاال
کل داراییها ( /وجه نقد و معادل نقد – داراییهای ثابت مشهود – کل داراییها) = درصد نقدینگی دارایی
تغییرات در حسابهای دریافتنی – درآمد فروش = تغییر در فروشهای نقدی
(متوسط مجموع داراییها در ابتدای سال /سود سال قبل) – (متوسط مجموع دارایی ها در انتهای سال  /سود سال جاری) = تغییرات
در سود
متغییر موهومی ،عدد یك در صورتیکه شرکت در سال جاری اوراق بدهی یا سهام منتشر کند و درغیر اینصورت عدد صفر = انتشار
سهام

برای محاسبه  ،F-Scoreاحتمال پیشبینی شده از طریق تقسیم
)) e(VALUEبر احتمال غیر شرطی تقلب ( )232281بدست میآید که در آن  PVارزش پیشبینی
e(VALUE) / (1+

فصلنامـه اقتصاد مالی
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بدست آمده از الگوی ( )6میباشد .بر اساس پژوهش دیچو و همکاران ( ،)0266در این پژوهش
مشاهدات دارای  F-Scoreباالتر از  6/15به عنوان شرکتهای با ریسك باالی گزارشگری متقلبانه
شناسایی میشوند.
در این مطالعه متغیرهای خارجی یا مستقل شامل شش متغیر پنهان یعنی فشار ،فرصت،
عقالنی ،قابلیت و تکبر و ساختار کنترل داخلی است .هر یك از فرایندها به شرح زیر است(توفیق
اکبر :)0261 ،
جدول  .2تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی

متغیرها

81

فشار

اهداف مالی

اندازه گیری با استفاده از بازده دارایی ها (تیفانی و مارفو )0265 ،
سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر جمع داراییها

ثبات مالی

اندازه گیری با استفاده از درصد کل تغییرات در داراییها (تیفانی و مارفو)0265 ،
جمع داراییهای سال جاری منهای داراییهای سال قبل تقسیم بر داراییهای سال جاری

فشار خارجی

اندازه گیری با استفاده از اهرم مالی (تیفانی و مارفو)0265 ،
جمع بدهیها تقسیم بر جمع داراییها

مالکیت نهادی

اندازه گیری با استفاده از درصد مالکیت نهادی (تسا و هارتو )0261 ،81
متغیر ساختگی عدد ' '6بیشتر از میانه نشان دهنده مالکیت نهادی و کد ' '2در غیر این صورت.

جریان نقد آزاد

اندازهگیری با استفاده از جریان نقد آزاد ( چانگ  81و همکاران)0225 ،
( سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهالک – سود پرداختی به سهامداران – مالیات بر درآمد) /ارزش
دفتری داراییها

کیفیت حسابرسی
تعداد اعضای کمیته
حسابرسی
فرصت

نوع صنعت
معامالت اشخاص وابسته
تغییر حسابرسان

توجیه

اندازهگیری با استفاده از رتبه بندی شرکتهای حسابرسی (اوکیف  83و همکاران 6331 ،و لونسوهن  12و
رک )0221 ،16
متغیر ساختگی عدد ' '6نشان دهنده رتبه الف و ب شرکتهای حسابرسی و کد ' '2در غیر این صورت.
با استفاده از تعداد کمیته های حسابرسی اندازه گیری شد (امالیا و همکاران )0265 ،10
تعداد کل اعضای کمیته های حسابرسی
اندازه گیری با استفاده از نسبت کل موجودی (آنیسیا و همکاران)0261 ،
(موجودی کاالی طی سال /فروش طی سال) ( -موجودی کاالی سال قبل /فروش سال قبل)
متغیر ساختگی عدد ' '6نشان دهنده معامالت اشخاص وابسته و کد ' '2در غیر این صورت.
اندازه گیری با استفاده از تغییر در حسابرس (تیفانی و مارفو)0265 ،
متغیر ساختگی عدد ' '6نشان دهنده تغییر در حسابرس و کد ' '2در غیر این صورت.

نظر حسابرس

اندازه گیری با استفاده از نظر که در گزارش حسابرسی نشان داده شده است (امالیا و همکاران)0265 ،
متغیر ساختگی عدد ' '6نشان دهنده اظهار نظر مقبول و کد ' '2در غیر این صورت.

اقالم تعهدی اختیاری

اندازهگیری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز
فصلنامـه اقتصاد مالی
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تعریف عملیاتی

متغیرها

مقادیر خطای مدل به صورت بهتری اقالم تعهدی اختیاری را نشان میدهد

قابلیت

تکبر

تغییر مدیران

اندازه گیری با استفاده از تغییر در ساختار مدیران (آنیسیا و همکاران)0261 ،
متغیر ساختگی عدد ' '6نشان دهنده تغییر در ساختار مدیران و کد ' '2در غیر این صورت.

نسبت استقالل اعضای
هیئت مدیره

اندازه گیری شده با استفاده از نسبت استقالل اعضای هیئت مدیره ( ایندارتو و گوزالی )0261 ،18
تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره تقسیم بر تعداد کل اعضای هیئت مدیره

عدم افشاء مطالبات
مشکوک الوصول

متغیر ساختگی عدد' '6نشان دهنده افشاء مطالبات مشکوک الوصول و کد ' '2در غیر این صورت.

دوگانگی وظایف مدیر
عامل

اندازه گیری با استفاده از دوگانگی وظایف مدیر عامل (یوسف و همکاران)0265 ،
متغیر ساختگی عدد' '6نشان دهنده اینست که مدیر عامل شرکت دارای وظایف دوگانه است و کد ' '2در
غیر این صورت.

نوع اظهار نظر حسابرس (کرمی و همکاران)6831 ،
نوع اظهارنظر حسابرس
متغیر ساختگی عدد' '6نشان دهنده اینست که اظهارنظر حسابرس مقبول باشد و کد ' '2در غیر این صورت.
عدم تجدید ارائه صورتهای مالی(کرمی و همکاران)6831 ،
ساختار عدم تجدید ارائه صورت-
متغیر ساختگی عدد' '6نشان دهنده اینست که عدم تجدید ارائه صورتهای مالی باشد و کد ' '2در غیر این
های مالی
کنترل
صورت.
داخلی
اطالع رسانی ضعف های بااهمیت ساختار کنترل داخلی(کرمی و همکاران)6831 ،
اطالع رسانی ضعف های
بااهمیت ساختار کنترل متغیر ساختگی عدد' '6نشان دهنده اینست که عدم تجدید ارائه صورتهای مالی باشد و کد ' '2در غیر این
صورت.
داخلی
منبع :یافته های پژوهشگر

تحلیل یافتهها
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای اصلی

فشار

فرصت

متغیرهای فرعی

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

اهداف مالی

2.231

2.211

2.616

-6.622

0.626

ثبات مالی

2.623

2.620

2.615

-6.312

2.111

فشار خارجی

2.118

2.115

2.118

2.211

3.228

جریان نقد آزاد

2.218

2.251

2.613

-2.115

6.001

تعداد اعضای کمیته حسابرسی 6.863

2.222

6.531

2.222

5.222

2.855

-2.226

81.018

-113.011

6811.185

نوع صنعت
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متغیرهای اصلی

متغیرهای فرعی

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

توجیه

اقالم تعهدی اختیاری

2.222

-2.225

2.681

-2.311

2.110

قابلیت

تغییر مدیران

2.101

6.222

2.111

2.222

صفر

متغیرهای صفر و یك
F-Score

تعداد

درصد

تعداد

گزارشگری مالی متقلبانه

6861

13

811

06

کیفیت حسابرسی

681

1

6508

30

مالکیت نهادی

016

6135

6163

1535

معامالت اشخاص وابسته

60

2/1

6111

3330

تغییر حسابرس

111

83

6261

16

اظهار نظر حسابرس

305

51

185

11

استقالل اعضای هیئت مدیره

812

00

6822

11

عدم افشاءم.م.و

560

86

6611

13

دوگانگی وظایف مدیرعامل

62

2/1

6152

3331

تجدید ارائه
اطالع رسانی ضعف

808
502

6335
86

6881
6612

1235
13

نوع اظهار نظر

305

51

185

11

توجیه
قابلیت
تکبر

یك
درصد

فشار
فرصت

0.222

ساختار کنترلهای
داخلی
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آمار استنباطی :این تحقیق از روش  F-scoreدر دادههای پانل به منظور شناسایی شرکتها به دو
گروه متقلب و غیرمتقلب استفاده میکند .جهت بررسی روابط میان متغیرها از مدلهای الجیت،
پروبیت و مدل ارزش حدی استفاده شده است .بدینترتیب که با استفاده مدلهای مذکور یك
الگوی رگرسیون تخمین زده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ( جدول .)1
جدول  .4نتایج آزمون فرضیات اصلی و فرعی
نام متغیرها

الجیت
ضریب

پروبیت
آماره

Z

ضریب

آماره

مقدار حدی
Z

ضریب

آماره

Z

فشار

51323.2

***11111.1

88131.2

***66011.1

86113.2

***20188.1

فرصت

65215.2

*36182.6

21651.2

*30531.6

21515.2

**35333.6

توجیه

61210.2

***28181.8

62185.2

***28128.8

23018.2

***28801.8

قابلیت

60350.2

**66111.0

21158.2

**60163.0

21513.2

**61081.0

تکبر
ساختار کنترلهای داخلی

21115.2
61116.2

25151.2
***11111.0

20512.2
23181.2

25116.2
***15101.0

20011.2
21138.2

25138.2
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نام متغیرها

فشار

فرصت

تکبر

ساختار
کنترلهای
داخلی

آماره

Z

ضریب

آماره

Z

آماره

ضریب

Z

مالکیت نهادی

25612.2

05518.2

20016.2

02251.2

22111.2

21111.2

اهداف مالی

61656.6

11312.6

11116.2

13152.6

11258.2

ثبات مالی

10885.1

***13862.1

16611.0

***15802.1

81251.0

***01115.1

فشار خارجی

13113.2-

**23362.0-

52131.2-

**66150.0-

10351.2-

**21616.0-

جریان نقد آزاد
کیفیت
حسابرسی

31516.6-

**05662.0-

61286.6-

**82012.0-

21161.6-

**81281.0-

21122.2

61322.2

20161.2

61111.2

20261.2

61521.2

23826.2

**55101.0

25101.2

**55818.0

21111.2

**58110.0

28131.2

25618.2

26661.2

20181.2

22881.2-

22358.2-

82512.2

83331.2

61181.2

16381.2

65158.2

11110.2

26036.2

23131.2

26021.2

65186.2

26265.2

65025.2

22135.2

21061.2

26315.2

01311.2

20133.2

18816.2

65322.8

***82211.1

01265.0

***53610.1

31115.6

***51115.1

01313.2

*10881.6

65851.2

*11181.6

68821.2

*11115.6

تغییر مدیران

68112.2

25681.6

21111.2

21066.6

21163.2

21110.6

عدم افشاء م .م.
و

20111.2

اعضای کمیته
حسابرسی
نوع صنعت
معامالت
اشخاص وابسته
اظهارنظر
حسابرس
اقالم تعهدی
اختیاری
استقالل هیئت
مدیره

قابلیت

ضریب

پروبیت

11163.6

تغییر حسابرس
توجیه

الجیت

مقدار حدی

06508.2

26101.2

00111.2

01135.2

26181.2

دوگانگی
وظایف
مدیرعامل
تجدید ارائه

21115.2

25151.2

205122.2

251161.2

20011.2

25131.2

63128.2-

86110.6-

66860.2-

82053.6-

23316.2-

01128.6-

نوع اظهار نظر

22522.2-

21211.2-

22216.2-

22118.2-

22051.2

21615.2

اطالعرسانی
ضعفها

12155.2

***82112.8

08081.2

***82112.8

02120.2

***03115.8

* -تایید فرضیه با احتمال  -** ، %32تایید فرضیه با احتمال  %35و *** -تایید فرضیه با احتمال %33
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نتایج بدست آمده از هر سه مدل مورد مطالعه برای متغیرهای اصلی پژوهش ،نشان داد همه عوامل
مدل توسعه یافتهی پنتاگون به جز تکبر تاثیر مثبت ومعناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه در
شرکتهای بورسی دارند .عوامل فشار ،توجیه و ساختار کنترلهای داخلی با  % 33اطمینان ،متغیر
مستقل قابلیت با  % 35اطمینان و متغیر فرصت با  % 32اطمینان ،تاثیر موثر و معنادار بر روی
گزارشگری مالی متقلبانه د ارند .با استفاده از مدل مقدار حدی تاثیر عامل فرصت نسبت به دو مدل
دیگر با درصد اطمینان بیشتری ( ) 35%تایید میشود (جدول .)1
همچنین نتایج مدل نشان دهنده آن است که بین متغیرهای فرعی فشار شامل ثبات مالی با
 % 33اطمینان و فشار خارجی و جریان نقدآزاد با  % 35اطم ینان با احتمال تقلب رابطه معناداری
وجود دارد .همچنین با توجه به ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای فشار خارجی و جریان
نقد آزاد می توان نتیجه گرفت که یك رابطه منفی بین این متغیرها و گزارشگری مالی متقلبانه
وجود دارد .عالوه بر اینها تعداد اعضای کمیته حسابرسی با  % 35اطمینان ،اقالم تعهدی اختیاری
با  % 33اطمینان و استقالل اعضای هیئت مدیره با  % 32اطمینان و نهایتا فرضیه اطالعرسانی
ضعفهای ساختار کنترلهای داخلی با  % 33اطمینان بر روی گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر
دارند.از سوی دیگر ارتباطی بین فرضیه فرعی عامل تکبر (دوگانگی وظایف مدیر عامل) و
گزارشگری مالی متقلبانه مشاهده نشد (جدول .)1
از آنجایی که همه متغیرهای فرعی مدل نهایی باید معناداری الزم را داشته باشــند بنابراین
متغیرهایی که معنادار نبوده از مدل حذف میشوند .در مرحله بعد ،برای بررسی دقت پیشبینی
مدلهای طبقهبندی ،دادههای شرکتهای نمونه آماری بهعنوان ورودی وارد نرمافزار و نتایج پیش-
بینی برای مدلها محاسبه شد .برای ارزیابی همهجانبه توانمندی مدلها معیار دقت کل (بهصورت
درصدی از اطالعاتی که بهطور صحیح توسط مدل پیشبینی میشوند) محاسبه شد که این امر
برای هریك از مدلها بهطور جداگانه محاسبه و در جدول  5آورده شده است .بر این اساس،
الگوریتمهای مدل درخت  ،CHAIDدرخت تصمیمگیری  C5و مدل درخت  C&Rبه ترتیب دارای
باالترین دقت پیشبینی  12/82 ،12/86و  % 12/01هستند .از سوی دیگر همانطور که در جدول
 5نشان داده شده است مدل های آماری پروبیت و گامبیت هم دقت باالیی در حدود  %12داشتند
که بیانگر کارایی نسبتا باالی این مدلهای آماری در پیشبینی گزارشگری مالی متقلبانه میباشد.
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جدول  .5نتایج دقت پیشبینی برای مدلهای آماری و یادگیری ماشین
دقت پیش

مدل طبقه بندی

درخت

بینی ()%

AUC

12/86

2/121

12/82

2/515

درخت R&C

12/01

2/11

پروبیت

13/10

2/222

گامپیت

13/53

2/222

13/50

2/222

13/50

2/511

شبکه عصبی تعدیل شده بر مبنای ترکیب الگوریتم ژنتیك و بهینه سازی تصادفی

13/52

2/108

ماشین بردار پشتیبان خطی

13/01

2/111

درخت تصادفی

13/01

2/5

CHAID

مدل درخت تصمیم
مدل

گیری C5

تحلیل ممیزی خطی
رگرسیون لجستیك

بر مبنای SVM

13/01

2/5

درخت تصمیم گیری

11/68

2/161

مدل درخت تصمیمگیری
جنگل تصادفی

11/16

2/183

رگرسیون لجستیك

11/86

2/111

شبکه عصبی

11/56

2/181

KNN

11/21

2/105

Quest

مدل ماشین بردار پشتیبان کتابخانه ای

18/11

2/108

مدل شبکه بیزین ()Bayesian Network

10/38

2/128

مدل ماشین بردار پشتیبان ()SVM

10/16

2/113

تحلیل ممیزی تعمیم یافته

16/33

2/222

11/11

2/153

ماشین بردار پشتیبان با بهینه سازی توده ای ذرات

10/58

2/553

یادگیری عمیق
شبکه عصبی پرسپترون

10/15
10/05

2/160
2/111

ماشین بردار پشتیبان تکاملی

53/11

2/125

رگرسیون لجستیك تکاملی

52/02

2/561

تحلیل ممیزی درجه دوم

11/08

2/222

مدل

Decision List
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با توجه به این موضوع ،مقایسه کلی بین مدلهای آماری و همچنین مدلهای یادگیری ماشین
انجام شد .بر این اساس متوسط دقت پیش بینی مدل های آماری  % 12/11و برای مدل های
یادگیری ماشین  % 18/15بدست آمد (جدول  .)1همچنین نتایج آزمون مقایسه نسبتها برای
مدلها با استفاده از مقدار آماره  )-1/15( zنشان میدهد که دقت پیش بینی مدلهای آماری
کمتر از مدل های یادگیری ماشین بوده و با توجه به سطح معنیداری  2/222این تفاوت از نظر
آماری معنیدار است .به عبارت دیگر ،دقت پیش بینی مدلهای یادگیری ماشین به صورت معنی-
داری از مدلهای آماری بیشتر است.
جدول  .6مقایسه دقت پیشبینی مدلهای آماری و یادگیری ماشین
نوع مدل

دقت پیشبینی ()%

مدلهای آماری

12/11

مدلهای یادگیری ماشین

18/15

آزمون مقایسه

سطح معنی -

نسبتها (آماره )z

داری

- 1/15

2/222

آماره F

2/222
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در ادامه برای بهینهسازی پیشبینی تقلب در صورتهای مالی ،ترکیب الگوریتمهای مدل درخت
 ، CHAIDدرخت تصمیمگیری  C5و مدل درخت  C&Rکه باالترین دقت پیشبینی را داشتند
انجام شد .براساس نتایج طی فرآیند آموزش و آزمایش  ،ترکیب این مدلها به ترتیب دقت پیش-
بینی  %31/11و  % 30/16بدست آمد (جدول .)1
جدول .9بهینه سازی سه مدل برتر یادگیری ماشین
پیش بینی

آموزش

آزمایش

تعداد پیش بینی صحیح

6211

111

تعداد پیش بینی غلط

12

81

طبقه بندی

دقت کل پیش بینی ()%

31/11
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بحث و نتیجهگیری
گزارش های مالی اطالعات مفیدی در بازارهای مالی در مورد وضعیت فعلی و چشم انداز آتی
شرکتها برای ذینفعان ارائه میدهد .صورتهای مالی متقلبانه ،جعل عمدی صورتهای مالی با
حذف ارزش عناصر معین در این صورتها به منظور گمراه کردن استفادهکنندگان است .اگر پاداش
هیئت مدیره با درآمد و سود گزارش شده مرتبط باشد محرکهای انگیزشی کافی در دستیابی به
اهداف سود و منافع شخصی مانند ارتقاء ،افزایش حقوق و دستمزد برای گزارشهای مالی متقلبانه
ایجاد میشود .گاهی اوقات شرکتها صورت های مالی دستکاری شده را برای دسترسی به تأمین
اعتبار بدهی بلند مدت یا افزایش قیمت سهم ارائه میدهند .هر مورد تقلب در صورتهای مالی
شرکتها ،به ویژه شرکت های بورسی ،نه تنها ذینفعان ،مانند سهامداران ،سرمایهگذاران ،سرمایه-
گذاران بالقوه ،اعتباردهندگان ،مشتریان را متضرر می کند ،بلکه به بقا و عملکردهای پایدار و
همچنین سالمت بازارهای مالی و توسعه پایدار شرکتها آسیب میرساند .حتی اگر حسابداران و
حسابرسان صورت های مالی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در شناسایی و کشف
رفتارهای تقلب آمیز مدیران مورد بررسی قرار دهند ،همواره ایراداتی در کشف تقلب وجود خواهد
داشت .ایجاد یك مدل دقیق و مؤثر برای کشف تقلب در صورتهای مالی شرکتها میتواند تا حد
زیادی تقلب در صورتهای مالی شرکت ها و ریسك حسابرسی را به میزان زیادی کاهش دهد .این
امر از یكسو مانعی اثرگذار در مدیریت سود شرکتها شده و از سوی دیگر به بنگاهها و بازارهای
مالی کمك میکند تا توسعه پایدار را حفظ کنند.
روشهای آماری و دادهکاوی میتواند تا حد زیادی یك سیستم پشتیبانی برای تصمیمگیری
مدیران در کشف گزارشگری مالی متقلبانه ارائه دهد .از این رو ،در این مطالعه انواع مختلف مدل-
های آماری و یادگیری ماشین برای کشف تقلب توسعه داده شد .از میان این مدلها ،مدلی با
باالترین کارایی و ضریب تاثیر انتخاب شد .برای این منظور از  02متغیر در قالب پنج ضلعی تقلب
با تاکید ساختار کنترلهای داخلی ( فشار ،فرصت ،توجیه ،قابلیت ،تکبر و ساختار کنترلهای
داخلی) در 611شرکت طی سالهای  6811الی  6831در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران استفاده گردید .در مرحله اول مدل سازی 01 ،مدل اعم از مدلهای آماری و یادگیری
برای بررسی دقت پیشبینی تقلب در صورت های مالی مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج نشان-
دهنده دقت باالی الگوریتمهای درخت تصمیمگیری  ،C5مدل درخت  CHAIDو مدل درخت
 C&Rاز زیرمجموعه مدلهای یادگیری ماشین و همچنین مدلهای پروبیت و گامبیت از زیر
مجموعه مدلهای آماری بود (جدول  .)1در ادامه مقایسه کلی و تحلیل صحت پیشبینی
گزارشگری مالی متقلبانه توسط مدلهای یادگیری ماشین و همچنین مدلهای آماری صورت
فصلنامـه اقتصاد مالی
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گرفت .نتایج بدست آمده از طریق آزمون مقایسه میانگینها برای مدلها نشان داد که دقت پیش
بینی مدل های یادگیری ماشین به صورت معنیداری از مدلهای آماری بیشتر است .نتایج بدست
آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات (آشتاب و همکاران ( ،)6831 ،صالحی و فرخی )6831 ،و (
امیدی و همکاران )0263 ،مبنی بر اینکه مدل های یادگیری ماشین کارایی باالتری نسبت به
مدل های آماری دارند ،مطابقت دارد .همچنین دقت باالی پیشبینی ( )% 30/16حاصل از ترکیب
الگوریتمهای مدل درخت تصمیمگیری  C5 ،CHAIDو  C&Rنشان میدهد روشهای دادهکاوی بر
پایه مدلهای یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیتآمیزی میتواند در پیشبینی و
کشف تقلب در در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد .این مطالعه همچنین پیشنهاداتی برای
پیشگیری از تقلب در صورتهای مالی ارائه میدهد .اگرچه تکنیك ها و استراتژی های مختلف
مورد استفاده در حسابداری برای تشخیص تقلب می توانند تأثیر مثبتی در پیشگیری و کنترل این
پدیده داشته باشند ،با این وجود ،هوشیاری و احتیاط از طریق اطالعرسانی حتما ضرورت دارد تا در
کنار استفاده از برنامه های مختلف ضد تقلب ،برای تحریك مسئولیت پذیری مدیران و کارمندان در
مبارزه با این پدیده مخرب بکار گرفته شود .از سوی دیگر باید الزامات قانونی ناظران در مورد ایجاد
سیستمهای کنترل داخلی و حسابرسی قوی توسط شرکتها و کمك به حسابداران و حسابرسان در
اجرای آن اعمال شود .همچنین مطابق قوانین و مقررات باید شفافیت اطالعات مالی توسط شرکت-
های پذیرفته شده وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به عنوان مکانیسم نظارت عمل کنند .شایان
ذکر است مهمترین محدودیت در انجام این پژوهش مانند اغلب تحقیقات مربوط به حوزه تقلب در
صورت های مالی عدم وجود آرشیو غنی از اطالعات معتبر و قابل اتکا در شناسایی و گزارش
شرکت های متقلب در بازار بورس و اوراق بهادار تهران بوده است.
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