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 (1398 شهریور 9 ؛ تاریخ پذیرش:1398اردیبهشت  18 )تاریخ دریافت:

است.  بررسی شده مالی های نسبت از با استفاده مالی صورتهای در  تقلب مدل تشخیصدر این مقاله 

. ا ست  مالی های نسبت از استفاده با  مالیصورتهای  در تقلب تشخیص مدلاین مطالعه  ارایه هدف  

 در شده پذیرفته شرکتهای کلیه شامل آماری جامعه. است   1394-1388دوره زمانی این تحقیق سال 

صورتهای  یدارا سالم شرکت 35 شامل تصادفی طور به  آماری نمونه. باشد می تهران بهادار اوراق بورس

 در یکبار برای حداقل دوره این طی وپذیرفته  شدند  بورس در 1387 سال از قبل که( تقلب بدون) سالم

 ستقلم متغیرهای میان رابطه بررسی برای ..ا عالم شدند  بورس سازمان توسط برتر شرکت 50 فهرست

 یافته توسعه مدل همچنین و ویتنی-مان یو آزمون و ای دونمونه مستقل t آزمون از وابسته متغیر و

 رتهایتحلیل صو و تجزیه از استفاده با که داد نشان تحقیق نتایج.گیری شد بهره لجستیک رگرسیون

الی شامل مکه نسبت های نشان داد  تحقیق نتایج .وجود دارد مالی در گزارشگری تقلب کشفامکان  مالی

 اری بهجدفتری دارایی  ارزش ، نسبت جاری بدهی نقدینگی به ، نسبت داراییکل   به بدهیکل   نسبت

اشته در تشخیص تقلب می تواند نقش موثری د سهام صاحبان حقوق به  خالص سود ، نسبت جاری بدهی

 باشد.
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 مقدمه
 بحران بروز با .است داشته توجهی قابل رشد اخیر سال های در مالی حسابداری و ها اظهارنامه در تقلب

 مالی های اظهارنامه در تقلب مسئله ورلدکام، و کراسینگگلوبال  انرون، همچون هایی شرکت در مالی

 ایجاد علل به مدیریت و حسابداری حرفه گذار، قانون مجامع امروزه. است شده نیز سیاست عرصه وارد

 خاصی توجه مالی های اظهارنامه در متقلبانه رفتار وقوع از جلوگیری منظور به موجود های راه و تقلب

 انجمن 99 شماره استاندارد آن بدنبال ( و (82AICPA ,1997شماره استانداردهای بیانیه . اند کرده

 نموده الزامی حسابرسی موسسات برای را تقلب کشف (،AICPA,2003)آمریکا رسمی حسابداران

 تقلب اثربخش کشف نیازبه افزایش باعث تقلب به ازارتکاب ناشی وپیامدهای استانداردها این وجود.است

 مشکلی کاربسیار حسابرسی؛ معمولی روشهای از استفاده با تقلب کشف. [5] شودمی

 وجود مدیریت تقلب ویژگیهای با ارتباط در کمی دانش نخست که است این آن دلیل(.1999کودری،)ست

 .هستند تقلب موارد بویژه ها تحریف درکشف نیاز مورد تجربه فاقد حسابرسان از بخشی اینکه دوم.دارد

 به که مدیرانی چنین برای .[3]دهند فریب را کنندحسابرسان می سعی عمدا مدیران برخی اینکه نهایتا

 محدودیتها این.نباشد کافی است ممکن حسابرسی مرسوم روشهای هستند؛ آگاه حسابرسی محدودیتهای

 هیات1997 سال در .سازند می تداعی را تقلب موثر کشف برای اضافی تحلیلی روشهای به نیاز

 در نظر گرفتن پیرامون را (SAS) حسابرسی استانداردهای 82 شماره بیانیه حسابرسی استانداردهای

 ریسک ارزیابی به ملزم حسابرسان استاندارد، این طبق. کرد منتشر مالی صورتهای حسابرسی در تقلب

 82 شماره SAS .[2]نمود داخلی کنترل سیستم ارزیابی به حسابرسان تشویق و حسابرسی هر در تقلب

 درکشف را حسابرسان مسئولیتهای اما داشت بیشتری روشنگری گردید؛53 شماره بیانیه جایگزین که

 تغییرروشهای شامل بخش درسه توان می را سود؛ دستکاری روشهای اغلب[4]. نداد افزایش تقلب

 برای . [7] نمود بندی طبقه ها،وهزینه درآمدها ای دوره هاوتغییر ازهزینه مدیریت برآوردهای حسابداری،

 طریق از است شده ارسال مالی سال از بعد  درواقع مربوطه کاالی که درسالی فروش درآمدهای ثبت مثال

 نقد؛ وجوه و درموجودیها بالقوه اختالس برای حسابرسان.کاال ارسال مدارک تاریخ برگرداندن عقب به

 بیش ارائه شامل شامل تقلب موارد از نیمی از بیش. کنند می باال ارزیابی رادرسطح حسابرسی ریسک

 با درآمدهای موارد مرتبط این از بسیاری. است ازموعد پیش یا و ساختگی مبالغ ازطریق ازحددرآمدها

 نشان کمتر از حد از حد داراییها ازطریق بیش ارائه شامل همچنین و بوده مالی سال درپایان شده ثبت

 و تجهیزات آالت وماشین اموال موجودی ها، ازحد ارزش بیش وارائه الوصول مشکوک مطالبات ذخیره دادن

 ازطریق تواند می تقلب .[1]باشد می وجود ندارند؛ که داراییهایی مشهود و ثبت ثابت داراییهای وسایر

 جهت مالی صورتهای تقلب به ارتکاب به قادر ارشدشرکتها، مدیران.دهد نیزرخ محرمانه اطالعات دارندگان

 پاداش و باالتر حقوق آن بدنبال و شده سود نمودن متورم یا و دهندگان وام و گذاران سرمایه دادن فریب

 توان نمی واقعا را است تقلب دلیل به تجاری واحدهای ازناتوانیهای مقدار چه اینکه .نمایند دریافت باالتر

 بخاطر کوچک شرکتهای بویژه اقتصادی واحدهای از بخشی که است انکار قابل غیر این اما. نمود تعیین

 اثر اقتصادی زیان از برآوردی تاکنون ما درکشور .روندمی ورشکستگی سمت به تقلب از ناشی زیانهای
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 اطالع درکشور تحریف از مواردی اخباری انتشار با سال هرچند و است نشده تقلب خاص بطور و تحریف

 اعم اقتصادی های زمینه درکلیه درکشورآمریکا . است نامشخص موارد این دقیق رقم شودکه می رسانی

 عمده زیانهای ؛ بیمارستانها و پیمانکاری شرکتهای و گاز و نفت و بانکها و مالی های واسطه و تولیدی از

 دهند؛ توانندرخ می مالی صورتهای از ای مقوله هر در تقریبا زیانها این. است شده گزارش تقلب از ناشی

. برخورداراست تقلب از سطح کمترین از نقد وجوه از ناشی زیان.باشد نقد وجوه زمینه در یقینا اینکه نه

 ازتحریف ناشی زیان از بیش برابر سه کاال، و مواد موجودیهای و دریافتنی حسابهای تحریف از ناشی زیان

 کوچک تجاری واحدهای آنها؛ اندازه به باتوجه شرکتها ارتکاب تکیک در همچنین هستند نقد وجوه

 شرکتها این زیرا.دارد اثربزرگتری کوچک شرکتهای در تقلب. دارند قرار  بیشتری تقلب غالبادرمعرض

 .[6]ندارند زیانها این عواقب جبران جهت زیادی منابع

 درصورتهای تقلب براحتمال حسابرسی کمیته تشکیل خوددریافتندکه درتحقیق( 1999)وهمکاران بیزلی

 شرکتهای درصد، 11و متقلب شرکتهای درصد، 35در کردکه مشاهده وی. ندارد تاثیرمعناداری مالی

 همکاران و بیزلی. اند نداده تشکیل ای جلسه هیچ مالی سال طی حسابرسی بررسی،کمیته مورد غیرمتقلبِ

. پرداختند غیرمتقلب و متقلب شرکتهای در شرکتی حاکمیت اختالف موارد بررسی به دیگری درتحقیق

 در غیرمتقلب شرکتهای دارند؛ حسابرسی کمیته کمتری احتمال با متقلب شرکتهای که دریافتند ایشان

 واحد و اند کرده استفاده حسابرسی کمیته در بیشتری غیرموظف ازمدیران متقلب شرکتهای با مقایسه

 تقلب مدل تشخیص در مطالعه حاضر دارد  وجود کمتری احتمال با متقلب درشرکتهای داخلی حسابرسی

 مالی گزارشهایمورد بررسی قرار می گیرد.   مالی های نسبت ابزار از با استفاده در اظهارنامه های مالی 

 بازار در عمومی اعتماد برای همچنین باشد، داشته را توجهی قابل عواقب ، سازمان برای میتواند متقلبانه

 تقلب کامل تاثیر دارد، وجود تقلب به توجه با توجهی قابل مالی زیان که حالی در. نیست خوب سرمایه

 میتواند مشتری روابط نیت، حسن شهرت، به زیان واقع، ضرر و در. باشد آور سرسام میتواند سازمان در

 از. دهند نشان را خود جدی عواقب متقلبانه مالی گزارشگری که افتد می اتفاق زمانی این. باشد ویرانگر

 قرار تاثیر است تحت ممکن که کسانی. می شود یاد ویرانگر هایموج  عنوان به اوقات گاهی آسیب ها این

 و مدافع وکالی و حسابرسان مالی، موسسات در گذاران سپرده. میگیرد بر در را وسیعی محدوده بگیرند،

 یک در کارمند هر توسط میتواند این تقلب، عنوان به. ببرند رنج موضوع این از میتوانند رقبا حتی و بیمه

 محل در و بوده تقلب مدیریت موثر برنامه یک با که بیفتد اتفاق سازمان خارج از کسانی توسط یا سازمان

 نهادهای با باید متقلبانه مالی گزارشگری تشخیص و پیشگیری بنابراین،. است ان اعتبار سازمان های دارایی

 کمک برای که شده طراحی و ارائه ای گسترده مقررات واقع، در. شود شروع مالی گزارشهای دهنده ارائه

 است ممکن اند داشته وجود قبال که جعلی های شیوه و بوده شرکت تقلبهای کشف و جلوگیری به

 دهند تشخیص را آن چگونه که بدانند باید مدیران و است تقلب معرض در که سازمان هر. شوند شناسایی

 .شوند مشکوک آن به زمانی چه در حداقل یا و
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 بیان مساله
 یها یانو جر یاتی،عمل ییکارا ی،مال یترا در مورد موقع یاطالعات مناسب  یمال یاظهارنامه هامدل 

کنندگان  ینگذاران، تأم یهامر آن است که مالکان شرکتها، سرما ینا یلدهند. دل یشرکت ارائه م ینگینقد

اطالعات ارائه  بنایشرکت برم یشرفتخودشان را با توجه به توسعه و پ یماتتصم ی،اعتبار، مؤسسات دولت

 ی،حسابرس یالملل ینب یحال، بر طبق استانداردها ین. با ایندنما یاتخاذ م یمال یشده در اظهار نامه ها

 یدستکار ییآن توانا یلاست که دل یدست زدن به تقلب و کالهبردار یمنحصر بفرد برا یتیموقع یریتمد

برجسته ساختن  یقاساسی  متقلبانه از طر صورتهای مالی یمو تنظ یکردن گزارشات ثبت شده حسابدار

مختلف  یروشها یلتحل ینروکنند. ازا یکار م یبصورت کارآمد یراینصورتاست که در غ یینظارت ها

است که بر تمام  یجهان یدهپد یک تقلب است.   یضرور یتقلب در صورتهای مالی اساسی ،امر یصتشخ

و  یقانون یرغ یها یوهاز ش یگسترده ا یفاقتصاد بر تمام قاره ها اشراف دارد. تقلب شامل ط یبخش ها

(، ACFEباشد. باتوجه به انجمن بازرسان تقلب ) یارائه اطالعات نادرست م یاو  یعمد یبمربوط به فر

مجاز  یرد سود غموار یپردازد که در برخ ینهاد م یک یاک فرد یبه ارائه اطالعات نادرست  یبفر یاتقلب 

پروا  یامور توسط افراد ب یتقلب در واقع دستکار یگرشود. به عبارت د یبه نهاد را منجر م یارا به فرد و 

دهند و به دنبال  یقرار م یرتحت تاث یادکسب و کار را با هدف به دست اوردن پول ز یتهایاست که فعال

نامشروع شده و پول  یج. تقلب منجر به درامد و نتاباشند یمنصفانه م یرغ یا یقانون یرغ یقطر ازاخذ پول 

 یاخالق یرو غ یقانون یر. تقلب اغلب به صورت غیرودم ینو شهرت شخص از ب یتحسن ن یو کاال و حت

 یو کنترل ضرور اه یهرو یندها،ساخت فرا یکه برا ییناعادالنه بودن است. سازمان ها یبه معن یناست و ا

و اگر ان رخ  یندنما ییارتکاب تقلب را شناسا یتاست که حضور داشته باشند ممکن است نتوانند موقع

است که تحت نام  یاز سطح رهبر ی. تقلب شامل افرادیندنما ییموثر را شناسا یجعل یتهایدهد فعال

که به صورت شده است  شناخته یواحد تجار یکتقلب بوده و تنها شامل کارمندان و کارگران  یریتمد

 یباشند. در تعداد یدر معرض تقلب م ی. همه انواع سازمان ها به اندازه ایشودانجمن متقلبان شناخته م

 یجهرا تجربه کرده اند و در نت یتقلب مال یبزرگ دولت یگذشته، شرکتها یاز موارد در طول چند دهه 

شرکت شده است.  یموارد ورشکستگاز  یو در برخ م، از دست دادن ارزش سها یهدر بازار سرما یآشفتگ

 یتشده است لذا به دنبال بهبود حاکم یرفتهپذ یاکسل-توسط قانون ساربان یبه طور کل یناگر چه ا

گذاران  یهدهد که سرما ینشان م یراخ یها یباشند که مطالعات و بررس یو کاهش بروز تقلب م یشرکت

متقلبانه  یمال یرا دارند. گزارشها یمال یتقلب در صورت ها وردرا در م ییها یهمچنان نگران یرانو مد

خوب  یهدر بازار سرما یاعتماد عموم یبرا ینرا داشته و  همچن یسازمان ، عواقب قابل توجه یبرا یتواندم

به موقع تقلب در صورتهای مالی اساسی  شرکتها  یصتشخ یبرا یمؤثر یارائه راهکارها ینرو. از ایستن

 یرو غ یمال یراز وارد آمدن خسارات و صدمات گاها جبران ناپذ یادیتواند تا حد ز ی( میصوصو خ ی)دولت

 ی،و حسابرس یحسابدار یکارها در . یدنما یریجلوگ یهگذاران بازار سرما یهبه سهامداران و سرما یمال

 یقرار م یلمورد تحل یموارد از چشم انداز حسابرس یشترتقلب در صورتهای مالی اساسی  در ب یصتشخ

 یعلم یشود. در کارها یم یابیتقلب ارز یسکتقلب مشخص شده و ر یفاکتورها یسکر یکهطور یردبهگ
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 یکه م ییمدل ها یلتحل ی،حسابرس ابداری،حس یک،انفورمات یمختلف دانشگاه یانجام شده در رشته ها

 یندفرآ یر راستابوده و د یچیدهپ یارتقلب درصورتهای مالی اساسی  کمک کند، بس یصتواند به تشخ

 یصتشخ یاست که برا یساده ا یاز روشها یکی یمال ینسبتها یلشکل گرفته است. تحل یحسابرس

 یکآنکه کدام یینبه منظور تع ی،علم یقاتنشان داد  که در تحق یکتئور یرود. نظرسنج یتقلب بکار م

ارتکاب  یو کارکنان شرکتها بر ییاجرا یرانمد یاز نسبتها در صورتهای مالی اساسی  در رابطه با مولفه ها

قائل شدن  یزتما هدفشوند.  یم یلتحل یمال یهستند، نسبتها یتحساس یزانم یشترینب یبه تقلب دارا

تواند نشان دهنده تقلب در صورتهای مالی  یاست که م یو اعداد یرو مقاد یمال ینسبتها یانم یکو تفک

 یکلجست یونمدل رگرس ییناست. بعالوه، تع ینهزم ینادر  یرتأث یب یمال ینسبتها یراساسی  باشد، با سا

 شده است.  یجادا  یتقلب که در صورتهای مالی اساس یصجهت تشخ

 روش شناسی تحقیق
تجربی می باشد. از آنجا که  -تحقیق به لحاظ هدف از نوع نطری و به لحاظ روش شناسی از نوع تحلیلی

روند رو به رشد شرکت به جهت عمل به تعهدات و الزامات در بیشتر موارد ارتکاب تقلب برای نشان دادن 

سرمایه(، قابلیت بازده  فروش و بازده شرط شده شرکت می باشد، لذا نسبت های مالی سودآوری )

 به بدهی نقدینگیو نسبت  بدهی جاریداراییها به   نقدشوندگی و ساختاربندی شرکت )ارزش دفتری

لب در گزارشات ثبتی در صورتهای مالی اساسی  را دارند. از این رو جاری( بیشترین احتمال را در مورد تق

 در تحقیق از نسبتهای مالی زیر بعنوان متغیرهای مستقل )پیش بین( بهره گیری می شود:

 یجار یبه بده یارزش دفتر .1

 یجار یبدهبه  ینگینقد .2

 کل  ییدارا به  کل یبده .3

 (.ROEسهام )به حقوق صاحبان   سود خالص .4

متیغر وابسته )مالک( در تحقیق عبارت است از تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  همچنین 

قبل از انتخاب نوع آزمون آماری ابتدا نرمال بودن توزیع داده های تحقیق بررسی می شود که  . شرکتها

( مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت رد یا تایید K-Sاسمیرنوف )-برای این کار آزمون کولموگروف

نرمال بودن توزیع داده های تحقیق از آزمون های پارامتریک )مانند آزمون همبستگی پیرسون( و در 

ویتنی( برای -صورت رد یا تایید غیرنرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های ناپارامتریک )آزمون مان

مستقل دونمونه ای  tهای تحقیق بهره گیری خواهد شد. همچنین از آزمون سنجش ارتباط میان متغیر

در صورت رد شدن فرض نرمال بودن داده ها استفاده می شود. از آنجا که به منظور بررسی نقش نسبت 

های مالی مورد استفاده در تحقیق در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  شرکتها باید ابتدا اختالف 

انس ها و میانگین های این نسبت ها در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم )دارای تقلب( میان واری

بررسی شود. در صورت رد یا تایید اختالف معنادار میان واریانس ها و میانگین نسبت های مالی در 

ر تشخیص صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم، می توان چنین نتیجه گیری کرد که این نسبتهای مالی د
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تقلب در صورتهای مالی اساسی  ناسالم  شرکتها نقش دارند.  همچنین به منظور بررسی رابطه میان 

متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک توسعه یافته توسط محقق در 

بررسی صورتهای مالی تحقیق بهره گیری خواهد شد، که بعد از ایجاد مدل یاد شده، کارایی و دقت آن با 

شرکت از  35اساسی  سالم و ناسالم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  شرکت های سالم در این تحقیق 

شرکت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند که توسط سازمان بورس اعالم  50بین 

 15که تعداد آنها می شودرس اعالم میگردد و اسامی شرکت های ناسالم نیز توسط اداره نظارت بر بو

که موارد تخلف هر کدام متفاوت می باشد. در شده توسط سازمان بورس اعالم  1393شرکت در سال 

ادامه احتمال امکان استفاده از رگرسیون لجستیک برای تشخیص صورتهای مالی اساسی  ناسالم )دارای 

(، پرولز 2012منظور از نتایج تحقیقات لئونارد )تقلب( مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. برای این 

(، استفاده می شود که در آنها از مدلهای رگرسیون لجستیک استفاده 2011(، راوسانکا و همکاران )2011)

 شده است. 

 شود:یک در تحقیق به شکل زیر ساخته میبراین اساس مدل رگرسیون لجست

 استفاده از تمامی متغیرهای مستقل در مدل .1

در مدل برای تعیین رابطه و شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در  م مقادیر ثابتتنظی .2

بعد از تعیین مدل رگرسیون لجستیک در تحقیق برای بررسی و تشخیص تقلب در صورتهای  مدل

مالی اساسی  شرکتها کارایی و دقت مدل با استفاده از اطالعات و داده های مالی بدست آمده از 

مورد  1393تا  1388ای انتخاب شده بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های شرکته

بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد تا دریابیم که آیا مدل ارائه شده دارای کارایی و دقت الزم برای 

 شرکتها خواهد بود یا خیر؟ شخیص تقلب در صورتهای مالی اساسیت

نسبتهای مالی مورد استفاده در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  همچنین به منظور بررسی نقش 

شرکت دارای تخلف )که دارای اظهارنامه های ناسالم دارای تقلب می باشند( نیز مورد  15شرکتها تعداد 

بررسی قرار می گیرد. در پایان نتایج بدست آمده از بررسی و ارزیابی نسبت های مالی در صورتهای مالی 

شرکتهای سالم و ناسالم )دارای تقلب( مورد بررسی قرار گرفته و تفاوتهای احتمالی موجود میان  اساسی 

 آنها تحلیل می شوند. 

 جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه 

سالم دارای اظهارنامه های سالم )بدون تقلب( بورس اوراق بهادار تهران است که  شرکت 35تحقیق شامل 

شرکت برتر  50و طی این دوره حداقل برای یکبار در فهرست پذیرفته شده  در بورس 1387قبل از سال 

 بورسی اعالم شده سازمان بورس قرار گرفته اند. 
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 روش های آماری

های انجام گرفته با مقاالت مورد استفاده، رسم نمودارها، استفاده از نتایج بدست آمده از تست مقایسه

افزارهای مربوطه، همانگونه که اشاره شد در تحقیق برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل و متغیر نرم

یافته رگرسیون  ویتنی و همچنین مدل توسعه-مستقل دونمونه ای و آزمون مان tوابسته از آزمون 

-لجستیک بهره گیری می شود. اما ابتدا برای تعیین فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگروف

 ( استفاده می شود.K-Sاسمیرنوف )

 اسمیرنوف  عبارتند از:-فرض آزمون کولموگروف

 0Hتوزیع داده های تحقیق به صورت نرمال می باشد 

  1Hنرمال نمی باشد توزیع داده های تحقیق به صورت

 مستقل دو نمونه ای عبارتند از: tفرضیه های آزمون  

میانگین های نسبت های مالی در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم )دارای تقلب( با هم تفاوت 

 0Hمعناداری ندارند  

م تفاوت میانگین های نسبت های مالی در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم )دارای تقلب( با ه

 1Hمعناداری دارند    

 ، فرض برابری میانگین نسبت های مالی رد می شود.  0Hدر صورت رد شدن فرض 

در این تحقیق برای بررسی فرض برابری واریانس ها از آزمون لوین استفاده می شود. سپس فرضیه بررسی 

میانگین ها بررسی و مشخص می شود.   همچنین به منظور بررسی روابط همبستگی و آزمون های آماری 

 و نرم افزار اکسل استفاده خواهد شد. SPSS-17تحقیق از نرم افزار 

 آزمون ها

-تحقیق ابتدا به منظور بررسی و رد یا تایید فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروفدر 

( استفاده می شود. در صورت رد یا تایید فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون K-Sاسمیرنوف )

رد یا  ضریب همبستگی پیرسون و در غیر اینصورت از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسیو

تایید رابطه همبستگی میان متغیرهای تحقیق استفاده خواهد شد. سپس با بررسی نتایج بدست آمده از 

( و نتیجه 5%) 05/0کمتر از  F( چنانچه سطح معناداری آماره 2Rو نیز ضریب تعیین ) Fآزمون آماره 

ون برای بررسی بیشتر باشد، آنگا می توان از آزمون رگرسی 70/0( بیشتر از 2Rآزمون ضریب تعیین )

رابطه متغیرهای ثابت و مستق با یکدیگر و میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر ثابت بهره گیری 

 به منظور بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته استفاده می شود.  tنمود. همچنین از آزمون 

 

 

 



 36 مارهش ،1399 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                        .106

 

 

 روش انتخاب متغیرهای نهایی 

تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  شرکتها با استفاده از نسبت های  هدف اصلی بررسی امکان

مالی می باشد. بر این اساس امکان تشخیص تقلب بعنوان متغیر وابسته )مالک( این تحقیق در نظر گرفته 

می شود. همچنین براساس تحقیقات گسترده انجام شده توسط محقق و نیز تحقیقات انجام شده توسط 

( و نیز بررسی رفتار شرکتهای بورسی اوراق 2011(، راوسانکا و همکاران )2011(، پرولز )2012لئونارد )

متغیر زیر بعنوان نسبت های مالی اثرگذار بر  4، در نهایت 1393تا  1388بهادار تهران در طی سال های 

های امکان تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  شرکتهای بورس تهران یا در واقع همان متغیر

 متسقل )پیش بین( در نظر گرفته می شوند که عبارتند از:

 ( ROEسهام )به حقوق صاحبان  سود خالص .1

 بدهی جاری دارایی ها به  ارزش دفتری .2

 ) نسبت وجه نقد(بدهی جاری به  نقدینگی .3

 )نسبت بدهی(دارایی کل به  بدهی کل .4

تحقیق آن است که در اغلب موارد  نسبت مالی بعنوان متیغرهای متغیر )پیش بین( 4دلیل انتخاب این 

سوء استفاده و تقلب در صورتهای مالی اساسی  شرکتها برای فریب سهامداران و سرمایه گذاران خارجی، 

، بدهی های شرکت داراییها  مدیران ارشد یا هیأت مدیره سعی می کنند تا ارقام سود سهام، ارزش دفتری

رایی کل شرکت را بصورت غیر واقعی و دستکاری شده )علی الخصوص بدهی های جاری(، بدهی کل و دا

ثبت نمایند تا سهامداران و سرمایه گذاران خارجی را نسبت به عملکرد شرکت در حال و آینده دلگرم 

کرده و آنها را از فروش یا واگذاری سهام شرکت بازداشته، نسبت به سرمایه گذاری و خرید سهام بیشتر 

 . از شرکت تشویق نمایند

 ن متغیرهای پژوهشآزمو

 آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق

برای آزمون همبستگی میان متغیرهای مورد استفاده )نسبت های مالی( از آزمون تاوبی کندال به همراه 

 آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. نتایج آزمون در جدول زیر نمایش داده می شود.
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 قیتحق یها ریمتغ یهمبستگآزمون .:1 جدول

   
نسبت 

 بدهی

ارزش دفتری 

های به بدهی 

 جاری

ROE 
نسبت 

 وجه نقد

ضریب 

تاوبی 

 کندال

 نسبت بدهی

ضریب 

 همبستگی
1.000 *281. -.075 **536.- 

سطح 

 معناداری
. .032 .567 .000 

نسبت دارایی 

 های جاری

ضریب 

 همبستگی
*281. 1.000 -.044 **448.- 

سطح 

 معناداری
.032 . .734 .001 

ROE 

ضریب 

 همبستگی
-.075 -.044 1.000 .084 

سطح 

 معناداری
.567 .734 . .528 

 نسبت وجه نقد

ضریب 

 همبستگی
**536.- **448.- .084 1.000 

سطح 

 معناداری
.000 .001 .528 . 

     معنادار است 05/0همبستگی در سطح  .*

     .معنادار است 01/0همبستگی در سطح .**

براساس نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تاوبی کندال، همبستگی میان متغیرهای 

معنادار می باشد. به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای  01/0و  05/0تحقیق بترتیب درسطح 

شاخص مؤثر بودن متغیرهای موجود مستقل )نسبت های مالی( از آزمون کای دو استفاده می شود. این 

در معادله را بر متغیر وابسته می آزماید. هرچقدر میزان کای دو بدست آمده بیشتر باشد نشان دهنده آن 

است که متغیرهای مستقل تأثیرگذاری بیشتری بر متغیر وابسته تحقیق دارند. نتایج آزمون کای دو برای 

 داده می شود:  های مستقل تحقیق در جدول زیر نمایشرمتغی
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 آزمون کای دو برای متغیرهای مستقل تحقیق در شرکتهای سالم و متقلب : نتایج2جدول

نسبت 

نقدینگی 

های شرکت

 ناسالم

نسبت 

های دارایی

های شرکت

 ناسالم

ROE 

های شرکت

 ناسالم

نسبت 

نقدینگی 

های شرکت

 سالم

نسبت 

های دارایی

جاری 

های شرکت

 سالم

ROE 
های شرکت

 سالم

نسبت 

بدهی 

های شرکت

 ناسالم

نسبت 

بدهی 

های شرکت

 سالم

 

g17.500 b2.100 f000. e22.267 d3.600 c000. b2.100 a8.133 کای دو 

14 16 19 15 23 29 16 21 df 

.231 1.000 1.000 .101 1.000 1.000 1.000 .995 
سطح 

 معناداری

نتایج آزمون کای دو نشان دهنده آن است که از میان متغیرهاس استفاده شده در تحقیق، بترتیب نسبت 

نقدینگی شرکتهای سالم و نسبت های نقدینگی شرکتهای ناسالم، نسبت بدهی شرکتهای سالم و نسبت 

ین میزان دارایی های جاری شرکتهای سالم دارای بیشترین میزان کای دو بوده و لذا بترتیب بیشتر

 ( دارند.  در گزارشات و صورتهای مالی اساسیتأثیرگذاری را بر متغیر وابسته )تقلب 

 بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق

 اصلی فرضیه
 ".دارد وجود مالی نسبتهای از استفاده با شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب بینی پیش امکان"

در نقطه تعادل و مرکز  شاخص مرکزی است. مقدار میانگین دقیقاًترین ترین و مورد استفادهمیانگین اصلی

باشندکه بین میانگین و میانه آنها اختالف گیرد. متغیرهایی دارای کیفیت مناسب میها قرار میثقل داده

های چوله و کشیده گردد همه متغیرها دارای توزیعچندانی وجود نداشته باشد. همانطور که مشاهده می

 در جدول فوق آمار توصیفی متغیرهای موضوع پژوهش به تفکیک ارائه گردیده است. باشند.می

از آنجا که به منظور بررسی نقش نسبت های مالی مورد استفاده در تحقیق در تشخیص تقلب در صورتهای 

مالی اساسی  شرکتها باید ابتدا اختالف میان واریانس ها و میانگین های این نسبت ها در صورتهای مالی 

ف معنادار میان واریانس ها اساسی  سالم و ناسالم )دارای تقلب( بررسی شود. در صورت رد یا تایید اختال

و میانگین های نسبت های مالی در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم، می توان چنین نتیجه گیری 

کرد که این نسبتهای مالی در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  ناسالم  شرکتها نقش دارند. 

الف ( و شرکتهای  1-4شرکتهای سالم )جدول همانگونه که از نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای 

ب( مشاهده می شود اختالف معنداری میان کمینه و بیشینه و همچنین واریانس و  1-4ناسالم )جدول 

میانگین متغیرهای شرکتهای سالم و شرکتهای ناسالم وجود دارد. از اینرو می توان چنین نتیجه گیری 

یرهای مستقل( در اینجا، توانایی تشخیص تقلب در صورتهای نمود که نسبت های مالی استفاده شده )متغ

 مالی اساسی  شرکتهای ناسالم دارا می باشند. 
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 رگرسیون لجستیک
همچنین براساس تحقیقات انجام شده پیشین در خصوص امکان پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها با 

ده می شود.. نتایج آزمون رگرسیون استفاده از نسبت های مالی در اینجا از رگرسیون لجستیک استفا

 نمایش داده می شود. 3-4لجستیک در جدول 

 کیلجست ونیزمون رگرس: آ3 جدول

aUnweighted Cases N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 252 94.3 

Missing Cases 3 5.7 

Total 255 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 255 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

a,bClassification Table 

 

Observed 

Predicted 

 Solvency Percentage 

Correct 
 1 2 

Step 0 
Solvency 

1 153 0 100.0 

2 102 0 .0 

Overall Percentage   60.0 

a. Constant is included in the model.   

b. The cut value is .500    
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Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 28.660 4 .000 

Block 28.660 4 .000 

Model 28.660 4 .000 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

1 a38.641 .436 .590 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates 

changed by less than .001. 
aClassification Table 

 

Observed 

Predicted 

 Solvency Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 
Solvency 

1 26 4 86.7 

2 5 15 75.0 

Overall Percentage   82.0 

a. The cut value is .500    

 -نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان می دهند که نسبت های مالی مورد استفاده )نسبت نقدینگی

نسبت بدهی( در مدل تحقیق حاضر تا  -ROEبازده حقوق صاحیان سهام یا  -نسبت دارایی های جاری

توانایی پیش بینی ورشکستگی را در شرکتهای ناسالم  %75شرکتهای سالم و تا توانایی تشخیص  7/86%

در شرکتهای بورس تهران را دارا هستند. در مجموع توانایی پیش بینی شرکتهای سالم یا ورشکسته با 

استفاده از نسبت های مالی یاد شده در شرکتهای بورس تهران بر اساس مدل رگرسیون لجستیک برابر با 

 باشد. می 82%

 1لم شو -آزمون خوبی برازش هاسمر

 ها و معیارهای توان از آزمونبرای بررسی خوبی برازش در مدل های رگرسیونی با متغیر وابسته باینری می

 -های هنشربینی موفقیتفادن، مادال، استرال، چاو، جدول پیش -مختلفی همچون ضریب تعیین مک

های انتخاب باینری استفاده هایی که برای خوبی برازش مدلآزمونو .... استفاده کرد. یکی از  جانسون

لم شو است. در این آزمون معناداری کلی ضرایب رگرسیون از طریق مقایسه مقدار  -هاسمر شود،آزمونمی

                                                           
1 Hosmer-Lemeshow  
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گیرد. اگر اختالف بین های مختلف مورد بررسی قرار میشده و واقعی متغیر وابسته در گروه بینی پیش

 بینی شده متغیر وابسته زیاد باشد نشانگر برازش ضعیف مدل است.پیش ی ومقادیر واقع

 : آزمون هاسمر لم شو4جدول 

Step Chi-square Df Sig. 

1 35.421 8 .000 

 می باشد.  000/0لم شو نشان دهنده برازش خوب مدل رگرسیون در سطح معناداری -نتایج آزمون هاسمر

 آزمون کای دو:
های آماری و از نوع از آزمون  2χ یا آزمون کی دو یا خی دو یا مربع کای یا  (دویخیکای دو)آزمون 

آزمون بدون توزیع است.   .رودبه کار می متغیرهای اسمی قوارگی هماست و برای ارزیابی  ناپارامتری

هایی که مقدار مشاهدات مربوط های صفر باشد. مجموع مقولهای مورد انتظار نباید در هیچ مقولهفراوانی

این آزمون تنها راه حل موجود برای  .ها باشددرصد کل مقوله 20است، نباید بیش از  5به آنها کمتر از 

است، بنابراین کاربرد خیلی زیادتری با بیش از دو مقوله متغیرهای مقیاس اسمیدر مورد  آزمون همگنی

آزمون کای اسکوئر برای  .حساس است حجم نمونهای دیگر دارد. این آزمون نسبت به نسبت به آزمونه

 .رود ن چند چیز هم بکار میتعیین تفاوت ها میا

( 421/35قوارگی بسیار باال ) ( نشان دهنده وجود همگنی و هم4-4براساس نتایج آزمون کای دو )جدول 

 میان متغیرهای )نسبت های مالی( می باشد.

صورتهای  در تقلب تشخیص دربه حقوق صاحبان  سهام  خالص سود  نسبت":فرعی اول آزمون فرضیه

  ".دارد نقش شرکتها مالی اساسی 

از آنجا که به منظور بررسی نقش نسبت های مالی مورد استفاده در تحقیق در تشخیص تقلب در صورتهای 

مالی اساسی  شرکتها باید ابتدا اختالف میان واریانس ها و میانگین های این نسبت ها در صورتهای مالی 

ت رد یا تایید اختالف معنادار میان واریانس ها اساسی  سالم و ناسالم )دارای تقلب( بررسی شود. در صور

( در صورتهای مالی اساسی  سالم ROE)به حقوق صاحبان سهام و میانگین های نسبت مالی سود خالص 

و ناسالم، می توان چنین نتیجه گیری کرد که این نسبت مالی در تشخیص تقلب در صورتهای مالی 

به حقوق  ن منظور میانگین و واریانس نسبت مالی سودخالصاساسی  ناسالم  شرکتها نقش دارند. به همی

 ( را برای هر دو گروه شرکتهای سالم و ناسالم مورد بررسی قرار می دهیم.ROE) صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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 ( برای شرکتهای سالمROEسهام )به حقوق صاحبان  : آمار توصیفی برای متغیر سودخالص 5جدول 

 میانگین جمع بیشینه کمینه 
خطای 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار 
خطای 

 استاندارد
 آمار آمار

به  سودخالص

حقوق صاحبان 

 (ROEسهام )

-57.75 75.28 741.12 24.7040 21.33796 455.309 -1.797 .427 8.255 .833 

 ( برای شرکتهای ناسالمROEسهام )به حقوق صاحبان : آمار توصیفی برای متغیر سودخالص 6جدول 

 میانگین جمع بیشینه کمینه 
خطای 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار 
خطای 

 استاندارد
 آمار آمار

به  سودخالص

حقوق صاحبان 

 (ROEسهام )

-106.26 70.00 298.35 14.9175 38.37648 1472.754 -1.530 .512 4.413 .992 

به منظور بررسی فرض برابری واریانس های بدست آمده برای متغیر یاد شده در شرکتهای سالم و ناسالم 

استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان می دهد که میان واریانس های اختالف معنادار  1از آزمون لوین

 وجود داشته و لذا فرض برابری واریانس ها رد می شود. 

به حقوق  مشاهده می شود براساس نتایج بدست آمده از آمار توصیفی متغیرسودخالصهمانگونه که 

( برای شرکتهای سالم و ناسالم اختالف معناداری میان واریانس و میانگین آنها ROEسهام )صاحبان 

درصد اختالف میان واریانس شرکت های سالم و ناسالم  323برای این متغیر مشاهده می گردد )بیش از 

درصد اختالف برای میانگین شرکتهای سالم و ناسالم(. از اینرو می توان چنین نتیجه  165ش از و بی

( توانایی تشخیص تقلب در صورتهای ROEسهام )به حقوق صاحبان  گیری نمود که نسبت سود خالص

مالی اساسی  شرکتهای ناسالم را دارامی باشد.  همچنین به منظور بررسی بیشتر فرض وجود رابطه 

( در شرکتهای سالم و شرکتهای ROEسهام )به حقوق صاحبان  همبستگی میان متغیر نسبت سود خالص

استفاده گردید که نتایج آزمون در جدول زیر نمایش داده  tناسالم مورد بررسی در این تحقیق از آزمون 

 می شود:

                                                           
1 Levene 
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 شرکتهای سالم و ناسالمسهام در به حقوق صاحبان  زمون تی برای متغیر نسبت سود خالص: آ7جدول 

 0 = مقدار آزمون 

 
t df 

سطح 

 معناداری

میانگین 

 اختالف

 %95سطح اطمینان تفاوت 

 باال پائین 

ROE در

 شرکتهای سالم
6.341 29 .000 24.70400 16.7363 32.6717 

ROE در

 شرکتهای ناسالم
1.738 19 .098 14.91750 -3.0432 32.8782 

به حقوق صاحبان  همانگونه که از نتایج جدول فوق مالحظه می شود، میان متغیر نسبت سود خالص 

( در شرکتهای سالم و ناسالم تفاوت معناداری مشاهده می شود. بنابراین مشخص می شود ROEسهام )

یری که می توان از این نسبت برای تشخیص تقلی در صورتهای مالی اساسی  شرکتهای ناسالم بهره گ

 رو نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول نشان دهنده تأئید این فرضیه است.نمود. از این

 رگرسیون لجستیک:
( ROEحقوق صاحبان سهام )سود خالص  به  همچنین به منظور بررسی ارتباط و تأثیر گذاری نسبت 

رگرسیون لجستیک استفاده می در تشخیص تقلب در گزارشات مالی اظهار شده توسط شرکتها از آزمون 

 شود.

 کیلجست ونی: آزمون رگرس8جدول 

 

Observed 

Predicted 

 Solvency Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 
Solvency 

1 28 2 93.3 

2 18 2 10.0 

Overall Percentage   60.0 

a. The cut value is .500    

در تشخیص شرکتهای  ROEنتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهنده آن است که نسبت مالی 

موفق و صحیح عمل می کند، اما قدرت تشخیص کلی تقلب در شرکتهای سالم و  %3/93سالم بورس تا 

 در مدل رگرسیون تحقیق می باشد. %60برابر با  ROEناسالم توسط نسبت 
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 لم شو:-آزمون هاسمر
شده و واقعی متغیر  بینی معناداری کلی ضرایب رگرسیون از طریق مقایسه مقدار پیشبررسی به منظور 

 .گیردمورد بررسی قرار میلم شو -با استفاده از آزمون هاسمر های مختلف وابسته در گروه

 

 

 شو لم –: آزمون هاسمر 9جدول 

Step Chi-square Df Sig. 

1 15.718 8 .047 

نشان دهنده برازش خوب مدل رگرسیون برای این مدل  ROEلم شو در مورد متغیر -نتایج آزمون هاسمر

 می باشد.

 آزمون فرضیه فرعی دوم:

 در تقلب تشخیص )نسبت دارایی های جاری( در جاری بدهی به داراییها ی جاری دفتری ارزش نسبت"

 ".دارد نقش شرکتها صورتهای مالی اساسی 

تحقیق در تشخیص تقلب در صورتهای این  از آنجا که به منظور بررسی نقش نسبت های مورد استفاده در 

مالی اساسی  شرکتها باید ابتدا اختالف میان واریانس ها و میانگین های این نسبت ها در صورتهای مالی 

ف معنادار میان واریانس ها اساسی  سالم و ناسالم )دارای تقلب( بررسی شود. در صورت رد یا تایید اختال

جاری در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم،  بدهی بهداراییهای جاری   دفتری و میانگین نسبت ارزش

می توان چنین نتیجه گیری کرد که این نسبت در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  ناسالم  

 به داراییهای جاری  دفتری ارزش بت مالیشرکتها نقش دارند. به همین منظور میانگین و واریانس نس

 را برای هر دو گروه شرکتهای سالم و ناسالم مورد بررسی قرار می دهیم: جاری بدهی

 جاری بدهی به داراییهای جاری  دفتری ارزش مالی : نتایج آمار توصیفی برای متغیر نسبت10جدول

 های جاری( شرکتهای سالم)نسبت دارایی

 میانگین جمع بیشینه کمینه 
خطای 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار 
خطای 

 استاندارد
 آمار آمار

نسبت بدهی های 

 جاری
.65 .29 .94 .7247 .19922 .040 -1.123 .427 .167 .833 
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 جاری بدهی بهداراییهای جاری   دفتری ارزش مالی : نتایج آمار توصیفی برای متغیر نسبت 11جدول

 های جاری( شرکتهای ناسالم)نسبت دارایی

 میانگین جمع بیشینه کمینه 
خطای 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار 
خطای 

 استاندارد
 آمار آمار

نسبت بدهی 

 های جاری
.42 .52 .94 .7375 .12981 .017 -.026 .512 -1.370 .992 

)نسبت دارایی های  جاری بدهی به دفتری ارزش مالی جدول: نتایج آمار توصیفی برای متغیر نسبت

 جاری( شرکتهای ناسالم

به منظور بررسی فرض برابری واریانس های بدست آمده برای متغیر یاد شده در شرکتهای سالم و ناسالم 

استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان می دهد که میان واریانس های اختالف معنادار  1از آزمون لوین

 وجود داشته و لذا فرض برابری واریانس ها رد می شود. 

 دفتری ارزش همانگونه که مشاهده می شود براساس نتایج بدست آمده از آمار توصیفی متغیر مالی

شرکتهای سالم و ناسالم اختالف معناداری میان واریانس و میانگین جاری برای  بدهی به داراییهای  جاری 

درصد اختالف میان واریانس شرکت های سالم و  235آنها برای این متغیر مشاهده می گردد )بیش از 

 بدهی به داراییها جاری دفتری ارزش ناسالم(. از اینرو می توان چنین نتیجه گیری نمود که نسبت مالی

 شخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  شرکتهای ناسالم را دارامی باشد. جاری توانایی ت

 رگرسیون لجستیک:
همچنین به منظور بررسی ارتباط و تأثیر گذاری نسبت دارایی های جاری در تشخیص تقلب در گزارشات 

 مالی اظهار شده توسط شرکتها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده می شود.

 کیلجست ونی: آزمون رگرس12جدول 
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Observed 

Predicted 

 Solvency Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 
Solvency 

1 30 0 100.0 

2 20 0 .0 

Overall Percentage   60.0 

a. The cut value is .500    

 نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهنده آن است که نسبت دارایی های جاری در تشخیص شرکتهای

موفق و صحیح عمل می کند، اما قدرت تشخیص کلی تقلب در شرکتهای سالم و  %100سالم بورس تا

 در مدل رگرسیون می باشد. %60ناسالم توسط نسبت دارایی های جاری برابر با 

 آزمون فرضیه فرعی سوم:
 تهاشرک صورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص نسبت وجه نقد( در جاری) بدهی /نقدینگی نسبت"

 ".دارد نقش

از آنجا که به منظور بررسی نقش نسبت های مورد استفاده در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  

شرکتها باید ابتدا اختالف میان واریانس ها و میانگین های این نسبت ها در صورتهای مالی اساسی  سالم 

ف معنادار میان واریانس ها و میانگین و ناسالم )دارای تقلب( بررسی شود. در صورت رد یا تایید اختال

جاری در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم، می توان چنین نتیجه گیری  بدهی /نقدینگی های نسبت

کرد که این نسبت مالی در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  ناسالم  شرکتها نقش دارند. به 

جاری را برای هر دو گروه شرکتهای سالم و  بدهی /نقدینگی همین منظور میانگین و واریانس نسبت

 ناسالم مورد بررسی قرار می دهیم.

 : نتایج آمار توصیفی متغیر نسبت وجه نقد شرکتهای سالم و ناسالم13جدول

 میانگین جمع بیشینه کمینه 
خطای 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار 
خطای 

 استاندارد
 آمار آمار

نسبت وجه 

نقد شرکتهای 

 سالم

1.93 .00 1.93 .1760 .39468 .156 3.556 .427 13.954 .833 

نسبت وجه 

نقد شرکتهای 

 ناسالم

.80 .01 .81 .1980 .23962 .057 1.542 .512 1.599 .992 
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شرکتهای سالم و ناسالم به منظور بررسی فرض برابری واریانس های بدست آمده برای متغیر یاد شده در 

استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان می دهد که میان واریانس های اختالف معنادار  1از آزمون لوین

 وجود داشته و لذا فرض برابری واریانس ها رد می شود. 

 جاری بدهی /نقدینگی همانگونه که مشاهده می شود براساس نتایج بدست آمده از آمار توصیفی نسبت

تحقیق برای شرکتهای سالم و ناسالم اختالف معناداری میان واریانس و میانگین آنها برای این متغیر 

درصد اختالف میان واریانس شرکت های سالم و ناسالم(. از اینرو می  273مشاهده می گردد )بیش از 

صورتهای مالی توانایی تشخیص تقلب در  جاری بدهی /نقدینگی توان چنین نتیجه گیری نمود که نسبت

 اساسی  شرکتهای ناسالم را دارامی باشد. 

 رگرسیون لجستیک:
همچنین به منظور بررسی ارتباط و تأثیر گذاری نسبت وجه نقد در تشخیص تقلب در گزارشات مالی 

 اظهار شده توسط شرکتها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده می شود.

 کیلجست ونی: آزمون رگرس14جدول 

 

Observed 

Predicted 

 Solvency Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 
Solvency 

1 15 15 50.0 

2 8 12 60.0 

Overall Percentage   54.0 

a. The cut value is .500    

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهنده آن است که نسبت وجه نقد در تشخیص شرکتهای سالم 

 %60صحیح عمل می کند، و برای تشخیص شرکتهای ناسالم این توانایی برابر با موفق و  %50بورس تا 

در  %54می باشد.  اما قدرت تشخیص کلی تقلب در شرکتهای سالم و ناسالم توسط نسبتوجه نقد برابر با 

 مدل رگرسیون تحقیق می باشد.

 لم شو:-آزمون هاسمر

شده و واقعی متغیر  بینی ق مقایسه مقدار پیشمعناداری کلی ضرایب رگرسیون از طریبه منظور بررسی 

 .گیردمورد بررسی قرار میلم شو -با استفاده از آزمون هاسمر های مختلف وابسته در گروه

 لم شو –: آزمون هاسمر 15جدول 

Step Chi-square Df Sig. 

1 22.304 7 .002 

                                                           
1 Levene 
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برازش خوب مدل رگرسیون برای این لم شو در مورد نسبت وجه نقد نشان دهنده -نتایج آزمون هاسمر

 مدل می باشد.

( نشان دهنده وجود همگنی باال برای مدل رگرسیون نسبت وجه نقد 304/23همچنین آمار کلی دو باال )

 است.

 آزمون فرضیه فرعی چهارم:

 نقش شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص )نسبت بدهی( در کل دارایی/  کل بدهی نسبت"

 ".دارد

از آنجا که به منظور بررسی نقش نسبت های مورد استفاده در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  

شرکتها باید ابتدا اختالف میان واریانس ها و میانگین های این نسبت ها در صورتهای مالی اساسی  سالم 

واریانس ها و میانگین  و ناسالم )دارای تقلب( بررسی شود. در صورت رد یا تایید اختالف معنادار میان

کل در صورتهای مالی اساسی  سالم و ناسالم، می توان چنین نتیجه  دارایی/  کل بدهی مالی های نسبت

گیری کرد که این نسبت در تشخیص تقلب در صورتهای مالی اساسی  ناسالم  شرکتها نقش دارند. به 

کل را برای هر دو گروه شرکتهای سالم  دارایی/  کل بدهی مالی همین منظور میانگین و واریانس نسبت

 و ناسالم مورد بررسی قرار می دهیم.

به منظور بررسی فرض برابری واریانس های بدست آمده برای متغیر یاد شده در شرکتهای سالم و ناسالم 

استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان می دهد که میان واریانس های اختالف معنادار  1از آزمون لوین

 ود داشته و لذا فرض برابری واریانس ها رد می شود. وج

 کل شرکتهای سالم و ناسالم دارایی/  کل بدهی : نتایج آمار توصیفی متغیر نسبت16جدول

 میانگین جمع بیشینه کمینه 
خطای 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار 
خطای 

 استاندارد
 آمار آمار

نسبت بدهی 

 شرکتهای سالم
.75 .19 .94 .7450 .22584 .051 -1.546 .427 1.450 .833 

نسبت بدهی 

شرکتهای 

 ناسالم

1.07 .12 1.19 .6080 .27788 .077 -.041 .512 -.176 .992 

 دارایی/  کل بدهی همانگونه که مشاهده می شود براساس نتایج بدست آمده از آمار توصیفی متغیر نسبت

تحقیق برای شرکتهای سالم و ناسالم اختالف معناداری میان واریانس و میانگین آنها برای این متغیر  کل

                                                           
1 Levene 
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درصد اختالف میان واریانس شرکت های سالم و ناسالم(. از اینرو می  150مشاهده می گردد )بیش از 

صورتهای مالی  کل توانایی تشخیص تقلب در دارایی/  کل بدهی توان چنین نتیجه گیری نمود که نسبت

 اساسی  شرکتهای ناسالم را دارامی باشد. 

 رگرسیون لجستیک:
همچنین به منظور بررسی ارتباط و تأثیر گذاری نسبت بدهی در تشخیص تقلب در گزارشات مالی اظهار 

 شده توسط شرکتها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده می شود.

 
 کیلجست ونی: آزمون رگرس17جدول 

 

Observed 

Predicted 

 Solvency Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 
Solvency 

1 26 4 86.7 

2 14 6 30.0 

Overall Percentage   64.0 

a. The cut value is .500    

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهنده آن است که نسبت وجه نقد در تشخیص شرکتهای سالم 

صحیح عمل می کند، و برای تشخیص شرکتهای ناسالم این توانایی تنها برابر با موفق و   %7/86بورس تا 

می باشد.  اما قدرت تشخیص کلی تقلب در شرکتهای سالم و ناسالم توسط نسبتوجه نقد برابر   30%

 در مدل رگرسیون تحقیق می باشد. %64با

 گیرینتیجه
بررسی شد.  مالی های نسبت ابزار از با استفاده در اظهارنامه های مالی  تقلب تشخیصدر این مقاله  مدل 

 :اصلی فرضیه

 .دارد وجود مالی نسبتهای از استفاده با شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب بینی پیش امکان

 :فرعی های فرضیه

 تاثیر شرکتهاصورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص در سهام صاحبان حقوق به  خالص سود نسبت .1

 . دارد

 صورتهای مالی اساسی شرکتها در تقلب تشخیص در جاری بدهی دفتری دارایی جاری به ارزش نسبت. 2

 .دارد تاثیر

 .دارد تاثیر شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص در جاری بدهی نقدینگی به نسبت .3

 .دارد تاثیر شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص در کل دارایی به کل بدهی نسبت .4

 : فرضیه اصلی از حاصل نتایج با مطابق
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 با شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب بینی پیش نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان داد که امکان

 دارد.  وجود مالی نسبت های از استفاده

 با شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب بینی پیش امکان به مربوط فرضیه آزمون از حاصل نتیجه

و  ( ، کامینسکی2002ذیل مطابقت دارد: اسپاتیس ) تحقیقات نتایج با مالی  نسبت های از استفاده

، دانیل (2012)دیگران و ، پاستیلینگ(2011)  (، پرالس2006و همکاران) (، کوتسیانتیس2004همکاران )

 .(2014) و همکاران

 صاحبان به حقوق خالص سود نسبت گرفت یجهنت توان می: فرضیه فرعی اول از حاصل نتایج با مطابق

 . دارد تاثیر شرکتهاصورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص در سهام

دفتری دارایی جاری  ارزش مالی نسبت گرفت نتیجه توان می: فرضیه فرعی دوم از حاصل نتایج با مطابق

 .دارد تاثیر صورتهای مالی اساسی شرکتها در تقلب تشخیص در جاری بدهی به

 جاری بدهی نقدینگی به مالی نسبت گرفت نتیجه توان می : فرضیه فرعی سوم از حاصل نتایج با مطابق

 .دارد تاثیر شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص در

 در کل دارایی به کل بدهی نسبت گرفت نتیجه توان می: فرضیه فرعی چهارم از حاصل نتایج با مطابق

 در تقلب تشخیص مدل ، به بررسیجااین در .دارد تاثیر شرکتها صورتهای مالی اساسی  در تقلب تشخیص

های تحقیق نتایج آزمون فرضیه .شد مالی پرداخته های نسبت ابزار از استفاده با  مالی های اظهارنامه

حکایت از توان بالقوه ابزار نسبت های در تشخیص تقلب در صورت های مالی دارد.که با توجه به قبولی 

 تحلیل صورتهای و تجزیه از استفاده با که داد نشان تحقیق تمامی فرضیات تاثیر ان نیز اثبات گردید. نتایج

 .نمود اقدام مالی در گزارشگری تقلب کشف به میتوان بهادار اقاور بورس در شده پذیرفته شرکتهای مالی

حاکی  تحقیق نتایج .است مرتبط مالی در گزارشگری تقلب کشف با شده انتخاب شاخصهای به طورکلی

 بدهی نقدینگی به مالی ، نسبت کل دارایی به کل بدهی از ان است که کلیه نسبت های مالی شامل نسبت

 حقوق به  خالص سود مالی ، نسبت جاری بدهی دفتری دارایی جاری به ارزش مالی ، نسبت جاری

 متغیرهای از استفاده همچنین با در تشخیص تقلب می تواند نقش موثری داشته باشد. سهام صاحبان

 در تقلب کشف برای قدرتمندتری تحلیلیِ ابزارِ  وجود دارد تا امکان این آماری، پیشرفته روشهای و دیگر
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In this paper, the fraud detection model in financial statements is examined by using 

the financial ratios tool. The purpose of the fraud detection model is to examine the 

financial statements using the financial instrumnet tool.  

The period of this research is considered to be 1339-1394. The statistical population 

includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange. The statistical sample 

consisted of 35 healthy companies with healthy , non fraudulent statements in the 

Tehran Stock Exchange, which had been listed on the Stock Exchange before 1387, 

and during this period, at least once in the list of the Top Vocational Companies 

Declared by the Stock Exchange. Research in terms of the purpose of the theoretical 

type and in terms of analytical-experimental methodology. In order to investigate the 

relationship between independent variables and dependent variable, two –way 

independent t-test and Mann-Whitney test as well as developed logistic regression 

model were used. The results of the research showed that by using the financial 

statements analysis of listed companies Securities can be discovered in fraudulent 

financial reporting. The results of the research indicate that all financial ratios include 

the ratio of total debt to total assets, the ratio of liquidity to current debt, the financial 

ratios of current assets to current debt, and the ratio of net profit to equity in 

determining fraud. Has an effective role. 
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