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چکیده
این مقاله کارایی تکنیک های طبقه بندی با استفاده از داده کاوی ()DMدر شناسایی شرکت هایی را که صورت
های مالی خالف واقع ( )FFSمنتشر می کنند ،بررسی کرده و به شناسایی عوامل مرتبط با  FFSنیز می پردازد.
حسابرسان می توانند با بهره بردن از تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب های مدیریتی ،کار خود را ساده تر
کنند .این مطالعه تأثیر استفاده از درخت های تصمیم گیری ،شبکه های عصبی و شبکه های بیزین در شناسایی
صورت های مالی تقلبی را بررسی می نماید .بردار درون داد از نسبت های برگرفته از صورت های مالی تشکیل شده
است .سه مدل مذکئور از لحاظ عملکرد مورد مقایسه قرار می گیرند.

کلمات کلیدی :صورت های مالی تقلبی ،تقلب مدیریتی ،داده کاوی ،حسابرسی ،یونان

 .1مقدمه
امروزه حسابرسی (ممیزی) به کاری بسیار چالش بر انگیز بدل شده و شواهد زیادی موجودست مبنی براین که
انجام فعالیت های مربوط به «دستکاری در حساب ها» به شدت رواج دارد .کاسکیوارا سال  2002را از نظر
دستکاری در حساب ها« ،سالی هولناک» نامیده و ادعا می کند که این دستکاری ها هنوز هم ادامه دارد
(کاسکیوارا .)2002 ،برخی از برآوردها حاکی از آنند که تقلب و کالهبرداری ساالنه بیش از  200میلیارد دالر برای
ایاالت متحده هزینه دربردارد (ولز .)7991 ،اسپاتیس ،دامپوس و زاپونیدیس ( )2002مدعی این هستند که تقلب
در صورت های مالی ظرف چند سال اخیر به شدت رواج گرفته است .تقلب مدیریتی به معنای کالهبرداری عامدانه
از سوی مدیریت است به نحوی که ارائه صورت های مالی ساختگی گمراه کننده باعث خسارت دیدن سرمایه
گذاران و بستانکاران شود .حسابرسان می بایست حتما در طول فرایند ممیزی ،احتمال وقوع تقلب مدیریتی را
برآورد کنند .سازمان  AICPAصراحتا به مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب اذعان دارد (کالینان و ساتن،
 .)2002حسابرسان برای گسترش پیش بینی های خود از تکنیک های بازنگری تحلیلی استفاده می کنند که به آن
ها اجازه می دهد صورت وضعیت های مالی را بدون نیاز به بررسی تک تک معامالت مربوطه ،برآورد کنند .فریسر،
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هیزرلی و لین ( )7991تکنیک های بازنگری تحلیلی را در قالب گروه های غیر کمّی ،کمّی ساده و کمّی پیشرفته،
دسته بندی می کنند .تکنیک های کمّی پیشرفته شامل روش های پیچیده ای (مانند شبکه های عصبی و تحلیل
رگرسیون) است که از آمار و هوش مصنوعی گرفته شده اند.

در سال های اخیر به دلیل افزایش تعداد شرکت های ثبت شده در لیست بورس اوراق بهادار آتن (و انباشت سرمایه
از طریق کمک های عمومی) و تالش برای کاهش مالیات وضع شده بر سود ،کشف تقلب در صورت های مالی و
بررسی صالحیت این صورت ها در یونان مورد توجه عموم قرار گرفته است .در یونان همواره عموم مردم تقاضا
داشته اند صورت های مالی متقلبانه و نظرات دارای صالحیت را به عنوان نشانه هایی که وقوع ورشکستگی تجاری
را هشدار می دهند ،مورد توجه قرار گیرد .درخواست های روزافزونی نیز برای افزایش شفافیت ،پایایی و حجم
اطالعات موجود در صورت های مالی دیده می شود (اسپاتیس ،دامپوس و زاپونیدیس.)2002 ،

داده کاوی ( )DMفرایندی تکرار شونده است که در آن پیشرفت به معنای اکتشاف است؛ خواهه از طریق روش
های خودکار باشد یا شیوه های دستی DM .بیشترین فایده را در سناریوی تحلیل جستاری دارد که در آن هیچ
نظر از پیش تعیین شده ای راجع به آنچه برون داد «جالب توجه» را تشکیل خواهد داد ،وجود ندارد (کنتارتزیک،
 .)2002کاربرد تکنیک های داده کاوی برای طبقه بندی مالی ،حوزه ای مناسب برای تحقیق است .بسیاری از
سازمان های نظارتی و بخش های خاص بازجویی ،که هدفشان کشف فعالیت های متقلبانه است ،نیز تکنیک های
داده کاوی را به طور موفق به کار برده اند .با این حال ،برخالف حوزه هایی همچون پیش بینی ورشکستگی یا
درماندگی مالی که به خوبی مورد بررسی قرار گرفته اند ،تحقیق در مورد کاربرد روش های  DMدر کشف تقلب
های مدیریتی نسبتا ناچیز بوده است (کلدرون و چه2002 ،؛ کاسکیوارا2002 ،؛ کرکاس و مانولوپولوس.)2002 ،

در این مطالعه برای کشف  FFSبا استفاده از روش های طبقه بندی به وسیله داده کاوی ،داده های در دسترس
عموم از صورت های مالی شرکت های متعدد را عمیقا مورد بررسی قرار می دهیم .هدف این مقاله شناسایی عوامل
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اقتصادی است که حسابرسان باید هنگام بررسی احتمال وقوع  FFSاز آن ها استفاده کنند .یکی از اهداف اصلی ما
معرفی ،کاربرد و ارزیابی استفاده از روش های داده کاوی در ایجاد تمایز میان مشاهدات فاقد و دارای تقلب است.

هدف تحقیق حاضر اینست که با به کارگیری تکنیک های داده کاوی آماری و هوش مصنوعی ( )AIکه بر داده
های در دسترس عموم صورت های مالی اعمال می شوند ،به تحقیقات مربوط به کشف تقلب مدیریتی کمک نماید.
مزیت نظری روش های AIاینست که این شیوه ها پیش فرض های قراردادی را بر متغیرهای ورودی تحمیل نمی
کنند .با این حال ،نتایج گزارش شده روش های  AIبه طور جزئی یا مقطعی از نتایج روش های آماری پیشی می
گیرند.

در این تحقیق قابلیت کاربرد سه تکنیک داده کاوی در کشف تقلب مدیریتی آزموده شده است :درخت های تصمیم
گیری ،شبکه های عصبی و شبکه های بیزین .این سه روش از لحاظ دقت در پیش بینی ،با یکدیگر مقایسه می
شوند .داده های ورودی عمدتا از نسبت های مالی برگرفته از صورت های مالی (یعنی ترازنامه ها و صورت درآمدها)
تشکیل شده اند.نمونه آماری شامل داده هایی از  17شرکت تولیدی یونان است .روابط میان متغیرهای ورودی و
نتایج طبقه بندی به وسیله روش های مورد استفاده شناسایی و نشان داده شدند.

مقاله به این صورت پیش می رود :بخش  2مروری دارد بر تحقیقات مرتبط پیشین .بخش  2در مورد روش تحقیق
استفاده شده توضیح می دهد .بخش  2مدل های ساخته شده را توصیف و نتایج را تحلیل می کند .در نهایت هم در
بخش  5نتیجه گیری و جمع بندی مطالب انجام می شود.

 .2تحقیقات پیشین
درسال  ،7991هیأت استانداردهای حسابرسی بیانیه شماره  22استانداردهای حسابرسی ( )SASتحت عنوان
«توجه به تقلب در ممیزی صورت مالی» را منتشر کرد .این استاندارد حسابرسان را ملزم می کند ریسک تقلب را در
طول هر ممیزی ارزیابی کنند و آن ها را تشویق می کند که در هنگام انجام این ارزیابی ها هم به سیستم های
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کنترل داخلی و هم به نگرش مدیریت در مورد این سیستم ها توجه داشته باشند .عوامل ریسک یا «پرچم های
قرمز» مربوط به گزارش مالی متقلبانه را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد (بیانیه  ،SASشماره )7( :)22
ویژگی های مدیریت و تأثیرات آن بر محیط کنترل )2( ،شرایط صنعت ،و ( )2ویژگی های اجرایی و ثبات مالی.
کمیته بین المللی فعالیت های حسابرسی ( )IAPCدر فدراسیون بین المللی حسابداران ،بیانیه جهانی حسابرسی
( )ISAشماره  220را به تصویب رساند .این استاندارد به برداشت حسابرسان مبنی بر احتمال وجود خطا و ریسک
تقلب احترام گذاشته و بحث های پیرامون محدودیت های درونی حسابرسان در کشف تقلب ،به ویژه تقلب مدیریتی
را تصریح می کند .به عالوه ،این استاندارد تقلب مدیریتی و کارمندی را از یکدیگر جدا کرده و بحث مفصلی راجع
به گزارشگری مالی متقلبانه انجام می دهد.

کشف تقلب مدیریتی با استفاده از روندهای معمول حسابرسی ،کاریست دشوار (پورتر و کمرون7921 ،؛ کودر،
 .)7999اوال ،دانش اندکی راجع به ویژگی های تقلب مدیریتی موجودست .ثانیا ،به دلیل وقوع کم این نوع تقلب،
اکثر حسابرسان تجربه الزم برای کشف آن را ندارند .نهایتا ،مدیران عمدا تالش می کنند حسابرسان را گمراه کنند
(فنینگ و کاگر .)7992 ،برای چنین مدیرانی که محدودیت های هر گونه ممیزی را درک می کنند ،فرایندهای
استاندارد حسابرسی ممکنست ناکافی باشند .این محدودیت ها حاکی از نیاز به وجود فرایندهای تحلیلی بیشتر
برای کشف ثمربخش تقلب های مدیریتی هستند .همچنین به این نکته هم توجه شده است که تأکید فزاینده بر
ارزیابی سیستم ،با جایگاه این حرفه از نظر کشف تقلب مغایرت دارد؛ چراکه بیشتر تقلب های قابل توجه در سطوح
باالی سازمان اتفاق می افتند که در آن کنترل و سیستم کمترین میزان تسلط و تأثیر را دارند (کالینان و ساتن،
.)2002

مطالعات اخیر تالش کرده اند مدل هایی برای پیش بینی وجود تقلب مدیریتی بسازند .نتایج تحلیل رگرسیون
 logitاز  15شرکت دارای تقلب و  15شرکت بدون تقلب ،نشان داده است که شرکت های فاقد تقلب دارای هیأت
مدیره هایی هستند که درصد اعضای بیرونی در آن ها به مراتب بیشتر از هیأت مدیره شرکت های دارای تقلب
است (بیزلی .)7997 ،هانسون ،مک دونالد ،مسیر و بل ( )7997از یک مدل پاسخ کیفی تعمیم یافته قدرتمند برای
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پیش بینی تقلب مدیریتی بر مبنای داده های تولید شده توسط یک شرکت بین المللی حسابداری دولتی ،استفاده
کردند .این مدل شامل تکنیک های  probitو  logitاست .نتایج نشان دهنده قدرت پیش بینی باالیی برای برآورد
هزینه متقارن و نامتقارن بود.

آینینگ ،جونز و لوپیکی ( )7991آزمایشی انجام دادند تا دریابند آیا استفاده از یک سیستم تخصصی عملکرد
حسابرسان را ارتقا می دهد یا خیر .آن ها دریافتند حسابرسانی که از سیستم های تخصصی بهره می بردند ،در
شرایط دارای سطوح مختلف ریسک-تقلب ،عملکرد بهتری داشته و تصمیمات یکنواخت تری در مورد اقدامات
حسابرسی مقتضی اتخاذ کرده اند .گرین و چوی ( )7991یک مدل شبکه عصبی برای طبقه بندی تقلب ایجاد
کردند .ورودی های این مدل شامل  5نسبت و  2وضعیت حساب بود .نتایج حاکی از این بود که شبکه های عصبی
از ظرفیت باالیی برای استفاده به عنوان یک ابزار کشف تقلب برخوردارند .وجود تقلب در یک صورت مالی طبق این
طبقه بندی ،حسابرس را آگاه می کند که باید بررسی های بیشتری صورت دهد .فنینگ و کاگر ( )7992از شبکه
عصبی برای ایجاد یک مدل کشف تقلب استفاده کردند .بردار ورودی آن ها شامل نسبت های مالی و متغیرهای
کیفی بود .آن ها عملکرد مدل خود را با تحلیل تابع مبین درجه دوم و خطی و نیز رگرسیون لجستیک مقایسه
کرده و مدعی شدند که مدل آن ها در کشف تقلب کارایی باالتری نسبت به روش های آماری معمول دارد.

سامرز و سوینی ( )7992یک مدل  logitآبشاری را برای بررسی رابطه میان تجارت افراد داخل شرکت و تقلب،
ساختند .آن ها دریافتند که در هنگام وجود تقلب ،افراد درون شرکت از طریق فعالیت های فروش عمده ،از میزان
سهام تحت اختیار خود می کاهند .ابوت ،پارک و پارکر ( )2000از تحلیل آماری رگرسیون برای بررسی تأثیر وجود
یک هیأت ممیزی مستقل بر کاهش احتمال وقوع تقلب ،بهره گرفتند .آنان دریافتند احتمال این که شرکت های
دارای هیأت های حسابرسی شامل مدیرانی مستقل که حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه می دهند ،به دلیل ارائه
گزارش های مالی متقلبانه یا گمراه کننده تحریم شوند ،کمتر است.
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بل و کارسلو ( )2000یک مدل رگرسیون لجستیک را برای برآورد احتمال ارائه گزارش های مالی متقلبانه برای یک
ارباب رجوع متقاضی ممیزی ،تحت شرایط عوامل ریسک-تقلب مختلف ،ایجاد کرده و آزمودند .عوامل ریسک قابل
توجه گنجانده شده در مدل نهایی شامل این موارد بودند :محیط کنترل درونی ضعیف ،رشد سریع شرکت،
سوددهی نسبی ناکافی یا ناپایدار ،مدیریتی که تأکید بیش از حدی بر پیش بینی عواید جلسات دارد ،مدیریتی که
به حسابرسان دروغ گفته یا شدیدا طفره می رود .وضعیت مالکیت نهاد مورد نظر (دولتی یا خصوصی) و میزان
تعامل میان محیط کنترلی ضعیف و نگرش های متخاصمانه مدیریت نسبت به گزارشگری مالی .اسپاتیس ()2002
مدلی برای کشف صورت های مالی دستکاری شده ساخت .وی در این مدل از روش آماری رگرسیون لجستیک بهره
گرفت .در این مدل از دو بردار ورودی جایگزین شامل نسبت های مالی استفاده شد .میزان دقتی که گزارش شد،
بیش از  22درصد بود .این نتایج حکایت از آن دارند که احتمال کشف  FFSاز طریق تحلیل صورت های مالی
منتشر شده ،وجود دارد .اسپاتیس و همکاران ( )2002برای ساخت یک مدل کشف صورت های مالی دستکاری
شده ،از روش  UTADISاستفاده کردند .این روش برمبنای یک چارچوب مبتنی بر رگرسیون غیرپارامتری عمل
می کند .آن ها همچنین از روش های تحلیل تابع مبین و رگرسیون  logitنیز به عنوان معیارهای سنجش بهره
بردند .نتایج آنان حاکی از اینست که روش  UTADISاز لحاظ نمونه اعتبارسنجی و آموزش ،بهتر از دیگر روش ها
عمل می کند .نتایج آن ها همچنین نشان داد که نسبت های «کل بدهی به کل سرمایه» و «موجودی به فروش»،
عوامل توضیحی مرتبط با  FFSهستند.

 .3روش تحقیق
 3.1داده ها
نمونه آماری ما شامل داده هایی از  17شرکت تولیدی یونانی بود (هیچ شرکت مالی را مورد استفاده قرار ندادیم).
حسابرسان تمامی شرکت های موجود در این نمونه را مورد بررسی قرار دادند .برای  22مورد از این شرکت ها،
نشانه یا تأییدیه ای منتشر شده مبنی بر ارائه  FFSوجود داشت .برمبنای پارامترهای زیر ،یک صورت مالی در گروه
صورت های خالف واقع قرار داده می شد :جای گرفتن در زمره مواردی که حسابرسان از نظر صحت وضعیت های
مالی شدیدا به آن ها شک داشتند ،مشاهدات مقامات مالیاتی مبنی بر وجود ناترازی های مالیاتی مهمی که
7

جایگزین ترازنامه ها و صورت درآمد سالیانه شرکت ها شده بودند ،کاربرد قوانین یونان در زمینه ارزش خالص
منفی ،قرار گرفتن در لیست شرکت هایی که به دالیل مربوط به دستکاری در اطالعات مالی شرکت ،از سوی بورس
اوراق بهادار یونان تحت نظارت یا «ممنوع المعامله» قلمداد شده بودند و ،وجود دادرسی های درحال انجام مربوط
به  FFSیا تخطی های مالیاتی مهم.

شرکت های  22گانه دارای  FFSدر کنار  22شرکت بدون FFSقرار داده شدند .این شرکت ها بر این اساس جزء
شرکت های فاقد  FFSقرار گرفتند که در گزارش های ارائه شده توسط حسابرسان ،پایگاه داده های مالی و مالیاتی
و نیز در سازمان معامالت آتن ،هیچ گونه نشانه یا تأییدیه ای مبنی بر انتشار  FFSاز سوی آن ها به چشم نمی
خورد .البته ،قطعا این مسئله بدین معنا نبود که صورت های مالی این شرکت ها به هیچ وجه دستکاری نشده و یا
در آینده رفتاری در راستای  FFSاز آن ها سر نخواهد زد .این امر تنها تضمین می کرد که در جستجویی مفصل
در این رابطه ،هیچ گونه  FFSیافت نشده است .تمامی متغیرهای استفاده شده در نمونه آماری از صورت های مالی
رسمی (مانند ترازنامه های مالی و صورت وضعیت حساب ها) استخراج شد .این بدان مععناست که ثمربخشی این
مطالعه تنها به دلیل استفاده صرف از داده های مالی شرکت های یونانی ،محدود نمی شود.

3.2متغیرها
انتخاب متغیرها برای استفاده به عنوان گزینه های جایگذاری شده در بردار ورودی ،براساس تحقیقات قبلی مرتبط
با  FFSصورت گرفت .تحقیقاتی مانند کارهای اسپاتیس ( ،)2002اسپاتیس و همکاران ( ،)2002فنینگ و کاگر
( ،)7992پرسنز ( ،)7995استایس ( ،)7997فروز ،پارک و پاستینا ( ،)7997لوبکی ،آینینگ و ویلینگهام ( )7929و
کینی و مک دنیل ( ،)7929شامل شاخصه های پیشنهادی  FFSبودند.

درماندگی مالی می تواند انگیزه ای برای تقلب مدیریتی باشد (فنینگ و کاگر7992 ،؛ استایس7997 ،؛ لوبکی و
همکاران7929 ،؛ کینی و مک دنیل .)7929 ،به منظور ایجاد نسبتی برای درماندگی مالی ،از نمرات  Zمشهور
آلتمن استفاده کردیم .آلتمن در اثر پیشتاز خود نسبت نمره  Zرا برای برآورد درماندگی مالی ایجاد کرد (آلتمن،
8

 .)7972از آن پس ،بسیاری از محققان در تحقیقات مرتبط با درماندگی مالی و پیش بینی ورشکستگی ،از نمره Zاو
استفاده های زیادی بردند.

پرسنز ( )7995ادعا می کند این سؤال که آیا بدهی زیاد با  FFSدر ارتباط است یا خیر ،پاسخ مشخصی ندارد.
البته ساختاری با بدهی باال می تواند احتمال وقوع  FFSرا افزایش دهد؛ چراکه باعث می شود ریسک از مدیران و
صاحبان سهم در شرکت به سمت صاحبان بدهی ها حرکت کند .ممکنست مد یران به دلیل نیاز به ادای دیون
طبق قرارداد ،مجبور به دستکاری صورت های مالی شوند .این بدان معناست که بدهی های بیشتر ممکنست
احتمال انتشار  FFSرا افزایش دهد .ما این احتمال را با استفاده از لگاریتم مجموعع بدهی ها (،)LOGDEBT
نسبت بدهی به سهم ( )DEBTEQو نسبت کل بدهی به کل دارایی ( ،)TDTAاندازه گیری کردیم.

انگیزه ای دیگر برای تقلب مدیریتی ،نیاز به رشد مداومست .شرکت هایی که در کسب نتایجشبیه به عملکرد
سابقشان ناکامند ،ممکنست برای تداوم حرکت در مسیر قبلی خود دست به فعالیت های متقلبانه بزنند (استایس،
آلبرکت و براون .)7997 ،ممکنست شرکت هایی که رشد سریعی دارند ،از توان فرایندهای کنترلیبرای نظارت
مناسب هم سریع تر حرکت کنند فنینگ و کاگر .)7992 ،ما از نسبت رشد فروش ( )SALGRTHبه عنوان
مقیاسی برای سنجش میزان رشد استفاده کردیم.

گروهی از حساب ها (که به برآوردهایی غیر عینی منجر می شوند )،حسابرسی دشوارتری داشته و درنتیجه در
معرض دستکاری متقلبانه خواهند بود .میزان حساب های دریافتنی ،موجود و فروش در چنین گروهی قرار می
گیرند .پرسنز ( ،)7995استایس ( )7997و فروز و همکاران ( )7997مدعی اینند که ممکنست مدیریت شرکت
حساب های دریافتنی را دستکاری نماید .فعالیت متقلبانه ثبت فروش پیش از وصول مبالغ مربوطه می تواند خود را
در غالب افزایش میزان حساب های دریافتنی نشان دهد (فنینگ و کاگر .)7992 ،ما میزان حساب های دریافتنی را
با استفاده از نسبت حساب های دریافتنی به فروش ( ،)RECSALنسبت حساب های دریافتنی به حساب های

9

دریافتنی متعلق به دو سال پیاپی ( )RETRENDو متغیر دیجیتال  ،REC11که نشان دهنده تغییری 70
درصدی است ،چک می کنیم.

بسیاری از محققان اعتقاد دارند که ممکنست مدیریت به دستکاری میزان موجودی مبادرت کند (استایس7997 ،؛
پرسنز7995 ،؛ شیلیت .)2002 ،گزارش موجودی با بهایی کمتر و ثبت موجودی ازکارافتاده ،تکنیک هایی شناخته
شده در این راستا هستند .ما میزان موجودی را با استفاده از نسبت موجودی به فروش ( )INNVSALو نسبت
موجودی به کل دارایی ها ( )INVTAچک می کنیم .احتمال دستکاری حاشیه ناخالص نیز وجود دارد .ممکنست
شرکت میزان فروش را با بهای متناظر اجناس فروخته شده مطابقت ندهد و درنتیجه باعث افزایش حاشیه ناخالص،
درآمد خالص و تقویت ترازنامه شود (فنینگ و کاگر .)7992 ،ما مقدار حاشیه ناخالص را با استفاده از نسبت فروش
منهای حاشیه ناخالص ( ،)COSALنسبت سود ناخالص به مجموع دارایی ها ( ،)GPTAنسبت حاشیه ناخالص به
حاشیه ناخالص متعلق به دوسال پیاپی ( )GMTRENDو متغیر دوشاخه  ،GM11که افزایشی  70درصدی
نسبت به ارزش سال گذشته را نشان می دهد ،می آزماییم.

اسپاتیس ( )2002در یک تحقیق رگرسیون لجستیک روی پیش بینی  ،FFSادعا می کند که نسبت های سود
خالص به مجموع دارایی ها ( )NPTAو سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها ( )WCTAهمبستگی معناداری
را نشان می دهند .به عالوه ،اسپاتیس و همکاران ( )2002عقیده دارند که معناداری نسبت سود خالص به فروش
( )NPSALنیز ثابت شده است.

در مطالعه حاضر« ،نسبت های هشداردهنده» (پرچم های قرمز) دیگری در مورد صورت های مالی نیز از لحاظ
ارتباط با پیش بینی  FFSمورد بررسی قرار می گیرند .این نسبت ها عبارتند از :لگاریتم مجموع دارایی ها
( ،)LTAسرمایه در گردش ( ،)WCAPنسبت اموال ،ماشین آالت و تجهیزات (دارایی های ثابت خالص) به
مجموع دارایی ها ( ،)NFATAنسبت فروش به مجموع دارایی ها ( ،)SALTAنسبت دارایی های جاری به دیون
جاری ( ،)CACLدرآمد خالص به دارایی های ثابت ( ،)NIFAنقدینگی به مجموع دارایی ها (،)CASHTA
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دارایی های آنی به دیون جاری ( ،)QACLمیزان عواید پیش از محاسبه بهره و مالیات ( )EBITو نسبت بدهی
های بلندمدت به مجموع دارایی ها (.)LTDTA

در مجموع 21 ،نسبت مالی را گردآوری کردیم .در تالش برای کاهش بعدیت ،از آزمون  ANOVAاستفاده کردیم
تا ببینیم آیا تفاوت های میان گروه ها برای هر متغیر ،معنادارست یا خیر .درصورت معنادار نبودن تفاوت (باال بودن
مقدار  ،)Pمتغیر مورد نظر فاقد اطالعات مفید در نظر گرفته می شد .جدول  7میانگین ها ،انحراف های معیار،
مقادیر  Fو مقادیر  Pبرای هر متغیر را نشان می دهد.

نوشته های ایتالیک نشان دهنده متغیرهای منتخب هستند.

چنان که می توان در جدول  7مشاهده کرد 70 ،متغیر مقدار  Pپایین را نشان می دهند ( .)p< 0.05این متغیرها
برای جایگذاری در بردار ورودی انتخاب و متغیرهای باقی مانده کنار گذاشته شدند .متغیرهای منتخب عبارت بودند
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از WCTA ،NPTA ،TDTA ،ZSCORE ،WCAP ،EBIT ،COSAL ،SALTA ،DEBTEQ :و
.GPTA

3.3

روش ها

شناسایی صورت های مالی متقلبانه را می توان یک مسئله طبقه بندی معمول در نظر گرفت و طبقه بندی هم یک
فرایند دو مرحله ای است .در گام اول یک مدل با استفاده از نمونه ای آموزشی پرورانده می شود .این نمونه آماری
به صورت گروه های چندعضوی (ردیف ها) و خصوصیات (ستون ها) سازماندهی می شوند .یکی از خصوصیات،
یعنی مشخصه برچسب دسته ،حاوی مقادیری است که دسته از پیش تعیین شده ای را که هر گروه به آن تعلق
دارد ،نشان می دهند .این مرحله را آموزش تحت نظارت نیز می نامند .در گام دوم ،مدل تالش می کند مواردی را
که به نمونه آماری آموزشی تعلق ندارند و نمونه اعتبارسنجی را تشکیل می دهند ،دسته بندی کند.

داده کاوی چندین روش طبقه بندی برگرفته از حوزه های آمار و هوش مصنوعی را ارائه می کند .سه روش که به
لحاظ قدرت طبقه بندی از اعتبار باالیی برخوردارند ،در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند .این روش ها عبارتند
از درخت های تصمیم گیری ،شبکه های عصبی و شبکه های بیزین.

3.3.1

درخت تصمیم گیری

درخت تصمیم گیری ( )DTساختاری درختی شکل است که در آن هر یک از گره ها نشان دهنده یک آزمون روی
یکی از خصوصیات بوده و هر شاخه نیز یکی از نتایج هر آزمون را نشان می دهد .بدین ترتیب ،درخت تصمیم تالش
می کند مشاهدات را به زیرگروه های متقابل منحصر به فرد تقسیم کند .خوبی یک تفکیک بسته به انتخاب
براساس خصوصیتی است که نمونه آماری را به بهترین شکل جدا می کند .نمونه به طور پی در پی به زیرمجموعه
های مختلف تقسیم می شود ،تا جایی که هیچ تقسیم دیگری نتواند تفاوت های معنادار آماری ایجاد کند و یا
زیرمجموعه ها آنقدر کوچک باشند که نتوانند مجددا به طور معنادار تقسیم شوند .چندین الگوریتم جداکننده ارائه
شده اند .در کشف خودکار تعامل ( ،)AIDمععنادارترین آماره  Tدر هر تحلیل واریانس ،مورد استفاده قرار می
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گیرد .روش کایاسکوئر  AIDاز کایاسکوئر استفاده کرده و درخت های رگرسیون و طبقه بندی ( )CARTاز یک
شاخص پراکندگی بهره می برند (کو و لو .)2002 ،ما در این مطالعه از الگوریتم مشهور  ID3استفاده کردیم.
الگوریتم  ID3برای انتخاب خصوصیت تفکیک کننده ،از مقیاسی مبتنی بر گشتاور بهره می برد که به حصول
اطالعات مشهورست (هن و کمبر.)2000 ،

تقسیم پیاپی نمونه ممکنست درختی بزرگ تولید کند .ممکنست برخی از شاخه های این درخت درهم ریختگی
هایی (مانند مقادیر خالف واقع یا واخوردها) را در مجموعه آموزشی نشان دهند .به همین دلیل نیاز به هرس کردن
درخت داریم .هرس کردن درخت به معنای حذف گره های تقسیم کننده به شکلی است که لطمه چشمگیری به
میزان دقت مدل وارد نشود.

برای طبقه بندی موردی که پیش تر آن را ندیده ایم ،مقادیر خصوصیات آن مورد را براساس گره های تفکیک
کننده درخت تصمیم ،می آزماییم .براساس این آزمون ،مسیری را دنبال می کنیم که به پیش بینی دسته مربوط به
آن مورد منجر شود .مزیت اصلی درخت های تصمیم گیری اینست که آن ها راهی معنادار برای نمایش دانش
کسب شده فراهم آورده و درصورت لزوم ،استخراج قوانین طبقه بندی را به کاری ساده بدل می کند.

3.3.2

شبکه عصبی

شبکه عصبی ( )NNیک فناوری کامل با نظریه ای تثبیت شده و حوزه های کاربرد معلوم است .یک  NNشامل
تعدادی نورون ،یعنی واحدهای پردازشی به هم پیوسته ،است .مقداری عددی به نام «وزن» برای هریک از اتصال ها
وجود دارد .هر نورون سیگنال هایی را از نورون های متصل به خود دریافت کرده و سیگنال ورودی ترکیبی محاسبه
می شود .مجموع سیگنال ورودی برای نورون jبرابرست با ،uj = Rwtj * xکه در آن xiسیگنال ورودی از نورون i

بوده و  wjiوزن اتصال بین نورون های  jو  iاست .اگر قدرت سیگنال ورودی ترکیبی از مقداری آستانه ای فراتر
رود ،نتیجتا مقدار ورودی توسط تابع انتقالی نورون تغییر یافته و نهایتا هم نورون شروع به کار می کند (هن و
کمبر.)2000 ،
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نورون ها به صورت الیه الیه قرار می گیرند .یک شبکه الیه ای حداقل از یک الیه ورودی (ابتدایی) و یک الیه
خروجی (انتهایی) تشکیل شده است .در بین این الیه های ورودی و خروجی ،ممکنست یک یا چند الیه مخفی
وجود داشته باشد .انواع مختلف  ،NNتعداد الیه های متفاوتی دارند .شبکه های عصبی از نوع «نقشه خود
سازماندهی» ( )SOMدارای یک الیه ورودی و یک الیه خروجی هستند درحالی که یک شبکه عصبی «انتشار
معکوس» ،یک یا چند الیه مخفی اضافی هم دارد.

پس از تعریف معماری شبکه ،باید شبکه را پروراند .در شبکه های انتشار معکوس ،الگویی بر الیه ورودی اعمال شده
و برون دادی نهایی هم در الیه خروجی محاسبه می گردد .برون داد حاصله با نتیجه مطلوب مقایسه شده و خطاها
با انطباق وزن اتصاالت به طور معکوس در  NNمنتشر می شوند .این فرایند آنقدر تکرار می شود تا نرخ خطای قابل
قبولی به دست آید.

شبکه های عصبی هیچ نظری درمورد استقالل خصوصیات نداده ،قابلیت کنترل داده های شلوغ یا ناپایدار را داشته
و برای حل مسائلی که در آن ها استفاده از هیچ راه حل الگوریتمی ممکن نیست ،جایگزینی مناسبند .ازآنجایی که
 NNهای انتشار معکوس به محبوب ترین شبکه های عصبی برای پیش بینی و طبقه بندی مسائل تبدیل شده اند
(سول و ونکتچلم ،)7995 ،ماهم تصمیم گرفتیم در مطالعه حاضر یک شبکه عصبی انتشار معکوس تولید کنیم.

3.3.3

شبکه بیزین

طبقه بندی بیزین برمبنای قضیه آماری بیز است .قضیه بیز راه حلی برای محاسبه احتمال پسین فراهم می کند.
براساس قضیه بیز ،اگر  Hفرضیه ای باشد (مانند این که مورد  Xمتعلقست به دسته  ،)Cاحتمال درستی فرضیه
برابرست با.P(H\X = (P(X|H) * P(H))/P(X) :
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اگر مورد  Xمتعلق به یکی از دسته های جایگزین باشد ،طبقه بندی کننده بیزین به منظور دسته بندی مورد

مذکور ،احتماالت ) P(Ct\Xرا برای تمامی دسته های محتمل Ctمحاسبه کرده و مورد  Xرا به گروهی که
بیشترین احتمال ) P(C\Xرا دارد انتقال می دهد.

افراد بی تجربه در طبقه بندی بیزین ،فرض استقالل شرایط دسته را مطرح می کنند که براساس این فرض ،تأثیر
مقدار یک خصوصیت بر دسته ای خاص مستقل از مقادیر دیگر خصوصیات است .این فرض محاسبه ) P(CjXرا
ساده می کند .درصورت درست بودن این فرض ،افراد بی تجربه در طبقه بندی بیزین بیشترین میزان دقت را نسبت
به دیگر افراد طبقه بندی کننده خواهند داشت .با این حال ،در بسیاری از موارد چنین فرضی درست نیست؛ چراکه
وابستگی هایی نیز میان خصوصیات وجود دارد.

شبکه های بیزین ( )BBNامکان نمایش وابستگی های میان زیرمجموعه های خصوصیات را فراهم می آورند .یک
 BBNنموداری غیرمدور هدایت شده است که در آن هر گره نشان دهنده یک خصوصیت است و هر پیکان نشان
دهنده یک وابستگی احتمالی .اگر پیکانی از گره  Aبه گره  Bکشیده شود A ،والد  Bبوده و  Bهم فرزند  Aاست.
در چنین گره ای هر یک از متتغیرها به طور شرطی و با توجه به والدینش ،مستقل از غیر فرزندانش است (هن و
کمبر.)2000 ،

برای هر گره  Xجدول احتماالتی وجود دارد که احتمال شرطی هر مقدار  Xرا به ازای هر یک از ترکیبات احتمالی
مقادیر والدین آن مشخص می کند (توزیع شرطی |P(Xوالدین))).(Xاحتمال یک گروه چندعضوی ( x1, x2,...,
 )xnدارای تعداد Nخصوصیت ،برابرست با:
))P(x1, X2,...,x„) = PP(Xi | Parents(x,
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ساختار شبکه را می توان از قبل تعریف کرد و یا از روی داده ها استنباط نمود .برای طبقه بندی ،می توان یکی از
گره ها را به عنوان گره یک دسته تعیین کرد .شبکه می تواند احتمال هر یک از دسته های جایگزین را محاسبه
کند.

 .4آزمایشات و تحلیل نتایج
سه مدل مختلف ،هریک براساس روشی جداگانه ،ساخته شدند .ابتدا مدل درخت تصمیم گیری با استفاده از نسخه
تحقیقاتی نرم افزار  Sipinaو با سطح اطمینان  0005ساخته شد .از کل نمونه به عنوان مجموعه آموزشی استفاده
کردیم .شکل  7درخت تصمیم گیری ساخته شده را نشان می دهد.

مدل براساس نمونه آموزشی مورد آزمون قرار گرفته و توانست  12مورد را به درستی طبقه بندی کند (عملکرد کلی
 97درصد) .به طور خاص تر ،درخت تصمیم گیری تمامی موارد غیر متقلبانه ( 700درصد) و  25مورد از میان 22
صورت متقلبانه ( 92درصد) را به درستی طبقه بندی کرد.

چنان که در شکل  7می توان دید ،الگوریتم از نمره  Zب عنوان اولین تفکیک کننده استفاده می نماید .از میان 22
شرکت متقلب 25 ،مورد آن ها مقدار نمره Zبسیار پایینی را نشان می دهند (نمره  Zکمتر از  .)7029ازآنجایی که
آلتمن نمره  Zبرابر  7027را به عنوان حد تعریف درماندگی مالی برای شرکت های تولیدی ایاالت متحده درنظر
گرفت (آلتمن ،)2007 ،می توانیم نتیجه بگیریم شرکت های دچار درماندگی مالی موجود در نمونه آماری ما ،به
دستکاری صورت های مالی خود تمایل دارند.

دو متغیر مربوط به سوددهی ( NPTAو  )EBITبه عنوان تفکیک کننده های سطح دوم مورد استفاده قرار
گرفتند .هیچ یک از شرکت های متقلب دارای نمره  Zباال ،سوددهی باالیی را نشان نمی داد .جدول  2متغیرهای
جداکننده را به ترتیب قرار گرفتن در درخت تصمیم گیری به نمایش می گذارد.
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در دومین آزمایش ،مدل شبکه عصبی را ساختیم .به عنوان نرم افزار طبقه بندی از شبکه های غیرخطی Nuclass
 7استفاده کردیم تا شبکه مفهومی تغذیه رو به جلو را بسازیم .پس از آزمودن تعدادی از طرح های جایگزین و
انجام آموزش های پیش نیاز ،وضعیتی شامل یک الیه مخفی حاوی  5گره مخفی را برگزیدیم.

شکل  :1درخت تصمیم گیری

شبکه انتخاب شده به وسیله کل نمونه پرورانده شده و براساس مجموعه آموزشی مورد آزمون قرار گرفت .شبکه به
طور پیاپی به کار خود ادامه داده و با طبقه بندی درست تمامی موارد به عملکرد  700درصدی دست یافت.
متأسفانه نرم افزار رابط واضحی به سمت اوزان پیوندگاهی اتصاالت در اختیار نگذاشت و درنتیجه برآورد میزان
اهمیت هر یک از متغیرهای ورودی میسر نشد.
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در آزمایش سوم ،یک شبکه بیزین ( )BBNساختیم .برای این کار از نرم افزار theBN Power Predictor
استفاده کردیم .این نرم افزار توانایی فراگیری یک طبقه بندی کننده از روی داده ها را دارد .الگوریتم به کار رفته به
دسته الگوریتم های مبتنی بر آزمون استقالل شرطی تعلق داشته و نیاز به مرتب کردن گره ها ندارد (چنگ و
گراینر .)2007 ،به دلیل محدودیت های نرم افزار ،مجبور بودیم مقادیر را از هم تفکیک نماییم .پس از آزمودن روش
های تفکیک مختلف (عمق یکسان ،عرض یکسان) ،سرانجام روش تفکیک تحت نظارت را برگزیدیم .روش تفکیک
تحت نظارت مبتنی بر گشتاور ،برخالف دیگر روش های تفکیک ،از اطالعات مربوط به دسته ها بهره می گیرد .این
امر احتمال کمک فواصل تعیین شده به باال رفتن دقت طبقه بندی ،را افزایش می دهد (هن و کمبر.)2000 ،

به منظور پروراندن شبکه بیزین ،از کل نمونه به عنوان مجموعه آموزشی استفاده کردیم .پس از اتمام آموزش،
شبکه براساس مجموعه آموزشی مورد آزمایش قرار گرفت .شبکه توانست  12مورد (عملکرد  95درصد) را به
درستی طبقه بندی کند .به طور خاص ،این شبکه قادر بود  21مورد دارای تقلب ( 91درصد) و  25مورد فاقد تقلب
( 92درصد) را به درستی طبقه بندی نماید .شکل  2شبکه بیزین ساخته شده را نمایش می دهد.

چنان که می توان در شکل  2مشاهده کرد ،به نظر می رسد شبکه بیزین جنبه عمومی تری را در مورد انگیزه های
دستکاری صورت های مالی نشان دهد .براساس این شبکه ،تقلب وابستگی های زیادی را نسبت به متغیرهای
ورودی نمره  SALTA ،NPTA ،DEBTEQ ،Zو  ،WCTAنشان می دهد .هریک از این متغیرها بیانگر جنبه
متفاوتی از وضعیت مالی شرکت است .نمره  Zبه درماندگی مالی اشاره دارد DEBTEQ ،به نسبت بدهی به
دارایی NPTA ،به سوددهی SALTA ،به عملکرد فروش و  WCTAبه توانایی پرداخت بدهی.

بنابراین ،به نظر می رسد شبکه بیزین وابستگی های میان دستکاری در صورت های مالی و تعداد قابل توجهی از
جنبه های مالی شرکت را ثبت کند .جدول  2متغیرهای انتخاب شده برای قرار گرفتن در شبکه بیزین را نشان می
دهد.
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جدول  2عملکرد هر سه مدل بر روی نمونه آموزشی را نشان می دهد .نتایج حاکی از اینست که مدل  NNکارایی
بسیار باالیی در ایجاد تمایز میان شرکت های دارای تقلب و فاقد تقلب دارد و پس از آن هم به ترتیب مدل های
 BBNو  ID3قرار می گیرند.

 4.1سنجش اعتبار مدل ها
استفاد ه از مجموعه آموزشی به منظور برآورد عملکرد مدل ،ممکنست باعث جهتگیری در قضاوت شود .در بسیاری
از موارد ،مدل ها به جای «یادگیری»،تمایل دارند نمونه را به حافظه بسپارند (بیش برازش داده ها) .برای پرهیز از
چنین جهتگیری هایی ،عملکرد مدل ها براساس الگوهای از پیش دیده نشده برآورد می شود .رویکردهای متعددی،
مانند تقسیم نمونه به دو بخش نمونه آموزشی و نمونه دست نخورده جداگانه ،اعتبارسنجی مقطعی  70الیه و
اعتبارسنجی بیرون گذاشتن یک مورد ،برای اعتبارسنجی مدل ها وجود دارد .اگرچه هر سه بسته نرم افزاری مورد
استفاده ما قابلیت اعتبارسنجی را داشتند ،ممکن نبود برای هر سه آن ها از یک روند اعتبارسنجی مشترک از لحاظ
روش و داده ها ،استفاده کنیم .درنتیجه ،مجبور بودیم نمونه را به صورت دستی تقسیم کرده و زیرمجموعه های
آموزشی و اعتبارسنجی را تشکیل دهیم.
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شکل  :2متغیرهای انتخاب شده شبکه بیزین

تصمیم گرفتیم از یک رویکرد اعتبارسنجی مقطعی  70الیه استفاده کنیم .در این روش اعتبارسنجی ،نمونه آماری
به  70بخش تقسیم می شود .در یک رویکرد الیه الیه ،هر بخش موارد متقلبانه و غیر متقلبانه مساوی دارد .برای
هر الیه ،مدل به وسیله  9الیه دیگر پرورانده شده ،با استفاده از الیه دست نخورده مورد آزمایش قرار گرفته و
درنهایت هم عملکرد متوسط محاسبه می شود .جدول  5خالصه عملکرد هر سه مدل در اعتبارسنجی مقطعی 70
الیه را نشان می دهد.

مطابق انتظار ،میزان دقت برای مجموعه اعتبارسنجی کمتر از مجموعه آموزشی است .با این حال ،هر یک از سه
مدل عملکرد بسیار متفاوتیدارند .مدل درخت تصمیم که قادرست  97درصد از مجموعه آموزشی را به درستی طبقه
بندی کند ،هنگام آزموده شدن با مجموعه اعتبارسنجی ،کاهش قابل توجهی را در دقت طبقه بندی خود نشان می
دهد .اینبار مدل  1207درصد از کل نمونه 15 ،درصد موارد متقلبانه و  1205درصد موارد فاقد تقلب را به درستی
21

طبقه بندی می کند .مدل شبکه عصبی که در طبقه بندی نمونه آموزشی از دقت مطلق  700درصدی
برخوردارست ،تنها می تواند  20درصد از کل نمونه اعتبارسنجی 2205 ،درصد موارد متقلبانه و  1105درصد موارد
فاقد تقلب این نمونه را به درستی دسته بندی نماید .نهایتا ،مدل شبکه بیزین که پایین ترین میزان دقت را برای
مجموعه آموزشی دراختیار دارد ،موفق می شود  9701درصد موارد متقلبانه 2209 ،درصد موارد فاقد تقلب و 9002
درصد کل مجموعه اعتبارسنجی را به طور صحیح طبقه بندی کند.

در ارزیابی مقایسه ای عملکرد این سه مدل ،می توانیم نتیجه بگیریم که مدل شبکه بیزین از دو مدل دیگر پیشی
گرفته و دقت طبقه بندی فوق العاده ای را از خود به نمایش می گذارد .شبکه عصبی عملکرد رضایت بخشی داشته
و نهایتا سطح عملکرد درخت تصمیم هم نسبتا پایین است.

نکته قابل توجه دیگری در هنگام سنجش عملکرد یک مدل ،نرخ های خطای نوع اول و نوع دوم است .خطای نوع
اول زمانی رخ می دهد که یک شرکت متقلب به عنوان شرکتی فاقد تقلب طبقه بندی شود و خطای نوع دوم
هنگامی به وقوع می پیوندد که شرکتی فاقد تقلب در زمره شرکت های متقلب قرار گیرد .هر یک از این دو نوع
خطا ،هزینه های متفاوتی در پی خواهد داشت .طبقه بندی یک شرکت متقلب به عنوان شرکتی فاقد تقلب می
تواند به اتخاذ تصمیماتی اشتباه منجر شود که ممکنست خسارت مالی شدیدی را به دنبال داشته باشند .طبقه
بندی اشتباه یک شرکت فاقد تقلب ممکنست با هدر دادن زمان مورد نیاز ،به بررسی های بیشتر احتیاج پیدا کند.
اگرچه هدف همه مدل ها کاهش هر دو نوع این خطاهاست اما مدلی ارجحیت دارد که در آن میزان خطای نوع اول
کمتر از نوع دوم باشد .در آزمایشات ما ،نرخ خطای نوع اول در تمامی مدل ها پایین ترست .بیشترین میزان تفاوت
بین مقادیر خطای نوع اول و دوم در شبکه عصبی دیده می شود.

 .5نتیجه گیری
امروزه می بایست در فعالیت های حسابرسی به موارد تقلب مدیریتی فزاینده ای رسیدگی کرد .تکنیک های داده
کاوی که مدعی داشتن توانایی های باالی پیش بینی و طبقه بندی هستند ،می توانند حسابرسان را در کشف تقلب
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مدیریتی یاری کنند .هدف این مطالعه این بود که کارایی سه روش داده کاوی در کشف صورت های مالی متقلبانه
به وسیله داده های انتشار یافته را بررسی و با یکدیگر مقایسه کنند .روش های مورد استفاده عبارت بودند از :درخت
تصمیم گیری ،شبکه عصبی و شبکه بیزین.

نتایج حاصل از آزمایشات با یافته های تحقیقات پیشین مطابقت داشته و حاکی از اینند که داده های صورت های
مالی منتشر شده حاوی شاخصه های تقلب هستند .به عالوه ،تعداد نسبتا کمی از نسبت های مالی تأثیر تعیین
کننده ای بر نتایج طبقه بندی دارند .همراهی این دانش با الگوریتم های داده کاوی می تواند به ساخت مدل هایی
کمک کند که از قدرت طبقه بندی بسیار باالیی برخوردار باشند.

مطالعه حاضر می تواند با بررسی متغیرهای پیشنهادی به منظور شناسایی آن هایی که موارد  FFSرا به بهترین
شکل متمایز می کنند ،به تحقیقات حوزه حسابرسی و حسابداری کمک نماید .این تحقیق همچنین متغیرهای
خاصی از میان اطالعات انتشار یافته را پیشنهاد می دهد که حسابرسان می بایست در زمان ممیزی وقت بیشتری را
صرفشان کنند .چارچوب روش شناختی ما می تواند به حسابرسان (هم حسابرسان داخلی و هم بیرونی) ،مقامات
مالیاتی و دیگر مقامات دولتی ،افراد و سازمان های سرمایه گذار ،بورس اوراق بهادار ،شرکت های حقوقی،
تحلیلگران اقتصادی ،آژانس های ارزیابی اعتبار و نیز به سیستم بانکی ،کمک کند .نتایج این تحقیق می تواند حرفه
حسابرسی را در توجه به مسئولیتش که همان کشف FFSاست ،یاری نماید.

از نظر عملکرد ،شبکه بیزین بهترین عملکرد را داشته و موفق شد در یک فرایند اعتبارسنجی مقطعی  70الیه،
 9002درصد نمونه اعتبارسنجی را به درستی طبقه بندی کند .میزان دقت مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم
گیری به ترتیب برابر  20و  1207درصد بود .تمامی مدل ها خطای نوع اول کمتری داشتند.

شبکه بیزین وابستگی هایی را میان دستکاری اطالعات و نسبت های بدهی به دارایی خالص ،سود خالص به مجموع
دارایی ،میزان فروش به مجموع دارایی ،سرمایه در گردش به مجموع دارایی و نمره  Zنشان می داد .هریک از این
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نسبت ها به جنبه خاصی از وضعیت مالی شرکت (یعنی نسبت بدهی به دارایی ،سوددهی ،عملکرد فروش ،توان
پرداخت بدهی و درماندگی مالی) اشاره دارند .درخت تصمیم گیری اساسا دستکاری در اطالعات را با درماندگی
مالی مرتبط می دانست؛ چراکه از نمره  Zبه عنوان اولین تفکیک کننده استفاده می کرد.

طبق معمول ،این مطالعه می تواند باعث پیشرفت تحقیقات دیگر شود .تفاوتی مهم در میان آزمایشات ما اینست که
مدل  BBNبه دلیل محدودیت های نرم افزاری ،از داده های تفکیک شده بهره می گرفت .تفکیک داده ها به بهای
از دست رفتن برخی اطالعات ،تأثیر واخوردها را از بین می برد .تحقیقات دیگر باید به موضوع تأثیر تفکیک داده ها
بر عملکرد مدل ها و همچنین موضوع بهترین الگوریتم های تفکیک توجه نمایند .همچنین الزمست تحقیقات آینده
به بررسی شرایطی بپردازند که تحت آن ها تکنیک های داده کاوی بهتر از دیگر روش ها عمل می کنند.

بردار ورودی ما تنها از نسبت های مالی تشکیل شده است .افزودن اطالعات کیفی (مانند بررسی های حسابرسان
قبلی یا ترکیب هیأت اجرایی) به بردار ورودی ،می تواند میزان دقت را افزایش دهد .به عالوه ،انجام مطالعه ای ویژه
روی این صنعت ،می تواند شاخصه های خاصی را آشکار نماید .امیدواریم تحقیق ارائه شده در این مقاله محققان را
به انجام کارهای پژوهشی دیگر درمورد این موضوعات مهم ،ترغیب کند.
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