
 325-351ات صفح -1400سي و ششم، پاییز المي، شماره اقتصاد و بانکداري اس فصلنامه علمي

 طراحی مدل بومی جهت کشف رفتار غیراخالقی مدیران 

 در گزارشگری مالی
 

 نوع مقاله: پژوهشي
 

 1ایمان خاکساری

 2شورورزی محمدرضا 

 3مهرآذین عليرضا 

 4آبادی مسيح ابوالقاسم 

 

 08/09/1400 اریخ پذیرش:ت                    22/06/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
ضالت اخالقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نيز در حرفه خود با افراد در زندگی خود با مع

شوند تا عمل غيراخالقی انجام دهند. یکی  هایی که وسوسه می شوند، موقعيت های متعددی روبرو می موقعيت
 شود. با ها می از این رفتارهای غيراخالقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخالقی در شرکت

 یبرا ی،کشف تقلب مال، پيشگيری و اقتصاد بر آن بار زیان آثار و مالی های صورت در تقلب احتمال به توجه
 یبرا، زودهنگام صيابزار تشخ کی . بنابراین معرفیدارد یادیز تياهم ،مخرب آن یامدهاياز پ یريجلوگ

ضروری است. توسعه مدلی ی، اقدامات قانون ای شتريب قاتيانجام تحق یبرا ییهای اجرا هشدار دادن به دستگاه
کشف رفتار غيراخالقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی و بينی دستکاری سود  که بتوان از طریق آن به پيش

بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنيش و اسپاتيس در 
است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسيون لجستيک جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه 
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تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نيز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در 

مشاهده( طی  1089شرکت توليدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 99های  این راستا، داده
دهد مدل اوليه بنيش و اسپاتيس، در کشف گزارشگری  بررسی شد. نتایج نشان می 1396 -1386های  سال

مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنيش و مدل تعدیل شده اسپاتيس با دقت به ترتيب 
 % قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.82% و 77

 

مدل بنيش، مدل رفتار غيراخالقی مدیران، تقلبانه، تقلب، گزارشگری مالی م کلیدي: کلمات

 اسپاتيس.

 JEL: M41 ،M42 ،M48بندي  طبقه

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             2 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1124-fa.html


 327         1400 پاییز، سي و ششمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 مقدمه

شود.  باالترین معيار جهت ارزیابی عملکرد شرکت در نظر گرفته می عنوان بهدر بيشتر مواقع، سود 

، 1فدورکو و واالسکووا) کند کمک می هیبازار سرما بهمنابع  صيتخص دراست که  یگناليس سود

و دستکاری  تقلبشده و ميل به مؤسسات، دستيابی به سود محدودرقابت روزافزون  دليل به. (2021

 می توان به تخلفاتبرای مثال، (. 1397)ابراهيمی و همکاران،  افزایش یافته استگزارشات مالی 

کرد. طبق گزارش  و ... اشاره وسيالمپ، توشيبا هایی مانند انرون، مالی شرکت های مالی و رسوایی

 3.6های مالی معادل  ، زیان ناشی از تقلب در صورت2020انجمن بازرسان رسمی تقلب، در سال 

تواند بر ارزش بازار واحد  یم یمال یها در صورت (. تقلب2021، 2سنوار وحمال بيليون دالر بود )

شرکت به خطر  تيماهکه  یتا حد کیبه اهداف استراتژ یابيآن در دست ییو اعتبار و توانا یتجار

شود  همچنين تقلب مانع توسعه پایدار شرکت می .(2021)راد و همکاران،  بگذارد یمنف ريتأث ،فتدبي

حسابداری موجب تشدید نگرانی  های سوءاستفاده در اجرای شيوه(. 2021و همکاران،  3یبانان)ال

 ارایه شامل اخالقی،غير ای حرفه اعمال انجاممسائل اخالقی در مباحث حسابداری شده است. 

 برده بين از حسابداران به را عموم اعتماد تواند کننده، می گمراه و نامطلوب کيفيت با مالی اطالعات

(. 1399، زهره حاجيهاو  حاجی محمدلوو اعتبار حرفه حسابداری و حسابرسی را مخدوش کند )

اخالقی سازمانی محسوب مصداق رفتار غير عنوان بههای مالی  جعل، دستکاری و تقلب در گزارش

های اخالقی حاکم در  شضعف ارز ربيانگ، های متقلبانه فعاليت(. 1399شود )بهمنش و همکاران،  می

 یتقلب در گزارشگراز پژوهش حاضر،  یط(. 1399د )مباشر و صالحی، باش می شفضای کار و آموز

المللی مانند  ب قوانين بينتصوی بهره گرفته شده است. یراخالقيمصداق خاص رفتار غ عنوان به یمال

های مالی متقلبانه  در جهت رعایت مسائل اخالقی و جلوگيری از فعاليت 4قانون ساربنز اکسلی

 که شوند می روبرو مختلفی های موقعيت با . حسابداران(2020و حسينی،  5)بلقاسم ها است شرکت

 نيز زیادی کاری های فرصت با حسابداران طرفی از نيازمند است. اهميتی با اخالقی های قضاوت به

 زیادی شخصی منافع کنند استفاده غيراخالقی از رفتار ها فرصت این در اگر که شوند می روبرو

 که شود می اقتصادی نظام در زیان سبب در حسابداری غيراخالقی رفتار هر .نمود خواهند کسب

گيرد و  صورت اخالقی قضاوت هنگام در حسابداران برای راهنمایی مناسبی ریزی برنامه است الزم

 (.95 ارایه گردد ) ابدالی لرکی،  نيز متقلبانه  مالی  گزارشگریبينی  مدلی جهت پيش
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پذیر  ها امکان همه گروه یبرا یبينی تقلب مال ساده پيش یها استفاده از مدل ،یبا توسعه تکنولوژ

بينی ناتوانی و  قوی پيشرس بودن ابزارهای ساده و . در دست(2011، 1گراهام و بدردت )اس دهش

و اقدامات الزم برای بهبود  یتواند به مالکان برای پيشگيری وقوع تقلبات مال ها می تقلب مالی شرکت

تواند محرك  . از طرفی وجود چنين ابزاری می(2002و همکاران، 2)انسه وضعيت شرکت، کمک کند

دهندگان نيز بهتر ان باشد. اعتبارگذار سرمایه رایگذاری ب ی در انتخاب بهينه پرتفوی سرمایهخوب

و همکاران،  3)چينگ ها مطلع شوند گونه شرکت توانند از وضعيت گذشته، حال و آینده این می

روند.  یهدف، به شمار م نیمهم جهت تحقق ا یابزار یبينی تقلب مال پيش یها . مدل(2019

داشته  ییکه دقت باال یبينی تقلب مال پيش یها های زیادی برای طراحی مدل پژوهشگران تالش

 یجد یدیتهد ،ی و اقتصادیزا در عرصه مال بحران یعامل عنوان بهاند. حضور تقلب  باشد، انجام داده

ها و  شود و هزینه محسوب می یمال یگزارشگر ندیو فرآ یبه اطالعات مال یاعتماد عموم یبرا

ایران  برسیحسا هایاستاندارد مختلف به دنبال دارد. یها گروه ی اقتصاد وبرا ینيسنگ یهاآمد یپ

حسابرس در ارتباط با  تيمسئول"ا برای حسابرسان مستقل پيرامون تکاليفی ر، 450و 240شماره 

 "حسابرسی در شده شناسایی هایتحریف ارزیابی" و "مالی هایتقلب و اشتباه در حسابرسی صورت

 توسطشده،  یحسابرس یالم هایقبل از انتشار گزارش یقلبات احتمالت تا است داشته مقرر

 (.1396 ،خراسانی و شعری آناقيز) کشف و گزارش گردد ،حسابرسان افشا

 . بنابراین معرفیدارد یادیز تيمخرب آن اهم یامدهاياز پ یريجلوگ یبرا یکشف تقلب مال

 شتريب قاتيانجام تحق یبرا ییهای اجرا هشدار دادن به دستگاه یبرا، زودهنگام صيابزار تشخ کی

 دهد. انجام این تحقيق را نشان میاهميت و ضرورت ، ازيمورد ن یقدامات قانونا ای

و فراتر از  یمال یها کشف تقلبات بالقوه در صورت یبرا رانیمناسب در ا مدلی حاضر حال در

و بومی،  یرانیا یمدل یه دنبال طراحش بپژوه نیمعمول، وجود نداشته و ا یحسابرس یها روش

 است. یمال یها بالقوه در صورت یتقلبات احتمالبينی  کشف و پيش یبرا

 پيشينه و آن انواع و تقلب مفهوم اول، بخش در است. شده تشکيل بخش سه از مقاله این

 تحليل و تجزیه سوم، بخش در و است تشریح شده تحقيق مدل دوم، بخش شد. در بررسی تحقيق

 است. گردیده بيان تحقيق نتایج و ها داده
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 ژوهشنظري پ مباني

 

 تقلب  انواع و تقلب تعریف

 با فرد قادر است کیاست که  یمتعدد یها ییتوانا ی همه ی رندهيعام و در برگ یتقلب اصطالح

 تقلبی، عبارت بهدست آورد.  به گرانینادرست اطالعات به د ی را با ارائه ییایتا مزا رديگ کار مهارت به

منفعت از  ینوع دست آوردن به یبرا رنگين و دادن بیفر ندیفرا فيتوص یاست که برا یاصطالح

 یعمد ريغ اشتباه شود. تقلب با کار برده می است، به یکه معموالً نفع مال گریاشخاص د ایشخص 

 دست به برای قصد روی عمداً و از دیکه تقلب رخ دهد، شخص متقلب با نیا یتفاوت دارد. برا اريبس

 (. 1399همکاران،  کند )حجازی و اغفال را دیگران منفعت، آوردن

 :برگيرنده موارد زیر باشد تقلب ممکن است در

 منظور  دستکاری، جعل یا تغيير اسناد و مدارك حسابداری یا سایر مدارك به

 ها یا سرقت آنها، استفاده از دارایی سوء قانونی، حق و غير مالی غير آوردن مزایای دست به

  از اسناد و مدارك،ارائه نادرست آثار مالی معامالت یا حذف آنها 

  (معامالت صوری)ثبت معامالت بدون مدارك مثبته 

 (1397زاده، )حاتم های حسابداری کارگيری نادرست رویه  به. 

ها توسط محققان ارائه  مالی شرکتو تقلبات بينی درماندگی  تا به امروز الگوهای متنوعی برای پيش

آتی شرکت را مورد گذشته، جاری و وضعيت  های مالی گوناگون، شده است، که با استفاده از نسبت

 اند. اند و هرکدام نيز به نتایجی دست یافته ينی قرار دادهب پيش

 

 پژوهش پیشینه

های مالی  های حاکميت شرکتی و تقلب صورت ( به بررسی مکانيزم2021همکاران )و  1دوآياوه

استفاده کردند و  2ل بنيشهای متقلب و غيرمتقلب از مد پرداختند. پژوهشگران برای تفکيک شرکت

 تهيو تخصص کم رهیمد تأي، استقالل هیخانوادگ تي، مالکینهاد تيمالکبه این نتيجه رسيدند که 

  ندارد. یچندان ريتأث یمال یها بر احتمال تقلب در صورت یحسابرس

ص شاخ( پژوهشی در کشور رومانی انجام دادند و به این نتيجه رسيدند که 2021و همکاران ) 3کوکا

 یها شاخص هزینه ريداشته و پس از آن متغبنيش را بر مدل  ريتأث نیشتريناخالص ب سود هيحاش

                                                                                                                   
1 Ohidoa 
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همچنين  برای کشف فرار مالياتی می توان از مدل بنيش استفاده کرد  قرار دارد. یو ادار یعموم

ا، تغييرات . یکی از این متغيرهولی عالوه بر متغيرهای مالی باید به متغيرهای غيرمالی نيز توجه کرد

 زیاد کارکنان است.

( توانایی مدل بنيش را در کشف احتمال دستکاری سود در کشور 2021و همکاران ) 1عقيله

زودهنگام  صيابزار تشخ کمالزی بررسی کردند. پژوهشگران به این نتيجه رسيدند که مدل بنيش ی

 ازيمورد ن یاقدامات قانون ای شتريب قاتيانجام تحق یبرا ییهای اجرا هشدار دادن به دستگاه یبرا

شاخص روزهای و  ها شاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع داراییت و سه شاخص رشد فروش، اس

های دستکاری کننده و غيردستکاری کننده سود تفاوت قابل توجهی  در شرکت فروش در مطالبات

 دارند.

های مالی در  صورت ت مدیره بر تقلببا هدف بررسی اثر ترکيب هيأ ( پژوهشی2021) 2یکوک

های متقلب از مدل بنيش استفاده کرد و به  کشور نيجریه انجام داد. کوکی برای شناسایی شرکت

 تيجنس و، استقالل ات برگزار شدهجلستعداد  مانند اندازه، رهیمد تأيه بيرکاین نتيجه رسيد که ت

 دهد. یاهش مک یقابل توجه زانيرا به م یمال یها احتمال تقلب در صورت ت مدیرههيأ

های  های مالی در شرکت صورتبا هدف کشف تقلب   ( پژوهشی2020و همکاران ) 3لهنچوك

در کشف تقلب  4اکراینی با استفاده از مدل بنيش انجام دادند. آنها همچنين توانایی مدل رکساس

یی کشف های مالی را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتيجه رسيدند که  هر دو مدل توانا صورت

 های اکراینی را دارد. های مالی در شرکت تقلب صورت

متقلبانه  یسود و گزارش مال یدستکار صيتشخ( پژوهشی با هدف 2020و همکاران ) 5سوابوا

ی انجام دادند. در این پژوهش توانایی مدل بنيش برای کشف گزارشگری مالی اسلواک کشور در

مل شانزده متغير که دربرگيرنده متغيرهای مدل متقلبانه بررسی شد. همچنين محققين مدلی شا

های  بنيش نيز بود، تدوین کردند و به این نتيجه رسيدند که هر دو مدل توانایی شناسایی شرکت

های متقلب باالتر از مدل اوليه بنيش  متقلب را دارد ولی توانایی مدل جدید در شناسایی شرکت

ممکن  یمال یها گزارش شاخص یها روشست که است. دليل این تفاوت احتماال به این دليل ا

 داشته باشد. یقابل توجه یتفاوت ها در کشورهای مختلف است

                                                                                                                   
1 Aqilah 
2 Kweki 
3 Lehenchuk 
4 Roxas 
5 Svabova 
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های  ( پژوهشی با هدف کشف گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت2020و همکاران ) 1هليل بگوویچ

نایی کوچک و متوسط در کشور بوسنی انجام دادند. آنها به این نتيجه رسيدند که مدل بنيش توا

های کوچک و متوسط را دارد. در دوره بحران مالی تعداد  کشف گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت

های متقلب کاهش یافته است،  تعداد شرکت 2011های متقلب افزایش یافته است و در سال  شرکت

همراه در الزامات افشاء به  یمتعدد راتييکه تغ یحسابدار دیجد نيقوان یاجرا دليل بهاحتماالً 

 ه است. داشت

 یمال یکشف گزارشگربررسی توانایی مدل بنيش در با هدف  یپژوهش( 2019) 2یانیتر

 ،یعموم یها نهیشاخص هزدر کشور اندونزی انجام داد و به این نتيجه رسيد که سه متغير  متقلبانه

ای متقلب ه توسط شرکت شاخص کيفيت داراییو  شاخص هزینه استهالك، و فروش یادار

های متقلب و غيرمتقلب را  طور کلی، مدل بنيش توانایی تفکيک شرکت شوند اما به کاری میدست

 ندارد.

 یورزش های شگاهدر با کشف احتمال دستکاری سوددف ( پژوهشی با ه2018و همکاران ) 3کونيک

 انجام دادند. پژوهشگران مدل بنيش را مورد آزمون قرار داده و به این صربستان یجمهور گيسوپرل

 گيسوپرل یورزش های شگاهبانتيجه رسيدند که این مدل توانایی کشف دستکاری سود را داشته و 

 کنند. دستکاری سود میاقدام به 

دو شرکت با  یمال یها صورتتقلب در بينی  دف پيش( پژوهشی با ه2017و همکاران ) 4حریری

قلب را در پژوهش خود افشا استفاده از مدل بنيش انجام دادند. پژوهشگران نام این دو شرکت مت

نکردند و به این نتيجه رسيدند که طی دوره پژوهش، طبق مدل بنيش نيز این دو شرکت جزء 

 شوند. بندی می های دستکاری کننده سود، طبقه رکتش

 های خانوادگی را از طریق مدل ( گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت2017و همکاران ) 5راميرز

های جسورانه حسابداری، قبل از افشای  های آنان، تقلب و اقدام اساس یافتهبنيش بررسی کردند. بر

 های متقلب را دارد. شود و مدل بنيش توانایی شناسایی شرکت مشکالت مالی انجام می

مدل  کیارائه  آن هدف( به انجام رسيد و 1400توسط شکوری و همکاران ) ای که در مطالعه

با استفاده از اصالح مدل  یمال یتقلب در گزارشگر صيشخو ت یريشگيبينی، پ پيش یجامع برا

                                                                                                                   
1 Halilbegovic 
2 Triani 
3 Kokic 
4 Hariri 
5 Ramírez 
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ی از ضرایب متغيرهای مدل بنيش بنيش بود، پژوهشگران به این نتيجه رسيدند که با تعدیل برخ

 دست آورد. ههای متقلب ب توان نتيجه بهتری برای کشف شرکت می

 یریپذتيئولمس یده شکل یلصاز عوامل ا یک( معتقدند ی1399) حاجيهاو  حاجی محمدلو

 در سود دستکاری ،سود باشد. مدیریت یم بدارانحسا یاخالق تين ،سود تیریو مد یاجتماع

به  منجر تواند یم ی،اخالقغيررفتار  .است شرکتی قوانين و حسابداری استانداردهای چارچوب

 خالقیا جو دهد می نشان ها یافتهسود گردد.  تیریدر مورد مد ،رانیمد یاز سو یمتفاوت یرفتارها

 مسئوليت و ضوابط اخالقی از حسابداران حمایت بر معناداری و مستقيم اثر مند، نظام و دلسوزانه

 و نيت با سود مدیریت خصوص در حسابداران اخالقی های قضاوت دیگر، طرفی از دارد. اجتماعی

 با توان می که رازی اهميت است، حایز بسيار یافته این .دارد مثبت و رابطه معنادار آنها اخالقی رفتار

 رفتار و نيت و کنترل را آنان توسط سود حسابداران، مدیریت در اخالقی قضاوت الگوهای ارتقای

 .نمود بيشتر متبلور آنان در را اخالقی

 ییباال گيزهان رانیمدمعتقدند  دار،یپا هوسعیه تاساس نظربر( 1399حسينی معصوم و همکاران )

 رانیمد یراخالقيغی ارهاتاز رف یچند، برخدارند، هر یجارت تايدر عمل یاصول اخالق یترعا یبرا

طه راب در پژوهشیاساس،  ین. بر اشود یها م تدر شرک یاخالق تشکسه سود منجر ب یکارتدر دس

 .را مورد بررسی قرار دادندسود  یکارتدر دس رانیمد یراخالقيغ یارهاتو رف داریپا هوسعت عملکرد

 های فعاليت بر مبتنی سود مدیریت با پایدار توسعه عملکرد بين دهند می نشان تحقيق های یافته

 تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت با پایدار توسعه بين عملکرد و دار معنی و رابطه مثبت واقعی،

 پایدار، توسعه عملکرد افزایش با پژوهش، نتایج براساس .دارد وجود داری معنی و منفی رابطه 

 واقعی های فعاليت بر سود مبتنی مدیریت طریق از سود دستکاری در رانمدی غيراخالقی رفتارهای

 .یابند می کاهش تعهدی اقالم و

 در رقابت ، شاملهای حسـابداری خارج از داده متغير ( در پژوهشی دو1398آلوج و همکاران )

ردند، افزودند. پژوهشگران مشاهده ک شرکت را به مدل بنيش تقارن اطالعاتی عدم و محصول بازار

 مدل بيشتر قدرت که بيانگر است یافته بنيش افزایش یافته  مدل توسع سطح زیر منحنی راك در

 اصلی است. مدل به نسبت بنيش یافته توسعه

شده  شف تقلب با استفاده از مدل تعدیلک( پژوهشی با هدف 1398رحيميان و حاجی حيدری )

پس از اجرای مدل رگرسيون در  .دادندانجام های مالی حساس به تقلب  بنيش و شناسایی نسبت

قوق صاحبان سهام به ها و نسبت ح د، نسبت فروش به مجموع داراییداسه مرحله، نتایج نشان 

 اثربخشی نقش شده بنيش، و مدل تعدیل ها دو نسبت مالی حساس به تقلب هستند مجموع دارایی

 مالی دارد. های صورت تقلب درکشف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             8 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1124-fa.html


 333         1400 پاییز، سي و ششمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

پژوهشی با هدف تشخيص تقلب مالی با استفاده از مدل بنيش  (1397ی )چادگان ییآقالطفی و 

های متقلب در بورس  انجام دادند و به این نتيجه رسيدند که مدل بنيش توانایی تشخيص شرکت

 یها تقلب در صورت صيمدل در تشخ ییکه کارا تيواقع نیبا توجه به ااوراق بهادار تهران را ندارد. 

اثبات شده  تقلب صيمدل در تشخبيشتر تحقيقات خارجی توانایی و در انکار است  رقابليغ یمال

 دارد. تهرانبورس اوراق بهادار  تيشفافعدم و  عدم کاراییدر  شهیمدل ر ی، ناتواناست

های بنيش و  مدلدقت نتایج حاصل از ( در پژوهشی، 1396و همکاران ) صابر شعری آناقيز

را  گری مالی متقلبانهصادی ایران در کشف و افشای گزارشاساس محيط اقتبر "شده بنيش تعدیل"

ا دقت ب، شده بنيش نجام پژوهش مشخص شد که مدل تعدیلبعد از ا .مورد بررسی قرار دادند

  .ها است های مالی شرکت دهنده ميزان تقلب صورت گرفته در صورت بيشتری نشان

 هشد مدل تعدیل( محققين به این نتيجه رسيدند که 1395هش کردستانی و تاتلی )در پژو

 اسپاتيس، هنسبت به مدل اولي 1اسپاتيس هشد مدل تعدیلو بنـيش،  هبنيش نسبت به مدل اولي

 شناسایی سطوح دستکاری سود دارد. بـرای توانایی بيشتری

 

 هاي پژوهش فرضیه

( و مدل اسپاتيس 1999بنيش ) از مدل ی مالی متقلبانه،بينی گزارشگر پژوهش برای پيش در این

 تشخيص برای را مدلی مالی، های اطالعات صورت از استفاده با بنيش. است شده استفاده (2002)

 زمانی دوره چند در مدل این دقت که آنجائی از. کرد گذاری پایه غيرمتقلب از متقلب های شرکت

با استفاده از اسپاتيس نيز  است. شده تبدیل دارداستان مدل یک به است شده آزمون مختلف

شده در بورس اوراق بهادار آتن و روش رگرسيون لجستيک، به   شرکت پذیرفته 76مالی   های نسبت

 عنوان به را مالی متغير و در نهایت ده اطالعات مالی پرداخت  تقلببينی  تجزیه و تحليل پيش

 .(2002معرفی کرد )اسپاتيس،  ی دارای تقلبهای مال صورت بالقوه های کننده بينی پيش

کنندگان اطالعات مالی متناسب با نيازهای آنها و شرایط  گزینش الگوی مناسب برای استفاده

 با است تالش در حاضر پژوهش راستا در ایناجتماعی امری پيچيده است.  و محيطی، اقتصادی

 پذیرفته های در شرکت مالی متقلبانهگزارشگری  بينی پيش به بنيش و اسپاتيس، مدل کارگيری به

 توانایی بنيش و اسپاتيس، های مدل شود آیا مشخص تا بپردازد تهران بهادار اوراق بورس در شده

 ضرایب تعدیل با توان می آیا ؟دارد ایران اقتصادی محيط در راگزارشگری مالی متقلبانه  بينی پيش

                                                                                                                   
1 Spathis  
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 چهار اساس این داد؟ بر افزایش را ی متقلبانهگزارشگری مال بينی پيش دقت بنيش و اسپاتيس، مدل

 :شد تدوین فرضيه

بينی گزارشگری مالی متقلبانه، در  (، توانایی پيش1999فرضيه اول: مدل اصلی بنيش )

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. شرکت

مدل اصلی بنيش  بينی قوی تری نسبت به فرضيه دوم: مدل تعدیل شده بنيش، توانایی پيش

 دارد.

بينی گزارشگری مالی متقلبانه، در  (، توانایی پيش2002فرضيه سوم: مدل اصلی اسپاتيس )

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. شرکت

تری نسبت به مدل اصلی  بينی قوی ه اسپاتيس، توانایی پيشفرضيه چهارم: مدل تعدیل شد

 اسپاتيس دارد.

 

 پژوهش متغیرهاي و ژوهشپ مدل

 (، به شرح زیر است:1999مدل بنيش )

کننـده و  هـای دسـتکاری های توضيحی متعلق به هـر دو گـروه شـرکت بنيش در مدل خود، متغير

 های دسـتکاری کار گرفت و برای شرکت با استفاده از تحليل پروبيت، به کننده سود را غيردستکاری

کننده عدد صفر، اختصاص داد و ضرایب متغيرهای  ستکاریهای غيرد کننده عدد یک و برای شرکت 

است. اگـر امتيـاز محاسـبه شـده، بيشـتر از  -78/1مستقل را محاسبه نمود. نقطه انقطاع این مدل 

 .1395)کردستانی و تاتلی، کننده سود است ) باشد، به احتمال زیاد شرکت دستکاری -78/1

 

𝑀                                                               (1مدل − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = −4.84 + 0.92𝐷𝑆𝑅𝐼 + 0.528𝐺𝑀𝐼 + 0.404𝐴𝑄𝐿
+ 0.892𝑆𝐺𝐼 + 

0.115𝐷𝐸𝑃𝐼 − 0.172𝑆𝐺𝐴𝐼 + 4.679𝑇𝐴𝑇𝐴 − 0.327𝐿𝑉𝐺𝐼 
 که در آن:

M-Scoreسود : امتياز دستکاری 

DSRI :1شاخص روزهای فروش در مطالبات. 

GMI2: شاخص حاشيه سود ناخالص. 

AQI3: شاخص کيفيت دارایی. 

                                                                                                                   
1 Days’ Sales in Receivables Index 
2 Gross Margin Index 
3 Asset Quality Index 
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SGI1: شاخص رشد فروش. 

DEPI2: شاخص هزینه استهالك. 

SGAI3های عمومی، اداری و فروش : شاخص هزینه. 

TATA4ها : شاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع دارایی. 

LVGI5: شاخص اهرم مالی 

، (DSRI)به فروش  دریافتنی یا نسبت مطالبات  های در این مدل، شاخص روزهای فروش در حساب

 آید:  دست می ( به1از رابطه )

 (1  رابطه
DSRI=

REC t/SALES t 

REC t−1/ SALESE t− 1
 

 

ــات  ــاخص مطالب ــزایش در ش ــروش ( REC)اف ــه ف ــر در  می (SALES)ب ــی از تغيي ــد ناش توان

های اعتباری برای افزایش ميزان فروش باشد. امـا افـزایش نامتناسـب در مطالبـات موجـب  سياست

  .(1999شود )بنيش،  نيز می نمایی درآمد يشب

بزرگتـر از   GMIآید. هنگامی که به دست می 2، از رابطه (GMI)شاخص حاشيه سود ناخالص 

است، حاشيه ناخالص بسيار تنزل یافته است. ضعيف شدن حاشيه سود ناخـالص یـک عالمـت  یک

 .(1999دهد )بنيش،  می سود را افزایش انداز شرکت است و احتمال دستکاری  منفی از چشم

 (2  رابطه
GMI =

SALES𝑡−1 − COG 𝑡−1/SALES 𝑡−1  

 SALES𝑡 − COG𝑡/SALES𝑡
 

 

 رفته است. فروش  شده کاالی تمام  ، بهای(COG)فروش ساالنه و  (SALES)در این رابطه 

شاخص بزرگتر از یک باشد، ین شود. اگر ا گيری می اندازه 3، از رابطه (AQI) شاخص کيفيت دارایی

بنـابراین احتمـال  .های نامشهود را افزایش داده است های معوق و دارایی طور بالقوه هزینه شرکت به

                                                                                                                   
4 Sales Growth Index 
5 Depreciation Index 
6 Sales, General, and Administrative Expenses Index 
1 Total Accruals to Total Assets Index 
5  Leverage Index 
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جـاری و   ، جمـع دارایـی(CA) در ایـن رابطـه .(1999یابد )بنـيش،  سود نيز افزایش می دستکاری 

(PPE)آالت و تجهيزات و  ، اموال، ماشين(ASSETS)ها است. ارایی، مجموع د 

 (3  رابطه
 

AQI =
1 − (CA𝑡 + PPE𝑡)/ASSETS𝑡

1 − (CA𝑡−1 + PPE𝑡−1)/ASSETS𝑡−1 
 

 دهنده نشـان تنهـایی بـه فـروش رشـدآید.  دست می به 4، از رابطه (SGI)شاخص رشد فروش 

وجـود دارد ل، با افزایش فروش نسبت بـه دوره قبـ سود دستکاری  سود نيست. اما احتمال دستکاری 

 .(1999)بنيش، 

 (4  رابطه
𝑆𝐺𝐼 =

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1
 

شود. اگر این شاخص بزرگتـر از یـک  محاسبه می 5، از رابطه (DEPI) شاخص هزینه استهالك

باشد، بيانگر آن است که شرکت برآوردهای مربوط به اموال، ماشين آالت و تجهيزات را افزایش داده 

، (DEP)در ایـن رابطـه  .(1999یابد )بنـيش،  سود نيز افزایش می نابراین احتمال دستکاری است. ب

 ، ناخالص اموال، ماشين آالت و تجهيزات است.(PPEهای ثابت مشهود و ) هزینه استهالك دارایی

 (5  رابطه
DEPI =

DEP𝑡−1/𝑃𝑃𝐸𝑡−1   

DEP𝑡 /𝑃𝑃𝐸𝑡
  

بودن این آید. بزرگ  دست می به 6از رابطه (، SGAI)، اداری و فروش های عمومی شاخص هزینه

سود وجود و تقلب در  انداز آتی شرکت است. بنابراین احتمال دستکاری  شاخص نشانه منفی از چشم

، (SALES)های عمومی، اداری و فروش و  هزینه(، SGA,EXPدر این رابطه ) .(1999دارد )بنيش، 

 فروش ساالنه است.

 (6  رابطه

 
𝑆𝐺𝐴𝐼 =

𝑆𝐺𝐴  𝐸𝑋𝑃𝑡/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

𝑆𝐺𝐴  𝐸𝑋𝑃𝑡−1/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1 
 

 

آید. احتمال  دست می به 7، از رابطه (TATA)ها  شاخص مجموع اقالم تعهدی به مجموع دارایی

، اقـالم (ACC)در ایـن رابطـه  .(1999سود با افزایش اقالم تعهدی، همراه است )بنيش،  دستکاری 

هـای سـال  ، مجموع دارایی(ASSETS)تعهدی )تفاوت بين سود عملياتی و جریان نقد عملياتی( و 

 دهد.  جاری را نشان می
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 (7  رابطه
TATA =

ACC t 

ASSETSt 
 

شود. مقدار بزرگتر از یک شاخص اهرم،  گيری می اندازه 8، از رابطه (LVGI)شاخص اهرم مالی 

های  ، جمع بدهی(LTD)در این رابطه  .(1999سود است )بنيش،  تمال دستکاری بيانگر افزایش اح

 دهد. ها را نشان می ، مجموع دارایی(ASSETS)های جاری و  ، جمع بدهی(CL)و  بلندمدت

 (8  رابطه
𝐿𝑉𝐺𝐼 =

𝐿𝑇𝐷𝑡 + 𝐶𝐿𝑡/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡  

 𝐿𝑇𝐷𝑡−1 + 𝐶𝐿𝑡−1 /𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡−1 
 

 

 (2002) مدل اسپاتیس

شده در بورس اوراق بهادار آتن   شرکت پذیرفته 76مالی   های (، با استفاده از نسبت2002اسپاتيس )

اطالعات مالی پرداخت. متغيرهای   تقلببينی  و روش رگرسيون لجستيک، به تجزیه و تحليل پيش

نسبت فروش به ، (D/E)هام ها به حقوق صاحبان س توضيحی مدل اسپاتيس، شامل نسبت بدهی

های دریافتنی به  ، نسبت حساب(NP/Sales)خالص به فروش   ، نسبت سود(Sales/TA)ها  دارایی

ها  ، سرمایه درگردش به دارایی(NP/TA) ها ، نسبت سود خالص به دارایی(REC/Sales)فروش 

(WC/TA)نسبت سود ناخالص به دارایی ، ( هاGP/TAنسبت موجودی ،) شها به فرو 

(INV/Sales)( نسبت بدهی به دارایی ،TD/TA) ( و رتبه ورشکستگی مدل آلتمنAltman Z-

score)ها به فروش،  وی دریافت که نسبت موجودی. (2020، 2نویاوز( و )2014، 1انیآالر) ، است

 اطالعات مالی را دارند  تقلبهای  مدل آلتمن، توان توضيحی شيوه Zو رتبه  نسبت بدهی به دارایی

های متقلب و  بندی این مدل در تفکيک شرکت قت طبقهر نهایت مدل زیر را پيشنهاد داد. دو د

 درصد بود. 84غيرمتقلب بيش از 

0.23 2.659( / ) 6.685( / ) 3.327( )spathisFFS INV SAL TD TA Z Score    

 

 شناسي پژوهش روش

 1396تا  1386های  سال( طی سال -شرکت  1089شرکت توليدی ) 99در این پژوهش اطالعات 

يک نمونه به دو دسته متقلب و غيرمتقلب، ابتدا دقت و خطای مدل مطالعه شده است. بعد از تفک

اوليه بنيش و اسپاتيس بررسی شد. سپس به کمک رگرسيون لجستيک، ضرایب متغيرهای مدل 

                                                                                                                   
1 Alaryan 
2 Ozevin 
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های ویلکاکسون و  اوليه بنيش و اسپاتيس تعدیل شدند و دقت آنها با مدل اوليه به کمک آزمون

 مقایسات زوجی مقایسه شد.

 موجود اطالعات از پژوهش، های فرضيه آزمون جهت نياز مورد اطالعات به تيابیدس به منظور

 اوراق بورس در شده پذیرفته های حسابرسی شده شرکت مالی های صورت و نوین آورد ره افزار نرم در

شده  استفاده شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران سایت به مراجعه با تهران بهادار

کند  های متقلب منتشر نمی جایی که سازمان بورس اوراق بهادار تهران فهرستی از شرکتاز آن .است

و برخی تحقيقات مرتبط داخلی نيز از اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس برای شناسایی 

متقلب و  های اند، در این پژوهش نيز برای شناسایی شرکت های متقلب، استفاده کرده شرکت

های  به منظور گزینش شرکتمقبول حسابرسی، استفاده شده است. گزارش غير غيرمتقلب، از

(، مورد استفاده قرار گرفته 1388رواری )بهای مالی، روش فرقاندوست حقيقی و  متقلب در صورت

ی حسابرسی آنها مردود، عدم ها هایی که گزارش است. در این روش فرض گردیده است که شرکت

باشند  هایی می ند دارای احتمال بيشتری به ارتکاب تقلب نسبت به شرکتا نظر یا مشروط بودهاظهار

هایی که گزارش حسابرسی آنها مردود،  شرکت که گزارش حسابرسی مقبول دارند. بنابراین در ابتدا

هایی که  شود. سپس از بين موارد شناسایی شده، شرکت عدم اظهارنظر یا مشروط بوده شناسایی می

نها یکی از مصادیق تقلب ذیل علت نوع اظهار نظرشان ذکر گردیدند، با احراز در گزارش حسابرسی آ

های  شوند. پنج مصداق اول بر مبنای پژوهش شرکت متقلب شناسایی می عنوان بهیکی از مصادیق، 

( و 1388فرد و همکاران ) (، وکيلی1388ست حقيقی و برواری )(، فرقاندو2007ماهر و همکاران )

 :انتخاب گردیدند که عبارتند از (،1393همکاران) و حقيقی رقاندوستف ، (1390حسينی )

نمایی در  ( بيش2یافته  درآمدهای تحقق نادرست گيری ( شناسایی نادرست درآمدها و اندازه1

های  گيری هزینه ها و عدم اندازه (شناسایی نادرست هزینه3 دوره، های پایان ها و موجودی دارایی

 های ذخيره ها و استفاده نادرست و متقلبانه از حساب نمایی در بدهی ( کم4محقق شده 

فعاليت آنها به  هایی که فرض تداوم های مالی با فرض توقف فعاليت شرکت ( عدم تهيه صورت5

 یافته، های حسابرسی بازتاب ال رفته و در گزارشؤشکل اساسی زیر س

 ابرسی ایران عبارت است از: استانداردهای حس 24همچنين ششمين مصداق بر اساس بخش 

شده حسابداری  برآوردها و استانداردهای پذیرفته ،کارگيری نادرست یا عدم رعایت رویدها به (6

های مالی )کميته   بندی، ارائه با افشا اقالم با اهميت صورت گيری، شناسایی، طبقه ط با اندازهمرتب

 (1391تدوین استانداردهای حسابرسی، 

بقيه شرکت ی متقلب بر اساس مصادیق ذکر شده مشخص شد، ها سال - کتپس از این که شر

 شدند.شناسایيقلب تی غيرمها سال - شرکت عنوان بهها  سال –
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 آمار توصیفي

 فيتوصه ب ،یو پراکندگ یمرکز یها شاخص رينظ یفيآمار توص یبخش با استفاده از ابزارها نیدر ا

 است. شده پرداخته قيتحق یها داده

 

 آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق.1 جدول

 میانه میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 میانه میانگین متغیرها

انحراف 

 معیار

شاخص مطالبات 

  به فروش

(DSRI) 

888/18 042/1 081/1 

نسبت فروش به 

ها  دارایی

(Sales/TA) 

877/0 774/0 552/0 

شاخص حاشيه 

سود ناخالص 

(GMI) 

148/1 001/1 731/1 

  نسبت سود

خالص به فروش 

(NP/Sales) 

116/0 112/0 378/0 

شاخص کيفيت 

  (AQI) دارایی
480/1 952/0 620/1 

نسبت 

های  حساب

دریافتنی به 

فروش 

(REC/Sales) 

385/0 288/0 357/0 

شاخص رشد 

  (SGI)فروش 
181/1 147/1 424/0 

نسبت سود 

خالص به 

 ها دارایی

(NP/TA) 

100/0 090/0 154/0 

شاخص هزینه 

 تهالكاس

(DEPI)  

433/2 954/0 869/2 

سرمایه 

درگردش به 

ها  دارایی

(WC/TA) 

108/0 136/0 259/0 

شاخص 

عمومی،  های هزینه

 اداری و فروش

(SGAI)  

125/1 112/1 622/0 

نسبت سود 

ناخالص به 

ها  دارایی

(GP/TA) 

204/0 184/0 136/0 

شاخص اقالم 

تعهدی به 
005/0- 001/0 632/0 

نسبت 

ها به  موجودی
345/0 290/0 248/0 
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 ها دارایی

(TATA) 

 فروش

(INV/Sales) 

شاخص اهرم 

 (LVGI)مالی 
025/1 011/1 333/0 

نسبت بدهی به 

دارایی 
(TD/TA) 

645/0 639/0 257/0 

ها به  نسبت بدهی

حقوق صاحبان 

 (D/Eسهام )

369/1 296/1 001/0 

رتبه 

ورشکستگی 

-Z)آلتمن 

score) 

044/2 772/1 620/1 

  های پژوهشگر یافتهمنبع: 
 

 ها هیآزمون فرض

 

 آزمون فرضيه اول

در  گزارشگری مالی متقلبانهتوان  ی(، م1999) شيکند که با استفاده از مدل بن می انياول ب هيفرض

 کرد.بينی  پيشرا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یها شرکت

های  (، در دو گروه شرکت1999و خطای مدل اصلی بنيش ) برای آزمون فرضيه اول، دقت

بينی درست مدل  شود، پيش ، مشاهده می2طور که در جدول  همان .شد متقلب و غيرمتقلب بررسی

بينی نادرست مدل  درصد است. به عالوه پيش 60درصد و در گروه غيرمتقلب  33در گروه متقلب 

همچنين دقت و درصد است.  40درصد و در گروه غيرمتقلب  67اصلی بنيش در گروه متقلب 

 دیيأت اول هيفرض نیبنابرادرصد برآورد شد.  53و  47خطای کلی مدل اصلی بنيش به ترتيب 

 شود. نمی

 

 نتایج بررسي مدل اصلي بنیش )فرضیه اول( .2جدول

𝑀 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = −4.84 + 0.92𝐷𝑆𝑅𝐼 + 0.528𝐺𝑀𝐼 + 0.404𝐴𝑄𝐿 + 0.892𝑆𝐺𝐼 + 
0.115𝐷𝐸𝑃𝐼 − 0.172𝑆𝐺𝐴𝐼 + 4.679𝑇𝐴𝑇𝐴 − 0.327𝐿𝑉𝐺𝐼 

 (1999مدل اصلي بنیش )

 گروه

 

 مشاهده

 

پیش بیني  

 درست

بیني  پیش

 خطا دقت نادرست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            16 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1124-fa.html


 341         1400 پاییز، سي و ششمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

نياز های مورد  مشاهده داده 42های متقلب شناسایی شد. برای  شرکت عنوان بهمشاهده  496*

 (496- 42=  454مدل بنيش را نداشتيم، بنابراین از محاسبات کنار گذاشته شدند. )

های  مشاهده داده 41های غيرمتقلب شناسایی شد. برای  شرکت عنوان بهمشاهده  494**

  (494- 41=  453مورد نياز مدل بنيش را نداشتيم، بنابراین از محاسبات کنار گذاشته شدند. )

 مآزمون فرضيه دو

از مدل  شتريب ،ی متقلبانهمال گزارشگریبينی  در پيش شيشده بن لیمدل تعد ییدوم: توانا هيفرض

، ضرایب مدل اصلی بنيش شيشده بن لیمدل تعد . جهت تعریف( است1999) شيبن یاصل

، همانطور که قابل 3(، با استفاده از رگرسيون لجستيک مورد تعدیل قرار گرفت. در جدول 1999)

 5(، کمتر از سطح خطای 000/0دست آمده و سطح معناداری آن ) به LRت، آماره مشاهده اس

شود که  مشاهده می 4بنابراین مدل الجيت برآورد شده معتبر است. در جدول  درصد است،

درصد است. به عالوه  81درصد و در گروه غيرمتقلب  43/73بينی درست مدل در گروه متقلب  پيش

 19درصد و در گروه غيرمتقلب  57/26ل شده بنيش در گروه متقلب بينی نادرست مدل تعدی پيش

درصد  68/22و  32/77درصد است. همچنين دقت و خطای کلی مدل تعدیل شده بنيش به ترتيب 

 برآورد شد.

 

 نتایج برآورد ضرایب مدل تعدیل شده بنیش )فرضیه دوم( .3جدول

 متغيرها
 متغير وابسته: متقلب و غيرمتقلب

 سطح خطا Zه آمار ضریب

 020/0 607/2 235/0 عرض از مبدا

 001/0 214/2 027/0 (DSRI)  شاخص مطالبات به فروش

 024/0- 936/1- 053/0 (GMIشاخص حاشيه سود ناخالص )

 %67 %33 306 148 *454 های متقلب  شرکت

**453 های غيرمتقلب شرکت
 275 178 60% 40% 

 (275+148/ ) 907× 100% =47 دقت کلی مدل

 (178+306/ ) 907×100% =53 خطای کلی مدل

  100 ×دقت کل = )دقت متقلب+ دقت غيرمتقلب(/ )تعداد متقلب+ تعداد غيرمتقلب( 

  100 ×خطای کل = )خطای متقلب + خطای غيرمتقلب(/ )تعداد متقلب + تعداد غيرمتقلب( 
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 011/0- 996/0- 319/0  (AQI) شاخص کيفيت دارایی

 172/0- 988/0- 323/0  (SGI)شاخص رشد فروش 

 002/0- 583/1- 113/0  (DEPI) شاخص هزینه استهالك

 عمومی، اداری و فروش های شاخص هزینه

(SGAI)  
065/0 613/0 540/0 

 052/0 447/0 633/0 (TATA) ها شاخص اقالم تعهدی به دارایی

 103/0- 446/0- 655/0 (LVGI)شاخص اهرم مالی 

 162/0 ضریب مک فادن

 LR 365/280آماره 

 000/0 سطح اهميت

 هشگرهای پژو منبع: یافته

 

 شده بنیش )فرضیه دوم( نتایج بررسي مدل تعدیل .4جدول

 های پژوهشگر منبع: یافته
 

از  بنـيش،شـده  تعدیل و مدل بنيشاوليه  مدل بينی پيش دقت در معنادار تفاوت بررسی برای

. با توجه به شد اجرا ها زوجمقایسه  آزمون بينی، پيش مدل بهترین انتخاب برای و ویلکاکسون آزمون

بنـابراین  اسـت. 05/0کمتـر از  ها، زوجمقایسه  آزمون ویلکاکسون و zسطح اهميت آماره  ،5جدول 

0.235 0.001( ) 0.024( ) 0.011( )

0.172( ) 0.002( ) 0.065( ) 0.052( ) 0.103( )

Adjusted M Score Beneish DSRI GMI AQI

SGI DEPI SGAI TATA LVGI

       

   
 

 گروه

 

 مشاهده

 

بیني  پیش 

 درست

بیني  پیش

 خطا دقت نادرست

 %57/26 %43/73 127 351 478 های متقلب  شرکت

 %19 %81 95 406 501 های غيرمتقلب شرکت

 (351+406/)979×100% =32/77 دقت کلی مدل

 (127+95/)979×100% =68/22 خطای کلی مدل

  100 ×کل = )دقت متقلب+ دقت غيرمتقلب(/ )تعداد متقلب+ تعداد غيرمتقلب( دقت 

  100 ×خطای کل = )خطای متقلب + خطای غيرمتقلب(/ )تعداد متقلب + تعداد غيرمتقلب( 
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 کـه معنـا ایـن به دارد؛ وجود معناداری تفاوت بنيششده  عدیلت و اوليه مدل بينی پيش بين دقت

 شود. یيد میفرضيه دوم تأ بنابراین. است بيشتر شده تعدیل مدل کارآیی

 

 ها مدلي  همقایس آزموننتایج  .5جدول

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

 آزمون فرضيه سوم

توان گزارشگری مالی متقلبانه  (، می2002تفاده از مدل اسپاتيس )با اسکند که  فرضيه سوم بيان می

 بينی کرد. را پيشپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های  در شرکت

های  (، در دو گروه شرکت2002و خطای مدل اصلی اسپاتيس ) برای آزمون فرضيه سوم، دقت

بينی درست مدل  شود، پيش مشاهده می 6طور که در جدول  همان .شد متقلب و غيرمتقلب بررسی

بينی نادرست مدل  درصد است. به عالوه پيش 44درصد و در گروه غيرمتقلب  56در گروه متقلب 

درصد است. همچنين دقت و  30درصد و در گروه غيرمتقلب  44در گروه متقلب اصلی اسپاتيس 

فرضيه سوم تایيد  درصد برآورد شد. بنابراین 37و  63خطای کلی مدل اصلی اسپاتيس به ترتيب 

 شود. نمی

 

 ها مدل
 ها زوجه مقایس آزمون آزمون ویلکاکسون

 t  sigآماره رتبه ميانگين z  sigآماره

 اصلی بنيشمدل 

861/12 000/0 

9/72 

مدل تعدیل شده  018/0 179/6

 بنيش

6/92 

0.23 2.659( / ) 6.685( / ) 3.327( )spathisFFS INV SAL TD TA Z Score    

 

 گروه

 

 مشاهده

 

 بیني درست پیش 
بیني  پیش

 خطا دقت نادرست

 های شرکت

 متقلب 

485 271 214 56% 44% 

 %30 %70 148 346 494های  شرکت
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 نتایج بررسي مدل اصلي اسپاتیس )فرضیه سوم( .6جدول
 های پژوهشگر منبع: یافته

 

 آزمون فرضيه چهارم 

بينی گزارشگری مالی متقلبانه، بيشتر از  فرضيه چهارم: توانایی مدل تعدیل شده اسپاتيس در پيش

ضرایب مدل اصلی شده اسپاتيس،  مدل تعدیلف جهت تعری(، است. 2002مدل اصلی اسپاتيس )

طور  ، همان7با استفاده از رگرسيون لجستيک مورد تعدیل قرار گرفت. در جدول  (،2002اسپاتيس )

(، کمتر از سطح 000/0دست آمده و سطح معناداری آن ) به LRکه قابل مشاهده است، آماره 

شود  ، مشاهده می8تبر است. در جدول مدل الجيت برآورد شده مع درصد است، بنابراین 5خطای 

درصد است. به  07/82درصد و در گروه غيرمتقلب  99/81بينی درست مدل در گروه متقلب  پيش

درصد و در گروه  01/18در گروه متقلب اسپاتيس شده  نادرست مدل تعدیل بينی عالوه پيش

به ترتيب سپاتيس ادرصد است. همچنين دقت و خطای کلی مدل تعدیل شده  93/17غيرمتقلب 

 درصد برآورد شد. 97/17و  03/82

 

 شده اسپاتیس )فرضیه چهارم(  نتایج برآورد ضرایب مدل تعدیل  .7جدول

 متغيرها
 متغير وابسته: متقلب و غيرمتقلب

 سطح خطا Zآماره  ضریب

 762/0 -302/0 -128/0 عرض از مبدا

 002/0 008/0 994/0 (D/Eها به حقوق صاحبان سهام ) نسبت بدهی

 024/0- 154/0- 877/0 (Sales/TAها ) نسبت فروش به دارایی

 105/0 336/0 736/0 (NP/Salesخالص به فروش )  نسبت سود

 069/0- 296/0- 767/0 (REC/Salesهای دریافتنی به فروش ) نسبت حساب

 غيرمتقلب

 (271+346/)979×100% =63 دقت کلی مدل

خطای کلی 

 مدل

37= %100×979(/148+214) 

  100 ×دقت کل = )دقت متقلب+ دقت غيرمتقلب(/ )تعداد متقلب+ تعداد غيرمتقلب( 

  100 ×تعداد متقلب + تعداد غيرمتقلب( خطای کل = )خطای متقلب + خطای غيرمتقلب(/ )
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 666/3 729/2 006/0 (NP/TA) ها نسبت سود خالص به دارایی

 839/0 789/1 073/0 (WC/TAها ) ییسرمایه درگردش به دارا

 501/4- 959/3- 000/0 (GP/TAها ) نسبت سود ناخالص به دارایی

 002/0 006/0 995/0 (INV/Sales) ها به فروش نسبت موجودی

 353/1 403/2 016/0 (TD/TAنسبت بدهی به دارایی )

 068/0 596/1 110/0 (Z-scoreرتبه ورشکستگی آلتمن )

 084/0 ضریب مک فادن

 LR 075/114آماره 

 000/0 سطح اهميت

 های پژوهش منبع: یافته

 

 ،اسپاتيسه شد تعدیل و مدلاسپاتيس اوليه  مدل بينی پيش دقت در معنادار تفاوت بررسی برای

. با توجه شد اجرا ها زوجمقایسه  آزمون بينی، پيش مدل بهترین انتخاب برای و ویلکاکسون آزموناز 

بنابراین  است. 05/0کمتر از  ها، زوجمقایسه  آزمون ویلکاکسون و zت آماره سطح اهمي 9به جدول 

 که معنا این به دارد؛ وجود معناداری اسپاتيس تفاوتشده  تعدیل و اوليه مدل بينی پيش بين دقت

 شود. یيد میفرضيه چهارم تأ بنابراین. است بيشتر شده تعدیل مدل کارآیی

 

 ها لمدي  همقایس آزموننتایج  .9جدول

 های پژوهشگر یافته منبع:
 

 گیري نتیجه

 و اهداف تحقق نتيجه در اثربخشی و و کارایی بيشترین با وظایف انجام برای ها شرکت و ها سازمان

 رهنمودهای از ای مجموعه به نياز قانونی، و سازمانی و قواعد استانداردها بر رعایت عالوه ها، ماموریت

 به را حرکت آنها رویه ثبات و هماهنگی ایجاد با کرده یاری امر این در را آنها دارند که اخالقی

 ها مدل
 ها زوج مقایسة آزمون آزمون ویلکاکسون

 t  sigآماره رتبه ميانگين z  sigآماره

 اسپاتيس مدل
971/10 000/0 

6/80 
411/6 014/0 

 4/89 اسپاتيسمدل تعدیل شده 
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ثير نيت و رفتار آنان است. حسابداران، تحت تأهای  ازد. قضاوتس تسهيل مطلوب وضعيت سمت

ها به اخالقيات توجه بيشتری شود، دستکاری سود و تقلب کمتر خواهد  هرچقدر که در این قضاوت

 گذاری های سرمایه فرصت از می توان آن از استفاده با که است هایی راه از یکی تقلب بينی پيش بود.

 ،سهامدارانو اقتصاد  یهنگفت برا یضررها منابع و  فتنر هدر از و برداری بهره مناسب صورت به

 های فرصت از را گذاری سرمایه مطلوب های فرصت توانند می گذاران نمود و سرمایه جلوگيری

 یدالیل و یا به شوند کشف نمی یمال یها از تقلب یليخاینکه، با توجه به تشخيص دهند.  نامطلوب

دارند،  یجهت کشف تقلب مال یکه سازمان شرفتهيپ یرهاایران برخالف کشو درشوند و  افشا نمی

بينی و کشف  پيش؛ بنابراین کند منتشر نمیخصوص تقلب در یاطالعات مستند ینهاد و سازمان چيه

و گذاران و اعتباردهندگان   سرمایه ،برساناحس ،مدیرانخيلی به تواند  یم یمال یها تقلب صورت

 کمک نماید.طور کلی اقتصاد  به

های متقلب را از  به کمک مدل بنيش و اسپاتيس شرکت پژوهش تالش شد تا در این

و اسپاتيس زیاد  بنيش هاولي مدل خطای داد نشان ها یافتهغيرمتقلب تفکيک نمود.  های  شرکت

 شده محاسبه متفاوت اقتصادی محيط های داده براساس ها مدل این ضرایب اینکه به توجه بااست. 

های  مدل .شود تعدیل کشور محيط اطالعات براساسدو مدل  این ضرایب شد سعی است،

های غيرمتقلب داشتند. دقت  های متقلب از شرکت شده، توانایی بهتری در تفکيک شرکت تعدیل

% گردید و دقت 77که دقت مدل تعدیل شده بنيش  % بود، درحالی47مدل اوليه بنيش در تفکيک 

% گردید، 82شده اسپاتيس  که دقت مدل تعدیل لی% بود، درحا63در تفکيک مدل اوليه اسپاتيس 

 شده تدوین دیگری اقتصادی محيط در که اوليه بينی پيش های مدل کارگيری به از قبل بنابراین

 بيان نتایج. شود گرفته کار به سپس و شده تعدیل بومی های داده اساس بر مدل ابتدا ، بایدتاس

مفيد است.  متقلبانه یمال یگزارشگر بينی  پی و کشف برای حسابداری اطالعات که است آن هکنند

لطفی (، 1396و همکاران ) شعری آناقيز(، 1395)کردستانی و تاتلی  های یافته با پژوهش این نتایج

رحيميان (، 1398آلوج و همکاران )(، 1398رحيميان و حاجی حيدری )(، 1397ی )چادگان ییآقاو 

(، 2020و همکاران ) سوابوا(، 2019ی )انیتر(، 1400شکوری و همکاران ) (،1398و حاجی حيدری)

 لهنچوك(، 2018کونيک و همکاران ) (،2017حریری و همکاران ) و با نتایج پژوهش مطابقت دارد

 نیبا توجه به امطابقت ندارد. ( 2021و همکاران ) دوآياوه(، 2021ی )کوک(، 2020و همکاران )

و در بيشتر انکار است  رقابليغ یمال یها در صورتتقلب  صيدر تشخاوليه مدل  ییکه کارا تيواقع

اوليه بنيش و  مدل ی، ناتواناثبات شده است تقلب صيمدل در تشختحقيقات خارجی توانایی 

 دارد. تهرانبورس اوراق بهادار  تيشفافعدم و  عدم کاراییدر  شهیر اسپاتيس،

 شوند: مطرح می ریز یهاپيشنهادآمده  دست به جینتا توجه به با
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شده بنيش و اسپاتيس توانایی کشف تقلب در  ی تعدیلها مدلدر این پژوهش مشاهده گردید  -

توانند  سهامداران و سایر مقامات مالی می گذاران، سرمایه گزارشگری مالی را دارند، بنابراین مدیران،

 ادیاقتص تصميمات منظور اخذ  به را متقلب و غيرمتقلب های این دو مدل، شرکت از استفاده با

 کنند. جلوگيری متقلب های شرکت در گذاری سرمایه از حاصل زیان و از داده تشخيص خود

سود و تقلب  دستکاری کشف برای که شود می پيشنهاد های مالی، کنندگان از صورت استفاده به -

 متغيرهای به مالی، های اقالم صورت و حسابداری متغيرهای به توجه کنار در مدیریت،

 داشته کافی توجه نيز و ميزان پایبندی مدیریت به اخالقيات محيطی انگيزشی، غيرحسابداری،

 .باشند

 هر ی برای شرکت درنظر گيرند تاافشاگر ستميس کی شود می هيها توص شرکتبه بازرسان  -

 بتواند این کار را انجام دهد. خواهد اقدامات مشکوك را گزارش دهد، یکه م شخصی

متقلب و  های آتی برای تفکيک شرکت تحقيقات در که گردد می پيشنهادبه پژوهشگران  -

 های دیگر، از جمله مدل رکساس استفاده نمایند. ها و تکنيک غيرمتقلب از مدل

 

 هاي پژوهش محدودیت

 تا ندارد وجود خاصی سازمان و یا نهاد ایران در که بود این حاضر، پژوهش های محدودیت از یکی

 که است ممکن همچنيننده سود را شناسایی و معرفی نماید. متقلب و دستکاری کن های شرکت

 گزارش در ای نمونه رسيدگی جمله از مختلف، دالیل به سود دستکاری حاوی شرط بندهای

 د.نشو افشا حسابرسی
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 منابع

 المللی بين کنفرانس ،"حسابرسی و حسابداری در اخالق جایگاه" .(1395) حدیث لرکی، ابدالی .1

 .93-107حسابداری، صص  و اقتصاد مدیریت، در نوین های ایده

کيفيت  سياسی، ارتباطات" (.1397نسب، علی و کریمی، اسحاق ) کاظم؛ بهرامی ابراهيمی، سيد .2

 .79-102، صص 73، دانش حسابرسی، شماره "نمایندگی های هزینه مالی، بحران حسابرسی،

 توسعه"(. 1398) منصورو مؤمنی،  غالمرضا کرمی، ؛ نيکبخت، محمدرضا؛عسگری آلوج، حسين .3

 ذرات حرکت تجمعی سازی بهينه الگوریتم و مصنوعی عصبی های شبکه ترکيب با بنيش مدل

 صص ،4 شماره ،26 دوره حسابرسی، حسابداری های بررسی، "سود دستکاری بينی پيش برای

615-638. 

اخالقی  یارزیابی رفتارها" (.1399)محبوبه  دهيس ی،جعفرو رضوان  ی،حجاز ؛سعيد ،بهمنش  .4

نامه  فصل، "یشبکه فاز ليتحل یو الگو دانش حوزه ليمدیریت سود مبتنی بر تحل راخالقیيو غ

 .123-131، صص 3شماره ،یاخالق در علوم و فناور

، "با استفاده از مدل دیچو های مالیتشخيص تقلب در صورت" (.1397زاده، مجيد )حاتم .5

 می واحد اسفراین.ارشد دانشگاه آزاد اسال نامه کارشناسی پایان

 یریپذ تيمسئول ،یجو اخالق نيارتباط ب" (.1399)زهره  ،هايحاج وبهاره  ،محمدلو یحاج .6

 .100-107، صص 2شماره ،ینامه اخالق در علوم و فناور فصل، "سود تیریو مد یاجتماع

اطالعات بر  یدگيچيپ ريثأت" .(1399) رضايعل ی،همتو الدار ،رضوان؛ صداقت پرست ی،حجاز .7

 ،یهای حسابرس ، پژوهش"بورس اوراق بهادار تهران() یها در تقلب شرکت یحسابرس شکست

 .31-50، صص 1شماره 

 ليتحل" (.1399) رضايعل ی،معطوفو پرویز  ،دیيسع ؛منصور ،گرکز ؛محمدرضا، معصوم ینيحس .8

ق نامه اخال فصل، "دستکاری سود در مدیران یراخالقيرابطه عملکرد توسعه پایدار و رفتارهای غ

 .132-139 ، صص2شماره ،یدر علوم و فناور

 مدل از استفاده با تقلب کشف" (.1398لدین و حاجی حيدری، راضيه )ا رحيميان، نظام .9

-47، صص 31، شماره حسابداری تجربی های پژوهش، "مالی های بنيش و نسبت شده تعدیل

69. 

لب و بررسی آثار واکاوی مفهوم تق" (.1396ابوطالب ) ،خراسانی ، صابر وشعری آناقيز .10

، اولين "کارگيری استانداردهای حسابرسی در افشای اطالعات گزارشگری مالی متقلبانه هب
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های مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه تهران،  المللی و سومين همایش ملی پژوهش همایش بين

 .1-18صص 

ابوطالب  ،یخراسان و جمشيد صدقيانی، الدین؛ صالحی ، صابر؛ رحيميان، نظامشعری آناقيز .11

بنيش  شده های بنيش و تعدیل مدل از حاصل نتایج دقت ميزان تطبيق و بررسی" (.1396)

 مدیریت انداز ، چشم"متقلبانه مالی گزارشگری افشای و کشف در ایران اقتصادی محيط براساس

 .105-123، صص 18مالی، شماره 

 (.1400ابک )يدی نوید، بشکوری، محمدمهدی؛ طاهرآبادی، علی اصغر؛ غنبری، مهرداد و جمش .12

 های برنامه تحليل و تجزیه ، مجله"مدل بنيش و ارایه مدل جامع گزارشگری مالی متقلبانه"

 .39-48، صص 12غيرخطی، شماره 

های تحليلی در  بررسی کاربرد روش" (.1388برواری، فرید ) کامبيز و  حقيقی، دوست فرقان .13

 .18-24، صص 16 ، شمارهحسابداری پژوهش و ، دانش"ارزیابی ریسک تحریف

مطالعه " .(1393) فروغی دهکردی، امين و عباسندوست حقيقی، کامبيز؛ هاشمی، سيدرقاف .14

های پذیرفته شده در بورس اوراق  های مالی شرکت رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت

 .47- 68ص ، ص56، دانش حسابرسی، شماره "بهادار تهران

، "مدل یک وسعهسود: ت دستکاری بينی پيش"(. 1395) رشيد ،یتاتل ا و غالمرض ،کردستانی .15

 .73-96، صص 1های حسابداری و حسابرسی، شماره  بررسی

 240 شماره استانداردهای حسابرسی تقلب،(. 1388حسابرسی ) استانداردهای تدوین کميته .16

 .حسابرسی، چاپ سوم انتشارات سازمان ، تهران:450و

-کشف تقلب مالی شرکت با استفاده از مدل ام" (.1397آرزو ) ی،چادگان ییآقالطفی، نسرین و  .17

 .29-34، صص 2، شماره "مدیریت حسابداری و مالی المللی بين ، مجله"اسکور بنيش

 یها و ارزش یاخالق یفضاها ،یجانيهوش ه طهراب" .(1399مهرداد ) ی،صالح وطاهره  ،مباشر .18

، 2شماره ،یامه اخالق در علوم و فناورن ، فصل"حسابرسان یها با قضاوت اخالق شرکت یاخالق

 .108-114 ، صص15 جلد، 15سال 

 .(1388) رضا ،اکبرپور وسلطان احمدی،  ؛سعيد ،جبارزاده کنگرلویی ؛فرد، حميدرضا وکيلی .19

 .36-41، صص 24شماره ، ماهنامه حسابدار، "های مالی صورتهای تقلب در بررسی ویژگی"
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