پیص بیٌی گسارش حسابرس هستقل در ایراى  :رٍیکرد دادُ کاٍی
دکتر هحوذ ػلی باقرپَر ٍالضاًی *
اظتبزیبر گرٍُ حعبثساری زاًؽگبُ فرزٍظی هؽْس ٍ عضَ گرٍُ تحمیمبت حبکویت ؼرکتی زاًؽگبُ هلی اظترالیب ()ANU

دکتر هحوذ جَاد ساػی
اظتبزیبر گرٍُ حعبثساری زاًؽگبُ فرزٍظی هؽْس

دکتر ػلی هطکاًی
زاًؽیبر گرٍُ آهبر زاًؽگبُ فرزٍظی هؽْس

هصطفی باقری
کبرؼٌبض ارؼس حعبثساری از زاًؽگبُ فرزٍظی هؽْس ٍ زارًسُ گَاّیٌبهِ ظغح هتَظظ زازُ کبٍی از آکبزهی Rheinland

چکیذُ
ثب افسایػ هجبزالت تجبری ،التفبزی ،پیؽررفت تنٌَلرَشی اعاعربت ٍ اًجبؼرتِ ؼرسى زازُ ّربی
هبلی ،تنٌینْبی زازُ کبٍی ثِ هٌظَر اظتفبزُ ثْیٌِ ٍ کبرا از ایي زازُ ّب رٍاج یبفتّ .رس

ایري

پصٍّػ پیػ ثیٌی گسارغ حعبثرض هعتمل ثب اظرتفبزُ از تنٌیره ّربی زازُ کربٍی هری ثبؼرس.
اّویت پیػ ثیٌی گسارغ حعبثرض هعتمل زر تبثیر آى ثر تفوین گیرری اظرتفبزُ کٌٌرسگبى هری
ثبؼس.گسارغ حعبثرض هعتمل زر ایي تحمیك ثِ زٍ زظتِ همجرَ ٍ ییرهمجرَ (ؼربهل گسارؼربت
هؽرٍط ،هرزٍز ٍ عسم اظْبرًظر) عجمِ ثٌسی ؼسُ اظت .ثِ هٌظَر پیػ ثیٌری گرسارغ حعربثرض
هعتمل از زٍ تنٌیه عجمِ ثٌسی زازُ کبٍی ؼبهل ،زرذت تفوین  ٍ C5.0ؼرجنِ ّربی عفرجی
هفٌَعی اظتفبزُ ؼسُ اظت .جبهعِ آهبری پصٍّػ ؼبهل توبهی ؼرکت ّربی پییرفترِ ؼرسُ زر
ثَرض اٍراق ثْبزار تْراى عی ظب ّبی  2493الی  2499هی ثبؼرس .زر ایري تحمیرك از  3:هتغیرر
هبلی ٍ ییرهبلی زر لبلت  21عجمِ ًمسیٌگی ،عولنرز ،اّرم هربلی ،ظربذتبر ظررهبیِ ،ظرَزآٍری،
ریعه ٍرؼنعتگی ،هرسیریت ظرَز ،حبکویرت ؼررکتی ،اًرسازُ ؼررکت ٍ ظربیر (ؼربهل ًرَ
ـٌعت ٍ عور ؼرکت) ثِ هٌظَر آهَزغ ٍ آزهَى هس اظتفبزُ ؼسُ اظرتً .تربی تحمیرك ًؽربى

هی زٌّس کِ هیبًگیي زلت هس حبـل از تنٌیه زرذت تفروین  )%99.75( C5.0از تنٌیره
زیگر ثیؽتر هی ثبؼسّ .وچٌیي ثب اّویت تریي هتغیرّب جْت پریػ ثیٌری ًرَ گرسارغ حعربثرض
هعتمل ؼبهل ًَ ،گسارغ حعبثرظی ظب لجلً ،عجت ظَز ٍ زیبى ذربلؿ ثرِ زرآهرس ذربلؿ ٍ
ًعجت ثسّیْب ثِ زاراییْب هی ثبؼٌس.
کلوات کلیذی  :گسارش حسابرس هستتقل ،دادُ کتاٍی ،ککٌیکْتای قهقتِ بٌتذی ،در ت
کصوین ،ضهکِ ّای ػصهی هصٌَػی

 .1هقذهِ
زر زًیبی التفبزی اهرٍز ثب افسایػ رٍز افسٍى تمبضب ثررای ارائرِ اعاعربت لبثرل اتنربیً ،یربز ثرِ
حعبثرظبًی ثب کفبیت جْت اعتجبرزّی ثِ گسارغ ّب ٍ اعاعبت ارائِ ؼسُ اهری حیربتی ثرِ ًظرر
هی رظس ] .[حعبثرظی جسی الیٌفنی از فرآیٌس گسارؼگری هبلی اظت کِ ثب اعتجربر ثرؽری ثرِ
اعاعبت ارائِ ؼسًُ ،مػ هْوی زر لضبٍت ٍ تفروین گیرری آگبّبًرِ اظرتفبزُ کٌٌرسگبى زارز.
تحمیمبت ـَرت گرفتِ زر ایي ذفَؾ ًؽبى هی زٌّس کرِ هحترَای گسارؼربت حعبثرظری ثرر
لیوت ظْبم ؼرکت ّبی ثَرظی تبثیر گیار ثَزُ ] ٍ [][ثبزارّبی ظررهبیِ ًعرجت ثرِ اًتؽربر
گسارغ حعبثرظی هؽرٍط ٍ یب رفع ثٌسّبی ؼرط گسارغ حعبثرظری ٍاکرٌػ ًؽربى هری زٌّرس
] .[ثٌسّبی ؼرط گسارغ حعبثرظی ّوچٌیي ثرر هیرساى پربزاغ زریربفتی تَظرظ هرسیراى اثرر
هٌفی زاؼتِ ] ٍ [تبثیر هعٌبزاری ثر تفوین گیری اعتجربر زٌّرسگبى ثررای اعغربی اعتجربر زارز
] .[ثٌبثرایي ٍ ًَ ،هحتَای گسارؼبت حعبثرظی زارای ثبر اعاعبتی ثَزُ ٍ پریػ ثیٌری ًرَ
گسارغ حعبثرظی ظب ثعس هی تَاًس زر تفوین گیری اظتفبزُ کٌٌسگبى هفیس ٍالع ؼَز.
از ظَیی ثب افسایػ هجبزالت تجبری ،التفبزی ٍ پیؽرفت تنٌَلَشی اعاعبت ،زازُ ّبی هبلی ثِ
ظرعت اًجبؼتِ ؼسُ ٍ ایي هَضَ ثِ ًَثِ ذَز ینعرری هحرسٍزیتْبیی را ثررای اظرتفبزُ ثْیٌرِ ٍ
کبرا از ایي زازُ ّب ثَجَز آٍرزُ اظت .از ایٌرٍ ثِ هٌظَر اظتفبزُ ثْیٌِ ٍ هَثر از زازُ ّربی هربلی



زر تفوین گیری ّب ،از تنٌینْبی زازُ کبٍی اظتفبزُ هی ؼَز .زازُ کبٍی 2فرآیٌسی اظرت کرِ
ثب ًگرؼی ًَ ثِ هعئلِ اظترراج اعاعبت از زازُ ّبی حجین پرزاذتِ ٍ ثِ کوه هجوَعرِ ای از
رٍغ ّبی آهبری ٍ هرس ظربزی  ،هری تَاًرس الگَّرب ٍ رٍاثرظ پٌْربى هَجرَز زر زازُ ّرب را زر
کوتریي زهبى هوني ٍ ثب زلتی ثبال تؽریؿ زّس ]ّ .[][رس

زازُ کربٍی جعرتجَ ثررای

یبفتي اعاعبتی ثب ارزغ تجبری زر یه پبیگبُ زازُ اظت ٍ از آى هی تَاى ثرای پیػ ثیٌی رٍیرِ
ّب ٍ رفتبرّبی آتی زر ثبزارّبی هبلی اظتفبزُ کررز ]ّ .[رس

تحمیرك حبضرر ایٌعرت کرِ ثرب

اظتفبزُ از اعاعبت ؼرکتْبی ثَرض اٍراق ثْبزار تْراى ٍ ثب ثنبرگیری تنٌینْبی "عجمرِ ثٌرسی
زازُ کبٍی" ٍ پیررٍی از فرآیٌرس کؽرا زاًرػ ،3هرسلْبیی را ثررای "پریػ ثیٌری ًرَ گرسارغ
حعبثرض هعتمل" ارائِ ًوبیس.
 .2هرٍری بر پیطیٌِ کحقیق ٍ چارچَب ًظری
هغبثك اظتبًسارزّبی حعبثرظی ایرراى ثررػ ،81حعربثرض زر هرَارزی از لجیرل هحرسٍزیت زر
زاهٌِ رظیسگی ،اثْبم اظبظی ٍ عسم تَافك ثب هسیریت ٍاحس هَرز رظریسگی کرِ ثٌرب ثرِ لضربٍت
ٍی ،اثر آًْب ثر ـَرت ّبی هبلی ثب اّویرت ثبؼرس ،هونري اظرت ًتَاًرس اظْربرًظر همجرَ ارائرِ
ًوبیس .ثٌبثرایي ،هَارز هیکَر چبرچَة کلی عَاهل هَثر ثر ًرَ گرسارغ حعربثرض هعرتمل را
هؽرؿ هی ًوبیٌس .ثر ّویي اظبض ،تحمیمبت هرتجظ ثب ایي عَاهل ثررظی ٍ زر ًْبیت هتغیرّربی
تحمیك زر لبلت  21عجمِ (اّرم هبلی ،ظَزآٍری ،ظبذتبر ظررهبیِ ،عولنررزً ،مرسیٌگی ،ریعره
ٍرؼنعتگی ،حبکویت ؼرکتی ،هسیریت ظَز ،اًرسازُ ؼررکت ٍ ظربیر عَاهرل هررتجظ) جْرت
پیػ ثیٌی ًَ گسارغ حعبثرض هعتمل اًتربة ٍ ثنبر گرفتِ ؼس .4زر ازاهِ عَاهل هَثر ثر ًرَ
 Data Mining
 Knowledge Discovery
 حك السحوِ حعبثرظی ینی از عَاهل هَثر ثر ًَ گسارغ حعبثرظی هی ثبؼس ،اهب ثب تَجِ ثِ عسم افؽبی اعاعربت هرثرَط
ثِ آى تَظظ ثعیبری از ؼرکتْبی ثَرظی اهنبى گرزآٍری اعاعبت هرثَعِ ٍ زر ًظرر گررفتي آى ثرِ عٌرَاى یره هتغیرر زر
تحمیك حبضر ٍجَز ًساؼت.



گسارغ حعبثرض هعتمل زر لبلرت  21عجمرِ ؼربهل ،اّررم هربلی ،ظرَزآٍری ،ظربذتبر ظررهبیِ،
عولنرزً ،مسیٌگی ،ریعه ٍرؼنعتگی ،حبکویت ؼررکتی (تغییرر حعربثرضً ،رَ حعربثرض،
تغییر هسیرعبهل ،اظتما ّیبت هرسیرُ ،حبـرلجوع هبلنیرت ظرْبهساراى عورسُ ٍ ًرَ گرسارغ
حعبثرظی ظب لجل) ،هسیریت ظَز ،اًسازُ ؼرکت ٍ ظربیر عَاهرل هررتجظ (عورر ؼرنت ٍ ًرَ
ـٌعت) ارائِ ؼسُ اظت.
 .1.2اّرم هالی

اّرم هبلی ًؽبى زٌّسُ تَاًبیی ؼرکت زر ثربز پرزاذرت ثرسّیْب ،ذفَـرب ثرسّیْبی ثلٌرس هرست
اظت .ؼرکتّبیی کِ زر ثبز پرزاذت ثِ هَلع ثسّی ّبی ذَز ًبتَاى ثَزُ ٍ هیرساى ثرسّی آًْرب
ثبال هی ثبؼس ،ثِ احتوب زیبز گسارغ حعبثرظی ییرهمجرَ زریبفرت هریکٌٌرس زیررا ،حعبثرظربى
زرثبرُ تساٍم فعبلیت آى هغوئي ًیعتٌس ]ً .[تبی تحمیمبت ـَرت گرفتِ ًؽبى هری زٌّرس کرِ
راثغِ هعتمیوی ثیي هیساى ثسّی ؼرکتْب ٍ احتوب زریبفت گسارغ حعبثرظی ییر همجرَ ٍجرَز
زارز ] .[][][][][][][ثرررب افرررسایػ هیرررساى ثرررسّی ؼررررکتْب ،احتورررب
ٍرؼنعتگی ؼرکتْب ثبال رفتِ ]ً ٍ [][][][بهٌبظت ثَزى هعیبرّبی اّرهری ؼررکتْب
هی تَاًرس ثحرراى ًمرسیٌگی (هضریمِ هربلی) را افرسایػ زّرس ] .[][][][][ایري اهرر
احتوب زریبفت گسارغ ییر همجَ تَظظ ؼرکتْب را افسایػ هی زّس.
 .2.2سَدآٍری

هعیبرّبی ظَزآٍری ثرِ ثیربى اثررات تجویعری ًمرسیٌگی ،هرسیریت زاراییْرب ٍ ثرسّیْب زر ٍاحرس
تجبری هی پرز ازًس ،لیا ًتیجِ کلری توربهی اظرتراتصی ّربی ٍاحرس تجربری را ًؽربى هری زٌّرس.
ّوچٌیي ،تساٍم فعبلیت یه ؼرکت ثر پبیِ لسرت ظرَزآٍری زاراییْربی آى ؼررکت اظرت .زر
ًتیجِ ؼبذؿ هٌبظجی زر پیػ ثیٌی ثحراى هربلی ٍ ٍرؼنعرتگی ؼررکتْب ] ٍ [احتوربال ـرسٍر
گسارغ حعبثرظی ییر همجَ هی ثبؼسً .تبی تحمیمبت ـَرت گرفتِ ًؽبى هی زٌّس کِ احتوب
زریبفرررت گرررسارغ حعبثرظررری ییرهمجرررَ زر ؼررررکتْبی ثرررب ظرررَزآٍری پررربییي ،ثبالظرررت
].[][][][][][][][



 .3.2سا تار سرهایِ

ثِ هٌظَر گعترغ فعبلیتْبی ٍاحس تجبری ٍ ًتیجتب" افسایػ ثرٍت ظْبهساراى ًیبز ثِ هٌربثع هربلی
جسیسی اظت کِ هی تَاًس از هٌبثع زرًٍی (ظَز اًجبؼتِ ٍ اًسٍذتِ ّب) ٍ ثیرًٍی (ٍاهْب ٍ حمرَق
ـبحجبى ظْبم) تبهیي ؼَز .پبییي ثَزى ًعجت حمَق ـبحجبى ظْبم ثِ زاراییْب ثِ هعٌی اتنبی ثریػ
از حس ثِ تبهیي هٌبثع هبلی هَرز ًیبز از هحل ثسّیْب اظت .تبهیي ظررهبیِ از هحرل ثرسّی ،از یره
عر

زارای هسیت هبلیبتی ٍ ،از عرفی زیگر ثبعث افسایػ تعْسات هربلی ٍ ثرِ تجرع آى افرسایػ

ریعه هبلی ] ،[افسایػ احتوب ٍرؼنعرتگی ؼررکتْب ] ٍ [][][زر ًْبیرت افرسایػ
احتوب زریبفت گسارغ ییر همجَ هی ؼَز ].[
 .4.2ػولکرد

هعیبرّبی عولنرز ًؽبى زٌّسُ ی ًحَُ ثنبرگیری زاراییْب زر ایجبز زرآهس ٍ ظَز ثرای ؼررکت
اظت .ؼرکتْبیی کِ عولنرز ذَثی زارًس ،ثجبت ظَز ثبالیی ذَاٌّس زاؼت .ایي هَضرَ ثبعرث
ثْجَز کیفیت گسارؼگری هبلی ٍ ًتیجتب" کبّػ احتوب ـسٍر گسارغ ییر همجَ هری ؼرَز .از
عرفی ؼرکتْبیی کِ زارای عولنرز ضعیفی ّعتٌس ،ظعی زر پٌْبى کررزى ًتربی عولنررز ذرَز
زارًس .ایي هَضَ ثبعرث افرسایػ احتورب ـرسٍر گرساغ ییرر همجرَ هری ؼرَز ]ً .[تربی
تحمیمبت لجلی ًؽبى هی زٌّ س کِ ّرر چرِ عولنررز ؼررکتْب ضرعیا ترر ثبؼرس ،احتورب ـرسٍر
گسارغ حعبثرظی ییرهمجَ افسایػ هی یبثس ].[][][][][][][][
ً .5.2قذیٌگی

هعیبرّبی ًمسیٌگی تَاًبیی ؼررکت را زر اًجربم تعْرسات کَتربُ هرست ًؽربى هری زٌّرسً .تربی
تحمیمبت لجلی ًؽبى از ٍجَز راثغِ هعتمین ثریي هعیبرّربی ًمرسیٌگی ؼررکتْب ٍ احتورب ـرسٍر
گسارغ حعبثرظی همجَ زارًس ].[][][][][][][][][
 .6.2ریسک ٍرضکستگی

ؼرکتْبیی کِ زچبر ثحراى هبلی (ٍ ثِ زًجب آى افسایػ احتوب ٍرؼنعتگی) هی ثبؼٌس ًعجت ثرِ
ظبیر ؼرکتْب ،احتوب ثیؽتری ثرای زریبفت گسارغ حعبثرظری ییرر همجرَ زارًرس ]ً .[تربی



تحمیمبت ـَرت گرفترِ ًؽربى از تَاًربیی ثربالی هعیبرّربی هررتجظ ثرب پریػ ثیٌری ٍرؼنعرتگی
ؼرکتْب زر پیػ ثیٌی اظْبرًظر حعبثرظبى زارًس ] .[][عاٍُ ثر ایيً ،تبی تحمیمبت لجلری
ًؽبى هی زٌّس کِ ٍضعیت هربلی ؼررکتْب راثغرِ عنرط ثرب احتورب ٍرؼنعرتگی آًْرب ]ٍ [
احتورب تملجرربت ـرَرتْبی هرربلی ] ،[][][ثررِ عٌرَاى عَاهررل ترربثیر گریار ثررر گررسارغ
حعبثرض زارًس.
 .7.2حاکوی

ضرکتی

زر یه ًگبُ کلی حبکویت ؼرکتی ،ؼبهل ترتیجبت حمَلی ،فرٌّگی ٍ ًْبزی اظت کِ ظوت ٍ
ظَی حرکت ٍ عولنرز ؼرکت ّب را تعییي کرزُ ] ٍ [هری تَاًٌرس ثرر اظْربرًظر حعبثرظربى
تبثیرگیار ثبؼٌسً .تبی تحمیمبت لجلی ًؽبى هری زّرس کرِ اگرر حعبثرظربى ثرب ظیبظرتْبی جربری
ؼرکتْب ّوعَ ًجبؼٌس ،ثِ احتوب زیبز ؼرکتْب ثِ زًجب حعبثرظبًی هی گرزًس کِ اًعغب

پییری

ثیؽتری زاؼتِ ثبؼٌس ] .[][][ثرِ عجربرتی ،ؼررکتْب ثررای زریبفرت گرسارغ حعبثرظری
همجَ  ،حعبثرظبى ذَز را تغییر هی زٌّس .ثٌبثرایي ثیي ـسٍر گرسارغ حعبثرظری ییرر همجرَ ٍ
تغییر حعبثرض راثغِ هعتمین ٍجَز زارز ]ّ .[][وچٌریي ًتربی تحمیمربت ـرَرت گرفترِ
ًؽبى هی زٌّس کِ ٍجرَز اعضربی ییرهَظرا زر ظربذتبر ّیربت هرسیرُ ثبعرث ثْجرَز عولنررز
ؼرکتْب ] ٍ ،[کبّػ تملجبت هسیریت هی ؼَز ] .[ایي هَارز ًؽبى از ٍجَز راثغِ عنرط
ثیي اعضبی ییرهَظا ّیبت هرسیرُ ٍ احتورب زریبفرت گرسارغ ییرهمجرَ زارز .ایري هَضرَ
ًؽبى هی زّس کِ اعضبی ییرهَظا ّیبت هسیرُ ثرب ًظربرت ثیؽرتر ثرر هرسیریت ثبعرث افرسایػ
کیفیت گسارؼبت هبلی ٍ ثِ عجع آى کبّػ احتوب ـسٍر گسارغ ییر همجرَ هری ؼرَز ].[
ّوچٌیي ،تحمیمبت ـَرت گرفتِ ًؽبى هی زٌّس کرِ احتورب زریبفرت گرسارغ ییرر همجرَ زر
ؼرکتْبیی کِ ظب لجل گسارغ ییرهمجَ زریبفت کرزُ اًرس ثیؽرتر اظرت ].[][][][
ثعاٍُ تحمیمبت ـَرت گرفتِ ًؽبى هی زٌّس کرِ ًرَ گرسارغ حعبثرظری ظرب لجرل ؼررکتْب
احتوبال ثرای کؽا تملجبت ـَرتْبی هبلی ،ثِ عٌَاى عبهرل تربثیر گریار ثرر گرسارغ حعربثرض



هفیس اظت ]ّ .[][وچٌیيً ،تبی تحمیك ـَرت گرفترِ ًؽربى هری زّرس کرِ ثریي هبلنیرت
ًْبزی (ؼرکتْبی عبم الوٌفعِ) ٍ هبلنیت هرسیریتی (ؼررکتْبی ذربًَازگی) ٍ عولنررز ؼررکتْب
راثغِ هٌفری ٍ ،ثریي هبلنیرت ؼررکتی (ؼررکتْبی ذفَـری) ٍ عولنررز ؼررکتْب راثغرِ ه جرت
هعٌبزاری ٍجرَز زارز ] .[ثٌربثرایي ،احتورب ـرسٍر گرسارغ ییرر همجرَ زر ؼررکتْبیی کرِ
هبلنیت ًْبزی ٍ هسیریتی زارًرس ثربالتر ازؼررکتْبی ذفَـری اظرتّ .وچٌریيً ،تربی تحمیرك
ـَرت گرفتِ ًؽبى هی زّس کِ ثیي ًَ هَظعِ حعبثرظی ٍ احتوب ـسٍر گسارغ حعبثرظری
ییر همجَ راثغِ هعٌبزاری ٍجَز زارز ] .[ثٌبثرایي ًَ ،هَظعِ حعبثرظی هری تَاًرس از عَاهرل
تبثیر گیار ثر ًَ گسارغ حعبثرض ثبؼس.
 .8.2هذیری

سَد

هسیریت ظَز زهبًی رخ هی زّس کِ هسیریت زر تْیِ گسارؼبت هبلی لضبٍت ؼرفری ذرَز را
اعوب ٍ ثب اًجبم هعربهات ظربذتگی ظرعی زر گورراُ کررزى ظرْبهساراى ؼررکت زاؼرتِ ثبؼرس.
عوَهی ترریي رٍؼرْبی هرَرز اظرتفبزُ تَظرظ هرسیراى جْرت هرسیریت ظرَز ،تغییرر رٍؼرْبی
حعبثساری ،فرٍغ زاراییْب ٍ ظرهبیِ گیاری ّبی ثلٌسهست ،تغییر عولیبت تجربری ٍ اظرتفبزُ از
حعبثْبی تعْسی هی ثبؼس ] .[ایي هَارز ًؽبى زٌّسُ عَاهل ـسٍر گرسارغ حعبثرظری ییرر
همجَ (هحسٍزیت زر رظیسگی ،اثْبم اظبظی ٍ ذفَـرب عرسم تَافرك ثرب هرسیریت) هری ثبؼرس،
ثٌبثرایي هسیریت ظَز هی تَاًس ینی از عَاهل هَثر ثرر ـرسٍر گرسارغ حعبثرظری ییرر همجرَ
ثبؼس.
 .9.2اًذازُ ضرک

احتوب زریبفت گسارغ حعبثرظی ییرهمجَ زر ؼرکتْبی ثرسر

ثرِ زلیرل زاؼرتي ظیعرتوْبی

حعبثساری ٍ کٌترلْبی زاذلی هغلَة پبییي ذَاّس هری ثبؼرس ] .[تحمیمربت ـرَرت گرفترِ
ًؽبى هی زٌّس کِ ثیي اًسازُ ؼرکتْب ٍ احتوب زریبفت گسارغ حعبثرظی ییر همجرَ هررتجظ ثرب
تساٍم فعبلیت راثغِ عنط ٍ هعٌبزاری ٍجرَز زارز ] .[][][][][][][ایري
زر حبلی اظت کِ ًتبی ثرذی از تحمیمبت ٍجَز راثغِ هعٌبزار ثیي اًسازُ ٍاحس هرَرز رظریسگی



ٍ اظْبرًظر حعبثرظبى را رز کرزُ اًس ] .[][عوسُ زرآهس ؼرکتْبی حعبثرظی ثرِ هؽرتریبى
ثسر

ثعتگی زارز ،کِ ایي هَضَ احتورب ـرسٍر گرسارغ ییرر همجرَ را تَظرظ حعربثرض

کبّػ هی زّس ].[
 .1..2سایر ػَاهل هرکهط با گسارش حسابرس (ػور ضرک

ٍ ًَع صٌؼ )

ًعجتْبی هبلی ؼرکتْبی عضَ یه ـٌعت ثِ هیبًگیي ّربی آى ـرٌعت گررایػ زارًرس .ثعجربرتی
هیبًگیي ّبی ـٌعت ًؽبى زٌّسُ ًَعی ظبذتبر عولیبتی ثْیٌِ هری ثبؼرٌس ]ً .[تربی تحمیمربت
ـَرت گرفتِ ًؽبى هی زٌّس کِ عولنرز ؼرکتْب زر ثلٌرس هرست زر ـرٌبیع گًَربگَى هتفربٍت
اظررت ]ّ .[][][وچٌرریيً ،رررخ ثرربززُ ـررٌعت از تَاًرربیی ثرربالیی زر پرریػ ثیٌرری گررسارغ
حعبثرظی ییر همجَ ثرذَرزار اظت ] .[ثٌبثرایي ًَ ،ـٌعت ثِ عٌَاى یه عبهل تبثیر گریار
زر عولنرز ؼرکتْب هی تَاًس زر پیػ ثیٌی ًَ گسارغ حعبثرظی ؼررکتْب هرَرز اظرتفبزُ لررار
گیرز .ؼررکتْبیی کرِ از ظربثمِ ثیؽرتری زر تْیرِ ـرَرتْبی هربلی ثرذرَرزار ّعرتٌس ]ٍ [][
ؼررکتْبی ثَرظری ثررسلیل لرَاًیي ٍ همررررات هَجرَز زر ثررَرض (الساهربت گسارؼررگری ٍ ٍ )...
ًظبرت ثر آًْب ،از کیفیت گسارؼگری هبلی ثبالتری ثرذَرزار ذَاٌّس ثرَز .ایري هرَارز احتوربال
ثبعث کبّػ عسم تَافرك ٍ هحرسٍزیت زر رظریسگی (عَاهرل ـرسٍر گرسارغ حعبثرظری ییرر
همجَ ) هی ؼَز ،کِ ذ َز زا ثر راثغِ هعرتمین ثریي عورر ؼررکتْبی پییرفترِ ؼرسُ زر ثرَرض ٍ
احتوب زریبفت گسارغ حعبثرظی همجَ زارز.
 .3رٍش اًجام کحقیق
ثب تَجِ ثِ ایٌنِ زر تحمیك حبضر از فرآیٌس زازُ کربٍی اظرتفبزُ ؼرسُ اظرت ،لریا هراحرل اًجربم
تحمیك ٍ هس اجرایی آى هتٌبظت ثب اظرتبًسارز  5 CRISP-DMهری ثبؼرس .فرآیٌرس CRISP-
 DMیه هتسٍلَشی اظتبًسارز زازُ کبٍی هی ثبؼس کِ زر اٍاذر ظب  2::7تَظظ ظِ ؼررکت

CrossIndustry Standard Process for Data Mining





ثسر

زایولر کرایعرلر (ثٌرس) ،6اض پری اض اض ٍ 7اى ظری آر 8ایجربز گرزیرس .ایري هترسٍلَشی

چرذِ عور یه پرٍشُ زازُ کبٍی را ثِ  7هرحلرِ اًعغرب

پرییر ( .2ؼرٌبذت کعرت ٍ کربر.3 ،

ؼٌبذت زازُ ّب .4 ،آهبزُ ظبزی زازُ ّب .5 ،هسلعبزی .6 ،ارزیبثی هس ٍ  .7تَظعِ هس ) تمعرین
ثٌسی کرزُ اظت .زر ایي تحمیك کبر ثب زازُ ّب ؼرٍ ؼسُ ٍ ظعی ثر آى اظت تب هرَارزی را کرِ
لجا آگبّی ًعجت ثِ آًْب ٍجَز ًساؼتِ اظت ،کؽا کرزُ ٍ ثرای آًْب لرَاًیٌی ظربذتِ ؼرَز.زر
ایي فرآیٌس ّوبًٌس تحمیمبت لجلی ثِ هٌظَر ظبذت هس از تنٌیه ّربی زرذرت تفروین C5.0
] ٍ [][ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی ] [][][اظتفبزُ ؼسُ اظرتً .ررم افرسار هرَرز
اظتفبزُ ،ثرای اجرای فرآیٌس زازُ کبٍی  Clementine 12.0هی ثبؼس.
 .4جاهؼِ آهاری ٍ رٍش ًوًَِ گیری
للورٍ هن بًی ٍ زهبًی ایي تحمیك ثِ ترتیرت ؼربهل کلیرِ ؼررکت ّربی پییرفترِ ؼرسُ زر ثرَرض
اٍراق ثْبزار تْراى عری زٍرُ زهربًی  2493الری  2499هری ثبؼرسً .وًَرِ ایري تحمیرك ثرر اظربض
هعیبرّبی زیر اًتربة ؼسُ اًس ;
 .2ؼرکت هی ثبیس زر گرٍُ ؼرکت ّبی ٍاظرغِ گرری هربلی ،ثبًنْرب ٍ ثیورِ ّرب ًجبؼرس (ثرسلیل
هبّیت فعبلیت ایٌگًَِ ؼرکتْب).
 .3اعاعبت هَرز ًیبز ،از جولِ ـَرتْبی هبلی ظبالًِ ؼررکت ٍ گرسارغ حعربثرض هعرتمل ثرِ
ّوراُ یبززاؼتْبی پیَظت ثرای زٍرُ هَرز ثررظی هَجَز ثبؼس.
پط از اعوب هحسٍزیتْبی فَق ،هؽربّسات ثرِ  2836ؼررکت – ظرب رظریس 3: .زرـرس (613
ؼرکت  -ظب ) ؼرکتْبی هَرز ثررظی گسارغ حعبثرظی همجَ ٍ  82زرـس ( 2334ؼرکت -
ظب ) گسارغ حعبثرظی ییر همجَ زریبفت ًوَزُ اًس.
 .5هتغیرّای کحقیق


)Daimler Chrysler (then Daimler-Benz
SPSS

NCR




هغبثك ثب آًچِ کِ زر لعوت "ثررظی ازثیبت هرثَط ثِ عَاهل هرَثر ثرر ًرَ گرسارغ حعربثرض
هعتمل" عٌَاى گرزیسّ ،وبًٌس تحمیمبت لجلی ثِ هٌظَر اًتربة ثْتریي هتغیرّربی هعرتمل جْرت
ظبذت هس از زٍ آزهَى اظتفبزُ گرزیس ] .[][][][ثِ عجبرتی زر ایري هرحلرِ پرط
از جوع آٍری کبهل هتغیرّب ،از هیبى  3:هتغیر هعتمل ثْتریي هتغیرّب هغبثك ثب لَاعس زیرر جْرت
ظبذت هس اًتربة ؼسًس .ایي هَضَ ثبعث افسایػ اعتجبر تحمیك ٍ کبّػ ّسیٌرِ ّربی جورع
آٍری اعاعبت تَظظ اظتفبزُ کٌٌسگبى هی ؼَز.
زر آزهَى اٍ ثب اظتفبزُ از تحلیل ٍاریبًط یه عرفِ 9هعٌبزاری هیربًگیي هتغیرّربی هعرتمل زر
زٍ عجمِ همجَ ٍ ییر همجَ هَرز آزهَى لرار گرفت .هتغیرّبیی کِ تفبٍت هیربًگیي آًْرب زر زٍ
عجمِ همجَ ٍ ییر همجَ زر ظغح اعویٌبى  :6زرـس (ظغح ذغبی  6زرـرس) هعٌربزار ثرَز (–P

 )Value ≤.لجررَ ٍ هرربثمی رز گرزیسًرس .پررط از آى زر آزهررَى زٍم ثرب تؽررنیل هرربتریط
ّوجعتگی :ثیي هتغیرّبی هعتمل ثبلی هبًسُ ،از ثیي هتغیرّبی هعتملی کِ ضریت ّوجعرتگی ثریي
آًْب لَی ثَز ( )r ≥یه هتغیر ثب زر ًظر گرفتي عَاهل تنٌینی ٍ فٌی اًتربة گرزیس .ایري
السام جْت کؽا رٍاثظ ثیي هتغیرّبی هعتمل ـَرت هی گیررز زیررا ٍجرَز آًْرب هری تَاًرس
ًتبی تحمیك را تحت تبثیر لرار زازُ ٍ ثبعث گوراّری هحمرك ؼرًَس .پرط از عری هراحرل فرَق
هتغیرّبی ًْبیی تحمیك کِ جْت ظبذت هس ثنبر گرفتِ ؼسًس ثِ ؼرح زیر (جسٍ  )2اًترربة
ؼسًس ; 21



One way ANOVA
Correlation Matrix
از  3:هتغیر اٍلیِ 21 ،هتغیر ( ًعجت ثسّیْبی ثلٌسهست ثِ زاراییْبً ،عرجت ظرَز ٍ زیربى لجرل از ثْررُ ٍ هبلیربت ثرِ زرآهرس،



ًعجت ظَز ٍ زیبى لجل از ثْرُ ٍ هبلیبت ثِ زاراییْبً ،عجت ظَز ٍ زیبى ذربلؿ ثرِ زاراییْربً ،عرجت حمرَق ـربحجبى ظرْبم ثرِ
زا راییْب ،تغییر حعبثرض ،تغییر هسیرعبهل ،اظتما ّیبت هسیرُ ،لگبریتن عجیعی زاراییْب ٍ ًَ ـٌعت) زر هرحلِ آهبزُ ظبزی
زازُ ّب حی

گرزیس.



جذٍل  : 1لیس
ردیف

هتغیرّای هستقل اًتخاب ضذُ جْ
هتغیر

قهقِ

سا

هذل
هؼادل در ًرم افسار
Debt to Asset

2

اّرم هبلی

ًعجت ثسّیْب ثِ زاراییْب

3

اّرم هبلی

ًعجت ثسّیْبی ثلٌس هست ثِ حمَق ـبحجبى ظْبم

4

اّرم هبلی

ًعجت ظَز ٍ زیبى لجل از ثْرُ ثِ ّسیٌِ ثْرُ

EBIT to I

5

ظَزآٍری

ًعجت ظَز ٍ زیبى ذبلؿ ثِ زرآهس ذبلؿ

NetIncome to Revenue

6

ظَزآٍری

ًعجت ظَز ٍ زیبى ذبلؿ ثِ حمَق ـبحجبى ظْبم

7

عولنرز

ًرخ رؼس ظَز ذبلؿ

8

عولنرز

ًعجت زاراییْب ثِ زرآهس ذبلؿ

Asset to Revenue

9

عولنرز

عولنرز ؼرکت (ظَز یب زیبى)

Gain or Loss

:

ًمسیٌگی

ًعجت ٍجِ ًمس ثِ ثسّیْبی جبری

21

ًمسیٌگی

ًعجت زاراییْبی آًی ثِ ثسّیْبی جبری

22

ًمسیٌگی

ًعجت زاراییْبی جبری ثِ ثسّیْبی جبری

23

ًمسیٌگی

ًعجت ظرهبیِ زر گرزغ ثِ زاراییْب

24

ریعه ٍرؼنعتگی

هس پیػ ثیٌی ٍرؼنعتگی (ظعیسی ٍ آلبیی)2499 ،

25

حبکویت ؼرکتی

ًَ حعبثرض (زٍلتی یب ذفَـی)

26

حبکویت ؼرکتی

حبـلجوع زرـس هبلنیت ظْبهساراى ثبالی  6زرـس

27

حبکویت ؼرکتی

ًَ گسارغ حعبثرظی ظب لجل (همجَ یب ییر همجَ )

28

هسیریت ظَز

هس تعسیل ؼسُ جًَس

29

اًسازُ

لگبریتن عجیعی زرآهس ؼرکت

2:

ظبیر عَاهل

عور ؼرکت (تبرید زرج)

LongDebt to Equity

NetIncome to Equity
GainGrowth

Cash to CurrentDebt
AcidAsset to
CurrentDebt
CurrentAsset to
CurrentDebt
WorkingCapital to Asset
BankruptcyRisk
AuditorType
ShareHolders
PreviousReport
EarningManagement
LnRevenue
Age

 .6کجسیِ ٍ کحلیل یافتِ ّای کحقیق
پررط از آهرربزُ ظرربزی هتغیرّررب ،پبیگرربُ زازُ هررَرز ًظررر زر ًرررم افررسار Clementine 12.0
ثبرگیاری ؼسُ ٍ ثِ ـَرت تفبزفی ثِ زٍظتِ آهَزغ ( ٍ )%91آزهرَى ( )%31تمعرین گرزیرس،
کِ جسئیبت آى ثِ ؼرح زیر (جسٍ  )3هی ثبؼس ;



جذٍل  : 2کقسین بٌذی پایگاُ دادُ بِ دٍ دستِ آهَزش ٍ آزهَى

پبرتیؽي

گسارغ همجَ

گسارغ ییر همجَ

جوع

زرـس

آهَزغ

4:6

:82

2477

%91

آزهَى

218

363

46:

%31

جوع

613

2334

2836

%211

ظپط هسلْبی تحمیك ثب اظتفبزُ از زازُ ّبی آهرَزغ ظربذتِ ٍ ثرب اظرتفبزُ از زازُ ّربی آزهرَى
هَرز ارزیبثی لرار گرفتٌس .زر ازاهِ ًتبی حبـل از اجرای تنٌیه ّب ارائِ ؼسُ اظت.
ً .1.6تایج حاصل از اجرای ککٌیک در

کصوین C5.0

هغبثك ًتبی حبـلِ (جسٍ  ،)4هیبًگیي زلت هرس حبـرل از تنٌیره زرذرت تفروین C5.0
جْت عجمِ ثٌسی ـحیح گسارؼبت حعبثرظی  %96.68هی ثبؼس .هس حبـرل از ایري تنٌیره،
گسارؼبت حعبثرظی را زر زازُ ّربی آزهرَى ( )%97.74ثرب زلرت ثربالتری ًعرجت ثرِ زازُ ّربی
آهَزغ ( )%96.3:عجمِ ثٌسی هی ًوبیس.
جذٍل ً : 3تایج حاصل از ککٌیک در

تنٌیه
زرذت تفوین
C5.0

عجمِ ثٌسی هتغیر ٍاثعتِ

کصوین C5.0

زازُ ّبی آهَزغ

زازُ ّبی آزهَى

جوع

تعساز

زرـس

تعساز

زرـس

تعساز

زرـس

ـحیح

2276

%96.3:

422

%97.74

2587

%96.68

اؼتجبُ

312

%25.82

59

%24.48

35:

%25.54

جوع

2477

%211

46:

%211

2836

%211



هس حبـرل از تنٌیره زرذرت تفروین  C5.0زر "پیَظرت ؼروبرُ یره" ارائرِ ؼرسُ اظرت.
تنٌیه زرذت تفوین از لبثلیت تفعیر ثبالیی ثرذَرزار هی ثبؼرس ٍ ثرِ هٌظرَر اظرتفبزُ از هرس
هسثَر هی ثبیس از ثبالی زرذت ثِ ظوت پبییي زرذت ؼرٍ ثِ تفنیره هنررر ًورَز .ثرِ عٌرَاى
ه ب هغبثك ثب هس حبـلِ ،احتورب ـرسٍر گرسارغ حعبثرظری ییرر همجرَ زر ؼررکتْبیی کرِ
گسارغ حعبثرظی ظب لجل آًْب ییر همجَ ثَزُ ٍ ًعجت ظرَز (زیربى) ذربلؿ ثرِ زرآهرس آًْرب
کَچنتر هعبٍی  %29.7ثبؼس ،حسٍز  %:4هی ثبؼس .الجتِ زلت ایي لبعسُ ثغَر هیربًگیي %96.68
هی ثبؼس.
ً .2.6تایج حاصل از اجرای ککٌیک ضهکِ ّای ػصهی هصٌَػی

هغبثك ًتربی حبـرلِ (جرسٍ  ، )5هیربًگیي زلرت هرس حبـرل از تنٌیره ؼرجنِ ّربی عفرجی
هفٌَعی جْت عجمِ ثٌسی ـحیح گسارؼبت حعبثرظی  %95.87هی ثبؼس .هرس حبـرل از ایري
تنٌیه ،گسارؼبت حعبثرظی را زر زازُ ّبی آزهَى ( )%98.85ثب زلت ثربالتری ًعرجت ثرِ زازُ
ّبی آهَزغ ( )%94.:8عجمِ ثٌسی هی ًوبیس.
جذٍل ً : 4تایج حاصل از ککٌیک ضهکِ ّای ػصهی هصٌَػی

تنٌیه
زرذت تفوین
C5.0

عجمِ ثٌسی هتغیر ٍاثعتِ

زازُ ّبی آهَزغ

زازُ ّبی آزهَى

جوع

تعساز

زرـس

تعساز

زرـس

تعساز

زرـس

ـحیح

2258

%94.:8

426

%98.85

2573

%95.87

اؼتجبُ

32:

%27.14

55

%23.37

374

%26.35

جوع

2477

%211

46:

%211

2836

%211



هس حبـل از تنٌیه ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی زر لبلت تَپَلَشی 22زیر ارائِ ؼسُ اظت ;
تعساز گرُ ّبی الیِ هیبًی (الیِ هرفی)

تعساز گرُ ّبی

تعساز گرُ ّبی

الیِ ذرٍجی

الیِ ظَم

الیِ زٍم

الیِ اٍ

الیِ ٍرٍزی

2

1

3

3

2:

هعٌبی تَپَلَشی فَق ایي هی ثبؼس کِ الیِ هیبًی هس هی ثبیس از زٍ الیِ (ثرِ عَرینرِ الیرِ اٍ
از 3گرُ ٍ الیِ زٍم ًیس از 3گرُ) تؽنیل گرزز .تنٌیه ؼجنِ ّربی عفرجی هفرٌَعی از لبثلیرت
تفعیر پبییٌی ثرذَرزار هی ثبؼس ،زر عیي حب لبثلیت ثبالیی جْت حل هعبئل پیچیسُ زارز.
 .3.6با اّوی

کریي هتغیرّا جْ

پیص بیٌی ًَع گسارش حسابرس هستقل

هغبثك ًتبی حبـلِ ،ثب اّویت تریي هتغیرّب (حسالل  )%6جْت پیػ ثیٌی ًَ گسارغ حعبثرض
هعتمل ثِ ؼرح زیر هی ثبؼٌس ;
هتغیر "ًَع گسارش حسابرسی سال قهل" (از عجمِ حبکویت ؼرکتی) ،ثب اّویت ترریي هتغیرر زر
ّر زٍ هس (زرذت تفوین ;  ٍ %82ؼجنِ ّبی عفجی ;  )%47هری ثبؼرس ،کرِ اذتافری فربحػ
ًعجت ثِ ظبیر هتغیرّب زارز .زلیل اًتربة ایي هتغیر تَظظ تنٌیره ّرب را هری ترَاى زر زٍ عبهرل
ثیبى ًوَز ; اٍ ایٌنِ ،زر ثعیبری از هَارز اثْبم زر ثیػ از یه زٍرُ هربلی ترساٍم زاؼرتِ ٍ رفرع
ثٌسّبیی کِ ثبعث ـسٍر گسارغ حعبثرظی ییر همجَ هی ؼًَس زهبًجر هی ثبؼرٌس زٍم ،الساهری
ثَزى ا ًجبم حعبثرظی هی ثبؼس ،کِ زر ایي حبلرت ثیؽرتر ؼررکتْب ثرِ ًتربی گرسارغ حعبثرظری
تَجِ چٌساًی ًساؼتِ ٍ ثٌبثرایي ثیؽتر ثٌسّبی گسارؼْبی ییر همجَ حعبثرظری زر عرَ چٌرسیي
ظب تنرارهی ؼًَس .ثٌبثرایي ثیي ًَ گسارغ حعبثرظی ظب لجل ٍ ًَ گسارغ حعبثرظی ظب
ثعس راثغِ هعتمین ٍجَز زارز.

هس حبـل از تنٌیه ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی ًؽبى زٌّسُ تعساز الیِ ّب ٍ گرُ ّبی هرفی ؼجنِ هی ثبؼس کِ هرثرَط
ثِ چگًَگی اظتمرار ؼجنِ (هعوبری ؼجنِ) هی ثبؼس ٍ ثِ آى تَپَلَشی ؼجنِ ( )Network Topologyگَیٌس.



هتغیر " ًسه

سَد ٍ زیاى الص بِ درآهذ الص" (از عجمِ ظَزآٍری) زٍهیي هتغیر ثب اّویت

( )%25زر هس زرذت تفوین  ٍ C5.0پٌجویي هتغیر ثب اّویت ( )%6زر هس ؼجنِ ّبی عفرجی
هفٌَعی هی ثبؼس .ظَز ینی از هعیبرّبی اًسازُ گیری کبرایی هسیریت ثَزُ ٍ ظرَزآٍری ثربال
ًؽبى زٌّسُ هسیریت ثْیٌِ ٍ کبرای هٌبثع هی ثبؼس .احتورب ترساٍم فعبلیرت ؼررکتْب ،زهربًی کرِ
ظَزآٍری ثبالیی زارًس افسایػ هی یبثس .زر ایي حبلت ؼرکت هٌبثع الزم جْت ایفربی تعْرسات
ذَز را زر اذتیبر زارز ٍ ثِ ایي ترتیت احتوب ـسٍر گسارغ حعبثرظری ییرر همجرَ هررتجظ ثرب
تساٍم فعبلیت کبّػ هی یبثس .ثٌربثرایي احتورب ـرسٍر گرسارغ حعبثرظری همجرَ  ،زهربًی کرِ
ظَزآٍری ؼرکت ّب ثبال هی ثبؼس ،ثبالتر اظت.
هتغیر " ًسه

بذّیْا بِ داراییْا" (از عجمِ اّرم هربلی) زٍهریي هتغیرر ثرب اّویرت ( )%21زر هرس

ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی هی ثبؼس .ثبال ثَزى ایي ًعجت ثِ هعٌبی اتنبی ثیػ از حرس ثرِ تربهیي
هٌبثع هبلی هَرز ًیبز ؼرکت از عریك اظتمراق هی ثبؼس ٍ ایي هَضَ ریعه هربلی ؼررکت را
افسایػ هی زّس .ثِ عجبرتی ؼرکت جْت ثبز پرزاذت هٌبثع اظتمراق ؼرسُ هری ثبیرس ثرؽری از
زرآهسّبی ذَز را زر ظب ّبی آیٌسُ ـر

پرزاذت ّسیٌِ ّربی تربهیي هربلی ًوبیرس ،ثٌربثرایي

ظَزآٍری آیٌسُ ؼرکت کبّػ ذَاّس یبفرت .زر ـرَرتینِ ؼررکت هٌربثع الزم را جْرت ثربز
پرزاذت ایي هجلغ زر اذتیبر ًساؼتِ ثبؼس ،هوني اظت ازاهِ فعبلیت آى ثِ ذغر ثیبفتس .ثٌربثرایي ثرب
افسایػ ًعجت ثسّیْب ثِ زاراییْب ٍ ثِ تٌبظت آى افرسایػ ریعره هربلی ؼررکتْب احتورب ـرسٍر
گسا رغ حعبثرظی ییر همجَ هررتجظ ثرب هَضرَ ترساٍم فعبلیرت ،از ظرَی حعبثرظربى افرسایػ
ذَاّس یبفت.
هتغیر " ًسه

داراییْای جاری بِ بذّیْای جاری" (از عجمِ ًمسیٌگی) ظَهیي هتغیرر ثرب اّویرت

( )%8زر هس ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی هی ثبؼس .هتغیر هسثَر ًؽبى زٌّسُ تَاًبیی ثبزپرزاذرت
تعْسات کَتبُ هست ؼرکت ّب از هحل زارایی ّبی جربری آًْرب هری ثبؼرسّ .رر چرِ هعیبرّربی
ًمسیٌگی ثسر تر ؼَز ،ؼرکت ثرای ثبز پرزاذت ثسّیْبی کَتبُ هست ذرَز زارایری کربفی زر



اذتیبر زارز .لیا هغلَة ًجَزى ایي هعیبرّب تساٍم فعبلیت ؼرکت ّب را تْسیس هی کٌس .ثٌبثرایي ثرب
افسایػ ًعجت زاراییْبی جبری ثِ ثسّیْبی جبری احتوب ـسٍر گسارغ حعبثرظی ییرر همجرَ
هرتجظ ثب هَضَ تساٍم فعبلیت ،از ظَی حعبثرظبى کبّػ ذَاّس یبفت.
هتغیر " ًسه

داراییْا بِ درآهذ الص" (از عجمِ عولنرز) چْربرهیي هتغیرر ثرب اّویرت ( )%7زر

هس ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی هی ثبؼس .ایي ًعجت ًؽبى زٌّرسُ ًحرَُ ثنربرگیری زاراییْرب زر
ایجبز زرآهس ثرای ؼرکت اظت .ؼرکتْبیی کِ عولنرز ذَثی زارًس ،ثجبت ظَز ثبالیی ذَاٌّرس
زاؼت .ایي هَضَ احتوب ـسٍر گسارغ ییر همجَ را کبّػ هی زّرس .از عرفری ؼررکتْبیی
کِ زارای عولنرز ضعیفی ّعتٌس ،ظعی زر پٌْبى کرزى ًتبی عولنرز ذَز زارًس .ایري هَضرَ
ثبعث افسایػ احتوب ـسٍر گساغ ییر همجَ هی ؼَز .ثٌربثرایي ثرب افرسایػ ًعرجت زاراییْرب ثرِ
زرآهس ذبلؿ احتوب زریبفت گسارغ حعبثرظری ییرر همجرَ تَظرظ ؼررکتْب کربّػ ذَاّرس
یبفت.
هتغیر " هجوَع درصذ هالکی

سْاهذاراى ًْادی" (از عجمِ حبکویت ؼرکتی) ؼؽویي هتغیر ثرب

اّویت ( )%6زر هس ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی هی ثبؼس .ایي هتغیرر ًؽربى هری زّرس کرِ چٌرس
زرـس از ظْبم عبزی ؼرکت زر زظت ظرْبهساراى ثربالی  6زرـرس هری ثبؼرسّ .رر چرِ تورکرس
هبلنیت ظْبم زر زظت ظْبهساراى ًْبزی افسایػ یبثس ،تضبز هٌبفع کوتری ًیس ثَجرَز هری آیرس.
ایي هَضَ ثبعث ثْجَز عولنرز ؼرکت ٍ ثِ تجع آى افسایػ احتوب ـسٍر گسارغ حعبثرظری
همجَ هی ؼَز .ثٌبثرایي ثیي زرـس هبلنیت ظرْبم تَظرظ ظرْبهساراى ًْربزی ٍ احتورب ـرسٍر
گسارغ حعبثرظی همجَ راثغِ هعتمین ٍجَز زارز.
هتغیر " ػور ضرک " (از عجمِ ظبیر) ّفتویي هتغیر ثب اّویت ( )%21زر هرس ؼرجنِ ّربی عفرجی
هفٌَعی هی ثبؼس .ایي هتغیر ًؽبى زٌّسُ فبـلِ زهبًی ثریي تربرید زرج زر ثرَرض اٍراق ثْربزار
تْراى تب ظب هَرز رظیسگی هی ثبؼس .ؼرکتْبیی کِ از ظبثمِ ثیؽرتری زر تْیرِ ـرَرتْبی هربلی
ثرذَرزار ّعتٌس از کیفیت گسارؼگری هبلی ثبالتری ثرذَرزار ذَاٌّس ثَز .ایي هرَارز احتوربال



ثبعث کبّػ عسم تَافرك ٍ هحرسٍزیت زر رظریسگی (عَاهرل ـرسٍر گرسارغ حعبثرظری ییرر
همجَ ) هی ؼَز ،کِ ذَز زا ثر راثغِ هعرتمین ثریي عورر ؼررکتْبی پییرفترِ ؼرسُ زر ثرَرض ٍ
احتوب زریبفت گسارغ حعبثرظی همجَ زارز.
ً .8تیجِ گیری
ثب تَجِ ثِ افسایػ اظتفبزُ از تنٌینْبی زازُ کبٍی جْرت اظرترراج اعاعربت هفیرس اززازُ ّرب،
پصٍّػ حبضر ًیس از ایي تنٌینْب ثِ هٌظَر پیػ ثیٌی گسارغ حعربثرض هعرتمل اظرتفبزُ ًورَزُ
اظت .گسارغ حعبثرض هعتمل زر ایي تحمیك ثِ زٍ زظتِ همجَ ٍ ییرهمجَ (ؼربهل گسارؼربت
هؽرٍط ،هرزٍز ٍ عسم اظْبرًظر) عجمِ ثٌسی ؼسُ اظت .ثِ هٌظَر پیػ ثیٌری گرسارغ حعربثرض
هعتمل از زٍ تنٌیه عجمِ ثٌسی زازُ کبٍی ؼبهل ،زرذت تفوین  ٍ C5.0ؼرجنِ ّربی عفرجی
هفٌَعی اظتفبزُ ؼسُ اظتً .تبی حبـرل ًؽربى هری زّرس کرِ هیربًگیي زلرت هرس حبـرل از
تنٌیه زرذت تفوین  C5.0جْت عجمِ ثٌسی ـحیح گسارؼبت حعبثرظری ( )%96.68ثربالتر
از تنٌیه ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی ( )%95.87هی ثبؼس .ثرب اّویرت ترریي هتغیرر جْرت پریػ
ثیٌی ًَ گسارغ حعربثرض هعرتمل زر زٍ هرس ً ،رَ گرسارغ حعبثرظری ظرب لجرل (از عجمرِ
حبکویت ؼرکتی) هی ثبؼسً .عجت ثسّیْب ثِ زاراییْب (از عجمِ اّرم هبلی) زٍهیي هتغیر ثرب اّویرت
زر هس ؼجنِ ّبی عفجی هفٌَعی ٍ ًعجت ظرَز ٍ زیربى ذربلؿ ثرِ زرآهرس ذربلؿ (از عجمرِ
ظَزآٍری) زٍهیي هتغیر ثب اّویت زر هس زرذت تفروین  C5.0هری ثبؼرسً .عرجت زاراییْربی
جرربری ثررِ ثررسّیْبی جرربری (از عجمررِ ًمررسیٌگی)ً ،عررجت زاراییْررب ثررِ زرآهررس ذرربلؿ (از عجمررِ
عولنرز) ،هجوَ زرـس هبلنیت ظْبهساراى ًْبزی (از عجمِ حبکویت ؼرکتی) ٍ عور ؼررکت
(از عجمِ ظبیر) ثِ ترتیت ظَهیي ،چْبرهیي ،ؼؽویي ٍ ّفتویي هتغیرّبی ثب اّویت زر هس ؼرجنِ
ّبی عفجی هفٌَعی هی ثبؼٌس .زر ًْبیت هَضَعبتی از لجیل ثررظی علل تبذیر زر رفع ثٌرسّبی
ؼرط گسارؼبت حعبثرظی تَظظ ؼرکتْبی ثَرظی ٍ ثررظی راثغرِ ثریي ترفرؿ حعربثرض ٍ
ًَ گسارؼبت حعبثرظی ؼرکتْبی ثَرظی جْت اًجبم تحمیمبت جسیس پیؽٌْبز هی گرزز.
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Prediction of Independent Auditor Opinion in Iran :
Data Mining Approach

Abstract:
The purpose of this study is to predict the independent auditor
opinion using data mining techniques. Independent auditor's opinion
(on this study) has been classified to qualify and unqualify class. Using
two data mining classification techniques including decision tree C5.0
and artificial neural networks. In order to predict the independent
auditors opinion. using 29 financial and nonfinancial variables in 10
groups of liquidity, performance, financial leverage, capital structure,
profitability, bankruptcy risk, earnings management, corporate
governance, company size and other variables (including industry and
listed date in TSE) to train and test model. We found that the most
important variables for predicting auditor opinion are the last year
audit opinion, net income to revenue ratio, and debt to assets ratio.
Key Word : Independent Auditor Opinion, Data Mining, Classification
Techniques, Decision Tree, Artificial Neural Networks.



