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 چکیده : 
 غیر هاي شیوه از اي گسترده طیف شامل تقلب. دارد اشراف ها قاره تمام بر اقتصاد هاي بخش تمام بر که است جهانی پدیده یک تقلب

 بخش طبق و است کار و کسب در متداول و رایج هاي پدیده از تقلب.باشد می نادرست اطالعات ارائه یا و عمدي فریب به مربوط و قانونی
 ناروا مزیتی از برخورداري براي ثالث اشخاص یا ،کارکنان مدیران از نفر چند یا یک فریبکارانه عمل ایران حسابرسی استانداردهاي 24

 توجه کانون همواره مالی، صورتهاي در اهمیت با هاي تقلب کشف با پیشگیري بنابراین.  غیرقانونی یا عمدي اقدام هرگونه از عبارتست
هوش  کامپیوتر، علم آمار، علم میان ارتباطی پل کاوي داده .است بوده حسابرسان و مدیران گذاران، استاندارد قانونگذاران، گذاران، سرمایه

پیش  از معتبر، اطالعات استخراج فرایندي، چارچوب در که باشد می ها داده بصري بارنمایی و ماشین فراگیري الگوشناسی، مصنوعی،
تجاري  هاي فعالیت در گیري تصمیم در آن از استفاده و گردد می پذیر امکان بزرگ هاي داده پایگاه از اعتماد قابل و فهم قابل ناشناخته،

 .شود می میسر مالی هاي تقلب شناسایی طریق از اطالعات سودمندي کیفیت ارتقاء نظیر مهم
   ، صورت هاي مالی. تقلبداده کاوي، تشخیص،  واژگان کلیدي :
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 قدمـهم.1

 تاکنون، گذشته از رسانحساب. است داشته زیادي تغییرهاي زمان، طول در تقلب باکشف ارتباط در حسابرسان نبودن یا بودن مسئول
 استانداردهایی که زمانیو  )1991(کاستهو،  اند نپذیرفته شده حسابرسی مالی صورتهاي در تقلب کشف به نسبت را خود اصلی مسئولیت

 ارايد حسابرسان که است ضحوا. کردند رد را تقلب کشف براي بیشتر جستجويو  خود مسئولیت افزایش حسابرسان منتشرشد، زمینه دراین
 راهمف کامل اطمینان مالی رتهايصو در تقلب نبود به نسبت توانند نمی و نیستند مجهز کامل طور به موارد این کشف براي که نگرشند این

 برسیحسا حرفه بنابراین، .رفتگ قرار سئوال مورد نیز حسابرسی حرفه اعتبار ها، شرکت سطح در گسترده هاي تقلب وقوع با هرچند کنند؛
 .دکن فراهم را بتقل کشف براي کامل نانیاطمی تواند نمی استانداردي هیچ وجود، این با. کند پیدا انتقادها این با مقابله براي راهی شد ملزم

 )1390(کرمی و همکاران، 
 مدیریت تقلبهاي اثربخش کشف به نیاز الزام، این. کندمی مدیریت تقلبهاي کشف به ملزم را حسابرسی شرکتهاي حسابرسی، ستانداردهاي

 که دلیل این به نخست. است دشوار بس کاري معمول، حسابرسی هايرویه از استفاده با مدیریت تقلبهاي کشف اما،. دهدمی افزایش را
 براي الزم تجربه حسابرسان اغلب آن، اندك فراوانی به توجه با اینکه دوم دارد؛ وجود مدیریت تقلب ویژگیهاي با رابطه در اندکی آگاهی
(فنینگ و دهند فریب را حسابرسان تا کنندمی تالش عمد به حسابداران و مالی مدیران عامل، مدیران اینکه سرانجام. ندارند را آن کشف
 نابسنده است ممکن استاندارد حسابرسی هايرویه شناسند،می را حسابرسی یک محدودیتهاي که مدیرانی از دسته آن براي. )1998، 1کورر
 روشهاي و آمار. کندمی گوشزد را متقلبانه مالی صورتهاي اثربخش کشف براي اضافی تحلیلی هايرویه به نیاز هامحدودیت این. باشد
 راه از ارتباطات تقلبهاي الکترونیک، تجارت اعتباري کارت تقلبهاي پولشویی، مانند فعالیتهایی کشف براي آمیزيموفقیت طوربه کاويداده
 است مشکل نیز آن کشف و پیچیده موضوعی مالی صورتهاي در تقلب کشف البته،. اندرفته کاربه ايرایانه نفوذهاي و ايبیمه تقلبهاي دور،

 تقلب ویژهبه مالی، تقلبهاي کشف راستاي در کاررفتهبه کاويداده فرایندهاي بر مروري ارائه مقاله، این اصلی هدف.  )2007؛ 2(یو و دیگران
 .است مالی صورتهاي در
 

 تحقیق. پیشینه 2
 تعریف طبق معتقدند و داختندپر موضوع با مرتبط مفاهیم تشریح و علمی مبانی به تبیین پژوهشی در)  1389(  همتی و رودپشتی رهنماي
  .باشد اعتماد نقض و تخطی و پنهانکاري فریب، با همراه که غیرقانونی عمل هر از عبارتست تقلب (ACEF) رسمی تقلب بازرسان انجمن

 از اجتناب ت،خدما یا دارایی پول، ردنآو بدست براي سازمانها یا افراد توسط تقلب . باشد نمی فیزیکی فشار یا و تهدید با همراه اعمال این
 .گیرد می صورت شخصی یا تجاري مزیت ساختن ایمن یا و خدمات زیان یا پرداخت

 الگوشناسی، مصنوعی، هوش مپیوتر،کا علم آمار، علم میان ارتباطی پل کاوي داده کند می عنوان ،)1390( یاس کاوي، داده مبانی تبیین در
 دهدا پایگاه از اعتماد قابل و فهم ابلق ناشناخته، پیش از معتبر، اطالعات استخراج فرآیند و باشد می داده بصري بازنمایی و ماشین فراگیري

 خریداري قابل محصول یک رتصو به کاوي داده بنابراین،. است مهم تجاري هاي فعالیت در گیري تصمیم در آن از استفاده و بزرگ هاي
 داشته وجود داده که جاییهر اصوال.  شود سازي پیاده پروژه یک صورت به بایستی که است فرآیندي و علمی رشته یک بلکه باشد نمی

  :جمله از است اهمیت با مزایایی داراي فرآیند، این.  یابد می معنا نیز کاوي داده باشد،
 گیري تصمیم در مدیران به کمک)1
 روزآمد خبري مقاالت یافتن) 2
 وب در جستجو براي کاربر به کمک) 3
 بازاریابی امر بهبود) 4
 نابهنجارها و تقلب کالهبرداریها، کشف) 5

                                                            
1 Fanning & Cogger 
2 Yue et al. 
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 .ندشو می حذف بیرونی عوامل و شارز بی هاي داده: ها داده حذف -الف :از عبارتند که است اصلی فعالیت سه مبناي بر کاوي داده اساس
 قبیل زا ها داده پایگاه در موجود يالگوها: الگوها کشف -ج .گیرد می صورت ها داده کدگذاري بوسیله عمل این: ها داده سازي فشرده -ب

 .شوند می کشف...  و زنجیري الگوهاي بندي، طبقه
 تلقی یادگیري ماشین عنوان به هک برد می نام داخلی کنترل نظام توسعه رویکرد با تقلب، کشف براي) از داده کاوي 2007جانز و دیگران (

 .است شده معرفی تقلب کشف مکانیسم عنوان به داخلی کنترل و گردید
 75 الجیت رگرسیون تحلیل زا حاصل نتایج. کند بینی پیش را مدیریت آمده پیش تقلب که اند شده هایی مدل ساخت متوجه جدید مطالعات
 با داري معنی طور هب تقلب بدون هاي شرکت مدیره هیات که است داشته موضوع این به اشاره تقلب بدون شرکت 75 و متقلب شرکت
 )2006 باسلی،( است شده تشکیل متقلب هاي شرکت به نسبت سازمان از خارج اعضائ از بیشتري درصد

 داده از اي دسته براساس یرانمد تقلب بینی پیش براي مفید یافته تعمیم کیفی واکنشی مدل یک)  2009(  بل و میژر مکدونالد، هاتسن،
 می جیتال و پرابیت هاي تکنیک بردارنده در مدل این.  بردند بکار را المللی بین عمومی حسابرسی شرکت یک وسیله به یافته توسعه هاي
 نامتقارن داشت.  و متقارن مخارج فرضیات گروه دو بینی پیش خوب ظرفیت به اشاره نتایج . باشد

 
 تقلب و متقلبان.3

گونه تعریف تقلب را این )2006( 2ونگ و همکاران )2010، 1(نگاي و دیگران ندارداز تقلب مالی وجود  جهانی شدههیچ تعریف پذیرفته
در سالهاي اخیر، انواع گوناگون  »هاست.اقدامی هدفمند براي کسب منفعت مالی غیرمجاز که برخالف قوانین، قواعد، یا سیاست«اند: کرده

هاي بسیاري را سبب شده و نظرها را به سوي خود جلب کرده تقلبهاي مالی، مانند تقلب کارت اعتباري، تقلب شرکتی و پولشویی، نگرانی
اي، بانکی، تقلبهاي بیمه اند؛ تقلبهايبندي کلی، انواع تقلب مالی را در چهار دسته تقسیم کردهدر یک طبقه  )2010( است. نگاي و همکاران

  .تقلب اوراق بهادار و کاالها، سایر تقلبهاي مالی
صورت سرقت، توان تشخیص داد. نوع نخست عبارت است از سوءاستفاده از داراییها؛ براي مثال بهدر عمل، در شرکتها دو نوع تقلب را می

و غیره. و نوع دوم، گزارشگري مالی متقلبانه است. گزارشگري مالی اي، استفاده شخصی از داراییهاي شرکت اختالس، جعل حسابهاي هزینه
صورتهاي مالی است؛ براي مثال از طریق گزارش فروشهایی که هنوز اتفاق نیفتاده است، گزارش متقلبانه مستلزم مخدوش کردن عمدي 

اي در سال بعد که باید در ها، یا گزارش هزینهاي کردن نادرست هزینهسودي در سال جاري که در حقیقت متعلق به سال بعد است، سرمایه
شود. بنابراین، طور معمول از سوي مدیریت یا با رضایت و آگاهی آنها انجام میصورتهاي مالی بهشده است. تقلب سال جاري گزارش می

تقلب «چنین تعریف شده است:  )0198( 3توان نوعی از تقلب مدیریت دانست که از سوي الیوت و ویلینگهامصورتهاي مالی را میتقلب 
گذاران و اعتباردهندگان بااهمیت، به سرمایه کنندهشود و از طریق صورتهاي مالیِ داراي اطالعات گمراههدفمندي که مدیریت مرتکب می

 ».رساندآسیب می
هاي حسابداري هستند؛ ریسک تقلب در اي مطابق با استاندارداین مسئولیت حسابرسان است که تعیین کنند گزارشهاي مالی تا چه اندازه

صورتهاي مالی کاري دشوار صورتهاي مالی را شناسایی نمایند. از سوي دیگر، کشف تقلب در گزارشهاي مالی را ارزیابی و وجود تقلب در 
ر حسابرسی و کمک به هاي استاندارد حسابرسی است. بنابراین، حسابرسان براي تسهیل کااست که مستلزم اقداماتی بیش از اجراي رویه

هاي کنندهتوانند کمکصورتهاي مالی متقلبانه به ابزار و فنون جدیدي نیاز دارند. در این رابطه، ابزار مبتنی بر رایانه میگونه کشف این
  )2009، 4(آتا و سیریک مفیدي باشند

 
 تقلب قبال در حسابرسان مسئولیت. 4

 دالر میلیاردها به شدهگزارش تقلبهاي میزان انگلستان و درامریکا تنها. است شده میلیونی گزاف هايهزینه به منجر شرکتها در تقلب اخیر
 در تقلب موضوع که است آن گویاي شواهد. شود شامل را تقلبها کل از درصد10 تنها شاید گزارشهااین شودمی گفته هرچند زند،سرمی

 ازپرده زمانی "معموال شوند،می آن مرتکب شرکتها ارشد کارکنان و مدیران که هنگامی ویژهبه تقلبها، این. است جدي مشکلی شرکتها

                                                            
1 Ngai et al 
2 Wang et al 
3 Elliott & Willingham 
4 Ata & Seyrek 
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 حسابرسان که شودمی مطرح سئوال این که است مواقع این در. شوندمی حاد مشکالت دچار منتظرهغیر طوربه شرکتها که افتدمی بیرون
 حسابرسان ايحرفه اظهارنظرهاي. است انگیزبحث موضوعی شرکتها در تقلب گزارش و کشف در مستقل حسابرسان نقش اند؟بوده کجا

 بررسیهاي. کندمی پیدا ضرورت همکاري میزان بیشترین حسابرسی، عملکرد از انتظارات فاصله کاهش براي سبب همین به و است متفاوت
 تقلبات کردنگزارش و کشف انتظار حسابرسان از دیگر، وبسیاري مالی نشریات دادگاهها، سیاستمداران، که حالی در است داده نشان متعدد

 از تقلبات کشف کندکهمی تأکید نکته براین و داده کاهش زمینه این در را خود مسئولیتهاي ،عمومی طوربه حسابرسی حرفه دارند، را
 چند یا یک عمدي اقدامات به تقلب تقلب تعریف. اتکاستغیرقابل و نشده ریزيبرنامه نقش این براي حسابرسی و است مدیران مسئولیتهاي

 موارد دربرگیرنده است ممکن تقلب. شود منجر مالی صورتهاي نادرست ارائهبه که شودمی اطالق ثالث اشخاص یا کارکنان مدیران، از نفر
 : باشد زیر

 از استفادهسوء قانونی،غیر و حقغیر مالی مزایاي آوردندستبه منظوربه مدارك سایر یا حسابداري مدارك و اسناد تغییر یا جعل دستکاري،
  آنها، سرقت یا داراییها

  مدارك، و اسناد از آنها حذف یا معامالت مالی آثار نادرست ارائه
  ،)صوري معامالت( مثبته مدارك بدون معامالت ثبت

 سال از پیش تقلب کشف تقلب گزارشگري و کشف مورد در حسابرسان وظایف توسعه تاریخچه. حسابداري هايرویه نادرست کارگیريبه
 با. شودمی آشکار "کامال زمان آن حسابرسی متون بررسی با مطلب این. شدمی شناخته حسابرسی کاراصلی و اولیه هدف عنوانبه 1920
 در حسابرسی مسئولیتهاي که بودند نکته این از یافتن اطمینان درپی دادگاهها حسابرسی، هدف عنوانبه تقلب کشف اهمیت پذیرش وجود

 آنکه تا شد قائل تقلب کشف براي کمتري اهمیت رفتهرفته حسابرسی حرفه ،1960 تا 1920 سالهاي طی در. شودمی ایفا معقولی محدوده
 اولیه هدف و گذاشت شرکت مدیریت برعهده را تقلب از جلوگیري و کشف نقش و انکارکرد کامل طوربه را وظیفه این دوره، این پایان در

 شرایط تغییرات به حسابرسی پاسخ عنوانبه "عمدتا حسابرسی، اهداف در تغییر این. نمود قلمداد مالی صورتهاي به اعتباردهی را حسابرس
 دوره طول در وظایف، تنوع و سازمانی پیچیدگیهاي اندازه، نظر از شرکتها رشد به توجه با. شودمی تفسیر اقتصادي-اجتماعی محیطی
 مدیریت. گذاشت تأثیر شد،می واگذار کارکنان به که کارهایی و حسابداري عملیات و اطالعات آوريجمع بر امر این ،1960 تا 1920 سالهاي
 در) تقلب "مثال( تخلفات تشخیص یا و اشتباه ازخطا، اجتناب منظوربه و کارمندان فعالیتهاي کنترل براي را داخلی کنترل سیستم شرکتها

 کار رفت،می باال آنها عملیاتی حجم و کرده پیدا رشد شرکتها که هنگام این در. کردند مستقر مدارك، و اسناد دیگر و حسابداري اسناد
 هايرویه رفتهرفته ترتیباینبه. شد غیرممکن محدود، هزینه با و معقول زمانیمدت در حسابداري ثبتهاي تمامی کنترل براي حسابرسان
 جنگ از بعد. کرد پیدا تغییر معامالت از اينمونه آزمون و شرکت داخلی کنترلهاي ارزیابیبه عملیات، تمامی دقیق کنترل از حسابرسی

 هرچند که گذشته سالهاي سهامداران برعکس ،طبقه این. آمد وجودبه کوچک گذارانسرمایه از جدیدي طبقه ،1930 دهه رکود و اول جهانی
 مقدار به بیشتر و داده نشان عالقه کمتر شرکت آیندة به داشتند، خود مالکیت تحت شرکتهاي با نزدیکی بسیار ارتباط ولی بود کم تعدادشان

 آورند دستبه خود سرمایه از بیشتري عایدات دیگر درجایی توانندمی یافتندکهدرمی اگر آنها. داشتند توجه گذاريسرمایه از عایداتشان
 جايبه و شد مالی برصورتهاي وتأکید توجه در تغییر باعث گذارانسرمایه رویۀ تغییر این. کردندمی منتقل آنجابه را خود سرمایه سرعتبه

 مستنداتی به شود، شناخته سهامداران سرمایه و منابع به نسبت شرکت مدیران مباشرت کنندهمنعکس مدارکی عنوانبه مالی صورتهاي آنکه
 عملکرد و مالی وضعیت که مالی صورتهاي بودنمنصفانه روي بر توجهات تمامی درنتیجه،. شد تبدیل گذاريسرمایه براي تصمیمات جهت

 اشتباه، و تقلب کشف از حسابرسی اهداف اجتماعی،-اقتصادي محیطی شرایط در تغییرات این انعکاس با. شد متمرکز دادمی نشان را شرکت
 مسئولیتهاي از تقلب کشف ،1960 دهه پایان در. داد تغییرجهت مالی صورتهاي در مندرج اطالعات بودنمنصفانه و درست ارزیابی سويبه

 معمول بررسیهاي شدکهمی اظهار ازجمله. شدمی مطرح زمان آن ايحرفه نشریات کمکبه موضوع این. شدنمی تلقی حسابرسان مفروض
 گذاشتنکنار اگرچه حسابرسی، حرفه در. کرد اتکا آن به توانمی و شده طراحی مالی صورتهاي به نسبت اظهارنظر براي "عمدتا حسابرسی

 پردازاننظریه برخی اما شود،می تلقی اقتصادي-سیاسی محیطی شرایط تغییرات به پاسخی عنوانبه حسابرسان، هدفهاي از تقلب
 حرکتی عنوانبه -تقلب کشف در حسابرسی مسئولیت کاهش آمریکا، در لحداق. است بوده مؤثر تغییرات این در نیز حرفه که اظهارداشتند

 تقلب کشف مسئولیت انکار وجود با. نشدند آن کشفبه موفق حسابرسان که داشت دنبالبه 1938 سال در را ايعمده تقلبهاي بروز -دفاعی
 عموم و مالی انجمنهاي اعضاي مالی، صورتهاي از کنندگاناستفاده اکثریت که بودند باور این بر متعددي کارشناسان حسابرسی، حرفه توسط
 در تغییر دلیلبه واین بوده حسابرسی هدف سال،400درطول تقلب کشف رایج، ايعقیده بنابر دارند؛ حسابرسان با متفاوت نظري مردم،

 براي آنچه معتقدند ايعده. است شده گذاشته کنار حسابرسی حرفه هدفهاي اساس بر بلکه نبوده، حسابرسی مؤسسات مشتریان تقاضاي
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 هر در ذاتی تضاد به نسبت واکنش منظوربه امر این. است تقلبات کشف در حسابرسان مسئولیتهاي کاهش رسدمی نظربه مطلوب حرفه
 آنها کشفبه قادر حسابرسان که دارد وجود تقلب از ايعمده موارد چون طرفی از. کندمی وضع را ضوابطی خود اداره جهت که است ايحرفه

 منافع از حمایت دنبالبه بیشتر حسابرسان هستند؛ خود مسئولیت کاهش دنبالبه علت این به حسابرسان که انددریافته دادگاهها نیستند،
 تقلب کشف مسئولیت پذیرش عدم ،1960 دهه تا. کنند دنبال را جامعه به نسبت عمومی تعهدات و وظایف اینکه تا هستند ايحرفه اعضاي

 که شد آشکار فراوان، نقدهاي سایه در. بود روز بحث موضوع و مسئله حرفه، از خارج هم و حسابرسی حرفه داخل صاحبنظران طرف از هم
 مسئولیت حسابرسان که شد تعدیل شکل بدین ايحرفه ادبیات. نیست یافتنیدوام حسابرسان توسط تقلب کشف مسئولیت نگرفتن عهدهبه

 1980 تا 1960 دوره طی. نمایند آشکار حسابرسی مناسب روشهاي با را عمده خالفهاي و باشند آگاه تقلب وجود احتمال از تا دارند
 روشهاي و ندارند را تقلب جستجوي وظیفه حسابرسان کرد تأکید و داد کاهش تقلب کشف در را حسابرسان نقش حرفه هرترتیب،به

 خط در حرکتبه حرفه حال، این با. نیست اتکا قابل خالفها کشف براي مشخص طوربه و است نشده طراحی امر این براي حسابرسی
 تدریجبه تقلب امر مورد در حسابرسی صاحبنظران تفکر طرز در 1980 دهه اوایل از. داد ادامه تقلب کشف براي حسابرسان مسئولیت افزایش
 سیاستمداران، توسط حسابرسان از انتقادات افزایش و شرکتها در تقلبات تعداد و حجم افزایش تأثیر تحت بیشتر امر این. آمد وجودبه تغییراتی

 کشف مسئولیت انکار کلی طوربه و شرکتها در عمده تقلبات آشکارکردن در ناتوانی خاطربه مردم عموم و اقتصادي نگارانروزنامه دادگاهها،
 اما است، نرسیده1920 دهه از پیش دورة حدبه حسابرسی، کار هدف یک عنوانبه تقلب کشف اگرچه. است بوده حسابرسان توسط تقلب

 به شروع تدریجبه حسابرسان انگلستان، در این بر عالوه. اندکرده اذعان تقلب کشف مورد در مسئولیتهایی به آمریکایی گروه حسابرسان
 پذیرش سطح اما. کردند مسئول مقامات به آن گزارش ارائه و خود حسابرسی دوره طول در) تقلب به ظن یا( تقلب کشف مسئولیت پذیرش

 کشور در حسابرسان وظایف به اياشاره نمونه عنوانبه. است متفاوت همچنان مختلف کشورهاي در تقلبات گزارشگري و کشف مسئولیت
 سیستم و حقوقی هايجنبه از آن مشابه کشورهاي با انگلستان وضعیت مقایسه به سپس و کرد خواهیم تقلبات به آنها توجه و انگلستان

 در انگلستان در حسابرسان وظایف. داشت خواهیم خودمان کشور به اياشاره پایان در و پردازیممی استرالیا و کانادا آمریکا، در شرکتی
 تقلب کشف مورد در حسابرسی وظایف با ارتباط در سختی تالش انگلستان در که است ايدوره 1980 دهه شرکت تقلب گزارش و تشخیص

 خصوصبه شرکتها در تقلبات میزان افزایش نگران دولتمردان، و مردم عامه سطوح تمام که بود این "احتماال امر این دلیل. خوردمی چشمبه
 حسابرسان از انتقاد به فعاالنه کنندگان، مصرف و شرکتها امور موفق مسئوالن از تن دو ،1980 دهه اواسط در. بودند مالی خدمات بخش در
 مسئولیت داوطلبانه حسابرسان اگر که کردند مشخص همچنین آنان. پرداختند تقلبات درکشف مؤثر نقش ایفاي در ناتوانیشان مورد در

 حمایت در. شد خواهد تحمیل آنها به قانونی مراجع طریق از امر این نگیرند، عهدهبه شرکت تقلبات گزارشدهی و تشخیص در را بیشتري
 مطلوب هم و عملی هم حسابرسی، روشهاي و هزینه محدوده در آنها نظربه اظهارداشتند تقلب کشف گروه مأمورین سیاستمداران، نظریه
 را گروهی حسابرسی حرفه اعضاي سیاستمداران، فشارهاي به پاسخ در. بپذیرند را تقلب کشف جهت عمومی مسئولیتی حسابرسان که است
 دارند، شرکتها در تقلبات کاهش در مهمی نقش حسابرسان که کردمی حمایت ایده این از کلیت در گروه این. کردند مسئله این بررسی مأمور

 اعتقاد ما“: کردمی مخالفت تقلبات تشخیصبه حسابرسی وظایف توسعه با شدتبه گروهاعضاي دهدمی نشان زیر عبارات که طور همان اما
 خبره حسابداران انجمن( ”دهیم گسترش تقلب کشف جهت در را خود فعالیتهاي باشدکه صرفهبه هزینه نظر از یا واقعبینانه که نداریم

 را حسابرسی فعلی و موجود وظایف که باشد عملی یا الزم کنیمنمی فکر ما و است سنگین حسابرسان مسئولیتهاي“ ؛)1985 ویلز و انگستان
 که باوریم براین ما وظایف کشف آزمون در“ ؛)1985 ویلز و انگلستان خبره حسابداران انجمن( ”دهیم افزایش تقلب کشف تشخیص در

 ).1985 حسابداران المللیبین کنگره( ”غیرکاراست و غیرعملی مشخص، مرز و حد بدون و کلی طوربه حسابرسی وظایف حیطه افزایش
 

  مالی تقلبهاي کشف تحقیقات در استفاده مورد کاويداده روشهاي.5
 مصنوعی، هوش مانند مختلفی علوم از که اندشده ایجاد بسیاري روشهاي باال، در یادشده کاويداده مختلف وظایف/طبقات براي

 کاربه مالی تقلبهاي کشف در کاويداده روش 26 مختلف، تحقیقات در. اندشده برگرفته آمار و 18ماشینی یادگیري ،17الگوشناسی
  )2010، 1(نگاي و همکاراناندرفته

 
 مصنوعی عصبی هايشبکه5,1

                                                            
1 Ngai et al 
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 بر است مبتنی روش این. کندمی تقلید انسان مغز کارکرد از مرتبط،همبه هايگره از ايمجموعه از استفاده با که است روشی عصبی شبکه
 ارتباطات از الگویی در مرتبطهمبه) نورون( واحد زیادي تعداد دربرگیرنده چندالیه عصبی شبکه یک. زیستی نورونهاي از ايرایانه مدلهاي

 رگرسیون، از پس و است شده استفاده بنديخوشه و بنديطبقه در ايگسترده شکل به روش این. )2005؛ 1(پو و همکاراناست
 از ايمجموعه از استفاده با شبکه نخست،. )2007(یو و همکاران،  است مالی تقلبهاي کشف در استفاده مورد کاويداده روش پرکاربردترین

 تعیین براي شبکه و شودمی تثبیت هانورون بین ارتباطات وزن سپس. شودمی داده آموزش خروجیها و ورودیها ترسیم براي زوجی هايداده
 اینکه نخست قرارند؛ این از روش این مزایاي.  )2005(پو و دیگران، گیردمی قرار استفاده مورد هاداده از جدید ايمجموعه هايبنديطبقه
 فرایند کنند، تغییر آموزشی وزنهاي اگر اینکه سوم و کندمی ایجاد 26پایایی داراي مدلهاي روش، این اینکه دوم. است پذیرانطباق روش این

 روندمی کار به شرکتی تقلبهاي و خودرو بیمه اعتباري، کارت تقلبهاي براي بیشتر عصبی هايشبکه. کرد اصالح توانمی نیز را بنديطبقه
. دادند قرار مطالعه مورد را تایوان بورس در فعال شرکت 68 مصنوعی، عصبی هايشبکه از استفاده با 2دو و چن.  )2010(نگاي و دیگران، 

 عصبی هايشبکه که دهدمی نشان آنان مطالعه نتایج. کردند تدوین مالی بحران مدل یک غیرمالی، و مالی هايداده از استفاده با آنان
 .کنندمی بینیپیش را مالی بحران آماري، سنتی روشهاي از بهتر مصنوعی

 
 بیزین استنباط شبکه5,2
 ايغیرچرخه نمودار یک از استفاده با آنها مشروط استقالل و تصادفی متغیرهاي از ايمجموعه نشاندهنده بیزین استنباط شبکه

(کرکاس و دیگران،  کنندمی تعیین را یرهامتغ بین مشروط استقالل و اندتصادفی متغیرهاي نشاندهنده هاگره آن در که است 27شدههدایت
(نگاي و  گیردمی قرار ستفادها مورد شرکتی تقلبهاي و خودرو، بیمه اعتباري، کارت تقلب کشف در اغلب بیزین، استنباط شبکه.  )2007

  )2010دیگران، 
 

 تصمیم درختان5,3
(هان و  کنندمی ایجاد را ممکن پیامدهاي براي مشاهدات زا تصویري که هستند ايکنندهبینیپیش تصمیمِ پشتیبان ابزار تصمیم، درختان
 هستند، هابینیپیش نماد هابرگ. کنندمی بنديطبقه صفتها مقادیر اساس بر را موضوعها که هستند درختانی تصمیم، درختان.  )2006کمبر، 

 گره یک که است قداريم نماینده شاخه هر و است بنديطبقه مورد موضوع یک در صفت یک نماینده تصمیم درخت یک در گره هر
 یادگیري بر مبتنی هايالگوریتم طریق از توانمی.  )2005(پو و دیگران؛  دهدمی نشان را ویژگیها اشتراك واقع در و کند اختیار تواندمی

 طوربه تصمیم درختان. کاشت را درختان این ،)C 4.5(30 4/5 سی الگوریتم و) ID3( 29تري دي ،آي)CART( 28کارت قبیل از ماشینی
 )2010 (نگاي و همکاران؛ شوندمی استفاده شرکتی تقلبهاي و خودرو بیمه اعتباري، کارت تقلب در معمول

. بیزین و تصمیم درخت عصبی، شبکه از بودند عبارت که بردند کاربه را روش سه همزمان خود مطالعه در ،)2007( 3همکاران و کرکاس
 مالیِ  نسبتهاي از ،31ورودي بُردار. کندمی مقایسه و بررسی متقلبانه مالی صورتهاي شناسایی در را مدلها این سودمندي آنان مطالعه

 تولیدي شرکت 76 از آنان نمونه. اندشده مقایسه عملکردشان جهت از مدل سه این. است شده تشکیل مالی صورتهاي از شدهاستخراج
 متقلب، عنوانبه بنديطبقه معیار. شدند بنديطبقه غیرمتقلب عنوانبه شرکت 38 و متقلب عنوانبه شرکت 38 که بود شده تشکیل یونانی

 گزارش حسابها، درستی به نسبت حسابرسان سوي از جدي تردیدهاي ابراز. است بوده مالیاتی مقامات و حسابرسان گزارشهاي عمده طوربه
 فهرست در گرفتن قرار مالی، صورتهاي در بااهمیت هايدستکاري انجام با مالیاتی فرار براي شرکت تالش به نسبت مالیاتی مقامات

 هاییپرونده وجود و شرکت مالی هايداده دستکاري با مرتبط دالیل به شرکت سهام معامالت تعلیق آتن، بورس در نظارت تحت شرکتهاي
. اندشده گرفته نظر در شرکت یک تقلب هاينشانه عنوانبه که هستند مواردي از متقلبانه، مالی صورتهاي موضوع با مرتبط دادگاه در

 درصد 96/2 با تصمیم درخت مدل نمونه، تقسیم آزمون مرحله در مدلها، آموزش از پس که اندکرده گزارش) 2007( همکاران و کرکاس
 غیر شرکتهاي از را متقلب شرکتهاي اندتوانسته دقت درصد 94/7 با بیزین استنباط شبکه مدل و دقت درصد100 با عصبی شبکه مدل دقت،

 .کنند بازشناسی متقلب

                                                            
1 Phua et al 
2 Chen & Du 
3 Kerkaus et al 
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 روپیش چالشهاي و آینده.6
 بین تا 49( مالی تقلبهاي کشف موضوع با مرتبط هايمقاله تعداد بودن محدود براي دلیل یک که دارندمی اظهار) 2010( همکاران و نگاي

 آموزش شروع براي و کاري، هر از پیش که است آن مشکل. است مناسب تحقیق هايداده آوردن دستبه سختی ،)2008 تا 1997 سالهاي
 موانع متقلبانه، مالی صورتهاي شناسایی چالش. کرد تقسیم غیرمتقلب و متقلب گروه دو به را مالی هايصورت از ايمجموعه باید مدل،

 کشف در که اندداده نشان عموماً باال در ذکرشده کاويداده روشهاي چند هر. دهدمی قرار مالی تقلب کشف تحقیقات راه سر در بسیاري
 داشته بسیاري کاربردي محدودیتهاي و معایب مالی، صورتهاي در تقلب کشف براي آنها کاربرد اما اند،بوده اثربخش مالی صورتهاي تقلب
 دارند وجود ايویژه هايمحدودیت و خاص کاربرد دامنه مالی، صورتهاي در تقلب کشف براي موجود کاويداده روشهاي عمده پس در. است

 اثر ارزیابی براي آنها اما اند،یافته توسعه کنندهبینیپیش سازيِمدل براي خوبیبه روشها این که چند هر مثال، براي.  )2011، 1(زو و کاپور
 به بتوان آن با که است نشده ساخته آزمونی هايآماره کاويداده روشهاي از برخی براي هنوز مشخص، طوربه. اندنکرده پیدا توسعه خوبیبه

 .پرداخت وابسته متغیرهاي بر مستقل متغیرهاي اثرهاي ارزیابی
 در گذارند؛می کنار 33اختالل یا استثنا عنوانبه را پرت نقاط کاويداده روشهاي اغلب که است این شود، توجه آن به باید که دیگر نکته یک

 کشف يبرا پرت نقاط تحلیل نابراین،ب. باشند مکرر و معمول رویدادهاي از جالبتر توانندمی نادر رویدادهاي تقلب، کشف در که حالی
 کشف براي پرت هايداده کشف ايروشه کاربرد مورد در تحقیقاتی نبود البته. گیرد قرار توجه مورد پیش از بیش باید متقلبانه الگوهاي
 به شباهتبی که است ايپیچیده وظیفه پرت هايداده کشف واقع، در. باشد پرت هايداده کشف سختی خاطربه است ممکن مالی تقلبهاي
 اشیاي با تبطمر نادر الگوهاي یافتن بر متمرکز پرت داده کشف روشهاي کاوي،داده روشهاي دیگر برخالف. نیست کاه انبار در سوزن جُستن

 ارائه و شناسایی در توجه درخور نیتوا نیز تصویرسازي روشهاي همچنین،. ) 2004؛ ژانگ و زو، 2010(نگاي و همکاران،  اندکند بسیار داده،
  .کند آسانتر بسیار را تقلب طرحهاي سازيکمّی و شناسایی تواندمی ویژگی این. دارند هاداده در هاقاعدگیبی

 با ایدب نیز تقلب کشف ماشینی ايسازوکاره پس هستند؛ تکامل و شکل تغییر حال در همواره مالی تقلبهاي کنونی، زمان در اینکه آخر سخن
 تذکر خوبیهب کاپور و ژو که گونهمانه. دهند افزایش مستمر طوربه را خود کارایی و اثربخشی دسترس، در تخصصی هايآگاهی از استفاده

 اراده هک مسائل همه به آگاه مدیرعامل یک. شودمی مشکل روزافزون طوربه فعلی، کشف روشهاي از استفاده با مالی تقلب کشف دهند،می
 خنثی ار کشفی سازوکار نوع هر که است قادر و دارد اختیار در راحتیبه را سیستم زدن دور براي کافی منابع شود، مرتکب جرمی است کرده
 هايشبکه و عصبی، هايشبکه تصمیم، درخت رگرسیون، مانند( کاويبرداده مبتنی مالی تقلب کشف روشهاي) 2011( کاپور و ژو. کند

 جدید شگردهاي مدنآ پدید هنگام در را کاويهداد روشهاي این محدودیتهاي و اثربخشی ویژه،به آنان. اندداده قرار بررسی مورد را) بیزین
 هادپیشن را نوین روش یک سپس نویسندگان. اندکشیده نقد به اند،داده انطباق کشف روشهاي این با را خود که مالی صورتهاي تقلب

 از پیش بینی،پیش براي هوشمند کشف یستمس یک کردن توانمند. یابدمی تکامل بالقوه متقلبان از پیش که فعال کشف برنامه یک کنند؛می
 اثربخش طوربه مالی صورتهاي تقلبهاي جدید انواع که آوردمی وجودبه را توان این افتد، اتفاق آینده در ايناشناخته تقلب گونه هر اینکه
 که شود راحیط فعالی کشف برنامه تا است زنیا آینده در بیشتري تحقیقهاي دارند،می اذعان خود نویسنده دو این چنانکه البته. گردند کشف

 .باشد کارا هم و اثربخش هم
 

 نتیجه گیري  .7
 به تواندمی دسترس، در اطالعات گردی نیز و شرکتها مالی صورتهاي از شدهاستخراج مالی نسبتهاي رويِ بر کاويداده روشهاي برد

 به تنسب هشداردهنده اولیه عالمت یک عنوانبه تحلیلها این نتایج از توانندمی آنان که طوريبه کند؛ کمک تقلب کشف در حسابرسان
 مالی صورتهاي تقلب تعیین بر یتبااهم اثري مالی، صورتهاي در تقلب نشانگرهاي کشف. کنند استفاده مالی صورتهاي تقلب احتمالی وقوع
 .دارد

 آمیزموفقیت کشف نرخ متقلبانه، مالی صورتهاي کشف در پیشگام ماشینیِ کشف الگوریتمهاي و سیستمها این اولیه هايموفقیت رغمبه
 زدن دور براي راههایی مالی، صورتهاي تقلب مرتکبان که دورانی در عالوه،به. است یافته کاهش اخیر سالهاي طول در مستمري شکلبه

                                                            
1 Zhou & Kapoor 
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۸ 
 

 صنعت هر عمومی هايآگاهی از استفاده و یادگیري به قادر که دارد وجود سازوکاري براي فوري نیازي اند،یافته ماشینی کشف هايبرنامه
 اینکه درك. است کرده تغییر زمان طول در مختلف صنایع در تقلب الگوهاي و تقلب انواع همچنین،. باشد کاويداده روشهاي تسهیل براي

 داشتن نگاه روزبه و ممکن وسیله هر با تقلبها این تغییر جهت بینیپیش همچنین،. است مهم اند،شده متحول چگونه تقلب طرحهاي
 تجاري فرایندهاي تدوین براي که باشد داشته بااهمیتی نتایج است ممکن راستا، این در پژوهش. دارد اهمیت تقلب، کشف ماشینی روشهاي

 . باشند سودمند تقلب، خطر کشف/پیشگیري/مدیریت براي پذیرانطباق تقلب کشف سازوکارهاي نیز و قویتر
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