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علمی کاربردي جهاد دانشگاهی خراسان جنوبیدانشجوي کارشناسی حسابداري دانشگاه

چکیده 
مالی امروزه با پیچیده تر شدن مسائل مربوط به حوزه مالی، علوم دیگر به مدد این حوزه آمده اند. کاربرد ابزار هاي داده کاوي در امور

وحسابداري از آن جمله هستندکه در پیش بینی ورشکستگی، وضعیت تداوم فعالیت و نیز پیش بینی بحران مالی وکشف تقلبات 
مدیریت، برآورد ریسک اعتباري و تخمین عملکرد شرکت، توسط محققین بکار رفته اند. این مقالهقصد دارد ضمن معرفی ابزارهاي 

قیقات مالی و حسابداري، مطالعات انجام گرفته مربوط به این حوزه را به صورت اجمالی بررسی کرده و داده کاوي و کاربرد آنها در تح
براي تحقیقات آتی نیز ارائه دیدگاه نماید.

تکنیک هاي داده کاوي ، حسابداري،مالی، حسابرسی.واژهاي کلیدي : 

مقدمه  
هوشهايروشومفاهیموازشدهایجاد80دههازبعدکهشودمیمحسوبکامپیوترعلمهايشاخهازیکیکاويداده

بکاراطالعاتپیچیدهحوزهايدرکاويداده.کندمیاستفادهوآمارهاداده،پایگاه)مورچگانالگوریتم(روندتشخیصمصنوعی،
.دهندمیقرارهادادهپایگاهازدانشکشفیا)KDD(عادلمراکاويدادهدلیل،اینبهورودمی

وحسابرسانبزرگحسابداران،مالیاتیممیزان،بهاداراوراقبورستحلیلگرانها،بانکشبیههاییسازمانتوسطمالیاطالعات
درکاويداده.باشندمیدستدرعمومیصورتبهنیزموارددربرخی.شوندمیآوريجمعغیرهاطالعاتتخصصیدفاتر

ریسکبرآوردشرکت،ورشکستگینظیرمواردي.داردکاربردمدیرانگیريتصمیمفرآیندتسهیلمسائلحلدرمالی،اطالعات
...وشرکتعملکردتوصیفومالیپریشانیفعالیت،تداومگزارشگرياعتباري،

دادهآمریکارسمیحسابدارانجامعه.استشدهمشاهدهانهاسازمازبسیاريدروحسابداريمالیاموردرکاويدادهاهمیت
عنوانبهراکاويدادهآمریکاداخلیحسابرسانانجمنو.استکردهتعریفآیندهبرايبرترروشدهازیکیعنوانبهراکاوي
.استکردهمعرفیرشتهاینبرترتحقیقچهارازیکی
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درلذا.استآوردهوجودبهراجدیدتحقیقیرشتهیکنسبیطوربهآن،وکاربرداريوحسابدمالیاموردرکاويدادهدرتحقیق
وشدهانجامفعلیتحقیقاتخاصانواعابتدادرو.استشدهپرداختهحوزهایندرشدهانجامتحقیقاتبازنگريبهحاضرتحقیق

:شودمیخالصهموردچهاردرحاضرمقالهاهمیت.شودمیتشریحمربوطهايروش

کاويدادههايروشمورددرمالیخاصکاربردهايمعرفی- 1
نمایند؟مینقضراسنتیهايمدلروشها،اینآیاچیست؟درکاويدادهروشهايکاربردوتوسعهعلت- 2
کنند؟میعملهاروشاینهاییدادهازنوعچهروي- 3
هستند؟چهوندشمیکاربردهبهتحقیقاتآیندهبرايکهشدهانتخابهايروش- 4

موضوعادبیاتبعديبخشدرلذا.نمایدمیمعرفیراحوزهایندرتحقیقیکارانجامبرايمفیدنقاطمقالهایندیگرطرفاز
انتهايدر.اندشدهمعرفیکاويدادهکاربرديهايزمینهادامهدروشودمیارائهتوصیفیتحقیقاتازايخالصهسپسومطرح
.استشدهارائهآتیتحقیقاتاندازچشمنیزمقاله

ادبیات تحقیق
ز نفوذ  ر گرفته است. مدل ها وروش هاي گرفته شده ا ر پایه تعداد زیادي الگوریتم ها قرا واژه داده کاوي ب
ز این روش ها براي آزمایش وآزمون  . . برخی ا . آمار،ماشین هاي یاد گیري، پایگاه داده ها و شبکه هاي عصبی و.

ر خواهند گرفت اطالعات م این مقاله مورد بررسی قرا الی به کار می روند. عمده روش هاي داده کاوي که در 
الگوریتم هاي ژنتیک، درخت تصمیم، برنامه ریزي خطی وغیره. عبارتند از: شبکه هاي عصبی، 

ا تئوري شناخته شده است. شبکه هاي عصبی یکشبکه هاي عصبی : شبکه هاي عصبی یک تکنولوژي کامل ب
نامیده می »  وزن یا اهیمت«تعداد عصب به هم پیوسته هستند. پیوستگی با هر اتصال،یک عدد ارزشی است که

ز اتصال اعصاب دریافت می کند. ا شود. هر عصب سیگنالهایی 
اگر ورودي ها از یک حد خاصی تجاوز کند آنگاه اعصاب به حرکت در می آید. ارزش ورودي توسط تابع 

ندازه گیري می شود.انتقال اعصاب  ا
ند. الیه هاي شبکه اي حداقل یک الیه ورودي وخروجی دارد. بین  اعصاب در الیه هایی طبقه بندي شده ا
نواع شبکه هاي عصبی  الیه ورودي وخروجی ممکن است یک الیه پنهان یا بیشتر وجود داشته باشد.تفاوت ا

تفاوت در تعداد الیه هاي عصبی می باشد .
رند .هرچند یکشبکه عصبییک یا چند الیه پنهان دارد .  نقشه هاي سازمانی تنها یک ورودي ویک خروجی دا

لگویی به کاربرده می شود که الیه ورودي  بعد از تعریف معماري شبکه، بایستی مرتب شوند .در.شبکه ا
تایج پیش بینی شده  ا ن مقایسه می وخروجی نهایی محاسبه می شوند در الیه خروجی ،خروجی ب

ر می شود تا زمانی که یک  این نتایج تکرا ا برگشت به عقب در اتصاالت هم وزن می شوند . شودوانحرافات ب
ز این روش براي اثبات وطبقه بندي مشکالت استفاده می شود . ا نرخ اشتباه قابل قبول به دست آید .

می باشند . براي هر بخش نقشه هاي سازمانی یک روش خوشه بندي وبصري براي یادگیري هدایت شده
ورودي تنها یک عصب خروجی فعال خواهد بود . آن بخش موفق تر می باشد که مطابق با بخش هاي ورودي 
نابراین ورودي هاي مشابه نگاشته می شوند در نزدیکی یا شبیه عصب هاي خروجی به  بروز رسانی شود. ب

شبکه هاي گوشه دار جایی که هر نرون چهار شکل خوشه در استفاده عادي از نقشه هاي سازمانی هستند 
رد وشبکه شش گوشه جایی که هر نرون شش گوشه دارد . گوشه دا
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این است که آنها به عنوان  باکسهاي خالی عمل می کنندو درکاین  یک اشکال عمده شبکه هاي عصبی 
انسان ها مش کل است.تغییر که چرا شبکه هاي عصبی وچگونه به تصمیمات آنها می رسندبراي 

ز شبکه هاي عصبی پیشنهاد می شوند.  انتقاد دیگر   به هر حال الگوریتم ها براي استخراج نقشه هاي دریافتنی ا
اید به صورت آزمایشی  این است که یک عده پارامترهایی شبکه، شبکه هاي جغرافیایی  ب شبکه هاي عصبی 

تعریف شوند .
که محققان را در حوزه هاي مربوط به ساختار واصول به نظر می رسد که شبکه هاي عصبی تالش می کنند

رد به  الگوریتم توان حل آن را ندا آنها محقق را قادر می سازند که مشکالتی که یک  کاري آنها  جلب کنند.
آنها می  ز مثال ها استفاده می کنند وبه مشاهدات جدید تعمیم می دهند. راحتی مرتفع نمایند زیرا آنها ا

لگوهاي مش اهده نشده قبلی را طبقه بندي کنند. آنها این ویژگی را دارند که سروکار داشته باشند با توانند ا
اطالعات ناقص ، مبهم وبهم ریخته، بر خالف روش هاي سنتی آماري،درتوزیع موسساتاطالعات قدیمی 

استفاده نمی کنند.

الگوریتم ژنتیک 
ایده هایی را از سیر تکاملی طبیعی بکار  لگوریتم  ه افراد در ادامه نسل آنهاکمک می این ا می برد که ب

لگوریتم ژنتیک در باقی ماندن وتوسعه مجدد جامعه کمک می کند. ا کند.
کروموزوم یک رشته خاصی است که یک نقطه در زمان خاص رانشان می دهد. جامعه، مجموعه اي از 

ولیه جامعه هر کروموزوم به عنوا ن یک تابع کمکی ارزیابی می شود. کروموزوم هاست. بعد از تعیین تصادفی ا
این است که عملکرد کروموزوم را ارزیابی می کند. نقش تابع کمکی 

سه عملگر کروموزوم ها را به کار می برند:
افرادتوسط تکرار خودشان با یک احتمال مشابه. تکثیر: تکثیر 

ز بیت ها تغییر می دهند  ایجاد دورگه: هنگامی که دوکروموزوم بطور متقابل برخی ا و یک کروموزوم جدید 
می کنند.

افتد. تغییر(دگرگونی): وقتی که تغییر(دگرگونی) در یک کروموزوم ساده با تغییر یک یا چند بیت اتفاق می 

در خت تصمیم 
درخت تصمیم یک روش پیش بینی وطبقه بندي استکه به طور متوالی مشاهدات را در یک زیر گروه خاص 

د به طور متقابل تحریک می  کند. این روش براي یافتن نسبتی که بهترین تفکیک را براي نمونه طبقات افرا
ا  جستجو می کند. این زیر گروه ها به طور متوالی تقسیم می شوند تا زمانی که زیر گروه ها کوچک شوند ی
همچنین تفاوت هاي آماري بی اهمیت موجود بین زیر مجموعه مشاهده شود. اگر درخت تصمیم بزرگ 

اقدام به اصطالح هرس خواهد شد.باشد ا این  در نهایت ب

مجموعه هاي سخت 
اندیشه عضویت احتمالی اقالم در یک 1982این تئوري توسط پادالك در  با  مطرح شد. توسعه تئوري تنظیم 

ه cکه پایین ترین تقریب Cمجموعه رخ داد. تعیین یک طبقه  شامل نمونه هایی است که به طور معین ب Cند. تخمین باالي تعلق دارC شامل نمونه هایی که نمی توانند به عنوان آنهایی که تعلق ندارند بهC تعریف
رتباط بین ویژگی ها استفاده شود، در حدي که با اطالعات  این نوع تئوري ممکن است در تشریح ا شوند.

.ناسازگار وابهام سروکار دارد
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استدالل مبتنی بر موضوع 
له با دلیل یابی از روش هاي مسائل حل شده مشابه براي حل یک مشکل است. این روش یک روش حل مسئ

این روش تالش می کند براي بازیابی یک مورد مشابه در مورد مبنا، کلیه موضوعات در این روش نوعی 
ا  ندازه گیري بوده وبازیافتن یک مورد مشابه می باشد. براي شبیه سازي بین دو مورد ب مشابه سازي در ا

ده از محاسبات وتفاوت هندسی بین آنهاتالش می شود. این روش فرض می کند که تمام ترکیب استفا
ها(خصوصیات) به طور مساوي مربوط هستند.

حوزه هاي کاربرد و مطالعاتی تحقیق خاص 
ا تحلیل فرآیند حسابرس در پیش بینی  طبقه بندي بدهی ها وتوان پرداخت آنها، در روش هاي داده کاوي ب

ند.عملکرد ر آوردي گسترش یافته ا شرکت وتحلیل ریسک اعتباري ب
در رشته حسابرسی، روش هاي داده کاوي در حل این قبیل مسائل کمک می کند.مطالعات اخیر نشان 
ندرسون و دیگر  انرون وارتور ا انحالل  می دهد که این مسائل در حسابرسی قابل مشاهده می باشند.

می گیرند.شرکت هاي مشابه در این حوزه قرار 
رائه می 56بر اساس استاندارد حسابرسی  انتظارات مالکان ا آمریکا، حسابرس نظر خود را در خصوص 

این  انجام  انتظارات در مبالغ ثبت شده و یافته هاي کشف شده نشان داده می شوند. در  دهد واین 
ا وظیفه حسابرس بررسی هاي تحلیلی رابه کار می برد که ارتباط بین مبالغ پیش ب ینی شده را ب

مشاهدات واقعی و اقالم اطالعات در واقعیت را مقایسه می کند.بررسی هاي تحلیل این اجازه را می 
دهد که دقت یک مانده حساب را بدون آزمون کردن معامالت اشخاص وابستهآزمون کند فرازر روش 

راطبقه بندي می هاي مشاهدات تحلیلی به عنوان روش هاي غیر کمی به عنوان یک بررسی اجمالی 
کند. روش مقداري ساده مثل بررسی روند یا نرخ آزمون منطقی و روش مقداري پیشرفته مثل تحلیل 

رگرسیون وشبکه هاي عصبی .

جهت گیري امروزي در حسابرسی مفهوم ریسک تجاري که تأکید دارد به مشاهدات استراتژیک یک واحد 
ز باال ب ه پایین حسابرس می فهمد که مشاهدات استراتژیک به سمت تجاري رادر بر می گیرد. در این روش ا

پایین در فرآیند موسسه کار می کند. 
رد به پیش بینی ورشکستگی،  مقاالت مرتبط با حوزه هاي کاربردي خاص در رشته حسابرسی اشاره دا

پیش بینی تداوم فعالیت وپریشانی مالی وتقلبات مدیریت .

پیش بینی ورشکستگی 
ز پر کاربرد ترین موارد استفاده داده کاوي در اطالعات مالی می این موضوع به نظر می رسد که یکی ا

اعتبار دهندگان وکارکنان  اقتصادي به مدیران، سرمایه گذاران، باشد.ورشکستگی شرکت باعث خسارات 
ه این دالیل پیش بینی ورشکستگی افراد شده ونیز باعث هزینه هاي اجتماعی زیادي می شود. ب یکی ودیگر 

از مسائل مهم در مسائل مالی به شمار می آید. در پیش بینی ورشکستگی استفاده از اطالعات صورتهاي 
ز سال ( )کارهاي توماس آلتمن شروع شد. آلتمن پیشنهاد می کند که شکست 1968مالی تالش هاي عمده ا

اي خطر را براي یک شرکت یک فرآیند بلند مدت است واینکه اطالعات صورتهاي مالی باید سیگناله
ورشکستگی قریب الوقوع صادر کند. باکاربرد روش هاي تحلیلی چند متغیره او یک مدلی را براي پیش 
ز روش هاي آماري  ا استفاده ا و کار آلتمن را بسیاري از محققان دیگر ب زا بینی ورشکستگی مطرح کرد. بعد ا

هاي ساختاري مبتنی بر داده کاوي براي توسعه دادند. در سال هاي اخیر محقق ها تالش می کنند که مدل
این موضوع بسازند.
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ا استفاده از چهار روش مختلف  لین و مک کلین تالش کردند که پیش بینی کنند ورشکستگی شرکت را ب
ز این روش ها آماري هستند(رگرسیون لجستیک و تحلیل مشخص) دو روش دیگر  انجام دهند. دو تا ا

ً تکنیک هاي محاسباتی یاد گیري ماشینی ومحاسباتی هستند (درخت تصمیم، شبکه هاي عصبی).مضافا
الگوریتم دورگه پیشنهاد کردند.نمونه آنها شامل اطالعات  شرکت غیر 690شرکت بود.1133اینکه آنها یک 

ر گرفته بودند. هیچ تالشی در جهت مقایسه 48ورشکسته و شرکت ورشکسته که در آزمون مورد استفاده قرا
زنامه وسود وزیان به 37ته وغیر ورشکسته انجام نشده است. شرکتهاي ورشکس نسبت مالی اصلی از ترا

انتخابی خاص براي کاهش متغیر هاي ورودي بکار برده  نتخاب شد. دوروش  ا عنوان متغیر هاي ورودي 
ا  الیز واریانس،تدوین کنندگان گزارش نتایج بهتري براي شب15مورد قضاوت انسانی و 4شدند. ب آن که مورد 

انسانی انتخاب و استفاده می شد. در نهایت  هاي عصبی ومدل هاي درخت تصمیم براي هر روي قضاوتهاي 
محققان پیشنهاد میکنند یک الگوریتم دورگهبهترین عملکرد گزارش شده براي مدل دورگه می باشد.

اده اي از مدل سود مندي اصلی شبکه عصبی فازي به توان مدل براي حل یک مشکل با استفاده از درك س
رائه محاسبات پیچیده ریاضی اشاره دارد. زبان شناسی به جاي ا

ر گرفت. متغیر هاي ورودي شامل  متغیر 9این مدل براي پیش بینی ورشکستگی بانک مورد استفاده قرا
ز مطالعات قبلی ومشابه به طور خاص استخراج شده است. نمونه شامل اطالعات درباره  مالی بوده که ا

ز اطالعات به عنوان آزمونهاي ثابت و %20بانک ورشکسته می باشد. 548بانک غیر ورشکسته و 2555 ا
ز شده شامل تعداد برابر 80% به عنوان متغیرمورد استفاده بودند.  براي کاهش خطاي نوع اول نمونه ترا

ورشکسته وغیر ورشکسته بود.
الگوریتم ژنتیک پیش2002شین ولی ( نهاد کردند. آنها اعتقاد داشتند که واقعیاتی که ) مدلی را مبتنی بر 

ند قابلیت درك قواعد را داشته  لگوریتم ژنتیک پیشنهاد می شد، می توا در شبکه هاي عصبی وا
الگوریتم ژنتیک براي یافتن حدي براي یک یا بیشتر از متغیر ها باالتر یا پایین تر که یک شرکت در  باشد.

شرط است 5. مدل از یک قاعده ساختاري استفاده می کند که شامل معرض خطر می باشد به کار می رود
که هر کدام بر یک متغیر خروجی اشاره دارد.

)یک مدل کیفی براساس دانش حل مسائل ایجاد کردند.متخصصان با دانش موضوعی شان 2003کیم وهان (
استخراج قوانین تصمیم حقایق کمی و کیفی را بررسی می کردند. مدل از یک روش الگوریتم ژنتیک براي

ز پیش بینی هاي کیفی استفاده می کرد. مدل از روش متخصصان بانک تجاري کره تبعیت می کرد.  گیري ا
6عامل ریسک اصلی را بررسی کردند. در مدل یک کروموزوم شامل 6به منظور پیش بینی، متخصصان 

رائه دهنده ي یک طبقه از یک شرکت براساس  د. یک بخش هفتم در کروموزوم عامل ریسک بو6بخش ا
شرکت بود 772شرکت را به عنوان ور شکستگی و غیر ورشکستگی طبقه بندي کرد. داده هاي نمونه شامل 

زآنها ورشکسته بودند. متخصصان  عامل ریسک  براي شرکت هایشان را بررسی کردند. فرآیند 6که نیمی ا
ین دیگرپس از رواج یافتن شبکه هاي عصبی و قانون ورشکستگی را استخراج کرد. قوان11تکامل ژنتیک 

لگوریتم ژنتیک گزارش شدند. ا ا نین استخراج شده ب یادگیري استخراج شدند. قوا
)، مجموعه هاي سخترابراي هدف پیش بینی ورشکستگی اعمال 1998دیمیتراس و همکاران (

ورشکسته بود. مجموعه مورد غیر 40شرکت ورشکسته و 40کردند.مجموعه آموزش شامل داده هایی براي 
ز بانک گریک 19شرکت ورشکسته و 19آزمایش شامل  نسبت 12غیر ورشکسته بود. یک مدیر معتبر ا

انتخاب کرد که هر یک شامل  ویژگی بود.مدیر بانک یک نتیجه 7تا 5مالی براي وارد کردن جدول اطالعات 
اشت.در نهایت قوانین تصمیم مشتق را انتخاب کرد و ویژگی هایی را که حذف نشوده بودند را نگه د

با نتایج تحلیل مقایسه شدند.مک کی ( تایج روش  تایج به دست آمده را با استفاده از 2003شدند.ن ) ن
146مجموعه هاي سختبا نظر بازرس واقعی براي هدف پیش بینی مقایسه کرد.داده هاي نمونه شامل 

انتخاب 11د.)مقایسه شده  بودنUSغیرورشکسته شرکت(145ورشکسته و  عامل پیش بینی کننده 
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نتیجه اي ایجاد می کرد 87مورد نظر بررسی قبلی بود.مجموعه 1مورد نسبت هاي مالی بودند و 10شدند.
مدل قواعد تصمیم توسعه 2نتیجه انتخاب شدند. 2متغیر را به کار می گرفتند و 6تا 4که هر کدام 

یسه شدند و تقریبا با هم مساوي یافت شدند.نویسنده نتیجه یافتند.نتایج مدل ها با حسابرسان واقعی مقا
این تحقیق هیچ مزیت پیش بینی قابل توجیه در روش شناسی  می گیرد که مدل هاي توسعه یافته در 

رند. کنونی حسابرسان ندا
)به قوانین تصمیم VPRST)یک مدل توسعه یافتهمجموعه هاي سخت رابکار گرفتند .(2001بینون وپیل (

ا معرفی درجه ي اطمینان درطبقه بندي اجازه داد. قاب ل پیش بینی کمک کرد وبه طبقه بندي بخش ب
مورد 45شرکت ورشکسته و45)رابراي هدف بکار گرفت.داده هاي نمونه شامل FVSINTERنویسنده روش (

شدند. متغیر کیفی براي ایجاد قوانین انتخاب 4متغیرمالی و8متغیر ،12غیر ورشکسته درانگلستان بود. 
تایج تجزیه وتحلیل چندگانه مقایسه شده و مطابقت داشتند.VPRSTنتایج ( ا ن )ب

)دریک مطالعه ي استدالل مبتنی برموضوع یک مدل براي پیش بینی ورشکستگی بانک 2002پارك وهان (
ها از معیار فاصله از خصوصیات وزنی استفاده کردند. وزن ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله

متغیر مالی 13شرکت غیر ورشکسته بود. 1072شرکت ورشکسته و1072مراتبیمحاسبه شدند.نمونه شامل 
انتخاب شدند .نویسنده بیان کرد که استدالل مبتنی برموضوع/ تحلیل 15و متغیر غیر مالی براي ورودي 

ز استدالل مبتنی بر موضوع خاص عمل می کند. سلسله مراتبی بهتر ا

رکز مالی بسوي تمرکز وعدم تم
زنامه بسنجد اگر  ز ترا ا استفاده ا اعتباري براي حداقل یک سال ب ز نظر  نایی مشتریانش را ا مدیر باید توا
شاخص هایی وجود دارند که مشتري شرکت با مشکالت مالی روبرو خواهد شد،که ممکن است منجربه 

اید گزارش شود. بررسی وضعیت کنونی کار آسانی نیست.مطا لعاتنشان می دهند که تنها ورشکستگی شوند،ب
ند.  ا یک نسبت کوچک مبنی از شرکت هاي ورشکسته در یک مبناي مد نظر واجد شرایط بوده 

)، شبکه هاي عصبی، درخت هاي تصمیم و روش هاي رگرسیون لجستیک را در مطالعه پیش بینی 2004کو(
انتخاب شد6شرکت بود.165مقایسه کرد.داده هاي نمونه شامل  ه به عنوان متغیر ورودي نسبت مالی 

ز دو روش دیگر عمل می کنند. تن و  انتخاب شدند. نویسنده بیان کرد که درخت هاي تصمیم متفاوت ا
ا استفاده از 2001دیماردجو ( یا ب ل ) روي مطالعه قبلی تن کار کردند، که سعیکرد وضعیت مالی را براي استرا

ز داده هاي مالی استفاده کرد و سعی کرد بر شبکه هاي عصبی پیش بینی کنند. درمطالعه قبلی اش ت ن،ا
ز  مبناي وضعیت کنونی پیش بینی کند. موقعی که مدل پیش بینی میکند این روش بهتر از مورد قبلی ا

ز 13نظر نوع خطا عمل می کند. مشاهده 2144نسبت مالی به عنوان متغیر ورودي انتخاب شد و یک نمونه ا
ا موارد مدل  تایج ب بهتر یافت شدند.1پروبیت مقایسه شدند و به خصوص براي نوع خطاي استفاده شد. ن

ا استفاده از روش هاي برنامه ریزي ریاضی 2000کونو کوبایاش ( ) یک روش براي رتبه بندي شرکت ب
نسبت مالی از 6پیشنهاد دادند.روش هیچ فرض پشتیبان در مورد داده ها نداشت. سه گزینه بکار گرفته شد. 

شرکت بود . این روش 455لی به عنوان متغیر ورودي استفاده شدند. داده هاي نمونه شامل بیانیه هاي ما
یک نمره براي هر شرکت محاسبه کرد. 

تقلب در مدیریت 
یاتی ،سهامداران  تقلب مدیریت قصد جعل اسناد مالی توسط مدیریت است .تقلب مدیریت به مقامات مال

یانیه هایی مالی اشتباه از داده 2002واظهارات مالی ضربه می زند. اسپایتس ( )دو مدل رابراي شناسایی ب
نسبت مالی است. براي مدل دوم 9هاي موجود پیشنهاد می کند.متغیرهاي ورودي براي مدل نخست شامل 

به عنوان متغیر ورودي به رابطه ي بین توزیع مالی وبیانیه هاي مالی اضافه شده است.روش 2نمره وامتیاز 
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شرکت غیر 38شرکت ورشکسته و 38رگرسیون لجستیک است وداده هاي نمونه شامل استفاده شده 
متغیر با ضرایب معنی دار در مدل وارد شده 3ورشکسته است .براي هر دومدل نتایج نشان می دهد که 

است.

پیش بینی عملکرد شرکت
رایی هاي سهامداران معرفی2003الم ( ز شبکه هاي )یک مدل براي پیش بینی نرخ بازگشت در دا نمود. اوا

الگوریتم ( ا بکاربردن  ز وزن هاي ارتباطات ب )استفاده کرد.بردار ورودي شامل GLAREعصبی وقوانین ا
متغیر اقتصادي کالن نیز جاي گرفتند. 11متغیر تحلیل فنی بود. دریک آزمایش دیگر 1نسبت مالی و15

ل براي طبقه بندي شرکت ها براساس )دومد2001شرکت بود. پک وهمکاران (364داده هاي نمونه شامل 
ز داده هاي مالی SOMSعملکرد شان توسعه داد. هردو روش از( شرکت 160)استفاده کردند .مدل نخست ا

عمل کرد. مدل دومی گزارش ساالنه ي مدیر عامل ،شرکت ها را تحلیل کرد. نویسندگان نتیجه گرفتند که 
تایج خوشه بندي  )روش ذکر شده قبلی 2004ند. کلوپتچنکو وهمکاران (روش وجود دار2تفاوت هایی بین ن

را ایجاد کردند. دو مدل توسعه یافتند.یکی نسبت هاي مالی را تحلیل می کرد ودیگري گزارش هاي مدیر 
عامل شرکت ها را تحلیل می کرد. در این مطالعه ،یک روش متفاوتخوشه بندي متن ،براي تحلیل گزارشات 

تای ا مقایسه ن ج روش هاي کیفی وکمی نویسندگان نتیجه گرفتند که گزارشات متن تمایل به استفاده شد. ب
رند.  ر نسبت هاي مالی تاثیر بگذا زاین که این تغییرات ب تغییراتی در وضعیت مالی دارندقبل ا

تخمین ریسک
افزایش یافته ي ورشکستگی بانک ها وپیشنهادات  د  وظیفه ي تحلیل ریسک تفاضاي بیشتري بخاطر تعدا

تی می طلبد.روش هاي مدیریت داده ها براي تخمین ریسک بکارگرفته اند. هوآنگ وهمکاران رقاب
ز (پشتیبانی ماشین هاي بردار)انجام دادند، که یک روش یادگیري 2003( ا استفاده ا )تحلیل رتبه بندي را ب

یکایی شرکت آمر265شرکت کره اي ودیگري شامل 74است. دو مجموعه داده استفاده شدند. یکی شامل 
مدل 2مدل براي داده هاي کره اي و2طبقه ي رتبه بندي تعریف شد. 5بود. براي هر دو مجموعه ي داده 

براي مجموعه داده هاي آمریکایی استفاده شد. هر کدام یک بردار ورودي متفاوت داشتند. پشتیبانی ماشین 
ر و شبکه هاي عصبی براي پیش بینی رتبه بندي استفاده شدند. پ ز هاي بردا را 3شتیبانی ماشین هاي بردا

ز  ز دیاگرام تصمیم براي قابل روئیت ساختن قوانین 2004مدل بهتر عمل کرد .موز وهمکاران (4مورد ا )ا
بررسی ریسک استفاده کردند.

دیاگرام هاي تصمیم مزیت هاي تئوریدر درخت هاي تصمیم دارند که آنها را برتر می کنند. دومجموعه داده 
هاي آلمان ،ودیگري شامل داده هاي بنلوکس استفاده شدند.یک شبکه عصبی براي طبقه ،یکی شامل داده

ایجاد درخت هاي تصمیم وقوانین آن اعمال شدند.عملکC4.5وC4.5بندي اعمال شد. روش هاي استخراج قوانین وترپان براي استخراج قوانین از شبکه اعمال شد. بعالوه قوانین  رد وروش گراف هاي تصمیم براي 
ا عملکرد شبکه هاي عصبی قابل مقایسه بود. در نهایت قوانین به شکل دیاگرام هاي  قانون نرو وترپان ب

تصمیم قابل رؤیت شدند.

ارزیابی و جهت دهی تحقیقات آینده در حوزه داده کاوي
نایی هاي پیش بی نی امور مالی وحسابداري رشته هاي کاربردي معمول براي مدیریت داده ها هستند. توا

وطبقه بندي روش هاي مدیریت داده ها آنها را قادر می سازد تا براي بیان ورشکستگی هاي بانک ها 
استفاده شوند. وضعیت کنونی وپیش بینی مالی، شناسایی تقلب مدیریت، تخمین ریسک وپیش بینی 

ند وزمان عملکرد شرکت است. حسابرسان، تحلیلگران وسرمایه گذاران می توانند در کارشان تسهیل شو
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وهزینه رادر فرآیند تصمیم گیري شان به دست آورند .پیش بینی ورشکستگی به نظر می رسد نظر اکثر 
ه این موضوع برمیگردد. حوزه هاي کاربرد ادبیات موضوع بررسی  محققان را جلب نماید زیرا بیشتر مقاالت ب

د بحث هایی را به منظور روش نشان داده شده است.بررسی ادبیات جمع آوري شده ایجا1شده در جدول 
هاي به کارگرفته شدهوهمچنین داده هاي استفاده شده وموضوعات ماتریس عملکرد رانشان  می دهد.

ادبیات موضوع داده کاوي1جدول شماره  :حوزه هاي کاربرد 

روش ها ومدل ها 
واژه روش هاي مدیریت داده ها شامل یک طیف وسیع از روش هاي نشأت گرفته از روش هاي آماري، هوش 
مصنوعی و پایگاه هاي اطالعاتی است که درادبیات تحقیق شبکه هاي عصبی پرکاربرد ترین مدل ها هستند. 

را نشان می دهد .2جدول 
ر دارند2جدول شماره  :مدل هاي به کاررفته در تحقیقات که در حوزه شبکه هاي عصبی قرا

مدلتعداد

شبکه هاي عصبی8
مجموعه اي سخت3
درخت هاي تصمیم گیري2
الگوریتم هاي ژنتیکی2
پیوندي2
استدالل مبتنی بر موضوع1
برنامه نویسی ریاضی1
لجستیکرگرسیون 1
پشتیبانی ماشین هاي بردار1

ر این حقیقت تأکید می کنند که مدل هایی که ویژگی ها ومزیت هاي مدل هاي  ز تحقیقات ب اگر چه بسیاري ا
اما مدل هاي ترکیبی تنها در  مورد استفاده  شده 2ویژه را ترکیب می کنند، ممکن است عملکرد را بهبود دهند 

لگ ا ا ند براي توسعه مدلهاي موجود ب وریتم هاي توسعه یافته باشد. متغیرمجموعه اند. گرایش تحقیقات آتی می توا
لگوریتم ژنتیک که از روش نیکنیگ استفاده  هاي سخت، فرآیند تحلیلسلسه مراتبی استدالل مبتنی بر موضوع وا

کاربردهايزمینهتعدادکاربرد

ورشکستگی8
به سوي تمرکز وعدم تمرکز3
وعملکرد شرکتپیش بینی خوشه 3
تخمین ریسک2
تقلب در مدیریت1
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ز این مواردن. طراحی معماري شبکه عصبی هنوز یک مبحث هنري است. روش هایی که یک  میکند نمونه هایی ا
ز شبکه معماري شبکه عصبی بهینه را  براي موارد خاص بیانمی کند می توانند توسعه یابند .اگرچه انتقاد اصلی ا

ه  اما رویکرد تحقیقات آتی می تواند ب این استکه تنها به عنوان با کس هاي سیاه عمل می کنند.  هاي عصبی 
رند  و تصوراتی سوي تغییر الگوي تصمیم گیري شبکه هاي عصبی  جهت یابند.تمام روش ها مزیت هاي تئوري دا

تایج گزارش شده از روش هاي مدیریت هوش مصنوعی تنها  در متغییرهاي ورودي تحمیل نمیکنند. به هرحال ن
اند .  نتایج روش هاي آماري 

داده ها
ند. در  یانه هاي مالی ا ز ب ً نسبت هاي مالی مشتق شده ا ادبیات اساسا مورد بردار 8داده هاي مورداستفاده در 

ند. ورودي شامل نسبت ه ر ورودي استفاده نشده ا اي مالی است. تنها دریک مورد ، نسبت هاي مالی در بردا
اقتصاد کالن  ا اطالعات بیشتر اشاره دارند. متغییر هاي  ر ورودي ب یاز براي تقویت بردا ه ن بسیاري از نویسندگان ب

ت، نظر بررسی کننده قبلی، نیز می توانند شامل شوند.اطالعات کیفی از قبیل دستیابی به اهداف استراتژیک شرک
ازار وبسیاري از موراد دیگر می توانند براي فاکتورهاي فنی واجتماعی ، سیاسی  تجربه شرکت ، اطالعات ب

مقاله فنون داده کاوي براي طبقه بندي وپیش بینی عملکرد شرکت هاي استفاده 2واقتصادي استفاده شوند. در 
ز مقاالت بررسی شده ندازه نمونه از نظر آماري بزرگ نیست. نمونه هاي کوچک ممکن شده است که در برخی ا ا  ،

ندازه نمونه هاي وجود دارد .جدول  رائه دهند. بعالوه تفاوت هاي مهمی در ا تایج ضعیفی ا ندازه نمونه 3است ن ، ا
ها در این تحقیقات را نشان می دهد. 

زه نمونه ها در تحقیقات شبکه هاي عصبی3جدول شماره  اندا :
نمونهسایزهامقاله

41000>

2500>

5200>

5200=<

این نسبت ها شامل  ز  ند.بسیاري ا ا ز موارد حاوي یک تعداد مهمی از نسبت هاي مالی  داده هاي مالی در بسیاري ا
بعالوه تحقیقات نشان داده است که یک تعداد نسبتا کوچک از نسبت ها براي اهداف پیش بینی و  اند. اطالعات 

انتخاب ویژگی مورد نیاز است.در طبقه  ه این دالیل  مورد،محققان بر مطالعات قبلی براي 7بندي کافی است.ب
افراد است.معرفی روش هاي رسمی 4انتخاب متغیرهاي ورودي تکیه می کنند.در  ر اساس قضاوت  انتخاب ب مورد 

انجام انتخاب ویژگی را بهبود دهد.وجود مقادیر پرANOVAاز قبیل( ت در داده هاي مالی معمول )ممکن است 
است.استراتژي هایی براي مدیریت داده هاي مالی پرت از قبیل استفاده از مقادیر میانگین داده شده یا استفاده 

توزیع داده ها بحث دیگري براي توجه است. از مقادیر احتمالی ممکن است ارزیابی و پیشنهاد شوند.

ماتریس هاي عملکرد
اعتبار  بحث مهم دیگر ماتریس هاي عملکرد است،عملکرد با آزمون مدل ها بر خالف یک تست و احتمال یک 
ندازه گیري عملکرد  لگو براي ا نمونه ارزیابی شده است. در برخی موارد هیچ اعتبار نمونه اي وجود ندارد و آزمون ا

ز آزمون مدل براي آموز ش استفاده می کنند.دقت اساسی به عنوان مدل استفاده شده است.برخی الگوریتم ها ا
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ا توجه به خطایی نوع  افتد موقعی که 1وجود دارد.یک خطاي نوع 2و نوع1یک مالحظه اي دیگر ب تفاق می  ا
قعا ورشکسته می شود. یک خطاي نوع  2مدل هیچ ورشکستگی براي شرکت پیش بینی نمی کند و شرکت وا

افتد که بررسی هاي اضاف هزینه بیشتري نسبت به 1ی وجود داشته باشد،بنابراین خطاي نوع زمانی اتفاق می 
اید در ماتریس عملکرد مورد توجه قرار گیرند.2و1دارد.هزینه هاي نسبی خطاهاي نوع 2خطاي نوع ب

نتیجه گیري
رشد روزافزون اهمیت مسائل مالی و گسترش جوامع همراه با پیچیدگی محیط هاي اقتصادي این را می طلبد که 
ز سایر علوم براي حل مسائل و مشکالت خود کمک بگیرد. فنون مدیریت داده هایکی از  حسابداري و امور مالی ا
افزوده می شود.  ر کاربرد و اهمیت آن در حل مشکالت مالی  روشهاي نوظهور در این حوزه بوده که روز به روز ب

دارند و می توانند فرایند تصمیم گیري را در این فنون داراي انواع مختلفی می باشند و قابلیت هاي پیش بینی 
مسایل مالی تسهیل کنند.وظایف مالی و غیر مالی در ادبیات مربوط، به موضوعات پیش بینی ورشکستگی،تخمین 
ریسک نقدینگی،گزارشات وضعیت کنونی توجه دارند.پیش بینی ورشکستگی به نظر می رسد،مهم ترین حوزه 

مورد بررسی باشد.
الگوریتم ژنتیک،درخت هاي تصمیم و روش هاي داد ه کاوي به کار رفته در ادبیات مربوط شامل شبکه هاي عصبی،

ز تالش هاي کاربرد فنون مدیریت داده هارا در مورد امور  ر قابل توجهی ا اگر چه مقدا ند. برنامه ریزي ریاضی ا
ر می دهد. معرفی مدل هاي هیبریدي،بهبود مدل هاي موجود، استخراج قوانین جامعاز شبکه مالی مورد توجه قرا

ز جهت گیري  بزار مدیریت داده ها برخی ا ا ا  بطه ب هاي عصبی،بهبود عملکرد و یکپارچه سازي سیستم هاي مدل را
اند. هاي تحقیقات آینده 

با بکارگیري مدل ها و روش هاي  مدیریت داده ها کارایی را در حسابداري و امور  تالش هاي تحقیقات آینده 
خواهد داد.مالی بهبود 
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