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 چکیده

)در شناسایی شرکت هایی را که صورت هاي مالی خالف DMمقاله کارایی تکنیک هاي طبقه بندي با استفاده از داده کاوي (این 

حسابرسان می توانند با بهره بردن از نیز می پردازد.  FFS) منتشر می کنند، بررسی کرده و به شناسایی عوامل مرتبط با FFSواقع (

استفاده از درخت هاي تصمیم تأثیر قلب هاي مدیریتی، کار خود را ساده تر کنند. این مطالعه تکنیک هاي داده کاوي براي کشف ت

  ماید.گیري، شبکه هاي عصبی در شناسایی صورت هاي مالی تقلبی را بررسی می ن

 

 صورت هاي مالی ، تقلب ، داده کاوي ، حسابرسی  کلمات کلیدي :

 

مقدمه   .1

تکرار فزاینـده مـوارد تقلـب و فسـاد در سـالهاي اخیـر خصوصـاً در 

موضوع تقلب  شرکتهاي بزرگ با صدها هزار سهامدار موجب گردیده

در صورتهاي مالی به یـک نگرانـی مهـم کشـورهاي سراسـر جهـان 

چـالش بزرگـی مواجـه سـاخته اسـت چـرا کـه  نیز باو تبدیل شود 

مســئولیت اعتبــار دهــی صــورتهاي مــالی کــه بــر عهــده موسســات 

اسـت نقـش ایـن موسسـات را در تصـمیم گیـري بـراي  حسابرسی

 .سرمایه گذاري کلیدي می سازد 

تقلب معموالً به عنـوان تحریـف حقـایق و یـا اطالعـات بـا اهمیـت 

غالباً مسـتلزم  و می گرددتعریف بمنظور کسب منافع مالی نامشروع 

توسط یک واحد است ، تحریف عمدي اطالعات ثبت و تلخیص شده 

اشتباهات حسابداري قابل مقایسه است  لکن تاثیرات حاصله از آن با

با توجه به اینکه دو خصیصه مشخص تقلب ، ورود زیان مشـهود بـه 

تقلـب معمـوالً در حـوزه یـی از قبیـل سـنجش، وقـوع  واحد تحـت

و افشاي اطالعات انجام می گیرد تقلـب مسـئله اي بسـیار رخدادها 

جدي است چرا که معموالً با تالش بـراي مخفـی سـازي، تحریـف و 

کنندگان از سوابق و گزارشـات مـالی همـراه  گمراه ساختن استفاده

است رویه هاي حسابداري نقش مهمی در آن دارنـد در گزارشـگري 

زیـان و  صورتحسـاب سـود و مالی عمالً موضوعاتی فراتر از ترازنامه،



  

صورت گردش وجوه نقد مطرح بوده و موضوعاتی مانند وقایع بعد از 

حسـابداري، اطالعـات  ترازنامه، مباحث مدیریتی ، خط مشـی هـاي

کمی و کیفی درخصوص ر یسک بازار و تحلیل شرایط و نتایج مـالی 

 .عملیات، اطالعات صورتهاي مالی را تکمیل می نماید

امروزه حسابرسی (ممیزي) به کاري بسیار چالش بر انگیز         

بدل شده و شواهد زیادي موجودست مبنی براین که انجام فعالیت 

به شدت رواج دارد. » دستکاري در حساب ها«هاي مربوط به 

سالی «را از نظر دستکاري در حساب ها،  2002کاسکیوارا سال 

ري ها هنوز هم ادامه نامیده و ادعا می کند که این دستکا» هولناك

). برخی از برآوردها حاکی از آنند که تقلب و 2004دارد (کاسکیوارا، 

میلیارد دالر براي ایاالت متحده  400کالهبرداري ساالنه بیش از 

س، دامپوس و زاپونیدیس ). اسپاتی1997ینه دربردارد (ولز، هز

) مدعی این هستند که تقلب در صورت هاي مالی ظرف 2002(

ال اخیر به شدت رواج گرفته است. تقلب مدیریتی به معناي چند س

از سوي مدیریت است به نحوي که ارائه صورت عامدانه کالهبرداري 

خسارت دیدن سرمایه هاي مالی ساختگی گمراه کننده باعث 

حسابرسان می بایست حتما در طول  گذاران و بستانکاران شود.

را برآورد کنند. سازمان  احتمال وقوع تقلب مدیریتی ،فرایند ممیزي

AICPA  صراحتا به مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب اذعان

حسابرسان براي گسترش پیش بینی ). 2002دارد (کالینان و ساتن، 

هاي خود از تکنیک هاي بازنگري تحلیلی استفاده می کنند که به 

آن ها اجازه می دهد صورت وضعیت هاي مالی را بدون نیاز به 

فریسر، هیزرلی و ک معامالت مربوطه، برآورد کنند. بررسی تک ت

) تکنیک هاي بازنگري تحلیلی را در قالب گروه هاي 1997لین (

غیر کمّی، کمّی ساده و کّمی پیشرفته، دسته بندي می کنند. 

تکنیک هاي کّمی پیشرفته شامل روش هاي پیچیده اي (مانند 

و هوش  رگرسیون) است که از آمارتحلیل شبکه هاي عصبی و 

 مصنوعی گرفته شده اند.

) فرایندي تکرار شونده است که در آن DMداده کاوي (         

از طریق روش هاي خودکار  یشرفت به معناي اکتشاف است؛ خواهپ

بیشترین فایده را در سناریوي  DMباشد یا شیوه هاي دستی. 

اي  در آن هیچ نظر از پیش تعیین شده جستاري دارد کهتحلیل 

را تشکیل خواهد داد، وجود » جالب توجه«به آنچه برون داد راجع 

. کاربرد تکنیک هاي داده کاوي براي طبقه بندي مالی، حوزه ندارد

اي مناسب براي تحقیق است. بسیاري از سازمان هاي نظارتی و 

بخش هاي خاص بازجویی، که هدفشان کشف فعالیت هاي متقلبانه 

با به طور موفق به کار برده اند. است، نیز تکنیک هاي داده کاوي را 

این حال، برخالف حوزه هایی همچون پیش بینی ورشکستگی که به 

خوبی مورد بررسی قرار گرفته اند، تحقیق در مورد کاربرد روش 

 .در کشف تقلب هاي مدیریتی نسبتا ناچیز بوده است  DMهاي 

با استفاده از روش هاي طبقه  FFSدر این مطالعه براي کشف        

بندي به وسیله داده کاوي، داده هاي در دسترس عموم از صورت 

هاي مالی شرکت هاي متعدد را عمیقا مورد بررسی قرار می دهیم. 

هدف این مقاله شناسایی عوامل اقتصادي است که حسابرسان باید 

 از آن ها استفاده کنند. یکی از FFSهنگام بررسی احتمال وقوع 

اهداف اصلی ما معرفی، کاربرد و ارزیابی استفاده از روش هاي داده 

 .کاوي در ایجاد تمایز میان مشاهدات فاقد و داراي تقلب است

هدف تحقیق حاضر اینست که با به کارگیري تکنیک هاي         

) که بر داده هاي در AIداده کاوي آماري و هوش مصنوعی (

ل می شوند، به تحقیقات دسترس عموم صورت هاي مالی اعما

روش هاي  مزیت نظريمربوط به کشف تقلب مدیریتی کمک نماید. 

AI قراردادي را بر پیش فرض هاي ها شیوه اینست که این

با این حال، نتایج گزارش شده متغیرهاي ورودي تحمیل نمی کنند. 

به طور جزئی یا مقطعی از نتایج روش هاي آماري  AIروش هاي 

 پیشی می گیرند.

 

تکنیک داده کاوي در کشف تقلب  دودر این تحقیق قابلیت کاربرد 

مدیریتی آزموده شده است: درخت هاي تصمیم گیري، شبکه هاي 



  

روش از لحاظ دقت در پیش بینی، با یکدیگر مقایسه  دوعصبی. این 

از نسبت هاي مالی برگرفته از  می شوند. داده هاي ورودي عمدتا

مه ها و صورت درآمدها) تشکیل شده رت هاي مالی (یعنی ترازناصو

  اند.

مروري دارد بر تحقیقات  2مقاله به این صورت پیش می رود: بخش 

استفاده شده توضیح  در مورد روش تحقیق 3یشین. بخش مرتبط پ

و جمع بندي نتیجه گیري  4در نهایت هم در بخش  می دهد.

 می شودمطالب انجام 

 

 تحقیقات پیشین .2

 82اره استانداردهاي حسابرسی بیانیه شم ، هیأت1997درسال 

توجه به تقلب در «) تحت عنوان SASاستانداردهاي حسابرسی (

این استاندارد حسابرسان را را منتشر کرد. » ممیزي صورت مالی

ملزم می کند ریسک تقلب را در طول هر ممیزي ارزیابی کنند و آن 

ها هم به  ها را تشویق می کند که در هنگام انجام این ارزیابی

سیستم هاي کنترل داخلی و هم به نگرش مدیریت در مورد این 

» پرچم هاي قرمز«سیستم ها توجه داشته باشند. عوامل ریسک یا 

مربوط به گزارش مالی متقلبانه را می توان به سه گروه زیر تقسیم 

) ویژگی هاي مدیریت و تأثیرات 1): (82، شماره SASکرد (بیانیه 

) ویژگی هاي اجرایی 3) شرایط صنعت، و (2ل، (آن بر محیط کنتر

) IAPCو ثبات مالی. کمیته بین المللی فعالیت هاي حسابرسی (

در فدراسیون بین المللی حسابداران، بیانیه جهانی حسابرسی 

)ISA این استاندارد به برداشت را به تصویب رساند.  240) شماره

احترام  حسابرسان مبنی بر احتمال وجود خطا و ریسک تقلب

گذاشته و بحث هاي پیرامون محدودیت هاي درونی حسابرسان در 

ن به عالوه، ایکشف تقلب، به ویژه تقلب مدیریتی را تصریح می کند. 

دیریتی و کارمندي را از یکدیگر جدا کرده و بحث استاندارد تقلب م

 مفصلی راجع به گزارشگري مالی متقلبانه انجام می دهد.

 

مدیریتی با استفاده از روندهاي معمول  کشف تقلب          

). 1999؛ کودر، 1987حسابرسی، کاریست دشوار (پورتر و کمرون، 

اوال،  دانش اندکی راجع به ویژگی هاي تقلب مدیریتی موجودست. 

الزم حسابرسان تجربه اکثر ، کم این نوع تقلبثانیا، به دلیل وقوع 

تالش می کنند  دابراي کشف آن را ندارند. نهایتا، مدیران عم

اه کنند. براي چنین مدیرانی که محدودیت هاي حسابرسان را گمر

هر گونه ممیزي را درك می کنند، فرایندهاي استاندارد حسابرسی 

ممکنست ناکافی باشند. این محدودیت ها حاکی از نیاز به وجود 

فرایندهاي تحلیلی بیشتر براي کشف ثمربخش تقلب هاي مدیریتی 

به این نکته هم توجه شده است که تأکید فزاینده هستند. همچنین 

بر ارزیابی سیستم، با جایگاه این حرفه از نظر کشف تقلب مغایرت 

دارد؛ چراکه بیشتر تقلب هاي قابل توجه در سطوح باالي سازمان 

در آن کنترل و سیستم کمترین میزان تسلط و اتفاق می افتند که 

 ).2002(کالینان و ساتن،  دنتأثیر را دار

پیش بینی براي مدل هایی تالش کرده اند مطالعات اخیر         

 75از  logit. نتایج تحلیل رگرسیون بسازندوجود تقلب مدیریتی 

نشان داده است که  ،بدون تقلبشرکت  75شرکت داراي تقلب و 

شرکت هاي فاقد تقلب داراي هیأت مدیره هایی هستند که درصد 

اتب بیشتر از هیأت مدیره شرکت هاي اعضاي بیرونی در آن ها به مر

). هانسون، مک دونالد، مسیر و بل 1996داراي تقلب است (بیزلی، 

ند براي پیش تم) از یک مدل پاسخ کیفی تعمیم یافته قدر1996(

بینی تقلب مدیریتی بر مبناي داده هاي تولید شده توسط یک 

. این مدل کردندشرکت بین المللی حسابداري دولتی، استفاده 

است. نتایج نشان دهنده قدرت  logitو  probitشامل تکنیک هاي 

 .دپیش بینی باالیی براي برآورد هزینه متقارن و نامتقارن بو

آزمایشی انجام دادند تا ) 1997آینینگ، جونز و لوپیکی (          

دریابند آیا استفاده از یک سیستم تخصصی عملکرد حسابرسان را 

یا خیر. آن ها دریافتند حسابرسانی که از سیستم هاي ارتقا می دهد 

-داراي سطوح مختلف ریسک طدر شرای ،تخصصی بهره می بردند

عملکرد بهتري داشته و تصمیمات یکنواخت تري در مورد  ،تقلب



  

) 1997اقدامات حسابرسی مقتضی اتخاذ کرده اند. گرین و چوي (

ردند. ورودي یک مدل شبکه عصبی براي طبقه بندي تقلب ایجاد ک

وضعیت حساب بود. نتایج حاکی  3نسبت و  5هاي این مدل شامل 

از این بود که شبکه هاي عصبی از ظرفیت باالیی براي استفاده به 

عنوان یک ابزار کشف تقلب برخوردارند. وجود تقلب در یک صورت 

که باید را آگاه می کند مالی طبق این طبقه بندي، حسابرس 

) از شبکه 1998ورت دهد. فنینگ و کاگر (بررسی هاي بیشتري ص

عصبی براي ایجاد یک مدل کشف تقلب استفاده کردند. بردار 

ورودي آن ها شامل نسبت هاي مالی و متغیرهاي کیفی بود. آن ها 

عملکرد مدل خود را با تحلیل تابع مبین درجه دوم و خطی و نیز 

ا در رگرسیون لجستیک مقایسه کرده و مدعی شدند که مدل آن ه

 کشف تقلب کارایی باالتري نسبت به روش هاي آماري معمول دارد.

 

آبشاري را براي  logit) یک مدل 1998سامرز و سوینی (      

بررسی رابطه میان تجارت افراد داخل شرکت و تقلب، ساختند. آن 

ها دریافتند که در هنگام وجود تقلب، افراد درون شرکت از طریق 

از میزان سهام تحت اختیار خود می  ،فعالیت هاي فروش عمده

از تحلیل آماري رگرسیون براي ) 2000ابوت، پارك و پارکر (کاهند. 

بررسی تأثیر وجود یک هیأت ممیزي مستقل بر کاهش احتمال 

آنان دریافتند احتمال این که شرکت هاي وقوع تقلب، بهره گرفتند. 

قل دوبار داراي هیأت هاي حسابرسی شامل مدیرانی مستقل که حدا

در سال تشکیل جلسه می دهند، به دلیل ارائه گزارش هاي مالی 

 متقلبانه یا گمراه کننده تحریم شوند، کمتر است.

 

یک مدل رگرسیون لجستیک را براي برآورد ) 2000بل و کارسلو (

اي یک ارباب رجوع برگزارش هاي مالی متقلبانه ارائه احتمال 

تقلب مختلف، ایجاد -متقاضی ممیزي، تحت شرایط عوامل ریسک

کرده و آزمودند. عوامل ریسک قابل توجه گنجانده شده در مدل 

نهایی شامل این موارد بودند: محیط کنترل درونی ضعیف، رشد 

سریع شرکت، سوددهی نسبی ناکافی یا ناپایدار، مدیریتی که تأکید 

یش بینی عواید جلسات دارد، مدیریتی که به بیش از حدي بر پ

وضعیت مالکیت نهاد حسابرسان دروغ گفته یا شدیدا طفره می رود. 

مورد نظر (دولتی یا خصوصی) و میزان تعامل میان محیط کنترلی 

یت نسبت به گزارشگري مالی. ضعیف و نگرش هاي متخاصمانه مدیر

ستکاري ) مدلی براي کشف صورت هاي مالی د2002س (اسپاتی

شده ساخت. وي در این مدل از روش آماري رگرسیون لجستیک 

بهره گرفت. در این مدل از دو بردار ورودي جایگزین شامل نسبت 

 84هاي مالی استفاده شد. میزان دقتی که گزارش شد، بیش از 

از  FFSدرصد بود. این نتایج حکایت از آن دارند که احتمال کشف 

س و یمنتشر شده، وجود دارد. اسپاتطریق تحلیل صورت هاي مالی 

الی براي ساخت یک مدل کشف صورت هاي م) 2002همکاران (

استفاده کردند. این روش  UTADIS  دستکاري شده، از روش 

برمبناي یک چارچوب مبتنی بر رگرسیون غیرپارامتري عمل می 

کند. آن ها همچنین از روش هاي تحلیل تابع مبین و رگرسیون 

logit  عنوان معیارهاي سنجش بهره بردند. نتایج آنان حاکی نیز به

از لحاظ نمونه اعتبارسنجی و  UTADISاز اینست که روش 

آموزش، بهتر از دیگر روش ها عمل می کند. نتایج آن ها همچنین 

موجودي به «و » کل بدهی به کل سرمایه«نشان داد که نسبت هاي 

 هستند. FFS، عوامل توضیحی مرتبط با »فروش

 

 روش تحقیق .3

شناسایی صورت هاي مالی متقلبانه را می توان یک مسئله طبقه 

یند دو مرحله بندي معمول در نظر گرفت و طبقه بندي هم یک فرا

یک مدل با استفاده از نمونه اي آموزشی  اي است. در گام اول

عضوي این نمونه آماري به صورت گروه هاي چندشود. می پرورانده 

(ستون ها) سازماندهی می شوند. یکی از  خصوصیات(ردیف ها) و 

، یعنی مشخصه برچسب دسته، حاوي مقادیري است که خصوصیات

دسته از پیش تعیین شده اي را که هر گروه به آن تعلق دارد، نشان 

در گام می دهند. این مرحله را آموزش تحت نظارت نیز می نامند. 

ي آموزشی را که به نمونه آمارمواردي دوم، مدل تالش می کند 



  

تعلق ندارند و نمونه اعتبارسنجی را تشکیل می دهند، دسته بندي 

 کند.

 

داده کاوي چندین روش طبقه بندي برگرفته از حوزه هاي آمار و 

روش که به لحاظ قدرت طبقه  دوهوش مصنوعی را ارائه می کند. 

بندي از اعتبار باالیی برخوردارند، در این مطالعه مورد استفاده قرار 

این روش ها عبارتند از درخت هاي تصمیم گیري، شبکه گرفتند. 

 هاي عصبی.

 

 خت تصمیم گیري. در3,1

) ساختاري درختی شکل است که در آن DTدرخت تصمیم گیري (

هر یک از گره ها نشان دهنده یک آزمون روي یکی از خصوصیات 

بوده و هر شاخه نیز یکی از نتایج هر آزمون را نشان می دهد. بدین 

، درخت تصمیم تالش می کند مشاهدات را به زیرگروه هاي ترتیب

به بسته متقابل منحصر به فرد تقسیم کند. خوبی یک تفکیک 

براساس خصوصیتی است که نمونه آماري را به بهترین انتخاب 

شکل جدا می کند. نمونه به طور پی در پی به زیرمجموعه هاي 

مختلف تقسیم می شود، تا جایی که هیچ تقسیم دیگري نتواند 

تفاوت هاي معنادار آماري ایجاد کند و یا زیرمجموعه ها آنقدر 

ور معنادار تقسیم شوند. کوچک باشند که نتوانند مجددا به ط

در کشف خودکار تعامل . ندشده اجداکننده ارائه چندین الگوریتم 

)AIDنادارترین آماره )، معT  در هر تحلیل واریانس، مورد استفاده

از کایاسکوئر استفاده کرده و  AIDروش کایاسکوئر قرار می گیرد. 

) از یک شاخص CARTدرخت هاي رگرسیون و طبقه بندي (

). ما در این مطالعه از 2004گی بهره می برند (کو و لو، پراکند

براي انتخاب  ID3الگوریتم استفاده کردیم.  ID3الگوریتم مشهور 

خصوصیت تفکیک کننده، از مقیاسی مبتنی بر گشتاور بهره می برد 

 ).2000که به حصول اطالعات مشهورست (هن و کمبر، 

 

تقسیم پیاپی نمونه ممکنست درختی بزرگ تولید کند. ممکنست 

برخی از شاخه هاي این درخت درهم ریختگی هایی (مانند مقادیر 

خالف واقع یا واخوردها) را در مجموعه آموزشی نشان دهند. به 

هرس کردن درخت همین دلیل نیاز به هرس کردن درخت داریم. 

شکلی است که لطمه  به معناي حذف گره هاي تقسیم کننده به

 دقت مدل وارد نشود.میزان چشمگیري به 

 

که پیش تر آن را ندیده ایم، مقادیر موردي براي طبقه بندي 

را براساس گره هاي تفکیک کننده درخت مورد خصوصیات آن 

تصمیم، می آزماییم. براساس این آزمون، مسیري را دنبال می کنیم 

اصلی مزیت منجر شود. د مورکه به پیش بینی دسته مربوط به آن 

درخت هاي تصمیم گیري اینست که آن ها راهی معنادار براي 

نمایش دانش کسب شده فراهم آورده و درصورت لزوم، استخراج 

 قوانین طبقه بندي را به کاري ساده بدل می کند.

 

 شبکه عصبی .3.2

) یک فناوري کامل با نظریه اي تثبیت شده و NNشبکه عصبی (

شامل تعدادي نورون، یعنی  NNحوزه هاي کاربرد معلوم است. یک 

واحدهاي پردازشی به هم پیوسته، است. مقداري عددي به نام 

براي هریک از اتصال ها وجود دارد. هر نورون سیگنال هایی » وزن«

گنال ورودي را از نورون هاي متصل به خود دریافت کرده و سی

ترکیبی محاسبه می شود. مجموع سیگنال ورودي براي نورون 

j بابرابرستx j *twj = Ru که در آن ،xi سیگنال ورودي از نورون

i  بوده وwji  وزن اتصال بین نورون هايj  وi  .اگر قدرت است

سیگنال ورودي ترکیبی از مقداري آستانه اي فراتر رود، نتیجتا 

مقدار ورودي توسط تابع انتقالی نورون تغییر یافته و نهایتا هم 

 .ر می کنداشروع به کنورون 

 

نورون ها به صورت الیه الیه قرار می گیرند. یک شبکه الیه اي 

) ییخروجی (انتها) و یک الیه ییحداقل از یک الیه ورودي (ابتدا



  

تشکیل شده است. در بین این الیه هاي ورودي و خروجی، 

اع مختلف انوالیه مخفی وجود داشته باشد. چند ممکنست یک یا 

NN تعداد الیه هاي متفاوتی دارند. شبکه هاي عصبی از نوع ،

) داراي یک الیه ورودي و یک SOM» (نقشه خود سازماندهی«

انتشار «یک شبکه عصبی الیه خروجی هستند درحالی که 

 ، یک یا چند الیه مخفی اضافی هم دارد.»معکوس

 

پس از تعریف معماري شبکه، باید شبکه را پروراند. در شبکه هاي 

، الگویی بر الیه ورودي اعمال شده و برون دادي انتشار معکوس

 برون داد حاصله بانهایی هم در الیه خروجی محاسبه می گردد. 

نتیجه مطلوب مقایسه شده و خطاها با انطباق وزن اتصاالت به طور 

می شود ی شوند. این فرایند آنقدر تکرار منتشر م NNمعکوس در 

 تا نرخ خطاي قابل قبولی به دست آید.

 

نظري درمورد استقالل خصوصیات نداده،  شبکه هاي عصبی هیچ

براي حل قابلیت کنترل داده هاي شلوغ یا ناپایدار را داشته و 

ممکن مسائلی که در آن ها استفاده از هیچ راه حل الگوریتمی 

هاي انتشار معکوس  NNازآنجایی که ، جایگزینی مناسبند. نیست

پیش بینی و طبقه بندي به محبوب ترین شبکه هاي عصبی براي 

یک شبکه عصبی انتشار ازدر مطالعه حاضر ،مسائل تبدیل شده اند 

  استفاده می کنیم . معکوس

نکته قابل توجه دیگري در هنگام سنجش عملکرد یک مدل، نرخ 

هاي خطاي نوع اول و نوع دوم است. خطاي نوع اول زمانی رخ می 

دهد که یک شرکت متقلب به عنوان شرکتی فاقد تقلب طبقه بندي 

شود و خطاي نوع دوم هنگامی به وقوع می پیوندد که شرکتی فاقد 

دو نوع ار گیرد. هر یک از این تقلب در زمره شرکت هاي متقلب قر

خطا، هزینه هاي متفاوتی در پی خواهد داشت. طبقه بندي یک 

شرکت متقلب به عنوان شرکتی فاقد تقلب می تواند به اتخاذ 

تصمیماتی اشتباه منجر شود که ممکنست خسارت مالی شدیدي را 

طبقه بندي اشتباه یک شرکت فاقد تقلب د. نبه دنبال داشته باش

با هدر دادن زمان مورد نیاز، به بررسی هاي بیشتر احتیاج ممکنست 

مدل ها کاهش هر دو نوع این همه هدف  پیدا کند. اگرچه

خطاهاست اما مدلی ارجحیت دارد که در آن میزان خطاي نوع اول 

در نرخ خطاي نوع اول  ،در آزمایشات ماکمتر از نوع دوم باشد. 

میزان تفاوت بین مقادیر بیشترین ست. تر تمامی مدل ها پایین

 خطاي نوع اول و دوم در شبکه عصبی دیده می شود.

 

 نتیجه گیري .4

امروزه می بایست در فعالیت هاي حسابرسی به موارد تقلب 

مدیریتی فزاینده اي رسیدگی کرد. تکنیک هاي داده کاوي که 

مدعی داشتن توانایی هاي باالي پیش بینی و طبقه بندي هستند، 

می توانند حسابرسان را در کشف تقلب مدیریتی یاري کنند. هدف 

روش داده کاوي در کشف صورت  دوکارایی این مطالعه این بود که 

بررسی و با  را هاي مالی متقلبانه به وسیله داده هاي انتشار یافته

روش هاي مورد استفاده عبارت بودند از:  یکدیگر مقایسه کنند.

 درخت تصمیم گیري، شبکه عصبی.

 

نتایج حاصل از آزمایشات با یافته هاي تحقیقات پیشین مطابقت 

ه داده هاي صورت هاي مالی منتشر شده داشته و حاکی از اینند ک

حاوي شاخصه هاي تقلب هستند. به عالوه، تعداد نسبتا کمی از 

 نسبت هاي مالی تأثیر تعیین کننده اي بر نتایج طبقه بندي دارند.

ي داده کاوي می تواند به ساخت همراهی این دانش با الگوریتم ها

االیی مدل هایی کمک کند که از قدرت طبقه بندي بسیار ب

 برخوردار باشند.

 

متغیرهاي پیشنهادي به منظور  مطالعه حاضر می تواند با بررسی

را به بهترین شکل متمایز می  FFSسایی آن هایی که موارد شنا

کنند، به تحقیقات حوزه حسابرسی و حسابداري کمک نماید. این 

تحقیق همچنین متغیرهاي خاصی از میان اطالعات انتشار یافته را 

که حسابرسان می بایست در زمان ممیزي وقت پیشنهاد می دهد 



  

بیشتري را صرفشان کنند. چارچوب روش شناختی ما می تواند به 

حسابرسان (هم حسابرسان داخلی و هم بیرونی)، مقامات مالیاتی و 

دیگر مقامات دولتی، افراد و سازمان هاي سرمایه گذار، بورس اوراق 

حلیلگران اقتصادي، آژانس هاي بهادار، شرکت هاي حقوقی، ت

ارزیابی اعتبار و نیز به سیستم بانکی، کمک کند. نتایج این تحقیق 

کشف که همان می تواند حرفه حسابرسی را در توجه به مسئولیتش 

FFSت ، یاري نمایداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع  .5

شتاین، آلن راین ،اي بایو، محمد ،پوریا نسب ،امیر ، ا [1] 

براي کمک به تحلیل و کشف وپیشگیري ساختار جامع 

 ، حسابدار رسمی ، شماره هفتم  تفلب

 

حسابرسی تقلب، ریتنبرگ ، شوایگر ، پوریا نسب ،امیر،  [2]

 حسابدار رسمی

 

مسئولیت نادریان ، محمدرضا، صفار، محمد جواد ، [3]

 13فصلنامه حسابرس، شماره حسابرسان در قبال تقلب، 

 

،  و تکنیک هاي داده کاوياسماعیلی ، محمد ، مفاهیم  [4]
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