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 چکیده 
 یعوامل مرتبط با تقلبها یو بررس ییبه کشف، شناسا یداده کاو یها یکرو با استفاده از تکن یشمقاله پ

به  توانندیها م یکتکن ینپرداخته است. حسابرسان با بهره بردن از ا یمال یصورت گرفته در صورتها

 یریتهتر مدامور خود را ب یجهصورت گرفته در سازمانها را کشف کنند و درنت یریتیمد یتقلبها یآسان

پل ارتباطی میان علوم آمار، کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری  یک. داده کاوی یندنما

ماشین و بارنمایی بصری داده ها است که در چارچوب فرآیندی، استخراج اطالعات معتبر، از پیش 

می سازد و استفاده از آن در  پذیر مکانناشناخته، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ را ا

تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم نظیر ارتقاء کیفیت سودمندی اطالعات از طریق شناسایی 

شبکه باور  یری،گ یمتصم یمطالعه با استفاده از درخت ها این در لذا. شودتقلب های مالی میسر می

قرار گرفته  یو مورد بررس ییشناسا یالم یها ورتصورت گرفته در ص یتقلبها یعصب یو شبکه ها یزیب

رو سه  یششده است. در مقاله پ یلتشک یمال یبرگرفته از صورت ها یاست. بردار درون داد از نسبت ها

 قرار گرفته است. یسهمدل فوق از لحاظ عملکرد مورد مقا

 

 .یزیباور بشبکه  یری،گ یمدرخت تصم ی،حسابرس ی،داده کاو ی،تقلب یمال یصورت هاواژگان کلیدی: 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 مقدمه .1

حساب ها و تقلب در آنها وجود  یبر دستکار یمبن یادیشده است و شواهد ز یلپر چالش تبد یبه کار یحسابرس یردر دهه اخ

متعدد اعمال  یمتحده با افشا یالتا یمال یبازارها یر،اخ یاست. چنانکه در سالها یافتهرواج  یزدارد که متاسفانه به شدت ن

شد. کشف  یامر منجر به نوسان بازار سهام و سلب اعتماد عموم ینشده اند که ا ضررمت یشرکتها به طور جد یبرخمتقلبانه 

  .شدیشناخته م یحسابرس کاریو اصل یههدف اول 1920تقلب قبل از سال

 یافشا یاارائه  ،یندمبلغ ،نحوه طبقه ب ینب یرتشامل هرگونه مغا یفتحر یران،ا 450شماره  یاستاندارد حسابرس 4طبق بند 

 یآن قلم طبق الزامات افشاء استانداردها یافشا یا ی،ارائهو مبلغ ،نحوه طبقه بند یمال یقلم گزارش شده درصورتها یک

استاندارد؛ اشتباه عبارتست از هرگونه  ینا 4و3تقلب باشد. طبق بند یااز اشتباه  یممکن است ناش یفهااست.تحر یحسابدار

 یا یو تقلب عبارتست از هرگونه اقدام عمد مورد افشاء (؛ یک یامبلغ  یک)شامل حذف  یمال یهاصورت در یسهو یفتحر

 .(1388ین،تدو یتهکم) یقانون یرغ یا انارو یتیمز یکاز  یبرخوردار یاشخاص ثالث برا یا یرانچندنفر از مد یا یک ارانه یبکفر

مطلب با  ینن، کشف و یا جلوگیری از رفتارهای نامطلوب است. اتقلب نظارت کردن بر رفتار میلیون ها کاربر برای تخمی کشف

راستا راهکارهای متفاوتی برای کشف تقلب وجود دارد که بعضی  ین. در اشودیآن زمان کامال آشکار م یمتون حسابرس یبررس

آماری قابل اتکا باشد، از قبل  پیدا کردن دیدگاه هایی است که از نظر یکاوی  به معنا ادهاز آنها در حوزه داده کاوی هستند. د

داده کاوی به معنی کشف روابط، الگوها با استفاده از تکنولوژی  یگرشناخته شده نباشد، و از داده قابل انجام باشد. به عبارت د

 داده باید در دسترس، مرتبط، کافی و تمیز باشد.  یهای تشخیص الگو است. از طرف

باشد که نتوان آن را با ابزارهای گزارش و پاسخ حل نمود و بتوان آن را با یک مدل  یپس مساله داده کاوی باید به گونه ا

پردازش داده کاوی تعریف کرد. بنابراین برای حل مساله کشف تقلب با راهکارهای داده کاوی باید شرایط خاصی را رعایت 

ها  یدستکار یناست و معتقد است که ا یدهناگوار نام یدر حساب ها، سال یرا از نظر دستکار 2002سال  یواراکاسک. نمود

  )2004 یوارا،)کاسک .هنوز هم ادامه دارد

 توان تقسیم بندی کرد: ساختار و پیش بنیمیرا در دوسته کلی نارسایی  تقلب یریشگیپ و کشف یروشهااما 

 یککه ان س ینبد. دهدیرا نشان م یدهبچس هم به یریاز عناصر و مس یتقلب، ساختار یا چرخه یتساختار؛ ماه 

از تمام  خود هاییابیبا ارز تواندیچرخه م ینا یها جنبه یگذرا به برخ یبا نگاه حتی نفر مجرب و متخصص

 .آن پرده بردارد یو محرکها یتهامتقلبانه و ن یترفندها

 یعلولهر م یرااست، ز یشبینی پذیرخرد، پ و در هر دو چارچوب کالن یدادرو یکعنوان  تقلب به یشبینی پذیری؛پ 

و صنعت  و میل به  اقتصاد یوضع عموم ینب یهمبستگ یکشود. در سطح کالن،  ایجاد داشته باشد تا یطیشرا یدبا

 یژگیهایو یتقلبها دارا تریشکه ب یآیدبر م ینشب ینتقلب از ایشبینی پذیری خرد، پ تقلب وجود دارد. در سطح

تقلب  بینی یشو پ یمراقبت حرفها و یسر انگشت یرییادگاز قواعد  تواندیحسابرس مجرب م یکو  هستند مشترک

 باشد، استفاده کند حاکم یخاص یطکه شرا یدر زمان
 :است یرتقلب، چهار مرحله ز یو جستجو یبررس یروش برا موثرترین

 انتظارات یشافزا 

 از انحرافات یریلوگج 

 موعه اطالعاتمج یشافزا 

 راه. ینبهتر یشآزمااز اطالعات گشتن و انجام  یرمعمولغ یدنبال نمونها 



 
 ینهمتحده هز یاالتا یبرا یدالر تقلب و کالهبردار یلیاردم 400از  یشاز آن است که ساالنه ب یاز پژوهش ها حاک برخی

 یرظرف چند سال اخ یمال ی( معتقدند که تقلب در صورت ها2002) یدیسدامپوس و زاپون یس،(. اسپات1997دربردارد )ولز، 

ارشدشرکتها، قادر به ارتکاب به  یراندهد.مد یزرخدارندگان اطالعات محرمانه ن یقتواند ازطر یتقلب م است. یافتهبه شدت رواج 

متورم نمودن سود شده و بدنبال آن حقوق باالتر و  یاگذاران و وام دهندگان و  یهدادن سرما یبجهت فر یمال یتقلب صورتها

 .یندنما یافتپاداش باالتر در

قابل انکار است که  یرغ یننمود. اما ا یینتوان تع یتقلب است را واقعا نم یلبه دل یتجار یواحدها یهایچه مقدار ازناتوان اینکه

روند.درکشور ما  یم یاز تقلب به سمت ورشکستگ یناش یانهایکوچک بخاطر ز یشرکتها یژهبو یاقتصاد یاز واحدها یبخش

 یفاز تحر یموارد ینشده است و هرچند سال با انتشار اخبار و بطور خاص تقلب یفتحر راث یاقتصاد یاناز ز یتاکنون برآورد

  .موارد نامشخص است ینا یقشودکه رقم دق یم یدرکشور اطالع رسان

و  یمانکاریپ یو بانکها و نفت و گاز و شرکتها یمال یو واسطه ها یدیاعم از تول یاقتصاد یها ینهزم یهدرکل درکشورآمریکا

توانندرخ  یم یمال یاز صورتها یدر هر مقوله ا یباتقر یانهاز یناز تقلب گزارش شده است. ا یشعمده نا یانهای؛ ز یمارستانهاب

از  یناش یانسطح از تقلب برخورداراست. ز یناز وجوه نقد از کمتر یناش یانه وجوه نقد باشد.زیندر زم یقینا ینکهدهند؛ نه ا

 .وجوه نقد هستند یفازتحر یناش یاناز ز یشر بمواد و کاال، سه براب یهایو موجود یافتنیدر یحسابها یفتحر

بزرگ  یمطلب است که تقلب در شرکتهای کوچک اثربزرگتری نسبت به شرکتها ینخصوص ذکر ا یندر ا یتنکته حائز اهم

 )1998)سومرز و همکاران،  .ندارند یانهاز ینجهت جبران عواقب ا یادیشرکتها منابع ز ینا یرادارد، ز

 (1999)کودری،  .است یمشکل یارکار بس ی،حسابرس یاز روشهای معمول تقلب با استفاده کشف

 :نمود یانب یربه شرح ز توانیامر را م ینسه علت مشکل ساز بودن ا

 .وجود دارد یریتتقلب مد یژگیهایدر ارتباط با و یانش کمد (1

  .موارد تقلب هستند یژهها بو یفدرکشف تحر یازاز حسابرسان فاقد تجربه مورد ن یبخش (2

 )1980و همکاران،  یوت)ال .دهند یبکنند حسابرسان را فر یم یعمدا سع یرانمد یبرخ (3

گمراه کننده  یساختگ یمال یکه ارائه صورت ها یاست به نحو یریتمد یعامدانه از سو یکالهبردار یبه معنا یریتیمد تقلب

احتمال وقوع تقلب  یزی،مم ینددر طول فراحتما  یستبا یگذاران و بستانکاران شود. حسابرسان م یهسرما یدنباعث خسارت د

حسابرسان در کشف  یتصراحتا به مسئول 1 (AICPA)یکاآمر یرسم سابدارانبزنند. سازمان موسسه ح ینرا تخم یریتیمد

 (2002و سوتون،  ینان)کول .تقلب اذعان دارد

 یها یتتا بتوانند صورت وضع کنندیاستفاده م یلیتحل یبازنگر یها یکخود از تکن یها ینیب یشگسترش پ یبرا حسابرسان

 یبازنگر یها یک( تکن1997) ینو ل یزرلیه یسر،بزنند. فر تخمین مربوطه، معامالت تکتک یبه بررس یازرا بدون ن یمال

شامل  یشرفتهپ یکمّ یها یککنند. تکن یم یدسته بند یشرفته،پ یو کمّ ساده یکمّ ی،کمّ یرغ یرا در قالب گروه ها یلیتحل

 .گرفته شده اند ی( است که از آمار و هوش مصنوعیونرگرس یلو تحل یعصب ی)مانند شبکه ها یا یچیدهپ یروش ها

 یهثبت شده و انباشت سرما یتعداد شرکت ها یشافزا یلبه دل یراخ یدر سال ها یونانبورس اوراق بهادار  یستمثال در ل برای

 یو بررس یمال یه بر سود، کشف تقلب در صورت هاوضع شد یاتکاهش مال یو تالش برا یعموم یکمک ها یقاز طر

متقلبانه را  یمال یتقاضا داشته اند تا صورت ها یونانعموم مردم در  اره. هموگیرد قرار عموم توجه مورد هاصورت ینا یتصالح

                                                           
1 American Institute of Certified Public Accountants 



 
 یبرا یزن یزافزونرو ی. درخواست هایردمورد توجه قرار گ دهند،یرا هشدار م یتجار یکه وقوع ورشکستگ ییبه عنوان نشانه ها

 (2003 یدیس،دامپوس و زاپون اتیس،شود )اسپ یم یدهد یمال یو حجم اطالعات موجود در صورت ها یاییپا یت،شفاف یشافزا

 یها یکاست. تکن یاکتشاف به دو روش خودکار و دست یبه معنا یشرفتتکرار شونده است که در آن پ یندیفرا یکاو داده

خاص کنترل که  یو بخش ها ینظارت یاز سازمان ها یاریاست. بس یمال یطبقه بند یمناسب برا یحوزه ا یداده کاو

 ینبه طور کارا و موثر در اهدافشان استفاده نموده اند. با ا یکاو دهدا یها یکمتقلبانه است، از تکن یها یتهدفشان کشف فعال

 یققرار گرفته اند، تحق یمورد بررس یه خوبکه ب یمال یدرماندگ یا یورشکستگ ینیب یشهمچون پ ییحال، برخالف حوزه ها

 یوارا،؛ کاسک2002و چه،  ونبوده است )کلدر یزنسبتا ناچ یریتیمد یدر کشف تقلب ها یداده کاو  یدر مورد کاربرد روش ها

 (2004؛ کرکاس و مانولوپولوس، 2004

داده  ی،داده کاو یکبا تکن یطبقه بند یبا استفاده از روش ها 2 (FFS)خالف واقع یمال یکشف صورتها یمطالعه برا ینا در

 یعوامل اقتصاد ییمقاله شناسا ینقرار گرفته است. هدف ا یمتعدد مورد بررس یشرکت ها یمال یاز صورت ها یعموم یها

ما  یاز اهداف اصل یکیخالف واقع از آن ها استفاده کنند.  یمال یصورتها وعاحتمال وق یهنگام بررس یداست که حسابرسان با

 ینتقلب است. همچن یمشاهدات فاقد و دارا یانم یزتما یجاددر ا یداده کاو یاستفاده از روش ها یابیکاربرد و ارز ی،رفمع

است که به  یمال یصورت ها عمومی یبر داده ها 3 (AI)یو هوش مصنوع یآمار یداده کاو یها یکتکن یریهدف ما به کارگ

 یفرض ها یشها پ یوهش یناست که ا ینا یهوش مصنوع یروش ها یظرن یت. مزیدکمک نما یریتیکشف تقلب مد یقاتتحق

نشان داده است  یهوش مصنوع یگزارش شده از روش ها یجحال، نتا ین. با اکنندینم یلتحم یورود یرهایرا بر متغ یقرارداد

  .گرفته اند یشیپ یآمار یاز روش ها یجنتا ینا یا مقطعی یکه به طور جزئ

مورد سنجش و  یریتیدر کشف تقلب مد ینیب یشاز لحاظ دقت در پ یرز یداده کاو یککاربرد سه تکن یتقابل یقتحق ینا در

 :قرار گرفته اند یسهمقا

 یریگ یمتصم یدرخت ها (1

  یعصب یشبکه ها (2

 یزینب یشبکه ها (3

درآمدها(  ترازنامه ها و صورت یعنی) یمال یبرگرفته از صورت ها یمال یعمدتا از نسبت ها یقتحق ینا یورود یها داده

و  یورود یرهایمتغ یاناست. روابط م خدماتی شهر تهران یدیشرکت تول 76از  ییشامل داده ها یشده اند. نمونه آمار یلتشک

 .و نشان داده شدند ساییمورد استفاده شنا یروش ها یلهبه وس یطبقه بند یجنتا

 یناستفاده شده در ا یقروش تحق 3ست، در بخش ارائه شده ا یشینمرتبط پ یقاتبر تحق یرو، مرور یش، مقاله پ2بخش  در

 5در بخش  یتشده است و در نها یانب یلتحل یجو نتا یفساخته شده توص یمدل ها 4شده است، در بخش  یحمقاله تشر
 مطالب صورت گرفته است. یو جمع بند یریگ یجهنت

 نیشیپ قاتیتحق .

 :در داخل کشور یقتحق یشینهپ 2.1

انجام  یقمرتبط با موضوع تحق یاتادب یدر راستا یقاتتحق یانجام نشده است اما برخ یقتحق ینا امشابه ب یقیتحق یراندر ا

 (AICPA,2003)99شماره  مطابق با استاندارد عالمت خطر 36 مستقل را از و یتفاوت برداشت حسابرسان داخل شده است.
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عدم وجود تفاوت عمده  یانگرآنها ب یافته، اردادندقر یمورد بررستوسط وحیدی و حدادیان متقلبانه  لیما یدر کشف گزارشگر

 .باشد یدوگروه حسابرس م یندر برداشت ا

پرداخت.  یعامل یلتحل یکبا استفاده از تکن یبالقوه تقلب مال یشاخص ها یتاهم یبه بررس 1383در سال یخجواد ش محمد

اشاره نموده  یداخل یو کنترلها یحسابدار یها یستمازنقاط ضعف س یش( بیداهاییو رو یط)شرا یخطر یمبه وجود عال یو

 یراندر ا یمال یصورتها یعوامل موثر براحتمال وقوع تقلب در گزارشگر ییبه شناسا 1384نیز در سال  یاست.آرش سنجاب

 یاز گروهها یکرا در هر یعوامل متعدد یتشمول یهو در چهار فرض یعوامل خطر را در چهارگروه طبقه بند یپرداخته است.و

 قرارداد.  ییدرگانه مورد تاچها

این عوامل سوال شده است. نتایج این  اموندر این تحقیق پرسشنامه هایی در اختیار حسابرسان قرار داده شده و از آنان پیر

پرسشنامه ها با استفاده از روشهای مربوطه آماری مورد تحلیل قرار گرفته و عوامل مورد اجماع جامعه حسابرسان مورد 

در  یلیتحل یکاربرد روشها یبا عنوان بررس یقیدر تحق 1388در سال  یو بروار یقیفرقاندوست حق قع شده اند.شناسایی وا

عدم تقلب را وجود اظهارنظر مردود  یاارتکاب به تقلب  ی( مالک طبقه بندیریت)تقلب مد یمال یتقلب صورتها یسکر یابیارز

مستقل؛ دو  یرهایبه عنوان متغ ینسبت مال 7و درنظرگرفتن  ییمونه نهان 12عدم اظهارنظر دانسته و با استفاده ازتعداد  یا

درصد 90مدل  ینیب یشداده شده و درصد صحت پ یصمعنادار تشخ شو نسبت رشد فرو ییهاها به دارا ینسبت بده یرمتغ

ف عوامل مرتبط با به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کش 1389نیز در سالذکر شده است. صفرزاده 

 ازشرکتهای متقلب بر مبنای یو یتقلب در گزارشگری مالی می پردازد.  طبقه بند

 ی مرتبط با تحریف داده های مالی ( شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دالیل1

گری مالی انتخاب شدند. پس از ( انجام دادن معامالت نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف درگزارش2

 .تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد

مشمول تقلب و  یاز شرکتها یآنجا که سازمان بورس فهرست زا داشت. 82.9ز درصد صحت طبقه بندی تحقیق حکایت ا نتایج

 ینم یمتقلب، منطق یرشرکتها به طبقات متقلب و غ یزمان صدور حکم دادگاه تلقتا  ینکند و همچن یتقلب منتشر نم یرغ

 یطبقه بند یداده خواهد شد برا یحگذشته است و در ادامه توض یتجرب یقاتبر تحق یکه مبتن یگرید یارهایباشد از مع

 شرکتها استفاده خواهدشد.

 کشور: خارجدر  یقتحق یشینهپ 2.2

 یکاآمر یانجمن حسابداران رسم 99( و بدنبال آن استاندارد شماره AICPA ,1997)82 شماره یاستانداردها یانیهب

((AICPA, 2003از  یناش یامدهایاستانداردها وپ یننموده است. وجود ا یالزام یموسسات حسابرس ی، کشف تقلب را برا

 یف تقلب با استفاده از روشها(. کش1997ینو،)مانس شود یبه کشف اثربخش تقلب م یازن یشارتکاب به تقلب باعث افزا

 (.1999ی،)کودر است یمشکل یار؛کاربس یحسابرس یمعمول
تحت عنوان  4(SAS) یحسابرس یاستانداردها 82شماره  یانیهب یحسابرس یاستانداردها یأت، ه1997در سال  همچنین

تقلب را در طول هر  یسککند ر یماستاندارد حسابرسان را ملزم  ینرا منتشر کرد. ا «یصورت مال یزیتوجه به تقلب در مم»

و هم به  یکنترل داخل یها یستمها هم به س یابیارز ینهنگام انجام ا رکند که د یم یقکنند و آن ها را تشو یابیارز یزیمم

 ها توجه داشته باشند.  یستمس یندر مورد ا یریتنگرش مد
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 (: 82، شماره SAS یانیهکرد )ب یمتقس یرز توان به سه گروه یمتقلبانه را م یمربوط به گزارش مال یسکعوامل ر

 کنترل یطآن بر مح یراتو تأث یریتمد یها یژگی( و1
 صنعت یط( شرا2
 یو ثبات مال ییاجرا یها یژگی( و3

 6(ISA) یحسابرس یجهان یانیهحسابداران، ب یالملل ینب یوندر فدراس5(IAPC) یحسابرس یها یتفعال یالملل ینب کمیته

تقلب احترام  یسکبر احتمال وجود خطا و ر یاستاندارد به برداشت حسابرسان مبن ینرساند. ا یبورا به تص 240شماره 

کند. به  یم یحرا تصر یریتیتقلب مد یژهدر کشف تقلب، به و ابرسانحس یدرون یها یتمحدود یرامونپ یگذاشته و بحث ها

متقلبانه انجام  یمال یراجع به گزارشگر یده و بحث مفصلجدا کر یکدیگررا از  یو کارمند یریتیاستاندارد تقلب مد ینعالوه، ا

 دهد. یم
 :یرا(. ز1999؛ کودر، 1987دشواراست )پورتر و کمرون،  یکار ی،معمول حسابرس یبا استفاده از روندها یریتیتقلب مد کشف

 موجود است.  یریتیتقلب مد یها یژگیراجع به و ی( دانش اندک1
 کشف آن را ندارند. یب، اکثر حسابرسان تجربه الزم برانوع تقل ینوقوع کم ا یل( به دل2
 یها یتکه محدود یرانیمد ینچن ی(. برا1998و کاگر،  ینگکنند حسابرسان را گمراه کنند )فن یعمدا تالش م یران( مد3

 یازاز ن یها حاک یتمحدود ینباشند. ا یممکن است ناکاف یاستاندارد حسابرس یندهایآکنند، فر یرا درک م یزیهر گونه مم

نکته هم توجه شده است  ینبه ا ینهستند. همچن یریتیمد یتقلب ها مربخشکشف ث یبرا یشترب یلیتحل یندهایبه وجود فرآ

قابل توجه  یتقلب ها یشترینب یرادارد؛ ز یرتحرفه از نظر کشف تقلب مغا ینا یگاهبا جا یستم،س یابیبر ارز یندهفزا یدکه تأک

و ساتن،  ینانرا دارند )کال یرتسلط و تأث یزانم ینکمتر یستمافتند که در آن کنترل و س یق مسازمان اتفا یدر سطوح باال

 :انواع تقلب به دو صورت است یمربوطه به تقلب و اشتباه طبقه بند  یاستاندارد حسابرس 24طبق بخش  (.2002

 مدارک  یا  یسوابق حسابدار ییرتغ یا یو دستکار یسندساز یلاز قب یبکاریشامل فر متقلبانه: یمال یگزارشها

نادرست  یریآنها و به کارگ یحذف عمد یا یمال یدر صورتها یدادهاارائه نادرست رو ی،مال یصورتها یهپشتوانه ته

 .افشا به عمد یاو ارائه  یبند بقهط یی،شناسا یری،مرتبط با اندازه گ یحسابدار یاستانداردها

 پرداخت وجه نقد از بابت کاال و  یاثابت مشهود  ییهایسرقت دارا تها،یافشامل اختالس در ییها:سوءاستفاده از دارا

 نشده است. یافتکه در یخدمات
از  یتمیلگار یونرگرس یلتحل یجبسازند. نتا یریتیوجود تقلب مد ینیب یشپ یبرا ییند تا مدل هاهست در تالش یراخ مطالعات

هستند  ییها یرهمد یأته یفاقد تقلب دارا یکه شرکت هاشرکت بدون تقلب، نشان داده است  75تقلب و  یشرکت دارا 75

(. هانسون، مک 1996 یزلی،تقلب است )ب یدارا یشرکت ها یرهمد یأته از یشتردر آن ها به مراتب ب یرونیب یکه درصد اعضا

 یداده ها ینابر مب یریتیتقلب مد ینیب یشپ یقدرتمند برا یافته یمتعم یفیمدل پاسخ ک یک( از 1996و بل ) یردونالد، مس

حداقل انحراف از  یک هایمدل شامل تکن یناستفاده کردند. ا ی،دولت یحسابدار یالملل ینشرکت ب یکشده توسط  یدتول

 متقارن و نامتقارن بوده است. ینههز یندر تخم ییباال ینیب یشقدرت پ یانگرب یجاست. نتا یتمیمتوسط و لگار یزانم
عملکرد حسابرسان را  یتخصص یستمس یکاستفاده از  یاآ یابندانجام دادند تا در شیی( آزما1997) یکیجونز و لوپ آینینگ،

سطوح مختلف  یدارا یطبردند، در شرا یبهره م یتخصص یها یستمکه از س یحسابرسان یافتند. آنها دریرخ یادهد  یارتقا م
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و  یناتخاذ کرده اند. گر یمقتض یسدر مورد اقدامات حسابر یتر یکنواخت یماتداشته و تصم یتقلب، عملکرد بهتر-یسکر

 یتوضع 3نسبت و  5مدل شامل  ینا یها یکردند. ورود یجادتقلب ا یطبقه بند یبرا یمدل شبکه عصب یک( 1997) یچو

ابزار کشف تقلب  یکاستفاده به عنوان  یبرا ییباال یتاز ظرف یعصب یبود که شبکه ها یناز ا یحاک یجحساب بود. نتا

 یشتریب یها یبررس یدکند که با یحسابرس را آگاه م ی،طبقه بند ینطبق ا یصورت مال یکقلب در برخوردارند. وجود ت

 صورت دهد. 
 یآن ها شامل نسبت ها یمدل کشف تقلب استفاده کردند. بردار ورود یک یجادا یبرا ی( از شبکه عصب1998و کاگر ) فنینگ

 یکلجست یونرگرس یزو ن یدرجه دوم و خط ینتابع مب یلتحل بود. آن ها عملکرد مدل خود را با یفیک یرهایو متغ یمال

 معمول دارد. یآمار ینسبت به روش ها یباالتر ییکارا تقلبشدند که مدل آن ها در کشف  یکرده و مدع یسهمقا
. تجارت افراد داخل شرکت و تقلب، ساختند یانرابطه م یبررس یرا برا یآبشار یتمیمدل لگار یک( 1998) ینیو سو سامرز

 یارسهام تحت اخت یزانفروش عمده، از م یها یتفعال یقکه در هنگام وجود تقلب، افراد درون شرکت از طر یافتندآن ها در

مستقل بر  یزیمم یأته یکوجود  یرتأث یبررس یبرا یونرگرس یآمار یلتحل از( 2000کاهند. ابوت، پارک و پارکر ) یخود م

 یرانیشامل مد یحسابرس یها یأته یدارا یکه شرکت ها یناحتمال ا یافتندنان درکاهش احتمال وقوع تقلب، بهره گرفتند. آ

شوند،  یمگمراه کننده تحر یا قلبانهمت یمال یارائه گزارش ها یلدهند، به دل یجلسه م یلمستقل که حداقل دوبار در سال تشک

 کمتر است.
ارباب  یک یمتقلبانه برا یمال یل ارائه گزارش هابرآورد احتما یرا برا یکلجست یونمدل رگرس یک( 2000و کارسلو ) بل

قابل توجه گنجانده  یسککرده و آزمودند. عوامل ر یجادتقلب مختلف، ا-یسکعوامل ر یطتحت شرا یزی،مم یرجوع متقاض

 ،یدارناپا یا یناکاف ینسب یشرکت، سودده یعرشد سر یف،ضع یدرون ترلکن یطموارد بودند: مح ینشامل ا ییشده در مدل نها

طفره  یداشد یاکه به حسابرسان دروغ گفته  یریتیجلسات دارد، مد یدعوا ینیب یشبر پ یاز حد یشب یدکه تأک یریتیمد

 رود. یم

متخاصمانه  ینگرش ها و یفضع یکنترل یطمح یانتعامل م یزان( و میخصوص یا ینهاد مورد نظر )دولت یتمالک یتوضع

 یندر ا یشده ساخت. و یدستکار یمال یکشف صورت ها یبرا ی( مدل2002) یس. اسپاتیمال ینسبت به گزارشگر یریتمد

استفاده  یمال یشامل نسبت ها یگزینجا یمدل از دو بردار ورود ینبهره گرفت. در ا یکلجست یونرگرس یمدل از روش آمار

خالف  یمال یف صورتهااز آن دارند که احتمال کش یتحکا یجنتا یندرصد بود. ا 84از  یشکه گزارش شد، ب یدقت یزانشد. م

مدل کشف  یکساخت  ی( برا2002و همکاران ) یسمنتشر شده، وجود دارد. اسپات یمال یصورت ها یلتحل یقواقع از طر

 استفاده کردند.  7(UTADISشده، از روش داده کاوی توزیعی ) یدستکار یمال یصورت ها

 ینتابع مب یلتحل یاز روش ها ینکند. آن ها همچن یم عمل یرپارامتریغ یونبر رگرس یچارچوب مبتن یک یروش برمبنا ینا

است که روش داده کاوی توزیعی از  یناز ا یآنان حاک یجسنجش بهره بردند. نتا یارهایبه عنوان مع یزن یتمیلگار یونو رگرس

کل » یسبت هانشان داد که ن ینآن ها همچن یجکند. نتا یروش ها عمل م یگرو آموزش، بهتر از د یلحاظ نمونه اعتبارسنج

خالف واقع هستند. به طور خالصه  یمال یمرتبط با صورتها یحی، عوامل توض«به فروش یموجود»و  «یهبه کل سرما یبده

 مشاهده کرد. 1پیشینه تحقیقات کاربرد داده کاوی در پیشگیری از سوء استفاده های مالی و تقلب را در جدول شماره  یتوانم
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 تقلب و مالی های استفاده سوء از پیشگیری در کاویقات کاربرد داده. پیشینه تحقی1جدول شماره

 تکنیک داده کاوی سال محقق ردیف

 سیستم خبره  اینگ، جونر و لوبک 

 شبکه عصبی  گرین و چوی 

 شبکه عصبی  فانینگ و کوگر 

 مدل منطقی آبشاری  سامرز و سوئنی 

 کاوی توزیعی داده  چان و همکاران 

 شبکه عصبی  سرولو 

 رگرسیون لجستیک  بل و کارسلو 

 رگرسیون لجستیک  اسپادیس 

 (UTADISداده کاوی توزیعی)  اسپادیس و سایرین 

 درخت تصمیم گیری  «و ل» و « وگ»  

 عصبی و عصبی فازیشبکه   لین، هوانگو و بکر 

 گیری درخت تصمیمو شبکه عصبی  ،گرسیون لجستیکر  لیو 

  مدل کشف تقلب محاسبه ای )مدل متنی(  گلنی و یاداو 

  « کاپو»و « زو» 
 تصمیم گیری، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک، درخت

 بیزیباور شبکه 

  حسینی نسب و همکاران 
 ترکیب اطالعات روش وApriori داده کاوی روش

Dempster shaper وOWA  

 Kirkos  و همکاران  
 شبکه، گیری درخت تصمیم

 بیزی عصبی و شبکه های گمانه زنی

 یقروش تحق .3

 :داده ها 1.3

پاسخ داده شود که چرا افراد مرتکب تقلب  سوال یندر این بخش برای اینکه بتوان داده ها را طبقه بندی کرد باید ابتدا به ا

  سخ به این سوال بتوان صورتهای خالف واقع را دسته بندی نمود.تا با پا شوند؟یم

را بررسی کنیم این اجزا شامل  مثلث تقلب یاجزابهتر است  ارتکاب تقلب یها یزهمحرکها و انگشناسایی  جهت یه طور کلب

 .(1)شکل شماره است فرصتهای به دست آمدهو  توجیه عقلی، فشار و سختی موارد

شرکت  یحسابرسان تمامبا توجه . خدماتی در شهر تهران تهیه شد یدیشرکت تول 76ما داده ها از ق تحقی ینمونه آماردر 

صورتهای مالی  بر ارائه یمبن یشرکت ها، نشانه ا ینمورد از ا 38که  قرار دادند ینمونه را مورد بررس یندر ا ذکر شده یها

 :دسته بندی شدندخالف واقع  یورت هاص یر،ز یپارامترها ی. برمبناخالف واقع )حساب سازی( داشتند

 به آن ها شک داشتند یداشد یمال یها یتحسابرسان از نظر صحت وضع -2

و  هاترازنامه  یگزینکه جا یمهم (یاتیمال یها یناترازنادرستی ترازهای مالی )بر  یمبن یاتیمشاهدات مقامات مال -3

 شرکت ها شده بودند یانهصورت درآمد سال

 یارزش خالص منف ینهدر زم ایران مالیاتی ینکاربرد قوان -4



 
 هایی که قبال نیز دچار تخلف شده بودند شرکت یدر اطالعات مال یدستکار -5

 ممنوع المعامله قلمداد شده بودند تهرانبورس اوراق بهادار  یاز سو -6

 یلیرضا وک یدحم) مهم یاتیمال یها یتخط یاصورتهای مالی خالف واقع  درحال انجام مربوط به یها درسیوجود دا -7

 . (1388و همکاران،  فرد

 
 . مثلث تقلب1شماره  شکل

قرار داده شدند. صورتهای مالی خالف واقع  شرکت بدون 38در کنار صورتهای مالی خالف واقع  یگانه دارا 38 یها شرکت

شده توسط  ارائه یقرار گرفتند که در گزارش هاصورتهای مالی خالف واقع  فاقد یاساس جزء شرکت ها ینشرکت ها بر ا ینا

 بر انتشار مبنی یا ییدیهتأ یاگونه نشانه  یچ، هتهراندر سازمان معامالت  یزو ن یاتیو مال یمال یداده ها یگاهحسابرسان، پا

 ینا یمال یمعنا نبود که صورت ها ینمسئله بد ینخورد. البته، قطعا ا یآن ها به چشم نم یاز سوصورتهای مالی خالف واقع 

از آن ها سر نخواهد زد. صورتهای مالی خالف واقع   یدر راستا یرفتار یندهدر آ یانشده و  یدستکاروجه  یچشرکت ها به ه

نشده است.  یافتصورتهای مالی خالف واقع  گونه یچرابطه، ه ینمفصل در ا ییکرد که در جستجو یم ینامر تنها تضم ینا

 یتو صورت وضع یمال ی)مانند ترازنامه ها یرسمغیر  یمال یاز صورت ها یاستفاده شده در نمونه آمار یرهایمتغ یتمام

شرکت  یمال یاستفاده صرف از داده ها یلمطالعه تنها به دل ینا یناست که ثمربخشبدان مع ینحساب ها( استخراج شد. ا

 .شود میمحدود  ی،تهران یها

 متغییرها: 2.3

مانند  یقاتی. تحقانجام شده استی مالی خالف واقع صورتها مرتبط با یقبل قاتیبراساس تحق در این تحقیق رهایمتغ انتخاب

(، فروز، 1991) سی(، استا1995(، پرسنز )1998و کاگر ) نگی(، فن2002و همکاران ) سی(، اسپات2002) سیاسپات یکارها

 یشنهادیپ ی(، شامل شاخصه ها1989) لیو مک دن ینی( و ک1989) نگهامیلیو و نگینیآ ،ی(، لوبک1991) نایپارک و پاست
؛ 1998و کاگر،  نگیباشد )فن یتیریتقلب مد یبرا یا زهیتواند انگ یم یمال یدرماندگ .بودندصورتهای مالی خالف واقع 

 از نمرات ،یمال یدرماندگ یبرا ینسبت جادی(. به منظور ا1989 ل،یو مک دن ینی؛ ک1989و همکاران،  ی؛ لوبک1991 س،یاستا
Z خود نسبت نمره شتازیاثر پ. آلتمن در میمشهور آلتمن استفاده کرد Z کرد )آلتمن،  جادیا یمال یبرآورد درماندگ یرارا ب

او استفاده   Zاز نمره ،یورشکستگ ینیب شیو پ یمال یمرتبط با درماندگ قاتیاز محققان در تحق یاری(. از آن پس، بس1968



 
 ایدر ارتباط است ورتهای مالی خالف واقع ص با ادیز یبده ایسؤال که آ نیکند ا ی( ادعا م1995) پرسنز .بردند یادیز یها

شود یباعث م زیرادهد؛  شیرا افزاصورتهای مالی خالف واقع  تواند احتمال وقوع یباال م های یندارد. بده یپاسخ مشخص ر،یخ

 ها حرکت کند.  یو صاحبان سهم در شرکت به سمت صاحبان بده رانیاز مد سکیر

بدان  نیشوند. امی یمال یصورت ها یمجبور به دستکار هایشانطبق قرارداد خود ونید پرداختبه  ازین لیبه دل رانیمد

می یابد که نشانه یک رابطه  شیافزا صورتهای مالی خالف واقع  نیز احتمال انتشار شود شتریب یبدههرچه میزان معناست که 

،  8(LOGDEBT) ها یمجموعع بده تمیارمال با استفاده از لگا در این تحقیق این احتذمستقیم بین این دو فاکتور است. ل

در  گرید زهیانگ .شده است یری، اندازه گ10 (TDTA)ییبه کل دارا یکل بده بتو نس9  (DEBTEQ)به سهم ینسبت بده

ست ا ناکامند، ممکن خوب جیکه در کسب نتا ییست. شرکت هاسازمانشان ا به رشد مداوم منید آنهاازین ،انریمدتوسط تقلب 

ست ا (. ممکن1991آلبرکت و براون،  س،یمتقلبانه بزنند )استا یها تیخود دست به فعال یقبل ریت در مستداوم حرک یبرا

و کاگر،  نگیفن)تر حرکت کنند  عینظارت مناسب هم سر یبرا یکنترل یندهایدارند، از توان فرا یعیکه رشد سر ییشرکت ها

1998 .) 

 یروهگ .شده استرشد استفاده  زانیسنجش م یبرا یاسیان مقبه عنو11 (SALGRTH) از نسبت رشد فروش در این تحقیق

متقلبانه  یدر معرض دستکار جهیو درنت رنددا یدشوارتر یشوند،( حسابرس یمنجر م ینیعریغ ییاز حساب ها )که به برآوردها

( 1991) سیاستا(، 1995. پرسنز )رندیگیقرار م یگروه نیو فروش در چن یموجود ،یافتیدر یحساب ها زانیخواهند بود. م

 هایتی. فعالدینما یرا دستکار یافتنیدر یشرکت حساب ها تیریست مدا که ممکن شده اند ی( مدع1991و فروز و همکاران )

نشان دهد  یافتنیدر یحساب ها زانیم شیتواند خود را در غالب افزایاز وصول مبالغ مربوطه م شیمتقلبانه ثبت فروش پ

، 12(RECSAL) شبه فرو یافتنیرد یبا استفاده از نسبت حساب ها یافتنیدر یحساب ها زانی(. م1998و کاگر،  نگی)فن

، REC11 یجیتالد یر( و متغRETREND) یاپیمتعلق به دو سال پ یافتنیدر یبه حساب ها یافتنیدر ینسبت حساب ها

 10 یرییکه نشان دهنده تغ، تالیجید ریو متغ یاپیمتعلق به دو سال پ یافتنیدر یبه حساب ها یافتنیدر ینسبت حساب ها

مبادرت  یموجود زانیم یبه دستکار تیریمد ممکن استاز محققان اعتقاد دارند که  یاریبس .شده استاست، چک  یدرصد

 (. 2002 ت،یلی؛ ش1995؛ پرسنز، 1991 س،یکند )استا

در تحقیق پیش  یموجود زانیشناخته شده هستند. م یها کیازکارافتاده، تکن یکمتر و ثبت موجود ییبا بها یگزارش موجود

شده چک  14 (INVTA)ها ییبه کل دارا یو نسبت موجود 13(INNVSAL) به فروش یموجود تبا استفاده از نسب رو

متناظر اجناس فروخته  یفروش را با بها زانیشرکت م ممکن استوجود دارد.  زیناخالص ن هیحاش ی. احتمال دستکاراست

(. 1998و کاگر،  نگی)فن دترازنامه شو تیناخالص، درآمد خالص و تقو هیحاش شیزاباعث اف جهیشده مطابقت ندهد و درنت

، نسبت سود ناخالص به مجموع 15(COSAL) ناخالص هیحاش یناخالص را با استفاده از نسبت فروش منها هیمقدار حاش

دوشاخه  یرو متغ 17(GMTREND) یاپیناخالص متعلق به دوسال پ یهناخالص به حاش یه، نسبت حاش16(GPTAها ) ییدارا

                                                           
8 logarithm of Total Debt 
9 Debt to Equity 
10 Total Debt to Total Assets 
11 Sales Growth 
12 Account Receivable/Sales 
13 Inventory/Sales 
14 Inventory to Total Assets 
15 Gross Margin by using the ratio Sales minus Gross Margin 
16 Gross Profit/Total Assets 



 
GM11، ( در 2002) سیاسپاتآزمایش شده است. دهد،  یارزش سال گذشته را نشان م هنسبت ب یدرصد 10 یشیکه افزا

سود خالص به  یکند که نسبت های، ادعا مصورتهای مالی خالف واقع  ینیب شیپ یرو کیلجست ونیرگرس قیتحق کی

. به دادندرا نشان  یمعنادار یهمبستگ 19(WCTA)ها ییمجموع دارا در گردش به هیو سرما 18(NPTA)ها ییمجموع دارا

ثابت شده  زین 20(NPSAL) سود خالص به فروش سبتن یدارند که معنادار دهی( عق2002و همکاران ) سیعالوه، اسپات

 .است

صورتهای مالی  ینیب شیاز لحاظ ارتباط با پ زین یمال یدر مورد صورت ها یگریهشداردهنده د یمطالعه حاضر، نسبت ها در

 . رندیگیقرار م یمورد بررسخالف واقع 

آالت و  ین، نسبت اموال، ماش22(WCAPدر گردش ) یه، سرما21(LTAها ) ییمجموع دارا یتملگارنسبت ها عبارتند از:  نیا

 ،24(SALTAها ) یی، نسبت فروش به مجموع دارا23(NFATAها ) ییثابت خالص( به مجموع دارا یها یی)دارا یزاتتجه

به مجموع  نقدینگی، 26(NIFAثابت ) یها یی، درآمد خالص به دارا25(CACL) یجار یونبه د یجار یها یینسبت دارا

 یاتاز محاسبه بهره و مال یشپ یدعوا یزان، م28(QACL) یجار یونبه د یآن یها یی، دارا27(CASHTAها ) ییدارا

(EBIT)29 ییبلندمدت به مجموع دارا یها یو نسبت بده ( هاLTDTA)30. شده  یرا گردآور ینسبت مال 27مجموع،  در

به صورت  ر،یهر متغ یگروه ها برا انیم یتفاوت ها بهتا  میاستفاده کرد ANOVA از آزمون ت،یکاهش بعد یبرااست که 

 . یا غیرمعنادار پی برده شود معنادار

 2 شماره شد. جدول یم تهدر نظر گرف دیمف اطالعاتمورد نظر فاقد  ری، متغ(Pدرصورت معنادار نبودن تفاوت )باال بودن مقدار
 .دهد یرا نشان م ریهر متغ یبرا P ریو مقاد F ریمقاد ار،یمع یها، انحراف ها نیانگیم

 یبرا یرهامتغ ین(. اp< 0.05دهند) یرا نشان م یینپا Pمقدار  یرمتغ 10 کنید،یمشاهده م 2 شماره همچنان که در جدول

منتخب  یرهای. متغشوند¬یمانده از محاسبات کنار گذاشته م یباق یرهایو متغ شوندیب مانتخا یدر بردار ورود یگذاریجا

 عبارتند از:
DEBTEQ ،SALTA ،COSAL ،EBIT ،WCAP ،ZSCORE ،TDTA ،NPTA ،WCTA و   GPTA. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
17 Gross Margin/Gross Margin for two successive years 
18 Net Profit/Total Assets 
19 Working Capital/Total Assets 
20 Net Profit/Sales 
21 Logarithm of Total Assets 
22 Working Capital 
23 Net Fixed Assets to total assets 
24 sales to total assets 
25 Current Assets/Current Liabilities 
26 Net Income/Fixed Assets 
27 Cash/Total Assets 
28 Quick Assets/Current Liabilities 
29 Earnings Before Interest and Taxes 
30 Long Term Debt/Total Assets 



 
 

 

 

 
 

 و آمار متغییرهای ورودی  P یرمقاد. 2شماره جدول

p- value F SD non-FFS Mean non-FFS SD FFS Mean FFS Variables 
0.007 7.56 0.937 1.075 3.531 2.706 DEBTEQ 
0.003 9.53 0.577 1.055 0.416 0.699 SALTA 
0.188 1.77 0.159 0.067 2.434 -0.459 NPSAL 
0.179 1.84 0.349 0.456 5.897 1.755 RECSAL 
0.257 1.31 0.140 0.276 0.193 0.320 NFATA 
0.358 0.86 3.028 1.733 0.491 1.273 RETREND 
0.340 0.92 0.460 0.711 0.495 0.605 REC11 
0.363 0.84 108.484 18.715 9.014 2.564 GMTREND 
0.111 2.60 0.500 0.579 0.495 0.395 GM11 
0.320 1.00 2554.464 415.616 0.705 1.163 SALGRTH 
0.105 2.70 0.159 0.179 0.656 0.359 INVSAL 
0.722 0.13 0.142 0.178 0.160 0.191 INVTA 
0.356 0.86 0.114 0.096 0.122 0.071 CASHTA 
0.933 0.01 1.288 8.473 0.996 8.451 LTA 
0.243 1.39 1.411 7.512 1.233 7.870 LOGDEBT 
0.050 3.98 7734.285 5889.742 3066.188 3196.600 COSAL 
0.033 4.73 2875.929 1093.253 1392.930 -33.624 EBIT 
0.016 6.03 4279.685 2280.737 2166.685 369.171 WCAP 
0.000 39.59 0.730 1.990 0.936 0.778 ZSCORE 
0.595 0.29 11.635 -1.554 1.996 -0.531 NIFA 
0.000 14.31 0.196 0.437 0.243 0.629 TDTA 
0.000 26.11 0.065 0.074 0.095 -0.021 NPTA 
0.859 0.03 2.267 2.302 6.095 2.113 CACL 
0.000 15.15 0.205 0.253 0.239 0.054 WCTA 
0.196 1.70 1.804 1.772 2.245 1.163 QACL 
0.000 18.78 0.140 0.274 0.121 0.144 GPTA 
0.353 0.87 0.077 0.041 0.138 0.065 LTDTA 

 .منتخب هستند یرهاینشان دهنده متغ کیتالیا یها نوشته

 



 
 روش ها 3.3

 یندفرا یک یطبقه بند از طرفیدر نظر گرفت  یمعمول یمسئله طبقه بند یکتوان یمتقلبانه را م یمال یصورت ها ییشناسا

به صورت گروه  ینمونه آمار ینشود. ایمایجاد  یآموزش یاهمدل با استفاده از نمونه  یک مرحله اولاست. در  یدو مرحله ا

مشخصه  یعنی ،این مدل یاتاز خصوص یکیشوند.  یم ی)ستون ها( سازمانده یاتها( و خصوص یف)رد یچندعضو یها

آموزش ) دهندیرا که هر گروه به آن تعلق دارد، نشان م یشده ا یینتع یشاست که دسته از پ یریمقاد یبرچسب دسته، حاو

 یبند، دسته هستند یاعتبارسنج ای از ندارند و نمونه علقت یآموزش یکه به نمونه آمار ی. در گام دوم، موارد(تحت نظارت

  .شوندمی

 یکند. سه روش که به لحاظ قدرت طبقه بندیارائه م یآمار و هوش مصنوع یاز حوزه ها یروش طبقه بند ینچند یکاو داده

شبکه  یری،گ یمتصم یاز درخت ها :روش ها عبارتند ینمطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. ا ینبرخوردارند، در ا ییاز اعتبار باال

 .یزینب یهاو شبکه  یعصب یها

 درخت تصمیم گیری 3.3.1

از  یکی یآزمون رو یکاز گره ها نشان دهنده  یکشکل است که در آن هر  یدرخت یساختار 31(DT) یریگ یمدرخت تصم

 یرگروهمشاهدات را به ز یمدرخت تصم یب،ترت یندهد. بدیهر آزمون را نشان م یجاز نتا یکی یزبوده و هر شاخه ن یاتخصوص

است که نمونه  یتیانتخاب خصوص گی بهبست یکتفک یکمیزان مناسب بودن کند. می یمفرد تقس متقابل منحصر به یها

این امر تا زمیانی  شود،یمبنید  یممختلف تقس یها یرمجموعهز در یدر پ یشکل جدا کند. نمونه به طور پ ینرا به بهتر یآمار

-میها آنقدر کوچک  یرمجموعهز یاد و رک یجادا یار آمارمعناد ینتوان تفاوت ها یگریدبا هیچ تقسیم که ادامه پیدا میکند 
ارائه شده اند. در کشف  مختلفی جداکننده هاییتمالگور در این راستاد. شو یممجددا به طور معنادار تقس که نتوان شوند

 . یردگیمورد استفاده قرار م یانس،وار یلدر هر تحل Tآماره  ین، معنادارتر32(AIDخودکار تعامل )

 یشاخص پراکندگ یکاز  33(CART) یو طبقه بند یونرگرس یدرخت ها به طوریکه استفاده کرد این روش از وئریاسککا

انتخاب  یبرا ID3 یتم. الگورشده استاستفاده  ID3مشهور  یتممطالعه از الگور ین(. در ا2004ند )کو و لو، دبریبهره م

ست )هن و کمبر، ا که به حصول اطالعات مشهور گیردیبر گشتاور بهره م یمبتن یاسیکننده، از مق یکتفک یتخصوص

 کند. می یدبزرگ تول ینمونه درخت یاپیپ یمتقس (.2000

-مینشان  یواخوردها( را در مجموعه آموزش یاخالف واقع  یر)مانند مقاد ییها یختگیدرخت درهم ر ینا یاز شاخه ها یبرخ
 یکننده به شکل یمتقس یحذف گره ها یکردن درخت به معنا. هرس استبه هرس کردن درخت  یازن یلدل یندهند. به هم

 یرمقاد ،درنظر نگرفته ایمآن را  قبالکه  یمورد یطبقه بند برای دقت مدل وارد نشود. یزانبه م یریگ است که لطمه چشم

 . شودآزمایش می یم،کننده درخت تصم یکتفک یهاآن مورد براساس گره یاتخصوص

 یدرخت ها یاصل یت. مزگردددسته مربوط به آن مورد منجر  ینیب یشکه به پشود ینبال مد یریآزمون، مس ینبراساس ا

 ینو درصورت لزوم، استخراج قوان کنندمیدانش کسب شده فراهم  یشنما یمعنادار برا یراه اهکه آن ستا ینا یریگ یمتصم

 نمایند.تر تبدیل می ساده امریرا به  یطبقه بند
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 شبکه عصبی 3.3.2
شامل  یعصب شبکه یکاست.  ی مشخصکاربرد یحوزه ها باشده  یتتثب یایهنظرکامل با  یفناور یک34(NN) یشبکه عصب

از اتصال ها وجود دارد.  یکهر یزن براوبه نام  یعدد یاست. مقدار یوسته،به هم پ یپردازش یواحدها یعنینورون،  یتعداد

شود. مجموع  یمحاسبه م یبیترک یورود یگنالکرده و سافت یمتصل به خود در یرا از نورون ها ییها یگنالهر نورون س

j برابرست با jنورون  یبرا یورود یگنالس ij iU w X  که در آن ،iX از نورون  یورود یگنالسi  بوده وjiW  وزن

 است.  iو  j ینورون ها یناتصال ب

هم  یتاو نها یافته ییرنورون تغ یتوسط تابع انتقال ورودیدار آستانه فراتر رود، مق یاز مقدار یبیترک یورود یگنالاگر قدرت س

 یکحداقل از  یا یهشبکه ال یک. یرندگ یقرار م یهال یهها به صورت ال نورون (.2000کند )هن و کمبر، ینورون شروع به کار م

 یکست ا ممکن ی،و خروج یودور یها یهال ینا ینشده است. در ب یل( تشکیی)انتها یخروج یهال یک( و یی)ابتدا یورود یهال

نقشه خود »از نوع  یعصب یدارند. شبکه ها یمتفاوت یها یه، تعداد الNNوجود داشته باشد. انواع مختلف  یمخف یهچند ال یا

 یکانتشار معکوس،  یشبکه عصب یککه  یهستند درحال یخروج یهال یکو  یورود یهال یک یدارا 35(SOM) «یسازمانده

 شبکه را پروراند.  یدشبکه، با یمعمار یفاز تعر پس هم دارد. یفاضا یمخف یهچند ال یا

گردد.  یمحاسبه م یخروج یههم در ال یینها یاعمال شده و برون داد یورود یهبر ال ییانتشار معکوس، الگو یدر شبکه ها

 ین. اندشو یمنتشر م NNشده و خطاها با انطباق وزن اتصاالت به طور معکوس در  یسهمطلوب مقا یجهبرون داد حاصله با نت

 یاتدرمورد استقالل خصوص ینظر یچه یعصب یها شبکه .یدبه دست آ یقابل قبول یشود تا نرخ خطا یآنقدر تکرار م یندفرا

 یتمیراه حل الگور یچکه در آن ها استفاده از ه یحل مسائل یرا داشته و برا یدارناپا یاشلوغ  یکنترل داده ها یتنداده، قابل

 پیش یبرا یعصب یشبکه ها ینانتشار معکوس به محبوب تر یها NNکه  ییند. ازآنجاهست مناسب یگزینیاج یست،ممکن ن

استفاده انتشار معکوس  یشبکه عصباز (، در مطالعه حاضر 1995شده اند )سول و ونکتچلم،  یلمسائل تبد یو طبقه بند ینیب

  .کردیم
 بیزینشبکه  .3.3.3

 یهکند. براساس قضیفراهم م ینمحاسبه احتمال پس یبرا یراه حل یزب یهاست. قض یزب یآمار یهقض یبرمبنا یزینب یطبقه بند

 :  ست باا برابر یهفرض ی، احتمال درست(Cست به دستها متعلق Xباشد ) یا یهفرض H اگر یز،ب

P(H X) = (P(X H) P(H))/P(X)  

مورد مذکور،  یبه منظور دسته بند نیزیکننده ب یباشد، طبقه بند یگزینجا یاز دسته ها یکیمتعلق به   Xمورد اگر

احتماالت iP C Xمحتمل یدسته ها یتمام یرا براiC محاسبه کرده و موردX  احتمال یشترینکه ب یرا به گروه 

 iP C X کنند که  یته را مطرح مدس یطفرض استقالل شرا یزین،ب یتجربه در طبقه بند یب افراد .دهد یرا دارد انتقال م

 فرض محاسبه یناست. ا یاتخصوص یگرد یرخاص مستقل از مقاد یبر دسته ا یتخصوص یکمقدار  یرفرض، تأث ینبراساس ا

 iP C Xدقت را  یزانم یشترینب بیزین یتجربه در طبقه بند یفرض، افراد ب ینکند. درصورت درست بودن ایرا ساده م

چراکه  یست؛درست ن یفرض یناز موارد چن یاریحال، در بس ینکننده خواهند داشت. با ا یافراد طبقه بند یگردنسبت به 

 یرمجموعهز یانم یها یوابستگ یشامکان نما 36 (BBN)یزینب یها شبکه .وجود دارد یاتخصوص یانم یزن ییها یوابستگ
                                                           
34 Neural networks 
35 Self-organizing maps 
36 Bayesian Belief Networks 



 
 یکاست که در آن هر گره نشان دهنده  یرمدورغ ینمودار یزینب یها شبکه یکآورند.  یرا فراهم م یاتخصوص یها

 B دوال  Aشود،  یدهکش B به گره A از گره یکان. اگر پاست یاحتمال یوابستگ یکنشان دهنده  یکاناست و هر پ یتخصوص
 یرمستقل از غ ینش،و با توجه به والد یبه طور شرط یرهااز متغ یکهر یگره ا ین. در چنباشدمی A هم فرزند B و است

 یرا به ازا Xهر مقدار  یوجود دارد که احتمال شرط یجدول احتماالت Xهر گره  برای(. 2000رزندانش است )هن و کمبر، ف

P(X یشرط یعکند )توز یآن مشخص م ینوالد یرمقاد یاحتمال یباتاز ترک یکهر  Parents (X))).)  گروه  یکاحتمال

2 برابرست با: یت،خصوص Nتعداد  ی( داراnX,..., 2X, 1X) یچندعضو i1 i( ) P, (X Par ,...,  ents (X )))nX X X   
از گره ها را به  یکیتوان  یم ی،طبقه بند یداده ها استنباط نمود. برا یاز رو یاکرد و  یفتوان از قبل تعر یاختار شبکه را مس

 د.را محاسبه کن یگزینجا یاز دسته ها یکتواند احتمال هر  یکرد. شبکه م ییندسته تع یکعنوان گره 
 یجنتا یلو تحل یشاتآزما .4

 یقاتیبا استفاده از نسخه تحق یریگ یمجداگانه، ساخته شدند. ابتدا مدل درخت تصم یبراساس روش یکسه مدل مختلف، هر

 2شماره  شکل. شداستفاده  یساخته شد. از کل نمونه به عنوان مجموعه آموزش 0.05 ینانو با سطح اطمSipina 37نرم افزار 
مورد را  73مورد آزمون قرار گرفت و توانست  یبراساس نمونه آموزش مدل دهد.یساخته شده را نشان م یریگ یمدرخت تصم

 100متقلبانه ) یرموارد غ یتمام یریگ یمدرصد(. به طور خاص، درخت تصم 96 یکند )عملکرد کل یطبقه بند یبه درست

توان یم 2شمارهکه در شکل چنان کرد. یطبقه بند یرستدرصد( را به د 92صورت متقلبانه ) 38 یانمورد از م 35درصد( و 

 . یدنمایکننده استفاده م یکتفک ینعنوان اول به Zاز نمره  یتمالگور ید،د

 
 . درخت تصمیم گیری2 شماره شکل
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که  یی(. ازآنجا1.49کمتر از  Zکسب کردند )نمره  یینیپا یاربس Z نمره مقدار هامورد آن 35شرکت متقلب،  38 یاناز م

متحده درنظر گرفت )آلتمن،  یاالتا یدیتول یشرکت ها یبرا یمال یدرماندگ یفرا به عنوان حد تعر 1.81برابر  Zآلتمن نمره 

 یصورت ها یهستند، به دستکار یمال یما دچار درماندگ یکه در نمونه آمار ییگرفت که شرکت ها یجهنت توانی(، م2001

سطح دوم مورد استفاده  یکننده ها یک( به عنوان تفکEBITو  NPTA) یوط به سوددهمرب یرمتغ دو دارند. یلخود تما یمال

 یرهایمتغ 3شماره  . جدولنددادرا نشان ن ییباال یباال، سودده Zنمره  یمتقلب دارا یهااز شرکت یک یچقرار گرفتند. ه

ه ساخت یمدل شبکه عصب یش،آزما نیدوم در .دهدنشان می یریگ یمقرار گرفتن در درخت تصم یبکننده را به ترتتفکیک 

. پس از ساخته شود یشبکه مفهوم شد تااستفاده  Nuclass 7 یرخطیغ یاز شبکه ها یبه عنوان نرم افزار طبقه بند شد و

 یگره مخف 5 یحاو یمخف یهال یکشامل  یتیوضع یاز،ن یشپ یو انجام آموزش ها یگزینجا یاز طرح ها یآزمودن تعداد

 برگزیده شد.

 یاپیمورد آزمون قرار گرفت. شبکه به طور پ یکل نمونه پرورانده شده و براساس مجموعه آموزش یلهنتخاب شده به وسشبکه ا

. متأسفانه نرم افزار رابط یافتدست  یدرصد 100موارد به عملکرد  یدرست تمام یبه کار خود ادامه داده و با طبقه بند

 یورود یرهایاز متغ یکهر  یتاهم یزانبرآورد م یجهنگذاشت و درنت اریاخت راتصاالت د یوندگاهیبه سمت اوزان پ یواضح

  نشد. یسرم

 . متغییرهای تفکیک کننده3 شماره جدول

 متغییرها
Z-SCORE 

NPTA 
EBIT 

COSAL 
DEBTEQ 

. یمکرداستفاده  The BN Power Predictor کار از نرم افزار ینا ی. برایمساخت (BBN) یزینشبکه ب یکسوم،  یشدر آزما

 یمبتن یها یتمبه کار رفته به دسته الگور یتمداده ها را دارد. الگور یکننده از رو یطبقه بند یک یریفراگ یینرم افزار توانا ینا

نرم  یها یتمحدود یل(. به دل2001 ینر،به مرتب کردن گره ها ندارد )چنگ و گرا یازو ن شتهتعلق دا یبر آزمون استقالل شرط

(، یکسانعرض  یکسان،مختلف )عمق  یکتفک ی. پس از آزمودن روش هاییمنما یکرا از هم تفک یرمقاد یمافزار، مجبور بود

 یک،تفک یروش ها یگرگشتاور، برخالف د بر یتحت نظارت مبتن یک. روش تفکیدیمتحت نظارت را برگز یکسرانجام روش تفک

را  ی،شده به باال رفتن دقت طبقه بند یینفواصل تعامر احتمال کمک  ین. ایردگ یاز اطالعات مربوط به دسته ها بهره م

استفاده  یاز کل نمونه به عنوان مجموعه آموزش یزین،منظور پروراندن شبکه ب به. )2000دهد )هن و کمبر،  یم یشافزا

 95مورد )عملکرد  72قرار گرفت. شبکه توانست  یشمورد آزما ی. پس از اتمام آموزش، شبکه براساس مجموعه آموزشیمکرد

مورد فاقد  35درصد( و  97) تقلب یمورد دارا 37شبکه قادر بود  ینکند. به طور خاص، ا یطبقه بند یدرصد( را به درست

توان در  یمکه چنان .دهدیم یشساخته شده را نما یزینشبکه ب 2. شکل یدنما یطبقه بند یدرصد( را به درست 92تقلب )

 یصورت ها یدستکار یها یزهرا در مورد انگ یتر یجنبه عموم یزینکه برسد شب یمشاهده کرد، به نظر م 3 شماره شکل

، Z، DEBTEQ ،NPTAنمره یورود یرهایرا نسبت به متغ یادیز یها یشبکه، تقلب وابستگ ینبراساس ا نشان دهد. یمال

SALTA  و WCTA نمرهشرکت است یمال یتاز وضع یجنبه متفاوت یانگرب یرهان متغیاز ا یکدهد. هر ی، نشان م . Z  به

 به عملکرد فروش و  SALTAی،به سودده  NPTA یی،به دارا یبه نسبت بده  DEBTEQاشاره دارد،  یمال یدرماندگ
WCTA یپرداخت بده ییبه توانا. 



 
 یاز جنبه ها یو تعداد قابل توجه یمال یدر صورت ها یدستکار یانم یها یوابستگ یزینرسد شبکه ب یبه نظر م بنابراین،

 دهد. یرا نشان م یزینقرار گرفتن در شبکه ب یشده برا انتخاب یرهایمتغ 4 شماره کند. جدورا ثبت  شرکت یمال

 انتخاب شده. متغییرهای 4 شماره جدول

 متغییرها
Z-SCORE 

NPTA 
DEBTEQ 

SALTA 
WCTA 

 عملکرد در مقابل مجموعه آزمایشی. 5 شماره جدول

 

 

 

 

 الیه 10عملکرد اعتبارسنجی مقطعی . 6 شماره جدول

 
 
 
 
 

 
 یزینکه بانتخاب شده شب یرهایمتغ .3شماره شکل

 ینمونه آمار ی،روش اعتبارسنج ین. در ایماستفاده کن یهال 10 یمقطع یاعتبارسنج یکردرو یکاز  تا یمگرفت یمتصمدر ادامه 

مدل به  یه،هر ال یدارد. برا یمتقلبانه مساو یرهر بخش موارد متقلبانه و غ یه،ال10 یکردرو یک. در شد یمبخش تقس 10به 

 مدل درصد تقلب درصد بدون تقلب درصد مجموع

96.2 100.0 92.1 ID3 
100.0 100.0 100.0 NN 
94.7 92.1 97.4 BBN 

 مدل درصد تقلب درصد بدون تقلب درصد مجموع

73.6 72.5 75.0 ID3 
80.0 77.5 82.5 NN 
90.3 88.9 91.7 BBN 



 
هم عملکرد متوسط  یتقرار گرفته و درنها یشدست نخورده مورد آزما یهاز ال فاده، با استشودمیده پروران یگرد یهال 9 یلهوس

 مطابق .دهد یرا نشان م یهال 10 یمقطع یهر سه مدل در اعتبارسنج خالصه عملکرد 6 شماره شود. جدول یمحاسبه م

 یاراز سه مدل عملکرد بس یکحال، هر  ینت. با ااس یکمتر از مجموعه آموزش یمجموعه اعتبارسنج یدقت برا یزانانتظار، م

کند، هنگام آزموده  یطبقه بند یرا به درست یدرصد از مجموعه آموزش 96که قادرست  یم. مدل درخت تصمیدارندمتفاوت

درصد از کل  73.6مدل  بار یندهد. ا یخود نشان م یرا در دقت طبقه بند وجهیکاهش قابل ت ی،شدن با مجموعه اعتبارسنج

که در  یکند. مدل شبکه عصب یم یطبقه بند یدرصد موارد فاقد تقلب را به درست 72.5درصد موارد متقلبانه و  75مونه، ن

 ی،کل نمونه اعتبارسنج ازدرصد  80تواند  یبرخوردارست، تنها م یدرصد 100از دقت مطلق  ینمونه آموزش یطبقه بند

 یزینمدل شبکه ب یتا،. نهایدنما یدسته بند ینمونه را به درست یند تقلب ادرصد موارد فاق 77.5درصد موارد متقلبانه و  82.5

درصد  88.9درصد موارد متقلبانه،  91.7شود  یدارد، موفق م یاردراخت یمجموعه آموزش یدقت را برا یزانم ینتر یینکه پا

عملکرد  یا یسهمقا یابیارز در .کند یطبقه بند یحرا به طور صح یدرصد کل مجموعه اعتبارسنج 90.3تقلب و  قدموارد فا

را  یفوق العاده ا یگرفته و دقت طبقه بند یشیپ یگراز دو مدل د یزینکه مدل شبکه ب یریمبگ یجهنت یمتوان یسه مدل، م ینا

 یینهم نسبتا پا یمسطح عملکرد درخت تصم یتاداشته و نها یبخش یتعملکرد رضا یگذارد. شبکه عصب یم یشاز خود به نما

نوع اول  ینوع اول و نوع دوم است. خطا یخطا یمدل، نرخ ها یکدر هنگام سنجش عملکرد  یگریقابل توجه د نکته .است

 یبه وقوع م ینوع دوم هنگام یشود و خطا یفاقد تقلب طبقه بند یشرکت متقلب به عنوان شرکت یکدهد که  یرخ م یزمان

 یدر پ یمتفاوت یها ینهدو نوع خطا، هز یناز ا یک. هر ردیگ رمتقلب قرا یفاقد تقلب در زمره شرکت ها یکه شرکت یونددپ

اشتباه منجر شود که  یماتیتواند به اتخاذ تصم یفاقد تقلب م یشرکت متقلب به عنوان شرکت یک یخواهد داشت. طبقه بند

ر دادن هد اشرکت فاقد تقلب ممکنست ب یکاشتباه  یرا به دنبال داشته باشند. طبقه بند یدیشد یممکنست خسارت مال

 یخطاهاست اما مدل ینکند. اگرچه هدف همه مدل ها کاهش هر دو نوع ا یداپ یاجاحت یشترب یها یبه بررس یاز،زمان مورد ن

مدل ها  ینوع اول در تمام یما، نرخ خطا یشاتنوع اول کمتر از نوع دوم باشد. در آزما یخطا یزاندارد که در آن م یتارجح

 شود. یم یدهد ینوع اول و دوم در شبکه عصب یخطا یرمقاد ینوت بتفا یزانم یشترینترست. ب یینپا

 نتیجه گیری .5

 ییداشتن توانا یکه مدع یداده کاو یها یککرد. تکن یدگیرس یریتیبه موارد تقلب مد یحسابرس یها یتدر فعال دیامروزه با

تحقیق  ینکنند. هدف ا یاری یریتیدتوانند حسابرسان را در کشف تقلب م یهستند، م یو طبقه بند ینیب یشپ یباال یها

این سه . است یافتهانتشار  یداده ها یلهمتقلبانه به وس یمال یدر کشف صورت ها یکاو دادهسه روش  ییکارا بررسی و مقایسه

  .یزینو شبکه ب یشبکه عصب یری،گ یمروش عبارت بودند از: درخت تصم

 یمنتشر شده حاو یمال یصورت ها یکه داده ها این بوداز  یحاک یشینپ یقاتتحق یها یافتهبا  یشاتحاصل از آزما نتایج

 یدارند. همراه یطبقه بند یجبر نتا یکننده ا یینتع یرتأث یمال یاز نسبت ها یتعداد نسبتا کم و تقلب هستند یشاخصه ها

برخوردار  ییباال یاربس یکمک کند که از قدرت طبقه بند ییتواند به ساخت مدل ها یم یداده کاو یها یتمدانش با الگور ینا

صورتهای مالی خالف واقع  که موارد ییآن ها ییبه منظور شناسا یشنهادیپ یرهایمتغ یتواند با بررس یحاضر م مطالعه .باشند

 یرهایمتغ ینهمچن یقتحق ین. ایدکمک نما یو حسابدار یحوزه حسابرس یقاتکنند، به تحق یم یزشکل متما ینرا به بهتر

را صرفشان  یشتریوقت ب یزیدر زمان مم یستبا یدهد که حسابرسان م یم یشنهادرا پ یافتهعات انتشار اطال یاناز م یخاص

مقامات  یگرو د یاتی(، مقامات مالیرونیو هم ب یتواند به حسابرسان )هم حسابرسان داخل یما م یکنند. چارچوب روش شناخت

 ارزیابی یآژانس ها ی،اقتصاد یلگرانتحل ی،حقوق یار، شرکت هاگذار، بورس اوراق بهاد یهسرما یافراد و سازمان ها ی،دولت



 
 که همان کشف یتشرا در توجه به مسئول یتواند حرفه حسابرس یم یقتحق ینا یجکمک کند. نتا ی،بانک یستمبه س یزاعتبار و ن

 یندآفر یکو موفق شد در  عملکرد را داشته ینبهتر یزیننظر عملکرد، شبکه ب از .یدنما یاری، صورتهای مالی خالف واقع است

شبکه  یدقت مدل ها یزانکند. م یطبقه بند یرا به درست یدرصد نمونه اعتبارسنج 90.3 یه،ال 10 یمقطع یاعتبارسنج

 شبکه .داشتند یکمتر ولنوع ا یمدل ها خطا یدرصد بود. تمام 73.6و  80برابر  یببه ترت یریگ یمو درخت تصم یعصب

 یزانم یی،خالص، سود خالص به مجموع دارا ییبه دارا یبده یاطالعات و نسبت ها یدستکار یانرا م ییها یوابستگ یزینب

از  ینسبت ها به جنبه خاص یناز ا یکداد. هر ینشان م Z و نمره ییدر گردش به مجموع دارا یهسرما یی،فروش به مجموع دارا

( اشاره یمال یو درماندگ یتوان پرداخت بدهعملکرد فروش،  ی،سودده یی،دارا هب ینسبت بده یعنیشرکت ) یمال یتوضع

به عنوان  Z دانست؛ چراکه از نمره یمرتبط م یمال یدر اطالعات را با درماندگ یاساسا دستکار یریگ یمدارند. درخت تصم

ر مهم د یشود. تفاوت یگرد یقاتتحق یشرفتتواند باعث پ یمطالعه م ینمعمول، ا طبق .کرد یکننده استفاده م یکتفک یناول

گرفت. یشده بهره م یکتفک یاز داده ها ی،نرم افزار یها یتمحدود یلبه دل BBN که مدل ستا ینما ا یشاتآزما یانم

 یربه موضوع تأث یدبا یگرد یقاتبرد. تحق یم ینواخوردها را از ب یراطالعات، تأث یاز دست رفتن برخ یداده ها به بها یکتفک

 یقاتالزمست تحق ین. همچنیندتوجه نما یکتفک یها یتمالگور ینموضوع بهتر یننداده ها بر عملکرد مدل ها و همچ یکتفک

 .کنند یروش ها عمل م یگربهتر از د یداده کاو یها یکبپردازند که تحت آن ها تکن یطیشرا یبه بررس یندهآ

 یا یحسابرسان قبل یها ی)مانند بررس یفیشده است. افزودن اطالعات ک یلتشک یمال یما تنها از نسبت ها یورود بردار

صنعت،  ینا یرو یژهو یدهد. به عالوه، انجام مطالعه ا یشدقت را افزا یزانتواند م یم ی،( به بردار ورودییاجرا یأته یبترک

 یپژوهش یمقاله محققان را به انجام کارها ینارائه شده در ا یقتحق یدواریم. امیدرا آشکار نما یخاص یتواند شاخصه ها یم

 کند. یبموضوعات مهم، ترغ ینادرمورد  یگرد
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