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 مقدمه. 1

 هاا  الت اقتصاد شکوفایی و رشد برای ااژی بازارهای سالات و اانیت شوندگی، نقد کارایی،

 کیایات،  با   کا   کنناد  ای اشارکت سراای  بازارهای در منجایی تا گاارا  سراای ت است ضروری

 اااژی  اطالعاتت باشند داشت  اطمینا  ها شرکت شدة انتشر ااژی اطالعات شاافیت و اتکا قابلیت

 اساتق   اند و حسابرساا   عام تهی  کرده سهاای های ااژی را ک  شرکت های صورت باکیایت در

ت گااارد  اای  تاثثیر  گااارا   ساراای   اعتمااد  بار  زیادی حد تا اند، این اطالعات را حسابرسی کرده

 ،9ااژی های صورت در تقلب گزارشگری و کشف جستجو، برای حسابرس اسئوژیت و گویی پاسخ

 رضاایی، ) دارد عماوای  اعتمااد  و گااارا   ساراای   اطمیناا   بازساازی  بر زیادی توج  و اهمیت

 (ت0292

 و درسات  با   گااارا   ساراای   اطمیناا   یار، اخ یشرکت های شکست و ها رسواییاتثساان  

 ،شده گزارش اوارد یشتررا اخدوش کرده استت در ب یتجار یواحدها های حساب بود  انصاان 

 عماوم،  ب  خود دژخواه یجانعکاس نتا یشرکت برا یااژ یها صورت یکار دست طری  از ادیریت

 ک  ااهیت است یرپا ااکا  و ب  این دژی  و پنها  ساختن م  ابادرت کرده است یبردار کاله ب 

 در همچناین  ؛است یااژ های صورت تکمی  ینداستلزم قضاوت و برمورد در فرم یااژ گزارشگری

افشاشاده   اطالعات  ب و باشند داشت  استقالل رفت یک  انتظار ا حسابرسانی اوارد، یناز ا برخی

 اصاال   شااا   شارکتی،  حاکمیات  اصاالحات ت شدند شناخت  اتهم بخشند، اعتبار ها حساب در

فارار   یهاا  از راه برخای  تاا  اناد  کارده  تاالش  یاد، جد یحسابدار استانداردهای و ها شرکت قانو 

 (ت0299 اکیک،شده را ببندند ) کشف یها در تقلب شده ییشناسا

 رسامی  امیازا   جااعاة ت دارد وجود ااژی های صورت در تقلب تعریف از اندکی های تااوت

 و عمادی  نادرسات   ارائاة  یا کند: حاف اینچنین تعریف ای را ااژی های صورت در تقلب ،0تقلب

 هماة  گارفتن  نظار  در باا  کا   کنناده  گماراه  طور ب  حسابداری های داده یا عمده حقای  مگاهانة

 در تقلاب ت دهاد  تغییار  را خاود  تصامیم  یاا  قضاوت خواننده شود ای سبب دسترس در اطالعات

 اااژی؛  هاای  ثبت کاری دست -9 استلزم این عواا  باشد: عم  در است امکن ااژی های صورت

 بار  اااژی  هاای  صورت ک  اهمی اطالعات سایر و ها حساب اعااالت، رویدادها، عمدی حاف -0

 هاای  رویا   و هاا  سیاسات  حساابداری،  اصاول  نادرسات  کااربرد  -9 شاوند؛  ای تهی  ها م  اساس

 تقلاب  از نوع این  تتجاری اعااالت افشای و گزارشگری شناسایی، گیری، اندازه برای اورداستااده

 اؤسساات  بارای  حقاوقی  اشاکالت  و سهاادارا  برای توج  قاب  های زیا  ورشکستگی، ب  اغلب



 9 …یمال يها بينی تقلب در صورت پيش براي یننو محاسباتی رویکرد یک ارائة

 نااسااعد  اثار  تنهاا  ن  ااژی های صورت در تقلب(ت 0299 کپور، و  و) است شده انجر حسابرسی

 تاست گااشت  جهانی اقتصاد ثبات بر بلک  گاار سراای  افراد بر ای فزاینده

 اادیریت  گاروه  اعضای نخست، است؛ دشوار دژی  چند ب  ااژی های صورت در تقلب کشف

 در تقلب ساختن پنها  برای زیادی تالش طوراعمول ب  هستند، تقلب اصلی ارتکبین عمدتاً ک 

 اعتمااد  از اادیریت  گاروه  اعضاای  کا   دژیا   ایان  با   دوم، دهناد؛  اای  انجاام  ااژی های صورت

 درنتیجا   و کنناد  ای نقض را کلیدی داخلی های کنترل راحتی ب  هستند، برخوردار توجهی قاب 

 در تقلاب  اارتکبین  ساوم،  شاود؛  اای  تار  ساخت  م  کشاف  و تر مسا  ااژی های صورت در تقلب

 کنناد  ای استااده تقلب کرد  پنها  و ارتکاب برای سندسازی و تبانی از اغلب ااژی های صورت

 اناد؛  نشاده  طراحای  تقلاب  از هاایی  طر  چنین کشف برای استق  حسابرسی های روی  بیشترِ و

 تقلاب  کرد  پنها  ک  اند شده تجمیع و خالص  زیادی حد تا ااژی های صورت های داده چهارم،

 کناد  اای  تار  ساخت  تحلیلی و مااری سازی ادل های روش از استااده با را م  کشف و تر ساده را

 (ت0290 همکارا ، و وایتینگ)

 اساتخرا   م  هدف ک  9کاوی از داده ااا دارد؛ وجود تقلب کشف برای جدیدی رویکردهای

 ابازار  عناوا ِ  با   ای گساترده  طاور  با   است، ها داده از ای گسترده اجموعة از اوردعالق  اطالعات

 غنای  در گارا   پاژوهش  توجا   افازایش  باعا   رویکرد این  تشود ای استااده فعال، گیری تصمیم

 همکاارا ،  و وایتیناگ ) اسات  شاده  اوردعالقا   اژگوهاای  کشاف  تساهی   باهدف ها، داده کرد 

 ای شاده  یاین تع پیش از ایدة هیچ ک  اکتشاف وتحلی  ی تجز سناریوی یکدر  کاوی داده(ت 0290

 یریکاارگ  ت ب است سوداند بسیار ندارد، وجوداوردعالق   نتیجة دهندة ی در رابط  با عواا  تشک

از  یاریپاژوهش اساتت بسا    بارای  نااب  ای زاینا   یاااژ  یبناد  طبقا   یبارا  یکاو داده های شیوه

 ،اتقلبانا  اسات   های فعاژیت کشف ها م  یتاورثخاص ک  ا یقانو  و بازرس یاجر یها دستگاه

 هاای  زاینا   ساایر بارخالف   وجود، ینباا کنند؛ یااده ااست یکاو از داده مایزی یتاوفق طور ب  یزن

در رابطا  باا کااربرد     انادکی  پاژوهش  ی،اااژ  درااندگی یا یبینی ورشکستگ پژوهش اانند پیش

 ؛(0222 همکاارا ،  و کرکاوز انجام شاده اسات )   یریتکشف تقلب اد یبرا یکاو داده های شیوه

 شناسایی طری  از توا  ای میا ک  شود ای پرداخت اسئل   این بررسی ب  پژوهش این در بنابراین

 ی،بناد  و طبقا   بندی خوش  های شیوه یریکارگ و با ب  یااژ یها عواا  ارتبط با تقلب در صورت

در باورس اوراق بهاادار    شاده  یرفتا  پا یهاا  شرکت یااژ یها کشف تقلب در صورت یبرا یادژ

 بارای  خاود  وظیااة  توانناد  یاا  یکااو  داده های شیوه یریکارگ تهرا  ارائ  کرد  حسابرسا  با ب 
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 ةساالن های گزارش ازشده  استخرا  اطالعات ورودی، بردارت نمایند تسهی  را یرا کشف تقلب اد

 تشد خواهند اقایس  یکدیگربا  یز، برحسب عملکرد نشده یاعرف های استت شیوهها  شرکت

 کناد؛  اای فاراهم   پژوهش ینا یبرا ابنایی و پیشین  پژوهشی، اتو  در اتااوت جریا  دو

اتاو  ارباوب با      یگاری اتقلبانا  و د  یاااژ  یشده در رابط  با گزارشگر انجام یها پژوهش یکی

اتقابا    یهاا  هستند ک  پاژوهش  یا گسترده یپژوهش قلمروهای جریا  دو یناستت ا یکاو داده

 باا  یاز ن صورت گرفتا   های پژوهشت است شده انجام زاین  یندر ا ،در داخ  کشور اندکی یاربس

 این رو، ینازا هستند؛ اتااوت یکدیگرتقلب با  یها ب  داده دسترسی ینةدرزا احدودیت ب  توج 

اتقلاب و در مخار    هاای  شارکت  یاین تع بارای  یدجد یکردیرو ةپژوهش در تالش است تا با ارائ

 وبینای   پایش  انظاور  با  ااؤثر   یرهاای انتخااب اتغ  بارای  یعباد  یکااو  داده یکردهاای رو یاعرف

 اربوب را بهبود بخشدت پژوهشی اتو  ی،ااژ یها تقلب در صورت بندی طبق 

 

 نظری مبانی. 2

 ؛هساتند  یاااژ  ینتاثا  یازاناد رشاد و توساع  ن   یدر سرتاسر جهاا  بارا   یتجار واحدهای

 ک  کنند یا گااری ی سراا یتجار واحدهای از دست  م  در تنها باژقوه گاارا  سراای  وجود ینباا

 و یان ساژ یااژ های حساب و ها گزارشت باشند برخوردار توسع  و رشد پتانسی و  ااژی سالات از

 چگاونگی  باا  رابطا   در گااارا   ی درک سراا ی،تجار واحدهای عموم دسترس در اطالعات سایر

 یدشاد  قاانونی  اژزااات تحت ها گزارش این ینک ا ب  توج  بات بخشد یااور شرکت را بهبود ا ةادار

اساتق    حسابرسای  اوضاوع  همچناین  و شاوند  ای تهی  یزشدهتجو یگزارشگر استانداردهای و

 یان ب  ا ی،تجار یواحدها ااژی دوامِ ب  اجدد ینا اطمکرد  کسب  برای گاارا  ی هستند، سراا

 (ت0299 اکیک،) نگرند ای ها گزارش

 جریاا   در شاده  شناساایی  هاای  تحریاف  بایاد  حساابرس » حسابرسی، استانداردهای طب 

 تاادوین کمیتااة« )کنااد گااردموری اساات، ناااچیز اشخصاااً کاا  اااواردی از غیاار را، حسابرساای

 اااژی،  های صورت میا اینک  دربارة باید حسابرس(ت »1 بند ،412 بخش حسابرسی، استانداردهای

 یاا  اسات  شاده  تهی  اطلوب نحو ب  حسابداری، استانداردهای طب  بااهمیت، های جنب  تمام از

 حساابرس (ت »1 بناد  ،222 بخش حسابرسی، استانداردهای تدوین کمیتة« )کند اظهارنظر خیر،

 نباود   یاا  باود   عااری  با   نسابت  میاا  کا   کناد  گیاری  نتیجا   باید اظهارنظر نوع تعیین برای

 کارده  کساب  اعقاول  اطمینا  اشتباه، یا تقلب از ناشی بااهمیت های تحریف از ااژی های صورت
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 زااانی  حسابرس(ت »92 بند ،222 بخش حسابرسی، استانداردهای تدوین کمیتة« )خیر یا است

 تماام  از اااژی،  هاای  صاورت  او گیاری  نتیجا   اسااس  بر ک  کند ارائ  نشده تعدی  اظهارنظر باید

 کمیتاة « )اسات  شاده  تهیا   اطلوب نحو ب  حسابداری، استانداردهای طب  بااهمیت، های جنب 

 (ت94 بند ،222 بخش حسابرسی، استانداردهای تدوین

دالر با    ایلیاارد  122از  یشگاشات  با   یهاا  در طاول ساال   یاااژ  هاای  صاورت  در تقلب

شرکت انارو    یااژ های صورت در تقلب ک  شود ای برموردت است کرده وارد زیا  گاارا  ی سراا

کا  ساهام شارکت را در     بازنشساتگانی  و کارکناا   گااارا ،  ی سراا برای دالر یلیو ا 22حدود 

 یکامار یعموا حسابداری ادارةت است داشت  همراه ب  زیا  د،کردن یا یخود نگهدار یها حساب

 تعاداد  0220  وئان  تاا  9112  انویا   از داد یانتشر کرد ک  نشاا  اا   گزارشی 0220 سال در

 ایان   تاسات  یافتا   یشافازا  یطاور اعناادار   با   یحسابدار های ناهنجاری دژی  ب ها  ارائ  تجدید

 باار  یاک حداق   ،در بورس شده یرفت پا های شرکت از درصد 92 حدود ک  دهد ای نشا  اطاژع 

 انتظاار  و اسات  دوره ینم  در طول ا یدرصد 941از رشد  حاکی ک  اند کرده ارائ  تجدید اعالم

 (ت0221 رضایی،) برسد درصد 922 ب  0220 سال پایا  تا رود ای

 کیایاات اهمیات  ةدهناد  نشاا   ساهام  بااازار ارزشکااهش   و یاااژ  هاای  صاورت  در تقلاب 

استت ساقوب   یحسابدار های ییرسوا ةو درک عواا  باژقو یو کارکرد حسابرس یااژ های گزارش

 شارکتی،  یات حاکم اثربخشای  ینگ،اانند انارو ، وردکاام و گلوباال کراسا     یاریبس یها شرکت

 ایان   تسااخت  همراه یدرا با ترد یحسابرس کارکردهای اعتماد یتو قابل یااژ های گزارش کیایت

 -9 ة ایان عوااا  با  هماراه داشات:     را درباار  یجاد  هاای  نگرانای  ی،ااژ های صورت در ها تقلب

هاا   کا  م   زااانی  ویاژه  ب  ارشد، یرا اد اخالقی رفتار و صداقت -0 شرکتی؛ یتحاکم یاثربخش

 قابلیات  -4 ی؛داخلا  یهاا  کنتارل  اثربخشای  و یتکاا -9 ؛اند ها شده حساب یکار اتهم ب  دست

 (ت0221 رضایی،سهام ) یبازارها یدرست -1 حسابرسی؛ کیایت -1 ی؛ااژ یها گزارش اتکای

 و گارا   تحلیا   گااارا ،  سراای اوردتوج   و است گسترده یاربس یااژ های صورت در تقلب

درماادها و   اصنوعی افزایش طری  از ادیریت توسط ناعا  ذی فریب استلزم زیرا است؛ سایرین

 یاساتلزم نقاض اصاول عماوا     یاااژ  هاای  صاورت در  تقلاب استت  شرکت ااژی یتبهبود شااف

 اغلب تقلب از نوع ایناطلوب شرکت استت  یعملکرد ااژ ةدر جهت ارائ حسابداری شدة یرفت پا

اؤسساات   یبارا  یساهاادارا  و اشاکالت حقاوق    یتوجا  بارا   قابا   هاای  زیا  ورشکستگی، ب 

اانناد انارو ،    یا شاده  اعاالم  ااوارد  با   ی،اااژ  یها انجر شده استت تقلب در صورت یحسابرس
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 ةدودسات  ب  توا  یرا ا یااژ های صورت در تقلبت شد نخواهد احدود یرهسوث و غ وردکام، هل 

 یهاا  در صورت ،از تقلب کوچکی بخش تنهات کرد تقسیم نشده کشف وشده(  شده )گزارش کشف

 درت یافات ک  کشاف نشاوند ادااا  خواهناد      زاانی تا اوارد یراند و سا کشف )گزارش( شده یااژ

 تاند کرده کشف ارشد ادیرا  ،ها پس از ارتکاب م  سال را از اوارد تقلب بسیاری

 رایانا   کماک  باا  تقلاب  کشاف  سازوکارهای ااژی، های صورت در تقلب از فعال احیطی در

 راهکااری  ااشاینی  یاادگیری  و مااار  بار  ابتنی های تکنوژو یت بود خواهد کاراتر و اؤثرتر بسیار

 و دهناد  اای  انطبااق  را خاود  تقلب ارتکبین ااا هستند؛ تقلب کشف و پیشگیری برای اثربخش

 کناونی  هاای  شایوه ت هستند ها تکنوژو ی این زد  دور برای هایی راه کشف ب  قادر طوراعمول ب 

 کنناد؛  ای استااده اشابهی کاوی داده اصول از تقلب، با ارتبط های اوقعیت اکثر در تقلب کشف

 در درگیار  اااژی  اادیرا   کا   زااانی ت باشاند  اتااوت تخصص قلمرو دانش ازژحاظ توانند ای ااا

 تقلاب  ارتکااب  برای را هایی روش دارند، کافی اطالع تقلب کشف های شیوه و افزارها نرم از تقلب،

 ابارم  نیاازی ت اسات  دشاوار  فعلای  های شیوه از استااده با ویژه ب  ها، م  کشف ک  گیرند ای بکار

 و انطباقی ااژیِ های فریبکاری کشف برای بلک  باشند، کارا تنها ن  دارد ک وجود  هایی روش برای

 (ت0299 کپور، و  و) باشند اؤثر نوظهور

 

 پژوهش پیشینة. 3

 خارجی های پژوهش. 1-3

 شارکت  922 و وقوع سال در اتقلب شرکت 929 از اتشک  ای نمون  با( 9111) پرسونس

 عوااا   شناساایی  بارای  اااژی  هاای  صاورت  های داده توانایی تقلب، وقوع از قب  سال در اتقلب

 4گام ب  گام ژجستیک های ادل از حاص  نتایجت کرد بررسی را اتقلبان  ااژی گزارشگری با ارتبط

 اعناادار  عواا  شرکت، اندازة و ها دارایی ترکیب سراای ، گردش ااژی، اهرم ک  بود این از حاکی

 تهستند اتقلبان  ااژی گزارشگری با ارتبط

 و اتقلاب  شارکت  40 شااا   شرکت 990 از اتشک  ای نمون  با( 0222) همکارا  و فروز

 گزارشاگری  کشاف  در را تقلاب  خطار  غیرااژی و ااژی عالئم سوداندی اتقلب، غیر شرکت 12

 بهره، پرداخت دفعات سودموری، شاا  ااژی اتغیر چهار دراجموعت کردند بررسی اتقلبان  ااژی

 اادیر  تغییار  شاا  غیرااژی اتغیر س  و مژتمن Z ااتیاز فروش، ب  دریافتنی های حساب نسبت

 های صورت در تقلب خطر عالئم عنوا  ب  حسابرس، تغییر و ااژی ارشد ادیر تغییر اجرایی، ارشد



 7 …یمال يها بينی تقلب در صورت پيش براي یننو محاسباتی رویکرد یک ارائة

 کاارگیری  با   اهمیات  گار  بیاا   1اصنوعی عصبی های شبک  از حاص  نتایجت شدند انتخاب ااژی

 تاست حسابرسی کار هر در غیرااژی اتغیرهای و ااژی های نسبت شاا  تحلیلی، های روش

 شارکت  93 و اتقلب شرکت 93 شاا  شرکت 21 از اتشک  ای نمون  با( 0220) سپاتیس

ت کارد  بررسای  را اتقلبانا   اااژی  گزارشاگری  کشاف  در حسابداری اطالعات توانایی اتقلب، غیر

 اااژی  هاای  صاورت  در تقلاب  بااژقوة  هاای  کنناده  بینی پیش عنوا  ب  ااژی اتغیر 92 دراجموع

 باا  هاای  شرکت ک  بود این از حاکی گام ب  گام ژجستیک رگرسیو  از حاص  نتایجت شدند انتخاب

 ساود  پاایین  نسابت  هاا،  دارایای  کا   ب  بدهی باالی نسبت فروش، ب  کاال اوجودی باالی درصد

 مژاتمن،  Z پاایین  ااتیاز و ها دارایی ک  ب  گردش در سراایة پایین نسبت ها، دارایی ک  ب  خاژص

 تکنند ای کاری دست را خود ااژی های صورت بیشتری احتمال با

 غیار  شرکت 21 و اتقلب شرکت 21 از اتشک  ای نمون  با( 0224) همکارا  و کااینسکی

 گزارشاگری  کشاف  در اااژی  های نسبت توانایی بررسی ب  ااژی نسبت 91 از استااده با و اتقلب

 اجرایای  هاای  نشاری   اتقلاب،  هاای  شارکت  تعیاین  بارای  ها م  ابنایت پرداختند اتقلبان  ااژی

 از حاصا   نتاایج  طاورکلی،  با  ت بود 9130-9111 های سال طی بهادار اوراق و بورس کمیسیو 

 اااژی  گزارشگری بینی پیش یا کشف در ااژی های نسبت احدود توانایی گر بیا  1امیزی تحلی 

 تبود اتقلبان 

 باا  و اتقلاب  غیار  شارکت  93 و اتقلاب  شرکت 93 از اتشک  ای نمون  با( 0222) کرکوز

 عصابی  هاای  شابک   ،2تصامیم  هاای  درخات  ساوداندی  بررسای  با   ااژی نسبت 92 از استااده

 پاژوهش  نتاایج ت پرداخات  اتقلبان  ااژی های صورت کشف در 3بیزین باور های شبک  و اصنوعی

 کشاف  بارای  ساوداندی  اطالعات دربرگیرندة انتشرشده ااژی های صورت ک  بود این از حاکی

 با   نسابت  بهتاری  عملکارد  بیزین باور شبکة ادل هستند؛ همچنین ااژی گزارشگری در تقلب

 کمینا   اادل  سا   هر در اول نوع خطای و داشت تصمیم درخت و اصنوعی عصبی شبکة ادل

 تبود

 و اتقلاب  شرکت 001 شاا  شرکت 413 از اتشک  ای نمون  با( 0290) همکارا  و مژد 

 کشاف  در 1فاازی  قواعاد  بار  ابتنی های کننده بندی طبق  سوداندی اتقلب، غیر شرکت 001

 عناوا   با   اااژی  اتغیار  93 دراجماوع ت کردناد  بررسای  را اتقلبانا   اااژی  گزارشاگری  اژگوهای

 بنادی  طبق  از حاص  نتایجت شدند انتخاب اتقلبان  ااژی گزارشگری باژقوة های کننده بینی پیش

 ،92ااارکو  یادگیری توزیع برمورد اژگوریتم و  نتیک اژگوریتم با فازی قواعد بر ابتنی های کننده
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 تبود اتقلبان  ااژی گزارشگری کشف برای تکاالی های ادل سوداندی از حاکی

 و اتقلاب  شرکت 20 شاا  شرکت 944 از اتشک  ای نمون  با( 0294) همکارا  و هوانگ

 حاال  در اراتبایِ  سلسال   ده خودسازاا  نگاشت بر ابتنی ادژی ارائة ب  اتقلب، غیر شرکت 20

 بارای  اساتق   اتغیار  04 دراجماوع ت پرداختناد  ااژی گزارشگری در تقلب کشف برای ،99رشد

 تحلیا   از حاصا   نتاایج  و شادند  انتخاب ادل های ورودی تعیین انظور ب  امیزی تحلی  انجام

 وضاعیت  اتغیرهاا  ایان ت اسات  اعنادار مااری نظر از اتغیر 3 اثرات ک  بود این از حاکی امیزی

 دراانادگی  نقد، وج  ب  دسترسی ااژی، ساختار نقدینگی، سودموری، های جنب  از را شرکت یک

 اناساب  عملکارد  گر بیا  پژوهش از حاص  نتایجت کنند ای گیری اندازه شرکتی حاکمیت و ااژی

 تبود اتقلبان  ااژی گزارشگری کشف برای پیشنهادی ادل

 42 و اتقلاب  شرکت 42 شاا  شرکت 14 از اتشک  ای نمون  با( 0294) همکارا  و چن

 و 90یکپارچا   راف اجموعاة  تحلیا   تصامیم،  هاای  درخات  از اساتااده  با و اتقلب غیر شرکت

 09 دراجماوع ت پرداختناد  اتقلبان  ااژی گزارشگری کشف برای ادژی ارائة ب  عصبی های شبک 

 در تقلاب  بااژقوة  هاای  کنناده  بینای  پایش  عناوا   با   شارکتی  حاکمیت اتغیر 99 و ااژی اتغیر

 پیشانهادی  اادل  ساوداندی  از حااکی  پژوهش از حاص  نتایجت شدند انتخاب ااژی های صورت

 تبود ااژی های صورت در تقلب کشف برای

 ریا غ شارکت  442 و اتقلاب  شارکت  901 از اتشاک   یا نمون  با( 0291) همکارا  و نیژ

 نیا ا درت پرداختناد  9113- 0292 یها سال یط تقلب عواا  یبند رتب  و یبند طبق  ب  اتقلب

 ،شادند  شاناخت   اناساب  تقلاب  کشف یبرا اتخصصا  نظر اطاب  ک  تقلب عاا  90 پژوهش

 و میتصام  درخات  ک،یژجسات  و یرگرسا  یکااو  داده یهاا  وهیش از حاص  جینتات است رفت  بکار

 یعصاب  یهاا  شابک   و میتصم درخت یها روش شتریب دقت از یحاک یاصنوع یعصب یها شبک 

 پاژوهش  یدستاوردها بهبود انظور ب  زین ا یپا درت است کیژجست و یرگرس ب  نسبت یاصنوع

 تاست گرفت  صورت یکاو داده یها وهیش و اتخصصا  قضاوت نیب یا س یاقا

 

 داخلی های پژوهش. 2-3

 باا  و اتقلاب  غیر شرکت 990 و اتقلب شرکت 11 از اتشک  ای نمون  با( 9931) صارزاده

 کشاف  بارای  اژگاو  یک ایجاد در حسابداری های داده نقش بررسی ب  ااژی نسبت 92 از استااده

 شامول  -9 ابناای  بار  اتقلاب  هاای  شرکتت پرداخت ااژی گزارشگری در تقلب با ارتبط عواا 
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 -0 و اااژی  های داده تحریف با ارتبط دالیلی ب  بهادار اوراق و بورس سازاا  فهرست در شرکت

 گزارشاگری  در تحریاف  خصاوص  در دادگاه توسط صادرشده مرای و نهانی اعااالت داد  انجام

 بنادی  طبقا   در پیشانهادی  اژگاوی  اناسب عملکرد از حاکی پژوهش نتایجت شدند انتخاب ااژی،

 تداشت نمون  های شرکت

 94 و اتقلاب  شرکت 94 شاا  شرکت 13 از اتشک  ای نمون  با( 9910) زژقی و اعتمادی

 در ژجساتیک  رگرسایو   کااربرد  بررسای  با   اااژی  نسابت  1 از استااده با و اتقلب غیر شرکت

 و اتقلب های شرکت تاکیک برای پژوهش این درت پرداختند اتقلبان  ااژی گزارشگری شناسایی

 اخاتالف  وجاود  -0 حسابرسی؛ اقبول غیر اظهارنظر -9 این اعیارها استااده شد: از اتقلب غیر

 ساوداندی  گار  بیا  پژوهش نتایجت بااهمیت سنواتی تعدیالت وجود -9 ااژیاتی؛ حوزة با ااژیاتی

 تبود اتقلبان  ااژی گزارشگری شناسایی در پیشنهادی ادل

 991 و اتقلاب  شرکت 991 از اتشک  ای نمون  با( 9919) همکارا  و حقیقی فرقاندوست

 های شرکت ااژی های صورت در تقلب ااکا  و سود ادیریت رابطة بررسی ب  اتقلب غیر شرکت

 در کا   باود  این از حاکی پژوهش این نتایجت پرداختند تهرا  بهادار اوراق بورس در شده پایرفت 

 دارد؛ وجاود  اااژی  هاای  صاورت  در تقلاب  ارتکااب  ااکاا   ساود،  اادیریت  با سابقة های شرکت

 احتماال  افازایش  سابب  انگیزشای  عواا  وجود سود، ادیریت سابقة وجود صورت در همچنین

 تشود ای ااژی های صورت در تقلب ارتکاب

 شارکت  42 شااا   شارکت  32 از اتشاک   ای نمونا   باا ( 9919) زاده سارداری  و جهانشاد

 اعیاار  و( درمااد  رشاد  اخاتالف ) اااژی  اعیار رابطة بررسی ب  اتقلب، غیر شرکت 42 و اتقلب

 بار  اتقلاب  هاای  شارکت ت پرداختناد  اتقلبان  ااژی گزارشگری با( کارکنا  تعداد رشد) غیرااژی

 -9 باا  اارتبط  دالیلای  با   تهارا   بهاادار  اوراق بورس سازاا  فهرست در شرکت شمول ابنای

 اااژی،  گزارشاگری  در تحریاف  خصاوص  در نهاانی  اعاااالت  انجام -0 و ااژی های داده تحریف

 و کارکنا  رشد درماد، رشد ایا  اعنادار و انای ای رابط  گر بیا  پژوهش نتایجت اند شده انتخاب

 تبود اتقلبان  ااژی گزارشگری با اتغیر دو این اختالف

 

 پژوهش روش. 4

 رویادادی  پاس  رویکارد  از اساتااده  با و تجربی شب  نوع از م  طر  و کاربردی پژوهش این

 یاا  تجربای  تیمارهای ب  مزاو  واحدهای تصادفی تخصیص استلزم تجربی شب  های طر ت است
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 در(ت 0223 همکاارا ،  و ساریجش ) نیسات  مزااو   واحدهای ب  تجربی تیمار تصادفی تخصیص

 کنترل دژی  ب  ااا کنند؛ ای کمک زا برو  اتغیرهای کنترل ب  تجربی شب  های طر  حاژت، این

 زیکموناد ) نیستند سوداند واقعی تجربی های طر  اندازة ب  داخلی روایی کاهش با ارتبط عواا 

ت هساتند  پاژوهش  انجاام  بارای  راه تنها تجربی شب  های طر  اواقع، برخی(ت 0223 همکارا ، و

 تکنند استااده ای گرا است ک  پژوهش تجربی شب  طر  ترین اعروف زاانی، سری های طر 

 

 

 پژوهش های سؤال 1-4

 :شد تدوین زیر شر  ب  هایی سؤال پژوهش، پیشینة و نظری ابانی ب  توج  با

 از اساتااده  باا  را غیراتقلاب  و اتقلاب  هاای  شرکت تاکیک ااکا  کاوی داده های شیوه میا

 فاراهم  شود، ای ارائ  بهادار اوراق و بورس سازاا  ب  ک  ها شرکت ساالنة حسابرسی های گزارش

 کنند  ای

 با   کا   هاا  شارکت  سااالنة  هاای  گزارش غیرااژی و ااژی اطالعات از استااده با توا  ای میا

 گار  بیاا   کا   داد ارائا   تقلب کشف برای کمی ادژی شود، ای ارائ  بهادار اوراق و بورس سازاا 

 باشد  باژقوه تقلب کشف برای خودکار تحلیلی یک روش

 

 پژوهش متغیرهای .2-4

 پاسخ متغیر .1-2-4

 تعیاین  بارای  پژوهش این درت است ااژی های صورت در تقلب پژوهش، این در پاسخ اتغیر

 اسائوژیت » عناوا   باا  042 شامارة  حسابرسای  اساتاندارد  خطار  عالئام  از اتقلاب  های شرکت

 کااوی  داده هاای  روش کاارگیری  ب  با« ااژی های صورت در اشتباه و تقلب با ارتباب در حسابرس

 دهنادة  نشاا   عالئمت شود ای استااده سازی بهین  و داده کاهش های شیوه همراه ب  نظارتی، غیر

 -9: شاود  اای  ارائا   شار   ایان  ب  اتقلبان ، ااژی گزارشگری از ناشی های تحریف وجود احتمال

 هاای  دارایی نمایی بیش -9 دریافتنی؛ اسناد و ها حساب نمایی بیش -0 کاال؛ اوجودی نمایی بیش

 کساری  -1 اژوصاول؛  اشکوک اطاژبات ذخیرة کسری -1 ها؛ گااری سراای  نمایی بیش -4 ثابت؛

 -92 انباشات ؛  ساود  نماایی  بایش  -1 ساود؛  نماایی  بیش -3 درمادها؛ نمایی بیش -2 استهالک؛

 احتمااژی؛  هاای  بادهی  -90 ااژیاات؛  ذخیرة کسری -99 پرداختنی؛ اسناد و ها حساب نمایی کم
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 و هاا  حسااب  -91 هاا؛  هزینا   نماایی  کم -94 کارکنا ؛ خدات پایا  ازایای ذخیرة کسری -99

 دارایی -92 راکد؛ اوجودی -91 است؛ گاشت  ها م  سررسید از زیادی ادت ک  دریافتنی اسناد

 شناساایی،  گیاری،  انادازه  باا  اارتبط  حساابداری  استانداردهای کارگیری ب  در اشتباه -93 راکد؛

 حسابرسی های گزارش تعدیلی بندهای در عالئم این از یک هر چنانچ ت افشا یا ارائ  بندی، طبق 

 تبود خواهد صار صورت این غیر در و یک با برابر م  اقدار باشد، داشت  وجود ها شرکت ساالنة

 کننده بینی پیش متغیرهای .2-2-4

 اتقلبانا ،  اااژی  گزارشاگری  باا  ارتبط تقلب خطر غیرااژی و ااژی عواا  پژوهش، این در

 و سااارز  ،(9119) ساتایس  قبی  از پیشین های پژوهش ارور با ک  هستند بین پیش اتغیرهای

 ،(0220) همکاااارا  و ساااپاتیس ،(0220) ساااپاتیس ،(9111) پرساااونس ،(9113) ساااوینی

 و مژاد   ،(0221) همکارا  و برازل ،(0222) همکارا  و کرکوز ،(0224) همکارا  و کااینسکی

 ،(9910) زژقاای و اعتمااادی ،(9931) صااارزاده ،(0294) همکااارا  و چاان ،(0290) همکااارا 

 صادقیانی  برزگاری  و پیاری  و( 9914) مرانای  قادیریا   و خواجوی ،(9919) همکارا  و ارادی

 از: اند عبارت عواا  این کلی، بندی دست  یک درت است شده تعیین( 9911)

 کا   با   هاا  بدهی ک  های نسبت و بدهی ک  ژگاریتم از م  گیری اندازه برای ک  ااژی اهرم

 هاای  بدهی سهام، صاحبا  حقوق ب  ها بدهی ک  ها، دارایی ک  ب  بلندادت های بدهی ها، دارایی

 شود؛ ای استااده بهره پوشش نسبت و سهام صاحبا  حقوق ب  بلندادت

 از قبا   ساود  ساهام،  صااحبا   حقوق بازده ها، دارایی بازده اتغیرهای شاا  ک  سودموری

 ساود  فاروش،  با   ناخاژص سود فروش، ب  خاژص سود های نسبت و سهم هر سود ااژیات، و بهره

 ساود  نسابت  و هاا  دارایای  ک  ب  انباشت  سود ها، دارایی ک  ب  ناخاژص سود فروش، ب  عملیاتی

 است؛ ثابت های دارایی ب  خاژص

 در تغییار  دریاافتنی،  هاای  حسااب  در تغییار  اتغیرهاای  از استااده با ک  ها دارایی ترکیب

 ک  ب  دریافتنی های حساب ها، دارایی ک  ب  جاری های دارایی جمع های نسبت و کاال اوجودی

 نسابت  و خااژص  فاروش  با   دریاافتنی  هاای  حسااب  خااژص،  فروش ب  کاال اوجودی ها، دارایی

 نقادی،  منی، های نسبت شاا  ک  نقدینگی شود؛ ای گیری اندازه ها دارایی جمع ب  کاال اوجودی

 است؛ ها دارایی ک  ب  گردش در سراایة نسبت و ها دارایی ک  ب  نقد وج  جاری،

 کا   با   فاروش  هاا،  دارایای  کا   با   فاروش  هاای  نسبت از م  گیری اندازه برای ک  کارایی

 با   رفتا   فاروش  کااالی  شادة  تماام  بهاای  و دریاافتنی  هاای  حساب ب  فروش ثابت، های دارایی
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 شود؛ ای استااده کاال اوجودی

 و فاروش  طبیعای  ژگااریتم  هاا،  دارایای  کا   طبیعی ژگاریتم اتغیرهای با ک  شرکت اندازة

 شود؛ ای گیری اندازه شرکت بازار ارزش طبیعی ژگاریتم

 Z و فروش رشد اتغیرهای از استااده با ترتیب ب  ک  م  کلی ااژی وضعیت و شرکت رشد

 شود؛ ای گیری اندازه مژتمن

 حساابرس  تغییار  و حساابرس  تصادی  دورة حساابرس،  انادازة  شاا  ک  حسابرسی عواا 

 تشود ای

 

 پژوهش یهامدل .3-4

 اانیاات و 99پزشاکی  زیسات  اهندساای، اااژی،  اانناد  گوناااگونی هاای  رشات   در کااوی  داده

 و 91شاده  نظاارت : شاوند  اای  تقسیم دودست  ب  کاوی داده های روشت شود ای استااده 94سایبری

 را پنهاا   تاابع  یاک  ماوزشای،  هاای  داده باا  شاده  نظارت کاوی داده های شیوهت 91شده نظارت غیر

 هاای  کاالس  یاا  ها برچسب و ورودی اتغیر جات چندین ماوزشی های دادهت کنند ای بینی پیش

 بینای  پایش  را ورودی اتغیرهاای  کالس، برچسب بود خواهد قادر روش خروجیت دارند خروجی

 نظاارتی،  غیار  کااوی  دادهت هساتند  شده نظارت کاوش از هایی اثال بینی، پیش و بندی طبق ت کند

 هاای  داده اعرفای  بادو   و اعاین  هاای  داده از اساتااده  با اخای اژگوهای شناسایی برای تالش

 قواعاد  کااوش  و 92بنادی  خوشا  ت هساتند  کاالس،  برچساب  و ورودی های جات اانند ماوزشی،

 تهستند نظارتی غیر کاوش از هایی نمون  93وابستگی

 بارای  تکاراری  فرمینادی  داده، هاای  پایگااه  در داناش  کشف از بخشی همچنین کاوی داده

 چنادین  دربرگیرندة داده پایگاه در شناخت کشفت است ها، داده از بدیهی غیر اطالعات استخرا 

 از تکاراری  فرمیناد  ایان   تشاود  اای  جدیاد  شاناخت  ایجااد  تا خام های داده موری جمع از ارحل 

 انتقاال  ؛09هاا  داده انتخااب  ؛02هاا  داده تجمیاع  ؛91ها داده سازی پاک: شود ای تشکی  زیر های گام

 (ت0299 دو، و دوا) 04شناخت نمایش ؛09اژگو کاوی؛ ارزیابی داده ؛00ها داده

 هاای  روش از اتقلاب،  هاای  شرکت تعیین برای ها، داده سازی نراال از پس پژوهش، این در

 ادااا   درت شاود  ای استااده سازی بهین  و داده کاهش های شیوه همراه ب  نظارتی غیر کاوی داده

 اانناد  شاده  نظاارت  کااوی  داده هاای  شایوه  از اتقلبانا   اااژی  هاای  صاورت  بینای  پیش انظور ب 

 تشد خواهد استااده 01بوستینگ اژگوریتم و تصمیم های درخت و 01پشتیبا  بردار های ااشین



 69 …یمال يها بينی تقلب در صورت پيش براي یننو محاسباتی رویکرد یک ارائة

 داده کاهش. 1-3-4

تاوا    اای    داده اجموعا   از یافت  کاهش تصویری ب  دستیابی را برای داده کاهش های شیوه

 حاد  تاا  را اوژیا   هاای  داده یکپارچگی زاا  هم و دارد کمتری بسیار حجم اعمال کرد؛ این شیوه

 تحلیلای  نتاایج  و بوده کاراتر باید یافت  کاهش های داده کاوش دیگر، بیا  کند؛ ب  ای حاظ زیادی

 کاهش ،02ابعاد کاهش دربرگیرندة داده، کاهش راهبردهایت باشد داشت  اشابهی تقریباً یا اشاب 

 (ت0290 همکارا ، و ها ) هستند 01ها داده سازی فشرده و 03تعداد

ت اسات  بررسای  تحات  تصاادفی  هاای  خصیص  یا اتغیرها تعداد کاهش فرمیند ابعاد، کاهش

 هاای  داده کا   99اساسای  های اؤژا  تحلی  و 92اوجک تبدی  از اند عبارت ابعاد کاهش های روش

 از ای زیراجموعا   انتخااب ت دهناد  اای  نماایش  کنند یاا  ای تبدی  تری کوچک فضای ب  را اوژی 

 یاا  ارتبط کم ناارتبط، ابعاد یا ها خصیص  م ، در ک  است ابعاد کاهش برای روشی ،90ها خصیص 

 (ت0290 همکارا ، و ها ) شوند ای حاف و کشف تکراری

 

 بندی خوشه. 2-3-4

 خوشا   یاک  اشایای  کا   ای گونا   ب  است( ها خوش ) ها گروه ب  اشیا تخصیص بندی، خوش 

 از اغلاب  اشایا  هماننادی ت دارناد  یکدیگر با بیشتری شباهت اتااوت های خوش  اشیای ب  نسبت

 طاور  با   بنادی  خوش ت شود ای تعیین داده اجموع  چندگانة ابعاد روی بر اشیا بین فاصلة طری 

 تحلیا   و 91اژگاو  شناخت ،94کاوی اتن ،99بیواناورااتیک اانند اختلای های حوزه در ای گسترده

 هاا  اثاال  کا   اسات  نظاارتی  غیار  یاادگیری  از رویکاردی  بندی خوش ت است رفت  کار ب  91تصویر

 تعیاین  انظاور  با   پاژوهش  ایان  درت اناد  نشاده  بنادی  طبقا   قب  از دیگر بیا  ب  ندارند؛ برچسب

k بندی خوش  روش از اتقلب های شرکت Means (ت0299 دو، و دوا) است شده استااده 

 تاکیاک  خوشا   k با   را X اشاخص  دادة نقااب  روش، ایان : k-Means بنادی  خوش 

ت است ها خوش  سایر اراکز ن  و خود خوشة ارکز با اشاب  بسیار داده نقطة هر م  در ک  کند ای

kبندی خوش  اژگوریتم طورکلی، ب  means  است زیر های گام شاا: 

1اوژی ، خوشة اراکز k انتخاب -9 گام 2 3, , ,..., kc c c c؛ 

 دارد؛ را x ب  ارکز ترین نزدیک ک  ای خوش  ب  S در x نمون  هر تخصیص -0 گام

 اند؛ گرفت  قرار م  در ک  عناصری ابنای بر خوش  هر ارکز اجدد احاسبة -9 گام
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 تشود حاص  همگرایی ک  زاانی تا 9 و 0 های گام تکرار -4 گام

kروش اوف  سازی پیاده در کلیدی اسئلة دو means  خوشا   تعاداد : دارد اهمیات k 

بنادی  خوشا   در بارای اساتااده   اقیااس  ترین اهم اقلیدسی، فاصلةت فاصل  اعیار و تاکیک برای

k means اااا  اسات؛  کااربردی  اغلب و ساده روش این سازی پیاده(ت 0299 دو، و دوا) است 

k اژگوریتم نتایج means  دیگار،  بیاا   با   دارد؛ بساتگی  اوژیا   اقاادیر  ب  توجهی قاب  طور ب 

 ایان  در(ت 0299 دو، و دوا) اسات  وابسات   اوژی  خوشة پارااترهای و اراکز ب  شدت ب  م  کارایی

( ABC) اصانوعی  زنبورعسا   کلاونی  ساازی  بهینا   اژگاوریتم  از اشک  این ح  برای پژوهش

 تشد خواهد استااده

 

 ویژگی انتخاب. 3-3-4

 ایاا   درت هساتند  هماراه  بااال  ابعااد  باا  ویژگای  فضاای  با طوراعمول ب  نااتواز  های داده

 بنادی  طبق  عملکرد تواند ای 92اختالل پر های ویژگی زیادی تعداد وجود باال، ابعاد با های ویژگی

 حا   برای فضا زیر و ویژگی انتخاب های روش اخیر، های سال درت دهد کاهش و اخت  را کننده

 انتخاااب باارای ویژگای  زیراجموعااة انتخاااب هاای  روشت شاادند ارزیااابی و اعرفای  اساائل  ایان 

 ویژگای  انتخااب  اعیارهای با اطاب  باال ابعاد با های ویژگی ایا  از کوچکی، ویژگی زیراجموعة

 (ت0299 دو، و دوا) رود ای کار ب 

 کا   ویژگای  عاددی  انتخااب  کارد:  تقسیم دودست  ب  توا  ای را ویژگی انتخاب های روش

 ابناای  بار  را هاا  ویژگای  ک  ویژگی برداری انتخاب کنند؛ ای انتخاب واحد صورت ب  را ها ویژگی

 ساادگی  ازیات  دارای ویژگای  عاددی  انتخااب ت گزیناد  براای  هاا  ویژگی بین اتقاب  همبستگی

 اتقابا   همبساتگی  دارای هاا  در م  ویژگی ک  ای داده اجموع  برای احتماالً و است احاسباتی

 انتخااب  را ویژگای  برداری ترکیب بهترین ویژگی برداری انتخاب های روشت نیست اؤثر هستند،

 ابتنای  های روش و 93بندی دست  های روش دودست  ب  ویژگی برداری انتخاب های روشت کند ای

 ااشاینی،  یاادگیری  هاای  روش از اساتااده  باا  بندی دست  های روشت شوند ای تقسیم 91فیلتر بر

 دارای یاادگیری  روش کا   ای گون  ب  کنند؛ ای انتخاب را تر ارتبط های ویژگی سیاه، جعبة اانند

 و شااخ   پرتو، جستجوی فراگیر، جستجوی دربرگیرندة جستجو راهبردهایت است بهین  عملکرد

 از اساتااده  هنگاام ت هساتند  دیگار  ااوارد  و حریصان  جستجوی های روش  نتیک، اژگوریتم حد،

 انتخااب  درروشت هساتند  هاا  داده برازش بیش استعد شده انتخاب های ویژگی بندی، دست  روش
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 م  اتنااظر  ویژگای  زیراجموعاة  و هاا  ویژگای  از ای طبقا   با ویژگی یک فیلتر، بر ابتنی ویژگی

 (ت0299 دو، و دوا) دارد همبستگی

 در تقلاب  کشاف  در را تاثثیر  بیشاترین  کا   اتغیرهاایی  انتخااب  انظور ب  پژوهش این در

ارائا   ( 9111 هال،) هال همبستگی ک  بر ابتنی ویژگی انتخاب روش از دارند، ااژی های صورت

 ویژگای  انتخااب  در بهین  ح  راه ب  همبستگی اعیار از استاادهت شد خواهد کرده است، استااده

 و همبساتگی  گیاری  انادازه  اعیاار : دارد تمرکاز  اسائل   دو بار  روش این بنابراین شود؛ ای انجر

 ،(PCC) 42پیرساو   همبساتگی  ضاریب  تواناد  اای  همبساتگی  اعیاار ت ویژگی انتخاب اژگوریتم

 اعیااری  پیرساو   همبساتگی  ضاریب ت باشاد  ارتبط اعیارهای سایر و( MI) 49اتقاب  اطالعات

 قابلیات  دوتاایی  و پیوسات   اتغیرهاای  باا  و اسات  ها ویژگی و اتغیرها بین خطی وابستگی برای

 هریاک  ربطای  بی ک  دارد را غیرخطی وابستگی گیری اندازه توانایی اتقاب  اطالعاتت دارد کاربرد

 حاال،  باااین  کناد؛  ای گیری اندازه 40ژیبلر -کوژبک واگرایی از استااده با را ها ویژگی و اتغیرها از

 پیوسات ،  هاای  داده بارای  ویاژه  با   پیرسو ، همبستگی ضریب ب  نسبت اتقاب  اطالعات برمورد

 (ت0299 دو، و دوا) است تر سخت

 

 بندی طبقه .4-3-4

 اهام  طبقات دهندة توضیح های ادل استخرا  ب  ک  است داده تحلی  از شکلی بندی طبق 

 ای رسات   طبقاات  برچسب و شوند ای ناایده کننده  بندی طبق  هایی ادل چنینت پردازد ای داده

 بارای  بنادی  طبقا   هاای  اادل  از تاوا   ای اثال، برای کنند؛ ای بینی پیش را( ناارتب گسست ،)

 همکاارا ،  و هاا  ) کارد  اساتااده  پرخطار  و خطار  بای  با   بانکی وام های درخواست بندی دست 

 هاای  روش از اتقلاب  غیار  و اتقلاب  با   هاا  شارکت  بنادی  دسات   برای پژوهش این در(ت 0290

 ادااا   در کا   شد خواهد استااده بوستینگ و پشتیبا  بردار ااشین تصمیم، درخت بندی طبق 

 تپردازیم ای ها م  اختصر شر  ب 

 بارای  درخات  بار  ابتنی قواعد از ای اجموع  تصمیم درخت های شیوه: تصمیم های درخت

 با   را هاا  داده تصامیم،  هاای  درخات ت کنند ای ایجاد( بندی طبق  درخت) تصمیم درخت ساخت

 اااژی  دراانادگی  بینای  پایش  درت کنناد  اای  تساهیم  شاده  تعریاف  پیش از بندیِ طبق  های گروه

 طاورکلی،  با  ت کند ای تقسیم دراانده یا ساژم دودستة ب  را شرکت هر تصمیم، درخت ها، شرکت

 و 44بار   غیار  هاای  گاره  ،49ریشا   گاره  از کا   هساتند  دودویی های درخت تصمیم های درخت
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 غیار  گاره  هار  و گردند ای تشکی  اند، شده اتص  هم ب  41ها شاخ  وسیلة ب  ک  41بر  های گره

 تشود ای انتهی اتمایز گره دو ب  ک  است دوشاخ  دارای بر 

 دراانادگی  بینای  پایش  اانناد  بندی طبق  اسائ  با رابط  در تصمیم های درخت ک  زاانی

 هار  و( سااژم  یاا  درااناده ) بندی طبق  های گروه دهندة نشا  بر  های گره روند، ای کار ب  ااژی،

 طریا   از تصامیم  درخت بنابراین است؛ کننده تاکیک( تصمیم) قاعدة یک شاا  بر  غیر گره

 قواعاد ت شود ای ایجاد درخت پایین ب  باال از حرکت در ها داده تاکیک برای 42بازگشتی فرمیندی

( شارکت ) ااورد  هار  برای ک  است( ااژی نسبت یک اعموالً) عبارتی دربرگیرندة کننده، تاکیک

 (ت0292 همکارا ، و جپ) شود ای اقایس  43برش اقدار یک با و ارزیابی

 41مااری یادگیری تئوری از پشتیبا  بردار های ااشین اعرفی با: پشتیبا  بردار های ااشین

ت اسات  شاده  انجاام  م  باا  رابطا   در بسایاری  کااربردی  و تئوریاک  اطاژعاات  ،12وپنیاک  توسط

 شناساایی  در بهتاری  عملکرد یادگیری، های شیوه دیگر با اقایس  در پشتیبا  بردار های ااشین

 ،19اااژی  زااانی  هاای  ساری  بینای  پایش  قبیا   از هاا  زاینا   ساایر  و 10رگرسیو  برمورد ،19اژگو

 شناساایی  تصاویر،  باا  12چهاره  تشاخیص  ،11ااتن  بندی طبق  ،11توژید بازده تخمین ،14بازاریابی

 هاای  ااشین کاربرد از اختصری شر  اداا  درت دارند 11پزشکی تشخیص و 13نوشت  دست حروف

 تشود ای ارائ  بندی طبق  درزاینة اژگو شناسایی برای پشتیبا  بردار

 فضاای  با   ورودی بردارهاای  غیرخطای  انطبااق  نهایات  بی طری  از پشتیبا  بردار ااشین

 توژیاد  ،19بهین  کنندة تاکیک های صاح  ابر ،12دودویی کنندة بندی طبق  یک باال ابعاد با ویژگی

 پشاتیبا ،  بردارهاای  ابناای  بر غیرخطی طبقة ارزهای طری  از پشتیبا  بردار ااشینت کند ای

 تاکیاک  خطای  صاورت  ب  ها داده چنانچ ت کند ای ایجاد 10تصمیم تابع تخمین برای خطی ادژی

 ای بهینا   صاحة یافتن دنبال ب  خطی، های ااشین ماوزش با پشتیبا  بردار ااشین باشند، شده

 ماوزشای  نقااب  تارین  نزدیاک  و صااح   ابر بین فاصل  حداکثر با و خطا بدو  را ها داده ک  است

 ناایاده  پشاتیبا   بردارهای بهین ، کنندة تاکیک صاحة ابر ب  نقاب ترین نزدیکت کند ای تاکیک

 درت هساتند  ناااربوب  دودویای  کاالس  ارزهای تعیین برای 19ماوزشی های اثال سایرت شوند ای

 یاافتن  بارای  پشاتیبا   باردار  ااشاین  اناد،  نشاده  تاکیاک  خطی صورت ب  ها داده ک  کلی اوارد

 غیرخطی های ااشین از نماید، ای کمین  ،14ماوزشی اجموعة برای را خطاها تعداد ک  ای صاح 

 (ت0221 همکارا ، و شین) کند ای استااده

 اادژی  بنادی،  طبقا   سیستم شد، اشاره اقدا  بخش در ک  طور هما : بوستینگ اژگوریتم
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 جدید اشاهدة طبقة بود خواهد قادر اشخص، دادة اجموع  یک وجود فرض با ک  کند ای ارائ 

 کااربرد  ساختی  و شاده  اساتااده  روش کیایات  ب  کننده بندی طبق  11صحتت کند بینی پیش را

 ،11فارض  پایش  قاعدة با اقایس  در شده استااده کنندة بندی طبق  چنانچ ت دارد بستگی اشخص

 یافتا   هاا  داده در سااختاری  بنادی،  طبقا   روش گرفت نتیج  توا  ای برسد، بیشتری صحت ب 

 م  صاحت  بهباود  طری  از کننده،  بندی طبق  از حداکثری استاادة برای روشی بوستینگت است

 در دقیا   کنندة  بندی طبق  یک ایجاد برای 12رواژی زیر عنوا  ب  بندی طبق  روش بنابراین است؛

 تشود ای استااده ماوزشی اجموعة

 کاار  با   ماوزشای  هاای  داده روی بار  ااداوم  طاور  با   را بندی طبق  سیستم بوستینگ روش

ت اسات  اجموع  این از اختلای های اثال ب  اعطوف یادگیری توج  کاربرد، بار هر در ااا برد؛ ای

 ترکیاب  بااهم  مااده  دسات  ب  های کننده بندی طبق  از هرکدام یابد، خاتم  فرمیند این ک  زاانی

 شاود؛  حاصا   ماوزشای  اجموعة روی بر دقی  بسیار و نهایی کنندة  بندی طبق  یک تا شوند ای

 باا  رابطا   در بااالیی  صاحت  از نهاایی،  کنندة  بندی طبق  پیشین، های پژوهش با اطاب  رو ازاین

 (ت0222 همکارا ، و کرتس) است برخوردار 13 مزاو  های داده

 

 96کننده بندی طبقه عملکرد .5-3-4

اطااب  باا    یشانهادی پ هاای  اژگاوریتم  از یاک عملکرد هر  ارزیابی انظور ب  پژوهش این در

 ،29یفراخااوان ،20دقاات ،29یصااحت کلاا یارهااایحسااب اااورد از اع ،22یختگاایر درهاام یسااااتر

F Measure  وAUC استااده خواهد شدت 

 

 زمانی محدودة و گیرینمونه روش آماری، جامعة. 4 -4

در بورس اوراق بهادار تهرا  استت  شده یرفت پا یها شرکت یة ، کلین تحقیا یجااع  ماار

 ر در نظر گرفت  خواهد شد:یاوارد ز ،در انتخاب نمون 

خود  یسال ااژ ،اوردنظر ةدور یها در طشرکت ؛اساند باشد 01ها شرکت یا  سال ااژیپا

 9921 یزااان  ةهاا در دور هماراه شارکت   یهاادداشتیو  یااژ یهاصورت ؛ر نداده باشندییرا تغ

شرکت وجز ی،شرکت انتخاب ؛ت بورس اوراق بهادار اوجود باشدیب  گون  کاا  در سا 9919 یاژ

 یا چناد رشات    یهاا  و شارکت  یااژ یها یگر ، واسط یاعتبار یهاسس ؤها و ام ، بانکیب یها

 نباشدت یصنعت
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گونا  نمونا   چیو ها  شاد خواهد  یها بررسن شرکتیا تمامفوق،  یهاتیبا توج  ب  احدود

تاا   9939 هایسال ،پژوهش یها سؤال کلیة یاورداطاژع  برا زاانی دورةشودت  یانجام نم یریگ

 استت 9919

 

 هاداده گردآوری روش .5-4

 یشودت برا یاستااده ا یویها و اطالعات، از روش مرش داده یمور جمع ین پژوهش برایدر ا

 ین و بارا یالتا  یاز اجاالت تخصصا   ی،نظر یبخش ابان یازاطالعات اوردن یمور نگارش و جمع

ساازاا  باورس اوراق    یاطالعاات  یهاا  عمدتاً از بانک یاز،ها و اطالعات اوردن ر دادهیسا یگردمور

ن، صاحرا و  یرهااورد ناو   یافزارهاا  سازاا  بورس و نرم یروزان  و هاتگ یها بهادار تهرا ، گزارش

 شده استت  ر پرداز استاادهیتدب

 

 پژوهش های یافته .9-4

 اااژی  های صورت در تقلب پژوهش این در پاسخ اتغیر شد، اشاره ازاین پیش ک  طور هما 

 اسائوژیت » عناوا   باا  042 شامارة  حسابرسای  اساتاندارد  با اطاب  م  گیری اندازه برای استت

 وجاود  احتماال  دهندة نشا  عالئم از« ااژی های صورت در اشتباه و تقلب با ارتباب در حسابرس

 :شود ای استااده زیر شر  ب  اتقلبان  ااژی گزارشگری از ناشی های تحریف

 کاال؛ اوجودی نمایی بیش

 دریافتنی؛ اسناد و ها حساب نمایی بیش

 ثابت؛ های دارایی نمایی بیش

 ها؛ گااری سراای  نمایی بیش

 اژوصول؛ اشکوک اطاژبات ذخیرة کسری

 استهالک؛ کسری

 درمادها؛ نمایی بیش

 سود؛ نمایی بیش

 انباشت ؛ سود نمایی بیش

 پرداختنی؛ اسناد و ها حساب نمایی کم

 ااژیات؛ ذخیرة کسری
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 احتماژی؛ های بدهی

 کارکنا ؛ خدات پایا  ازایای ذخیرة کسری

 ها؛ هزین  نمایی کم

 است؛ گاشت  ها م  سررسید از زیادی ادت ک  دریافتنی اسناد و ها حساب

 راکد؛ اوجودی

 راکد؛ دارایی

 فعاژیت؛ تداوم اشکالت

 شناسااایی، گیااری، اناادازه بااا ااارتبط حسااابداری اسااتانداردهای کااارگیری باا  در اشااتباه

 تافشا یا ارائ  بندی، طبق 

 هاا  شارکت  سااالنة  حسابرسی های گزارش تعدیلی بندهای در عالئم این از یک هر چنانچ 

 ایان  بناابراین  باود؛  خواهاد  صاار  صاورت  این غیر در و یک با برابر م  اقدار باشد، داشت  وجود

 اداا  درت بود خواهد 9939-9919 های سال طی ویژگی 91 و شرکت 932 شاا  داده اجموع 

 اجموعا   نگاشات  و اوژیا   هاای  ویژگای  کاهش برای( PCA) اساسی های اؤژا  تحلی  روش از

 از حاصا   نگاشات  9 شامارة  نماودار ت شاد  خواهاد  اساتااده  تر، کوچک فضای در اوژی  های داده

 تدهد ای نشا  را اول اساسی اؤژاة دو روی بر شده نراال های داده

 
 اول یاساس ةدو مؤلف ینرمال رو های داده نگاشت: 1نمودار 
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ت دهاد  یاول را نشا  اا  ةشده توسط ده اؤژا داده توضیح یانسوار 0 ةشمار ای صخره نمودار

 ؛اول و دوم اسات  یهاا  اؤژاا   بین ،احتساب شده توسط هر اؤژا  واریانس در مشکار تااوت تنها

 یجا  درنت و دهاد  اای  توضایح  را یاانس درصاد از کا  وار   09اول تنهاا حادود    ةاؤژاا  حال ینباا

اول  ةده اؤژا شود، یطور ک  در نمودار اشاهده ا در نظر گرفتت هما  بایدرا  یشتریب یها اؤژا 

 را شاده  نراال های داده اجموع  واریانس ک  از درصدهشتادوپنج  حدوداؤژا (  91ک   یجا )ب 

 تاست ی اوژ یها کاهش ابعاد داده یبرا یانطق دژیلی این و دهند ای یحتوض
 

 
 اول یاساس ةده مؤلف ةشد داده توضیح واریانس: 2نمودار 

 

 درشاده اساتت     باردار نشاا  داده   یک ی از طر 9 ةشمار دوتایی نمودار در اتغیر نوزده هر

 ها بدین قرارند: عالئم و نوشت  نمودار نیا

 ؛کاال اوجودی نمایی بیش ،     

 ؛دریافتنی اسناد و ها حساب نمایی بیش ،     

 ؛ثابت های دارایی نمایی بیش ،     

 ؛ها گااری سراای  نمایی بیش ،        

 ؛اژوصول اشکوک اطاژبات ذخیرة کسری ،   

 ؛استهالک کسری ،    

 ؛درمادها نمایی بیش ،     
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 ؛سود نمایی بیش ،      

 ؛انباشت  سود نمایی بیش ،    

 ؛پرداختنی اسناد و ها حساب نمایی کم ،     

 ؛ااژیات ذخیرة کسری ،    

 ؛احتماژی های بدهی ،       

 کارکنا ؛ خدات پایا  ازایای ذخیرة کسری ،      

 ؛ها هزین  نمایی کم ،     

 ؛است گاشت  ها م  سررسید از زیادی ادت ک  دریافتنی اسناد و ها حساب ،      

 ؛راکد اوجودی ،     

 ؛راکد دارایی ،     

 فعاژیت؛ تداوم اشکالت ،        

 شناسایی، گیری، اندازه با ارتبط حسابداری استانداردهای کارگیری ب  در اشتباه ،      

 تافشا یا ارائ  بندی، طبق 

نماودار   یاساسا  ةبار دو اؤژاا   یراست ک  هر اتغ یریتثث گر بیا  یری،کارگ ب  طول و جهت

 یبضار  دارای یار اتغ 91 یتمااا  ازای با   ی،اول، احور افق یاساس ةاثال، اؤژا برای گاارد؛ یا

ت اناد  گرفتا   قارار  نماودار  راسات  سامت  نیماة  در نیاز  بردار 91 هر دژی ، همین ب  است؛ اثبت

 اطاژبااات ذخیاارة کسااری یرهااای  باا  اتغاول اتعلاا یاساساا ةدر اؤژااا ضاارایب بیشااترین

 اساتانداردهای  کاارگیری  با   در اشاتباه بار درمااد و    ااژیاات  ذخیارة  کساری  اژوصاول،  اشکوک

 استت افشا یا ارائ  بندی، طبق  شناسایی، گیری، اندازه با ارتبط حسابداری

 اادت  کا   دریافتنی اسناد و ها حساب یرهات اتغ برای ی،دوم، احور عمود یاساس ةاؤژا

 هاا،  گااری سراای  نمایی بیش راکد، دارایی راکد، اوجودی است، گاشت  ها م  سررسید از زیادی

 گیاری،  انادازه  باا  اارتبط  حساابداری  اساتانداردهای  کاارگیری  با   در اشاتباه  ساود،  نمایی بیش

 یرساا  ازای با   و اثبت ضرایب دارای ااژیات ذخیرة کسری و افشا یا ارائ  بندی، طبق  شناسایی،

 یار ک  هاات اتغ  هایی شرکت یندوم ب یاساس ةاؤژا یناست؛ بنابرا انای یبضرا داری اتغیرها

کا  عکاس    هاایی  شارکت  با دارند، پایین اقادیر اتغیرها یردارد و سا باالیی اقادیر ها م  در اول

 تگاارد ای تمایز هستند، حاژت ینا
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 پژوهش یرهایمتغ دوتایی نمودار: 3نمودار 

 

kروشب  شر  باال انتخاب شد، از  یاساس یها اؤژا  منک  از پس means  با شده تعدی 

 یار نمون  ب  اتقلاب و غ  های شرکت یکتاک یبرا ،(ABC) اصنوعی زنبورعس  کلونی اژگوریتم

 یار اتقلاب و غ  هاای  شرکت تاکیک از حاص  نتایج، 4 شمارة نمودارت شد خواهد استااده اتقلب

روش یریکااارگ ت باا کشااد ااای یراول و دوم باا  تصااو یاساساا یهااا اؤژااا  روی باار را اتقلااب

k means  اتقلاب  یار شرکت غ 0093شرکت اتقلب و  900وجود  ةدهند نشا  شده، تعدی 

 استت 9939-9919 یها سال یسال( ط -شرکت 0942)دراجموع 
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 متقلب غیر و متقلب به ها شرکت تفکیک: 4نمودار 

 

 اتقلاب  غیار شارکت   92شرکت اتقلب و  2اتشک  از  ایشده در باال با نمون  ارائ  رویکرد

 در کا   بهاادار  اوراق و باورس  ساازاا   ویژة یاتاتقلب با اراجع  ب  نشر هایشرکتت شد مزاو 

اای  نشاا   ویژه یاتکاا  نشر بررسی گردیدندت انتخاب اند،شده ی نما www.seo.ir سایت وب

 یصاادره در احااکم دادگساتر    یقطعا  یچهاارده ر   یرندةدربرگ 2 و 4، 9 شمارة نشریات دهد

قانو  باازار اوراق بهاادار اصاوب     10 ةااد یاجرا یدر راستا یچهارده ر  این از یکت هر هستند

کنناده از روناد    گماراه  ظااهری  ایجااد  یا  از قب، اناد  صادرشاده  اختلای ی ب  دال ،9934مذرااه 

از  خودداری ی،بادرت ب  اعااالت اوراق بهادار با استااده از اطالعات نهاناعااالت اوراق بهادار، ا

اسناد و ادارک اهم ب  سازاا  بورس و اوراق بهاادار، تخلاف از اقاررات قاانو       و اطالعات ةارائ

اازور و   ةو ترازنااا  دارایای  صاورت  استناد ب  اوهوم انافع تقسیم ادارک، و اسناد یةبازار در ته

 تیگراوارد د

 ؛ پاس فقاط  اسات  یاااژ  هاای صاورت  در تقلاب  اشاخص  طاور با   حاضر پژوهش اوضوع

 با تعریف زیر سازگار بودند: اتقلب در نظر گرفت  شدند ک  های شرکت عنوا ب  هاییشرکت

 بخاش  در م  تعریف ی ک ااژ هایصورت در تقلب با ارتبط ی فقط ب  دالهایی ک   شرکت

صادرشاده   یقطعا  یمرا دادگساتری  احاکم در هام  ادیرا  علی  شد،کاا  ارائ   طورب  اقدا 

 یصتشاخ  قابا   بهادار اوراق و بورس سازاا  ویژة یاتشده در نشر اطالعات ارائ  یاست و با بررس
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 تبودند

 کا    هاایی شارکت عناوا    با   ازباور  شارکت  94 از شارکت  2 تنهاا  رویکارد،  ینبا اعمال ا

 ایان  از یاک عالئم خطر تقلاب هار    گردیدند؛ سپس انتخاب اند،اتقلبان  داشت  یااژ هایصورت

ت شادند  تعیاین  بااال  در شاده  اشاره یةها و اطاب  با رو م  یگزارش حسابرس بررسی با ها شرکت

و  تصاادفی  صاورت با   الزم دقات  یات باا رعا  نیاز  اتقلب غیر شرکت 92 شرکت، 2 اینعالوه بر 

هاا وجاود    م  حسابرسای  گازارش  در تقلاب  خطرعالئم  از کدام یچک  ه شدندانتخاب  یا گون  ب 

 هاای شارکت  یاک تاک برای اوژی ، نمونةشرکت در  92 این از یک یچه منک  توضیحنداشت  باشدت 

ساال   یک یاتقلب از گزارش حسابرس یها در اورد شرکت اندت نداشت  قرار اتقلب یراتقلب و غ

 ،اسات  دادگساتری  احااکم  درجرم  اعالم یخقب  از تار ااژی سال ینجاا در ک  تقلب وقوعقب  از 

 شده تعدی  k-means یتماژگور یریکارگ ب  از حاص  نتایجت شد استااده خطرعالئم  یینتع برای

 هاات  از شارکت  شاش  پیشانهادی،  اژگاوریتم  کا   است یناز ا حاکی مزاو ، نمونة ینا یبر رو

 همگای  نیز اتقلب غیر شرکت ده از و دهدیاتقلب قرار ا ةدر خوش یدرست ب  را اتقلب شرکت

کا    اتقلبای  شارکت  تنهاا  باا  رابطا   در یشترب هایبررسیت گیرندای قرار اتقلب یرغ ةدر خوش

عالئم خطار   یریکارگ ب  با ک  دهدای نشا  نیز است، گرفت  قرار اتقلب یراشتباه در خوش  غ ب 

شارکت  زاارة  در شارکت  یندو سال قب  شرکت ااکور، ا یشده در گزارش حسابرس تقلب ارائ 

از وقاوع تقلاب    سال یکاز  بیش ةجرم با فاصل اعالم زیاد احتمال ب  و گیرد یا یاتقلب جا های

 رویکارد  مزااو   از حاصا   یجنتاا  0 ةشامار  نگااره صاورت گرفتا  اساتت     یاااژ  یهاا  در صورت

 k-means  تدهد ای نشا  را مزاو  های داده روی بر شده تعدی 
 

 شده تعدیل k-means حاصل از آزمون روش نتایج: 2 نگاره

 اعیار عملکرد درصد

 کلی صحت 99/14%

 دقت 922%

 فراخوانی 29/31%

99/10% F Measure 
13/10% G mean 

 از قبا   تقلاب  وقاوع  زاانی دورة ایانگین ک  است این از حاکی پیشین های پژوهش نتایج

 هاای  شارکت  منکا   از پاس  رو، نیا (ت ازا0290 تقلاب،  یازا  ام راهنمای) است ااه 93 م  کشف



 25 …یمال يها بينی تقلب در صورت پيش براي یننو محاسباتی رویکرد یک ارائة

 غیراااژی  و اااژی  اتغیار  42 از پاژوهش  نظاری  ابانی با اطاب  ،شد ییناتقلب ب  شر  باال تع

 اااژی  وضاعیت  رشاد،  اندازه، کارایی، نقدینگی، ها، دارایی ترکیب سودموری، ااژی، اهرم با ارتبط

 درخات  هاای  روش هماراه  با   حساابرس  تغییار  و حسابرس تصدی دورة حسابرس، اندازة کلی،

 اااژی  هاای  صورت در تقلب بینی پیش برای بوستینگ اژگوریتم و پشتیبا  بردار ااشین تصمیم،

 م  وقاوع  از قبا   ساال  دو و تقلاب  وقاوع  از قبا   ساال  کی یها سال از کیهر  یبرا ترتیب ب 

 شده استت استااده

 یار غ هاای  شارکت  تعداد با یس شرکت( در اقا 900اتقلب ) یها تعداد شرکت ک  ییازمنجا

 رو یان ازا داریام؛ سروکار  نااتواز  دادة اجموع  یککمتر است، با  بسیار( شرکت 0093) اتقلب

اساتااده خواهاد    اعرفای کردناد،   (0223و همکارا  ) یه رویکردی ک  از اسئل  ینح  ا برای

 یهاا  نمون  برای اوزو  یعتوز یریکارگ ب  اصلی یدةنام دارد، ا 24یسینک  مد رویکرد این درشدت 

 یبای ترک هاای  داده یناسات؛ بناابرا   یاادگیری هاا در   م  دشاواری  سطح با اطاب  یت،طبقات اقل

 باا  یسا  تار اسات، در اقا   هاا ساخت   م  یاادگیری کا    اقلیتای طبقاات   یها نمون  یبرا یشتریب

 تشود ای ایجاد ،تر است ها مسا  م  یادگیریک   یتیطبقات اقل های نمون 

ت باشاد  همراه ی امکن است با سو ،برمورد عملکرد ادل برای یماوزش یها داده یریکارگ ب 

 21بارازش  یش)با  دارناد  نمونا   کارد   حااظ  با   تمای  یادگیری، یجا ب  ها ادل اوارد بیشتر در

 اساتااده  21ی ال 92اتقاب  با  اعتبارسنجی از اشک  یناجتناب از ا برای پژوهش ینها(ت در ا داده

 باا  و شاود  ای داده ماوزش باقیمانده یةال 1ادل با استااده از  ی ،هر ال برای بنابراین؛ است شده

 9 شامارة  نگااره ت شاد  خواهاد  احاسب  عملکرد ایانگین یتت درنهاگردد ای مزاو جداشده  الیة

t) تقلب از قب  سال یک برای پیشنهادی های ادل برمورد از حاص  نتایج 1 )تدهد ای نشا  را 

 

t) تقلب از قبل سال یک پیشنهادی های مدل از حاصل نتایج: 3 نگاره 1) 

  تصمیم درخت پشتیبا  بردار ااشین بوستینگ اژگوریتم

 کلی صحت 3/19% 3/24% 3/11%

 دقت 1/19% 2/21% 1/22%

 فراخوانی 3/19% 3/24% 3/11%

1/11% 2/24% 3/19% F Measure 
222/2 219/2 102/2 AUC 
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 پیشانهادی  هاای  ادل عملکرد اعیارهای نتایج شود، ای اشاهده باال نگاره در ک  طور هما 

 باردار  ااشاین  تصامیم،  درخات  هاای  اادل  بود  اناسب از حاکی تقلب، وقوع از قب  سال یک

 هاای  اادل  عملکارد  اقایسة انظور ب ت است تقلب بینی پیش برای بوستینگ اژگوریتم و پشتیبا 

 فارض  بررسی برای بنابراین شد؛ خواهد استااده مااری های مزاو  از تقلب کشف در پیشنهادی

( KS) اسامیرنوف  -کوژموگاوروف  مزااو   از شاده  احاسب  عملکرد اعیارهای توزیع بود  نراال

  H0   فارض  رد از حااکی  درصاد  1 اعنااداری  سطح در مزاو  این از حاص  نتایجت شد استااده

 دار عالاات  رتباة  مزااو   از بنابراین است؛ عملکرد ارزیابی اعیارهای توزیع بود  نراال بر ابنی

 نگااره ت شاد  خواهاد  استااده عملکرد ارزیابی اعیارهای اقایسة برای( Wilcoxon) ویلکاکسو 

 ارزیابی اعیار برای را( Wilcoxon) ویلکاکسو  دار عالات رتبة مزاو  از حاص  نتایج 4 شمارة

F عملکرد Measure تاااوت  کلای  حاژات  درت دهاد  اای  نشا  تقلب، وقوع از قب  سال یک 

 دارد؛ وجاود  بوستینگ اژگوریتم و پشتیبا  بردار ااشین با تصمیم درخت عملکرد بین اعناداری

 غیار  و اتقلاب  هاای  شارکت  بندی طبق  برای تری اناسب روش تصمیم درخت اژگوریتم رو ازاین

 تاست اتقلب

 

 (Wilcoxon) ویلکاکسون دار عالمت رتبة آزمون از حاصل نتایج: 4 نگاره

 ها کننده بندی طبق  مزاو  مااره Z مااره Z مااره احتمال

 پشتیبا  بردار ااشین و تصمیم درخت 222/2 -130/3 222/2

 بوستینگ اژگوریتم و تصمیم درخت 222/2 -130/3 222/2

 بوستینگ اژگوریتم و پشتیبا  بردار ااشین 222/04 -111/3 222/2

 

  تقلاب  از قبا   ساال  دو بارای  پیشانهادی  هاای  ادل برمورد از حاص  نتایج 1 شمارة نگاره

(t 2 )تدهد ای نشا  را 

 

t) تقلب از قبل سال دو پیشنهادی های مدل از حاصل نتایج: 5 نگاره 2) 

  تصمیم درخت پشتیبا  بردار ااشین بوستینگ اژگوریتم

 کلی صحت 4/12% 1/20% 4/22%

 دقت 1/12% 9/24% 3/22%
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  تصمیم درخت پشتیبا  بردار ااشین بوستینگ اژگوریتم

 فراخوانی 9/12% 1/20% 4/22%

4/22% 2/20% 4/12% F Measure 
239/2 290/2 191/2 AUC 

 

 قبا   ساال  دو در پیشنهادی های ادل عملکرد شود، ای اشاهده 1 شمارة نگاره در چنانک 

 حاکی پیشنهادی های ادل عملکرد ای اقایس  بررسیت است اتااوت یکدیگر با نیز تقلب وقوع از

 اژگاوریتم  و پشاتیبا   باردار  ااشاین  با   نسابت  تصمیم درخت عملکرد اعیارهای بود  بهتر از

 دار عالاات  رتباة  مزااو   از حاصا   نتاایج  1 شمارة نگارهت است تقلب بینی پیش برای بوستینگ،

 از قبا   ساال  دو برای را  F-Measure عملکرد ارزیابی اعیار برای( Wilcoxon) ویلکاکسو 

 ویلکاکساو   دار عالاات  رتباة  مزااو  حاصا  از   جینتاا  رو، ازایان  دهاد؛  اای  نشاا   تقلاب،  وقوع

(Wilcoxonن )و با یپشات  باردار  نیااشا  باا  سا  یاقا در میدرخات تصام   یاز برتار  یحاک زی 

 استت یااژ یها کشف تقلب در صورت یبرا ،نگیبوست تمیاژگور

 

 (Wilcoxon) ویلکاکسون دار عالمت رتبة آزمون از حاصل نتایج: 9 نگاره

 ها کننده بندی طبق  مزاو  مااره Z مااره Z مااره احتمال

 پشتیبا  بردار ااشین و تصمیم درخت 222/2 -130/3 222/2

 بوستینگ اژگوریتم و تصمیم درخت 222/2 -130/3 222/2

 بوستینگ اژگوریتم و پشتیبا  بردار ااشین 222/9219 321/9 229/2

 

 ارزیاابی  اعیارهاای  اقایساة  برای( U مزاو ) ویتنی ان مزاو  از پژوهش این در همچنین

t) تقلب وقوع از قب  سال یک عملکرد 1 )م  وقوع از قب  سال دو با (t 2)، خواهد استااده 

 نشاا   پیشانهادی  هاای  اادل  از یاک  هر برای را مزاو  این حاص  از نتایج 2 شمارة نگارهت شد

 تدهد ای
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 (U آزمون) ویتنی من آزمون از حاصل نتایج: 7 نگاره

 ها کننده بندی طبق  مزاو  مااره  Z مااره  Z مااره احتمال

 تصمیم درخت 222/9102 -191/9 222/2

 پشتیبا  بردار ااشین 222/0211 -211/2 222/2

 بوستینگ اژگوریتم 222/2139 119/1 222/2

 

 هاای  اادل  عملکرد بین اعناداری تااوت شود، ای اشاهده 2 شمارة نگاره در ک  طور هما 

t) تقلاب  وقوع از قب  سال یک در پیشنهادی 1 )م  وقاوع  از قبا   ساال  دو و (t 2 ) وجاود 

 در تقلاب  بینی پیش برای قب ، سال یک های داده از استااده گرفت نتیج  توا  ای رو ازاین دارد؛

 روش ب  ویژگی انتخاب از حاص  نتایج همچنین داشت؛ خواهد بهتری عملکرد ااژی های صورت

 ساود  سهام، صاحبا  حقوق ب  ها بدهی ک  اتغیرهای سوداندی از حاکی همبستگی، بر ابتنی

 ها، دارایی جمع ب  کاال اوجودی ها، دارایی ک  ب  دریافتنی های حساب ها، دارایی ک  ب  ناخاژص

 و حساابرس  انادازة  هاا،  دارایای  ک  طبیعی ژگاریتم ها، دارایی ک  ب  نقد وج  نسبت منی، نسبت

 تداشت تقلب کشف برای حسابرس تصدی دورة

 

 شنهادهایو پ یریگجهی. نت5

 انصااان   و درسات  با   نسابت  گااارا   سراای  ینا اطم ی،شرکت های شکست و ها رسوایی

 ادیریت ،شده گزارش اوارد یشتررا اخدوش کرده استت در ب یتجار یواحدها های حساب بود 

 با   عماوم،  با   خاود  دژخاواه  یجانعکااس نتاا   یشرکت برا یااژ یها صورت یکار دست طری  از

فعاال از تقلاب در    احیطای  در رو یان ازا ؛و پنها  ساختن م  اباادرت کارده اسات    یبردار کاله

ت باود  خواهاد  کااراتر  وااؤثرتر   بسایار  یان کشف تقلب با کمک را یسازوکارها ی،ااژ یها صورت

و کشاف   یشاگیری پ بارای  اثاربخش  راهکااری  ینیااش یادگیریبر ماار و  یابتن های تکنوژو ی

 هاای  شایوه ا ین اسئل  پرداخت  شد ک  میا ین اقاژ  نخست ب  بررسیدر ا رو ینازا ؛تقلب هستند

 یحسابرسا  های گزارش از استااده با را یراتقلباتقلب و غ های شرکت یکااکا  تاک یکاو داده

در  شاده  عالئم خطر اشااره  91ن سؤال از یب  ا ییگو پاسخ یبرا کنند  یها فراهم ا شرکت ةساالن

 یبناد  و خوشا   یاساسا  ةاؤژاا  ی تحل یکاو داده های شیوهب  همراه  ،042 یاستاندارد حسابرس

 هاای  شرکت یکشده ااکا  تاک ارائ  رویکرد ک  بود یناز ا یپژوهش حاک های یافت استااده شدت 



 23 …یمال يها بينی تقلب در صورت پيش براي یننو محاسباتی رویکرد یک ارائة

 یاا ساؤال اطار  شاد کا  م     ایان سپس  کند؛ ایفراهم  را اتقلب یراتقلب و غ ةنمون  ب  دودست

 بارای  کمای  اادژی  ها، شرکت ساالن  های گزارش غیرااژی و ااژی اطالعات از استااده با توا  ای

 بارای  باشاد   باژقوه تقلب کشف برای خودکار تحلیلی روش یک گر بیا  ک  داد ارائ  تقلب کشف

و  اااژی  اتغیار  42 از پاژوهش  یشاینة و پ ینظار  اباانی  باا  اطااب   یزسؤال ن ینب  ا ییگو پاسخ

 اساتااده  بوساتینگ  روش و پشاتیبا   بردار ااشین یم،درخت تصم های شیوهب  همراه  یرااژیغ

 یبرا یشنهادی،پ یها دال بر عملکرد اناسب ادل یگر وجود شواهد ا یپژوهش ب یهاافت یت شد

 ویلکاکساو   دار عالاات  رتباة  مزااو  حاص  از  جینتااستت  یااژ یها بینی تقلب در صورت پیش

(Wilcoxonن )و با یپشات  باردار  نیااشا  باا  سا  یاقا در میدرخات تصام   یاز برتار  یحاک زی 

 ویتنای  ان مزاو  جینتا نیهمچن ؛بود یااژ یها کشف تقلب در صورت یبرا ،نگیبوست تمیاژگور

 اااژی  هاای  صاورت  در تقلاب  بینای  پیش برای قب  سال یک های داده دهد ی( نشا  ا  مزاو )

 یهاا  پاژوهش  نتاایج  باا  پاژوهش  ایان  نتایج یطورکل ت ب است قب  سال دو های داده از تر اناسب

 همکااارا  و کااینسااکی ،(0220) سااپاتیس ،(0222) همکااارا  و فااروز ،(9111) پرسااونس

 ،(0294) همکاارا   و هواناگ  ،(0290) همکاارا   و مژاد   ،(0222) همکارا  و کرکوز ،(0224)

 کااوی  داده هاای  شایوه  ساوداندی  بار  ابنی( 0291) همکارا  و ژین و( 0294) همکارا  و چن

 تدارد اطابقت ااژی های صورت در تقلب بینی پیش برای

 هاای  دستگاه سایر و ااژیاتی نهادهای داخلی، و استق  حسابرسا  برای پژوهش این نتایج

 ساایر  و هاا  باناک  اعتبااری،  بنادی  رتبا   اؤسساات  اااژی،  گارا   تحلیا   و گاارا  سراای  دوژتی،

از تقلاب   یا ناده یب  ااوارد فزا  دیبا یحسابرس یها  یرو ااروزهت است استااده قاب  اعتباردهندگا 

 با   ،یکااو  داده یهاا  وهیشا بینای   و پایش  یبناد  طبقا   ةشرفتیپ تیکنندت قابل یدگیرس را یاد

 تکند یاتقلبان  کمک ا یااژ یدر کشف گزارشگر یداخل و استق  حسابرسا 

 و یاعتبار یهاسس ؤا و هابانک م ،یب یهاشرکت تیفعاژ اتااوت تیااه  یدژ  ب  توج  با

 جینتاا  نیبناابرا  ؛اناد  شاده  حاف اورداطاژع ة جااعه از ها شرکت گون  نیا ی،ااژ یها یگر واسط 

عالئام خطار اارتبط باا تقلاب در       یبررسا  پاس ؛ سات ینها  شرکت یتماا ب  میتعم قاب  پژوهش

هاا و   شارکت  نیا ا ةاتقلبانا  یااژ یها کشف صورت یبرا یادژ ةارائ نیو همچن یااژ یها صورت

 شانهاد یپ ناده یم گارا   پاژوهش  با   نیهمچنا  ؛باژقوه باشاد  یپژوهش اوضوع تواند یا ،اؤسسات

 ،یبناد  و طبقا   یژگیو انتخاب ،یبند خوش  یبرا یکاو داده یها وهیش ریسا از استااده با شود یا

 ییهاا  تیاحادود  پژوهش نیاقدام کنندت در انجام ا یشنهادیاژگو و چارچوب پ دییو تث یبررس ب 
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 :داشت وجود ریب  شر  ز

 و م  عل  اورد در پژوهشی نیازاند خود ک  بعد سال در ااژی های صورت اکثر اجدد ارائة

 نشاده  ارائا   تجدیاد  و شاده  ارائا   تجدیاد  اطالعات بین تااوت نبود  یا بود  دار اعنی همچنین

 تاست

 نتاایج  تاا  شاد  سابب  بلنداادت،  در ها شرکت ااژی اطالعات و ها داده ب  دسترسی نداشتن

 هاای  دوره با   تعمایم  قابا   م  نتاایج  بنابراین باشد؛ کوتاهی زاانی دورة ب  احدود تنها پژوهش

 تبود نخواهد بلندادت زاانی

 

ها یادداشت  

2- Association of Certified Fraud 

Examiners 

1- Financial Statements Fraud 

4- Stepwise-Logistic Models 3- Data Mining 

6- Discriminant Analysis 5- Artificial Neural Networks 

8- Bayesian Belief Networks 7- Decision Trees 

10- Markovian Learning Estimation 

of Distribution Algorithm 

9- Fuzzy Rule-Based Classifiers 

12- Integrated Rough Set Analysis 11- Growing Hierarchical Self-

Organizing Map 

14- Cybersecurity 13- Biomedicine 

16- Unsupervised 15- Supervised 

18- Associative Rule Mining 17- Clustering 

20- Data Integration 19- Data Cleaning 

22- Data Transformation 21- Data Selection 

24- Knowledge Representation 23- Pattern Evaluation 

26- Boosting 25- Support Vector Machines 

28- Numerosity Reduction 27- Dimensionality Reduction 

30- Wavelet Transforms 29- Data Compression 

32- Attribute Subset Selection 31- Principal Components Analysis 

34- Text Mining 33- Bioinformatics 

36- Image Analysis 35- Pattern Recognition 

38- Wrapper 37- Noisy 
40- Pearson’s Correlation Coefficient 39- Filter 

42- Kullback-leibler 41- Mutual Information 

44- Non-Leaf Nodes 43- Root Node 

46- Branches 45- Leaf Nodes 

48- Cut-off value 47- Recursive Process 
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ها یادداشت  

50- Vapnik 49- Statistical Learning Theory 

52- Regression Estimation 51- Pattern recognition 

54- Marketing 53- Financial Time-Series Forecasting 

56- Text Categorization 55- Estimating Manufacturing Yields 
58- Hand Written Digit Recognition 57- Face Detection 

60- Binary Classifier 59- Medical Diagnosis 

62- Decision Function 61- Optimal Separating Hyperplanes 

64- Training Set 63- Training Examples 

66- Default Rule 65- Accuracy 

68- Test Set 67- Subroutine 

70- Confusion Matrix 69- Classifier Performance 
72- Precision 71- Overall Accuracy 
74- ADASYN 73- Recall 
76- 10-Fold Cross Validation 75- Overfitting 

 

 منابع

 الف. فارسی

 یگزارشاگر  شناساایی  در ژجستیک رگرسیو (ت کاربرد 9910) حسن زژقی، و حسین اعتمادی،

 ت919-941(، 19)99 ،حسابرسی دانش .اتقلبان  یااژ

 و حساابرس  تصادی  دورة رابطاة باین   بررسی(ت 9911) سمان  صدقیانی، برزگری و پرویز پیری،

 بار  تهارا   بهاادار  اوراق باورس  در شده پایرفت  های شرکت سود کیایت با حسابرس تغییر

 ت19-11 ،(0)3 ،حسابداری های پیشرفت کاسنیکت ادل اساس

 اعیاار  و( درماد رشد اختالف) ااژی اعیار رابطة(ت 9919) سپیده زاده، سرداری و مزیتا جهانشاد،

 ،(99)4 ،حساابداری  پاژوهش  اتقلبانا ت  ااژی گزارشگری با( کارکنا  تعداد رشد) غیرااژی

 ت939-913

 تجدیاد  بار  سود کیایت تثثیر بررسی(ت 9914) احمدحسین مرانی، قدیریا  و شکراژ  خواجوی،

 ت34-11 ،(0)2 حسابداری، های پیشرفت تااژی های صورت ارائة

: اااژی  گزارشاگری  در تقلاب  کشف در ااژی های نسبت توانایی(ت 9931) احمدحسین صارزاده،

 ت919-992 ،(9)9 ،حسابداری دانشت الجیت تحلی 

 اطاژعاة (ت 9919) اااین  دهکاردی،  فروغای  و عباس سید هاشمی، کاابیز؛ حقیقی، فرقاندوست

 در شاده  پایرفتا   هاای  شارکت  ااژی های صورت در تقلب ااکا  و سود ادیریت بین رابطة
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 ت13-42 ،(11)94 ،حسابرسی دانش تهرا ت بهادار اوراق بورس

: حسابرسای  و حساابداری  ضاوابط  و اصاول (ت 9914) حسابرسای  اساتانداردهای  تادوین  کمیتة

 تحسابرسی سازاا  تهرا ، پنجم، و بیست چاپت حسابرسی استانداردهای

 وقاوع  احتماال  بر اؤثر خطر عواا  شناسایی(ت 9919) رضا زارع، و راحل  رستمی، جواد؛ ارادی،

 شارکتت  ااژی عملکرد بر ها م  تثثیر بررسی و حسابرسا  دید از ااژی گزارشگری در تقلب

 ت929-949 ،(9)1 ،حسابداری های پیشرفت
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