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 حسابداري در تقلب با حجيم هايداده رابطه
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 2اتيب یمصطف
 خاتم دانشگاه مديريت حسابداری رشته ارشد كارشناسی دوره دانشجوی

  
 (1397 مرداد 22 پذيرش: تاريخ ؛1397 فروردين 27 دريافت: )تاريخ

 كه دهند، می دست از سالیانه تقلب() یهاجعل در را خود درآمدهای از %5 حدود تجاری هایسازمان

 2017 سال در گوان و رضايی كند. تجاوز نیز دالر تريلیون 3.5 مرز از تواند می جهان سرتاسر در رقم اين

 رايیكا و صداقت به رسانی آسیب موجب آن وجودی استمرار و تقلبی مالی صورتهای وجود كه يافتند

 تحلیل و تجزيه و حجیم هایداده الگوريتم بررسی با تا دارد درنظر مطالعه اين گردد. می مالی بازارهای

 هایداده از تحقیق اين در بپردازد. آنها با برخورد نحوه و جعلی مالی صورتهای در تقلب وجود به آنها

 و دانشگاهیان اتنظري اساس بر شود.می استفاده حسابداری هایتقلب در آنها تحلیل و تجزيه و حجیم

 نكات اين حجیم هایداده از استفاده و هاسودمندی ارتباط، تقاضا، اهمیت، با رابطه در چینی متخصصین

 حسابداری هایتقلب و جعل در آن رابطه و حجیم هایداده تحلیل و تجزيه برای تقاضا -1 شد: دريافت

های حجیم بايد از سطوح كارشناسی و فارغ التحصیلی وارد داده تحلیل و تجزيه-2 يافت؛ خواهد افزايش

های درسی های حجیم بايد در برنامهوضوعات مورد بحث در دادهبسیاری از م -3برنامه های تجاری شوند؛ 

های تجزيه و تحلیل توصیفی و پیش بینی داده هایسیاری از تكنیكب-4حسابداری و بازرگانی وارد شوند؛ 

 .]9[حجیم در آموزش و روش انجام امور حسابداری اهمیت دارند

 

 .7تقلب كشف ،6تقلب ،5حسابرسی ،4حسابداری ،3حجیم هایداده كليدي: هايهواژ
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 مقدمه 
 به راجع زيادی هایداده هاشركت است. افزايش حال در ایفزاينده شتاب با امروز دنیای در هاداده حجم

 2013 سال در آلهورست كنند.می پردازش و آوری جمع خود داخلی عملیات و كنندگان تأمین مشتريان،

 جايگاهی به را حجیم های داده اصطالح اول نگاه در حجیم های پول به حجیم های داده تبديل مقاله در

 بسیار اطالعات از ای مجموعه اغلب حجیم های داده باشد. وسیع اطالعات از مملو كه كند می تشبیه

 باشد. می اطالعات پردازش سنتی ابزارهای توانايی از فراتر آنها تحلیل و تجزيه و مديريت كه است بزرگی

 افزوده اطالعات حجم به روزانه هاشركت در زيرا دارد كارها و كسب در مهمی نقش حجیم هایداده امروزه

 ترمهم همه از و تحلیل و تجزيه محاسبات، بندی، طبقه ساختاربندی، سازی، ذخیره بنابراين شود؛می

 .]8[شود ويژه توجه آنها به است نیاز كه هستند مواردی از هاداده امنیت

 خود درآمدهای از %5 حدود تجاری هایسازمان ]2[شدهگواهی تقلب بازرسان انجمن هایيافته اساس بر

 در دالر تريلیون 3.5 مرز از تواند می رقم اين كه دهند، می دست از سالیانه تقلب() یها جعل در را

 رسانی آسیب موجب آن وجودی استمرار و تقلبی مالی صورتهای ارائه و وجود .كند تجاوز جهان سرتاسر

 شده ذخیره اطالعات درصد 98 از بیشتر حاضر حال در .]9[گردد می مالی بازارهای كارايی و صداقت به

 و ارنست اخیر مطالعات بود. درصد 25 درحدود نسبت اين2000 سال در كه حالی در است الكترونیكی

 گیرندمی كار به را ثبت میلیون 10 از بیشتر معامالت(رويدادها ) درصد %79 دهد می نشان (EY) 1يانگ

 نیازمند و بوده )سنتی( معمولی گسترده صفحه هایكاربرگ توان از خارج معموال اطالعات از حجم اين كه

 هایتقلب وجود و هاداده حجم رشد هستند. سريع پاسخگويی برای تر مدرن و تر پیچیده ابزارهای

 عصر در حسابداران عملی و نظر مورد آموزشی هایمهارت رشد انگیزه كه شودمی باعث حسابداری،

 های رسانه ،2ابری های فضا )مانند اطالعات تكنولوژی هایپیشرفت يابد. ارتقاء بزرگ(كالن ) هایداده

 نگهداری در و دهند افزايش را خود اطالعات حجم تا سازدمی قادر را هاسازمان تحلیلگری( و اجتماعی

 پرسرعت حجیم، اطالعات "ظهور  را حجیم هایداده (2014) 3گارتنر تعريف مطابق باشند. پیشگام آنها

 "باشد آگاهانه گیری تصمیم و بینش جهت در اطالعات صرفه به مقرون پردازش نیازمند كه متنوع و

 كند.می تشريح ارزش و تنوع سرعت، حجم، در را هاداده كالن پنجم نسل IBM (2015،) كند. می تعريف

 درباره تحقیق جعل، بررسی مثل متنوعی هایروش مالی هایتقلب كشف خدمات دهنده ارائه موسسات

 روش عنوان رابه ... و سايبری سايبری/امنیت جرائم عینی، شواهد كار، و كسب ارزشیابی رشوه، و فساد

 حال عین در و هاچالش اطالعات، كردن ديجیتالی گیرند. می نظر در تقلب كشف برای مهمی های

 .]3[است نموده فراهم تقلب كشف حسابداران برای را هايیفرصت
 كل( دفتر )مانند يافته ساختار اطالعات از زيادی میزان كسب توانايی تقلب امور حسابداران حاضر حال در

 نتیجه، در دارند. را سنتی غیر منابع با توام را متون( يا صوتی های فايل ايمیل، )مانند ساختار بدون و
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 نمونه، بطور نمايند.می استفاده نیز خود هایبررسی در پیچیده مدرن ابزارهای از تقلب امور حسابداران

 نمايندمی استفاده دهیگزارش و تحلیلی ابزارهای و كاوش وب، اجتماعی، رسانه از تقلب كشف حسابداران

 گزارش يانگ اند ارنست موسسه توسط كه نیز تقلب امور حسابداری هایروش و الگوها با موضوع اين كه

 داد خواهند قرار نظر مد افزايش را داده تحلیل و تجزيه از استفاده ابتدا عمل در است. مرتبط است شده

 مالكیت سرقت يا عملیات بحرانی نقاط در اختالل وجوه، غیرمجاز )انتقال سايبری نفوذهای به سپس و

 داخلی كارمندان تهديدهای و اهمیت( با ديجیتال اطالعات ساير و محرمانه شخصی هایمعنوی/داده

 غیرمجاز، معامله ،IP سرقت جعل، ها، داده تخريب يا دستكاری داخلی، كارمندان های)خرابكاری

 حسابداران روی پیش جعل عوامل ترين ريسك پر عنوان به را اطالعات( تكنولوژی خرابكاری يا جاسوسی

 .]9[نمايند می توجه تقلب كشف
 استاندارد، كنندگان تدوين كنندگان، استفاده عالقه مورد هایموضوع از يكی همواره اطالعات كیفیت

 اطالعاتی سیستم جايگاه تقويت و حفظ موجب تواند می زيرا است، بوده محققین و گذار قانون مجامع

 بواسطه شده ايجاد هایفرصت از استفاده با بايستی نیز تقلب امور حسابداران .]1[شود. می حسابداری

 مالی صورتهای در جعل از جلوگیری و رديابی در خود هایمهارت تا ببرند را بهره حداكثر حجیم هایداده

 ريسك تا است پیچیده تحلیلی های پايگاه و ابزارها از استفاده نیازمند حجیم هایداده نمايند. تقويت را

 انتظار اينكه به توجه با شوند. شناسايی صحیح و كارآمد صورت به را جعلی مالی صورتهای در بالقوه های

 به تقلب كشف حسابداران و بازرسین است الزم بنابراين شوند بزرگتر آينده در حجیم هایداده رودمی

 باشند. تقلب احتمال با مالی صورتهای در ريسك میزان ارزيابی و هانظمیبی جستجوی در ایويژه طور

 حجیم هایداده عصر در تقلب امور حسابداری ويژه هایمهارت تقاضای از آگاهی منظور به تحقیق اين

 سازی يكپارچه با مرتبط ذهنی هایبینش تا دهدمی انجام متخصصین و دانشگاهیان روی را هايیبررسی

 از آمده بعمل هایبررسی از همچنین دهد. قرار مطالعه مورد تجاری های برنامه در را حجیم هایداده

 رابطه و حجیم هایداده تحلیل و تجزيه برای تقاضا كه شد دريافت نكات اين دانشگاهیان و متخصصین

 هایداده تحلیل و تجزيه آموزش كه است نیاز و يافت خواهد افزايش حسابداری هایتقلب و جعل در آن

 زيرا شود بازرگانی و حسابداری درسی هایبرنامه وارد التحصیلی فارغ و كارشناسی سطوح از بايد حجیم

 انجام روش و آموزش در حجیم هایداده بینی پیش و توصیفی تحلیل و تجزيه هایتكنیك از بسیاری كه

 .]9[دارد ضرورت حسابداری امور
 حجیم هایداده عصر در حسابداران باوری دير به احتیاج

 هایداده مجموعه خصوصیات عنوان و تنوع داده ها را به سرعت سه عامل حجم، 2001 سال در لنی دانگ

 هایپول به حجیم هایداده تبديل مقاله در 2013 درسال آلهورست آن از بعد و ]4[نمود مطرح حجیم

 با عملیاتی از هم و مفهومی نظر از هم و پرداخت ها داده رشد در موثر عوامل جستجوی به ،]8[حجیم

 نمود. مطرح چهارم مولفه عنوان به نهايت صحت اطالعات را در و شد. مواجه زيادی های چالش
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 (2017) دیاسن و اسي كینی، مك نوشته " حجیم هایداده عصر در حسابداران باوری دير به احتیاج" مقاله

 تشويق حسابداران پرسشگری هایمهارت تقويت به را مربیان و نموده ارائه فرد به منحصر اندازیچشم

 در و باشند شكاک و بدبین حجیم هایداده تحلیل نتايج مورد در خواهدمی دانشجويان از وی .]7[نمود

 كه: شود می مطرح چنین مقاله اين از هايی قسمت در نمايند. مطرح مناسب سواالت ها،تحلیل با رابطه

 بااليی تقاضای از ديده آموزش گرانِتحلیل بین آنها تحلیل و تجزيه و حجیم هایداده موءثر هدايت

 شناخت نیازمند حسابداران توسط حجیم هایداده تحلیل و تجزيه موثر هدايت درباره بحث است. برخوردار

 درباره مذكور مقاله در دارد. وجود هايی كمبود حوزه اين در كه است، نیاز مورد های مهارت كسب و كافی

 نیازدارند ديرباور تحلیلگر يك عنوان به حجیم هایداده تحلیل و تجزيه های روش به حسابداران اينكه

 های حوزه با متناسب و مفید سواالت پرسش طريق از بايستی كه شود می مطرح نیز و شود می بحث

 ارائه گیری،اندازه هایمحدوديت درک شامل ها حوزه اين شود. كشیده چالش به تحلیلگران ذهن مربوطه،

 است الزم است. آنها اثرات و قیاسی استدالل ها،داده مجموعه سازیيكپارچه و آماری هایچالش مجدد،

 عصر در نمونه يك و تهیه كلی چارچوب يك ديرباور منتقدان به حسابداری دانشجويان نگرش تبديل برای

 تحلیل و تجزيه به حوزه هر به مربوط مفاهیم توضیح با اساس اين بر و شود تشريح حجیم هایداده

 دادهای مجموعه درک و تحلیل و تجزيه هنگام حسابرسان و حسابداران شود. پرداخته حجیم هایداده

 تحلیل تفسیر به تنها نه حجیم هایداده تحلیل دهند. قرار نظر مد نیز را" باوری دير "است  نیاز حجیم

 درست ابزار انتخاب و ذهنی تصويرسازی با تا سازدمی قادر را گرتحلیل بلكه كند، می كمك گران

 .]10[دهند ارتقاء خود در را مسئله حل و بینیپیش هایمهارت
 قضاوت عنوان تحت باالتری سطح به حجیم هایداده تحلیل و تجزيه در فردی هایمهارت افزايش با

 هنگام كلیدی هایجنبه شناسايی وسیله به ديرباورانه نگرش از استفاده توانايی رسید. خواهیم حجیم

 .]7[است برخوردار بسزايی اهمیت از مفید سواالت تحلیل و تجزيه و قضاوت

 حسابداري در تقلب كشف براي حجيم هايداده از استفاده
 .]6[كنند تمركز ها داده گردآوری زيان-ارزش/سود و صحت بر دهند می ترجیح بیشتر حسابرسان

 كار هایروش در حجیم هایداده تحلیل و تجزيه از افزون روز استفاده با تقلب امور حسابداران همچنین

 هايیتكنیك گیرند.می بهره گسترده صفحه هایكاربرگ در موجود هایمحدوديت با برخورد برای خود

 اشتباهات با مثبت رابطه وجود به منجر اغلب جو،وپرس و نمودن فیلتر سازی، مرتب دادن، تطبیق مثل

 بینانه، پیش تحلیل و تجزيه داده، تصويرسازی تقلب امور حسابداران امروزه شوند،می جعل آثار رديابی يا

 متعددی پیشرفته ضدجعل هایتكنیك و اجتماعی، شبكه محتوا، تحلیل و تجزيه رفتارها، تحلیل و تجزيه

 به تقلب كشف برای حجیم هایداده تحلیل و تجزيه برای استفاده قابل هایتكنیك گیرند.می كار به را

 است: زير شرح

 بررسی را خواری رانت يا و اداری مالی فساد جعل، هایپرونده تقلب امور حسابداران وقتی ابتدا، در

 از استفاده با و گیرندمی نظر در ایويژه مقررات يا قواعد عنوان به را حجیم هایداده با كار نمايند،می
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 امور حسابداران دوم، مرحله در نمايند.می اقدام بالقوه هایجعل شناسايی و جستجو برای كلیدی كلمات

 تجزيه ساير و مدل بینی پیش از گذشته(، های)رويداد گذشته هایتراكنش از گیریبهره با توانندمی تقلب

 رفتارهای و ريسك پر رويدادهای يا و نام بی مشكوک، هایرويداد تا نمايند استفاده پیچیده هایتحلیل و

 چندين در كاوش با توانندمی تقلب كشف حسابداران سوم، مرحله در نمايند. شناسايی را جعل برای بالقوه

 ارتباطات تا نمايند استفاده آنها پااليش و ها(نهاد ساير اطالعاتی هایپايگاه )مانند داده پايگاه مختلف منبع

 نمايند. شناسايی را نشده افشا اشخاص جعلی هایهويت و منافع تضاد مستعار، اسامی ها،آدرس پنهان،

 استفاده اجتماعی هایشبكه در شده منتشر اطالعات از توانندمی تقلب كشف حسابداران چهارم، مرحله در

 يافته ساختار هایداده مشاهده با تا نمايند كسب واقعی غیر گرانمعامله درباره اطالعاتی آنها رديابی با و

 استخراج امكان پنجم مرحله در نمايند. رديابی و تحلیل ادراكی چارچوب قالب در را آنها نیافته، ساختار و

 ها،ايمیل هزينه، جزئیات معامالت، رويدادهای شرح روزنامه، دفاتر شده ثبت متنی های داده زيادی مقدار

 كارمندان از اطالعات كسب اطالعات، كننده ذخیره هایديسكت ها،سخنرانی اسناد، اجتماعی، هایرسانه

 با متن تحلیل و تجزيه يا كاوی داده از تقلب امور حسابداران دارد. وجود نیز مرتبط هایسازمان ساير و

 را خام هایداده بین دار معنا ارتباط وجود تا نمايندمی استفاده آماری هایتكنیك و اكتشافی قوانین

 در ببرند. پی سازمان در تطابق عدم موارد يا بالقوه هایجعل شناسايی به آن كمك با تا نمايند كشف

 آماری، های گراف و نمودارها سنتی، گسترده صفحه هایكاربرگ بر عالوه تقلب امور حسابداران نهايت،

 بین ارتباط نحوه درک در سعی مرتبط های پازل چیدن و ها داده تصويرسازی هایتكنیك از استفاده با

 .] 9[نمايندمی هارويداد و ها داده

 عملی پرسشنامه نتايج

 و دانشگاهیان از نفر 115 بین در و گرديد طراحی وانگ و رضايی توسط ای پرسشنامه 2017 سال در

 هایداده افق (1) شد: ارئه زير گروه چهار در آن نتايج كه گرديد توزيع تقلب كشف حسابداران از نفر 142

 حسابداری و حجیم هایداده سازی يكپارچه روش (2) آنها؛ در تقلب كشف حسابداری هایروش و حجیم

 (4) و حوزه؛ اين در آموزشی هایبرنامه محتوای و هاپیامد (3) تجاری؛ آموزشی های برنامه در تقلب امور

 و حجیم هایداده عصر در تقلب كشف حسابداری هایروش اهمیت میزان و ارتباط نحوه استفاده، نحوه

 حوزه. اين در آموزش و تحقیقات همچنین

 و دانشگاهی افراد كه 2017 سال در وانگ جیم و رضايی اهلل ذبیح توسط گرفته صورت تحقیقات در

 هایداده به عالقه و تقاضا افزايش كنندگان مشاركت تمام اند، داشته مشاركت پرسشنامه آن در متخصصان

 برای تقاضا كه باورند اين بر متخصصین درصد 83 اند. نموده بیان را تقلب كشف حسابداری و حجیم

 حسابداری تقاضای نمايندمی تصور ها آن درصد 66 تنها كه حالی در يافت خواهد افزايش حجیم هایداده

 حجیم هایداده حوزه در تقاضاها كه باورند اين بر دانشگاهیان درصد 94 يافت. خواهد افزايش تقلب كشف
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 های تقلب كشف برای تقاضا دارند انتظار ها آن درصد 66 تنها كه است درحالی اين يافت خواهد افزايش

 چین در متخصص افراد و دانشگاهیان از محدودی نمونه براساس نتايج اين باشد. داشته رشد حسابداری

 به عالقه و حجیم هایداده برای تقاضا با رابطه در دانشگاهیان دهدمی نشان ما به كه است شده استخراج

 كه باورند اين بر متخصصین %65 و دانشگاهیان %73هستند. حوزه اين متخصصین از تر بینانه خوش آن

 همچنین شوند؛ ارائه التحصیلی فارغ و كارشناسی سطوح در بايد حجیم هایداده با مرتبط هایدرس

 در بايد تقلب كشف حسابداری هایدرس كه باورند اين بر متخصصین %65 و دانشگاهیان %47 حدود

 شوند. ارائه التحصیلی فارغ و كارشناسی سطوح

 گيري نتيجه

های صورت گرفت شناخت داده 2017اين تحقیق آموزشی كه توسط ذبیح اهلل رضايی و جیم وانگ در سال 

حسابداری امور تقلب را مورد مطالعه قرار داد و افراد دانشگاهی و متخصصین های آن در حجیم و كاركرد

(افزايش تقاضا و عالقه 1از كشور چین در اين پرسشنامه مشاركت نمودند. نتايج اين تحقیق نشان داد كه: )

های تخصصی (دوره2های حجیم و حسابداری كشف تقلب مورد انتظار خواهد بود.)در هر دو حوزه داده

های تخصصی حسابداری امور تقلب بايد در سطوح كارشناسی و های حجیم و دورهتبط با دادهمر

های های حجیم برای دورههای موجود در حوزه داده( بسیاری از موضوع3التحصیلی ارائه شوند.)فارغ

های ها و ابزار( بسیاری از عوامل مثل تكنیك4تخصصی حسابداری امور تقلب دارای اهمیت هستند؛ )

های حجیم از جمله های كار با دادهتجزيه و تحلیل برای پشتیبانی از حسابداری كشف تقلب و نیز تكنیك

ها، دسترسی و پیوستگی آنها در ها، پايايی دادهها، صحت دادهشناسايی ويژه آنها، ارسال و دريافت داده

( يكپارچه سازی 5ارند؛ و )های اجرايی حسابداری كشف تقلب اهمیت بسزايی دبهبود آموزش و روش

های حسابداری كشف تقلب در پیشگیری و شناسايی صورت های مالی تقلبی و های حجیم و روشداده

 نقش حسابدار در مقابله با اينگونه تهديدات انكار نشدنی است.

  



 11 .   حجیم با تقلب در حسابداریهای داده رابطه

 

 

 منابع فهرست
معیارهای سنجش تجزيه و تحلیل  "(.1392حجازی رضوان، حمیده اثنی عشری، ويدا مجتهد زاده ) .1

، انجمن حسابداری تحقيقات حسابداري و حسابرسی، "كیفیت اطالعات حسابداری از بُعد دقت

 ايران سال ششم، شماره بیست و دوم.

2. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). )2016(. "Report to the nations 

on occupational fraud and abuse". Available at www. acfe.com 

3. Crumbley Larry, Lester Heitger, and Stevenson Smith, (2015). Forensic and 

Investigative Accounting. Chicago: Commerce Clearing House, 7th edition. 

4. Dong Laney, Gartner, (2012). Defining and Differentiating the Role of Data 

Scientist 

5. Ernst and Young (EY). (2014). Global Forensic Data Analytics Survey 2014 

6. Janvrin, D. J., & Watson, M. W. (2017). "Big Data”: A new twist to 

accounting". Journal of Accounting Education, 38,3-8. 

7. McKinney, E., Yoos, C. J., & Snead, K. (2017). "The need for 

‘skeptical’accountants in the era of Big Data". Journal of Accounting 

Education, 38, 63-80 

8. Ohlhorst, F. J. (2013). Big data analytics: turning big data into big money. John 

Wiley & Sons. 

9. Rezaee, Z., & Wang, J. (2017). "Relevance of Big Data to Forensic Accounting 

Practice and Education: Insight from China. In International Conference on 

Accounting and Finance (AT) Proceedings (p.103)". Global Science and 

Technology Forum. 

10. Shah, S., Horne, A., & Capellá, J. (2012). "Good data won’t guarantee good 

decisions". Harvard Business Review, 90(4). 
 
 

 

 www.iaaaas.comسايت رسمی 

 44844705 – 44844975تلفكس 

 iranianiaa@yahoo.comپست الكترونیك 

 www.iranianaa.comسايت انجمن حسابداری ايران 



 

 
Accounting & Auditing Studies, Winter 2019, No. 32. pp. 5-12 

 

 

Relevance of Big Data to Forensic Accounting 
 

Rezvan Hejazi (PhD)1©  

Member of Scientific Board, Khatam University, Tehran, Iran 

Mostafa Bayat2  
Management accounting masters student, Khatam University, Tehran, Iran 

(Received: 16 April 2018; Accepted: 13 August 2018) 

Business organizations lose about 5% of their revenues to fraud each ear, which can 

exceed 3.5 trillion (USD) worldwide. The existence and persistence of financial 

statement fraud (FSF) is detrimental to the safety, soundness, and efficiency of the 

financial markets. This study is intended to improve educational and practical skills 

of forensic accountants and their audit efficacy in discovering FSF by using Big Data 

and data analytics and algorithms. We discuss the use of Big Data and data analytics 

in forensic accounting practices and then examine the desired educational and 

practical skills of forensic accountants in the age of Big Data. This study gathers 

opinions from both Chinese academics and practitioners regarding the importance, 

demand, relevance, benefits, coverage and use of Big Data in forensic accounting 

education and practices. Results indicate that: (1) the demand for and interest in Big 

Data/data analytics and forensic accounting will continue to increase; (2) Big 

Data/data analytics and forensic accounting should be integrated into the business 

curriculum at both undergraduate and graduate levels; (3) many of the suggested Big 

Data topics should be integrated into business and accounting curricula and (4) many 

attributes such as availability of Big Data and Big Data techniques including 

predictive, descriptive and prescriptive analytics are important in improving forensic 

accounting education and practice. 
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