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 (13۹۹ آبان 10: رشیپذ خی؛ تار13۹۹ تیر 16: افتیدر خی)تار

های نوین مورد استفاده های مالی و تکنیکتقلب در صورت تحلیل حاضر، پژوهش اصلی هدف  هدف:
 است.  ایران های بورس اوراق بهادار های مالی شرکتدر صورت آن آثار تبیین منظورجهت کشف آن به

های و تفسیر انواع تقلب در صورت  تحلیل به آن در که است توصیفی پژوهشی حاضر پژوهش روش:
در دنیای رقابتی  یافته ها:.است شده های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداختهمالی و تکنیک
ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که الزم است به آن توجه ها با حجم زیادی از دادهامروز سازمان

باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات های مالی میتاساسی شود بحث تقلب در صور
 .شودمیرفتن اعتبار شرکت و ...  ها، از بینشرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی

های بیزی جهت طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکهرویکردهای کشف تقلب به نتیجه گیری:
های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در کاال و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکهکشف تقلب 

های گیری و ... جهت کشف تقلب کارتهای مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیمصورت
باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می

موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطالع دهند کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به
تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. عالوه بر این الزم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای 

تحلیل کلیه عالئم خطر مرتبط با داده آشنا شده و بدین وسیله به نوین کشف تقلب جهت تحلیل کالن
 تری دست یابند.کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقوالنه و شفاف

 یهاکشف تقلب در صورت یهاکیتکن ،یمال یهاتقلب در صورت ،یتقلب، تقلب مال کلیدی: هایهواژ
.یمال
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 مقدمه

 ایگسترده طیف گذارد،می تأثیر خصوصی و دولتی هایسازمان روی بر که است جهانی پدیده یک تقلب

 گمراهی یا عمدی تقلب شامل که کندمی فعالیت صورتی به و دهدمی پوشش را غیرقانونی اقدامات از

 محرومیت برای عمدی فعالیت هرگونه شامل تقلب ،1تقلب شدهپذیرفته بازرسان انجمن به توجه با است.

 رفتار مشاهده هنگام است. ناعادالنه اقدامات سایر یا فریب گری،حیله طریق از پول یا اموال از دیگران

 تئوری به متصل و مرتبط کامالً انسانی عامل که گرفت نتیجه توانمی تجاری، فرآیندهای دامنه در افراد

 است نیاز مورد عقالنیت و فرصت فشار، اساسی: مفهوم سه آن در که است کریسی آر دونالد تقلب مثلث

 موقعیت از فرد سوءاستفاده از عبارت تقلب" تقلب: مورد در رسمی بازرسان انجمن گزارش تعریف .[13]

 به ایحرفه هایتقلب گزارش، این در "است. سازمان منابع و هادارایی غلط کارگیریبه برای خود نفوذ و

 شود:می پرداخته یک هر شرح به  که شده تقسیم گسترده گروه سه

 به دستیابی منظور به خود نفوذ و موقعیت از واحد یک کارکنان آن در که است تقلبی مالی: فساد 

 تضاد در درگیرشدن و پورسانت دریافت مانند کنند؛می سوءاستفاده غیرمستقیم، یا و مستقیم منافع

 و است تغییرپذیر و پیچیده موضوع یک فساد [.6] خواریرشوه فروش(، و خرید های)طرح منافع

 حقوق علم در است. تعارض در جامع و دقیق تعاریف با سیاسی و اجتماعی هایپدیده تمام مانند

 دارای تواندنمی عمل آن صفت آن اعتبار به که است صفتی آن و گرفته قرار صحت مقابل در فساد

 خود نفوذ از نادرست صورت به کارمند آن در که است سفیدی یقه جرم فساد  [.4] باشد قانونی آثار

 یا مستقیم صورت به اشمافوق به خود، وظیفه نقض با کند،می استفاده تجاری معامالت در

  .[12] رساندمی سود غیرمستقیم

 هایدارایی سایر و هاموجودی از کارکنان نادرست استفاده یا دزدی شامل ها:دارایی از سوءاستفاده 

 توسط سرقت یا مستقیم صورت به شرکت یک نقد وجه سرقت ترفندهای مانند است. سازمان یک

 ... و هادارایی غیرقانونی فروش و خرید و سرقت دزدی، کاال، جعلی هایپرداخت نقد، وجه رسیدهای

 آوردن وجودبه سبب عمداً کارمند یک که است سفیدی یقه جرم هادارایی از نادرست استفاده [.6]

 [.12] کندمی حذف را مالی هایصورت در مهم اطالعات یا و شودمی غلط اظهارات

 به اطالعات کافی افشانکردن و اقالم حذف نادرست، ارائه از است عبارت مالی: هایصورت در تقلب 

 بیشتر که اعتباردهندگان و گذارانسرمایه خصوصبه مالی، هایصورت کنندگاناستفاده فریب منظور

 [.6] برعکس یا و است همراه هاهزینه و هابدهی نماییکم یا درآمدها و هادارایی نماییبیش با اوقات

 حذف یا تحریف باعث عمداً کارمند یک آن در که است سفید یقه جرم یک مالی هایصورت در تقلب

 به مالی هایصورت در تقلب معمول، طور به شود.می سازمان یک مالی هایصورت در مهم اطالعات

 ها،بدهی دادننشان واقع از کمتر و سودها، و هافروش ها،دارایی دادننشان واقع از بیشتر وسیله

 [.12] شودمی انجام هازیان و هاهزینه
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 مالی تقلب

 تقلب دارد. روزمره زندگی و مالی صنعت دوی هر در وسیعی بسیار عواقب که است ایمقوله مالی تقلب

 بگذارد. اثر مردم زندگی هایهزینه بر و نموده، متزلزل را اقتصاد داده، کاهش را صنعت به اعتماد تواندمی

 همچنین بلکه داده، افزایش را مخارج تنهانه اعتباری هایکارت روزافزون توزیع مانند اجتماعی عوامل

 بنابراین و بوده هایشانروش تغییر حال در روزه همه مالی خاطیان و متقلبان است. شده نیز تقلب به منجر

 یابد. گسترش آنها تشخیص برای باید هم جدید هایروش

 را مشکل این اخیر هایسال در همراه و ابری محاسبات مانند جدید هایآوریفن به وابستگی افزایش

 یک که جایی است حسابرسی از جامع استفاده شامل تقلب کشف سنتی هایروش است. کرده تربغرنج

 متقلبانه رفتار تشخیص و کشف برای تالش یک در را معامالت یا گزارشات تجربی بصورت دیدهآموزش فرد

 امری دادهکالن عصر در همچنین بلکه بوده، نادقیق و گران بر،زمان تنهانه روش این گیرد.می درنظر

 به رو آماری و محاسباتی هایروش از استفاده با مالی مؤسسات که، نیست تعجب جای است. غیرعملی

 [.17] اندآورده خودکار فرایندهای

 مالی تقلب انواع

 شده ارائه لیست براساس اصلی انواع از برخی از مختصری شرح دارد، وجود مالی تقلب از مختلفی انواع

   باشد: می زیر شرح به  متحده ایاالت مالی جرائم گزارش و 1فدرال تحقیقات اداره در

 انجام برای شخصی اعتباری کارت از غیرمجاز استفاده به اعتباری کارت تقلب :2اعتباری کارت تقلب

 انجام فیزیکی کارت از استفاده با توانمی را معامالت این .دارد اشاره کاربر اطالع بدون و متقلبانه معامالت

  شود.می انجام دور راه از اغلب اما است، رفته سرقت به یا رفته بین از یا کارت آن در که داد

 شده، شناخته نیز کاالها در تقلب عنوان به که بهادار، اوراق در تقلب :3کاالها و بهادار اوراق  در تقلب

 اطالعات براساس شرکت یک در گذاریسرمایه با فرد آنها توسط که دارد مختلفی هایروش به اشاره

 خارجی مبادالت در تقلب بیمه، صندوق در تقلب هرمی، هایطرح شامل آن شود.می داده فریب نادرست

  است. اختالس و

 توسط و بیمه فرایند طی در و زمان هر در تواندمی که است تقلب نوعی ایبیمه تقلب :4ایبیمه تقلب

 صدمات درنتیجه مشتری که دهدمی رخ هنگامی بیمه ادعای تقلب شود. انجام زنجیره در شخص هر

 رایج شکل دهد. ارائه را متقلبانه بیمه حق متقلبانه کامالً رویداد یک یا ها،دارایی دادنازدست یا آمیزاغراق

 ساختگی یا عمدی تصادفات انجام توسط یا جعل با اغلب که است اتومبیل بیمه در تقلب بیمه، ادعای تقلب

 رخ نیز بزرگتر مقیاس در بیمه ادعای تقلب شود.می باال خسارت و تعمیر هزینه به منجر که شودمی انجام

 محصوالت قیمت کاهش علت به کنندهمصرف که جایی کشاورزی محصوالت بیمه در تقلب مانند دهد،می
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 تواندمی همچنین بیمه تقلب کند.می اعالم حد از بیش را خود زیان طبیعی بالیای اثرات یا کشاورزی

  شود. شامل را اقالم اختفای و کارگزاران به رشوه تکراری، ادعاهای مضاعف، هایحسابصورت بصورت

 یا ملک اسناد دستکاری به اشاره که است مالی تقلب از خاص نوع یک  رهن در تقلب :1رهن در تقلب

 تأمین برای دهندهوام قراردادن تأثیرتحت هدف با اموال نادرست گذاریارزش با کار این اغلب دارد. رهن

  است. آن برای وام

 و کسب به غیرقانونی کارهای از حاصل درآمد تبدیل برای مجرمان که است روشی پولشویی :2پولشویی

 دهدمی را مشروع درآمد ظاهر آنها به کند،می پنهان را پول منشاء کار این کنند.می استفاده معتبر کارهای

 بر سازدمی قادر را مجرمان زیرا است نامطلوب همچنین پولشویی سازد.می دشوار را جرایمشان پیگیری و

   بگذارند. تأثیر اقتصاد

 جزئیاتی که شرکت یک توسط منتشرشده اسناد از عبارتند مالی هایصورت مالی: هایصورت در تقلب

 مدیریت نظرات توانندمی همچنین آنها دهد.می توضیح را سودهایشان و درآمد ها،وام ها،هزینه مانند

 شود. شامل را آیند بوجود آینده در است ممکن که موردانتظار مسائل و کار و کسب عملکرد درخصوص

 تواندمی و داده ارائه را شرکت وضعیت از کلی تصویری کندمی منتشر شرکت که مختلفی مالی هایصورت

 که کنندمی تعیین همچنین و شوند استفاده سهام قیمت بر تأثیر شرکت، موفقیت میزان دادننشان برای

 بهبود از: عبارتند مالی هایصورت در تقلب ارتکاب دالیل کند. استفاده وام از تواندمی اندازه چه تا شرکت

 مدیریتی فشار دلیل به حد از بیش عملکرد بر غلبه برای تالش یا و مالیاتی، تعهدات کاهش سهام، عملکرد

 افشای یا مقادیر حذف یا عمدی غلط اظهار صورت به توانمی را مالی هایصورت در تقلب [.16]

 بستانکاران و گذارانسرمایه خصوصبه مالی، هایصورت کنندگاناستفاده دادنفریب برای مالی هایصورت

 باشد: زیر موارد شامل است ممکن مالی هایصورت در تقلب کرد. تعریف

 تجاری؛ معامالت یا حمایتی مدارک و اسناد مهم، مالی هایثبت دستکاری یا تغییر تحریف، -

 هایصورت که دیگر مهم اطالعات یا هاحساب معامالت، وقایع، دادنجلوه بد یا موضوعات عمدی حذف -

 است؛ شده تهیه آن از مالی

 شناسایی، گیری،اندازه برای شده برده کاربه فرآیندهای و هارویه حسابداری، اصول عمدی اشتباه اعمال -

 و تجاری؛ معامالت و اقتصادی وقایع افشاکردن یا دادنگزارش

 مرتبط مالی مقادیر و هارویه و حسابداری اصول به توجه با افشاها ناکافی ارائه یا افشاها عمدی حذف  -

[2.]  

 نادرست تصویر ارائه برای مالی هایصورت نتایج در عمدی تحریف از است عبارت مالی گزارشگری تقلب

 از پس است. آن ارتکاب جهت فرصت از استفاده و تقلب ارتکاب برای انگیزه وجود شامل تقلب شرکت. از

 و انگیزه فشار، عامل سه این شود.می تراشیمنطق آن برای است پذیرتوجیه رفتار این که باور این با آن
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 هایقابلیت یعنی چهارم عامل شدن اضافه با که است تقلب مثلث اضالع دهندهتشکیل عقالنی توجیه

 تقلب  هایریسک مدیریت و درک برای مفید ابزاری  عنوان  به و گرددمی  تبدیل تقلب  لوزی به فردی،

  [.3گیرد]می قرار استفاده مورد

 مالی هایصورت در تقلب کشف هایتکنیک

 اقتصاد در شدهمشاهده سفیدی یقه جرایم و مالی هایتقلب افزایش دلیل به مالی حسابداری تقلب کشف

 به نیاز شده،مشاهده حسابداری هایتقلب در توجهقابل افزایش وجود با است. یافته فراوانی اهمیت رقابتی

 جامعه ها،رسانه دانشگاهی، محققان گذاران،سرمایه از بسیاری توجه کارآمد مالی حسابداری تقلب کشف

 مانند تصادفی انتخاب هایتکنیک از سنتی حسابرسی است. نموده جلب بخود را مالی گذارانقانون و

 هایداده از سیستماتیک گیرینمونه یا شدهبندیطبقه تصادفی گیرینمونه تصادفی، گیرینمونه

 کارآمد بصورت تواندمی کامپیوتری تکنولوژی حال،این با کند.می استفاده خطا کشف جهت حسابداری

 استفاده دقیقی بصورت تقلب و روندها ها،ناهنجاری کشف و بررسی جهت هاداده کامل جستجوی برای

 نیازمند است ممکن که افزارینرم است، مختلف ابزارهای شامل کامپیوتر بر مبتنی تقلب کشف شوند.

 کدگذاری و امنیتی اصول داده، پایگاه پرسش داده، هایفرمت کاوی،داده هایتکنیک از خاصی دامنه دانش

 تواندمی مالی هایداده و خارجی اطالعاتی منابع و افزارینرم ابزار به مربوط ادغام موضوعات باشند. غیره و

 حسابداری، حقوق، شامل مختلف هایرشته میان در قوی تحقیق یک نیازمند و باشد داشته وجود

 و نوشتن برای را الزم خودکارسازی باید تجاری هوش رویکرد است. ریاضیات و اطالعاتی هایسیستم

 اصول براساس هاسازیپیاده تا کند فراهم داده پایگاه هایطرح و هاداده مختلف هایفرمت از پویا پرسش

 اطالعات آوریفن یحوزه در دانش داشتن به حسابرسان اجبار بدون بررسی جهت حسابداری هایروش و

  [.15] شود انجام

 1ذهنی طوفان

 بعد 2002 سال در شدهتصویب استانداردهای از سری یه شامل ۹۹ شماره حسابرسی استانداردهای بیانیه

 طور به متقلبانه هایفعالیت کشف و جلوگیری بیانیه هدف باشد.می حسابداری هایرسوایی وقوع از

 جلسه به نیاز ۹۹ شماره حسابرسی استانداردهای بیانیه برجسته نکات از یکی باشد.می مؤثرتری

 باید ذهنیطوفان جلسات مضمون شود.می برگزار حسابرسی تیم اعضای توسط که است ذهنیطوفان

 و تقلب انجام برای است ممکن مدیریت که هاییروش احتمالی، موضوعات نادرست اظهارات وقوع شامل

 چارچوب در را مدیریت رفتار باید خصوصاً جلسات این باشد. برد، بکار دارایی نادرست تخصیص احتمال

 داشت. درنظر را ایحرفه تردید و شک از باالیی درجه زمینه این در باید نیز و کند بررسی تقلب مثلث

 به باید که کندمی بیان ذهنی،طوفان جلسات تقلب، ارزیابی در انتقادی مکانیزم حسابداری استانداردهای

 یکپارچگی چنین معنی کنند. تولید هاییایده و بیفزایند جمعی خرد بر تا شود داده اجازه این حسابرسان

 کشف در غیرمالی اطالعات از تواندمی که دهد پیشنهاد را جزیی فرآیندهای اول جنبه دارد. جنبه دو

                                                           
1 Brainstorming 
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 ساختار بدون هایداده ترکیب طریق از بعد این در تواندمی دادهکالن تحلیل و تجزیه کند. استفاده تقلب

 ذهنیطوفان جلسات در هانگرانی بررسی دیگر هدف دهد. ارائه را تریاطمینان قابل نتایج و شود واقع مفید

 کند کمتر حدودی تا را مشکالت این تواندمی حداقل دادهکالن از استفاده باشد.می الکترونیکی و رودررو

 [.14] دهد افزایش را تقلب کشف اثربخشی درنهایت و

 تجاری هوش

 از استفاده ضمن بتوانند تا تالشند در جهان هایشرکت اکثر است. پادشاه اطالعات تجاری، دنیای در

 درستی به اگر زیاد اطالعات داشتن اما یابند. دست اطالعات به است ممکن که اندازه هر به محدود منابع

 در شرکت یک رقبای درباره اطالعات نیست. باارزشی چیز نگیرند، قرار مطالعه مورد و نشوند استفاده

 عمل روش تا کند استفاده اطالعات این از تواندمی شرکت یک باشد. بیهوده تواندمی استفاده عدم صورت

 را آشکار روندهای و استفاده عمومی اطالعات از ریزی،برنامه زمینه آن در است ممکن که را رقبایشان

 به تواندمی کند آوریجمع خودش درباره تواندمی شرکت یک که اطالعاتی کند. تعیین کنند، محاسبه

 کندمی کمک آنها به اطالعات این بدهد، را است انجام حال در که اشفعلی عملکرد نحوه از خوبی ایده آنها

 بیش موجودی داشتن و اضافی تولید با مقابله در آنها به تواندمی حتی و کنند کشف را تنگاها و تقلب تا

 ابزارهای داده، هایپایگاه ابزارها، ها،معماری که است چتری اصطالح یک تجاری هوش کند. کمک حد از

 مفید هایداده آوریجمع برای تالش دنبال به تجاری هوش کند.می ترکیب را هاروش و کاربردها تحلیلی،

 هایمغازه تا هوایی خطوط قبیل از هابرنامه از زیادی تعداد برای توانندمی که هاییداده است؛

 ها،داده این به گرانتحلیل و مدیران فوری دسترسی ساختنفراهم طریق از شوند. استفاده فروشیبستنی

 را تصمیم تریندرست و بسنجند یکدیگر درمقابل را هاتصمیم تا کنند استفاده هاداده از توانندمی آنها

 عملکرد، هایداده قبیل از هاییداده به محدود اما بیایند مختلفی اشکال به توانندمی هاداده این بگیرند.

 مختلف هایموقعیت در توانندمی که هاییداده همه و تاریخی هایداده فعلی، هایداده موقعیتی، هایداده

 به تبدیل و پردازش عدم صورت در هاداده اما شوند.نمی شوند، استفاده مختلف نتایج بینیپیش برای

 درصورتیکه شود،می آوریجمع داده مقدار چه که نیست مهم ندارند. استفاده قابلیت سودمند، اطالعات

 شوندمی استفاده غیرقابل هایداده از سری یک به تبدیل باشند، نشده استخراج درستیبه و باشند نامربوط

   [.10] کنندمی اشغال را زمان و فضا فقط که

 تجاری هوش یکپارچه هایحلراه

 فعالیت المللیبین سطح در اطالعات آوریفن زمینه در که است ایمشاوره و تحقیقاتی سازمان یک 1گارتنر

 دارای هایسازمان توسط آنها از استفاده چکونگی و افزارهانرم مهمترین پیداکردن دنبال به گارتنر کند.می

 هوش گارتنر دیدگاه از است. تجاری هوش کاربردی هایبرنامه توسعه برای تجاری هوش هایپلتفرم

 به باتوجه تصمیمات بهترین اخذ برای هاداده این از استفاده و عملیاتی هایداده آوریجمع فرآیند تجاری

 یکپارچه، را آنها گیرد،می شرکت هایداده منابع از را اطالعات همه تجاری هوش افزارنرم باشد.می شرکت

                                                           
1 Gartner 
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 ها،گزارش این دهد.می ارائه داشبوردها و هشدارها ها،گزارش قالب در موقعبه و کرده تحلیل و تجزیه

 موفقیت دهند.می ارائه را شرکت وضعیت از تریارزیابی قابل و تردقیق دیدگاه داشبوردها و هشدارها

 در هاتکنیسین و مدیران کنندگان،استفاده به اندازه چه تا که است این آخر در تجاری هوش هایحلراه

 افزایش یا دستیابی قبیل: از اهدافی کند.می کمک شرکت توجهقابل اهداف به دستیابی برای سازمان یک

 شناسایی طریق از سودآوری افزایس و سازمان هایهزینه کاهش برای هافرصت جستجوی درآمد، اشکال

 بتواند باید تجاری هوش راهکار درواقع ها.برنامه و هاسرویس محصوالت، و مشتریان پرسودترین

 در باشد.نمی پذیرامکان آنها به دستیابی دیگر هایروش با و آسانی به که آورد وجود به را هاییارزشیابی

 [.11] است شده داده نشان گارتنر شرکت جادویی هایربع زیر نمودار

 تجاری هوش سیستم عناصر

 در سرعت به صنعت در رقیب مشاغل برای کلی تجاری هوش سیستم به مربوط هایچارچوب و ابزارها

 برای هاداده گزارش و تبدیل تحلیل، بازیابی، برای تجاری هوش سیستم یک است. حیاتی تغییر حال

 و مدیریت پردازند:می اصلی عملکرد دو ارائه به تجاری هوش سرورهای است. شده طراحی تجاری هوش

 کاربران به تجاری هوش نتایج مجاز تحویل از اَبَرداده و تجاری هوش برنامه مدیریت عملکرد تحویل.

 است: الیه سه شامل تجاری هوش عملکرد کند.می حمایت

 افراد(؛ هایمصاحبه و داده مخزن داده، انبار عملیاتی، هایداده مثال؛ )برای داده منبع 

 و بازار سبد آنالین، تحلیلی پردازش ،1مبلغ( تکرار، )تازگی، اِمآراِف قبیل از تحلیلی هایتکنیک 

  کاوی؛داده

 دستگاه "هر" به تواندمی تجاری هوش نتایج عمالً امروزه، کاربردی. هایتکنیک از یکی از حاصل نتایج 

  [.10] شود داده تحویل هاتبلت و هوشمند هایگوشی کامپیوترها، از استفاده با

 ویکاداده

 بدست اطالعات این توسط آنچه است، مشخص خوبی به دردسترس اطالعات داشتن اهمیت کهدرحالی

 است. اطالعات داشتن فقط از ترمهم حتی موارد برخی در یا است، بااهمیت اندازه همان به نیز آیدمی

 و الگوها کشف دنبال به و شده واقع آمار و کامپیوتر علوم بین که است مطالعاتی رشته یک کاویداده"

 برای افزارنرم نویسیبرنامه در کاویداده کامپیوتر علم جنبه ."است بزرگ ایداده هایپایگاه درون روابط

 یابد.می ظهور کار این انجام به مربوط هایالگوریتم در و آمدهبدست هایداده کارآمد و سریع پردازش

 مرکز در و اند،شده پردازش که پردازدمی اطالعاتی بین روابط محاسبه به آن آماری بخش درحالیکه

 هدف شد، اشاره فوق تعریف در که طورهمان دارد. قرار کاویداده هایبرنامه برای یافتهگسترش الگوریتم

 ها،بینیپیش ها،وابستگی ویجستج به ابتدا، در باشد.می داده کالن پایگاه در الگوها کشف کاویداده

 اغلب که است هاییداده از دسته آن یافتن مستلزم هاوابستگی یافتن پردازد.می ترتیبی روابط و هاخوشه

 آینده وقایع تعیین دنبال به ها،بینیپیش با مشابه تربیتی، روابط درنهایت، افتند.می اتفاق همدیگر با

                                                           
1 RFM (recency, frequency, monetary) 
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 در سعی تطالعاا تحلیل و سیربر با ویکاداده تکنیک در [.10] بیافتند اتفاق است ممکن که هستند

 باعث لگوهاا و تتباطاار ینا اجستخرا یم.دار هاداده مخفی یلگوهاا و نامشخص تتباطاار کشف

 از ترکامل را دخو نشدا هپایگا نیمامیتو تکنیک ینا ارتکر ربا هر با و دمیشو ما نشدا هپایگا نتکمیلشد

 بیشتر رنباا ینا در دموجو یهاداده انمیز هرچه و دمیگیر رتصو داده رنباا روی بر روش ینا کنیم. پیش

 تکنیک ینا دهستفاا از صلیا فهد قعدروا باشد. شتهدا تربمطلو دعملکر ندامیتو ویکاداده تکنیک باشد

 استفاده مورد کاویداده مختلف هایتکنیک [.5] ستا بهتر یتصمیمگیر جهت مناسب یهالمد یافتن

 روش حسابداری، در دارد. وجود اطالعات امنیت در ویژه به تقلب، تشخیص برای مختلف صنایع در

 از غیرمجاز استفاده طریق از داخلی کارکنان توسط ارتکابی تقلب کشف برای موفقیت با کاویداده

 هایروش چه که کرد بینیپیش کاویداده کمک با توانمی [.15] است شده بسته کاربه شرکت هایدارایی

 اطالعاتی انبوه میان از موردنظر الگوهای است الزم کار این برای باشد. داشته وجود تواندمی تقلبی مشابه

 از مناسب الگوهای استخراج که داشت درنظر باید البته گردد. استخراج است، شده ذخیره امروز به تا که

 پیچیده آماری هایالگوریتم و درست تحلیل و تجزیه دقت، نیازمند که است دشواری کار دادهکالن میان

 اتکا قابل عنوان هیچ به آیدمی دست به که اینتیجه نشود بررسی درستی به اطالعات درصورتیکه است.

   [.1] کند روبرو فراوانی مشکالت با را سیستم تواندمی و بود نخواهد

  تقلب: مثلث تئوری

 113 با مصاحبه با (1۹53) کریسی توسط ابتدا که است تقلب مثلث یا سفید یقه جرم مثلث تئوری این

 عوامل شد. معرفی نامند،می 1"اعتماد مورد متقلبان" را آنها و بودند کرده اختالس هاشرکت در که نفر

 دکتر توسط شده معرفی تقلب تئوری براساس ۹۹ شماره در تقلب استانداردهای در موجود تقلب ریسک

 وقوع زمان در عموماً که است شده تشکیل موقعیت سه از تقلب مثلث باشد.می 1۹53 سال در کریسی

 باشند:می زیر شرح به آنها و افتدمی اتفاق تقلب

 بیانیه براساس بزند. دست مالی هایصورت در تقلب به فرد یک که شود سبب تواندمی فشار فشار:

 ممکن که افتدمی اتفاق فشار در اغلب که دارد وجود موقعیت نوع چهار ۹۹ شماره حسابرسی استاندارد

 بیرونی، انتظارات فشار مالی، پایداری و ثبات فشار از: عبارتند عوامل این و شود تقلب انجام به منجر است

 مالی. شده بینیپیش اهداف و تقلب مرتکب شخص مالی طمع

 دهد. انجام را سفیدی یقه جرم فرد یک شودمی باعث که دارد وجود فرصت عامل شش حداقل فرصت:

 از: عبارتند عوامل این

 کند؛می کشف را آن و شودمی سفیدی یقه جرم رفتار مانع که نظارت کمبود 

 کار؛ کیفیت گیریتصمیم برای توانایی عدم 

 سفید؛ یقه جرایم مرتکبین وظیفه اجرای عدم 

 اطالعات؛ به دسترسی عدم 

                                                           
1 Trust Violators 
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 تواناییعدم  و عالقه عدم و آگاهی عدم 

 نظارت. و بررسی کمبود 

 بیافتد، اتفاق بندیدسته سه این در است ممکن فرصت ،۹۹ شماره حسابرسی استاندارد بیانیه براساس

 سازمان. ساختار و غیرمؤثر نظارت صنعت، ماهیت یعنی

 توجیه یا عقالنیت که بیافتد اتفاق زمانی است ممکن نیز سفیدی یقه جرم فرصت، و فشار بر عالوه توجیه:

 باشد.می عقالنیت عنصر شامل سفیدی یقه کارمند جرائم همه همچنین باشد. داشته وجود عمل یک

 جایگزینی چرخه از استفاده با توانمی را عقالنیت که کندمی بیان ۹۹ شماره حسابرسی استاندارد بیانیه

 درآمدها کل بر تعهدی اقالم کل تقسیم و شرکت توسط آمده دستبه حسابرسی دیدگاه حسابرس،

  [.12] کرد گیریاندازه

 1دادگاهی حسابداری

 ایحرفه و قانونی اشخاص توسط حسابداری هایداده درست تفسیر و دادگاهی حسابداران به نیاز اگرچه

 است. خود رشد دوران نخستین در هنوز مالی حسابداری تقلب کشف وجود این با است، شده تأکید

 دانشی صاحب که اندشده گرفته درنظر هاییایحرفه و متخصصین بهترین عنوان به دادگاهی حسابداران

 کشف دقیق هایمدل وجود حال، این با هستند. تحقیقاتی هایمهارت و حسابرسی حسابداری، شامل

 هایصورت مورد به مورد بررسی با تنها عمدتاً کنونی دادگاهی حسابداران رو،این از نیست. زیاد عموماً تقلب

 سروکار تقلب زودهنگام کشف جهت حسابرسی امور در فعال درگیرشدن بجای شده محول آنها به که مالی

 عدم دادگاهی، حسابداران برای ناکافی زمان فعالی رویکرد چنین تدریجی پذیرش برای اصلی دالیل دارند.

 فقدان و تقلب کشف برای کامپیوتری تکنولوژی از ناکارآمد استفاده تقلب، شناسایی ابزارهای به دسترسی

 هایشاخص تشخیص با رابطه در دادگاهی حسابداری [.8] است تحقیق هایروش و تقلب طرح فنی، دانش

 دادگاهی حسابداری از مؤثر استفاده یعنی شود.می گرفته کاربه نیز دولتی هایشرکت در تقلب ریسک

 در تقلب مداوم ارتکاب به منجر اغلب که کند کمک تقلب ریسک هایشاخص تشخیص به تواندمی

 هانمایندگی سایر در را دادگاهی حسابداری از استفاده تا کند تالش باید دولت شود.می دولتی هایشرکت

 صحیح، زندگی سبک و صداقت به نسبت کارکنان ذهنیت تجدید برای دهد. افزایش دولتی نهادهای و

 مدیریت چارچوب و ریسک کنترل دپارتمان ایجاد دارد. وجود ارزش مجدد گیریجهت و آموزش به نیاز

 اصطالح و واژه [.۹] شد خواهد عمومی هایبنگاه در تقلب هایفعالیت کاهش باعث کارآمد ریسک

 که کنندمی فکر مردم اکثریت و شده برداشت  اشتباه به  افراد  از بسیاری  توسط  دادگاهی حسابداری

 نگرش و امر این درحالیکه باشد.می  تقلب  روی  بر رسیدگی  و  بررسی  تحقیق،  دادگاهی  حسابداری

 دادگاهی حسابداری اما است؛ دادگاهی حسابداری از بخشی بعنوان  تقلب بررسی چون است صحیح تاحدی

 [.7] است تقلب بررسی از فراتر بسیار

 ماشینی پلیس توسط مالی گزارشگری در تقلب کاهش

                                                           
1 Forensic Accounting 
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 تقلب بهتر شناسایی هدف با را جدیدی هایطرح آمریکا بهادار اوراق و بورس کمیسیون ،2013 سال در

 الگوی موارد، این از یکی کرد. معرفی داده،کالن و گریتحلیل ابزار از استفاده وسیله به مالی گزارشگری در

 الگوی شود.می شناخته  ربوکاپ یا ماشینی پلیس عنوان با معمول طوربه که است  حسابداری کیفیت

 ساعتی 24 طول در را شرکت یک هایپرونده و است خودکار کامل طور به سامانه یک حسابداری، کیفیت

 این کند.می تحلیل شوند،می ارسال امریکا، بهادار اوراق و بورس کمیسیون برخط داده پایگاه ادگار، به که

 هایپرونده با فعلی هایپرونده مقایسه وسیله به باال ریسک با هایفعالیت شناسایی هدف با سامانه

 امریکا بهادار اوراق و بورس کمیسیون ادامه، در است. شده طراحی مشابه، صنعتی هایگروه در هاشرکت

 نیز را ساالنه هایگزارش در مدیریت تحلیل و مباحث هایبخش تا داد گسترش را الگو این هایقابلیت

 که را هاییعبارت و لغات از هاییفهرست امریکا، بهادار اوراق و بورس کمیسیون گرانتحلیل بگیرد. دربر

 تبدیل ریسک عوامل به هافهرست این اند.کرده تهیه بودند، متداول پیشین متقلبانه هایگزارش میان در

 احتمال ارزیابی با حسابداری کیفیت الگوی اند.شده تلفیق حسابداری، کیفیت الگوی بررسی فرایند با و

 حسابداری، کیفیت الگوی ریسک نمره دهد.می ریسک نمره یک پرونده هر به متقلبانه، هایفعالیت وقوع

 استفاده هابازرسی اولویت تعیین منظور به امریکا، بهادار اوراق و بورس کمیسیون بازرسی هیئت سوی از

 تأثیر بازرسی تمرکز و ابعاد بر حسابداری، کیفیت الگوی سوی از شده شناسایی موارد ماهیت و شودمی

 [.8] گذاردمی

 تقلب کشف هایتکنیک سایر

 کرده ابداع را آن بنیش دنیل مسعود پروفسور که است ریاضی هایمدل از یکی بنیش مدل بنیش: مدل

 متغیر هشت و تحلیلی نسبت چند سود، دستکاری به شرکت تمایل یا مالی تقلب وقوع تشخیص برای و

 تقلب تشخیص در دیگر مدل دو از استفاده با نیکوالس و بنیش بعدها است. درآورده فرمول شکل به را

 کردند ارائه بیشتری توضیح مالی هایصورت در تقلب احتمال تعیین برای متغیرند، هشت و پنج شامل که

[2.]   

 کنند.می کدگذاری "آنگاه-اگر" قانون قالب در را دانش ها،سیستم اینگونه اکثر در :1خبره هایسیستم

 بیافتد. باید اتفاقی چه حالتی، چه در کنندمی مشخص "آنگاه-اگر" قانون کمک به که معنی این به

 دیگر با را هاییتفاوت که است هاییانحراف استخراج و مشاهده معنی به سازوکار، این :2ایهشته برون

 بدون رویکردهای شود.می تقسیم 4بانظارت  و 3نظارت بدون نوع دو به سازوکار این باشد.می مشاهدات،

 همین با اما ندارد، هاداده پایگاه در قبلی هایفعالیت و اتفاقات تاریخچه و قبلی دانش به نیازی نظارت

 به منجر که تغییری هرگونه توانندمی و دارند غیرعادی رفتارهای در را تغییرات تشخیص امکان اوصاف،

 بین توانندمی که شوندمی طراحی هاییمدل بانظارت، هایتکنیک در نمایند. شناسایی را شودمی تقلب

                                                           
1 Expert Systems 
2 Outlier detection 
3 Unsupervised Learning Approach 
4 Supervised Learning Approach 
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 از دقیقی شناسایی به هاروش این شوند. قائل تفاوت واقعی و عادی رفتارهای و گونهتقلب رفتارهای

 ها،روش این از استفاده جهت دیگر، عبارتی به دارند. نیاز اطالعاتی بانک تاریخچه در گونهتقلب هایفعالیت

 رفتارهای ها،داده این مقایسه با بتوان، تا داشت اطالعاتی بانک در اطالعات از ایتاریخچه باید حتماً

 را هاییتقلب توانندمی فقط و فقط روش، این بر مبتنی سازوکارهای لذا کرد. شناسایی را غیرعادی

 موجود اطالعاتی بانک در نیز آنها تاریخچه و اندداده رخ گذشته در بار یک حداقل که دهند تشخیص

 به نسبت نظارت بدون هایروش از استفاده مزیت که نمود اعالم توانمی بندیجمع عنوان به است.

 دارد. وجود نیز نشدهکشف هایتقلب شناسایی امکان روش، این در که است این بانظارت هایروش

 کارکرد از تقلید با که است شدهمتصل هم به های2گره از ایمجموعه عصبی، شبکه یک :1عصبی شبکه

 در دارد. مجاور الیه در دیگر گره چندین به 3داریوزن ارتباطات گره هر اند.شده طراحی انسان مغز

 عمل نورون همانند تواندمی که شودمی طراحی ایداده ساختار افزاری،نرم صورت به عصبی، هایشبکه

 یک اعمال و هاگره این بین ایشبکه ایجاد با سپس شود.می گفته گره هاداده ساختار این به نماید،

 و فعال حالت دو دارای هاگره عصبی، شبکه این در دهند.می آموزش را شبکه آن، به آموزشی الگوریتم

 کردنفعال یا تحریک موجب مثبت، وزن با هاییال است. وزن یک دارای 4یال هر و باشندمی غیرفعال

 کنند.می مهار یا غیرفعال را بعدی متصل گره منفی، وزن با هاییال و شوندمی بعدی غیرفعال گره

 تشخیص رویکرد دو هر در را کاربران نشدهمشاهده آتی رفتارهای تشخیص امکان عصبی، هایشبکه

 کنند.می فراهم استفادهسوء تشخیص و ناهنجاری

 از را حمالت که است استفادهسوء تشخیص تکنیک یک مدل پایه بر استدالل مدل: پایه بر استدالل

 دهند.می تشخیص شود،می استنتاج 5حمله امضای یک طریق از که ایمشاهده قابل هایفعالیت طریق

 است. نیاز حمالت رفتار دنباله یا امضا شامل و حمالت سناریوی از اطالعاتی بانک یک به منظور، این برای

 و کرده آوریجمع حمله، بر دال را شواهدی ها(،یابویروس )همانند کندمی کار مبنا این بر که سیستمی

 حمله، یک نقطه، این در برسد. 6آستانه به که دهدمی انجام حدی تا مکرر و پیوسته بطور را کار این

 گردد.می اعالم بالفاصله و شده شناسایی

 به حمالت آن، در که است سوءاستفاده تشخیص تکنیک یک روش این :7گذار حالت تحلیل و تجزیه

 حمله یک در که هاییفعالیت شود.می داده نمایش شده، مانیتور سیستم گذار حالت از ایدنباله عنوان

 نمودارهای قالب در نیز حمله سناریوهای شوند.می تعریف هاحالت بین گذار یک عنوان به افتند،می اتفاق

 اقدامات منزله به هاکمان و سیستم هایحالت نزلهم به هاگره نمودارها، این در شوند.می تعریف حالت گذار

                                                           
1 Neural Network 
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5 Attack Signature 
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7 State Transition Analysis 
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 خواهیم حمله یک که است معنی بدین برسیم، 1نهایی حالت یک به اگر صورتی هر در باشند.می مرتبط

 داشت.

 در .4تفاضلی و 3مطلق تحلیل و تجزیه کاربردهای از است ترکیبی روش این :2قواعد بر مبتنی رویکرد

 تغییری هرگونه تا شوند سازیپیاده توانندمی انعطافی قابل معیارهای سری یک تفاضلی، تحلیل و تجزیه

 با عموماً قواعد، بر مبتنی رویکردهای نمایند. شناسایی را مشتری یا کاربر یک رفتار تاریخچه جزئیات در

 کنند،می اشاره قواعد به تقلب معیارهای آنها در و هستند شفافی اطالعات شامل که کاربرانی شناسه

 [.18] دارد را عملکرد بهترین
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Objective: The main purpose of this study is to analyze fraud in financial statements 

and new techniques used to discover it in financial statements of Iran stock exchange.  

Method: This research is a descriptive research in which to analyze and interpret the 

types of fraud in financial statements and new techniques used to discover it. 

Results: In today's competitive world, organizations face a huge amount of data, and 

one of the major issues that needs to be addressed, is the issue of financial statement 

fraud. Because  it cause lack of transparency about operations of the company and 

cause issues such as asset misappropriation, loss of company credit and so on. 

Conclusion: Fraud detection approaches generally include Bayesian Process and 

Networking approaches for detecting commodity and securities fraud; Bayesian 

Networking approaches, Genetic Algorithm etc to detect financial statements fraud; 

machine learning approaches, decision tree etc to detect credit card fraud and logistic 

regression approach to detect insurance fraud. As a result, all groups involved in fraud 

detection need these tools and approaches to detect fraud in a timely manner and to 

inform managers to track and resolve them. In addition, accountants, auditors and 

managers need to be familiar with new approaches to fraud detection for metadata 

analysis, thereby analyzing all the risk-related signs of fraud detection and achieving 

a more rational and transparent result.     
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