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چكیده
درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت و تأمینکننده بخش عمدهای از هزینههای دولتت اتتتد در
تالهای اخیر تقلب در صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی به طور فزایندهای به یک مشکل جدی برای کسب و
کار ،دولت و ترمایه گذاران تبدیل شده اتتد اکثر مؤدیان مالیاتی به دنبال راهی برای دتتکاری در صورتهای مالی و
کاهش تود مشمول مالیات ابرازی خود میباشندد از اینرو ،شناتایی متقلبین مالیاتی و شرکتهایی کته بته تقلتب در
صورتهای مالی میپردازند به امری حیاتی برای دولت تبدیل شده اتتد
هدف از این تحقیق ارائه مدلی اتت که در آن از الگوریتم درخت تصمیمگیری ID3بهبود یافته اتتفاده شده
اتتد همچنین برای بهبود عملکرد و دقت آن ،با شبکه های عصبی پرتپترون چندالیه بهینه تازی شده توتط
الگوریتم ژنتیک ترکیب گردید تا نسبت های مالی مرتبط با تقلب مالیاتی انتخاب نموده و تربار محاتباتی کاهش
یابدد درختی که در مدل پیشنهادی ایجاد میشود دارای کمترین عمق ممکن می باشد که از اینرو دارای ترعت باال
و تربار محاتباتی پایینی میباشدد بدین منظور صورتهای مالی  60شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در تالهای  4931لغایت  4931بررتی و  41نسبت مالی از آن ها اتتخراج گردید که به وتیله آزمون ANOVA
تعداد  39نسبت و نهایتاً توتط شبکه های عصبی تعداد  7نسبت مرتبط با تقلب مالیاتی ،به عنوان داده های ورودی
مدل انتخاب گردیدد مدل ارائه شده با دقت  81/4درصد ،در شناتایی شرکتهای دارای تقلب مالیاتی ،موفق بوده که
نسبت به الگوریتم آدابوتت دارای باالترین دقت و قدرت پیش بینی بوده اتتد
واژههاي کلیدي :تقلب مالیاتی ،مالیات ابرازی ،درخت تصمیم بهبود یافته ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم آدابوتتد

 -4دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اتالمی ،قائم شهر ،ایران.
 -3اتتادیار ،گروه حسابداری ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اتالمی ،قائم شهر ،ایران( .نویسنده مسئول) abbas_acc46@yahoo.com

 -9اتتادیار ،گروه مهندتی کامپیوتر ،واحد تاری ،دانشگاه آزاد اتالمی ،تاری ،ایران
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 -1مقدمه
یکی از منابع دولت ،وصول مالیات از شرکتهاتتد
مبانی نظری و شواهد تجربی نشان متیدهتد شترکتها
درتالش اند تا مالیات بردرآمد خودرا کاهش داده یا بته
تعویتتق بیندازنتتدد تقلتتب مالیتتاتی ،اجتنتتاب مالیتتاتی،
فرارمالیاتی ،مدیریت تود و غیره ،ابزارهایی هستتندکه
شرکت ها ممکن اتت برای کتاهش مالیتات درصتورت
لزوم ،با توجه بته شترایط و موقعیتت ،از آنهتا اتتتفاده
کنندد تقلب مالیتاتی نتوعی تخلتا قتانونی اتتت ،امتا
اجتناب از مالیات ،در واقتع نتوعی اتتتفاده ازخيهتای
قانونی در قوانین مالیاتی بترای کتاهش مالیتات اتتتد
بنابراین ،ازآنجا که اجتناب مالیاتی فعتالیتی بته ظتاهر
قانونی اتت ،به نظر میرتدکه بیشتر از تقلب مالیتاتی
در معرض دید باشدد (عرب صالحی و هاشمی)4931 ،د
در محیطی فعتال از تقلتب ،مکتانیزمهتای کشتا
تقلب با کمک رایانه بسیار مؤثرتر و کاراتر خواهد بتودد
تکنولوژیهای مبتنی بر آمار و یادگیری ماشتینی یتک
راهکار اثربخش برای پیشگیری و کشا تقلب هستتند
امتتا متترتکبین تقلتتب ختتود را انطبتتاق متتیدهنتتد و
بهطورمعمول قادر به کشا راههایی برای دور زدن این
تکنولوژی ها هستندد تکنیک های کنونی کشتا تقلتب
در اکثتتر موقعیتتتهتتای متترتبط بتتا تقلتتب از اصتتول
دادهکاوی مشابهی اتتفاده میکننتد امتا متیتواننتد از
لحاظ دانش قلمرو تخصص متفاوت باشندد زمتانی کته
متتدیران متتالی درگیتتر در تقلتتب از نتترمافزارهتتا و
تکنیکهای کشا تقلب اطالع کافی دارند ،روشهتایی
را برای ارتکاب تقلب بهکار میگیرنتد کته کشتا آنهتا
به ویژه با اتتفاده از تکنیک هتای فعلتی دشتوار اتتتد
ازاینرو ،یک نیاز مبرم برای روشهایی که نه تنها کتارآ
باشند بلکه برای کشا فریبکاریهای مالیاتی انطبتاقی
و نوظهور مؤثر هستند ،وجود داردد
در حالت پیچیده تر ،هر تتاله دادههتای بستیاری
تولید می شتوند و کشتا اطالعتات متقلبانته مستتلزم
تکنیک های کاراتری جهت کاوش داده ها میباشتدد در
راتتای شناتایی این معضل اکثریت روش هتای ارائته
شده مبتنی بر الگوریتمهای موجود متیباشتند و تنهتا
تعی شده اتت تا از روشهای انسانی و یا داده کاوی-
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های تاده شناتایی صورت گیترد کته ایتن کتار ختود
تربار باالیی دارد و همچنین دارای هزینه بتاالیی نیتز
میباشندد روشهای داده کاوی که تا کنون بترای ایتن
کار ارائه شدند دارای تربار باالی محاتباتی و یا دقتت
پایین بودندد
هدف از این تحقیق ارائه متدلی جهتت شناتتایی
تقلب مالیاتی اتت که در آن از درخت تصمیم گیتری
 ID3بهبود یافته به همراه ماشین بتردار پشتتیبان بته
عنوان یک روش ترکیبی اتتفاده شده اتتت و نیتز در
کنار آن برای بهبود عملکرد و دقت از الگوریتم ژنتیتک
و شبکه هتای عصتبی پرتتپترون چندالیته در جهتت
انتخاب ویژگی های موثرتر بهره گرفته شتده اتتت تتا
تربار محاتتباتی کتاهش یابتدد درختتی کته در روش
پیشنهادی ایجاد می شود دارای کمترین عمق ممکتن
م تی باشتتد کتته از ایتتنرو دارای تتترعت بتتاال و تتتربار
محاتباتی پایینی میباشدد
در ادامه ایتن پتژوهش بته تشتریه مفهتوم تقلتب
مالیاتی و الگوریتمهای مورد اتتفاده پرداخته میشتود
و در نهایت با ارائه مدل و ارزیابی آن ،به مقایسه متدل
ارائه شده با الگتوریتم آدابوتتت 4پرداختته و قتدرت و
دقت پیشبینی هر یک بررتی میگرددد
 -2مفهوم تقلب مالیاتی
به عقیده واتس ( )3009از آنجتا کته گزارشتگری
مالی مقدمه پرداخت مالیات می باشد پتس مالحظتات
گزارشگری بر مالحظات مالیتاتی اولویتت داردد هتدف
اولیةگزارشگری مالی فراهم آوردن اطالعتات اقتصتادی
مفید برای اتتفاده کنندگان بیرونی اتت ،در حالی که
هدف اولیه از ارایه اطالعات حسابداری مالیاتی انعکاس
اطالعات به گونته ای اتتت کته بته پرداختت حتداقل
مالیات منجر گرددد هرچند دتتورالعمل های مالیتاتی
با دتتورالعملهای اصول پذیرفته شده حستابداری بته
گونهای پیوند خورده اند که واحتدهای تجتاری را قتادر
تاختهاند تا با اتتفاده از رویه هایی ،دتترتی بته هتر
دو هدف را تا حدودی محقق تازد ،امتا ایتن اختتالف
اهداف طبق اصول پذیرفته شتده حستابداری و اصتول
مالیاتی به اختالف بین تود قبل از مالیات انعکاتی در
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صتتورت تتتود و زیتتان و درآمتتد مشتتمول مالیتتات در
اظهارنامه مالیاتی منجر می گردد؛ پتس واحتد تجتاری

بعد از رتوایی های اخیر تقویت گردیتده اتتتد انترون
نمونه خوبی از این نوع شرکت ها اتت؛ این شترکت تتا

بتترای تحمتتل مالیتتات کمتتتر تتتعی متتیکننتتد درآمتتد
مشمول مالیات کمتری را نشان دهدد
موضوع مالیات برعملکرد ،بختش مهمتی از حتوز
ادبیات مالی و اقتصادی هر کشور محستوب متیشتودد
محیط اطالعاتی حسابداری در ایران به گونتهای اتتت
که مالیات یکی از ارکان اثرگذار بر گزارشگری مالی به
شمار میرودد این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد کته
طبق مفتاد اتتتاندارد حستابداری شتمار  3ایتران بتا
عنوان ”صورت جریان وجتوه نقتد“ ،بترای گزارشتگری
جریان هتای نقتدی مختتص بته مالیتات بتر عملکترد
طبقهبندی جداگانهای پتیشبینتی شتده اتتتد عتالوه
براین ،بنا بر الزامات افشای اتتتانداردهای حستابداری
ایران ،در یادداشت های توضیحی صورت های مالی باید
اطالعات تفصیلی دربار مالیتات ابترازی ،تشخیصتی و
قطعتی افشتا شتتود (اتتتانداردهای حستابداری ایتتران،
)4939؛ ضمن آنکه عمد منبع درآمدهای مالیتاتی در
ایران به مالیات بردرآمد (عملکرد) شترکتها اختصتا
دارد (عتترب متتازار ودهقتتانی)4911 ،د در ایتتن راتتتتا،
پرداخت مالیات نیز از اهمیت بستزایی برخورداراتتت؛
بهطوریکه همیشه دولت ها درصددند با وضتع قتوانینی
زمینه های اینکار را فراهم کنند ،اما مؤدیان مالیاتی بنا
به دالیل گوناگون از راههتای تقلتب مالیتاتی ،اجتنتاب
مالیاتی یتا فترار مالیتاتی ،تتعی در پرداختت مالیتات
کمتری دارندد نمود این موضوع در برخی از متغیرهای
مالی مشاهده می شودد دراین راتتا می توان به تفتاوت
بین تود حسابداری و تود مشمول مالیات و همچنین
نرخ مؤثر مالیات به عنوان معیاری از وضعیت اجتنتاب
مالیاتی اشاره کردد (پورحیدری و گل محمدی )4931د
انگیزه مالیاتی شترکتها و واکتنش متدیران بته آن
بسیار جذاب اتت ،مخصوصاً در این برهه از زمان ،کته
مشاهده می نماییم این تردید و گمان قوت گرفته اتت
که شرکت های بزرگ ،مالیات کمتتر از واقتع پرداختت
متتینمایتتدد برختتی از مطالعتتات نشتتان متتیدهنتتد در
تال های اخیر تصور اینکه شرکتهتای بتزرگ مالیتات
واقعی خود را نمیپردازند شدت یافته اتت؛ این تصتور

قبتل از ورشکستتتگی ختود مالیتتات نتاچیزی پرداختتت
می کرد ،درحالیکه در همان تالها درآمدهای هنگفتی
شناتایی و گزارش مینمودد در واقع انرون بتا اتتتفاده
از ضتتعاهتتای قتتانونی و اتتتتانداردی و همچنتتین بتتا
بکارگیری حسابداری متهورانه و تقلتب در گزارشتگری
مالی نشان داد چگونته متیتتوان چنتدین تتال بتازار،
دولتتت و جامعتته را فریتتب داد و در عتتین حتتالی کتته
درآمتتدهای هنگفتتتی شناتتتایی نمتتود از شناتتتایی و
پرداخت مالیات اجتناب نمودد تلب اعتماد عمومی که
رتتوایی هتا بوجتود آوردنتد زنتر خطتری را بته صتدا
درآوردند تا افراد و گروه های مختلفی بته ایتن مستائل
بیندیشتتند و درصتتدد راهکارهتتایی باشتتند تتتا از وقتتوع
مجدد این موارد اجتناب شودد قانون تتاربینز آکستلی
( )3003و تپس قانون داد فرانک ( )3003و تغیراتتی
که در اتتانداردها ،قوانین ،مجازات هتا و غیتره بوجتود
آمد واکنش نهادها و دولتت بته ایتن رتتواییهتا بتودد
(مهرانی و تیدی)4939 ،د
با عنایت به موارد مطروحه فوق ،در ایتن پتژوهش
هرگونته فعالیتتت متهورانتته و دتتتتکاری در صتتورتهای
متتالی و اظهارنام ته مالیتتاتی بتته منظتتور کتتاهش تتتود
مشمول مالیات ،به عنوان تقلب مالیاتی تلقی میشودد
2

 -3الگوریتم ژنتیک
هدف اصلی الگوریتم ژنتیتک انتقتال خصوصتیات
موروثی توتط ژنهتا اتتتد ایتن الگتوریتم یتک روش
احتمالی اتت که از اصول علم وراثت و تکامل زیستتی
اتتفاده می کندد الگوریتمهای ژنتیتک بتا بتهکتارگیری
اصل تداوم بهترین ها برای تولید برآورد هتر چته بهتتر
یک جواب (کروموزوم ها) روی تعتدادی از جتواب هتای
بالقوه عمل می کنتدد هتر پاتت ممکتن بترای مستئله
مطرح شده را یک کروموزم و مجموعهای از کروموزمها
را جمعیت مینامند (نسل موتوی)3044 ،د
خصوصیات یک الگوریتم ژنتیک به شرح زیر اتت:
الگوریتم ژنتیک تنها به یتک نکتته توجته نتدارد،
بلکه نکات بسیاری را در فضای پتژوهش ،بترای بهینته
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تاختن پات به دتت آمده ،در نظر می گیردد به پات
این الگوریتم تا حد بسیار زیادی می توان اعتماد کرد و
پاتخی که می یابتد بته احتمتال زیتاد ،بهتترین پاتت
ممکن اتتد در این روش از قوانین احتمتال بته جتای
قوانین قطعتی اتتتفاده متی شتودد امتا مشتکل اصتلی
الگوریتم ژنتیک علی رغم تادگی پیتاده تتازی ،هزینته
اجرای آن اتتد اغلب حل یک مستئله نیازمنتد تولیتد
چندین هزار نسل از کروموزم ها اتت و این مسئله نیاز
به زمان زیتادی دارد و همتین امتر ،گتاهی اتتتفاده از
الگوریتم را بتا مشتکل مواجته متی کنتد (شتین و لتی،
)3003د

توابتتتتتتع نشتتتتتتان داده شتتتتتتدهانتتتتتتدد (Vakil-

)Baghmishen,2002د

شكل ( :)1تابع تانژانت هایپر پولیک

3

 -4شبكههاي عصبی مصنوعی
امروزه کاربردهای بسیاری برای شبکههای عصبی
بوجود آمده اتت و با توجه به نوع و کاربرد تتاختار و
قوانین یادگیری در شبکه میتواند متفاوت باشدد بطتور
خالصه مهمترین شتبکههتای عصتبی را متیتتوان بته
صورت زیر تقسیم بندی نمود:
1
پرتتتتپترون چندالیتتته ( ، )MLPشتتتبکه ختتتود
تتتازمانده ( ،LVQ1 ،4)SOMهاپفیلتتد ،7تتتأخیر زمتتانی
( 1)TDNNو 3RBFد
در ایتتن پتتژوهش از شتتبکه عصتتبی پرتتتپترون
چندالیه اتتفاده شده اتتد شبکه  MLPاز چند الیته
تشکیل شده اتتد الیه ورودی ،الیه خروجی و الیه یتا
الیههای مخفی که خروجی الیه اول ،بردار ورودی الیه
دوم به حساب میآیدد به همین ترتیب خروجتی الیته
دوم ،بتتردار ورودی الیتته تتتوم را تشتتکیل متتیدهتتدد
خروجیهای الیه دوم پات واقعی شبکه را نشان متی-
دهندد
نرونهای موجود در الیه باالدتت یته نترونهتای
موجود در الیه پائین دتتت ارتبتاد دارنتدد نقتش هتر
نرون محاتتبه مجمتوع وزن داده شتده پتترون ورودی
( )Netو تپس گذراندن این مجموع از یک تابع به نتام
تابع انتقال میباشدد تابع انتقتال متیتوانتد یتک تتابع
خطی یا غیرخطی باشتدد دو نتوع از توابتع مرتتوم در
شبکه پرتپترون چند الیه ،تابع تتیگمویید و تانژانتت
تیگمویید میباشد کته در شتکلهتای ( )4و ( )3ایتن
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شكل ( :)2تابع سیگمویید

نحوه عمل پرتپترون چندالیه بدین صورت اتتت
که الگویی بته شتبکه عرضته متیشتود و خروجتی آن
محاتبه میگرددد مقایسه خروجتی واقعتی و خروجتی
مطلوب ،باعث میشود که ضریب وزنتی شتبکه تغییتر
یابد به طوریکه در دفعات بعتد خروجتی درتتتتتری
حاصل میشودد قاعده فراگیری میزان کتردن ،ضترایب
وزنی شبکه را بیان میکندد (صدر موتتوی و رحیمتی،
)4911
10

 -5درخت تصمیم
درخت تصمیم گیتری آرایته ای از پارامترهتا را بته
عنوان ورودی دریافت می کند و نهایتاً یتک تصتمیم را
برمی گرداند که در حقیقت مقدار خروجی تخمتین زده
شده به ازای ورودی می باشتدد درختت تصتمیم گیتری
(شکل شماره  ،)3با انجام رشته ای از تست هتا بتر روی
مقادیر ورودی مقدار تخمینی برای خروجتی را تعیتین
میکندد
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آدابوتت یک روش اتت کته از ویژگتی طبقته بنتدی
کتردن بته وتتیله بهبتود در صتحت و درتتتی طبقته

شكل ( :)3نمونهاي از درخت تصمیم

هرگره درونی در درخت تصمیم گیری ،بیانگر یکی
از پارامترهای ورودی اتت و شاخه های ختارج شتده از
این گره هر کدام بیانگر یک مقدار یا یک دتته مقادیر
از آن پارامتر می باشدد هر برگ درخت بیتانگر مقتداری
اتتتت کتته اگتتر بتته آن بتترگ برتتتیم توتتتط درختتت
تصمیمگیری برگردانده میشودد
نحتتتوه یتتتادگیری در تیستتتتم درختتتتهتتتای
تصمیم گیری به طور خالصه بدین صورت خواهتد بتود
که با اتتفاده از نمونه هتای آموزشتی و روابتط تئتوری
اطالعات ،44ورودی ها را بر حسب درجه اهمیتت آنهتا
در تعیین مقدار خروجی مرتب می کنندد تپس درخت
تصمیم گیری را طوری خواهند تاخت که ورودی هتای
مهمتردر تطوح باالتر درخت مورد آزمایش قرار گیرند
و بالعکسد
درخت های تصتمیم گیتری یکتی از تتاده تترین و
درعین حال موفقتترین روشهتای یتادگیری ماشتین
می باشندد همان طور که مشهود اتت ایتن درختت هتا
پات نمونه های مجهول را به ترعت تخمین میزنند و
پروته یادگیری در آنها بسته به تعداد و نوع ورودی هتا
ممکن اتت بسیار زمانبر باشدد (همراز)4914 ،
 -6الگوریتم آدابوست
آدابوتتتت یکتتی از مشتتهورترین روش هتتای الگتتوریتم
یادگیری اتتد مهمترین ویژگی این روش پیاده تازی
تاده آن اتتد در این روش ،طبقه کننده های ضتعیا
تر با هم ترکیب شده تا مدلی با قدرت پیش بینی بتاال
را تشکیل دهند (هو و دیگران)3001 ،د

هایش حداکثر اتتفاده را می کنتدد اگتر چته چنتدین
نسخه از الگوریتم شبیه به آدابوتت وجتود داشتت امتا
نسخه آدابوتت که بوتیله فراند و اتکیپر تهیه شد بته
دلیل تاده بودن معروف گردید در ایتن روش تنهتا دو
طبقه وجود دارد یک طبقه از گتروه آموزشتی کته بته
وتیله معادله زیر مشخص می شود:
)

) دددد، (,

), (,

مقدار  Yبین[ ]-1,1اتت ،وزن اختصا

([=Tn

یافته به هتر

گروه اولیه برای  1/nاتت این ارزش بعتد
مشاهده
از هر مرحله به روز می شود:
∑

∫

}ht(x): X→{−1, +1

 -7پیشینه تحقیق
همتی و همکاران ( )4931در پژوهشی به بررتتی
رابطه میان نوع اظهارنظر حستابرس و انتدازه موتسته
حسابرتی با اجتناب مالیاتی پرداختندد بتدین ترتیتب
 74شرکت طی  4911تا  4931در بورس اوراق بهتادار
تهران مورد بررتی گرفته و نتایج حاکی از آن بود کته
اظهتتارنظر حستتابرس و انتتدازه موتستته حسابرتتی بتتا
اجتناب مالیتاتی شترکت رابطته معنتاداری دارنتدد بته
عبارت دیگر ،شترکتهایی کته بته دلیتل عتدم رعایتت
قوانین و مقتررات از حستابرس ختود اظهتار نظتر غیتر
مقبول دریافت نمودهاند ،احتمتال اجتنتاب مالیتاتی در
آنها افزایش مییابدد
تشدیدی و همکاران ( )4931در پژوهش ختود بتا
عنوان ارائه رویکردی نوین در پیشبینی و کشا تقلب
صورت های مالی با اتتفاده از الگوریتم زنبور عسل بته
مطالعتته بتتر روی  430شتترکت در دوره زمتتانی 4914
لغایت  4931در بورس اوراق بهادار تهران پرداختنتد و
به این نتیجه رتیدند که الگوریتم زنبور عسل با دقتت
 13,4نستتبت بتته الگتتوریتم ژنتیتتک بتتا  77,4درصتتد و
رگرتتتیون لجستتتیک بتتا دقتتت  73,4درصتتد دارای
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عملکرد بهتری در شناتتایی شترکتهای مشتکوه بته
تقلب در صورتهای مالی می باشدد

تشخیص تقلب مالیات بر ارزش افتزوده در بلژیتک بته
وتیله تکنیکهای بهینه تشخیص ناهنجاری بدون ناظر

موتایی و دیگران ( )4931در پژوهشی به تتدوین
مدل کشا تقلب با اتتفاده از رویکرد ترکیبتی برپایته
مدل تحلیل عاملی و روش شبکه عصتبی مصتنوعی در
بازه زمانی  4933تتا  4939در  410شترکت فعتال در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختندد برای دتتته بنتدی
شرکتها با احتمال گزارشگری متقلبانه وغیر متقلبانته
از مدل نمتره Mبنتیش اتتتفاده شتده اتتت کته 71
شرکت دارای احتمال گزارشگری متقلبانه و 13شرکت
دارای احتمال گزارشگری غیرمتقلبانه بوده اتتد نتایج
نشان داد که تاختار گزارش شده مدل شتبکه عصتبی
کتته دارای  7نتترون در الیتته پنهتتان اتتتت از دقتتت و
عملکرد باالتری نسبت به تتایر تتاختارهتای بررتتی
شتتده بتتوده اتتتتد نتتتایج حتتاکی اتتتت کتته دقتتت
دتتته-بنتتدی شتترکت-هتای متقلتتب و شتترکت-هتتای
غیرمتقلتتب و عملکتترد کلتتی در روش شتتبکه عصتتبی
مصنوعی به ترتیب% 47,13و % 73,79و % 13,41بوده
اتتد
نمتتازی و صتتادق زاده مهتتارلوئی نیتتز ( )4937در
پژوهش خود بتا عنتوان پتیش بینتی فترار مالیتاتی بتا
اتتفاده از الگوریتمهای داده کاوی درخت تصتمیم بتا
بررتی  4014تال-شرکت نتیجه گرفتند که روشهای
جنگل تصادفی ،کاهش خطای هرس ،ریشه تصتمیم و
درخت تصادفی از دقت و کارایی بیشتری در پیشبینی
فرار مالیاتی  J48،LMT ،برخوردار هستندد
تقوی فترد و همکتاران ( )4931در پژوهشتی بته
بررتی تحلیل آینده نگر تشخیص فرار مالیاتی مودیان
مالیات بر ارزش افزوده در دوره زمانی  4911تتا 4939
بتا اتتتفاده از الگتوریتمهتای  ، Naive Bayesدرختت
تصمیم k-medoids ،KNN ،و  k-meansپرداختهانتد .
نتایج پتژوهش نشتان داد کته از میتان الگتوریتمهتای
متتذکور ،روش درختتت تصتتمیم بتتا خطتتای  0,04و
اعتبارتنجی  0,47نتیجه بهتری کسب کردد
وانهیویلتتد و دیگتتران ( )3030در پتتژوهش ختتود
تحت عنوان کشا تقلتب مالیتات بتر ارزش افتزوده بتا
تکنیکهتتای تشتتخیص ناهنجتتاری بتتدون نظتتارت بتته

پرداختندد بدین ترتیتب آنهتا نشتان دادنتد ،تشتخیص
ناهنجاری به وتیله الگوریتم های بدون نظارت ،قدرت
پیش بینتی کننتده بتاالیی بترای تشتخیص متقلبتین
مالیات بر ارزش افزوده داردد همچنتین شتاخص هتای
جدید تقلب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اتت که
تقلتتب را بتتا موفقیتتت تشتتخیص م تیدهتتدد در نهایتتت
الگوریتم هتای توتتعه یافتته جهتت تشتخیص تتریع
ناهنجاری و مقیاس پذیری آنها را معرفی نمودندد
دیتدیمو و دیگتران ( )3041بترای کشتا فترار
مالیاتی به توصیا تیستم پشتیبانی تصمیم بر مبنای
زبان دیداری و تکنیکهای پیشرفته مصورتتازی شتبکه
پرداختندد به وتیله این تیستم ،این امکان وجود دارد
که گرافهای زیرمجموعه نمونههای مشکوه را با توجه
به تطابق با الگوهای موجود رتم نموده و باعث ادغتام
نتایج و ایجاد شاخصهایی بترای طبقتهبنتدی کتردن
مالیاتدهندگان بر مبنای ریسک متالی شتوندد نتتایج
نشان دهنده مؤثربودن تیستم پیشنهادی بوده اتت.
الری دشتتتبیاز و دیگتتران ( ،)3044در تحقیقتتی
تحت عنوان فرآیند جستتجو و کشتا اطالعتات بترای
تقلتتب در صتتورتهای متتالی بتته یتتک متترور کلتتی از
فرایندهای دادهکتاوی متورد اتتتفاده بترای شناتتایی
تقلب مالی ،به ویژه تقلب در صورتهای متالی شترکتها،
پرداختندد آنها در نتایج پژوهش خود اظهار داشتند که
مهمترین روش های مورد اتتفاده برای شناتایی تقلب
مالی شامل رگرتیون لجستیک ،شتبکه هتای عصتبی،
شبکه های اتتنتاج بیزی و درخت تصمیم گیری اتت
که راه حلهای مهمی برای مشکالت ذاتی شناتتایی و
طبقه بندی دادهها هستندد
ووا ،اوو ،لین ،چنر و ین ( ،)3049با اعمتال یتک
تیستتتم مبتنتتی بتتر داده کتتاوی بتتر روی پایگتتاه داده
مالیات برای ارزش افزوده نتیجه گرفتند که اتتفاده از
تیستتتمهتتای مبتنتتی بتتر دادهکتتاوی موجتتب بهبتتود
چشمگیری در تشتخیص کستب و کارهتای فتراری در
حوزه مالیات بر ارزش افزوده میشودد
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راویسانکار ،راوی ،رائو و بتس ( )3044متدلهتای
شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتتیبان ،برنامته

محستتوب نمتتودن تحریتتا ارائتته نمتتودد لتتذا بتتا توجتته
تحقیقات پیشین از قبیتل تحقیتق همتتی و همکتاران

ریزی ژنتیک ،شبکه عصبی گروهتی متدیریت دادههتا،
رگرتیون لجستیک و شبکه عصبی احتمالی را بر روی
 303شتترکت چینتتی بررتتتی نمودنتتد تتتا تقلتتب را بتتا
اتتتتفاده و بتتدون اتتتتفاده از انتختتاب ویژگتتی کشتتا
نمایندد در شرایط اتتتفاده از فرآینتد انتختاب ویژگتی
برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی احتمالی دقت های
بتتاالتر را نتیجتته دادنتتدد در شتترایط عتتدم اتتتتفاده از
انتخاب ویژگی ،شبکه عصبی احتمتالی دارای بتاالترین
دقت بتوده اتتتد روش متورد اتتتفاده بترای انتختاب
ویژگی ،روش تاده آماری آزمون تی میباشدد میانگین
دقت کلی مجموعته متدلهتا بتا اعمتال اعتبارتتنجی
ضربدری  40بخشی بین  %70تا  %33میباشدد
ژو و کتتاپور ( ،)3044در پژوهشتتی بتتا اتتتتفاده از
مجموعه مدلهای رگرتیونی ،درخت تصتمیم ،شتبکه
عصبی و شبکه بیزین اقدام به تشتخیص فترار مالیتاتی
نمودندد همچنین در ادامه پژوهش مدل تطه پات را
نیز با مدلهای فوق ترکیب نموده و نتیجه گرفتنتد کته
این مدل ترکیبی نتیجه بهتری خواهد داشتد
کِرکتتوس ،اتتتپاتیس و متتانولوپولوس ( ،)3007بتتا
اتتفاده از درخت تصتمیم ،شتبکه عصتبی مصتنوعی و
شبکه بیزینی و ورودیهایی مبتنی بر نسبتهای متالی
اقدام به تشخیص فرار مالیاتی کردهاندد براتاس نتتایج
این پژوهش ،دقت کلی مدلهای طبقه بندی فتوق ،در
درختت تصتتمیم  ، %79/1در شتبکه عصتتبی  %10و در
شبکه بیزینی  %30/9میباشتد کته بته وضتوح برتتری
مدل شبکه عصبی بیزین را به نمایش میگذاردد

( ،)4931داغمه چی فیروزجتایی ( ،)4939اعتمتادی و
زلقی ( ،)4911فرقاندوتت حقیقی و بترواری ()4911
و مهام و دیگران ( )4934جهت طبقه بندی شرکتهای
نمونه به متقلب و تالم ،میبایست معیارهای زیر طتی
حداقل ته تال (تال  4931الی  )4931در صورتهای
مالی شرکتهای متقلب ،صادق بوده و وجود ته شرد
زیر به عنوان شرایط طبقه بنتدی در گتروه شترکتهای
دارای احتمال تقلب می باشدد این شرود عبارتند از:
 -4وجود اختالفات مالیاتی با حوزه مالیاتی طبق
یادداشت ذخیره مالیات بردرآمتد و پرونتده مالیتاتی و
بنتتد شتترد گتتزارش حسابرت تید  -3وجتتود تعتتدیالت
تتتنواتی بتتا اهمیتتت و صتتورتهای متتالی تجدیتتد ارائتته
شدهد -9اظهارنظر غیر مقبول حسابرتی
دالیل انتخاب این معیارها این اتت کته در متورد
معیتتار اول ،اختالفتتات مالیتتاتی بطتتور عمتتده ناش تی از
تفسیر نادرتتت قتوانین مالیتاتی و اشتتباه تتهوی یتا
عمدی دربکارگیری بندهای قوانین ذیربط و در برختی
موارد تاخیر در شناتایی مالیتات و حفت نقتدینگی و
تایر موارد احتمالی تقلب و فرار مالیاتی اتتد
در متتورد معیتتار دوم؛ متتوارد اشتتتباه و دتتتتکاری
اقالم بویژه اقالم تود و زیانی در تتنوات قبتل زمینته
تاز بروز ارائه مجدد صورتهای مالی و دلیلی بر احتمال
تقلب درصتورتهای متالی اتتتد بته موجتب بنتد 91
اتتاندارد حسابداری شماره  ،1اثتر تعتدیالت تتنواتی
باید از طریق اصالح مانده تود (زیان) انباشتته ابتتدای
دوره در صورتهای مالی منعکس گترددد همچنتین بته
دلیل تتأثیر بتا اهمیتت تعتدیالت تتنواتی بتر درآمتد
مشمول مالیات ،در تاری  4934/40/34دتتتورالعملی
تحت عنوان رتیدگی به حساب تعدیالت تتنواتی بته
شماره  300/34043توتط تازمان امور مالیاتی کشور
صادر گردید که به موجب آن حساب تعدیالت تنواتی
(تود و زیان انباشته) طی دوره جاری میتوان بتدهکار
یا بستانکار گردد ،بنابراین مأمورین مالیاتی میبایستت
در زمان رتیدگی گردش حساب متذکور و مستتندات
مربوطتته را اختتذ و ضتتمن بررت تی صتتحت محاتتتبات

 -8روش تحقیق و تشریح مدل پیشنهادي
برای تشخیص و طبقه بندی واحتدهای اقتصتادی
به شترکتهای متقلتب یتا تتالم در گزارشتگری متالی،
چتارچوب نظتتری خاصتی وجتتود نتتداردد بتتا توجتته بتته
اتتتتانداردهای شتتماره 310و  140حسابرت تی ایتتران،
می توان برمبنای مقدار و محتوای ویژگیهای داده هتای
صورتهای متالی حسابرتتی شتده توتتط حستابداران
رتتتمی یتتا تتتازمان حسابرت تی ،معیارهتتایی را بتترای
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مربود ،با رعایت مقررات و اتتثنائاتی آن را به درآمتد
مشمول مالیات عملکرد مورد رتیدگی اضتافه نماینتدد

اظهارنظر غیر مقبتول حستابرس صتادر شتود احتمتاال
مدیران قوانین و مقررات را به طور کامل رعایت نکرده

از آنجاکه تعدیالت تتنواتی مستتقیماً بتر روی درآمتد
مشمول مالیات تال گذشته تأثیر میگذارد لذا در این
پژوهش تعدیالت تنواتی به عنوان متغیری برای تقلب
43
مالیاتی در نظر گرفته شده اتتد
در متتورد معیارتتتوم؛ وجتتود تقلتتب بتتا اهمیتتت،
متیتوانتتد زمینتتهتتتاز اظهتتارنظر غیتتر مقبتتول توتتتط
حسابرس صورتهای مالی باشتدد اظهتارنظر حسابرتتی
آنچنان با قوانین مالیاتی کشور ایران گره خورده اتتت
که به موجتب تبصتره  4متاده  373قتانون مالیاتهتای
مستقیم ،صورتهای مالی حسابرتی شده به شترح ایتن
ماده و مطالتب متذکور در گتزارشهتای حسابرتتی و
بازرتی قانونی مربود که در چهتارچوب مقتررات ایتن
قانون تنظیم شده باشد ،می تواند برای تشخیص درآمد
مشمول مالیات اشخا یادشده توتط ادارات مالیتاتی
مورد اتتفاده و اتتناد قرار گیردد
نوع اظهارنظر حسابرس نقش اتاتتی در ارزیتابی
صحت و رعایت کامل قتوانین و مقتررات شترکت ایفتا
میکندد اظهارنظر تعدیل شده (غیرمقبول) نشان دهنده
عدم رعایت صحیه قوانین از توی شرکت میباشتدد از
این رو ،شرکتهایی که از حسابرتان خود اظهارنظر غیر
مقبول دریافت کردهاند نسبت به شرکتهای دیگتر کته
اظهار نظر مقبول دریافت کتردهانتد از اجتنتاب و فترار
مالیاتی بیشتتری برخوردارنتدد متدیران شترکتهتا در
صورتیکه اظهارنظر غیرمقبول از توی حسابرتان خود
دریافت کننتد از تتوی تتهامداران تحتت فشتار قترار
خواهند گرفت لذا تعی مینمایند در تتنوات آتتی بته
گونه ایی اقدام کنند که از طریق گتزارش مقبتول اثتر
منفی گزارش های قبلی را برطترف نماینتدد همچنتین
اخذ یک گزارش مقبتول از تتوی متدیران متالی یتک
رزومه و تابقه خوب برای آنها تلقی میشتود در نتیجته
تعی می کنند به منظور دریاقت یک گزارش مقبتول،
قوانین و مقررات را به نحو احسن اجرا نمایندد دریافتت
گزارش مقبول همچنین ممکن اتتت منجتر بته ارائته
پاداش از توی مجامع عمومی تهامداران به مدیر هتم
شتتودد بنتتابراین میتتتوان نتیجتته گرفتتت در صتتورتیکه

اند که بخشی از آن مربتود بته محاتتبات مربتود بته
تود ابترازی و مشتمول مالیتات و متعاقتب آن هزینته
مالیات میباشدد در نتیجه می توان گفت که اظهتارنظر
غیرمقبول احتماال با افزایش اجتناب از مالیتات همتراه
اتتد (همتی و همکاران)4931 ،
بدین ترتیب بوتیله معیارهتای فتوق ابتتدا لیستتی از
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
که بین تال های  4931تتا  4931مرتکتب تقلتب در
صورتهای مالی شده اند تهیه میشود و با توجه بته در
دتترس بودن اطالعات شرکت ها تعداد شترکت هتای
متقلب تعیین می شودد تپس تعداد شرکت های تالم
را در همین دامنه زمتانی تعیتین و تتپس بتر اتتاس
روش نمونه گیری تصتادفی تتاده نمونته هتای کتافی
انتخاب می شوندد با اعمتال محتدودیت هتای فتوق در
نهایت تعتداد  44شترکت متقلتب شناتتایی و بتدلیل
متناظر بودن تعداد شرکتهای متقلب و غیر متقلب ،بته
ازای هر شرکت متقلتب 9 ،شترکت غیرمتقلتب یعنتی
مجموعا  14شترکت در همتان صتنعت بعنتوان نمونته
آماری شرکتهای غیر متقلب انتخاب گردیدد
متغیرهای مستقل در این پژوهش ،نسبتهای مالی
هستند؛ بطوری که با مطالعته و بررتتی پتژوهشهتای
صورت گرفته در این زمینه از قبیل راتتا کانتاپیکین و
گرانتتدی ( ،)3044تتتانر و همکتتاران ( )3041و زارع
بهنمیری ( ،)4934نسبتهای متالی متورد نیتاز در ایتن
پتتژوهش منجتتر بتته انتختتاب نهتتایی تعتتداد  41متغیتتر
مستقل شد؛
تپس این متغیرها ازصتورتهتای متالی شترکتهتای
متقلب و تالم در تتال هتای متورد مطالعته اتتتخراج
نموده و به وتیله مدل رگرتیون خطی متغیرهایی کته
دارای همبستگی معنادار با صتورتهای متالی متقلبانته
می باشد انتخاب نموده و از آن ها به عنتوان متغیرهتای
ورودی مدل های یادگیری ماشتین و الگتوریتم ژنتیتک
اتتفاده میشودد جدول زیر میانگین ،انحراف اتتاندارد
و آزمون  ANOVAرا برای نسبتهای شرکتهای متقلب
و غیرمتقلب گزارش می کندد آزمونهای تک متغیره بته
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چندین متغیر اشاره دارند که ممکتن اتتت در کشتا
شرکتهای متقلب مفید باشندد از بین  41متغیتر متورد

اتتتخراج نمتودد بته طتور معمتول پتیش از انتختتاب و
اتتخراج ویژگیها ،برخی عملیتات پتیش پتردازش بتر

آزمون تعداد  39متغیر که در تطوح  4التی  4درصتد
معنادار هستند و تایر متغیرها فاقد معناداری مناتتب
بوده اندد
مدل پیشنهادی دارای مراحل مختلفی می باشد که به
ترتیب عبارتند از:
 )4پیش پردازش داده ها؛
 )3انتقال داده ها؛
 )9انتخاب ویژگی های موثر با اتتفاده از الگوریتم
ژنتیک و شبکه های عصبی؛
 )1آمتتوزش و محاتتتبه اوزان الگتتوریتم درختتت
تصمیم؛
 )4تاخت درخت تصمیم گیری؛
 )1تبدیل درخت تصتمیم گیتری و بهینته تتازی
آن؛
که در ادامه به تشریه هر مرحله پرداخته میشود:

روی داده ها انجام میشودد
 -2-8انتقال داده ها
در این قسمت داده ها در دامنه های درتت قترار
میگیرندد بدین معنا که داده ها باید به محدودههتایی
که در تیستم مشخص شده اتت منتقل شتوند و داده
های ختارج از محتدوده ،داده هتای مشتکلدار بتوده و
میبایست حذف شوندد دادههای میبایست در محدوده
درتت و منطقی قرار بگیرندد بدین معنا که برای مثال
اگر فیلد تن وجود داشته باشتد فتردی کته محتدوده
تتتنی ب تین  44تتتا  70دارد م تی بایستتت در تیستتتم
بصتتورت خیلتتی پیتتر شتتود کتته ایتتن قستتمت بصتتورت
اتوماتیک از روی مجموعه داده ها تکمیل می شودد
 -3-8انتخاب نسبتهاي مالی مرتبط با تقلب
مالیاتی به وسیله الگوریتم ژنتیک و شبكه هاي

 -1-8پیش پردازش داده ها
پس از اتتخراج نسبتهای مالی ،به آماده تتازی و
پیش پردازش آنها پرداخته می شودد در آماده تتازی
و پیش پردازش دادهها از روشهای مختلفتی اتتتفاده
می شودد اول این که برختی ویژگتیهتا دارای مقتادیر
منحصر به فرد هستتندد ایتن ویژگتی هتا نمتی تواننتد
دانش مفیدی را در مجموعه داده ایجاد کنند ،لذا ایتن
مجموعه ویژگی ها باید از داده ها حذف شوندد به طور
نمونه می تتوان بته ویژگتی نتام شترکت ،نتام بورتتی
شرکت و صنعت آن اشاره نمودد همچنین ممکن اتتت
برخی تراکنش ها دارای مقادیر مفقتود فتراوان باشتندد
لذا این تراکنش ها نیز باید از مجموعه داده هتا حتذف
شوندد از طرفی ممکن اتت ،مقادیر برخی ویژگتی هتا
دارای مقادیر پرت باشند لذا ایتن مقتادیر نیتز بایتد در
مجموعتته داده اصتتالح شتتوندد تتتپس از ابتتزار کشتتا
آنومالی به منظور شناتایی و حذف داده هتایی کته در
نقاد خارج از قانون مجموعه داده قرار دارنتد اتتتفاده
شده اتتد برای انجام برخی عملیات بتر روی داده هتا
به عنوان ورودی ،می بایست ویژگتیهتایی را از آن هتا

عصبی
الگوریتم ژنتیک ،با قابلیت قابل توجه در اتتتنتاج
معتانی از دادههتای پیچیتده ،میتوانتد بترای اتتتخراج
الگوها و شناتایی روشهایی که آگتاهی از آنهتا بترای
انسان و دیگر تکنیکهای کامپیوتری بسیار پیچیتده و
دشوار اتت به کار گرفتته شتودد الگتوریتم ژنتیتک بته
عنوان یکتی از ابزارهتای داده کتاوی متی توانتد بترای
طبقهبندی مورد اتتفاده قرار گیردد در این پتژوهش از
الگوریتم شبکههای عصبی پرتپترون چندالیه کته بته
وتیله الگوریتم ژنتیتک بهینتهتتازی شتده ،در جهتت
شناتایی ویژگیهتای متوثرتر اتتتفاده گردیتد تتا در
نتیجته نستتبتهای متتالی متتوثرتر بتتر تقلتتب شتترکتها را
شناتایی گرددد در این بخش از راهکتاری کته توتتط
لدتما و همکارانش ( )3001ارائه شتده اتتتفاده متی-
گرددد
تعیین تاختار شبکه از گامهای تاثیرگذار بر روی
نحوهی آموزش شبکه میباشد البته تعداد نتورون بتاال
در شبکه ،پیچیدگی آن را افزایش متی دهتد و ممکتن
اتت شبکه دچار بیش برازش شود کته قابلیتت پتیش
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بینی شبکه را تحت تاثیر قرار خواهد دادد به این جهت
برای هر کدام از الگوریتم های آموزشی تعتداد نتورون

کمترین تابع هزینه مرتب می شوندد تعداد مشخصی از
اعضای بهتر بر اتاس کمترین هزینه بته نستل بعتدی

ها از یک تا  40افزایش یافتند و داده ها در رنج  -4تتا
 4نرمتتالیزه و از تتتابع انتقتتالی تتتانژانتی -تتتیگمویدی
( )tansigاتتتتفاده گردیتتدد همچنتتین از دو شتتاخص
ارزیابی عملکرد شبکه خطای میانگین مربعات ()MSE
و ضریب تبیین ( )R2بهتره گرفتته شتدد از رایتجتترین
الگوریتم های بهینه تتازی کته بتر اتتاس دگرگتونی
بیولوژیکی بوجود آمده اتت ،الگوریتم ژنتیک میباشدد
جمعیت در الگوریتم ژنتیک شامل پات هتای ممکتن
در فرم آرایه ای از کروموزوم ها باشدد وزن های شتبکه
توتط الگوریتم ژنتیک بهینهتازی شتده و هتر یتک از
جمعیتها بته صتورت تصتادفی بته عنتوان وزن شتبکه
معرفی شدندد تابع  MSEبه عنوان تابع هزینه معرفتی
شد و کروموزوم های جمعیت تپس برای رتتیدن بته

منتقل می شوندد در این مرحله تته اپراتتور الگتوریتم
ژنتیتتک (انتختتاب ،تقتتاطع و دگرگتتونی) بتترای تولیتتد
جمعیت نسل بعدی فعال متی شتوندد ایتن تتیکل تتا
رتیدن به جتواب مطلتوب ادامته یافتته تتا وزن هتای
مطلوب شبکه حاصل شوندد
در نهایت در این قسمت تعتداد  39نستبت متالی
مورد بررتی و در صورت امکان تعداد آنها کاهش پیتدا
می کند که در این راتتا تربار محاتباتی و همچنتین
نویز موجود نیز تا حد امکان کاهش پیدا متیکنتدد بته
منظور تهولت در انجام عملیات ،هر نسبت با اتتتفاده
از  Attو یک عدد مشتخص شتده کته در جتدول زیتر
نشان داده شده اتتد

شكل ( :)4لیست و عنوان نسبتهاي استفاده شده

در روش پیشنهادی در ابتدا ،کار انتختاب ویژگتی
صتتورت متتیگیتترد و ویژگتتیهتتای متتؤثرتر در روش
پیشنهادی انتخاب میشوند که برای مجموعه دادههای
56

ورودی میتوان در شکل( )4تاثیر ویژگیها را مشتاهده
نمود که مرتب تازی شده اتتد
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شرکت های متقلب را بهتر شناتایی نمود و تصمیمات
مهمی را نیز در این راتتا اتخاذ نمودد
 -4-8آموزش و محاسبه اوزان الگوریتم هاي

شكل ( :)5مقدار وزن هاي آنتروپی اختصاص داده شده به
نسبتهاي مالی

با توجه جدول فوق می تتوان نتیجته گرفتت کته
نسبتهای مالی بتا ضتریب صتفر ،تتاثیری در خروجتی
ندارد و این در حالی اتت که نسبتهای مالی همچتون
تود قبل از بهره و مالیات به فروش ،تتود ختالص بته
فروش ،تود قبتل از بهتره و مالیتات بته بتدهی هتای
جاری ،تود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها ،تتود
خالص به مجموع دارایی ها ،تود عملیاتی به فتروش و
تود ناخالص به کتل دارایتیهتا بیشتترین تتاثیر را در
متقلب بودن و یا نبودن شرکت داردد در اینجا می توان
نسبتهای مالی بی تاثیر را حذف نمود تا الگوریتم قتادر
باشد با تترعت بیشتتری داده کتاوی را انجتام دهتد و
همینطور در همین قسمت میتتوان دریافتت کته چته
نسبتهایی بیشترین تاثیر را در متقلب بودن و یا نبودن
شرکت دارد و چه عواملی باعث توق دادن شرکت بته
تمت تقلتب متی باشتدد یعنتی متیتتوان پارامترهتای
تاثیرگتتذار را در اینجتتا شناتتتایی نمتتود و روی ایتتن
پارامترها توجه بیشتری صورت گیرد تتا اینکته بتتوان

درخت تصمیم
در ابتدای کار درصتدی از نستبتهای متالی متورد
اتتفاده ،برای محاتبه آمتوزش و محاتتبه وزن متورد
اتتفاده قترار متیگیتردد در ایتن قستمت از الگتوریتم
درخت تصمیم بهینه شده اتتفاده میشتودد متیتتوان
نمایی از این مرحله را در شکل ( )1مشاهده نمودد
همتتانطور کتته در شتتکل ( )1مشتتاهده م تی شتتود
الگوریتم پیشنهادی در ابتدا با اتتفاده از یک مجموعه
داده بته محاتتبه وزن متیپتتردازدد بتدین ترتیتب کتته
الگوریتم با اتتتفاده از  70درصتد مجموعته دادههتای
موجود آموزش متی بینتد و بتا اتتتفاده از  90درصتد
باقیمانده مورد آزمون قرار میگیرد در نهایت بتا توجته
به تعداد جوابهای صحیه امتیاز و یا وزنی به آن تعلق
میگیرد تا اینکه با اتتتفاده از وزن متعلتق ،بتتوان در
مرحله بعدی وزنی را برای خروجی آن در نظر گرفتد
همانطور که در معماری نیز میتوان مشاهده نمود
بعد از محاتبه وزن که بصورت تقستیم تعتداد جتواب
های درتت به تعداد کل جوابهای حتدس زده شتده
می باشد ،میتوان میزان تتاثیر گتذاری الگتوریتم را در
خروجی نهایی بهتر تشخیص دادد در این روش بعتد از
محاتبه وزنها ،به ازای هر رکورد  ،پیش بینی توتتط
درخت تصمیم بهینه صورت میگیردکه مقتدار پتیش-
بینی شده میبایست در وزن آن الگوریتم ضرب شود و
خروجی نهایی پیش بینی الگوریتم برابر اتت با جمتع
نتایج الگوریتم ضترب در وزن آن الگتوریتم کته بتدین
صورت نتیجه نهتایی بدتتت متیآیتد و دتتته بنتدی
درتت صورت میگیردد

شكل ( :)6معماري استفاده شده در محاسبه وزن
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 -5-8ساخت درخت تصمیمگیري
درخت تصمیم گیری ،درختی اتت که هر شتاخه
از آن به عنوان یک انتختاب متی باشتدد بتدین ترتیتب
برای رفتن از گره ریشه به گره پتایینتتر متی تتوان از
شاخه هایی که به آن گره متصل هستند یکی انتختاب
شودد در انتها هر یک از گره های انتهایی یتا اصتطالحاً
گره برگ تصمیمی را بازگو میکندد هر کدام از شتاخه
ها تا رتیدن به برگ دارای تتناریویی متی باشتد کته
موجب تصمیمی متیشتودد در متدل پیشتنهادی ارائته
شده ،از درخت تصمیم  ID3بهبود یافته اتتفاده شتده
اتت که بهبود انجام شده موجب ترعت عمتل بتاالی
آن شده اتتد درخت  ID3یک درخت تصتمیم گیتری
می باشد که دارای یادگیری نیز می باشد و اولتین بتار
توتط راس کوینلن 49مطرح شدد ایتده الگتوریتم ،ID3
تاخت درخت تصمیم گیری باال به پایین می باشد که
انتخاب گره در آن بته وتتیله جستتجوی حریصتانه از
میتتان مجموعتته ای از صتتفت هتتا متتی باشتتدد در ایتتن
پژوهش برای اینکه قادر باشیم تا مفیتدترین نستبت را
از میان نسبتهای مالی بیتابیم کته در کالتته بنتدی
مفیدتر باشد از الگویی بخصو اتتفاده نمودیمد برای
اینکه بتتوان کالتتهبنتدی مفیتدی را بترای مجموعته
یادگیری انجام داد ،می بایست تعداد تواالت را کاهش
داد یا میتوان گفت می بایست عمق درخت تصتمیم-
گیری را کاهش دادد از اینرو در ایتن قستمت نیتاز بته
تابعی اتت که قادر باشد تتا متعتادلتترین تقستیم را
انجام دهتد کته در ایتن صتورت عمتق درختت بستیار
کاهش می یابد و گره ها بصتورت متعتادل در درختت
تقسیم میشوندد
جتتدولی را در نظتتر بگیریتتد کتته دارای صتتفات و
کالتی از صفات نیز میباشدد در صورتی به این جدول
همگن 41گفته میشود که تنها شامل یک کالس باشدد
اگر یک جتدول دارای چنتدین کتالس باشتد ،در ایتن
حالت به آن ناهمگن 44گویندد توابتع زیتادی همچتون
آنتروپتتی gini index ،و  classification errorبتترای
تنجش میزان همگنپذیری وجود دارندد در این میتان
در اینجا از آنتروپی 41اتتفاده شده اتتد
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()4
آنتروپی یک جدول صتفر اتتت زیترا احتمتال آن
مقداری برابر یک اتت (تنها دارای یک کتالس باشتد)د
آنتروپی زمانی به بیشترین مقتدار ختود متیرتتد کته
تمامی کالس های موجتود در جتدول دارای احتمتالی
برابر باشندد آنتروپی را می توان به نوعی معیاری بترای
تنجش بینظمی در نظر گرفت هر چه مجموعه منظم
تر باشد و دارای گوناگونی کمتری باشد آنگاه آنتروپتی
آن کمتر اتت و به نوعی بی نظمی آن نیز کمتر اتتت
و برعکسد البته در اینجا چون ما در مرحله قبتل یتک
کالته بندی ابتدایی را انجام دادیم تقریبتا بتی نظمتی
نیز پایین میباشد و این خود باعث ترعت عمل بتاالتر
مدل پیشنهادی در این پتژوهش متی شتود زیترا ایتن
قضیه باعث می شود که عمق درختت تصتمیم گیتری
کم شود و هر چه عمق این درخت کمتر باشد ،ترعت
تصمیم گیری نیز بیشتر می شودد
در این پتژوهش ،از آنتروپتی اتتتفاده گردیتد تتا
مقدار بی نظمی را برای هر صتفت بدتتت آیتدد بترای
اینکه صفتی را در درخت تصمیم گیری انتخاب نماییم
که در رتبه باالتری از بقیه صفت ها باشتد و بته نتوعی
دارای اهمیت باالتری از بقیه صفت ها باشد از فرمتول
( )4اتتفاده گردیدد با توجه به این فرمول متا آنتروپتی
همه صفات را در مجموعه  Sمحاتتبه نمتوده و مقتدار
صفت مجموعه  Aرا از آن کسر مینمتاییمد مجموعته
 ،Aمجموعه همه صفات انتخاب شده از پدر تا به اینجا
در یک مسیر خا می باشدد
()3
)Entropy (v



G (S, A)  Entropy (S ) 

) v Values ( A

برای دره بهتتر فرمتول ( )3متی تتوان شتکل زیتر را
مشاهده نمودد
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تاثیر بیشتری را در تصمیم نهایی می گذارندد این روند
جلو رفتن در درخت تصمیم گیری تا جایی ادامته متی
یابد که در هر مسیر دیگر صفتی باقی نمانده باشدد در
این حالت درخت تصمیم گیتری کتامال تتاخته شتده
اتت و به پایان رتیده اتتد
 -9ارزیابی مدل پیشنهادي
در این بخش مدل پیشنهادی مورد بررتتی قترار
گرفته و با الگوریتمی معروف به نام الگوریتم آدابوتتت
مورد مقایسه قرار میگیتردد همتانطور کته در قستمت
قبل بیان شد مدل ارائه شده مبتنی بر  ID3اتتت کته

شكل ( :)7مثالی براي انتخاب صفت ها

همانطور که در شکل ( )7قابل مشاهده اتت ،می
بایست آنتروپتی تمتامی صتفات را از آنتروپتی صتفات
انتخاب شده تا به اینجای مستیر کاتتته شتود (یعنتی
بایتتتتد )) G(S,F)=E(S)-(E(A)+E(B)+E(E)+E(Fرا
بدتت آورد)د البته باید توجه شود که متی بایستت در
مجموعه  Aصفاتی که تا به اینجای کار اتتتفاده شتده
اتت به عالوه صفتی کته متی ختواهیم قترار دهتیم را
محاتبه نمتاییمد بعتد از اینکتار از بتین ایتن مجموعته
صتفات باقیمانتتده کته بتترای هتر کتتدام فرمتتول ( )3را
محاتبه نمودیم ،صفتی را که دارای  Gبیشتتری اتتت
را انتخاب نماییمد در این حالت اگر دو صتفت دارای G
برابر بودند که احتمال این پیشامد نیز کم نیست ،متی
بایست به گره دو یا هر تعداد صفت که دارای بیشترین
مقدار  Gهستند و باهم برابر نیتز متی باشتند بته گتره
مربوطه افزوده گردد؛ یعنی اگر برای مثتال در گتره ای
دو صفت دارای  Gبرابر بودنتد ،آنگتاه ایتن دو بته گتره
مربوطه دو فرزند میافزاییم و هر کدام از این صفت ها
به عنوان یک فرزند این گره در نظر گرفته میشتوند و
بعد از این کار روند الگوریتم را برای هر یک از این گره
ها ادامه میدهیمد
این کار باعث می شود تا صتفت هتایی کته دارای
آنتروپی بیشتری هستند را بیابیم چراکه این صفت هتا

با شبکه عصبی پرتپترون چند الیه بهینه تازی شتده
با الگوریتم ژنتیتک ترکیتب گردیتد و دادههتای متورد
اتتفاده در آن ،نسبتهای متالی مربتود بته صتورتهای
مالی ته تال از شرکتهای متقلب و غیر متقلب متی
باشدد
داده ها در ابتدا توتط برنامته بته فرمتت مناتتب
برای تحلیل قرار می گیرد یا به عبارتی پیش پتردازش
ابتدایی صورت می گیرد فایلی با فرمتت  ARFFایجتاد
می باشد که تاختاری مناتب و اتتاندارد برای تحلیل
می باشدد
پیاده تازی در برنامه  Visual Studio 2017و بتا
زبان برنامه نویسی #Cصورت گرفته اتتت و در حتین
کار از کتابخانههتایی ماننتد  wekaو zedgraphکمتک
گرفته شده اتتد تیستم مورد اتتفاده در اینجا دارای
تیستم عامل  ، Windows 10دارای  1گیتر RAMو
 Corei7می باشدد در ادامه می توان نتایج پیاده تازی
را برای این الگوریتم ها مشاهده نمودد
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با توجه به دقتهتای بدتتت آمتده ،کتامال قابتل
مشاهده می باشتد کته متدل پیشتنهادی ،از الگتوریتم

جدول ( :)1خروجی مربوط به الگوریتم آدابوست

آدابوتت بهتر عمل کترده اتتتد در اینجتا متی تتوان
کامال مشاهده کترد کته در روش ترکیبتی پیشتنهادی
بیان شده می توان با بهبود ایجاد شده در ID3که روند
بهبود آن در قسمت قبتل بیتان شتد و ترکیتب آن بتا
شبکه عصبی پرتپترون چنتد الیته بته دقتت بتاالتر و
خطای پایینتری در شناتتایی تقلتب مالیتاتی دتتت
یافتد این درختت دارای کمتترین ارتفتاع ممکتن متی
باشد و از اینرو دارای تربار پایینتری می باشدد
همچنین از آنجا کته در علتم داده کتاوی ،معیتار
خطتتای می تانگین مربعتتات ( 47) MSEدارای اهمیتتت
بستتیار بتتاالیی م تی باشتتد و از اعتبتتار بس تیار زیتتادی
برخوردار اتت به بررتی آن در شکل زیر میپتردازیمد
این معیار میانگین خطای مربعات را بدتت می آورد و
با اتتفاده از این معیار می توان به طتور دقیتق پتیش
بینی را تنجید و میزان خطای پیش بینی را محاتتبه
نمودد

جدول ( :)2خروجی مربوط به الگوریتم پیشنهادي

با توجه به جداول خروجی فوق میتوان به وضوح
مشاهده نمود که الگوریتم پیشنهادی با  %14,1دقت
دارای باالترین دقت صحت و با  %41,1اشتباه دارای
کمترین میزان اشتباه میباشدد در جدول شماره ()9
به مقایسه مدل ارائه شده و الگوریتم آدابوتت پرداخته
میشودد
جدول ( :)3مقایسه درصد صحت و خطاي پیش بینی ها
درصد صحت

درصد خطاي

پیش بینیها

پیش بینیها

الگوریتم پیشنهادی

%14,1

%41,1

الگوریتم آدابوتت

%11,9

%99,7

نام الگوریتم
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شكل شماره ( :)8میزان معیار  MSEدر میان الگوریتم
پیشنهادي و الگوریتم آدابوست

همانطور که مالحظته شتد ،الگتوریتم پیشتنهادی
دارای  MSEپایینتری نستبت بته الگتوریتم آدابوتتت
میباشد که نشان دهنده این اتت کته میتزان خطتای
پتتیشبینتتی در متتدل ارائتته شتتده ،کمتتتر از الگتتوریتم
آدابوتت میباشدد
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در ادامتتته جتتتداول خروجتتتی متتتاتریس درهتتتم
ریختگتتی 41مربتتود بتته متتدل پیشتتنهادی و الگتتوریتم

مطترح اتتت و ارائته ایتتن راهکارهتا در زمینته کشتتا
شرکت های متقلب باعتث افتزایش دقتت و همچنتین

آدابوتت در این تحقیق نشان داده شده اتتد

کاهش نیروی کتار متوثر و همیشتگی بترای بررتتی و
تشخیص شرکت های دارای تقلب مالیتاتی متی شتود
یعنی می توان از مدلی مانند مدل پیشنهادی بصتورت
تمام وقت به بررتی و کشا شرکت های دارای تقلتب
مالیاتی پرداخت و این نیازمند نیروی کار انسانی نمی-
باشد بلکه خود تیستم می تواند بصتورت هوشتمندانه
تشخیص را انجام داده و اطالع رتانی را انجام دهدد
بزرگترین طرح تاری مالیاتی کشور به نتام طترح
جامع مالیاتی بر مبنای شناتایی ریسک تقلب مالیاتی
مودیان با اتتفاده از نسبتهای مالی پایه گتذاری شتده
اتت که در این پژوهش با مطالعته بتر روی نستبتهای
مالی مرتبط با تقلب مالیاتی راهکاری بترای ارزیتابی و
پیش بینی تقلبهای مالیتاتی شترکتهتا ارائته شتد و
مشتتاهده شتتد کتته روش ارائتته شتتده دارای عملکتترد
مناتبی بود که روش پیشنهادی نستبت بته الگتوریتم
آدابوتت بهبود عملکرد داشته اتتد داده های اتتفاده
شده در این تحقیق مربود بته  10شترکت در طتی 9
تال میباشد بدین ترتیب ،داده های مورد بررتتی در
این تحقیق دارای  410رکتورد بتودد داده هتا در ابتتدا
مورد پیش پردازش قترار گرفتته و انتقتاالتی نیتز روی
دادهها صورت گرفتت تتا اینکته دادههتا بته دادههتای
ورودی مورد نیاز الگتوریتم پیشتنهادی تبتدیل شتوندد
نتایج بدتتت آمتده کتامالً بهبتود روش پیشتنهادی را
نشان می دهدد لذا با توجه به نتایج دریافتی مدل ارائه
شده با  %14,1دقت دارای دقتت و صتحت بتاالتر و بتا
 %41,1اشتباه دارای میزان اشتباه کمتتری نستبت بته
الگوریتم آدابوتت در شناتتایی شترکتهتای متقلتب
مالیاتی میباشد که میتوان از آن جهت پتیشبینتی و
یا به عنتوان نماینتده تقلتب مالیتاتی در بررتتیهتا و
تحقیقات مختلا پیشنهاد نمودد
نتایج این پژوهش در رابطته بتا افتزایش دقتت در
کشا تقلبات بتا اتتتفاده از روش هتای داده کتاوی و
شتتبکه عصتتبی بتتا پتتژوهش هتتای دیمویتتد و دیگتتران
( ،)3041الری دشتتتبیاز و دیگتتران ( ،)3044ووا ،اوو،
لین ،چنتر و یتن ( ،)3049راویستانکار ،راوی ،رائتو و

شكل شماره ( :)9ماتریس درهم ریختگی الگوریتم
پیشنهادي

شكل شماره ( :)10ماتریس درهم ریختگی الگوریتم
آدابوست

همانطور که میتوان مشاهده نمتود کته در روش
پیشنهادی مقادیر  TPو  TNبیشتر و در کنتار آن نیتز
دارای FPو  FNکمتری از الگوریتم آدابوتت می باشدد
زیرا هتر چته یتک الگتوریتم دارای TPو  TNبیشتتری
باشد یعنی متقلب بودن و یا نبودن هتای در مجموعته
دادههای تست را به مقدار بیشتتری درتتت تشتخیص
داده اتت و  FPو  FNنشان دهنده برعکس این قضتیه
یعنی پیشبینی اشتباه می باشدد
 -10بحث و نتیجه گیري
امروزه دانتش بته عنتوان یتک منبتع ارزشتمند و
اتتراتژیک و نیز یک دارایی برای ارزیابی و پیش بینتی
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بس ( ،)3044ژو و کاپور ( ،)3044کِرکوس ،اتتپاتیس
و متانولوپولوس ( ،)3007موتتایی و دیگتران (،)4931

 تقوی فرد ،تید محمدتقی ،ایمان رئیستی وانتانی و
ریحانه پناهی ( ،)4931تحلیل آینده نگر تشخیص

نمازی و صادق زاده مهتارلوئی ( ،)4937تقتوی فترد و
همکاران ( ،)4931منطبق می باشدد
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که بتا توجته
به اینکه در این پژوهش از آنتروپی اتتفاده شده اتتت
از روش های دیگتر نیتز بترای بترازش متدل اتتتفاده
نمایند و یا این روش را بتا روش هتای دیگتری ادغتام
نمایندد برای مثال در صورتی که روش این پتژوهش را
با روشی مانند  Gainکه تتابع ارزش متی باشتد ادغتام
نماییم ،به احتمال زیاد دارای عملکرد بهتری می باشد
چراکه آنتروپی نیز دارای معایبی می باشد ولی ترعت
آن باالتت و در اینجا هم ما به دنبال روشی بودیم کته
دارای ترعت باال باشد ولی می توان با ادغام این روش
و یا روش های جایگزین دقت این روش ارائته شتده را
بتته شتتدت افتتزایش دادد همچنتتین متتی تتتوان روش
پیشنهادی را با بهبود در الگوریتم  1,4Cنیتز اتتتفاده
نمود (بدین ترتیب که ،روش پیشتنهادی را روی 1,4C
با بهبودی مشابه بهبودی که روی  ID3در این تحقیتق
انجام شد) ،تا عملکرد آن متورد آزمتون قترار گرفتته و
صحت آن بررتی شودد

فرار مالیاتی مؤدیتان مالیتات بتر ارزش افتزوده بتا
اتتفاده از الگوریتمهای طبقهبندی و خوشه بندی،
پژوهشنامه مالیات ،شماره 94-44 ،94
داغمه چی فیروزجایی ،علتی ( ،)4939پاتتخگویی
در گزارشگری مالی :کشا شرکتهای متقلب ،پایان
نامه کارشناتی ارشد ،رشته حستابداری ،دانشتگاه
مازندراند
زارع بهنمیری ،محمد جتواد ( ،)4934پتیش بینتی
تقلب در صورتهای مالی با اتتفاده از نستبت هتای
مالی ،پایان نامه دکتری ،رشته حسابداری ،دانشگاه
مازندراند
صدر موتتوی ،میرتتتار و اکبتر رحیمتی (،)4911
مقایستته نتتتایج شتتبکههتتای عصتتبی پرتتتپترون
چندالیه با رگرتیون چندگانه در پیشبینی غلظت
ازن در شهر تبریز ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی،
شماره 73-14 ،74
عترب صتالحی ،مهتدی و مجیتد هاشتمی (،)4931
تأثیر اطمینان بیش از حتد متدیریتی بتر اجتنتاب
مالیتتاتی ،بررتتتی هتتای حستتابداری و حسابرتتتی،
شماره 14-401 ،33
عتترب متتازار ،علتتی اکبتتر و علتتی دهقتتانی (،)4911
برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشتاغل و اشتخا
حقوقی در اتتان های کشور ،مجلته پتژوهشهتای
مالیاتی ،فصتلنامه پژوهشتنامه مالیتات ،تتال ،47
شماره  ،7صص 14-11
فرقاندوتتتت حقیقتتی ،کتتامبیز و فریتتد بتترواری
( ،)4911بررتتتی کتتاربرد روش هتتای تحلیتتل در
ارزیتتابی ریستتک تحریتتا صتتورتهای مالی(تقلتتب
متتدیریت) ،مجلتته دانتتش و پتتژوهش حستتابداری،
شماره 70-41 ،41د
قانون مالیاتهای مستقیم ،مصوب 4931/1/94د
محمدموتایی جابر ،بابک جمشیدی نویتد ،مهترداد
قنبری و فرشید خیراللهتی ( ،)4931تتدوین متدل
کشا تقلب با اتتفاده از رویکترد ترکیبتی برپایته
مدل تحلیل عاملی و روش شبکه عصبی مصتنوعی

فهرست منابع
 اعتمادی ،حسین و حسن زلقتی ،)4933( ،کتاربرد
رگرتیون لجستیک در شناتایی گزارشگری متالی
متقلبانه ،مجله دانش حسابرتی ،تال  ،49شتماره
419-414 ،44د
 پور حیدری ،امید و مجتبی گتل محمتدی شتورکی
( ،)4931تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شترکت بتر
حق الزحمه حسابرتی ،بررتی هتای حستابداری و
حسابرتی ،شماره  ،33صص 904-941د
 تشدیدی الهه ،تتحر تپاتتی ،حستین اعتمتادی و
عادل آذر ( ،)4931ارائه رویکردی نوین در پتیش-
بینی و کشا تقلب صورتهای متالی بتا اتتتفاده از
الگوریتم زنبور عسل ،مجله دانش حسابداری ،دوره
دهم ،شماره  ،9پاییز 417-493 ،4931
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