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 چکيده

پژوهش،   این  انجام  از  مصنوع  یتکنولوژ   ریتاثهدف    ی ها شگاه یپاال  یبر حسابدار   یهوش 

به لحاظ    پژوهشاین  بود.    با تاکید بر کاهش هزینه های حسابداری و کاهش تقلب  کشور

همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش    -، کاربردی و به لحاظ نوع روش، توصیفیهدف

که به دلیل محدودیت دسترسی به    بودشرکت پاالیش گاز فجر جم    شامل کلیه کارکنان

  150امعه اماری در نظر گرفته شدند که، تعداد  جامعه آماری کارکنان رسمی به عنوان ج

نمونه    به عنوان حجم نمونه و با روش  1گیری کوکران نفر از انها با استفاده از فرمول نمونه

انتخاب گردید.  ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود.    تصادفی  گیری  

نتایج نشان    25نگارش    SPSS  افزارپس از بررسی تجزیه و تحلیل داده های پژوهش توسط  

تاثیر مثبت و   پاالیشگاهی  تکنولوژی هوش مصنوعی بر کاهش هزینه های حسابداریداد  

 (. P<0.05، نیز موثر است)کاهش تقلبدر    معناداری داشته و

هوش مصنوعی، هزینه حسابداری، حسابداری پاالیشگاهی، کاهش    : يديکل  واژگان

 تقلب.
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  مژگان عربيان اصل

   .هینور عسلو امیدانشگاه پ  یارشد حسابدار یکارشناس
 

 نام نویسنده مسئول: 
 مژگان عربيان اصل 

 

تاکيد    با کشور    ي ها  شگاهیپاال  يبر حسابدار  یهوش مصنوع  يتکنولوژ  ريتاث

 هاي حسابداري و تقلب بر مدیریت کاهش هزینه

 گاز فجر جم  ش یپاالمطالعه موردي: 
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 مقدمه 
هم از حجم  تا  به نظر می رسد  استفاده از هوش مصنوعی امری ضروری    ،با گستردگی امور حسابداری شرکت های دولتی

. هنگامی که یک شرکت از نرم افزار های حسابداری استفاده می  گرددکار بکاهد و هم اطالعات مالی دقیق تر و شفاف تر استخراج  

هبود می یابد و از طرف دیگر با استفاده از  کارایی پرسنل مالی بدرنتیجه  مراحل مالی را به موقع به اتمام رساند و    می تواند   کند

،  2)زهانگلی   پس فرآیند را برای تکمیل به کامپیوتر می سپارند س  .دنوارد می کن پرسنل فقط داده ها را  ،نرم افزارهای حسابداری

2003 .) 

فکیک حسابداری  ت  منجر به    تغییر روشاین    . جای حسابداری و حسابرسی سنتی را خواهد گرفت  به زودیاما هوش مصنوعی،  

کند تا کار خود را بهبود بخشند. پست های حسابداری، بهینه   حسابداری کمک می  خواهد گردید و به پرسنل    و حسابرسی سنتی

)سی سی   از مزیت های استفاده از هوش مصنوعی استهمچنین کیفیت کار و توانایی تنظیمات    و   تغییر ساختار  ، سازی ساختار  

 (. 2018بای ان سی، 

ن کار اساسی ازیک  میشود. جریا  تصمیم گیری و اشتراک خدمات حسابداری هوشمند  ،اتوماسیون تمام مراحل حسابداریبا  

سیستم اطالعات حسابداری جایگزین  حسابداری در  ی اساسی  هاو از سوی دیگر تعداد زیادی از رویه    سوحرفه ای تر خواهد شد

طرفی قضاوت    از  یعنی: استخراج، درستی، تکرار پذیری کار حسابداری و  .ودخواهد شد که منجر به تغییر کارکنان حسابداری می ش

مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و داده کاوی مانند استخرج اطالعات با ارزش تر و حرفه ای تر می شود. افزایش هوش  

پرسنل تاثیرکز خدمات و مشترک مالی  امر مصنوعی در باعث  گذار بوده و  بر مدیریت حسابداری و هزینه های  به احتمال زیاد 

 .(2018، 3)آرسپ تعداد پرسنل حسابداری خواهد شد کاهش

داده است.    رییرا تغ  یحسابدار  ی روش سنت  یاست. هوش مصنوع   یو اقتصاد  یتوسعه اجتماع   جهینت  یظهور هوش مصنوع 

تا   ناز حسابدارا  یباعث شده برخو    چالش  کیفرصت است و نه    کی و حسابداران    یصنعت حسابدار  یبرا  یظهور هوش مصنوع 

 حسابداران را نخواهد گرفت.  یمدت جا ی شغل خود را از دست بدهند، اما در طوالن یحدود

  یی داشته باشند، به طور مداوم توانا  یدر مورد هوش مصنوع   یمثبت  دگاه ید  یاست که پرسنل حسابدار  نیمستلزم ا  این امر 

پرسنل با توانایی استفاده از هوش مصنوعی تالش  نوع    ک یبه    ی سنت  یاز پرسنل حسابدار  رییتغ  جاد یا  یبراو    خشندخود را بهبود ب

)لی و   شوند  لیتبد   ل یبد  یباال و ب   تیفیحسابدار با ک  کیدانش خود را به روز کنند و به  کنند. آنها باید به طور مداوم و فعال،  

 ( 2018 ،4ژنگ

مدیریت حسابداری،   کرد. با استفاده از هوش مصنوعی در سطح حسابداری مدیریت می توان در پیش بینی تجارت شرکت  

مطابق با گذشته و محیط بازار فعلی نظری مربوط و مدل ریاضی از فعالیت های اینده تجاری سطح سازمانی تغییر خواهد کرد و 

در همین جهت بر اساس پیش بینی برای تصمیم گیری در سبک و کار و حسابداری مدیریت پیش بینی فروش به عنوان مثال  

محیط های مختلف خارجی ترکیب شرایط موجود و روند توسعه آینده و تجزیه و تحلیل کیفی و تجزیه پیش بینی ترکیبی در طی  

 .   و تحلیل کمی، تجزیه و تحلیل تغییر روانی مصرف کنندگان و تغییر بازار سهم و غیره...

ریه انتظارات منطقی و طبق نظ  .گیری او است ترین عوامل بهبود عملکرد شرکت، رفتار مدیر و تصمیم  از مهمترین و اصلی

فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد شرکت و همچنین   مسئولیت مدیریت واحد تجاری)نظارت(    یی و فرضیه مباشرتالعق

های    ها تهیه و ارائه مجموعه صورت  است.شاید اصلیترین ابزار نظارت بر عملکرد شرکت   پاسخگویی در قبال سهامداران و ذینفعان

به اثبات رسیده   های حسابداری خصوصاً سود حسابداری در تحقیقات بسیاری  عاتی دادهالد. محتوای اطتجاری باش  مالی واحد

 (. 2: 1399همکاران ،  , )فریدونی است
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اصلی ترین دالیل بحران مالی و حسابداری است. به بیان دیگر تصمیمات   ترین و   م از مه  یضعف و ناتوانی مدیریت یکهمچنین  

ر در رهبری، شرکت را به سمت وضعیت بد مالی می برد. در نتیجه انتظار می رود توانایی مدیریت یکی  ضعیف و مهارت پایین مدی

 (.  31: 2008، 5)سندین و پورپوراتو از عوامل موثر بر حسابداری و وضعیت مالی باشد 

ها در موقعیت های  از جمله نشانه های توانایی نامطلوب مدیریت در تصمیم گیری های حسابداری و مالی، عدم واکنش آن

خاص، نداشتن راهبرد و طرح تجاری جامع و قابل فهم، تصمیم گیری نکردن به موقع، تعویض زیاد کارکنان با صالحیت، داشتن 

 (.  3: 1993، 6)گادراد دانش محدود در مورد مشتریان و شرایط بازار و کافی نبودن اختیارات مدیران

مینه های مختلف دارد مدت هاست که جایگاه خود را در حسابداری و امور مالی هوش مصنوعی عالوه بر کارکردهایی که در ز

پیدا کرده است. محققان حسابداری تکنولوژی ها و تکنیک های هوش مصنوعی را با موفقیت هایی چند، برای کار های خاصی در  

 (.  4: 2004، 7گزارشگری و تحلیل مالی )لم 

و در محدوده های دیگر به کار برده اند. با توجه به گسترده بودن این  (  51:  0042،  8حسابرسی و اطمینان بخش ها )گوولو 

  مباحث، چهار مورد از آنها که نقش عمده تری در تشریح کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی دارند توضیح داده شده 

 است.

 

 پژوهش نظري  مبانی 

 شبکه هوش عصبی مصنوعی 

اطالعات مبتنی بر روش سیستم های عصبی بیولوژیکی مانند مغز و پردازش اطالعات است. مفهوم  یک تکنیک پردازش  

بنیادی شبکه های عصبی، ساختار سیستم پردازش اطالعات است که از تعداد زیادی واحد های پردازشی )نورون( مرتبط با شبکه 

 (. 31: 1385ول عصبی در انسان است )جغویه و همکاران، ها تشکیل شده اند سلول عصبی بیولوژیکی یا نورون، واحد سازنده سل

 

 ( 1399)یزدان دوست،  . مراحل توسعه سيستم هاي هوش مصنوعی1تصویر  

 مدل هاي کاهش هزینه هاي کيفيت 

مدل های هزینه های کیفیت چگونگی جمع آوری هزینه های مربوط و نحوه تجزیه و تحلیل اطالعات هزینه ها را بیان می   

 کند، که شامل مدل های زیر می باشد: 

   :   PAFالف( مدل  

از کاربردی   این مدل هزینه ای کیفیت را در سه حوزه، هزینه های پیشگیرانه، ارزیابی و شکست مورد بررسی قرار می دهد و  

 (.   8: 1396ترین روش های بررسی هزینه ها است که در ادامه در مورد این سه حوزه بحث خواهد شد)دانش و صمدی، 
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   ب( مدل هزینه یابی فرایند :

توسط کرازیی پیشنهاد شد. دوی هزینه های کیفیت را ناشی از هزینه های کیفی می دانست. منظور   1979این مدل در سال  

های کیفی تمامی فعالیت هایی است که در جهت بهبود کیفیت محصوالت، خدمات و فرایندها انجام می گیرد. کرازبی    از هزینه

 فعالیت های کیفی را به دو دسته تقسیم بندی کرد: 

فعالیت هایی که برای بار اول انجام می شوند تا سطح کیفی محصوالت، خدمات و فرایندها به سطح کیفیت مورد نظر    -1 

 سدبر

کرازبی دسته دوم را فعالیت هایی می داند که در جهت رفع نقص ها، دوباره کاری ها و.... بعد از حصول سطح کیفیت    -2

 ضعیف و در جهت بهبود انجام می شود.

   ج( مدل کوه یخ :

قابل دیدن است   این مدل هزینه های کیفیت را مانند کوه یخی تصور می کند که فقط اندکی از آن بیرون از آب قرار دارد و

و قسمت بزرگتر آن که مشاهده نمی شود، در زیر آب قرار دارد. در واقع واحد تولید کننده نیاز به روشی دارد که بتواند هزینه های  

پنهان و زبان هایی را که در بلند مدت متوجه واحد اقتصادی می شود، را محاسبه کند. زیرا این بخش پنهان بیشترین تاثیر را در  

 (. 31: 1396ه های مربوط به کیفیت دارد)دانش و صمدی، هزین

 

   9تقلب در حسابداري 

بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی طبقه بندی انواع تقلب به دو صورت است. شامل فریبکاری از قبیل سند سازی  

تهیه صورت های مالی ارائه نادرست رویدادها در  و گزارش مالی متقلبانه، دستکاری یا تغییر سوابق حسابداری با مدارک پشتوانه  

صورت های مالی با حذف عمدی آنها و به کارگیری نادرست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی و تقلب در  

 حسابداری.

ائه نادرست صورت های تقلب به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان با اشخاص ثالث اطالق می شود که به ار

مالی منجر می شود. تقلب ممکن است در بر گیرنده موارد زیر باشد: دستکاری، جعل یا تغییر اسناد و مدارک حسابداری با سایر  

 (.31:  2016مدارک به منظور به دست آوردن مزایای مالی غیر حق و غیر قانونی )حسابداری و حسابرسی، 

 

 اهم تبعات بروز تقلب  

   زایش نابرابري: الف( اف

تقلب نابرابری را در آموزش و توزیع منابع)زمین( افزایش می دهد که نابرابری در هر دو این متغیرها منجر به نابرابری درآمدی  

استفاده   سوء  احتمال  افزایش  باعث  مسئله  همین  و  نبوده  ثروتمندان  نظارت  و  کنترل  به  قادر  فقیر  مردم  گردد. همچنین  می 

 قعیت خود در پی کسب منفعت شخصی می شود. در نتیجه نابرابری سبب افزایش تقلب خواهد شد.  ثروتمندان از مو

بنابراین با توجه به دوطرفه بودن رابطه فساد و نابرابری، اقتصاددانان معتقدند که امکان دارد ملت ها در تسلسل باطل نابرابری 

ی اجتماعی مقابله با تقلب است. وجود نابرابری در یک جامعه،  یک بخش از این تسلسل مربوط به هنجارها .و فساد وارد شوند

باعث می شود که افراد آن جامعه فرار مالیاتی و قبول رشوه را به عنوان رفتارهایی قابل توجیه بپذیرند)حاجی نوروزی، محمدی و  

 (. 11: 1395نیازی، 

   ب( کاهش بهره وري:

تصمیم گیری سرمایه گذاران و بهره مندی از عایدی ها باشد، بهبود بهره   زمانی که رفتارهای فسادآلود و رانت جویانه مالک

وری برای دستیابی به سود بیشتر، هدف غایی نخواهد بود. فساد با افزایش موانع تولید و هزینه های مبادله بر بهره وری کل اثرگذار 

دی شود. همچنین تحقیقاتی که اخیرا در زمینه است و در نتیجه می تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصا

 تقلب از نرخ رشد اقتصادی می کاهد.  تاثیر فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی انجام شده، نشان داده است که 
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 :  پ( کاهش سرمایه گذاري

می سازد. در محیط  فساد با اثرگذاری بر محیط کسبوکار و نامساعد ساختن آن، سرمایه گذاری را با موانع زیادی روبه رو  

فسادآلود، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت، عدم شفافیت ها، قوانین نامناسب و بروکراسی پیچیده باعث افزایش نااطمینانی ها و  

در نتیجه افزایش هزینه های مبادله می شود و انگیزه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری مولد کاهش می دهد. فساد بر نسبت  

 (. 1: 1395ی به تولید ناخالص داخلی اثر منفی دارد)حاجی نوروزی و همکاران، سرمایه گذار

 : ت( انحراف در عمليات بخش خصوصی

در مورد اثر تقلب بر بخش خصوصی همواره این چالش مطرح است که آیا فساد با رهانیدن این بخش از درگیری در تأخیرات 

ل کرده و یا این که به دلیل کاهش امنیت حقوق مالکیت و سوءتخصیص ناشی از بوروکراسی اداری مانند یک روان کننده عم

 منابع، به عنوان یک مانع محسوب می شود؟

بررسی اثر فساد بر مبادالت انجام شده بین بنگاه های خصوصی و نهادهای دولتی، نظریه اثر روانسازی فساد را رد می کند.  

اجرای   پیچیده، ضعف در  بوروکراسی  را به بخش خصوصی در جوامع فاسد،  قراردادها و تعرض به حقوق مالکیت، هزینه هایی 

 تحمیل می کند که بر کیفیت عملکرد بخش خصوصی، بهره وری و انگیزه برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی اثرگذار است

 (. 3: 1395)حاجی نوروزی و همکاران، 

 . پيشينه پژوهش 1جدول 

 پژوهشگران  هدف نتایج 

هوش مصنوعی نتایج مثبتی مانند کاهش قیمت و زمان، افزایش بهره وری و  

همچنین نتایج نشان داد که  افزایش دقت در امور حسابداری را به همراه دارد.  

شبکه های عصبی، سیستم های خبره، الگوریتم ژنتیک و منطق فازی نقش  

  تری در توصیف کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری، حسابرسی و عمده

 . مدیریت مالی دارند

بررسی تاثیر هوش  

مصنوعی در  

 حسابداری 

میرافضلی 

سریزدی و 

 (1400همکاران )

یکی از منابع داده های حسابداری که جزء داده های ساختار نیافته طبقه  

بندی شده است گزارش های روایتی هستند که امروزه با کمک تکنیک های  

پشتیبان و روش لغت نامه ای مورد  رگرسیون بردار هوش مصنوعی مانند

تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا بتوانند برخی عناصر مهم صورت   بررسی و

توصیف و سنجش   یافته هستند را ارزیابی، ساختار اطالعاتهای مالی که جزء 

نمایند. استفاده از تکنیک های متن کاوی به ویژه رگرسیون بردار پشتیبان و 

را به   افشاهای کیفی و ناساختار یافته شرکت ها  لغت نامه ای قادر است

 .تخمینی از عناصر بنیادی در سطح شرکت تبدیل کند

کاربرد هوش مصنوعی  

در پژوهش های مالی  

 و حسابداری

 (1400زیودار)

بسیاری از   می توانبه کارگیری هوش مصنوعی در حسابداری و صنعت مالی  

کارهایی که باید از زمان زیادی برای انجام آنها صرف و نیروی کار بیشتری  

  . به عبارت دیگر شاخه های هوش مصنوعی را میکرداستفاده شود پرهیز 

توان عاملی برای پیشرفت بشریت به سوی آسایش در انجام کارهایی که امروزه  

ا و شبکه های هوش است دانست زیرا ماشین ه برای انسان ها زمان بر

  مصنوعی نه تنها در زمینه ی حسابداری و صنعت مالی بلکه در تمامی بخش

هایی که به تخصص، هوش انسانی و نیروی انسانی مرتبط است کمک انسان 

 . می آید 

بررسی هوش مصنوعی  

 در حسابداری

صدیقیان و  

 ( 1399همکاران)

http://www.joas.ir/


 40 -50 ، ص 1401 بهار، 25پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

داده ها و الگوهای  هوش مصنوعی در امور مالی قادر به یادگیری مداوم که 

موجود موثر بر این صنعت است. این فناوری دامنه وسیعی را برای توسعه 

تواند به طور مرتب بازار را   کند. همچنین می ت و خدمات ارائه می المحصو

چیزی هستند.   کنندگان به دنبال چه مورد رصد قرار داده و بیابد که مصرف

 .ت را ارائه کندالخدمات یا محصوتواند قبل از هر کس، در بازار آن   سپس می

هوش مصنوعی  بررسی 

و آینده حسابداری در  

 انقالب صنعتی چهارم

برزگر و 

 ( 1399همکاران)

نتایج حاکی از تاثیر مستقیم تورم و ریسک مالی و تاثیر معکوس نسبت 

مدیران غیر موظف، بازده ساالنه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی  

باشد. همچنین نتایج نشان داد الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از مالی می 

داده های مالی و اقتصادی کارایی باالتری نسبت به روش طبقه بندی بیز و  

 ماشین بردار پشتیبان در جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد. 

 اعتبارسنجی الگوریتم

  های هوش مصنوعی

)روش درخت تصمیم، 

 ماشین بردار پشتیبان

در   و طبقه بندی بیز(

  پیشبینی درماندگی

مالی در بخش صنعت  

و معدن با تأکید بر  

الن  نقش متغیرهای ک

اقتصادی، مالی،  

 مدیریتی و ریسک

وقفی و  

 (1398دارابی)

نتایج نشان داد با توجه به جهانی شدن رقابت اقتصادی، الزم است سرمایه 

های حسابداری ضروری خود گذاران، آماده ارزیابی صورت های مالی و داده 

برای بهبود تصمیم گیری مالی باشند. این امر موجب توسعه مشاغل آنها می  

 گردد. 

کاربرد هوش مصنوعی  

در سیستم حسابداری 

و گزارشگری مالی با  

چشم اندازی بر حوزه 

 بین المللی

المقطومه 

(2021) 

 هوش مصنوعی در حوزه حسابداری موجب افزایش تقاضا برای متخصصان

فناوری اطالعات با تجربه حسابداری و کاهش استخدام فارع التحصیالن اصلی  

حسابداری می گردد و بر توانایی های مطلوب این فارغ التحصیالن، تاثیر می  

 گذارد. 

تاثیر هوش مصنوعی و  

بالکچین در حرفه 

 حسابداری 

ژانگ و 

 ( 2020همکاران)

  استفاده از این نوآوری میهوش مصنوعی برای اثبات خود به زمان نیاز دارد. 

های متنوعی شود. بنا به گفته آنها هوش مصنوعی در  تواند موجب بهبود رشته

گیر برای مطالعه و پژوهش است. آنها   حال تبدیل شدن به موضوعی همه

تجاری به صورت سیستماتیک و اصولی  معامالتحسابداری را فرآیند ثبت 

قعیت شرکت تجاری در پایان دوره  دانند که از تحلیل نتایج آن مومیتجزیه 

شود. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش آنها، مواردی  مالی مشخص می 

 های روزمره حسابداری، هزینه  همچون: صرف زمان بسیار زیاد برای فعالیت

های زیاد نگهداری سوابق به صورت دستی، افزایش هزینه نیروی انسانی مورد  

های دستی حسابداری و کمبود   در سیستمنیاز برای انجام فعالیت، وجود خطا 

استفاده از هوش  دالیلپرسنل ماهر به منظور انجام امور مالی و حسابداری از 

 .باشد مصنوعی در حسابداری می 

هوش مصنوعی و تاثیر  

 بر حسابداری

 ران و لهان

(2020) 
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  ناپذیر را طی می روند اجتناب تکنولوژی هوش مصنوعی در رشته حسابداری

شگرف در صنعت حسابداری خواهد شد. امروزه   تحوالتکند. این روند موجب 

با گسترش کاربرد فناوری هوش مصنوعی در سرتاسر جهان، کنفرانس های  

های مرتبط با هوش مصنوعی برگزار می گردد.   مشترکی پیرامون تکنولوژی

 بکارگیری هوش مصنوعی در حسابداری مشکالتآنها در این مقاله به بررسی 

مدت، پرورش  طوالنی با بازدهی  باالگذاری  عدم تجربه، سرمایهپرداختند. 

ای و ارتقا آنها، آموزش اساتید مورد نیاز برای آموزش در  استعدادهای حرفه

 .کارگیری این فناوری به عقیده آنها است  به مشکالتمراکز علمی از جمله 

تکنولوژی  بررسی

هوش مصنوعی در  

 رشته حسابداری

اران و همک لی

(2020) 

استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری موجب کاهش خطا در انجام کار،  

های   وری منابع انسانی در شرکت و جلوگیری از ریسک و بهبود بهره کنترل

شود. به عنوان شاخه از علوم رایانه، هوش مصنوعی موجب توسعه  تجاری می

انسانی واکنش   ها همانند هوش  شود. این دستگاه های هوشمند می  ماشین

هایی مانند: تشخیص تصویر، تشخیص گفتار،   دهند و در زمینه  نشان می

هوش  نتایج نشان داد های خبره و رباتیک کاربرد دارند.  پردازش زبان، سیستم

حسابداری، توان محاسباتی   اطالعاتیهای  مصنوعی حاصل ترکیبی از سیستم

 . باشد  سازی می و قابلیت ذخیره  باال

تعامل هوش   بررسی

مصنوعی و رشته 

 حسابداری 

 (2019)شی 

 

 روش پژوهش 
 جامعه آماری.  لحاظ اهداف از نوع کاربردی است  بهو  ، همبستگی  از نوع توصیفیبا توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش،  

که به دلیل   می باشد که تعداد آنها مطابق جدول زیر مشخص شد  شرکت پاالیش گاز فجر جم مدیریت مالی   شامل کلیه کارکنان

نفر از انها با     150محدودیت دسترسی به جامعه آماری کارکنان رسمی به عنوان جامعه اماری در نظر گرفته شدند که، تعداد  

پرسشنامه  ابزار  انتخاب گردید. از    تصادفی  نمونه گیری    به عنوان حجم نمونه و با روش  10گیری کوکران استفاده از فرمول نمونه

استفاده    25نگارش    SPSSها استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  گردآوری داده  سوالی جهت    72محقق ساخته  

ز شاخص های پراکندگی میانگین، انحراف معیار، کمینه شد. در بخش آزمون های توصیفی از توزیع فراوانی و در صد فراوانی و نی

و بیشینه استفاده شد و در بخش آزمون های استنباطی از آزمون های اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین متغیرها، آزمون ضریب  

و میزان   تعیین جهت میزان پیش بینی متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل و آزمون ضریب رگرسیون جهت بررسی معناداری

 تاثیر متغیرها بر یکدیگر استفاده شد.  
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 یافته هاي پژوهش  

 فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: 

   تکنولوژی هوش مصنوعی بر کاهش هزینه های حسابداری پاالیشگاهی تاثیر دارد.فرضیه اول: 

 کاهش تقلب حسابداری پاالیشگاهی تاثیر دارد. در  تکنولوژی هوش مصنوعی فرضیه دوم: 

 . نتایج استنباطی فرضيه ها2جدول 

 

نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد، بین متغیر مستقل تکنولوژی هوش مصنوعی با متغیر وابسته کاهش هزینه های حسابداری  

با ضریب   رابطه معناداری  با ضریب    کاهش تقلب حسابداریو متغیر وابسته    0.880پاالیشگاهی  وجود   897/0رابطه معناداری 

 (. P<0.05دارد)

کاهش هزینه حسابداری و    درصد از  84 می تواندتکنولوژی هوش مصنوعی متغیر  داد شان ن (2Rآزمون ضریب تعیین)نتایج 

 . کندو پیش بینی تبیین پاالیشگاهی را  کاهش تقلب حسابداری/ درصد از 82

معناداری با    پاالیشگاهی تاثیرتکنولوژی هوش مصنوعی بر کاهش هزینه های حسابداری  نتایج ضریب رگرسیون نشان داد  

 و فرضیه تایید شد.   دارد 911/0معناداری با ضریب بتای  تاثیر کاهش تقلب حسابداریو بر  0.930ضریب بتای 

با توجه به عالمت ضریب ثابت در فرضیه های اول و دوم، تاثیر گذاری متغیرها بر هم، منفی و معکوس است. به این معنی  

پاالیشگاهی کاهش می    تقلب حسابداری  از تکنولوژی هوش مصنوعی، هزینه های حسابداری پاالیشگاهی وکه با افزایش استفاده  

 (. P<0.05) یابند
 

 نتایج
تقریبا تمامی کمپانی های فعال در عرصه تکنولوژی های مالی جهت صرفه جویی در زمان و هزینه ها شروع به استفاده از  

خدمات حسابداری هوشمند جریان کار  م مراحل حسابداری تصمیم گیری و اشتراکبا اتوماسیون تما.  هوش مصنوعی کرده اند

تر خواهد بود و از سوی دیگر تعداد زیادی از حسابداری رویه ای اساسی است کار با سیستم اطالعات  ایاساسی از یک سو حرفه

 . شودحسابداری جایگزین خواهد شد که منجر به تغییر کارکنان حسابداری می

از استخراج، درستی، تکرار پذیری کار حسابداری قضاوت مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و داده کاوی مانند  یعنی   

 استخراج اطالعات با ارزش تر و حرفه ای تر می باشد.  

  دارای سرعت اجرای سریع است، اطالعات و اتوماسیون فرایند حسابداری تحت شرایط پاسخ  در هوش مصنوعی  ربات مالی 

هزینه های کیفیت را ناشی از هزینه    هزینه یابی فرایند، مدل  در  سریع و باز خورد و کارایی کار حسابداری را بهبود می بخشد.  

 .  دانند های کیفی می 

منظور از هزینه های کیفی تمامی فعالیت هایی است که در جهت بهبود کیفیت محصوالت، خدمات و فرایندها انجام می  

  هایی که برای بار اول انجام می شوند تا سطح کیفی محصوالت، خدمات و فرایندها به سطح کیفیت مورد نظر برسد فعالیتگیرد.  

   و در جهت بهبود انجام می شود.   ها و.... بعد از حصول سطح کیفیت ضعیف  ها، دوباره کاری  در جهت رفع نقصو فعالیت هایی که  

کوه یخی تصور می کند که فقط اندکی از آن بیرون از آب قرار دارد و قابل دیدن    هزینه های کیفیت را مانند کوه یخ  مدل  

است و قسمت بزرگتر آن که مشاهده نمی شود، در زیر آب قرار دارد. در واقع واحد تولید کننده نیاز به روشی دارد که بتواند هزینه 

 

 وضعيت آزمون ضریب رگرسيون آزمون ضریب تعيين  آزمون اسپيرمن 

ضریب  

 همبستگی

سطح  

 معنادار 
(2R)  آماره   ضریب بتاt 

سطح  

 معنادار 
 

 تایید  001/0 -10865/0 930/0 846/0 001/0 880/0 فرضیه اول 

 تایید  001/0 -211/6 911/0 829/0 001/0 897/0 فرضیه دوم
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شود، را محاسبه کند. زیرا این بخش پنهان بیشترین تاثیر های پنهان و زبان هایی را که در بلند مدت متوجه واحد اقتصادی می  

 .را در هزینه های مربوط به کیفیت دارد

را در سه دسته فردی، درون سازمان و برون سازمانی،    کاهش فساد   از جمله عواملچنین استنباط می شود    به طور کلی

 اند.   کرده فرهنگی و کیفیت زندگی کاری دسته بندی و برای هر یک چند مقوله یاد 

تفاوت دستمزدها در بخش عمومی و خصوصی، حضور دولت در اقتصاد، نبود شایسته ساالری، پایین بودن سطح همچنین  

دموکراسی، فرهنگ و هنجارها در جامعه، امنیت مفسدان، نادیده انگاری فساد، نبود حساسیت مردم به اخالق و حرص و منفعت  

 .  ده اندطلبی را عمده ترین علتهای فساد برشمر

و با افزایش فساد اداری و نبود وقوع   تأثیر کاهنده ای بر کارایی و بهره وری داردو    فساد عامل بی ثمر شدن خدمات است

از طرفی انحراف منابع دولتی باعث هزینه .  های سازنده و پیشرفت از بین می رود  رقابت سالم تمایل برای تالش در راستای فعالیت

 . در نتیجه فساد رشد اقتصادی را کاهش می دهد. های صنعتی می کاهد ربخشی سیاستو اغتشاش است و از اث
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