
اهیکارربدیردگزارشگریمالیژپوهش

1401پاییزوزمستان،21ه،شماردورهیازدهم

 281-320صص

 

 
  
  

مالی با رویکرد حسابداری  های صورتالگوی عوامل موثر بر وقوع تقلب در 

 دادگاهی: بر اساس روش تحلیل مضمون)تم(
  نهندی یونس بادآور زاده فضل رضالیع زاده رسول برادران حسن،  محمدرضا برنا

 

 
 چکیده
شرود  بر    سررمای  محسروم مری    ترین تهدید برای منافع عمومی و بازارهای جدی ،تقلب

علت وجود اطالعات اندک در خصوص پدیده تقلب و فقدان چرارچوم نررری مامرل در    
 یمرال  یهاصورتدر تقلب وقوع عوامل موثر بر  یالگوپژوهش با هدف تدوین این مشور، 
انجام شد  پژوهش حاضر ب  روش تحلیل مضمون )تم( از طریق مصاحب   یرانیا یها شرمت

هررای برخرری از  ز خبرگررانی مرر  در زمینرر  بررسرری تقلرربا نفررره 21برر  صررورت هدفمنررد بررا 
اند؛  داشت  های مهم همکاری های متقلب ایرانی با مراجع نرارتی و قضایی در پرونده شرمت

گرفت  است  این تحقیق علل موثر برر وقروع تقلرب در     صورت 1400تا1399درطول سالهای 
ها و تمرایالت فرردی    ژگیعوامل شخصیت، وی -1های ایرانی را در:  مالی شرمتصورتهای

-2های فردی(  تعهد، انگیزه/ فشار، توجی  و ویژگی)خود شیفتگی/ بیش اعتمادی، اخالق و
عوامرررل سررراختاری)محیه و فرهنررر، سرررازمانی، مدیریتی)ناشایسرررتگی و انگیزه/فشرررار(،  

 - صرنعتی و اجتمراعی   - عوامل مالن برون سرازمانی )اقتصرادی   -3فرصت/بستر سازمانی و
هرا، شناسرایی نمرود  نتراین ایرن پرژوهش       عوامل آن )اجزای( مجموع  همراه زیر سیاسی( ب 

های قبلی مانند مثلث تقلرب، لروزی تقلرب، پرنن ضرلعی تقلرب و دیگرر        مدل منجر ب  توسع 
نتیجر     گرردد  اند، مری الگوهایی م  تامنون روی عوامل فردی اثرگذار بر تقلب مطرح شده

مطرح شده قبلی )ب  همراه برخی از عوامل جدید فردی دهد عالوه بر عوامل فردی  نشان می
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)برا   شده در این پژوهش( تقلب معلرول عوامرل سراختاری و مرالن بررون سرازمانی      شناسایی
 تردوین  ممیتر   ب  پیشنهادی پژوهش این هاییافت   مجموع  عوامل شناسایی شده(، استزیر

 ممر   و حسابرسری  240 شرماره  استاندارد نررتجدید راستای در ی حسابداریاستانداردها
  باشدمی تقلب پدیده با مبارزه و وقوع عوامل شناسایی برای نرارتی نهادهای  ب

 ، حسابداری دادگاهی، تحلیل تمهای مالیدر صورت تقلب کلیدی: های هواژ
 

 مقدمه
نسبت ب  اطالعرات   انگذار  یسرما یو مهم برا یجد یدیتهد یمال یهارصورتد1تقلب

 یهررا شررده توسرره شرررمت گررزارش یمررال یاهرر ییاسررت  رسرروا  یسرررما یو بازارهررا یمررال
، 2انرررون ریررهررا )نر شرررمت نیررادر  یو سررقوا اخالقرر ییرسرروا نیهمچنرر و ،سررابق  خرروش

 نیر را نسربت بر  ا   یو اعتماد عمروم  انگذار  یسرما نانی(، اطم5ت، پارماال4، گلوبال3ورلدمام
بررده اسرت    نیاز ب یحسابرس یو عملکردها یده گزارش ،یشرمت یها از نرر راهبر شرمت
سرو    یاسرت مر  قربران    یممترر شررمت   یمسرب و مرار امرروز    یای(  در دن1398 ،یی)رضا

باعث از  لک ب د؛ینما یب  شرمت وارد م یمال انین  تنها ز ینشود  تقلب مال یمال یها استفاده
 و معصرومی ) شرود  یمر  زیر ن سرتم یبر  س  انیمشرتر  نران یدار شردن اطم  رفتن اعتبار و خدشر   نیب

  ( 1399همکاران، 
 ایرن گونر    ( واژه تقلرب  1394ایران )تجدیرد نررشرده    240استاندارد حسابرسی  11در بند 

تقلب هر گون  اقدام عمدی توسه ی  یرا چنرد نفرر از مردیران اجرایری،      ": تعریف شده است
ارمان راهبری مارمنان یا اشرخاص ثالث،مر  متضرمن فریبکراری بررای برخرورداری از یر         

در این بند استاندارد در منار مفهوم تقلب، ب  تعریرف عوامرل    "مزیتی ناروا یا غیر قانونی است 
ل خطر تقلب: رویدادها یا شرایطی م  نشان دهنده انگیرزه  خطر تقلب پرداخت  شده است  عوام

باشد )ممیت  تدوین اسرتانداردهای   فشار برای تقلب یا فراهم مننده فرصت ارتکام تقلب می یا
هایی از عوامل خطرر تقلرب مربروا بر  گزارشرگری مرالی متقلبانر  و         (  نمون 1394حسابرسی، 

7فرصرت -/ فشار6)انگیزهاستفاده از دارائیها بر اساس س  شرا سو 
( در پیوسرت یر    8توجیر  –

 9برگرفتر  از مردل مثلرث تقلرب     بندی شده است  این سر  شررا   طبق  240استاندارد حسابرسی 
مردل   2004در سرال    مطرح شده است 10یسی( توسه مر1953-1950) پنجاه در ده بوده م  

 «13یی/قابلیرت توانا»و بعرد   افت ی رییتغ 12اموندیب  مدل د11توسه ولف و هرمانسون  ،مثلث تقلب
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در سرال   15توسه مروهورواث 14، مدل پنتاگون تقلبسپسب  مدل مذمور اضاف  شده است و 
مدل مثلث تقلرب مر     لیمنجر ب  تکم اموند،ید مدلب   «16غرورخودبینی/»با افزودن بعد  2011

 شده است   باشد؛  گذار بر تقلب می فردی تاثیرعوامل  بیشتر مبتنی بر
( معتقد است م  مثلث تقلرب بایرد گسرترش یابرد ترا تراثیرات سرط         2010) 17سایزلویز

(  هیرتت نررارت برر    1398نیرا،  المللری را نیرز شرامل شرود )نمرازی و حسرینی       اجتماعی و بین
( ب  دنبال تامید برر مسرئولیت حسابرسران در شناسرایی     2007) 18های عام حسابداری شرمت

برا ایرن شررایه اسرت  طبرق گرزارش بازرسران هیرتت،         شرایه خطر باالی تقلب و برخرورد  
ریرزی شرده در برخرورد برا      هرای حسابرسری برنامر     حسابرسان گاهی اوقات در تغییر آزمون
خورند  همچنین محققران دانشرگاهی نگرران مناسرب      عوامل خطر شناسایی شده شکست می

قلرب هسرتند   های حسابرسی حسابرسان در برخرورد برا عوامرل مروثر برر وقروع ت       بودن برنام 
و  ینمرراز(  1399؛ بولررو و همکرراران،  2009، 20؛ هررافمن و زیمرربلمن 2011، 19)همرسررلی

 بر   2017ترا   1950 ینوره زمرا د درگرفتر   ی صرورت هرا  مقال  یبر مبنانیز  (1398) این ینیحس
انرد   پرداخت  ،«عوامل موثر بر تقلب یچندبعد یفراالگو»ب  طراحی  یمحتوا لیروش فن تحل
ی در سر  سرط  فرردی، سرازمانی و     ب  صرورت ملر  بر تقلب ابعاد موثر وی آنها م  در فراالگ

بیان شده است  از آنجرایی مر    از عوامل   یهرزیر مجموع  و بدون پرداختن ب   المللی بین
های مالی مبتنی بر علل مختلف است شناسایی عوامرل   بوجود آمدن پدیده تقلب در صورت

    شود یتقلب محسوم م دهیمبارزه با پد ریدر مسموثر بر تقلب گام نخست 
نشران   نر ، یزم نیر گرفتر  در ا صرورت  یقبلر  یهاو پژوهش یتقلب مال یها  ینرر یبررس 

بر تقلرب   یفرد رگذاریعوامل تاث یرو قات،یتحق و ها  ینرر نیا شتریدر ب تیمحور دهد، یم
همکراران،  ؛ برزر  اصرل و   1397؛ طراهری و همکراران،   1389)بولو و صادقی،  بوده است

؛ 2017، 22؛ زامرری 2015، 21؛ داگررالس و همکرراران  1399همکرراران،   مرام وکرروین؛ 1399
گرفتر  اسرت    گرذار برر تقلرب صرورت     ( یا ب  بررسی رابط  چند متغیرر تراثیر  2018، 23راممانا

-؛ بنری 1393؛ مررادی و همکراران،   1396؛ اعتمادی و عبدلی، 1397)خواجوی و ابراهیمی، 

 27؛ دیمیتریویچ 2017و همکاران،  26؛ وان،2018و همکاران،  25پامونگاس؛ 2019، 24احمد
( و سرجادی و مرایمی   1397شده تشدیدی و سپاسری ) (  در الگوی ارائ  2017و همکاران، 

( نیز عناوینی مانند اخالق سازمانی، شرایه اقتصادی مشور، فرهن، عمومی، عوامل 1395)
ملی و بدون پرداختن ب  اجرزای مروثر برر تقلرب      حاممیتی شرمتی و نرام قانونی ب  صورت
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تطرور   رینرررات مختلرف در سر   انرد  لرذا وجرود    برای هر ی  از این عوامل شناسرایی شرده  
ها ب  بررسی رابط  چند متغیر موثر بر وقوع تقلرب  و محدود بودن این نرری تقلب  یها  ینرر

ی دیگری برای شناسایی سایر های تکمیل ها، نیازمند پژوهشومامل و جامع نبودن این نرری 
عوامل موثر بر وقوع تقلب )نریرر شررایه اجتمراعی، سیاسری، اقتصرادی، سرازمانی و دیگرر        

هرای مرالی اسرت  از سرویی بر        المللری( در صرورت   های داخل مشوری و برین  عوامل حوزه
-منرور مقابل  با پدیده تقلب در مشورهای نریر آمریکا راهکارهای مختلفی در پیش گرفت 

های مرالی و   ده م  از جمل  اینها استفاده از متخصصان مشف تقلب در حسابرسی صورتش
ایرانی  حسابرسان م  آنجایی و از است« 28حسابداری دادگاهی»ای جدید ب  نام  ایجاد حرف 

 انتررار  لرذا  منند، می مار(ایران 240 شماره)آمریکا  99 شماره حسابرسی استاندارد دامن  در
 داشرت   دادگراهی  حسرابداری  و تقلرب  مباحرث  زمینر   در مهارت و دانش یحدود تا رودمی

-رو استفاده از این متخصصان درمشور مری    از این(1397 همکاران، و دیلمی دیانتی)باشند 

   یابی و پیشگیری از آن مفید واقع شود تواند درحوزه تقلب
 یعوامل موثر بر تقلب نمراز  یچندبعد یالگوافر قیدر ادام  تحق با توج  ب  موارد پیشگفت  و 
م  عوامل اثرگرذار   یپژوهشم  در داخل مشور نیز فقدان  و با عنایت ب  این (1398)این ینیو حس

را و     یاجتمراع  ،یصرنعت  ،یاسیس ،یاقتصاد ،یساختار ،یطیمح ،یفردهای  در حوزهبر تقلب را 
مدخل مهم و تاثیرگذار شرایه حامم بر مشور مانند اقتصراد دولتی،تحرریم،   بر اساس اجزای ذی

برا هردف   پرژوهش حاضرر    ؛ لذاباشد یقرار دهد محرز م یب  صورت جامع مورد بررستورم و     
 قیر از طر، رانیر مشرور ا  هیمحر  بر اسراس شررایه حرامم برر    عوامل موثر بر وقوع تقلب شناسایی 

پرژوهش   اسرت   گرفت  صورتتم  لیب  روش تحل ،یاهگدادحسابداری مصاحب  با خبرگان حوزه 
 یمرال  یعوامل موثر برر وقروع تقلرب در صرورتها     یم : الگو سوال است نیب  ا ییدنبال پاسخگو

 باشد؟یچگون  م یدادگاه یحسابدار کردیبا رو یرانیا یها شرمت
عوامرل فرردی   تواند عالوه برر   شود م  میبنابراین اهمیت پژوهش حاضر از آنجا ناشی می 

های مرالی در مشرور ایرران را     موثر بر وقوع تقلب، سایر عوامل موثر بر وقوع تقلب در صورت
شناسایی نموده و همچنین منجر ب  توسع  الگوها و فراالگوی مطرح شده تامنون، شود  عرالوه  

ر تواند برخی از خال های عوامل خطرر تقلرب د   عوامل شناسایی شده در این تحقیق، می بر این
حسابرسران، نهادهرای    ایران را پرر نمروده و ممکری برر     240پیوست ی  استاندارد حسابرسی 

 باشد    نرارتی و حسابداران دادگاهی در انجام امور مربوا ب  حوزه تقلب
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 مبانی نظری و طرح سواالت 
مراری  هرای مختلرف فریرب   تقلب نوعی دزدی با فریب دیگران است م  با روش تقلب:

و  29گیررد )لیرودرووا  های سازمان یرا شرخد دیگرر، صرورت مری     داراییبرای سرقت بردن 
شرونده بایرد از عمرل     (  برای اینک  عملری تقلرب محسروم شرود، مرتکرب     2021همکاران، 

ی ب  وجود آمده رنن هاخیانت آگاهی و قصد فریب داشت  باشد و گروه قربانی باید از زیان
ای های حرفر  ، تقلب30رسان رسمی تقلبباز انجمن(  2010ببرد یا دچار آسیب شود )راس، 

مررالی هررایتقلررب در صررورت هررا ود مررالی، سررو  اسررتفاده از دارایری ی فسررارا در سر  مقولرر  
الی متقلبان  از لحرا  فراوانری   طبق گزارش این انجمن، گزارشگری م مرده است بندی طبق 
هرا تحمیرل نمروده    از لحا  اثر مالی بیشرترین زیران را بر  شررمت     اماها تر از دیگر تقلبمم

( و در حرال  2012و همکاران،  31های قدیم وجود داشت  )دورمینیتقلب مالی از زماناست  
نیرا،  ؛ نمرازی وحسرینی  2012، 32های مالی در حال رشد است )مراویتزحاضر، تقلب صورت

  های مالی است ر صورت(  حوزه این پژوهش مربوا ب  مقول  تقلب د1398

در قالرب   های مختلف عوامرل مروثر برر وقروع تقلرب      عوامل موثر بر وقوع تقلب: درده 
 شود ترین آنها ب  شرح زیر ارائ  میهای گوناگونی توسع  یافت  م  معروف نرری 
نرریر  مثلرث تقلرب را عنروان مررد  او سر  عامرل فرصرت،          1950دونالد مریسی در ده   

را از عوامل موثر بر وقوع تقلرب دانسرت  مردل دیامونرد تقلرب توسره ولرف و        توجی  و فشار 
( مطرح گردید  این مدل بعد توانایی را ب  عنوان عامل چهارم ب  مردل مثلرث   2004هرمانسون )

هرای الزم بررای انجرام تقلرب     ها بر این عقیده هستند م  داشتن تواناییمند  آن تقلب اضاف  می
هرای توانرایی را،   ها برای بعد توانایی، نشان باشد  آنارتکام تقلب مییکی از مهمترین عوامل 

هرای داخلری، توانرایی اسرتفاده از     های حسرابداری و منتررل  شناسایی ضعف موجود در سیستم
هرای داخلری، اعتمراد داشرتن توانرایی بررای       های حسابداری و منترلضعف موجود در سیستم

ایی وادار مرردن دیگرران بر  انجرام تقلرب را، مطررح       جلوگیری از شناسایی شدن تقلب و توانر 
( 2011باشرد  مردل پنتراگون تقلرب )    منند  سایر ابعاد این مدل، مشاب  مدل مثلث تقلب مری  می

بسطی از مدل مثلث تقلب مریسی اسرت  ایرن مردل توسره مروهرورواث معرفری شرد  مردل         
و توانرایی هسرتند  غررور    پنتاگون تقلب دو بعد دیگر را ب  مدل مثلث تقلرب افرزود مر  غررور     

توان نگرشی مبتنی برر برترری طللبری و محرق برودن یرا طمرع از        تکبر( را می -بینی بزر  )خود
هرای داخلری در رابطر  برا شرخد وی       طرف فردی دانست م  ب  سادگی معتقد اسرت منتررل  
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هرای داخلری،   بینی، عردم مراربرد منتررل    برتر های خود( نشان 2011) 33مصداق ندارد  مارمس
طلبری(   رفتار تحکمان ، سب  مدیریت استبدادی و داشتن تمایل و اشتیاق ب  حفظ جایگاه )جاه

نشران   2015را برای این بعد )غرور( بیان مرده است  تقلب افشا شده از شرمت توشیبا در سال 
میلیارد دالر سود خود را بیش از واقرع نشران داده    2داد م  این شرمت در مجموع حدود مبلغ 

این تحقیقات انجام شده از این شرمت نشان داد م  سب  مدیریت در این شررمت بر    است نت
شردند  ای بوده است م  بر اساس آن تصمیمات مدیریتی نبایستی بر  چرالش مشریده مری    گون 

 ( 1397؛ طاهری و همکاران، 2015، 34)فورچون
اثرر متقابرل   ( را ارائ  دادند م  ABC( مدل ای بی سی)2009و همکاران ) 35رامامورتی 

اشررخاص، سررازش برخرری افررراد و سررازومارهای فرهنگرری و اجتمرراعی مرر  بررر تقلررب اثررر    
دهرد و  مند  این مدل شرایه قبلری مثلرث تقلرب را گسرترش مری      گذارند را شناسایی می می

گیررد  یکری از     اثرات محیطی و فرهنگی را ب  عنوان مرتکب شروندگان تقلرب در نررر مری    
(، ممبرود اخرالق در سرط  براالی     2009همکراران )  ورتی ومهمترین نتراین پرژوهش رامرام   

 "سازمان است م  بر میزان نسبی تقلب تاثیر دارد و این ممبود در سراسر سازمان و احتمراال 
( توسه سرایزلویز معرفری   2نرری  مربع تقلب ) 2010فراگیر است  در ده   فرهن، و جامع 

هرای   ات سرط  اجتمراعی و زمینر    دهرد ترا تراثیر    شد  وی نرری  مثلث تقلب را گسرترش مری  
)مردل دیامونرد( یر      دارد مثلث تقلرب و لروزی تقلرب   المللی را شامل شود و ایهار می بین

عامل در سط  فرد است و عوامل در سط  اجتماعی خارج از مدل واقعی قرار گرفت  اسرت  
المللرری مفیررد باشررد الزم اسررت مرر  الگرروی تقلررب در سررط  بررین و اعتقرراد دارد برررای ایررن

های اجتماعی و اثر آنها بر عوامل الگوی مثلث تقلب درک شود  این تاثیرات شرامل   تفاوت
های اجتمراعی هماننرد   های فلسفی و مذهبی، فرهن، و هنجارهای اجتماعی و وضعیتسنت

 (  139نیا،  جو سیاسی، عوامل اقتصادی اجتماعی و حاممیت قانون است )نمازی و حسینی
اعتقراد دارنرد مر  بررای حسرابداران، بر  ویرژه حسرابداران          (2013) 36گبگی و آدبیرزی  

دادگاهی، مهم است م  هم  الگوهای تقلب را در نررر بگیرنرد ترا علرت ارتکرام تقلرب را       
درک منند  بنابراین، تمام الگوهای تقلب باید ب  عنوان بسه لوزی تقلب ولف و هرمانسون 

مل انگیزه، فرصت، ممرال شخصری،   ( در نرر گرفت  شوند و باید در ی  الگو م  شا2004)
قابلیت و حاممیت شرمتی است یکپارچ  شروند  نرام الگروی ایشران، الگروی لروزی تقلرب        

( بیان شد م  اجزا  آن با سیستم منترل داخلی 2  در مراحل بعد، الگوی مقیاس تقلب )است
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عی مروثر برر   اند اما همچنان این الگو برخی ابعاد از قبیرل ابعراد اقتصرادی و اجتمرا     در ارتباا
  ( 1398وقوع تقلب را نادیده گرفت  است )نمازی و حسینی نیا، 

هرای   برا تحلیرل محتروای نرریر      1398نیرا در سرال    در ادام  این الگوها، توسه نمازی و حسرینی 
برا اسرتفاده از فرن تحلیرل محتروا و بر  مرارگیری فررا تحلیرل           2017تا  1950تقلب برای دوره زمانی 

فرا الگوی چند بعدی ارائر  شرد مر  تلفیقری از الگوهرای       شده در زمین  تقلب، پهای التین چا مقال 
قبلی)مثلث تقلب، مربع تقلب، مقیاس تقلب و غیره( است م  ب  اعتقاد این نویسرندگان تقریبرا خرال     
موجود در الگوها و مطالعات قبلی را برطرف مرده است  پژوهش حاضر نیز در این راستا برا هردف   

هرا مرالی در سرطوح فرردی، سراختاری )سرازمانی(،        بر وقوع تقلب در صورت موثر شناسایی عوامل
   ها برآمده است سیاسی( درتوسع  این مدل -صنعتی و اجتماعی -)اقتصادی برون سازمانی

 هررای رشررت  در العرراده فرروق و مهررم ای شرراخ  عنرروان برر  :(قضررایی)دادگرراهی حسررابداری
 و مشرف  و ها فریبکاری و ها تقلب انواع مالی، های رسوایی از جلوگیری هدف با حسابرسی
حسرابداری دادگراهی مفهرومی توسرع       ( 1398 رضرایی، )است  مرده پیشرفت آنها تصحی 

سررازی تررا پولشررویی را در حسررابداری  شررود از سررند یافترر  از مباحررث حقرروقی را شررامل مرری
پیردایش آن   مند و دانشری اسرت مر  زمینر      های اقتصادی و غیره بررسی می سازمانها، بنگاه

قوانین و مقررات حامم بر دنیای تجارت و بررای جلروگیری از تقلرب و اقردامات متخلفرین      
های این پرژوهش برا   آوری داده(  از حسابداران دادگاهی برای جمع37،2010باشد )جیمز می

 طرح سواالت ب  شرح زیر استفاده شده است 
عنوان عوامل موثر برر وقروع تقلرب در    های فردی )شخصیتی و رفتاری( را ب  چ  ویژگی -1

 مالی می دانید؟ صورتهای
چرر  عوامررل سرراختاری درون سررازمانی را برر  عنرروان عوامررل مرروثر بررر وقرروع تقلررب در    -2

 دانید؟های ایرانی موثر میهای مالی شرمتصورت
هرای مرالی   چ  عوامل صنعتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در وقوع تقلرب در صرورت   -3

 ایرانی نقش دارند؟های شرمت
 

 پیشینه  
هرای  های ذمر شده در مبانی نرری، در این بخرش بر  برخری از پرژوهش    عالوه بر پژوهش

( ب  شناسایی عوامرل  1393شود  مرادی و همکاران )داخلی و خارجی پیشین  پژوهش اشاره می
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ن هرای مرالی از دیرد حسابرسران و مردیرا     موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صرورت 
هرای  های مدیریت، تبعیت مدیریت از منتررل پرداختند  نتاین پژوهش نشان داد م  بین ویژگی

هرای  االجرا، عوامل خطر مرتبه با شرایه بازار و صرنعت، ویژگری  داخلی و استانداردهای الزم
 عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی با احتمال وقوع تقلب رابط  معناداری وجود دارد   

هرای تقلرب در   ( در پژوهشی ب  بررسی اهمیرت ابعراد و نشران    1397ران)طاهری و همکا 
تعدیل برنام  حسابرسی با استفاده از مدل پنتاگون تقلب پرداختند این مدل شرامل پرنن بعرد    

باشرد  نتراین تحقیرق    تقلب: فشار/ انگیزه، فرصت، توجی  سازی، توانایی و غرور مری موثر بر 
ای از میرزان حقروق   ی تقلب وابست  بودن بخش عمدهها دهد م  بعد فرصت و نشان نشان می

نقد واحرد مرورد رسریدگی،    جوهمالی یا جریان وضعیتو مزایای مدیران ب  نتاین عملیات، و
هرای داخلری غیرمارآمرد، ایجراد محردودیت در      های اطالعاتی، حسابداری و منترلسیستم

ن اهمیرت را در تعردیل برنامر     مار حسابرسان، میزان تجرب  و اطمینان بریش از حرد، بیشرتری   
 حسابرسی دارند  

( در تحقیقی بر  ارائر  الگروی پیشرگیری و منتررل تقلرب در       1397) و سپاسی تشدیدی 
ساس نتاین این پژوهش عوامل فرهن، بنیان پرداختند، بر اپردازی زمین وش نرری ایران ب  ر

هرای منترلری   برر روش ذار منترلی اثر بخش، شرروا علری و اثرگر    سیستم سازمانی واخالق
ی و نررام  شناخت  شدند  همچنین فرهن، عمومی، شرایه اقتصادی مشور، اعتقرادات مرذهب  

و حسرابرس مسرتقل جرز  شررایه     ای و عوامرل حاممیرت شررمتی    قانونی جز  شرایه زمین 
 گرفتند  گر قرار مداخل 

ل جنسریت،  های فردی حسابرس شام(، ب  بررسی تاثیر ویژگی1398نیکومرام و همکاران) 
تحصیالت، تجرب  ماری و رتب  شغلی بر ارائ  و گزارش تقلب در حرف  حسابرسری پرداختنرد    

دار و منفی با گزارش اخالقری تقلرب دارد     نتاین این پژوهش نشان داد م  جنسیت رابط  معنی
 ب  بیان دیگر زنان در مقایس  با مردان ممتر تمایل دارند تقلب را در حرفر  حسابرسری گرزارش   

داری میرران تحصرریالت، دهررد مرر  رابطرر  معنررینماینررد  نترراین دیگررر ایررن پررژوهش نشرران مرری
مرراری و رتبرر  شررغل بررا گررزارش اخالقرری تقلررب وجررود نرردارد  بررزر  اصررل و         تجربرر 

(، نسبت ب  بررسی تاثیر خود شیفتگی مدیر عامل بر ریسر  تقلرب پرداختنرد     1399همکاران)
هرای شخصریتی مردیر    تگی، ب  عنروان یکری از ویژگری   نتاین تحقیق آنها نشان داد م  خود شیف

 تواند باعث افزایش احتمال ریس  تقلب در گزارشگری مالی شود عامل، می
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گرویی مردیریت بر  حسرابرس،     دروغ ( نشان داد2000) 39و مارسلو 38پژوهش بلنتاین  
ی جهرت مردیریت برر    سیستم منترل داخلی ضعیف، رفتار پرخاشرگران  مردیریت، تامیرد بر    

بینی شده و وجود مشکالت قابرل مالحرر  در حسابرسری معرامالت، برین      دستیابی سود پیش
(، پرنن عامرل   2015) مدیران متقلب و غیر متقلب تفاوت دارد  در پژوهش لرین و همکراران  

مرالی  نیراز بر  ترامین   عبارتنرد از: عملکررد ضرعیف،     مر  بر  ترتیرب    گردیدمهم تقلب مطرح 
 ضعیف هیات مدیره و رقابت بازار   های مالی، نرارتخارجی، بحران

هرای داخلری در پیشرگیری از    ( بر  بررسری نقرش منتررل    2017و همکاران ) دیمیتریویچ 
های منتررل داخلری در نررر    ها نشان دادند م  تکنی های پژوهش آنتقلب پرداختند  یافت 

سرتم  توانرد اجررا شرود مر  شررمت دارای سی     گرفت  شده برای جلوگیری از تقلب زمانی می
دهرد  بنری احمرد    توسع  یافت  منترل داخلی باشرد و بر  طرور مرنرم فراینرد منتررل را انجرام        

هرای داخلری برر ارتبراا برین      ( در پژوهش خود با عنوان نقش تعردیل مننرده منتررل   2019)
هرای جروردنین؛ بر  نقرش     سیستم اطالعات حسابداری و مشف تقلب: مطالع  موردی بان 

ارتبراا برین سیسرتم اطالعرات حسرابداری و مشرف تقلرب         های داخلی، برر ضروری منترل
 های مورد آزمون رسیدند بان 
 

 روش شناسی 
های  مالی شرمت صورتهای در تقلبوقوع عوامل موثر بر  هدف این پژوهش، شناسایی 

در قالب الگویی جامع  40ی ب  روش تحلیل مضمون)تم(دادگاه یحسابدار کردیبا روایرانی 
محسوم می شود و ماهیت میفی با رویکرد امتشافی دارد  تجزیر    پژوهش ماربردی است 

(، 1398قاسرمی و هاشرمی )   هرای ب  پیروی از روش تحلیرل ترم پرژوهش   نیز  هاو تحلیل داده
در ادامر ، روش    ( صورت گرفت  است1396) ( و مرمی و جباری1390) عابدی و همکاران

کارگیری از این روش در پژوهش توضی  داده شده و سپس نحوه ب "تحلیل مضمون اجماال
 گردد  حاضر بیان می

شود و با  نوع تحلیل محتوای میفی محسوم می تحلیل مضمون ازتحلیل مضمون )تم(:  
  در تحلیرل محتروای   تحلیل محتوا از نوع ممی در روش مرار و منطرق تحلیرل تفراوت دارد    

ایی بریش از همر  و   ممی محقق ب  دنبال این موضوع است م  چ  ملمات، مضامین و نمادهر 
شود  در حالیک  در تحلیل محتوای میفری )تحلیرل مضرمون( محقرق،     ب  چ  تعداد تکرار می
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ها را ب  گون  ذهنری، ولری برا روش علمری تفسریر مری منرد )ایمران و          اصالت و حقیقت داده
هرایی نیراز اسرت مر  برا       گیری، ب  داده در تحلیل محتوای ممی برای نمون  ( 1390نوشادی، 

ننرد،  مهرای آمراری را تضرمین مری     ر استنتاجگیری تصادفی، م  اعتبا ده از قواعد نمون استفا
دارنده انتخام در بر  "شوند؛ در حالی م  نمون  در تحلیل محتوای میفی معموالانتخام می

هرای روش تحلیرل ترم     داده انرد   هرای پرژوهش  مر  بازتابنرده پرسرش    هدفمند مواردی است
هرا در   ها باشند  ی  تم در بردارنده چیزی برا اهمیرت دربراره داده     ها یا مصاحب تواند متن می

برای تعیین اینک  چ  چیزی در ی  پژوهش، تم بر  حسرام   ارتباا با پرسش پژوهش است  
وابسررت  برر   "گررر ضررروری اسررت  ملیرردی بررودن یرر  تررم الزامرراآیررد، داوری پررژوهش مرری

تروان یر  روش   ل ترم را مری  حلیر های ممی)مثل تعداد دفعات تکرار( نیست  مدل ت مالک
 هرای میفری اسرت    پرذیر بررای تحلیرل داده    اساسی دانست م  رویکردی مناسرب و انعطراف  

گر آزادی عمل بسریاری دارد و  در روش تحلیل تم، پژوهش ( 2006، 42و مالرک 41)براون
 لزومی ب  مراجع  یا ارجاع ب  مبانی نرری ندارد و می تواند در پی مشف الگوی خود باشرد 

  ( 1398)قاسمی و هاشمی، 

هرا و  نوشرت   "هرا؛ ابتردا  مار گیری تحلیل تم: در این پژوهش، بررای تحلیرل داده  نحوه ب  

هررای اساسرری و ملیرردی بنررابر قضرراوت هررای مصرراحب  چنرردین بررار مرررور شررده و گفترر مررتن

هرای نرامربوا حرذف شردند  سرپس بر  هرر یر  از         گران تعیرین، و نوشرت  و گفتر     پژوهش

ساسی و ملیدی یر  مردچهار رقمری )دو رقرم اول شرماره مصراحب  و دو رقرم        های ا گفت 

بعدی شماره گفت ( تخصید داده شد  دو نروع مصراحب  صرورت گرفتر  اسرت امتشرافی و       

 Exploratory) هررای امتشررافی برر  اختصررار دو حرررف اول انگلیسرری   اصررلی  مصرراحب  

Interview) EI  های اصلی ب  اختصار دو حررف اول  و مصاحبInterview) MI Main)  

هرای جزئری   های مفهومی یرا ترم  ها یا جمالت اساسی، همان دست اند  گفت گذاری شدهنشان

هرای  هستند م  ب  علت مشاب  بودن معنایی و محتوایی در منرار همردیگر قررار گرفتر  و ترم     

 هرای اصرلی را شرکل   های فرعی ب  همرین منروال ترم   اند و در ادام ، تمفرعی را تشکیل داده

 اند  داده
ها، حسابداران رسمی عضرو  جامع  آماری این پژوهش را، اعضای هیتت علمی دانشگاه 
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هرای  دهنرد  داده جامع  حسابداران رسمی ایران و مارشناسان رسمی دادگستری تشکیل مری 
نمونر   آوری شرده اسرت    جمرع 1400ترا   1399هرای  مصاحب  در طول سالپژوهش با روش 

گرفرت مر  عرالوه برر      منرور انتخام مصاحب  شوندگانی صورت آماری با روش هدفمند ب 
از نرروع  سرروابق علمرری و پژوهشرری در حرروزه تقلررب، دارای سرروابق حسابرسرری و رسرریدگی 

های های مختلف تقلب در شرمتمارشناسی دادگاهی یا نهادهای نرارتی، نسبت ب  پرونده
دادگراه یرا نهادهرای    ایرانی)تحت سمت مارشناس رسمی دادگستری یا خبرره مرورد وثروق    

نرران بنام ایرن حرفر  برا شناسرایی هدفمنرد      باشند  بدین منرور صاحب نرارتی و امنیتی(، می
 درج شده است(    1ی مصاحب  شوندگان در جدولها مورد مصاحب  واقع شدند )ویژگی

مصاحب  پرژوهش بر  صرورت مصراحب  نیمر  سراختاریافت  و در دو مرحلر  انجرام         طریق   
( صورت گرفت، مر  دارای  EIنفر خبره ) 4های امتشافی از ل  اول مصاحب در مرحگرفت  

سروابق علمری و سررنوات تجربری زیرادی راجررع بر  حروزه تقلررب داشرتند  در مرحلر  بعرردی         
( انجرام  MIنررر حروزه حسرابداری دادگراهی )     نفر صاحب 17های اصلی آغاز و با مصاحب 

هرای مناسربی در   گرران بر  شرناخت مضرمون    ها تا جایی ادام  یافت م  پژوهشمصاحب  شد 
هرای آخرر، برا    گران در مصاحب ب  طوری م  پژوهش یافتندپاسخ ب  سواالت مصاحب  دست 

هرا منجرر بر     مر  ادامر  مصراحب    شدند و ب  این اطمینان رسیدند های تکراری مواج   مضمون
 تفا نمودند  مورد در مرحل  دوم ام 17لذا ب  تعداد  افزودن مضمون جدیدی نخواهد شد

شوندگان، حسرابدار رسرمی، مارشناسران رسرمی دادگسرتری یرا خبرگران         ملی  مصاحب 
نفر خبره مورد وثروق( هسرتند     3نفر مارشناس و 18و مراجع نرارتی ) ها مورد وثوق دادگاه

سرال   25سرن؛ و مرابقی براالی،     سرال  70سال سرابق  و   40( باالی، EI01,02,04 مدهای)
 ل سن می باشند سا 45سابق  مار و 
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 ی مصاحبه شوندگانها ویژگی :1جدول
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EI01 -
انجمننحابننراناخار  نن  
ای ار،ابرا سرردا لیو...

ش یک
-علمننیهیننر 
/اسنترددکت ی

ارزنشبته

چنننننیحلهرونننهو
کتربوت جمنهدخ

اوز تهلب

EI02 

خسننمیارزخسننررانجمننح
ابرا سانجمحآل یکر،تهلب

آل یکننر،انجمننحدا لننیار
آل یکر    ابراناخار

شنننوخایعنننرویانجمنننح
ای ار عضو-ابراناخار    

پیشنننیحعنننرویجرل نننه
ابراناخارخسمیای ار

ش یک
دانشگر خسلن

/فوقویبرنس

چنننننیحلهرونننهو
کتربوت جمنهدخ

اوز تهلب

EI03 

انجمننحارزخسننررخسننمی
انجمنننحآل یکنننر،تهلنننب

دا لنننننیابرا سنننننرر
آل یکنر،انجمحابننراناخار

اتحردیهاخوپر

انجمننحابرا سننرردا لننی
انجمحابراناخار  ن  -ای ار
گ و کرخشنرسنررانرلی-ای ار

/لفرسناقتصردیویژ ابرا سی

ش یک
دانشگر لنخس

/لنعودکت ی-

چنننننیحلهرونننهو
کتربوت جمنهدخ

اوز تهلب

EI04 
ابراناخیلننی ی انجمح
آل یکر

جرل نهعنرویعضنوشنوخای
-خسننمیاینن ارابننراناخار

-اینن ارانجمننحابرا سننی
انجمننننننننننننننننننننننح

انجمح-ای ار    ابراناخار
ایننننننن ارابنننننننراناخی

لنی ی انجمح

ش یک
علمننیهیننر 
استرد-دانشگر 

ارزنشبته

چنننننیحلهرونننهو
کتربوت جمنهدخ

اوز تهلب

MI05
MI06
MI07
MI09
MI13
MI15 

-
انجمننحابننراناخار  نن  
ای ار،ابرا سرردا لیو...

ش یک
-علمننیهیننر 
دانشیرخدکت ی

تحهیهنننننر داخای
ل ت طارتهلب

MI01
MI10-

انجمننحابننراناخار  نن  
ابرا سرردا لیو...ای ار،

ش یک
دانشگر لنخس

دکت ی-
-

Mi02
MI03
MI04
MI08
MI11
MI12
MI14
MI16
MI17 

-
انجمننحابننراناخار  نن  
ای ار،ابرا سرردا لیو...

لننننننننی /
ابنننرا س

اخشن

دانشگر لنخس
/فوقویبرنس

-
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 های مالی( در صورت تقلب عوامل موثر بر وقوعی تحقیق)ها یافته
مطرابق  شرود    ( نشران داده مری  1های اصلی( در شکل )ابعاد ملی )تم های تحقیق دریافت 

عوامرل  » ، «هرا و تمرایالت فرردی    شخصریت، ویژگری  »های این پژوهش سر  ترم اصرلی     یافت 
های مالی تراثیر دارنرد     بر وقوع تقلب در صورت« عوامل مالن برون سازمانی» و « ساختاری

های اصلی و فرعی ب  همرراه   شناسایی تم م  در ادام  نتاین حاصل از تحلیل تم در خصوص
 شوند    ی مفهومی( شرح داده میها های جزئی)دست  تم

 مالی  الگوی عوامل موثر بر وقوع تقلب در صورتهای :1شکل 

 
 فردی ها و تمایالت ویژگی ،الف( تم اصلی عوامل شخصیت

دنیا انسران اسرت و عامرل فرردی مهمتررین متغیرر در        ها درطبق نرر خبرگان محور هم  تقلب
شرود، بایرد بر  طرور نراگزیری عوامرل        بروز تقلب است  ب  عبارتی وقتی موضوع تقلب عنوان می

هرای فرردی    های خبرگان ب  سوال مورد پرسش م  چر  ویژگری  انسانی نیز مطرح شوند  در پاسخ
دانیرد؟،  مرالی مری   قلرب در صرورتهای  )شخصیتی و رفتاری( را ب  عنوان عوامرل مروثر برر وقروع ت    

های مختلفی ارائر  گردیرد: عرواملی ماننرد اسرتبداد )دیکتراتوری فرردی(، حررص و طمرع،          پاسخ
ریس  پذیری فردی، رفتار غیر قانونی فررد، اخرالق فرردی، باورهرای دینری و مرذهبی، انگیرزه،        

عوامل موثر 
تقلب وقوع بر 
 مالیصورتهایدر

 

 فردی و تمایالت هاشخصیت،ویژگی
 (ویژگی های فردی، توجیه، انگیزه/فشار، خالق و تعهد،اخودشیفتگی/بیش اعتمادی)

 

 عواللکالرا ورسرزلرنی
 (سیرسی-اجتمرعی و صن تی-اقتصردی)

 

 عواللسر ترخی
ف ص /ابت ، عوالللنی یتی لحیطوف هنگسرزلرنی،)

 (سرزلرنی
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هرای  از مصراحب   هرای جزئری  توجی ، مهارت، تجرب ، مرد یرا زن برودن و سرن فررد بر  عنروان ترم       
گرفت  با خبرگان ب  روش تحلیل مضمون)تم( استخراج گردید  در ادام  تحلیرل، عرواملی    صورت

م  با همدیگر مفهروم مشراب  داشرتند در منرار همردیگر قررار گرفتر  و در زیرر مجموعر  مفهروم           
، «اخرررالق و تعهرررد »، «هرررای فرررردی ویژگررری»هرررای فرعررری   معنررراداری، برررا عنررروان ترررم   

هرای   تمرامی ترم   "بندی شدند  نهایترا طبق « توجی »و « انگیزه/ فشار»، «اعنمادیششیفتگی/بیخود»
« فرردی  تمرایالت  و هرا  ویژگی شخصیتی،»فرعی شناسایی شده این بخش تحت تم اصلی عوامل 

 دهد  ( مجموع  عوامل را تحت این تم اصلی نشان می2شناخت  شدند  شکل شماره )

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

موثر بر وقوع تقلب در « و تمایالت فردیها  شخصیت، ویژگی»عوامل  :2شکل 
 مالی صورتهای

بدون داشتن قصرد  
 صدم  زدن ب  دیگران

دیردگاه شایسرت  و    
 مستحق بودن

برری اهمیررت بررودن  
 مار انجامی

نیرزلروی
اجتنرباززیرر

شخصیت، 
ویژگیها وتمایالت 

 فردی

ویژگی های  
فردی

اخالق و تعهد

/  خودشیفتگی
فشار/انگیزه پیش اعتمادی

توجیه

 جنسیتی 

 توانررررایی )دانررررش،
  ومهارت( تجرب  

خطر پذیری
 

  قانونی غیر رفتار
عدم پای بنردی بر     

مبرررررانی قرررررانونی، 
 ای و اخالقی حرف 

ضرررعف باورهرررای  
 دینی و مذهبی
 ضعف اخالقی

 

بررردون داشرررتن قصرررد 
 صدم  زدن ب  دیگران

دیررردگاه شایسرررت  و  
 مستحق بودن

اهمیررت بررودن مررار   برری 
 انجامی

 

ری تواستبداد/دیکتا
  فردی

 حرص وطمع 

 خود برتربینی

لروینیرز
اجتنرباززیرر
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هرای فرعری بر  همرراه زیرر      )ترم  2در ادام ، نحوه استخراج عوامل ذمرر شرده در شرکل    
مجموع  هر تم فرعی(، با اشاره ب  برخی از نررات خبرگان ارائر  مری شرود  )توضری  همر       

اشراره بر  مردهای     ها باای از تمممکن نبوده؛ از این رو گزیدهها ب  علت گستردگی آنها تم
 شود (ها است( شرح داده میمربوا )همان اعداد داخل پرانتز در انتهای نقل قول

 تم فرعی خود شیفتگی/ بیش اعتمادی فردی-1

حررص و  » هرای شخصریتی ماننرد   مر : ویژگری   های خبرگان بیرانگر اینسرت  تحلیل گفت  
توانند از رفتارهای موثر در وقروع تقلرب   می« بینی برتر خود»و  «/دیکتاتوریاستبدادی» ،«طمع

 «حرص و طمرع »تم جزئی در خصوص برای نمون  باشند  در ادام  ب  برخی نررات خبرگان 
 شود:پرداخت  می

ب  نرر من اولین عامرل در درجر  اول بر  حروزه فرردی ارتبراا دارد و حررص و طمرع         "
    "(EI0525)تخلف در فرد استبارزترین مشخص  تقلب و 

  "(EI0453)زیاده خواهی متقلب مورد نرر است، اینک  متقلب بتواند در خودش    "
حرص »تم جزئی و با بکارگیری روش تحلیل مضمون،  فوق های مشابهی مانند از پاسخ 

و  «اسررتبدادی/دیکتاتوری»هررای جزئرریاسررتخراج شررد  برر  همررین نحررو سررایر تررم   «و طمررع
 "های ب  دسرت آمرده اسرتخراج شردند و نهایترا     بر اساس تجزی  وتحلیل داده «بینی برتر خود»

 قرار گرفتند « خود شیفتگی/ بیش اعتمادی فردی»تم فرعی تحت 
 تم فرعی اخالق و تعهد فردی-2

فرهن، و ارزشهای انسانی از مهمترین  و آسیب دیدن اخالق: نرر خبرگان بر این است 
شرود و یکری از اثررات عمرده آن یهرور      ب  آسیب سرازمانی مری  هایی است م  منجر پارامتر

پدیده تقلب در سازمان است  ضعف اخالقی هم در فرد و هم در محریه حرامم برر مسرب     
، «رفتار غیر قرانونی »د از: تنراین تم عبا های جزئی شناسایی شدهتمتواند بروز مند  می ومار

، «مرذهبی وضرعف باورهرای دینری   »، «القری اخای و حرفر  ، قرانونی بنردی بر  مبرانی   عدم پای»
زیر ارائ  شده است م  از چنین  ب  طور نمون  نرر یکی از خبرگان ب  شرح  «ضعف اخالقی»

 استخراج شده است « مذهبیوضعف باورهای دینی»مشابهی تم جزئی  هایپاسخ
ام ضررعف باورهررای دینرری و مررذهبی پرسررنل در خصرروص صررداقت و  برر  تجربرر  دیررده"

  "(MI0145)ی از عوامل تقلب استدرستکار
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 تم فرعی انگیزه/ فشار  -3

را از عوامل موثر بر وقوع « اجتنام فرد از زیان»و « نیاز مالی فرد»های جزئی خبرگان تم
 ها ب  شرح زیر است: دانند، برخی از پاسختقلب می

انترار درستکاری مدیری م  نیاز مالی داره و زیر بار فشار مالی است نباید از این مدیر "
را داشت شما در نرر بگیرید در صرندوق ایرن مردیره پرنن میلیرارد تومران وجر  نقرد بردون          
گردش وجود داره، حاال انترار داری م  آن مبلغ سرجاش بمون  و بر  برازار برورس توسره     

 .  (EI0415) "مدیره انتقال نیاب ؟

رند تا درآمد بیشرتری داشرت         افراد معموال دوست دارند ممتر از جیب خود مای  بزا" 
    (EI0417) "باشند ب  پرداخت نکردن مالیات فکر می منند تا افزایش سود

 تم فرعی توجیه فردی-4

بر    بدون داشتن قصرد صردم  زدن  »خودشان  در نرر"متقلبین معموال، طبق نرر خبرگان 
اهمیرت برودن مرار    بری »، و «مسرتحق برودن  دیردگاه شایسرت  و   »آنهرا دارای  ، هستند «یگراند

یگرران و حتری   چنرین دیردگاهی را بررای متقاعرد مرردن د     متقلبرین   باشند خود می «انجامی
رشران  دارند  این افراد ممکن است خود را مجام مننرد مر  ایرن ما   متقاعد نمودن خودشان 

متقلبرین  واقرع  شرود  در  هاسرت مری  مسی م  مرتبه برا آن باعث بهبود وضعیت شرمت و هر
معمروال افرراد متقلرب خروم     "ب  طرور پاسرخ نمونر :    اند تا خود را توجی  نمایند نیازمند بهان 

 "صحبت می منند ازش بپرسری چررا فرالن مرار رو انجرام دادی هرزار ویر  دلیرل داره            
(EI0415)  

« توجیر  فرردی  »های جزئی ترم فرعری   های اشاره شده در این بخش ب  عنوان تمدیدگاه 
 شناسایی شدند  

   یژگیهای فردیتم فرعی و-5
زنرد برا در نررر گررفتن تمرامی      فردی م  دست بر  تقلرب مری   : نرر خبرگان بر این است

  ایشران  دهرد چنرین مراری را انجرام مری    نخواهد افتاد  دامب   در آینده  های مار خود م جنب 
و دارای هرای زرنگری هسرتند    مننرد آدم اعتقاد دارنرد مردیران یرا مارمنرانی مر  تقلرب مری       

ای داخلری  هر آنها بلد هستند چگون  منتررل   باشندالزم برای انجام مار تقلب میهای توانایی
های حسرابداری مطرابق برا اسرتانداردها در دفراتر      بتسازی نمایند ثرا دور بزنند چگون  سند

هرایی   ب  طرور نمونر  از پاسرخ    ثبت منند م  هیچ مغایرتی در یاهر با اصل آنها نداشت  باشند 
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بینری شرامی و مشرتکی عنر  یرا خواهران و        های دادگاهی اگ  نگاه منی میب  پرونده"مانند: 
در منارشان مردانی بودند م  با  "ها را هم ببینی معموال خوانده بیشتر آقایان هستند اگر خانم

هرا، اخالقری    ها هم دقت منی خرانم  اند تو سازمان مشارمت ی  مار خالفی)تقلبی( انجام داده
 و ،تجربر   دانرش )توانرایی » ،«جنسریتی » های جزئی تم "نهایتا  (MI0451)"برخورد می منند

اساس تحلیل نررات خبرگان شناسایی و تحت تم فرعی بر  «فردی پذیری خطر»و « (مهارت
 قرار گرفتند « های فردی ویژگی»

شخصریتی،  »های شناسایی شده مربوا ب  سوال اول تحرت ترم اصرلی     در نهایت هم  تم 
مرالی    بر  عنروان عوامرل مروثر برر وقروع تقلرب در صرورتهای         «ها و تمرایالت فرردی   ویژگی
 های ایرانی شناسایی شدند  شرمت

 تم اصلی عوامل ساختاریب( 

چ  عوامل ساختاری درون سازمانی را ب  عنوان عوامل مروثر برر   »در پاسخ ب  سوال دوم  
-و محریه  » ، عوامرل «دانیرد؟ های ایرانی مروثر مری  های مالی شرمتوقوع تقلب در صورت

در تحلیل نررات خبرگان بر  عنروان عوامرل     سازمانی« بستر/فرصت»و  «مدیریتی»، «فرهن،
هرای فرعری شرناخت  شرده(     ند  هر مردام از ایرن عوامرل)تم   شناسایی شدموثر بر وقوع تقلب 

عوامرل اصرلی   »باشرند، از ایرن رو همر  ایرن عوامرل تحرت عنروان        های جزئری مری  دارای تم
شرکل  بندی شردند    ها شناسایی و طبق مالی شرمتب صورتهایموثر بر وقوع تقل« ساختاری

 دهد مجموع  عوامل را تحت این تم اصلی نشان می 3
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 شفرفسرزینشنرالوخ
 لنشوخ و له خا  قرنور، نهش و اضوخ عنم

ا القیدخسرزلرر
 )ف هنگسرزلرنیارالاهپرییح)است نادی
 ت  یضسرزلرنی
 است اتژیص فا خویسودآوخیوخشن
 پرسخگوییوپذی یلبئووی ف هنگن ود/ض ف
 /یسرزلرنیض فکنت وهریاسرسن ود
 /ضغفنظرمشریبتهسرالخین ود
 ارکمن ودر/ض فف هنگواالیانبرنی)نهردینه

کرخی(نراخزشهریدینیولذه ی،وجنارنش
 /ض فسیبتمگزاخشدهی)سو زنی(ن ود 

 ایوا القیهریا فهض فآلوزشد/ن و 

 ض یفسیبتمکنت لدا لی 

  دخ ض ف خاه  ینظرخ  اخکرر
ابرا سی،لنی  ،کمیتههیر (

(دا لیابرا سرر
 سیبتمین ودرالوخ 

 وجوداشخرصواابته 

 ابنننراهریل تننننیا قضنننرو و
 ا آوخد

 سنر ترخوجودوفنروخیپیچینگی
 پیچن 

 

عوامل 
 ساختاری

وفرهنیی   محیییط
 سازمانی()درون

 ف ص /ابت 

 عوالللنی یتی

 یتیریمدی ستگیناشا انگیزه/فشار مدیریتی

 ک عملک دش اهابتگرنشیرلنی لنرفعاودرواابته
 افظلوق ی ش ک دخارزاخ
  افظلوق ی  وددخش ک
  کرهشلرویر
 فشرخا ایایجردوجو نهن
 ا آوخد نمودرتوق ر اعت رخدهننگرر
 داشتحوض ی لروینرلنرسبنگهلخفیاهتمریل
 دستیرایاهاوزالر اوخس
 جلوگی یازصنوخگزاشغی له ولابرا سی
 جلوگی یازتهنینا قرنونی
 جه دستیرایاهاودجه
 ایرخی)زیررشنینداشتح(ان
   خقرا دخصن 

  پنینالنراوزالر جنینقرنوریرله خا 

 

 خسینگیانورداشتحلنی ی ا واانلوخد
 رخیولنی یتیکدانشوتج اه

  ایلوث ا نظرخ ا نرظ یرکمیتهن ودهیر
 کرخلنی ارولنی ارا زی دسترر

 دخخفعنهرطض یفکنت وهریدا لیقصوخ 

 ل اجعا طرخهریاهمتوجهعن
 برا سرروانظرختی

 ابرا سیهریاخشکرخیاهمرلونرکرخآلنی 

 ابرا سرردا لیظ فی عنماستفرد از 

  تهلبن ودعزمجنیدخا  وخدارپنین 

 اهارشیهخاننراف دکرخاولتخصص 

 ت ویضلک خلشروخاراهوقییرابرا سرر 

  الوخلرویکرخکنررت کیبدخزیردوجودتغیی ا 

 فترخیارزی لجموعهخانو، شون دیکترتوخی 

 کم ودقراللالاظهت نادکرخکنررالوخلروی
 ا ایلن طوالنی

 لنی ارهریلهنسا ایلکرراوجودآوخدر 

 

 مالی موثربر وقوع تقلب در صورتهای« ساختاری»عوامل  3شکل 



 299   مالی با رویکرد حسابداری دادگاهی های الگوی عوامل موثر بر وقوع تقلب در صورت

 در ادام  ب  اجمال ب  شرح هر مدام از این عوامل پرداخت  می شود:
 فرهن  سازمانیتم فرعی محیط و -1
موفقیت یا شکست سازمان تراثیر  خبرگان معتقدند عوامل محیطی و فرهنگی سازمان بر  
ای دارد و برقرراری مردهای اخالقری عامرل اساسری در جلروگیری از تخلفرات و        العادهفوق

 ،یمر  برر جرو سرازمان، فرهنر، درسرتکار       یمروقع شروند   تقلبات سرازمانی محسروم مری   
و مقرررات حرامم اسرت و     نیقروان  تیر اربرام رجروع، رعا   میرها، تک صداقت، حفظ ارزش

 هیبراطبع محر   ،تهاسر شارز نیر اسرتحکام ا  و یریر گیو پ یزیر ر یسازمان ب  دنبال پ یراهبر
شفاف سازی امرور،   رد ماز تخلف و تقلب حرمت خواهد  یساز یعار یسازمان در راستا

 قروانینی ماننرد قرانون   ای، تصرویب   های آموزشی بررای آمروزش اخرالق حرفر     تدوین برنام 
ای و    بررای   آمریکا(، تدوین اسرتانداردهای اخرالق حرفر     2002)مصوم  43ساربنز آمسلی

شوند  بر این اسراس  ها عامل مهم محسوم میها،تخلفات و تقلبات حرف جلوگیری از نقد
 منشرور  و مقرررات  قرانون،  نقرش  و حضرور  عردم »، «امور نشدن سازی شفاف»چون  یعوامل

، «سررازمانی تبعرری »، «(اسررتبدادی)پررایین برر  برراال سررازمانی فرهنرر،»، «سررازمان رد اخالقرری
 و پرذیری  مسرئولیت  فرهنر،  ضرعف  /نبرود »، «رشد و سودآوری روی بر صرف استراتژی»

 شایسررت  نرررام فعضرر /نبررود»، «اساسرری سررازمانی هررایمنترررل ضررعف/نبررود»، «پاسررخگویی
 و دینری  هرای ارزش نشردن  نهادینر  )انسرانی  واالی فرهنر،  ضرعف /نبودن حامم»، «ساالری
 ضرعف /نبرود »، «(زنری  سروت )دهری  گرزارش  سیسرتم  ضرعف /نبود»، «(ماری وجدان مذهبی،
شردند  در ادامر  بر  چنرد      شناساییتم  نیمجموع  ا ریدر ز «اخالقی و ایحرف  هایآموزش

 شود:های خبرگان اشاره میمورد از نقل قول
مم بگیری، اگرر در سرازمانی   را نباید دستنرارت نامافی توسه مدیران بر زیردستان "

زنری تقلرب باشر  ، حتمرا جلروی      فرهن، منترل وجود داشت  و یا فرهنگی برر وجرود سروت   
  (MI0525) "شودبسیاری از تقلبات گرفت  می

مرس جرر ت    منند م  هریچ  )متقلب( مدیران طوری عمل می ها در این شرمت"معموال"
  (MI1032)"دهد هیچ ایهار نرری ب  خود نمی

انرد نر  منشرور اخالقری و دسرتوالعمل       هرایی مر  تقلرب نمروده     ام شرمت ب  تجرب  دیده"
سازمانی داشتند و ن  از اخالقیات انسانی مانند درستکاری، صداقت و وجدان مراری خبرری   

هرا شایسرت  سراالری     انرد  در ایرن شررمت    بود  اگر دستوالعملی نیز داشتند بدان عمل نکررده 
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  (MI0917)"بودن فرد است و     مطیع پیشرفتحامم نیست مالک 
شرود مگرر    ها باید محیه اخالقی در شرمت ایجاد نمایند البت  این نمری  مدیران شرمت"

  (MI0528) "اول پایبند ب  این اصول باشند تا دیگران هم رعایت نمایند   اینک  خودشان
 تم فرعی عوامل مدیریتی :-2
تررر)دو بخررش( هررا خررود در دو تررم فرعرریتررم فرعرری عوامررل مرردیریتی تقلررب شرررمت  

 ، ب  شرح زیر مورد بحث خبرگان بود «انگیزه/فشار مدیریتی»و « ناشایستگی مدیریتی»
 ناشایستگی مدیریتی:  -1-2

برآیند نرر خبرگان بر این است م  یکی از عوامرل احتمرالی اثرگرذار برر وقروع تقلرب        
 هرای( مردیریت  جزئری )شاخصر   هرای  حامم بودن مدیریت ناشایست بر مجموع  اسرت ترم  

مراری و   مدیریت بر واحد مورد رسیدگی بدون داشتن دانش و تجرب »ناشایست عبارتند از: 
ای مروثر برر نررارت برر مرار مردیران و مردیران برر         نبرود هیرات نرایر یرا ممیتر      »، «مدیریتی
ی های داخلی، در جایی م  چنین ماری عملر قصور در رفع نقاا ضعف منترل»، «زیردستان

مراری   نامارآمدی و اهمرال »، «عدم توج  ب  اخطارهای مراجع نرارتی و حسابرسان»، «است
نبرود عرزم   »، «عدم استفاده از یرفیرت حسابرسران داخلری   »، «های حسابرسی و بازرسی بخش

تعروی  مکررر   »، «ب  حاشی  راندن افرد مارا و متخصد»، «جدی در برخورد با پدیده تقلب
، «وجود تغییرات زیاد در ترمیب مارمنان اصلی امور مالی»، «سانمشاوران حقوقی یا حسابر

ممبود قابل مالحرر  تعرداد مارمنران    »، «دیکتاتوری و خشونت و بد فتاری با زیر مجموع »
هررای  هرای مقردس بررای سرمت    بوجررود آوردن مکران »و « امرور مرالی بررای مردت طروالنی     

 نقل قول خبره:«  مدیریتی
ی متقلبانر  یرا برحسرب روابره نرامعلومی بر  سرمتی        ها راه طبیعی است از مدیری م  از"

-از اساس از ویایف مارمرد منترل گمارده شده است م  ن  تنها شناختی از آن ندارد بلک 

هرای برروز تقلرب در سرازمان،     های داخلی، حسابرسان داخلری، حسابرسران مسرتقل، روزنر     
توانیم انترار خواهد بداند، نمیداند یا نمیفرهن، صداقت و اخالق حرف  ای و   چیزی نمی

های داخلی مناسبی ب  منرور جلوگیری و ماهش شانس داشت  باشیم م  بتواند سیستم منترل
 "تقلب را تعبی  نماید یا درصورت تعبی ، آن را بر  درسرتی و برا ممرال دقرت اجررا منرد و          

(MI0722)    
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 انگیزه یا فشار مدیریتی: -2-2

عوامل اصلی بوجود آمدن تقلب، انگیزه مدیریت برای دستیابی از نرر خبرگان یکی از  
ب  اهداف مربوا می باشد  زمانیک  مدیریت منرافع مرالی شخصری عمرده در واحرد تجراری       

مزایای مدیریت برا نتراین   ودارد برای مثال خود یا بستگانش سهامدار شرمت باشند یا حقوق
یه برای مدیریت وسوسر  تقلرب وجرود    مالی در ارتباا باشد در این شراعملیات و وضعیت

در شررمتهایی مر  مالکران    « ماهش دادن مالیات برر درآمرد  »و فشارهایی مانند  دارد  انگیزه
گران یرا گرروه بزرگری از سرهامداران را تحرت تراثیر قررار         آنها نگران این نیستند م  تحلیل

شرود؛ بر  دنبرال    دهند؛ وقتی شرمت در دستیابی ب  اهداف خود با مشکل اساسی مواجر  مری  
برآورده نمودن توقعات غیر واقعی اعتبار دهنردگان اسرت؛ بر  دنبرال افرزایش قیمرت سرهام        
شرمت است؛ ب  دنبرال عرواملی انگیزشری ماننرد حفرظ سرهم برازار و    اسرت، ایرن عوامرل           

 های خبرگان:منجر ب  تقلب در شرمت خواهند شد  برخی پاسخ"احتماال
براساس درصد ثابتی از سود باشد بررای مثرال سرود     در صورتیک  در ی  شرمتی پاداش"

میلیارد ریال باشد و در صورت تحقق، توافق بر این اسرت   50 "پیش بینی ی  مبلغ ثابت فرضا
ی  درصد از آن را برداشت نماید و حال این سرود بر     "م  مدیریت درصدی از آنرا فرضا

ترا مراری منرد و دسرت  مرم از       میلیارد برسد آیا ب  نطرتان مدیریت وسوس  نمی شرود  48.5
    (MI0915)"ی حسابداری ب  پاداش خود برسد؟ها طریق ثبت

در مشور ما معموال شرمتهای خانوادگی یا شرمتهای سهامی خراص مر  دنبرال نشران     "
افزایش قیمت سهام خود در بازار نیستند هر چ  قدر سود را بتوانند ممتر نشران   دادن سود یا

مالیات ممتری پرداخت خواهند نمود در این راستا با هزین  تراشی سعی دهند متناسب با آن 
  (MI0533)"در ماهش سود هستند

 فرصت سازمانی -تم فرعی بستر-3
دهد فرد ب  خود اجرازه دهرد از شررایه    فرصت، وضعیت یا موقعیتی است م  امکان می 

وجرود  »از نرر خبرگران   ب  دست آمده استفاده نموده و اهداف متقلبان  خود را عملی نماید 
، «ضعف نررارت »، «ضعف در منترلهای داخلی )م  خود با عوامل مختلفی در ارتباا است(

حسرابهای مبتنری برر برآوردهرای عمرده و      »، «وجود اشخاص وابست »، «سیستمی نبودن امور»
، از جمل  عواملی هسرتند  «توان آنرا ب  راحتی ب  چالش مشید( های مدیریتی)م  نمیقضاوت

  فرصت تقلب را برای فرد )مدیر، مارمند یرا شرخد ثالرث بررون سرازمانی( ایجراد مری        م
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های جزئی شناسایی شده این بخش از دیردگاه  نماید  در ادام  ب  علت اهمیت هر ی  از تم
   شود:ها پرداخت  میخبرگان ب  توضی  هری  از این تم

  اتفاق خبرگران، ضرعف در   از نرر امثریت قریب ب های داخلی ضعیف:سیستم کنترل-1-3
شود م  ایرن امرر   تقلب محسوم می برای ارتکام های داخلی مهمترین عامل فرصتمنترل

امکرران تقلررب برررای سررطوح مرردیریتی،مارمنان و هررم اشررخاص خررارج از شرررمت ایجرراد   
نماید  سیستم منترل داخلی موجب پیشبرد اهداف فرایندهای واحدهای مختلف شررمت   می

شرود    قوانین و مقررات حامم بر گزارشگری مالی و فعالیت عملیات مری در راستای رعایت 
آید ضعف ساختار منترل داخلی نیرز وجرود دارد    ها تقلب بوجود میهایی م  در آن شرمت
ترین عوامل ماهش دهنده ریسر  تقلرب هسرتند  اقردامات      های داخلی یکی از قوی منترل

مدیریت و مارمنران را از وجرود سرامان  قروی     م  های داخلی عالوه بر اینپیشگیران  منترل
تواند منجر ب  مشف معامالت و روندهای غیرر معمرول عرادی در     سازد، می منترلی آگاه می

شرمت شود و در غیام منترلهای داخلی قوی و یرا نبرود آن فرصرت تقلرب بررای متقلبرین       
 وجود دارد  

ترر هیرات    هرای جزئری   ترم  این تم خرود در بردارنرد  در نظارت ارکان راهبری:  ضعف -2-3
 است  مدیره، ممیت  حسابرسی و حسابرسان داخلی

برآیند نررات خبرگان بر این است هر چر  هیرتت مردیره شررمتی      هیأت مدیره: -1-2-3
باشد ویایف مرتبه با هیات مدیره م  یکی از مهمتررین آنهرا وییفر  نررارتی اسرت       مستقل

طرفان  خواهند داشت چرا م  حضور مردیران  بهتر خواهد بود و در امور شرمت قضاوت بی
غیرمویف منجر ب  افزایش نررارت برر عملکررد شررمت مری شرود  اگرر هیرات مردیره در          

هایی مر  زیرر نررر هیرتت     شرمت ذینفع نباشد ب  همان اندازه ممیت  حسابرسی و سایر ممیت 
مانتداری خروبی  تر باشد وییف  اعمل خواهند نمود  هیات مدیره مستقل مدیره هستند مستقل

مزایرا از شررمت، دریافرت وام از     در راستای منافع سرهامدارن ارائر  خواهرد مررد  دریافرت     
شرمت یا حضور مستقیم یا غیر مسرتقیم در قرراردادی مر  یر  طررف آن شررمت تحرت        
رهبری خودش می باشد ب  راحتی فساد انگیز و موجرب تقلرب مری باشرد  تفکیر  نمرودن       

عامرل نقرش بسرزایی در اسرتقالل هیرات مردیره دارد  قردرت         ریاست هیتت مدیره از مردیر 
گرردد و نداشرتن تخصرد     نامحدود مدیر عامل منجر ب  تضعیف ویایف هیرتت مردیره مری   

 ها ب  شرح زیر است هیات مدیره این نقش را پر رن، می مند  برخی نقل قول
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یرتت  ضعف نرارت هیتت مدیر در شرمتهای ایرانی خیلی دیده می شود میش  گفرت ه "
نماینده مدیر عامل محسوم مری شرود  مردیرعامل همر  مراره شررمت        ها مدیره در شرمت

است خود دستور جلسات را صادر می مند، اهداف خود را بر  تصرویب هیرات مردیره مری      
رساند، در انتخام اعضای جدید نقش بارزی ایفا می مند و   حاال شما از ایرن مردیر عامرل    

ی مرا هرم   هرا  امداران می توانی داشت  باشی  متاسفان  در بانر  چ  انترار نرارتی و ب  نفع سه
این موضوع مبتالب  است همین آقایی م  چند وقت پیش چند میلیارد برداشت و فررار مررد   

  (EI0120)"می بود؟ خود در سیستم بانکداری ما مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بود 
سرواد الزم در حروزه عملیرات     خیلی دیده میش  م  بیشتر اعضرای هیرتت مردیره اصرال    "

گیرر و هرم امرور شررمت را جلرو       شرمت ندارند و مدیر عامل م  خودش هم رئیس تصمیم
    (MI0917)"بره    می

خبرگان اعتقاد داشتند هر چ  ممیت  حسابرسی مرارا و مسرتقلی   کمیته حسابرسی:  -2-2-3
داخلری برا میفیرت     وجود داشت  باشد ب  همان انردازه هرر دو حسابرسری، هرم مسرتقل و هرم      

هرا ایجراد    توانرد نقرش مهمری در اسرتقالل حسابرسری     خواهد بود  ممیت  حسابرسی فعال مری 
ای انتصرام نمایرد یرا     نماید  اگر ممیت  حسابرسی خود حسابرسان مستقل را ب  صورت دوره

هرای  گزارشات حسابرسان مستقل و داخلی را خرود دریافرت نمایرد و نقراا ضرعف منتررل      
ر باشرد نررارت خروبی در شررمت اتفراق مری افترد  البتر  هرچر  ایرن ممیتر             داخلی را پیگی

تخصصی و مستقل باشد ب  همان اندازه در جلوگیری از تقلب نقش برارزی خواهرد داشرت     
تواند مقرراتی تدوین نماید م  شرمتها مویف باشرند از  اعتقاد بر این بود سازمان بورس می

دادگستری نیز می باشند اسرتفاده نماینرد ایرن    وجود حسابداران رسمی م  مارشناس رسمی 
 امر در جلوگیری از وقوع وپیشگیری از تقلب بسیار مارساز خواهد بود 

خبرگان بر  اتفراق معتقدنرد اولرین مردافعان شررمت در برابرر         حسابرسان داخلی: -3-2-3
شناسرند  های مالی حسابرسان داخلی شرمت هستند زیرا محیه شرمت را ب  خوبی می تقلب

های داخلی احاط  دارند  نبود یا ضعف در این حوزه عامل موثر اساسی در برروز  و بر منترل
تقلب، و خبرگی، مهارت و قوی بودن حوزه حسابرسی داخلی مهمترین عامل در مبرارزه برا   

 تقلب محسوم می شود  
هرای  خبرگان معتقدند در نرام منونی مسرب ومرار برا چرالش     سیستمی نبودن امور:-3-3
مالی مواجر   ون نریرگستردگی تعامالت بیرونی و درونی و حجم مبادالت مالی و غیرگوناگ
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سرازمانی در جهرات   هستیم  سیستمی نمودن امور عرالوه برر وجرود مزایرای سرازمانی و غیرر      
هرای فیزیکری   منند  نرارتمختلف، نقش بارزی در نرارت و شفاف سازی فرایندها ایفا می

هرا نیسرتند  وجرود    ر ایرن همر  تعرامالت روزمرره سرازمان     قادر بر  نررارت بر    "و دستی عمال
باشررد  وجررود ناپررذیر مرریهررا امررری اجتنررامیررام در شرررمتهررای نرررارتی و تقلررب سیسررتم
هرای خریرد،   هرای پشرتیبانی منرابع انسرانی، سیسرتم     های اطالعات حسابداری، سیسرتم  سیستم

سرهام، و ارتبراا آنهرا برا      هرای فرروش  شده، انبارداری، تدارمات، سیستمتمامفروش، قیمت
ای، ثبت احروال و  های برون سازمانی، نریر مالیاتی، بانکی، بیم همدیگر و همچنین با سیستم

ها، نقش بسزایی در مشف و ردیابی تقلبرات و مروارد مشرکوک بر  تقلرب      نرایر این سیستم
 شود دارد  ب  ی  نمون  از نررات خبرگان اشاره می

م  سرهام شررمت را برا سرو  اسرتفاده از اطالعرات نهرانی بر               مدیری را می شناسم "
خویشان خود برا قیمرت پرایین فروخرت و سرپس منرافع آن را خرود بررد، اگرر سیسرتم برود            
مشخصات خریداران در سامان  ثبت احوال ب  سامان  شرمت وصل برود و حسرابهای برانکی    

ر ت ایرن چنرین تقلرب    این مدیر و وابستگانش طبق قانون قابل ردیابی برود دیگرر مسری جر    
  (MI0914)"ای را نداشتگسترده
 وجود اشخاص وابسته:  -4-3
خبرگان معتقدند اشخاص وابست  ب  علرت نفروذ و تراثیر گرذاری آنهرا برر تصرمیمات و         

معامالت شرمت ،توانایی انجام تقلب در روابه خود با شرمت را دارند  روابه با اشرخاص  
تبرانی، پنهانکراری یرا دسرتکاری توسره مردیران       وابست  ممکن است فرصت بیشرتری بررای   

 اجرایی فراهم مند  نرریکی از خبرگان در این خصوص ب  شرح زیر است:
هاست در مشور مرا هرم   ترین و بهترین فرصت تقلب در شرمتاشخاص وابست  راحت"

هایی از این طریق صورت می گیرد و بدتر از آن ایجاد اشخاص و شررمتهای  متاسفان  تقلب
ت  صوری است  روابه با اشخاص وابست  فرصت بیشتری بررای تبرانی، پنهران مراری یرا      وابس

    (EI0116,42)"توسه مدیران اجرایی فراهم می مند دستکاری
 حسابهای مبتنی برقضاوت و برآورد -5-3
خبرگان بیران داشرتند مر  اصرول پذیرفتر  شرده عمرومی حسرابداری در بسریار نرواحی            

قضاوتی است لذا برای مدیر متقلب بسرتری وجرود دارد مر  بر  راحتری بردون اینکر  مرورد         
تواند نقش  خود را عملی سرازد  بررآورد مطالبرات سروخت شرده،       بازخواست قرار گیرد می
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ش خالد بازیافتنی، درصرد پیشررفت مرار و    های نابام، برگشت محصوالت، ارز موجودی
امثال این حسابهای مبتنی بر قضاوت، فرصت تقلب برای مدیران متقلب است  نررر یکری از   

 خبرگان در این خصوص ب  شرح زیر است:
هایی است م  طبق اصول پذیرفتر   های تقلب استفاده از حسامترین راهیکی از مطمئن"

شوند مانند بررآورد ذخیرره مطالبرات    یران ارزشیابی میشده حسابداری بر مبنای قضاوت مد
و مانند اینهرا،   مارمشکوک الوصول، موجودیهای نابام، حسابداری ب  روش درصد تکمیل

ترین و قابل تائیردترین راه همرین روش اسرت چرون بر  راحتری       نبرای ی  مدیر با هوش آسا
ماری اساس شناخت و تجرب تواند موضع مدیری را م  خود دالیل مخصوص بر مسی نمی

در شرمتی موجرودی نابرام وجرود دارد مر       "م  از شرمت دارد را ب  چالش بکشد  فرضا
نمایرد و یرا سروخت مطالبرات را     مدیریت برای افزایش سود اینها را موجودی سالم تلقی می

د توانر  گیرد و حسابرس هم بر  آسرانی نمری    با دالیل توجی  پذیر خود مم یا زیاد در نرر می
 3این برآورد مدیر را زیر سوال ببررد  بر  طرور مثرال در نررر بگیریرد مردیری موجرودی را         

نماید ولی مردیر   ها را نابام تلقی میدهد با این حال حسابرس این موجودیمیلیارد نشان می
میلیرارد   1.5اعتقادی ب  گفت  حسابرس ندارد در این بین نتیج  مناقشات این باشد مر  صررفا   

میلیرارد مردیریت توانسرت بر  راحتری و بردون هریچ         1.5، پس نتیج  این شد م  نابام است
    (EI0161,42)"ای حسابسازی نماید دغدغ 
 پیچیدگی فناوری و وجود ساختار پیچیده   -6-3
های داخلری   رغم مزایای فناوری اطالعات، این فناوری منترل خبرگان اعتقاد دارند علی 

دهرد بر  طرور مثرال از طریرق دسترسری غیرر         قرار می واحد تجاری را در معرض خطر تقلب
هرای دیگرر مر  ممکرن توسره       هرا و نمونر    ها، تغییررات غیرر مجراز در سیسرتم     مجاز ب  داده

متخصصین فناوری صورت پذیرد  پیچیدگی ساختار سازمانی مانند سراختارهای مالکیرت و   
هرای مختلرف و   گرذاری  ها، استانداردها، قوانین، عملیرات، سررمای    راهبری آن، دستورالعمل

 شروند   های سازمانی ب  علت گستره آنها، از بسترهای تقلب محسوم می امثال این پیچیدگی
هرای جدیردی هسرتند و برا وجرود نروآوری و       متلقبان همواره درصدد یرافتن راه "نرر خبره: 

های خود هسرتند و  گذاری، متقلبان در حال دگردیسی روشهای قانونگذاری و یابط تالش
اند زیرا فناوری اطالعات، پیچیدگی زیادی نرر می رشد گاه متقلبان از قانون پیشی گرفت  ب 

  (MI1532)"یافت  و بسترهای نوینی برای تقلب فراهم اورده است
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محریه و  »هرای فرعری عوامرل     های جزئی شناسایی شده مربوا بر  ترم   در نهایت هم  تم
عوامرل  »در زیر مجموع  تم اصرلی  « مانیفرصت/بستر ساز»و « مدیریتی»، « فرهن، سازمانی

 شناسایی شدند « های ایرانی های مالی شرمت ساختاری موثر بر وقوع تقلب در صورت
 اجتماعی(-صنعتی، سیاسی -پ( تم اصلی عوامل کالن برون سازمانی )اقتصادی

در پاسخ سوال سوم م  چ  عوامرل صرنعتی ، اقتصرادی، سیاسری و اجتمراعی در وقروع        
 -اجتمراعی  »و « صرنعتی  -عوامرل اقتصرادی   »هرای  ی ایرانی نقش دارند، تمها تقلب شرمت

هرا بر     ، ب  شرح زیر استخراج وتعیین شدند  خبرگان ب  اتفراق معتقدنرد مر  شررمت    «سیاسی
صورت مستقیم یا غیر مستقیم از عوامل مالن اشاره شده تاثیر پذیرند و این عوامل، اثرخرود  

مجموع  عوامل را تحرت ایرن ترم     4ها تحمیل می نماید  شکل را از بیرون سازمان بر سازمان
 دهد اصلی نشان می

 
 مالی موثربر وقوع تقلب در صورتهای« مالن برون سازمانی»عوامل  4شکل 

 

 
 

 
 

 دخجرل هآسیبدینراخزشهریواالیانبرنی

 عنمشفرفی الوخدخجرل ه
  ازایحخفتحق حفبرد

ن ودارکمی قرنورولجرزا قرنونیسنف 
 وسخ /وجوداف  هریقرنونیوله خاتی

  ن ودشریبتهسرالخیدخجرل ه
پننذی ی/عنننموجننودف هنننگلبننئووی 

 دخجرل ه واهیپرسخگوییوپرسخ
فشرخسیرسیدختصنویبقنوانیحولهن خا و
اسنننترنناخدهریا فنننه/ان طنننرفپنننذی ی

 استرنناخدهرابراناخی
 

 صنعتی-اقتصادی عوامل کالن برون سازمانی

 دووتیلروکی 
  انحصرخ

  تح یم
  خکود
  توخم
  فه 

نرپریننناخیکبننبوکرخ)شنن ایطک ونننریی
  ف لی(

اقتصرددستوخی)د رو هریدوو دخارزاخ
  هریچننگرنه(/تصویبن خ

ازدس دادرتوارخقران ووضن ی نرلنرسنب
  صن  

  دخلهرالتغیی س یعتکنوووژیاسیبپذی هریارال

 سیاسی-اجتماعی
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 در ادام  ب  اجمال ب  شرح هر مدام از این عوامل پرداخت  می شود:
 صنعتی  -تم فرعی عوامل اقتصادی -1 
رقررابتی و عرردم شررفافیت انحصرراری بررودن بررازار، نبررود سیسررتم  خبرگرران اعتقرراد دارنررد 

منند، رانرت ایجراد   برای افرادی م  ب  اطالعات خاصی دسترسی پیدا می تواند می اطالعات
دولرت در   یها یب  تصد یدر بخش اقتصاد یاقتصادو تقلب مالی علل فساد  نیتر مهم .مند

هرای تجراری و ارزی،    بنردی ها و سهمی اقتصاد دستوری، محدودیت  شود یاقتصاد مربوا م
فسراد  شرود   منجر بر  فسراد و تقلرب مری     سیستم غیر رقابتی و متمرمزچند نرخی بودن ارز و 

باعث عدم تحقرق   تیو در نها یرشد اقتصاد یو مند یگذار  یسبب ماهش سرما یاقتصاد
 ریر ز تیفیو م ابدی یماهش م یاتیمال یدرآمدها  شود یدر مشور م یاهداف توسع  اقتصاد

تقلرب در صرنعت بر  صرنعت       نرد م یمر  دایر تنرزل پ  یو خدمات عموم یاقتصاد یها ساخت
هرا ممکرن برر اسراس یر       تواند باشد در برخی از شررمت متفاوت می ()شرمت ب  شرمت

ار، شرمت دست ب  تقلب بزند، ب  مصداق بارز آن)شررمت  ها و اشباع شدن بازسری رقابت
هرا یکری از دالیرل تقلرب از دسرت دادن      م  در این شررمت  گردید ( اشارهانرون یا ولدمام

سریب  آو یرا سررعت تغییررات در صرنعت ماننرد       رقابت و وضعیت نامناسب صنعت بود توان
های باال در مقابل تغییر سریع تکنولوژی، خطر ورشگستگی قریب الوقرع و وضرعیت   یپذیر

برر اسراس نرررات      دارنرد تراثیر بر  سرزایی در ایجراد تقلرب      است مر   ها وخیم مالی صنعت
ناپایرداری  »، «فقرر » ،«ترورم »، «رمود»، «تحریم»، «رانحصا» ،«مالکیت دولتی»خبرگان عوامل 

هرای چندگانر  و   تصرویب نرر   -اقتصراد دسرتوری  »، «مسب ومار)شررایه مرونرایی فعلری(   
پذیری آسیب» ،«از دست دادن توان رقابت و وضعیت نامناسب صنعت»، «های دولتدخالت

ب الوقرع و  خطرر ورشگسرتگی قریر   »، «در صرنعت تکنولروژی  سرعت تغییرات باال در مقابل 
ب  برخری از  صنعتی طبق  بندی گردید   -جزو عوامل اقتصادی  «وضعیت وخیم مالی صنعتها

 شود:اند در ادام  اشاره میهای مزبور استخراج شدهنررات خبرگان م  تم
ی دور زدن تحرریم بررای شررمتهایی ماننرد     هرا  موقعی م  مشور تحرریم مری شرود راه   "

    (EI0234) "فروش و آوردن ارزشود راه مناسب برای  پاالیشی می
شرایه مرونائی و ناپایداری مسرب و مارهرا و احتمرال آسریب پرذیری بنگاههرا، رهرا        "

سازی اقتصاد و دولت نامارآمد و مرزاحم مسرب ومارهرا از عوامرل تروجیهی تقلرب بررای        
  (EI0248)"مدیران است
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قلرب در برازار   دخالت دولت در بازار و ماهش رقابت منجر ب  فضرای رانتری، فسراد وت   "
  (MI1533) "است

برر  مشررورهایی مرر  فقیررر هسررتند نگرراه منیررد ایررن مشررورها فسرراد و تقلررب هررم زیرراد   "
  (MI1540)"دارند
 سیاسی  -عوامل اجتماعی  تم -2
خبرگان پارامترهای فرهن، حامم بر جامع  را ب  عنوان عوامل تاثیرگرذار برر تقلرب در جامعر       
نبرود  »، «آسریب دیردن ارزشرهای واالی انسرانی در جامعر      »ملی ماننرد  دانند آنها بیان نمودند: عوامی

نبرود حاممیرت قرانون    »، «سازی امور و سانسور حقایق )عدم شفافیت امرور( ها و شفافآزادی رسان 
پررذیری و  عرردم مسررئولیت »، «نبودشایسررت  سرراالری در جامعرر   »، «ومجررازات قررانونی سرسررخت  

نقش بسرزایی در فسراد و تقلرب در    « ب در میان اقشار مردمپایین آمدن قب  فساد و تقل»، «پاسخگویی
هرا   جامع  داشت  و نهایتا تاثیر خود را ب  صورت مستقیم یا غیرر مسرتقیم برر صرورتهای مرالی شررمت      
   خواهدگذاشت  نررات خبرگان ب  صورت خالص  برای هر ی  از عوامل ب  شرح زیراست:

 هآسیب دیدن ارزشهای واالی انسانی در جامع -2-1

ریامراری، نفراق، دروغ، زرنگری     هرای  برآیند نررات خبرگان: جامع  آمیخت  از رذیلت 
ای، احترام بر  همنروع،    مردار تربیت نماید  اخالق حرف  تواند افراد شایست  و درستو    نمی

گرایی، نهادینر  نمرودن    گرایی و مصرف تروین عدالت و انصاف، جلوگیری از روحی  مادی
هرای واالی انسرانی هسرتند و هرر چر  در      مذهبی، وجدان ماری و   ارزشارزشهای دینی و 

 های اخالقی پیشگیری خواهند نمود   ی  جامع  نهادین  شوند از ناهنجاری
 نبود شفافیت امور در جامعه -2-2

هرا اعرم از فضرای مجرازی،      خبرگان در این خصوص ایهار می دارند هر چ  قدر رسان  
تلویزیون آزادی داشت  باشند و بتوانند در جامعر  ایجراد شرفافیت نماینرد     ها، رادیو و  روزنام 

شرود و   ها( و دولتی مری این امر موجب شفافیت عملیات و امور نهادهای خصوصی )شرمت
داننرد   گردد چون افرراد آن جامعر  مری    سازی منجر ب  ماهش فساد و تقلب می شفاف "نهایتا

دهی جامع  را دنبال داشت  و ایرن مهرم منجرر بر       م  موچکترین خطای آنها رسوایی و پاسخ
 شود  برخی نررات: تقویت نرارت شهروندان می

تقویت نرارت شهروندان و استفاده از این ابرزار نررارتی خیلری تراثیر در جلروگیری از      "
    (EI0117)"تقلب دارد و    
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و منجرر  ی نجومی را در نرر بگیرید چ  مسی اینهرا را افشرا مررد؟    ها شما همین حقوق"
    (MI0918) "ای گردید ب  رسوایی ی  عده

 از بین رفتن قبح فساد در جامعه  -2-3

از بین رفتن قب  فساد ب  معنای عرادی شردن فسراد در جامعر  اسرت عمرل قبری  از نررر          
شود  خبرگران اعتقراد    هنجارها و ارزشهای ی  جامع ، ی  عمل ناصحی  و منفی تلقی می

شود در آن جامع  مردم تسهیل مننرده آن   مل خالفی عادی میای م  ی  ع دارند در جامع 
شوند، در ایرن صرورت اعمرال دیگرری ماننرد رشروه دادن بر  یر  مردیر          عمل ناصحی  می

شود، بلک  روشی برای پیشبرد اهداف و زودتر ب  نتیجر    شرمت آنچنان هم ناپسند تلقی نمی
شود و بدتر از  وی مردم انجام نمیگردد، در نتیج  نرارتی از س شان تلقی میگرفتن مارهای

 آن، خود مردم هم ب  این اعمال منفی دامن هم خواهند زد 
ب  تصور من، قب  اختالس و تقلب مدیران در مشور ما در میان مردم از بین رفت ، مردم "

  (MI0437)"دند نرارت مردم مم رن، شده و     دها وامنش نشان نمی دیگر ب  فسا

 های قانونی  انون و مجازات قانونی سرسخت / یا وجود حفرهنبود حاکمیت ق -2-4

طبق نرر خبرگان نبود یا خال  قرانون در بخرش خصوصری بررای جلروگیری از تقلبرات        
محرز بوده و فقدان این امر جر ت اقدام ب  متقلبین داده و یکی از علل بروز تقلب محسروم  

، محیه تقلرب را بررای متقلبران بایرد     ها اعتقاد دارند م  برای جلوگیری از تقلبشود آنمی
 پذیر نمود  آسیب
 خواهی و پاسخگویی در جامعه  پذیری/ پاسخ نبودفرهن  مسئولیت -2-5

 شود:در این خصوص ب  چند نرر خبره اشاره می
خواهی است م  ب  نوعی محیه امرن بررای متقلرب     فقدان شناخت مافی از حق حسام"

شگری مرالی و غیرر آن، خرال  ایرن شرناخت از حرق       بوجود می آورد اعم از تقلب در گزار
  (EI0126)"خواهی است م  قبل از هر چیز دیگر ب  متقلب فرصت تقلب می دهد حسام

    اینک  متقلب بتوانرد در خرودش توجیر  مرافی بررای تعررض بر  حقروق دیگرران را          "
احسرراس نمایررد و خررود را محررق بدانررد مرر  دسررت برر  تقلررب بزنررد  دوبرراره بایررد برر  حررق    

    (EI0145)"خواهی بازگشت سامح
 

 نبود شایسته ساالری در جامعه -2-6

 ای م  شایست  ساالری وجود نداشت  باشد انتراری برایخبرگان معتقد هستند در جامع  
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برقراری سراختارمنترل داخلری، حسابرسری داخلری، تردوین و برقرراری اخرالق و فرهنر،         
م  امرور را مردیریت نمروده و بر  اهرداف از      سازمانی و     وجود ندارد؛ و شایستگان هستند 

 یابند  گیری از سایر ابزار دست می تعیین شده با مم  پیش
از مسی م  بدون داشتن تخصد و مهارت ب  پست مدیریتی تکی  زده است می تروان  "

   (MI0752). "انترار داشت منترل داخلی برقرار مند؟!، خودش صداقت داشت  باشد و    
در تصییویب قییوانین و مقییررات و اسییتانداردهای حسییابداری، و فشییار سیاسییی -2-7
 پذیری استانداردها انعطاف

مطابق نرر خبرگان، عواملی مانند نحوه تنریم سیاستهای قرانونی و مقرراتری، چگرونگی     
پرذیر نمرودن   مالیاتی، انعطراف  برخورد با متقلبان، استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی،

شرود   تاثیرگرذار و بوجرودآوردن روزنر  بررای متقلبران محسروم مری       استانداردها از عوامل 
های اخیر با وجود رشد تکنولوژی، بخش خصوصی یرا حتری    مقررات دست و پاگیر در ده 

- را پری  وتقلرب  مند م  پای  و اساس فسادخود بخش دولتی را مجبور ب  دور زدن قانون می
 برخی نررات:.نماید ریزی می

زا برا اساس بام میل و منافع خود قرانونی را  ی قانونی و مقرراتدر مشوری م  نهادها"
شرود  اثرر، مری  شود روزن  تقلب، این هم  پیچیدگی قروانین بری  منند این قانون میتدوین می

مفرری برای گریز از قانون، چون قوانین ما تفسیر پذیرند، قانون، سیاسی تدوین شرده اسرت   
تسهیل مسب ومار م  االن در مجلس تصویب شده، برای منافع ی  قشر خاص  قانون جدید 

    (EI0343)"مصداقی از این موارد است
االن شما استانداردها حسابداری را با قونین مالیاتی در نرر بگیرید مرا ننشسرتیم از دیرد     "

ملی و بدون تعصب قانون وضع منیم شرایه جامع  مشورمان را در نرر بگیریم استانداردها 
پرذیر هرم   من  و توجیر  ین مالیاتی هم هست، حاال مدیر از دو دفتر استفاده میقوان الزام شده،

برایش است  توجیهش هم تفاوت نحروه تجدیرد ارزیرابی در اسرتانداردها برا قرانون مالیراتی        
   (EI0329) "است م     

هرای فرعری عوامرل     های جزئی شناسایی شده ب  شرح فوق در عنروان ترم   هم  تم "نهایتا 
عوامرل مرالن بررون     یترم اصرل  سیاسی و در نهایت تحرت   –صنعتی و اجتماعی  -اقتصادی 

 های مالی قرار گرفتند ی موثر بر وقوع تقلب در صورتسازمان
 های زیر تائید شده است:روایی و پایایی الگوی این تحقیق ب  روش
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بیشتر عوامل فردی و ساختاری )با زیر مجموع  علل فرصت/ بسترسرازمانی( مروثر برر    -1
هرا و   های مالی م  در ایرن پرژوهش شناسرایی شرده اسرت در نرریر        وقوع تقلب در صورت

محریه و  »های قبلی نیرز شناسرایی شرده اسرت  عوامرل سراختاری برا زیرر مجموعر            پژوهش
مرالن بررون   »و عوامرل   «انگیزه/فشرار مردیریتی  «، «ناشایستگی مردیریتی »،«فرهن، سازمانی

شناسایی شده بیشرتر  « سیاسی -اجتماعی»و « صنعتی-یاقتصاد«با زیر مجموع  علل « سازمانی
 اند  های قبلی شناسایی نشده باشد م  در پژوهش ناشی از شرایه حامم بر محیه مشور می

یرابی  مصاحب  شوندگان این تحقیق دارای تجرب  مافی در زمینر  حسابرسری و تقلرب    -2
هرا یرا   ن در دادگراه در مشرورما  ی متعردد و برزر  تقلرب   هرا  ها هستند و بر  پرونرده  شرمت

 اند نهادهای نرارتی رسیدگی نموده
متعردد جداگانر  خبرگران، از     هرای های شناسایی شده این پژوهش در نقل قرول  داده -3

 معنای پنهانی یا یاهری مشاب  )تکراری( برخوردار بودند  
ها و توضیحات شفاهی پاسرخ دهنردگان مر  بر  نوشرتار       با مطالع  سطر ب  سطر نوشت  -4

دیل شده بود ب  صورت دستی توسه دو نفر ب  صورت جداگان  مد گذاری انجام گردید تب
و بعد از اتمام مد گذاری، نتاین این دو مد گذاری با یکدیگر مقایسر  و از روش هولسرتی   

درصرد   93)روش موافقت مدها( استفاده شده است  درصد توافق مشاهده )ضریب پایایی( 
توسه خبرگان اصلی برازبینی و تائیرد شرده    "پژوهش مجددا محاسب  شد  همچنین نتاین این

است ب  عبارتی از روش منترل اعضا و روش ممیزی نیز بررای روایری اسرتفاده شرده اسرت       
 بنابراین الگوی ب  دست آمده تحقیق از اعتبار الزم برخوردار است 

 

   گیری نتیجهبحث و 
اعتمراد عمرومی نسربت بر  اطالعرات      های مالی ن  تنها منجر ب  ماهش  تقلب در صورت 

شود بلک  در سالهای اخیرر اعتبرار حرفر  حسابرسری را      مالی و بازارهای سرمای  محسوم می
ها مختلفی برای شناسایی عوامرل مروثر برر وقروع      نیز ب  چالش مشیده است  تامنون پژوهش

برد  در  یتقلب انجام شده است با این حال این حوزه از فقدان چارچوم نرری مامل رنن م
عوامل موثر برر وقروع    این راستا و تکمیل تحقیقات پیشین، پژوهش حاضر ب  دنبال شناسایی

 تحلیل روش ی ب دادگاه یحسابدار کردیبا روهای ایرانی در صورتهای مالی شرمتتقلب 
های خبرگان حامی از این اسرت مر  وقروع     برآمده است و نتیج  تحلیل پاسخ ()تم مضمون

 های ایرانی متاثر از عوامل: مالی شرمت ایتقلب در صورته
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 زیر مجموعه علل:   با  «ها و تمایالت فردیشخصیت، ویژگی» -1

، «فررردی اسررتبداد/دیکتاتوری)»هررای  بررا شاخصرر -«اعتمررادی شرریفتگی/بیش خررود»الررف( 
، «رفترار غیرر قرانونی   »های) با شاخص -«تعهد و اخالق»، م( «(خود برتر بینی»، «حرص وطمع» 
، «ضرعف باورهرای دینری و مرذهبی    »، «ای و اخالقری  پای بندی ب  مبانی قانونی، حرفر  عدم »
، «(اجتنرام از زیران  »، «نیراز مرالی  )»هرای   برا شاخصر    -«انگیزه/ فشار»، پ( «(ضعف اخالقی»

دیردگاه شایسرت  و   »، «بدون داشتن قصد صدم  زدن ب  دیگرران )»های  با شاخص  -ت(توجی 
هرای   برا شاخصر    -ی فرردی هرا  و ث( ویژگری «( ن مار انجامیاهمیت بود بی»، «مستحق بودن

 ؛«(خطر پذیری»، «توانایی )دانش، تجرب  و مهارت(»، «جنسیتی)»
 با زیر مجموعه علل: « ساختاری» -2

 عردم »، «امرور  نشردن  سرازی  شفاف)»های  با شاخص  -«محیه و فرهن، سازمانی»الف( 
 بر   براال  سرازمانی  فرهنر، »، «زمانسرا  در اخالقری  منشرور  و مقرررات  قانون، نقش و حضور
، «رشررد و سررودآوری روی بررر صرررف اسررتراتژی»، «سررازمانی تبعرری »، «(اسررتبدادی)پررایین

 منترلهرای  ضرعف /نبرود »، «پاسرخگویی سرازمانی   و پرذیری  مسرئولیت  فرهن، ضعف/نبود»
 واالی فرهنر،  ضرعف /نبودن حامم»، «ساالری شایست  نرام ضغف/نبود»، «اساسی سازمانی

 ضررعف/نبررود»، «(مرراری وجرردان مررذهبی، و دینرری ارزشررهای نشرردن نهادینرر )انسررانی
؛ م( «(اخالقری  و ایحرفر   هرای آمروزش  ضرعف /نبرود »، «(زنری سروت )دهیگزارش سیستم

مدیریت بر واحد مورد رسیدگی بدون داشتن دانش )»های  با شاخص « ناشایستگی مدیریتی»
ای موثر بر نررارت برر مرار مردیران و     نبود هیات نایر یا ممیت »، «و تجرب  ماری و مدیریتی

قصور در رفع نقاا ضرعف منترلهرای داخلری، در جرایی مر  چنرین       »، «مدیران بر زیردستان
نامارآمردی و  »، «عدم توج  ب  اخطارهای مراجع نرارتی و حسابرسران »، «ماری عملی است
، «اخلری عدم استفاده از یرفیت حسابرسان د»، «های حسابرسی و بازرسیاهمال ماری بخش

، «بر  حاشری  رانردن افررد مرارا و متخصرد      »، «پدیرده تقلرب   نبود عزم جدی در برخورد با»
وجود تغییررات زیراد در ترمیرب مارمنران     »، «تعوی  مکرر مشاوران حقوقی یا حسابرسان»

ممبرود قابرل   »، «دیکتراتوری و خشرونت و برد فتراری برا زیرر مجموعر        »، «اصلی امور مرالی 
هرای مقردس   بوجود آوردن مکان»و « مور مالی برای مدت طوالنیمالحر  تعداد مارمنان ا
وابسرت  برودن منرافع    )»هرای   با شاخص « انگیزه/فشار مدیریتی»؛ پ( «(برای سمتهای مدیریتی

حفرظ موقعیرت   »، «حفظ موقعیت شرمت در بازار»، «مدیر یا وابستگانش ب  عملکرد شرمت
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، «بردبیاری آوردن)زیران شردید داشرتن(    »، «جهرت دسرتیابی بر  بودجر     »، «تهدیدات قرانونی 

فرصت/بسرتر  »و ت( «( پدید امردن الزامرات جدیرد قرانون یرا مقرررات      »، «رقابت در صنعت»
ضعف در نررارت ارمران راهبرری    »، «ضعف سیستم منترل داخلی»های) با شاخص « سازمانی
حسرابهای  »، «وجرود اشرخاص وابسرت    »، «داخلی( حسابرسی، حسابرسان مدیره،ممیت  )هیات

 ؛«(فناوری و وجود ساختار پیچیدهپیچیدگی »، «مبتنی بر قضاوت
 با زیر مجموعه علل:« کالن برون سازمانی»-3

، «تحررریم»، «انحصررار»، «مالکیررت دولتری )»هرای   بررا شاخصرر « صرنعتی  -الرف( اقتصررادی  
-اقتصراد دسرتوری  »، «ناپایداری مسب ومار)شرایه مرونایی فعلی»، «فقر» ،«تورم»، «رمود»

از دسرت دادن تروان رقابرت و وضرعیت     »، «دولرت های  های چندگان  و دخالت تصویب نر 
، «آسیب پذیری براال در مقابرل سررعت تغییررات تکنولروژی در صرنعت      »، «نامناسب صنعت

سیاسری   -و م( اجتمراعی «( ها خطر ورشگستگی قریب الوقع و وضعیت وخیم مالی صنعت»
هرا و  ن نبرود آزادی رسرا  »، «آسیب دیدن ارزشهای واالی انسرانی در جامعر   »های) با شاخص 

نبود حاممیرت قرانون ومجرازات    »، «سازی امور و سانسور حقایق )عدم شفافیت امور(شفاف
عردم وجرود   »، «نبودشایست  سراالری در جامعر   »، «های قانونی قانونی سرسخت/ وجود حفره

پایین برودن قرب  فسراد و    »، «خواهی و پاسخگویی در جامع  فرهن، مسئولیت پذیری/ پاسخ
مرالی   یهرا  بر  عنروان عوامرل مروثر برر وقروع تقلرب در صرورت        «( ر مردمتقلب در میان اقشا

 های ایرانی شناسایی شدند  شرمت
متکری بر  عوامرل فرردی و      "های این پژوهش بیانگر ایرن مهرم اسرت مر  تقلرب صررفا       یافت  

ها نبوده بلک  شریه حامم برر محریه هرر     ساختاری)عوامل تاثیر گذار حاممیت شرمتی( شرمت
اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهن، و اخالقیات هرر جامعر  و بر  طرور ملری برا        مشوری از لحا 

عوامرل یراد شرده     های این پژوهش در ارتباا اسرت   عوامل ساختاری و مالن برون سازمانی یافت 
هرای  مرالی شررمت  هرای  در صرورت تقلرب   وقروع  عوامل موثر بر یالگوبار در قالب برای اولین

ب  روش تحلیرل ترم منطبرق برا شررایه محیطری مشرور بر           یادگاهد یحسابدار کردیبا روایرانی 
صورت جامع تدوین شد  عوامل فردی و ساختاری )از نوع علل بستر/ فرصرت سرازمانی( همسرو    
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 های بیان شده در مبانی نرری و پیشن  است    های تقلب و پژوهش با نرری 
مثلرث تقلرب، لروزی    هرای قبلری ماننرد    مردل  تواند منجر ب  توسرع  نتاین این پژوهش می 

تقلب، پنن ضلعی تقلب، فراالگوی چند بعدی تقلب و دیگر الگوهرایی مر  ترامنون مطررح     
هرای   شود بر اساس یافت  گردد  ب  ممیت  تدوین استانداردهای حسابرسی پیشنهاد می  اند،  شده

 ایرران  240این تحقیق عوامل خطر مبتنی بر مدل مثلث تقلب در استاندارد حسابرسی شرماره  
توسع  یابد  عالوه بر این مراجع نرارتی نریرر سرازمان برورس و جامعر  حسرابداران رسرمی       

های این پرژوهش در تهیر  چر  لیسرت عوامرل مروثر برر وقروع تقلرب در          توانند از یافت  می
 های مالی استفاده نمایند  صورت

بر وقروع تقلرب   ها  های این پژوهش بر اساس میزان تاثیر آن بندی عوامل یافت  تعیین رتب  
هرای آتری اسرت  همچنرین عوامرل       های مرالی، موضروع مناسربی بررای پرژوهش     در صورت

تواند مبنایی برای مطالعات تجربری باشرد  همچنرین شناسرایی      شناسایی شده این پژوهش می
ها بر عوامل موثر بر سو  استفاده از دارائیها و فساد ب  عنوان دو مقول  دیگر تقلب در شرمت

 باشد  حامم بر مشور مستلزم تحقیقات دیگر می اساس شرایه
مصراحب  برا    برآینرد  بر   هرای میفری مر     نتاین پژوهش حاضر ب  لحرا  ماهیرت پرژوهش   

باشد و ممکن است بست  ب  تجارم و شرناخت  خبرگان متخصد در زمین  تقلب ، متکی می
سرت همچنرین   یی مواج  اها محدودیت خبرگان و تفسیرهای ذهنی پژوهشگران تغییر یابد، با

هرای ایرن تحقیرق بر       خبرگان سایر مشورها در این تحقیق مشارمت نداشتند لذا تعمیم یافتر  
 دیگر مشورها با محدودیت همراه است و جانب احتیاا را باید رعایت نمود  
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