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Abstract 
Objective: Fraudulent financial reporting is a major concern of the audit profession. In this 
regard, auditors are responsible according to auditing standards. Given the importance of 
identification and assessment of the risk of fraud in an audit of financial statements and the 
importance of responses of auditors, the purpose of this study is to provide a model for 
identification and assessment of the risks of material misstatement due to fraud in an audit of 
financial statements. 
 

Methods: In order to achieve this goal, firstly, researches in this field were studied to identify 
the effective indicators on assessment of the risk of fraud and other effective indicators were 
extracted by interviewing experts. Experts' opinion on the extracted indicators was collected 
through a questionnaire and were agreed upon through using Fuzzy Delphi method and 
expert opinion poll. Subsequently, confirmatory factor analysis test was used to determine the 
factor load of each indicator of each component. The relationship between the influence of 
different indicators on assessment of the risk of fraud in the form of Structural Equation 
Modeling (SEM) was tested and the research model was presented. 
 

Results: The results of the study showed that 146 out of 162 indicators extracted from 
theoretical foundations and researches and interviews, in the form of 5 components, reached 
the Delphi group general consensus and the results of performing a confirmatory factor 
analysis showed 144 indicators were of sufficient importance. 
 

Conclusion: The components that influence the assessment of the risk of fraud in an audit of 
financial statements, importance respectively, are: the characteristics of the client, the 
characteristics of the audit firm, the characteristics of performing the audit, the environmental 
characteristics and the personal characteristics of the auditor. 
Of the 53 indicators approved in the component of client characteristics, five important 
indicators are: lack of sufficient managers experience; lack of fair dealing with staff; lack of 
appropriate work environment for employees; lack of job security; ignoring the need to 
monitor or reduce the risks associated with assets misappropriation. 
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Abstract 
 

Of the 23 indicators approved in the component of audit firm characteristics, five important 
indicators are: having sufficient auditing tools; auditor access to databases; giving auditors 
reasonable rights and benefits; adequate investment in auditing; and fair dealing with 
Auditors. 
Of the 27 indicators approved in the component of the characteristics of performing the audit, 
five important indicators are: adjusting the audit plan and auditing tests in responses to fraud 
risk factors; adequate understanding of the client and its environment, including internal 
controls; appropriate allocation and oversight of the audit team; the discussion among audit 
team members; and auditor access to databases. 
Of the 19 indicators approved in the component of environmental characteristics, five 
important indicators are: lack of culture of accountability and answering; sophisticated rules 
and regulations; numerous laws and regulations; lack of independent oversight bodies; and 
inexpressive laws and regulations. 
Of the 22 indicators approved in the component of personal characteristics of the auditor, five 
important indicators are: Ability to properly understand evidence and identify evidence 
inconsistent with other evidence; knowledge and awareness of fraud; responsibility; 
confidence; ability to identification of intentional identified misstatements. 
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Method, Structural Equation Modeling (SEM). 
 
Paper Type: Research Paper. 
 
Citition: Blue, Gh., Barzideh, F., Alahyari Abhari, H. (2020). A model for assessment of the 
risk of fraud in an audit of financial statements. Journal of Accounting Knowledge, 11(4), 25-
45 [In Persian]. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 
 یمال یها صورت یخطر تقلب در حسابرس یابیارز یبرا یالگوی

 

 *قاسم بولو

 **دهیفرخ برز

 ***یاری ابهری حمید اله

 چکیده

 یها صورت یاز تقلب در حسابرس یناش تیبااهم فیتحر یخطرها یابیو ارز صیتشخ یبرا یالگویارائه  قیتحق نیهدف ا هدف:

 است. یمال
 

خطر  یابیبر ارز مؤثر یها شاخص ییشناسا یحوزه برا نیانجام شده در ا یها هدف، ابتدا پژوهش نیبه ا یابیبه منظور دست روش:

 دهیت خطر تقلب استتخرا  شتد. نظتر و  ق    یابیبر ارز مؤثر گرید یها شد و با مصاحبه با خبرگان، شاخص یتقلب مطالعه و بررس

متورد اجمتاق اترار     یفتاز  یو با استفاده از روش دلف یآور پرسشنامه جمع قیاستخرا  شده از طر یها خبرگان راجع به شاخص

 ریتأثاستفاده شد. رابطه  یتأیید یل ام لیها از آزمون تحل مؤلفهاز  کیهر  یها شاخص ی امل بار نییگرفت. پس از آن به منظور تع

 .پژوهش ارائه شد الگویو  دهیسنج یمعادالت ساختار یساز الگوخطر تقلب در االب  یابیمختلف بر ارز یها شاخص
 

انجام شده و مصتاحبه، در   یها و پژوهش ینظر یشاخص استخرا  شده از مبان 261پژوهش نشان داد که از تعداد  جینتا ها: یافته

 244مشتخص شتد تعتداد     ی تامل  لیرا کسب نمود و با انجام تحل یگروه دلف یشاخص، اجماق  موم 246، تعداد مؤلفه 5االب 

 برخوردار بود. یکاف تیشاخص از اهم
 

 یهتا  یژگی بارت است از: و تیاهم بیبه ترت ،یمال یها صورت یخطر تقلب در حسابرس یابیارز بر مؤثر یها مؤلفه گیری: نتیجه

کته   حستابر   یشخصت  یهتا  یژگیو و یطیمح یها یژگیو ،یکار حسابرس یها یژگیو ،یحسابرس مؤسسه یها یژگیصاحبکار، و

 ها را مورد توجه ارار دهند. های مالی به نحو مناسب این شاخص حسابرسان باید برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت
 

 .سازی معادالت ساختاری  وامل خطر تقلب، ارزیابی خطر تقلب، حسابرسی، روش دلفی فازی، مدل :یدیلک های واژه
 

 .پژوهشی نوع مقاله:
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 (.farrokhbarzideh@yahoo.com، تهران، ایران. )رایانامه: یئحسابداری، دانشگاه عالمه طباطبا گروهنشیار دا **

 (.hamidabhari81@gmail.com، تهران، ایران. )رایانامه: یئحسابداری، دانشگاه عالمه طباطباگروه دکتری  دانشجوی ***

 25/4/99تاریخ پذیرش:    52/4/99: دریافتتاریخ 
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ی. مال یها صورت یخطر تقلب در حسابرس یابیارز یبرا یالگوی(. 2911یاری ابهری، حمید. ) بولو، ااسم؛ برزیده، فرخ؛ اله استناد:

 .15-45(، 4)22، دانش حسابداری
 مقدمه

های مالی مشکل است و نگرانی مهم برای حرفه حسابرسی  کشف تقلب در گزارشگری مالی برای حسابرسان صورت

های متالی  کنندگان صتورت افتد که مدیریت به عمد، استتفاده تقلب در گزارشگری مالی زمانی اتفاق میرود.  به شمار می

های اعمتا  شتده در استتانداردهای  های متالی، بته طریقتی کته  تارم از متتدودیت را با استتفاده از دستتکاری صتورت

های  گتزارش نمتود کته مجمتوی هزینته 5رکتز کیفیتت حسابرستیم(. 5122، 2همرستلیکند ) حسابداری است، گمراه می

 مؤسسته 6ها بترای  ، ایت  هزینته5112دو برابر شتده استت و در ستا   باًیتقر 2999متتمل شده در دعاوی حقوقی از سا  

کشتف تقلتب یتگ نگرانتی بتزرگ بترای  ،درصد از درآمد حسابرسی آنها بوده است. بنتابرای  2/24بزرگ حسابرسی، 

 (.5112، 4کمیته مشورتی حرفه حسابرسیرود ) حرفه حسابرسی به شمار می

بر مسئولیت حسابرسان در شناسایی شترای   رتر  تأکیدبه دنبا   (5112) 4های عام بر حسابداری شرکت نظارت هیئت

، هیئتت. طبت  گتزارش بازرستان ریزی استت هتای برنامته باالی تقلب و بر ورد با ای  شرای  با تغییرات مناستب در روش

شتده،  شناسایی 4شده در بر ورد با عوامل  رتر تقلتب ریزی های حسابرسی برنامه حسابرسان گاهی اوقات در تغییر آزمون

های حسابرستی حسابرستان در بر تورد بتا  متققتان دانشتگاهی نگتران مناستب بتودن برنامته  ورند. همچنی  شکست می

هتتای انجتتام شتتده در  (. بررستتی کتتارایی تالش5119، 6هتتافم  و زیملمتت و  5122همرستتلی، های تقلتتب هستتتند ) نشتتانه

شتده در  هتای انجام شود بلکته تالش ها منجر به برنامه حسابرسی می ست زیرا نه تنها ای  تالشریزی حسابرسی مهم ا برنامه

 (.5121همرسلی و همکاران، بر چگونگی ارزیابی شواهد توس  حسابرسان تاثیرگذار است ) بعداًریزی،  برنامه

 حسابرستی در تقلتب، بتا ارتبتا  در حستابر  تیمستئول»المللتی بتا عنتوان  ایتران و بی  541حسابرسی  استانداردطب  

، یمتال یها صتورت در تقلب از ناشی تیبااهم فیتتر ی ررها ارزیابی و ، حسابر  در قبا  تشخیص«مالی های صورت

های شناسایی شده، را تشتخیص  تریفدهنده عمدی بودن ت که حسابر  نتواند اطالعات نشان مسئولیت دارد. در صورتی

 (.5126، 2همیلتونو با آنها بر ورد مناسب داشته باشد، ممک  است به کیفیت حسابرسی آسیب وارد شود )

های پذیرفته شده در بور  اوراق بهتادار  های مالی ناشی از تقلب در شرکت های ا یر، موارد تتریف صورت در سا 

هتای  فرابور  ایران منجر به تالطم بازار سرمایه و وارد آمتدن رترر و زیتان بته ستهامداران شتده استت و ارگانتهران و 

نظارتی مانند سازمان بور  و اوراق بهادار، بانگ مرکزی و جامعه حسابداران رسمی را با چتالش جتدی مواجهته نمتوده 

های مالی بوده است. در ای  موارد، حسابر  نیتز  صورتها در مواردی ناشی از تقلب مدیریت در تهیه  است. ای  تتریف

ای و نداشت  دانش و آگاهی کتافی نستبت بته عوامتل  رتر  رعایت استانداردهای حسابرسی و نداشت  تردید حرفه با عدم

 تقلب و تشخیص و ارزیابی آنها نتوانسته ای  موارد تتریف را شناسایی نماید که در مواردی منجر بته طترد دعتاوی علیته

های نهادهای نظارتی  تواند پاسخی برای نگرانی حسابرسان در مراجع مختلف نظارتی و قضایی شده است. ای  پژوهش می

و  یصتشتخهمچنتی   هتای شناستایی شتده باشتد. ای حسابرستان نستبت بته تتریف در  صوص کافی نبودن تردید حرفته
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های مالی از اهمیت باالیی بر وردار بوده و ارائته  در حسابرسی صورت از تقلب یناش یتبااهم یفتتر ی ررها یابیارز

 کمگ نماید. از تقلب یناش یتبااهم یفتتر ی ررها یابیو ارز یصتشختواند به حسابرسان در  ی در ای  زمینه میالگوی

با توجه به الزام نهادهای نظارتی حسابرسان مستقل در کشورهای مختلف و استانداردهای حسابرسی مبنی بتر شتنا ت 

های متالی تتا کنتون پتژوهش کتاملی در ایت  زمینته و عوامتل کلیتدی  رزیابی عوامل  رر تقلب در حسابرسی صورتو ا

 یتتبااهم یتفتتر ی ررهتا یتابیو ارز یصتشخی برای الگویتاثیرگذار بر آن انجام نشده است. هدف ای  پژوهش ارائه 

بتر ارزیتابی  رتر تقلتب در حسابرستی  متؤثر های مالی است. در ای  پژوهش عوامل در حسابرسی صورت از تقلب یناش

 مؤسستههتای  هتای کتار حسابرستی، ویژگی هتای شخصتی حستابر ، ویژگی ویژگی مؤلفته 4های مالی در قالب  صورت

هتا در  رود ایت  ویژگی های متیری مورد بررسی قرار گرفته است. انتظتار متی های صاحبکار و ویژگی حسابرسی، ویژگی

 های مرتب  با تقلب بسیار مهم باشد.  تعیی  اثربخشی قضاوت

 پژوهش ینظر یمبان

هتای  بودن تتریف در حا  حارر شواهد مستقیمی از حساسیت حسابرسان به عوامل  رر تقلب هنگام ارزیابی عمدی

های شناسایی شده طی کتار  شناسایی شده وجود ندارد. ارزیابی حساسیت حسابرسان به  رر تقلب هنگام ارزیابی تتریف

های معتبتر در روانشناستی در  ریزی( حتائز اهمیتت استت. یافتته حسابرسی )و جدا از توجه به تقلب در طتی مرحلته برنامته

های شناسایی شده شامل کسب شنا ت از اقدام منجتر  خشی از ارزیابی تتریفب ، صوص چگونگی تفسیر رفتار دیگران

دهد که حسابرسان همیشه نسبت بته  (. شواهد نشان می5126همیلتون، )و شرای  وقوی تتریف است  به تتریف صاحبکار

، 2ویلکت  و زیملمت و  5121همرستلی و همکتاران، وجود تقلب در طی ارزیابی شواهد حسابرستی، حساستیت ندارنتد )

5114.) 

عوامل عمومی  رر تقلب )برای مثا ، تمرکز زیاد بر دستیابی بته ستود هتدف(، کته طبت  مرالعتات صتورت گرفتته، 

دهنده ایت  استت کته شترای  وجتود تقلتب ممکت  استت  (، نشتان5111، 9بل و کارسلوهنگام وجود تقلب، وجود دارند )

عوامل  رر تقلب به تنهایی، اطالعاتی را در رابره با چگونگی امکان ر تداد تقلتب فتراهم  معموالًدرست باشد. بنابرای ، 

ر، های مربو  به عوامتل  رت لیست حسابرسی، شامل چگ مؤسساتآورد. در واقع، عوامل  رر، ابزارهای کمکی به  نمی

(. 5112و همکتاران،  21شتلتونشتوند، نیستت ) ها می دربرگیرنده تمرکز بر  ررهایی که منجر به چگتونگی طترد فررتیه

اند، بر عوامل عمومی  رتر تقلتب تمرکتز دارنتد  گیری که توس  متققی  طراحی شده همچنی ، ابزارهای کمکی تصمیم

 های  اص را بهبود بخشند.  توانند ایجاد فرریه ( و نمی5111رسلو، بل و کا)

دهنده احتما  تقلب است )مانند برنامه جدید بازاریابی برقترار شتده در پایتان ستا    اص، که نشان موقعیتی یها نشانه

ای بیشتتر از  که منجر به تغییر مفاد قرارداد با یکی از مشتریان شده و ممک  است در نتیجه آن درآمتد بته صتورت متقلبانته

ورد و شنا ت حسابرسان را افتزایش آ ب تقلب فراهم میواقع شناسایی شود(، اطالعاتی را درباره چگونگی احتما  ارتکا

های  اص، توانایی حسابرسان بترای  کند. وجود فرریه های قابل آزمون درباره تقلب کمگ می و به آنها در ایجاد فرریه

همرستلی و ) دهتد  واهتد بتود را افتزایش می متؤثرهتای حسابرستی کته در کشتف تقلتب  ریزی تغییرات در روش برنامه

 .(5122، همکاران
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اجتزای  رتر رود که حسابرستان اجتزای  رتر تقلتب )بترای نمونته،  ریزی کار حسابرسی، انتظار می برنامه مرحلهدر 

االجتترا در   رتتر حسابرستی ستتنتی الزم الگتوی رتر ااتتتی،  رتر کنتتتر  و  رتر عتتدم کشتف( را بتتا حسابرستی شتتامل 

 ،22فتورت وینگلتر و زیتوو ) پ   رر تقلب را به صورت جداگانه ارزیتابی کننتداستانداردهای حسابرسی، ارزیابی و س

ستنتی ارزیتابی  رتر حسابرستی،  رتر تقلتب بته  الگتویدر روش تجزیه بترای ارزیتابی  رتر تقلتب، در کنتار (. 5126

شود؛  رر انگیزه یا فشار،  رر توجیه یا نگرش و در نهایت  رر فرصت ارتکتاب  زیرعناصری از مثلث تقلب شکسته می

پیشنهاد دادند که چهتارمی   (5122و همکاران ) 24سریواستاوا (.5124، 25مارکسی-فیور ؛5114ویلک  و زیملم ، تقلب )

های  اص کشف تقلب اجرا شده توس  حسابرسان منجر به عدم کشف تقلتب شتود،  عامل  رر، یعنی  رر اینکه روش

 ررهتای ناشتی از عناصتر  و های تقلتب جزء با همدیگر، توجه حسابرسان را نه تنها به نشانه رارافه شود. ای  چها الگوبه 

های غیرموثر برای کشتف تقلتب باشتد، جلتب  مثلث تقلب، بلکه به  رر اینکه برنامه حسابرسی ممک  است حاوی روش

 کند.  می

حسابرستی،   ررسنتی  الگویتجزیه  رر تقلب نسبت به  الگویرسیدند که  نتیجهبه ای   (5122و همکاران ) 24موک

ای، حساسیت حسابرسان را در سرود مختلف  ررهای تقلب، افزایش داد. همچنی  در سرود بتاالی  مالحظه به طور قابل

ستنتی  رتر حسابرستی، منجتر بته ا تصتاص  الگویتجزیه  رر تقلب، نسبت به استفاده از  الگوی رر تقلب، استفاده از 

تجزیته  رتر تقلتب، نستبت بته  الگتویشد. در نهایت، در شرای  استفاده از ها ن بیشتر بودجه زمانی و افزایش دامنه آزمون

سنتی  رر حسابرسی، احتما  مشورت با کارشناسان حقوقی بیشتر شد. از آنجا کته شتواهدی از  الگویشرای  استفاده از 

و  24بتوریتزد )هتای اثتربخش وجتود دار توانایی بهتر کارشناسان حقوقی نستبت بته حسابرستان متالی، در شناستایی آزمون

هتای اثتربخش  ریزی آزمون تواند به تیم حسابرسی در برنامه (، بنابرای ، مشورت با کارشناسان حقوقی می5122همکاران، 

 بیشتر، کمگ کند.

ارائه شتده استت.  (5124و همکاران ) 26ترامپترتوس  های مالی  تقلب در حسابرسی صورت  ررارزیابی  الگوییگ 

حسابرسان، عناصر مثلث تقلب )انگیزه و نگرش مدیریت( را برای تعیی  احتمتا  ااتتی ارتکتاب تقلتب توست  متدیریت، 

کنند. حسابرسان سپ  توانایی مدیریت در ارتکاب تقلب را از طری  تجزیه و تتلیتل فرصتت ارتکتاب تقلتب  ارزیابی می

(، ارزیتابی 22های دا لی( و سایر اقدامات رد تقلب )برای مثا ، افشتاگری تخلتف کتی و کنتر )برای مثا ، حاکمیت شر

ستازی را متورد توجته و  هتای پنهان های  اص تقلب و تکنیگ ها و طرد کنند. حسابرسان همچنی  ممک  است، برنامه می

های کشف تقلب را بر اسا  ستر  قابتل قبتو   رتر  بررسی قرار دهند. سپ  حسابرسان،  رر تقلب را ارزیابی و روش

هتای کشتف تقلتب، پیرامتون مثلتث  کنند. روش قلب( تعیی  میعدم کشف ) رر عدم کشف تتریف بااهمیت ناشی از ت

با توجته بته مرالتب  شوند. متقلبانه منافع( طراحی می سازی تقلب یا کسب )عمل متقلبانه، پنهان 22مثلث عمل تقلبتقلب و 

 :به شرد زیر طرد شد پژوهشهای فرعی  سؤا و اصلی  سؤا اکر شده و در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، 

های  تشخیص و ارزیابی  ررهای تتریتف بااهمیتت ناشتی از تقلتب در حسابرستی صتورت الگویاصلی پژوهش:  ؤا س

 مالی چگونه است؟
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 های فرعی پژوهش سؤال

های متالی  تشتخیص و ارزیتابی  ررهتای تتریتف بااهمیتت ناشتی از تقلتب در حسابرستی صتورت الگتویعناصر  -2

 کدامند؟

های  تشخیص و ارزیابی  ررهای تتریف بااهمیت ناشتی از تقلتب در حسابرستی صتورت الگویرواب  بی  عناصر  -5

 مالی چگونه است؟

 است؟ مؤثرهای شخصی حسابر  برای ارزیابی  رر تقلب توس  حسابر   هایی در  صوص ویژگی چه شا ص -4

 است؟ مؤثرهای کار حسابرسی برای ارزیابی  رر تقلب توس  حسابر   هایی در  صوص ویژگی چه شا ص -4

 است؟ مؤثرحسابرسی برای ارزیابی  رر تقلب توس  حسابر   مؤسسههای  هایی در  صوص ویژگی چه شا ص -4

 است؟ مؤثرهای صاحبکار برای ارزیابی  رر تقلب توس  حسابر   هایی در  صوص ویژگی چه شا ص -6

 ت؟اس مؤثرهای متیری برای ارزیابی  رر تقلب توس  حسابر   هایی در  صوص ویژگی چه شا ص -2

 پیشینه پژوهش
های  ارجی و دا لتی انجتام  اکر شده در مبانی نظری پژوهش، در ای  بخش بر ی از پژوهش های پژوهشعالوه بر 

در مرالعه  ود به ای  نتیجه رسیدند که احتما  ارتکتاب تقلتب در  (5124و همکاران ) 29داویدسونشده ارائه شده است. 

 (5122و همکتاران ) 51کوه مدیران ارشد اجرایی و مدیران مالی که یگ سابقه قبلی در ای  زمینه دارند، بیشتر است.  بی 

 به ای  نتیجه رسیدند که صفات شخصیتی مدیران ارشد، یگ عامل مهم  رر تقلب هستند.

در مرالعه  ود به ای  نتیجه رسید که سه عامل عمده، اثتر عکت  بتر کشتف تقلتب دارنتد: نبتود  (5121) 52ون دبانت

های اجتماعی. ایت  عوامتل، بیتانگر اهمیتت متتی   آمیز و حفظ سکوت در متی  سازی موفقیت های پنهان نظارت، تالش

بر شفافیت استت.  تأکیدسالم با مدیره، نظارت قوی، تفکیگ وظایف و سا تار حاکمیتی  هیئتا القی ایجاد شده توس  

های نظارتی، برای کاهش  رتر  های کشف تقلب و مکانیزم ای در زمینه رد تقلب باید بر کنتر  عالوه بر ای ، افراد حرفه

شود تا احتمتا   شرکتی رعیف باعث می حاکمیت (.5125و همکاران،  55دورمینیرفتار متقلبانه همراه با تبانی، اتکا کنند )

بیان داشتند که افشاگری  (5121و همکاران ) 54بوئ (. 5112، همکارانو  54هوگان) گزارشگری مالی متقلبانه افزایش یابد

مالحظه  تواند در کشف مسائل و مشکالت بالقوه نمایندگی مرتب  با شرکت مفید باشد و نیز منجر به بهبود قابل تخلف می

 های حاکمیتی شود. در مکانیزم

، حتداقل (5125ورمینتی و همکتاران )دهای افراد کمگ کند،  در ربره با متغیرهای بیشتری که بتواند به تشری  انگیزه

احستا   تود از اهمیتت و -چهار گروه بزرگ از عوامل انگیزشی شامل پو ، ایدوئولوژی، تهدید )اجبتار( و مت  ) تود

توانتد بترای  کنتد کته می هتای شتخص متقلتب را مشتخص می را بیان کردند. ای  عوامل انگیزشی، انگیزه 54توانایی  ود(

های  رتر تقلتب و درک ماهیتت و میتزان فشتارها و  در ارزیتابی میتزان توجته بته ستایر نشتانه ای حسابرسان و افراد حرفه

 های مشاهده شده مفید باشد. انگیزه

که روش الگوریتم زنبور عسل نسبت به دو روش الگوریتم ژنتیتگ  رسیدندبه ای  نتیجه  (2492تشدیدی و همکاران )

های مشتکوک بته  بینی باالتر و  رای کمتر( جهت شناسایی شرکت و رگرسیون لوجستیگ از عملکرد بهتری )دقت پیش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 یمال یها صورت یخطر تقلب در حسابرس یابیارز یبرا الگویی/ 93

 

از یگ روش غیرمالی مبتنی با استفاده  (2492رهروی دستجردی و همکاران )های مالی بر وردار است.  تقلب در صورت

متدیره بته مجمتع عمتومی صتاحبان ستهام، الگتویی بترای ارزیتابی و تشتخیص  هیئتهای گزارش  بر تجزیه و تتلیل واژه

بتا بررستی توانتایی رویکردهتای فتازی در  (2496آبادی و سرچمی ) مسی ها ارائه کردند.  شا ص  رر تقلب در شرکت

رشگری مالی به ای  نتیجه رسیدند که دسته بند فازی سوگنو )بر الف دسته بند در تت تصتمیم فتازی( کشف تقلب گزا

های متالی، الگتویی بترای کشتف  با استفاده از نسبت (2429صفرزاده )توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 

 .کردتقلب در گزارشگری مالی ارائه 

الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شتبکه عصتبی ارائته دادنتد. نیز  (2496) قهرمانیمهدوی و 

حستابر ،  ی  اندازه حستابر ، دوره تصتدیب یو معنادار یکه رابره منف به ای  نتیجه رسیدند (2496اعتمادی و عبدلی )

از کنتتر  یتو امت یطتوالن یمتخصتص در صتنعت بتا طتو  دوره تصتد یحسابرست مؤسستهحسابر  در صنعت،  تخصص

بته ایت  نتیجته  (2496متمتدی ) مهتد و گل بنی وجتود دارد. یمتال یهتا با تقلب در صتورت یت حسابرسیفیت و کیورع

در قبتا   یت فتردیقترار دارنتد شتامل برداشتت حسابرستان از مستئول یا القت جتو ریتتأثکته تتتت  یا مؤلفتهدو  رسیدند

 یجتو ا القت ریتأثکه تتت  یا مؤلفهو  استدر مورد تقلب  یو برداشت حسابرسان از عواقب عمل هشدارده یهشدارده

 .استدر مورد تقلب  یمربو  به هشدارده یها نهیرد، برداشت حسابرسان از هزیگ یقرار نم

، مانع توجته حسابرستان یمال یها صورت یتت در حسابرستیته اهمک به ای  نتیجه رسیدند (2492فروغی و همکاران )

به ای  نتیجه رسیدند کته استتفاده همزمتان از  (2492پورحیدری و بذرافشان ) گردد. یران میشتف تقلتب متدکنتد یدر فرا

منتج به ارزیتابی بهتتری از  رتر تقلتب لیست تکیه شود،  لیست و قضاوت حسابر  نسبت به زمانی که فق  بر چگ چگ

پورحیتدری و  دهتد.حسابرستان را کتاهش متیشخصتی لیست، اشتباه در قضتاوت  و استفاده از چگ مدیریت  واهد شد

، از دیدگاه حسابرسان مستتقل رانیا 541 یشده در استاندارد حسابرس اکراهمیت بسترهای  رر تقلب  (2491بذرافشان )

از  یا وابستته بتودن بختش عمتده»  بستتر  رتر تقلتب، یمهمتتربه ای  نتیجه رسیدند که  ها آنرا مورد بررسی قرار دادند. 

  است. «ان وجوه نقدیا جری یت مالیات، ورعیج عملیران به نتایمد یایحقوق و مزا

در استتفاده از راهنمتای  متؤثرهتای ا القتی فتردی  کته مهمتتری  ویژگیبه ای  نتیجه رستیدند  (2429بولو و صادقی )

( 5عضویت در جامعته حستابداران رستمی  ( عدم2تصمیم توس  حسابرسان برای اولویت یکم تا پنجم بدی  شرد هستند: 

( رشتته تتصتیلی 4( رده ستازمانی سرپرستت ارشتد 4ناستی ( متدرک تتصتیلی کارش4ستا   51ای بتیش از  سابقه حرفته

ای در برداشتت حسابرستان دا لتی و  کته تفتاوت عمتده به ای  نتیجه رسیدند (2422حامدیان و وحیدی الیزی ) مدیریت.

باشد. هر  می «دا لی بااهمیتهای  نظارت ناکافی بر کنتر »ثرتری  عالمت  رر، ومستقل وجود ندارد و از دیدگاه آنها، م

ثرتر از بستترهای  رتر ناشتی از نگترش و انگیتزه در کشتف ودو گروه حسابرسان، بسترهای  رر ناشی از فرصتت را، مت

 کنند. بندی می گزارشگری مالی متقلبانه طبقه

 روش پژوهش

 زیر اجرا شد: شردپژوهش حارر در مراحل مختلفی به 
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تشتخیص و ارزیتابی انجتام شتده در حتوزه  هتای پژوهشدر ایت  مرحلته، الف( مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش: 

ای(. بتر  و بررسی شد )پژوهش کتابخانه، مرالعه های مالی  ررهای تتریف بااهمیت ناشی از تقلب در حسابرسی صورت

های متالی،   رتر تقلتب در حسابرستی صتورتبتر تشتخیص و ارزیتابی عوامتل  متؤثرهای  اسا  ای  مرالعتات، شتا ص

 های قابل درم در مصاحبه و پرسشنامه، جهت نظر واهی از  برگان، طراحی شد. سؤا استخرام و بر اسا  آنها، 

در ای  مرحله، مصاحبه نیمه سا تاریافته با  برگان صتورت گرفتت تتا ب( نظرخواهی از خبرگان از طریق مصاحبه: 

 است استخرام شود.  مؤثرهای مالی  ارزیابی عوامل  رر تقلب در حسابرسی صورتهای دیگری را که بر  شا ص

ها از طری  مرالعه مبانی نظری و پیشتینه پتژوهش  پ  از تعیی  شا صج( نظرخواهی از خبرگان از طریق پرسشنامه: 

آوری و    پرسشنامه جمعها از طری و مصاحبه با  برگان، در ای  مرحله از پژوهش، نظر و عقیده  برگان راجع به شا ص

 با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجمای قرار گرفت.
ی و تعیین روابط بین اینن عناصنر بنرای    مال یها صورت یخطر تقلب در حسابرس یابیارز الگوید( استخراج عناصر 

استتخرام شتده در  های ها و شتا ص در ای  مرحله از پژوهش، با استتفاده از نتتایج حاصتل از تتلیتل پاستخ :الگوساخت 

بتر  متؤثر(، عوامل 52دلفی فازیروش با استفاده از منر  فازی ) 56یمرحله نظر واهی از  برگان با استفاده از پژوهش دلف

 شتد. ارائتهمربوطته  الگتویهای مالی استخرام و با تعیی  رواب  بی  ای  عناصر،  ارزیابی  رر تقلب در حسابرسی صورت

ی استتفاده شتد، تتا تأییتدها از آزمتون تتلیتل عتاملی  مؤلفتههای هر یتگ از  عاملی شا ص تعیی  بار منظورپ  از آن به 

های  چه نقشی در ارزیابی  رر تقلتب در حسابرستی صتورت مؤلفههای مربو  به هر  مشخص شود که هر یگ از شا ص

معادالت سا تاری  سازی مد  قالب در ارزیابی  رر تقلببر  های مختلف شا ص ریتأث کند. در نهایت رابره مالی ایفا می

 ارائه شد. الگوسنجیده و 

( 2)هتای چهارگانته  دلفی، به منظور کسب نظر تخصصی، حستابداران رستمی هستتند کته از بتی  گروه گروهاعضای 

( 4) های تخصصی ستازمان حسابرستی، اعضای کمیته( 5) های تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای کارگروه

بر تی ( 4و ) حسابرستی معتمتد مؤسستاتهای تخصصی سازمان بور  و اوراق بهادار در بخش نظارت بر  اعضای کمیته

در  انتختاب شتدند. حسابرسی معتمد سازمان بور  و اوراق بهادار و مدیران سازمان حسابرستی مؤسساتشرکا و مدیران 

متورد استتفاده  یریگ ی تکمیل پرسشنامه انتخاب شد. نمونتهنفر  بره برا 61نفر  بره برای مصاحبه و  21ای  تتقی  تعداد 

 انجام شده است. 52یبرفبرای انتخاب افراد  بره برای مصاحبه به صورت گلوله 

 ساختار پرسشنامه

بتر تشتخیص و ارزیتابی عوامتل  رتر تقلتب در  متؤثرهای  ، شا صهای انجام شده مرالعه و بررسی پژوهشبر اسا  

 یهتا یژگتیو مؤلفته( 2) مؤلفته 4 در قالتبهای پرسشتنامه  ستؤا های مالی، استخرام و بر اسا  آنهتا،  حسابرسی صورت

 مؤسستههتای  ویژگی مؤلفته( 4، )شتا ص 59ی بتا کتار حسابرست یها یژگیو مؤلفه( 5، )شا ص 56با  حسابر  یشخص

، شتا ص 54های متیری بتا  ویژگی مؤلفه( 4و ) شا ص 42های صاحبکار با  ویژگی مؤلفه (4، )شا ص 54حسابرسی با 

 تعیی  شد.
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 . آزمون پایایی و روایی همگرای پرسشنامه1جدول 

 میانگی  واریان  پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ 

 495/1 222/1 242/1 های شخصی حسابر  ویژگی

 445/1 954/1 924/1 های کار حسابرسی ویژگی

 494/1 942/1 949/1 حسابرسی مؤسسههای  ویژگی

 424/1 965/1 942/1 های صاحبکار ویژگی

 494/1 296/1 224/1 های متیری ویژگی

کرونبتاخ  یآلفا بیو رر یبیترک ییایپاارائه شده است.  2و روایی همگرای پرسشنامه در جدو   پایایینتایج آزمون 

 الگتودر  ییبتاال ییایتاز پا هتاریمتغهمته  دهنده ایت  استت کته بود. ایت  مورتوی نشتان 2/1باالتر از  رهایدر مورد همه متغ

بتود کته  بیشتتر 4/1 از ها مؤلفته بته مربتو  (AVEمیتانگی  واریتان  ) .بترازش مناستب استتدارای  الگتوو  بر وردارند

از  )روش فورنتل الکتر( واگترا یتیروا بررسی .است قبو  قابل حد در پرسشنامه همگرای دهنده ای  است که روایی نشان

جتذر  نتایج نشان داد که. (5انجام شد )جدو   ها مؤلفه  یب یهمبستگ بیررا ریبا مقاد مؤلفههر  AVEجذر  سهیمقا  یطر

AVE از قابتل قبتو   یمرلتب حتاک  یتشده استت کته ا شتریب گرید یها مؤلفهبا  مؤلفهآن  یهمبستگ بیاز ررا مؤلفه هر

 است. ها مؤلفه یواگرا ییبودن روا
 . آزمون روایی واگرا2جدول 

 
های  ویژگی

 شخصی حسابر 

های  ویژگی

 کار حسابرسی

های  ویژگی

 حسابرسی مؤسسه

های  ویژگی

 صاحبکار

های  ویژگی

 متیری

     269/1 های شخصی حسابر  ویژگی

    259/1 654/1 های کار حسابرسی ویژگی

   222/1 442/1 444/1 حسابرسی مؤسسههای  ویژگی

  226/1 212/1 642/1 425/1 های صاحبکار ویژگی

 215/1 625/1 695/1 624/1 622/1 های متیری ویژگی

 های پژوهش یافته

شتود متدرک  همانگونته کته مالحظته می ارائه شتده استت. 4دهندگان در جدو  شماره های توصیفی پاسخویژگی

 آنهتا،درصتد  61ست   ،، حستابداریآنهتادرصد  94دهندگان، کارشناسی ارشد، رشته تتصیلی  درصد پاسخ 24تتصیلی 

 .استسا   24درصد آنها بیش از  24سابقه کاری سا  و  41بیش از 
 دهندگان های توصیفی پاسخ . ویژگی3جدول 

 سابقه کاری س  رشته تتصیلی مدرک تتصیلی

 درصد فراوانی شرد درصد فراوانی شرد درصد فراوانی شرد درصد فراوانی شرد

 24 9 سا  22-24بی   44/54 24 سا  42-41بی   44/94 46 حسابداری 24 42 کارشناسی ارشد

 51 25 سا  26-51بی   62/26 21 سا  42-41بی   44/4 5 حسابرسی 24 9 دکتری

 64 49 سا  51بیش از  44/54 24 سا  42-61بی   44/4 5 مدیریت   

    62/46 55 سا  61بیش از       

 211 61 جمع 211 61 جمع 211 61 جمع 211 61 جمع
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دهندگان  ستازی عبتارات کالمتی پاستخ تکنیگ دلفی فازی نخست باید طیف فتازی مناستبی را بترای فازی اجرایدر 

معتاد  طیتف لیکترت بته شترد  59سازی دیدگاه  برگان از اعتداد فتازی مثلثتی توسعه داد. در ای  پژوهش نیز برای فازی

 استفاده شده است. 4 جدو 
 درجه 7. اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 4جدول 

 عبارات زبانی (L, M, Uاعداد فازی )

 2 بااهمیت کامالً (9/1، 2، 2)

 6  یلی بااهمیت (24/1، 9/1، 2)

 4 بااهمیت (4/1، 24/1، 9/1)

 4 متوس  (4/1، 4/1، 24/1)

 4 کم اهمیت (2/1، 4/1، 4/1)

 5  یلی کم اهمیت (1، 2/1، 4/1)

 2 اهمیت بی کامالً (1، 1، 2/1)

نجتا در قالتب یدگاه  برگان گردآوری شده و به صتورت فتازی )در ایانتخاب یا توسعه طیف فازی مناسب، دپ  از 

و ستهولت متاستبه روش مثلثتی، از اعتداد فتازی مثلثتی در ایت   شود. با توجه به کاربرد زیتاد اعداد مثلث فازی( ثبت می

تتری  مقتدار و  را در قالب حتداقل مقتدار، ممک   برگان نظرات  ود معموالًپژوهش استفاده شد. در روش دلفی فازی، 

هتای  به تجمیع نظرات  برگتان پردا تت. تتا کنتون راه دیبادهند. در گام بعد  حداکثر مقدار )اعداد فازی مثلثی( ارائه می

های  برگان بیان شده است که در ای  پژوهش از روش میانگی  فتازی استتفاده شتده استت.  دگاهیمختلفی برای تجمیع د

 .متاسبه شد (2) بره( به صورت رابره  nعدد فازی مثلثی )تجمیع دیدگاه  nانگی  فازی می

(2)      (
∑  

 
 
∑ 

 
 
∑ 

 
) 

ر به دست آمده برای هر شا ص پردا ت. به عبتارت یمقاد 41ییزدا د به فازییدگاه  برگان، بایفازی د تجمیعپ  از 

ی مرترد شتده یزدا هتای مختلفتی بترای فتازی کنون روشتعیی  نمود. تتافازی  برگان را د مقدار قرعی نظرات یگر، باید

 .استفاده شده است (5به صورت رابره )   تتقی ، از روش مرکز سر یاست که در ا

(5)      
⌊(       )  (       )⌋

 
     

تتری  و  بته ترتیتب حتداقل، متتمتل ujو  lj ،mjبه شا ص اشاره دارد. به طوری کته عالمتت  jبه فرد  بره و  i اندی 

 ام است.jها برای معیار  حداکثر مقدار ارزیابی

گ آستتانه یتد یتهای اثرگتذار با ر قرعی برای هر شا ص، به منظتور غربتا  شتا صیی و تعیی  مقادیزدا پ  از فازی

توانتد از  دگاه متقت ، مییت  مقدار بر اسا  دیگیرند ولی ا در نظر می 2/1 معموالًتتمل در نظر گرفت. آستانه تتمل را 

از  تتر بزرگدگاه تجمیع شده  برگان، یی دیزدا گر متفاوت باشد. اگر مقدار قرعی حاصل از فازییپژوهشی به پژوهش د

  یتگتردد. در ا   صتورت رد مییتو در غیتر ا تأییتدگ شا ص اثرگتذار یآستانه تتمل باشد شا ص مورد نظر به عنوان 

 2/1زدایی شتده بزرگتتر از  مقدار فازی ، یدر نظر گرفته شده است. بنابرا 2/1آستانه تتمل مرالعه، با توجه به نوی تتقی  

هتا و متاستبات  ان اکتر استت کلیته تتلیلیشتود. شتا داشته باشد، رد می 2/1ر یمورد قبو  بوده و هر شا صی که امتیاز ز

نگی  فتازی و غربتالگری فتازی نظترات نتتایج میتا رفتته استت.یمربو  به روش دلفی فازی در نرم افزار اکسل صورت پذ
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ارائته شتده استت. همانگونته کته مشتاهده  4در جتدو   حسابر های شخصی  های ویژگی  برگان در  صوص شا ص

)نگرانی از واکنش جامعه و حرفه( به دلیتل اینکته امتیتازی  A25های سیاسی افراد( و  )گرایش A24های  شود، شا ص می

 ها از دیدگاه  برگان مورد پذیرش قرار گرفت. کسب کردند، حذف شدند و بقیه شا ص 2/1کمتر از 
 های شخصی حسابرس های ویژگی . میانگین فازی و غربالگری فازی نظرات خبرگان در خصوص شاخص5جدول 

 ها شا ص نماد شا ص
مقدار  ازی نظراتمیانگی  ف

 قرعی
 نتیجه

L M U 

A01  24/1  یاز شرا  یو دق  یصتداشت  انگیزه آگاهی و شنا ت  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

A02 24/1 طرفی استقال  و بی  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

A03 26/1 صداقت و درستکاری  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

A04 24/1 داشت  اه  پرسشگر و جستجوگر  96/1  99/1  94/1  پذیرش 

A05  26/1 داشت  اعتماد به نف  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

A06 22/1 هوش ااتی  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

A07 25/1 پذیری مسئولیت  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

A08 29/1 ترجی  منافع عمومی به شخصی  92/1  94/1  22/1  پذیرش 

A09  25/1 های دیگران( احساسات و نگرانی)فرآیند استنبا  افکار، توانایی درک دیدگاه  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

A10 24/1 (یلیها و استدال  تتل داده ری، تفسرواب  ییشناسا یی)تواناحل مساله  ییتوانا  29/1  92/1  22/1  پذیرش 

A11 25/1 توانایی درک درست از قوانی  و مقررات و موروعات  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

A12  24/1 شواهد ریناسازگار با سا یشواهد ییاز شواهد و شناسا درستدرک توانایی  92/1  99/1  94/1  پذیرش 

A13 21/1 های شناسایی شده توانایی تشخیص عمدی بودن تتریف  95/1  94/1  29/1  پذیرش 

A14 29/1 به عنوان حسابر ( ی)تجربه کار یتجربه عموم  95/1  92/1  91/1  پذیرش 

A15 24/1 صنعت  اص( گینمونه تجربه در  ی)برا یتجربه تخصص  24/1  92/1  24/1  پذیرش 

A16 29/1 حسابر  در بر ورد با تقلب میتجربه مستق  92/1  94/1  22/1  پذیرش 

A17 25/1 آموزش موروعات مربو  به تقلب  یکسب شده از طر میرمستقیتجربه غ  26/1  94/1  24/1  پذیرش 

A18 24/1 (یو حسابرس ی)دانش حسابدار یعموم یدانش و آگاه  91/1  96/1  22/1  پذیرش 

A19 
و  یا قضاوت حرفه یباال تیفیدر ک کننده  یی)عامل مهم تع یدانش تخصص

 (یریگ میتصم
24/1  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

A20 49/1 (ی)دانش کسب و کار کل یدانش جهان  24/1  26/1  24/1  پذیرش 

A21 

انجام  های وقوی تقلب، راه  یشامل درک شرا)در  صوص تقلب  یدانش و آگاه

 یامدهایوقوی انوای تقلب، پ یاز وقوی تقلب هستند، فراوان یکه شواهد ییها تقلب، نشانه

 (تقلب یکشف احتمال یبرا یحسابرس یها و آزمون یمال یها انوای مختلف تقلب صورت
24/1  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

A22 22/1 آگاهی از قوانی  و مقررات  92/1  92/1  22/1  پذیرش 

A23 21/1 آگاهی حسابرسان از مسئولیت  ود در ارتبا  با تقلب  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

A24 21/1 های سیاسی افراد گرایش  24/1  56/1  22/1  رد 

A25 45/1 نگرانی از واکنش جامعه و حرفه  44/1  44/1  44/1  رد 

A26  24/1 ای حرفهتسل  به استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیی  رفتار  22/1  92/1  24/1  پذیرش 

هتای کتار حسابرستی در  های ویژگی فتازی نظترات  برگتان در  صتوص شتا ص غربتالگرینتایج میانگی  فازی و 

قابتل ) B29ی( و در حسابرست تیتستر  اهم) B23 های شتا صشود،  ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می 6جدو  
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ها از دیتدگاه  کسب کردند، حذف شدند و بقیه شتا ص 2/1اینکه امتیازی کمتر از ( به دلیل دفای بودن گزارش حسابر 

  برگان مورد پذیرش قرار گرفت.
 های کار حسابرسی های ویژگی . میانگین فازی و غربالگری فازی نظرات خبرگان در خصوص شاخص6جدول 

نماد 

 شا ص
 ها شا ص

مقدار  میانگی  فازی نظرات

 قرعی
 نتیجه

L M U 

B01 22/1 ای داشت  تردید حرفه  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

B02 22/1 ای رعایت آیی  رفتار حرفه  91/1  96/1  22/1  پذیرش 

B03 24/1 رعایت استانداردهای حسابرسی  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

B04 24/1 های الزم در پذیرش و انتخاب صاحبکار انجام بررسی  29/1  96/1  22/1  پذیرش 

B05 24/1 های دا لی کافی از صاحبکار و متی  آن، از جمله کنتر  کسب شنا ت  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

B06 22/1 تخصیص و سرپرستی مناسب تیم حسابرسی  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

B07 21/1 تغییر ترکیب تیم حسابرسی در بر ورد با عوامل  رر تقلب  24/1  91/1  22/1  پذیرش 

B08  24/1 حسابرسیوجود نظارت بر اعضای تیم  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

B09 22/1 یمناسب و کاف یزمان یبند بودجه  25/1  22/1  21/1  پذیرش 

B10 
های حسابرسی در بر ورد با عوامل  تعدیل مناسب برنامه حسابرسی و آزمون

  رر تقلب
29/1  94/1  92/1  91/1  پذیرش 

B11 
اجرا و  یت، زمانبندیدر انتخاب ماه یریناپذ ینیب شیپگرفت  عنصر در نظر 

 یحسابرس یها زان روشیم
21/1  24/1  95/1  25/1  پذیرش 

B12 22/1 ها/فشارها برای ارتکاب تقلب شناسایی و ارزیابی انگیزه  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

B13 24/1 های ارتکاب تقلب شناسایی و ارزیابی فرصت  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

B14  21/1 ها برای ارتکاب تقلب ها/توجیه نگرششناسایی و ارزیابی  95/1  99/1  29/1  پذیرش 

B15 22/1 عوامل  رر تقلب یها یژگیو  94/1  99/1  92/1  پذیرش 

B16 24/1 کشف تقلب یبرا یانوای مختلف شواهد حسابرس یسودمند  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

B17 22/1 های تقلب وجود رویه مناسب برای ایجاد فرریه  92/1  92/1  29/1  پذیرش 

B18 

پذیری  بر نتوه و احتما  آسیب تأکید)با مذاکره بی  اعضای تیم حسابرسی 

ان وقوی کاز تقلب، از جمله چگونگی ام یت ناشیهای بااهم از تتریف یمال یها صورت

 ان راهبری(کو ار ییتقلب و بدون در نظر گرفت  صداقت مدیران اجرا
22/1  95/1  92/1  29/1  پذیرش 

B19  25/1  یشیپ یها یکشف شده در حسابرس یها فیتترتوجه به  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

B20 24/1 باشند. تیاهم کمبا  رر باال، به  صوص اگر از نظر مبلغ  ینواح یبررس  91/1  92/1  22/1  پذیرش 

B21 64/1 در راستای مثلث تقلب  رر تقلب یبند طبقه  22/1  24/1  26/1  پذیرش 

B22  64/1 بینی تقلب های مالی تعیی  شده در مرالعات، برای پیش نسبتاستفاده از  22/1  26/1  26/1  پذیرش 

B23 42/1 سر  اهمیت در حسابرسی  44/1  62/1  44/1  رد 

B24 69/1 مناسب یمستندساز  24/1  95/1  22/1  پذیرش 

B25 61/1 جیو ارائه نتا یریگ میتصم یتقلب برا ژهیو کارشناسان و رانیمشاوره با مد  25/1  21/1  22/1  پذیرش 

B26  24/1 اطالعات یو فناور یحقوقمانند کارشناسان کارشناسان استفاده از  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

B27 
، کشف تقلب و نتوه  رر تقلب یابیارز یروش  برا دستورالعمل استفاده از

 بر ورد با آن
62/1  25/1  29/1  29/1  پذیرش 

B28 21/1 اطالعاتیهای  دسترسی حسابر  به بانگ  95/1  92/1  91/1  پذیرش 

B29  42/1 قابل دفای بودن گزارش حسابر  62/1  26/1  62/1  رد 
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حسابرستی در  مؤسستههتای  های ویژگی فازی نظرات  برگان در  صوص شتا ص غربالگریفازی و  میانگی نتایج 

ی( و حسابرست مؤسستهبتزرگ بتودن انتدازه ) C19های  شود، شتا ص ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می 2جدو  

C20 (به دلیل اینکه امتیازی کمتر از بزرگ شدن اقتصاد حسابرس )ها از  کسب کردند، حذف شدند و بقیته شتا ص 2/1ی

 دیدگاه  برگان مورد پذیرش قرار گرفت.
 حسابرسی مؤسسههای  های ویژگی . میانگین فازی و غربالگری فازی نظرات خبرگان در خصوص شاخص7جدول 
نماد 

 شا ص
 ها شا ص

مقدار  میانگی  فازی نظرات

 قرعی
 نتیجه

L M U 

C01 22/1 طرفی استقال  و بی  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

C02  26/1 وجود فرآیند بررسی استقال  91/1  96/1  22/1  پذیرش 

C03 
 تیحسابرسان از مسئول یاز آگاه نانیبه منظور اطمآموزش حسابرسان 

 ارتبا  با تقلب ود در 
25/1  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

C04 
آموزش حسابرسان در رابره با شناسایی عوامل  رر تقلب و چگونگی 

 وقوی تقلب
25/1  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

C05 29/1 یو اساس تیبااهم یدا ل یها با کنتر  ییآموزش حسابرسان جهت آشنا  94/1  92/1  91/1  پذیرش 

C06 24/1 حمایت از حسابرسان  26/1  92/1  24/1  پذیرش 

C07   21/1 بر عملکرد حسابرسان مؤثرآگاهی نسبت به شرای  24/1  94/1  24/1  پذیرش 

C08  65/1 های دا لی اثربخش وجود کنتر  25/1  29/1  22/1  پذیرش 

C09 24/1 وجود سیستم کنتر  کیفیت اثربخش  96/1  99/1  94/1  پذیرش 

C10  25/1 انضباطی اثربخشوجود سیستم نظارتی و اقدامات  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

C11 62/1 کسب اطالی به موقع از عملکرد حسابرسان  25/1  91/1  21/1  پذیرش 

C12 42/1 های تشویقی اثربخش وجود طرد  24/1  24/1  22/1  پذیرش 

C13 64/1 انتظار بررسی و بازرسی توس  نهادهای ناظر  26/1  25/1  24/1  پذیرش 

C14  64/1 مناسب برای استخدام حسابرسانداشت  فرآیند  22/1  26/1  24/1  پذیرش 

C15 61/1 داشت  امنیت شغلی حسابرسان  25/1  21/1  22/1  پذیرش 

C16 64/1 دادن حقوق و مزایای مناسب و معقو  به حسابرسان  26/1  22/1  24/1  پذیرش 

C17 61/1 رفتار منصفانه با حسابرسان  25/1  21/1  22/1  پذیرش 

C18  62/1 متی  کاری مناسب برای حسابرسانوجود  22/1  29/1  29/1  پذیرش 

C19  42/1 حسابرسی مؤسسهبزرگ بودن اندازه  21/1  29/1  69/1  رد 

C20 49/1 بزرگ شدن اقتصاد حسابرسی  21/1  29/1  69/1  رد 

C21 22/1 های اطالعاتی دسترسی حسابر  به بانگ  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

C22  24/1 برای حسابرسیداشت  ابزار کافی  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

C23 26/1 ای بکارگیری اشخاص با صالحیت حرفه  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

C24 64/1 گذاری کافی در حسابرسی سرمایه  26/1  24/1  24/1  پذیرش 

C25 22/1  واهی وجود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ  91/1  94/1  22/1  پذیرش 

 2هتای صتاحبکار در جتدو   های ویژگی فازی و غربالگری فازی نظرات  برگان در  صوص شا ص میانگی نتایج 

ی(، نهتاد تینداشت  مالک) D29(، بودن شرکت یدولت) D28های  شود، شا ص مشاهده می کهارائه شده است. همانگونه 

D42 (سهامدار یتعداد متدود ی  سهامداران در شرکت داراینظر ب ا تالف ،)D45 (ا یت یتیاجرا رانیبه مد یتعهدات مال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 92/ 49پیاپی / 4دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

شترکت بتا  یریتدرگ) D54( و دارنتد یدسترس سوءاستفادهمستعد سرقت و  یها ییر دارایا سایکه به وجوه نقد  ینانکارک

ها از دیدگاه  برگتان متورد  کسب کردند، حذف شدند و بقیه شا ص 2/1ی( به دلیل اینکه امتیازی کمتر از اسیمسائل س

 پذیرش قرار گرفت.
 های صاحبکار های ویژگی . میانگین فازی و غربالگری فازی نظرات خبرگان در خصوص شاخص8جدول 

 ها شا ص نماد شا ص
مقدار  میانگی  فازی نظرات

 قرعی
 نتیجه

L M U 

D01  22/1 ییران اجرایمد یدرستکارعدم صداقت و عدم  99/1  11/2  96/1  پذیرش 

D02 

 یا استانداردهایها  ارزش تیا تقوی یبانیپشت ،یری، بکارگیرسان اثربخش نبودن اطالی

 یا الق یا استانداردهایها  ارزش یرسان ا اطالیی ،ییاجرا رانیتوس  مد شرکت یا الق

 نامناسب

22/1  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

D03  29/1 ی اثربخششرکت تیحاکم یسازوکارهاعدم وجود  92/1  94/1  22/1  پذیرش 

D04  24/1 اثربخشهای دا لی  نبود کنتر  96/1  99/1  94/1  پذیرش 

D05 22/1 نبود کمیته حسابرسی اثربخش  92/1  92/1  29/1  پذیرش 

D06 25/1 نبود واحد حسابرسی دا لی اثربخش  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

D07  22/1 ها توانایی مدیریت برای زیرپا گذاشت  کنتر  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

D08  24/1 گزارشگری مالی مناسبنبود سیستم حسابداری و  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

D09 22/1 یدا ل یها نتر کت یبااهم یها در اصالد به موقع رعف ییاجرا رانیقصور مد  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

D10 22/1 ها/فشارها برای ارتکاب تقلب وجود انگیزه  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

D11 22/1 های ارتکاب تقلب وجود فرصت  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

D12 24/1 ها برای ارتکاب تقلب ها/توجیه وجود نگرش  96/1  11/2  94/1  پذیرش 

D13  25/1 شرکتاز تقلب در  یناش یو بر ورد با  ررها صیتشخ هایندیفرانبود  94/1  11/2  95/1  پذیرش 

D14 24/1 ییاجرا رانیاثربخش نبودن نظارت بر مد  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

D15 
و  صیتشخ یندهای صوص فرا در مدیره هیئتبه  ییران اجرایمد یرسان اطالیعدم 

 شرکتاز تقلب در  یناش یبر ورد با  ررها
24/1  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

D16  22/1 انجام کار یها نان درباره روشکارکبه  ییران اجرایمد یها دگاهید یرسان اطالیعدم  91/1  92/1  22/1  پذیرش 

D17 
و  صیتشخمدیره بر فرآیندهای مورد استفاده مدیران اجرایی برای  هیئتنبود نظارت 

 از تقلب یناش یبر ورد با  ررها
24/1  94/1  99/1  94/1  پذیرش 

D18 24/1 نبود فرآیند مناسب برای استخدام کارکنان  22/1  94/1  26/1  پذیرش 

D19 24/1 ندادن حقوق و مزایای مناسب و معقو  به کارکنان  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

D20 24/1 نبود رفتار منصفانه با کارکنان  22/1  94/1  24/1  پذیرش 

D21 22/1 نبود متی  کاری مناسب برای کارکنان  26/1  94/1  24/1  پذیرش 

D22 24/1 عدم کسب اطالی به موقع از عملکرد کارکنان  29/1  96/1  22/1  پذیرش 

D23  25/1 اثربخشعدم وجود سیستم نظارتی و اقدامات انضباطی  94/1  11/2  95/1  پذیرش 

D24 64/1 های تشویقی مناسب عدم وجود طرد  29/1  29/1  22/1  پذیرش 

D25 24/1 نداشت  امنیت شغلی  22/1  94/1  26/1  پذیرش 

D26 22/1 عدم آموزش مناسب کارکنان  26/1  94/1  24/1  پذیرش 

D27 25/1 شرکتات یا عملیت صنعت یماه  26/1  94/1  24/1  پذیرش 

D28 45/1 دولتی بودن شرکت  65/1  21/1  62/1  رد 
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 ها شا ص نماد شا ص
مقدار  میانگی  فازی نظرات

 قرعی
 نتیجه

L M U 

D29 44/1 نداشت  مالکیت نهادی  64/1  22/1  64/1  رد 

D30  22/1 ثبات یا بیده یچیپ یسا تار سازمان یگوجود  91/1  92/1  22/1  پذیرش 

D31  61/1 ها یورشکستگ شیتقارا و افزا ادیز تنز  25/1  21/1  22/1  پذیرش 

D32 24/1 عملیات شرکت یبا اشخاص وابسته و  ارم از روا  عاد تیبااهم معامالت  94/1  99/1  95/1  پذیرش 

D33 22/1 معامالت پیچیده و بدون منر  تجاری  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

D34 
 یابی آن متفاوت کسب و کار و نظام ارزش  یکه مت هایی متی در  تیمعامالت بااهم

 است
24/1  24/1  29/1  25/1  پذیرش 

D35 22/1 آن یروند سودده ایسهام شرکت  متیدادن ق شیبه حفظ و افزا تیریمد دیشد عالقه  29/1  95/1  22/1  پذیرش 

D36 
به حداقل رساندن سود با  ینامناسب برا یها به استفاده از روش ییاجرا رانیل مدیتما

 یاتیمال یها زهیانگ
26/1  29/1  94/1  26/1  پذیرش 

D37 
 ی  برآوردهاییا تعی یحسابدار یها هیدر انتخاب رو یرمالیران غیاز حد مد شید الت ب

 عمده
22/1  91/1  94/1  22/1  پذیرش 

D38 
دن به یر اشخاص ثالث جهت رسیو سا لگرانیتتل یبرا ییاجرا رانیه مدک یا هیرو

 .برند یار مکنانه بیب رواقعیا غیبلندپروازانه  یها ینیب شیپ
21/1  25/1  29/1  21/1  پذیرش 

D39 
رد ک، به واسره ارتبا  آن با عملمدیره هیئتا ی ییاجرا رانیمد یشخص یمنافع مال دیتهد

 شرکت یمال
24/1  24/1  91/1  24/1  پذیرش 

D40  24/1 شرکت هیمررد شده عل یا دعاوی  یاز نقض قوان یسواب  مشخصوجود  22/1  94/1  26/1  پذیرش 

D41 26/1 شرکتاز معامالت  یمعامالت شخص گی، به تفکگمال -ریمد یتوجه یب  92/1  96/1  22/1  پذیرش 

D42 46/1 سهامدار یتعداد متدود یدارا شرکت  سهامداران در ینظر ب ا تالف  62/1  26/1  62/1  رد 

D43 
نامناسب با استناد به  یحسابدار یها هیه رویتوج یبرا ییاجرا رانیمستمر مد یها تالش

 تیموروی اهم
26/1  29/1  94/1  22/1  پذیرش 

D44 61/1 یا قبلی یو حسابر  فعل ییاجرا رانی  مدیرواب  ب یرگیت  24/1  24/1  24/1  پذیرش 

D45 
مستعد  یها ییر دارایا سایکه به وجوه نقد  ینانکارکا ی ییاجرا رانیبه مد یتعهدات مال

 دارند یدسترس سوءاستفادهسرقت و 
49/1  22/1  29/1  21/1  رد 

D46 
مستعد سرقت  یها ییگر دارایا دیه به وجوه نقد ک ینانکارکو  شرکت  یرواب  ب یرگیت

 دارند یدسترس
24/1  29/1  92/1  22/1  پذیرش 

D47 24/1 ها ییاز دارا سوءاستفادهمرتب  با  یاهش  ررهاکا یبه ررورت نظارت  یتوجه یب  29/1  96/1  26/1  پذیرش 

D48 
از رفتار  شرکتا ی شرکتکارکنان از  یتیا ناررایدهنده رنجش  ه نشانک یرفتار

 نان باشد.کارک
49/1  22/1  21/1  21/1  پذیرش 

D49 64/1 کارکنان یزندگ گا سبیر در رفتار ییتغ  22/1  24/1  24/1  پذیرش 

D50 69/1 های کوچگ تتمل سرقت  24/1  91/1  22/1  پذیرش 

D51  26/1 تیریاز مد تیمالک گیتفکعدم  29/1  94/1  22/1  پذیرش 

D52  24/1 مدیران شرکتعدم آگاهی و دانش  22/1  92/1  24/1  پذیرش 

D53 22/1 نداشت  تجربه کافی مدیران  91/1  96/1  22/1  پذیرش 

D54 44/1 درگیری شرکت با مسائل سیاسی  42/1  62/1  45/1  رد 

D55 
گذاری یا توزیع  )برای نمونه از نظر قیمتگذاری بودن متصوالت شرکت  مشمو  مقررات

 آن(
25/1  24/1  92/1  25/1  پذیرش 
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 ها شا ص نماد شا ص
مقدار  میانگی  فازی نظرات

 قرعی
 نتیجه

L M U 

D56 24/1 عدم اعتقاد مدیران به شفافیت  96/1  99/1  94/1  پذیرش 

D57 24/1 پذیری مدیران اجرایی عدم مسئولیت  94/1  99/1  94/1  پذیرش 

D58 24/1  واهی در شرکت عدم وجود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ  96/1  11/2  94/1  پذیرش 

 9هتای متیرتی در جتدو   های ویژگی فازی و غربالگری فازی نظرات  برگتان در  صتوص شتا ص میانگی نتایج 

 یناآگتاه) E20ی(، و حستابدار یقتانون دیالزامات جد) E12های  شود، شا ص که مشاهده می همانگونهارائه شده است. 

ی( بته دلیتل اینکته امتیتازی استیس  یمت) E24ی( و اجتماع  یمت) E23(، گر نبودن سهامداران مرالبه) E21(، سهامداران

 ها از دیدگاه  برگان مورد پذیرش قرار گرفت. کسب کردند، حذف شدند و بقیه شا ص 2/1کمتر از 
 های محیطی های ویژگی . میانگین فازی و غربالگری فازی نظرات خبرگان در خصوص شاخص9جدول 

 ها شا ص نماد شا ص
مقدار  میانگی  فازی نظرات

 قرعی
 نتیجه

L M U 

E01 22/1 متی  اقتصادی ناسالم  92/1  11/2  94/1  پذیرش 

E02 64/1 دولتی بودن متی  اقتصادی  22/1  24/1  24/1  پذیرش 

E03 24/1 ی  اقتصادیشرا لیدله ب یمال یسودآور ایثبات  دیتهد  22/1  95/1  24/1  پذیرش 

E04  64/1 ها یورشکستگ شیتقارا و افزا ادیز تنز  26/1  24/1  24/1  پذیرش 

E05 24/1 نبود نهادهای نظارتی مستقل  96/1  99/1  94/1  پذیرش 

E06 21/1 های اثربخش نبود رواب  و مقررات در رابره با اقدامات انضباطی و مجازات  94/1  92/1  91/1  پذیرش 

E07 22/1 رسانی نهادهای نظارتی در  صوص موارد تقلب رخ داده اطالی  عدم  24/1  91/1  22/1  پذیرش 

E08 22/1 قوانی  و مقررات پیچیده  94/1  99/1  92/1  پذیرش 

E09 25/1 قوانی  و مقررات نارسا  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

E10 22/1 قوانی  و مقررات متعدد و زیاد  94/1  92/1  92/1  پذیرش 

E11 25/1 تغییر مکرر قوانی  و مقررات  94/1  92/1  95/1  پذیرش 

E12 44/1 الزامات جدید قانونی و حسابداری  64/1  24/1  64/1  رد 

E13 24/1 های فساد در کشور وجود زمینه  94/1  96/1  95/1  پذیرش 

E14 22/1 های قانونی از حسابرسان عدم وجود حمایت  91/1  94/1  22/1  پذیرش 

E15 69/1 کوچگ بودن اقتصاد حسابرسی  25/1  29/1  21/1  پذیرش 

E16 24/1 گذاری کافی در حسابرسی عدم سرمایه  24/1  92/1  24/1  پذیرش 

E17 24/1 متی  فرهنگی  22/1  94/1  26/1  پذیرش 

E18 22/1  واهی عدم وجود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ  94/1  99/1  92/1  پذیرش 

E19 22/1 ها عدم حساسیت جامعه و حرفه به اقدامات حسابرسان و شرکت  95/1  92/1  29/1  پذیرش 

E20 46/1 ناآگاهی سهامداران  62/1  24/1  66/1  رد 

E21 44/1 گر نبودن سهامداران مرالبه  66/1  24/1  64/1  رد 

E22 66/1 عدم احسا  نیاز به حسابرسی توس  سهامداران  22/1  24/1  26/1  پذیرش 

E23 42/1 متی  اجتماعی  61/1  21/1  49/1  رد 

E24 42/1 متی  سیاسی  42/1  42/1  42/1  رد 
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افتزار  بتا استتفاده از نرم ستا تاری ستازی معتادالت مد  قالتب در ارزیتابی  رتر تقلتببتر  عوامل مختلف ریتأث رابره

 های شتا ص بتی  مستیرهای علتی رترایب. شتود می بررستی ها شتا ص بی  رابره در ادامه،. است شده سنجیده اسمارت

هتای  های شخصی حستابر ، ویژگی ویژگی مؤلفه 4بار عاملی )ررایب مسیر(  .است آنها ریتأث میزان دهنده نشان پژوهش

های  هتای متیرتی و هتر یتگ از شتا ص های صاحبکار و ویژگی حسابرسی، ویژگی مؤسسههای  کار حسابرسی، ویژگی

از اهمیت بیشتتری بر وردارنتد. بتار  هایی شا صارائه شده است تا مشخص شود چه  21مورد اجمای  برگان در جدو  

بتر ارزیتابی  رتر تقلتب  مؤثرهای  مؤلفهمعنادار است. با توجه به بار عاملی،  رر تقلب  یابیزار بر مؤلفه 4 هر ریتأثعاملی 

 مؤسستههتای  ( ویژگی5هتای صتاحبکار، ) ( ویژگی2های مالی، به ترتیب اهمیت عبارت استت از: ) در حسابرسی صورت

 های شخصی حسابر . ( ویژگی4های متیری و ) ( ویژگی4های کار حسابرسی، ) ( ویژگی4حسابرسی، )
 ها مؤلفه. بار عاملی 11جدول 

 سر  معناداری tآماره  انتراف استاندارد بار عاملی 

 111/1 464/2 122/1 249/1 های شخصی حسابر  ویژگی

 111/1 961/24 124/1 514/1 های کار حسابرسی ویژگی

 111/1 424/51 122/1 522/1 حسابرسی مؤسسههای  ویژگی

 111/1 422/42 124/1 454/1 های صاحبکار ویژگی

 111/1 462/26 121/1 242/1 های متیری ویژگی

 یتجربته تخصصت) A15های شخصی حسابر  بته جتز  ویژگی مؤلفهمربو  به  های شا صمسیر(  ررایببار عاملی )

، ((دانتتش حستتابداری و حسابرستتی) )دانتتش و آگتتاهی عمتتومی A18( و صتتنعت  تتاص( گیتتنمونتته تجربتته در  ی)بتترا

های متیری که مورد اجمتای  های صاحبکار و ویژگی حسابرسی، ویژگی مؤسسههای  های کار حسابرسی، ویژگی ویژگی

 معنادار است.  رر تقلب  یابیارز بر ، برگان قرار گرفته بود

را  الگتو یها مؤلفتهاستفاده شد. ایت  معیتار شتدت رابرته میتان  f2 ریتأثاز معیار اندازه  الگونیکویی برازش  تعیی برای 

متورد نظتر در  یها مؤلفتهشتامل  الگتویگ متغیر بر متغیر دیگتر، ابتتدا  مؤلفه ریتأثبرای متاسبه معیار اندازه  .کند تعیی  می

شود. بدی   متاسبه می R2مقدار  الگوا تتلیل مجدد آید و سپ  متغیر حذف و ب آن به دست می R2افزار اجرا و مقدار  نرم

شتود،  نشان داده شده است. همانگونه کته مالحظته می 22در جدو   f2شود. مقادیر متاسبه  متاسبه می ریتأثترتیب اندازه 

 ، مناسب است.ریتأثمقادیر اندازه 
 الگونیکویی برازش  .11جدول 

f2 ارزیابی  رر تقلب 

 242/24 های شخصی حسابر  ویژگی

 942/21 های کار حسابرسی ویژگی

 914/264 حسابرسی مؤسسههای  ویژگی

 124/244 های صاحبکار ویژگی

 449/42 های متیری ویژگی
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هتای  هتای کتار حسابرستی، ویژگی هتای شخصتی حستابر ، ویژگی ویژگی مؤلفته 4 ریتأثبا بررسی  پژوهش الگوی

های متالی در  های متیری بر ارزیابی  رر تقلب در حسابرسی صورت های صاحبکار و ویژگی حسابرسی، ویژگی مؤسسه

 ارائه شده است.  2شکل 

 

 گیری نتیجه

ناشتی از تقلتب  های انجام شده در حوزه تشخیص و ارزیابی  ررهای تتریف بااهمیت ، ابتدا پژوهشپژوهشدر ای  

بتر تشتخیص و ارزیتابی  متؤثرهای  ، مرالعه و بررسی شد. بر اسا  ای  مرالعات، شتا صهای مالی در حسابرسی صورت

های قابتل درم در مصتاحبه و  ستؤا های متالی، استتخرام و بتر استا  آنهتا،  عوامل  رتر تقلتب در حسابرستی صتورت

ت گرفتت تتا پرسشنامه، جهت نظر واهی از  برگان، طراحی شد. ستپ ، مصتاحبه نیمته ستا تاریافته بتا  برگتان صتور

استت استتخرام شتود. در  متؤثرهای متالی  های دیگری را که بر ارزیابی عوامل  رر تقلب در حسابرسی صورت شا ص

ها از طری  مرالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و مصاحبه با  برگان، نظر و عقیتده  برگتان  نهایت پ  از تعیی  شا ص

با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجمای قرار گرفت. پت  از آن بته  آوری و ها از طری  پرسشنامه جمع راجع به شا ص

 ریتتتأث ی استتتفاده شتتد. رابرتتهتأییتتدها از آزمتتون تتلیتتل عتتاملی  مؤلفتتههای هتتر یتتگ از  منظتتور تعیتتی  بارعتتاملی شتتا ص

 پژوهش ارائه شد. الگویسنجیده و  معادالت سا تاری سازی مد  قالب در ارزیابی  رر تقلببر  های مختلف شا ص

های انجام شتده و مصتاحبه،  ری و پژوهششا ص استخرام شده از مبانی نظ 265نشان داد که از تعداد  پژوهشنتایج 

شا ص، اجمای عمومی گروه دلفی را کسب نمود و بتا انجتام تتلیتل عتاملی مشتخص شتد  246، تعداد مؤلفه 4در قالب 

های متالی،  بر ارزیابی  رر تقلب در حسابرسی صورت مؤثرهای  مؤلفه. شا ص از اهمیت کافی بر وردار بود 244تعداد 

هتای کتار حسابرستی،  حسابرستی، ویژگی مؤسستههتای  های صتاحبکار، ویژگی به ترتیب اهمیت عبارت است از: ویژگی

 4هتای صتاحبکار،  ویژگی مؤلفتهشتده در  تأییتدشا ص  44از بی   های شخصی حسابر . های متیری و ویژگی ویژگی

ارزیابی  رر 

تقلب در 

 حسابرسی

های ویژگی

 شخصی حسابر 

های کار ویژگی

 حسابرسی

های ویژگی

 موسسه حسابرسی

های ویژگی

 صاحبکار

های ویژگی

 متیری

249/1  

514/1  

522/1  

454/1  

242/1  

 مؤلفه 5 ریتأثپژوهش با بررسی  الگوی .1شکل 
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  یعتدم وجتود متت؛ عدم وجود رفتار منصفانه با کارکنتان؛ رانیمد ینداشت  تجربه کافا ص بااهمیت عبارت است از: ش

مترتب  بتا  یاهش  ررهتاکتا یتبته رترورت نظتارت  یتتوجه یبتی؛ و شتغل تیتنداشت  امن؛ کارکنان یمناسب برا یکار

 .ها ییدارااز  سوءاستفاده

داشت  ابزار شا ص بااهمیت عبارت است از:  4حسابرسی،  مؤسسههای  ویژگی مؤلفهشده در  تأیید شا ص 54از بی  

؛ مناسب و معقتو  بته حسابرستان یایدادن حقوق و مزای؛ اطالعات یها حسابر  به بانگ یدسترسی؛ حسابرس یبرا یکاف

 .رفتار منصفانه با حسابرسانی؛ و در حسابرس یکاف یگذار هیسرما

مناستب  لیتعدشا ص بااهمیت عبارت است از:  4های کار حسابرسی،  ویژگی مؤلفهشده در  تأییدشا ص  52از بی  

  یاز صتاحبکار و متت یکستب شتنا ت کتاف؛ در بر ورد با عوامل  رر تقلتب یحسابرس یها و آزمون یبرنامه حسابرس

و  ی؛حسابرست میتت یاعضتا  یمتذاکره بتی؛ حسابرست میمناستب تت یو سرپرستت صیتخصی؛ دا ل یها آن، از جمله کنتر 

 ی.اطالعات یها حسابر  به بانگ یدسترس

عتدم وجتود فرهنتگ شا ص بااهمیت عبارت است از:  4های متیری،  ویژگی مؤلفهشده در  تأیید شا ص 29از بی  

 ینظتارت یعتدم وجتود نهادهتا؛ ادیتو مقتررات متعتدد و ز  یقتوان؛ دهیتچیو مقتررات پ  یقوانی؛  واه و پاسخ ییپاسخگو

 .و مقررات نارسا  یقوان؛ و مستقل

 ییتوانتاشتا ص بااهمیتت عبتارت استت از:  4های شخصی حسابر ،  ویژگی مؤلفهشده در  تأیید شا ص 55از بی  

؛ در  صتتوص تقلتتب یدانتتش و آگتتاه؛ شتتواهد ریناستتازگار بتتا ستتا یشتتواهد ییدرک درستتت از شتتواهد و شناستتا

 .شده ییشناسا یها فیبودن تتر یمدع صیتشخ ییتوانا؛ و داشت  اعتماد به نف ی؛ ریپذ تیمسئول

هتای  حسابرستی، ویژگی مؤسستههتای  های صاحبکار، ویژگی ویژگی مؤلفه 4مربو  به  یها شا ص ریتأثبا توجه به 

، حسابرسان باید برای ارزیتابی  رر تقلب یابیبر ارز های شخصی حسابر  های متیری و ویژگی کار حسابرسی، ویژگی

 ها را مورد توجه قرار دهند.های مالی به نتو مناسب ای  شا ص صورت رر تقلب در حسابرسی 

 ها یادداشت
1. Hammersley     2. Center for Audit Quality (CAQ) 
3. Advisory Committee on the Auditing Profession 
4. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
5. Fraud Risk Factors    6. Hoffman and Zimbelman 
7. Hamilton     8. Wilks and Zimbelman 
9. Bell and Carcello    10. Shelton 
11. Fortvingler and Szívós    12. Favere-Marchesi 
13. Srivastava     14. Mock 
15. Boritz     16. Trompeter 
17. Whistleblowing    18. Triangle of Fraud Action 
19. Davidson     20. Cohen 
21. Van De Bunt     22. Dorminey 
23. Hogan     24. Bowen 
25. Money, Ideology, Coercion and Ego (M.I.C.E.) 
26. Delphi Survey    27. Fuzzy Delphi Method 
28. Snowball Sampling    29. Triangular fuzzy number (TFN) 
30. Defuzzy Fication Fuzzy Gap Analysis (FGA) 
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 منابع
 .44-54(، 4)4، دانش حسابداری مالیهای مالی.  (. کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت2496اعتمادی، حسی ؛ عبدلی، لیال. )

در  یاریا ت ی  مد  گزارشگریدر مورد تقلب از طر یو هشدارده یان جو ا القیرابره م ی(. بررس2496متمدی، آرش. ) مهد، بهم ؛ گل بنی

 .62-26(، 4)5، حسابداری ارزشی و رفتاریران. یا یحرفه حسابرس

ا تالق . ا القی فردی حسابرسان بر استفاده از راهنمای تصمیم در کشف تقلتب متدیریتهای  اثر ویژگی(. 2429) .پیمان ،صادقی ؛قاسم ،بولو
 .24-24(، 4و  4)4، در علوم و فناوری

(، 21) 4، حستابداری متالی و حسابرستی حسابرسان مستقل.(. اهمیت بسترهای  رر تقلب از دیدگاه 2491) .سعید ،بذرافشان ؛پورحیدری، امید

54-2. 

 رتر تقلتب.  یابیتشتف تقلتب در ارزک یستت راهنمتایل گاستتفاده از چت یستودمند ی(. بررست2492؛ بذرافشتان، ستعید. )دیتام ،یدریپورح

 .69-26(، 4)2، یحسابدار یتجرب یها وهشپژ

های متالی بتا  بینتی و کشتف تقلتب صتورت رائه رویکردی نوی  در پیشا(. 2492تشدیدی، الهه؛ سپاسی، ستر؛ اعتمادی، حسی ؛ آار، عاد . )

 .249-262(، 4)21، دانش حسابداری. استفاده از الگوریتم زنبور عسل

(. برداشتت حسابرستان ایتران از کتارایی عالئتم  رتر در کشتف گزارشتگری متالی متقلبانته. 2422حامدیان، حامد؛ وحیدی الیزی، ابتراهیم. )

 .265-292، 4، تتقیقات حسابداری

دانتش کتاوی.  (. ارزیابی  رر تقلب مدیران بتا استتفاده از روش داده2492رهروی دستجردی، علیررا؛ فروغی، داریوش؛ کیانی، غالمتسی . )
 .92-224(، 2)9، حسابداری

-264(، 2)2، ابداریدانتش حستهای مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تتلیل الجیت.  (. توانایی نسبت2429صفرزاده، متمدحسی . )

242. 

 آن بتر توجته حسابرستان در یرتتأثو  یمتال یهتا صتورت یت در حسابرسیمفهوم اهم(. 2492فروغی، داریوش؛  القی، متس ؛ رسائیان، امیر. )

 .222-244(، 4)4 ،یرازشدانشگاه  یحسابدارهای  شرفتیپ. رانیشف تقلب مدکند یفرآ

دانش (. توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسه کارایی آنها. 2496آبادی، ابوالقاسم؛ سرچمی؛ متمد. ) مسی 
 .262-291(، 4)2، حسابداری

دانتش . عصبی مصنوعیشبکه  ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از(. 2496مهدوی، غالمتسی ؛ قهرمانی، علیررا. )
 .44-21(، 62)22 حسابرسی،
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