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 چکیده

های یک شود و توسط طرفهای مالی را شامل میهای صورت گرفته در صورتای است که انحرافات و دستکاریتقلب، پدیده

های مالی متقلبانه که با مواردی همچون تحریف یا تقلب در صورتامر مالی انجام شده است. همچنین گزارشگری مالی 

داران و همچنین خود حسابداران قرار گرفته است. زیرا از یک سوء سروکار دارد، که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه سرمایه

دهد و از یک سوء اعتبار ش میدهد را کاههای مالی رخ میهایی که در صورتداران را باتوجه به تقلبمیزان ریسک سرمایه

های مالی بر طبق یک تر کردن حسابرسی صورترو حسابداران سعی در هرچه محکمبرد. از اینحسابداران را زیرسئوال می

های مالی هرچه بیشتر کاهش دهند. از آنجا که در ایران مدلی که قاعده و اصول محکم دارند تا درصد انحرافات را در گزارش

باشد، در این تحقیق سعی بر این موضوع شده است تا ن مهم را بر اساس مقتضیات کشور امکانپذیر سازد موجود نمیبتواند ای

های با توجه به استاندارادهای موجود حسابرسی مدلی طراحی شود تا مرجعی قابل استناد برای حسابرسان ایرانی باشد تا تقلب

 ط کنند.مالی صورت گرفته را بادرصد بیشتری کشف و ضب

  :یواژگان به فارس

  اطالعات افشاء – تقلب –متقلبانه  یمال گزارشگری – یحسابرس یاستانداردها

 :یسیبه انگل واژگان

Audit Standards-Fraudulent financial reporting–Fraud Information disclosure  
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 مقدمه 

شده در بورس اوراق بهادار یرفتهپذهای شرکت متقلبانه مالی گزارشگرییر استانداردهای حسابرسی ایران بر تأثپژوهش حاضر 

 مالی هاییا موارد افشا از صورت مبالغ یا حذف با تحریف متقلبانه مالی گزارشگری. دهدقرار می وتحلیلیهمورد تجز تهران را

ها گزارش اعتمادپذیری کاهش در عوامل مؤثر از یکی .داردسروکار  ،مالی هایصورت کنندگاناستفاده فریبمنظور به وعمد به

 داده را کاهش گذارانسرمایه اعتماد شده، وکارکسب هزینه و ریسک افزایش موجب است و تقلب پدیده مالی هایصورت و

بیانیه استاندارد حسابرسی شماره (. 1394برد )خواجوی و منصوری، می سؤال زیر را ای حسابداریحرفه صالحیت و اعتبار و

که به فاصله  ،99و بیانیه استاندارد حسابرسی شماره « های مالیرسیدگی به تقلب در صورت»با عنوان  1997که در سال  82

این دو بیانیه، . منتشر شد 82عنوان مکمل و جایگزین بیانیه های مالی هولناک به، پیرو رسوایی2002چند سال، در دسامبر 

کردند. ارائه نادرستی باشد، می یرندهکار دربرگهای مالی صاحبصورت کهینحسابرسان را ملزم به برآوردی مجزا از ریسک ا

ریزی هر حسابرسی است؛ زیرا ازنظر تئوریک، چنانچه برآورد برآورد صحیح ریسک تقلب، جزیی حیاتی از مرحله برنامه

جز صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی، کشف و ی، هر عددی بههای مالحسابرس از ریسک وجود تقلب در صورت

 240. در استاندارد حسابرسی شماره یابدخطا، به یک بازی استراتژیک میان حسابرسان و مدیریت تغییر می وتحلیلیهتجز

یری کارگبهآثار یق به بررسی این تحق ، تکالیفی مقرر داشته است.اشتباه در ارتباط با تقلب وایران نیز، برای حسابرسان مستقل 

توانند یمگذاران یهسرما صورتینبدی مالی متقلبانه پرداخته است. در گزارشگری حسابرسی در افشای اطالعات استانداردها

در حال حاضر مدلی مناسب در ایران برای  گذاری نمایند.یهسرمای اقدام به ترروشنبر اساس نتایج این مطالعه، با دیدگاه 

ی حسابرسی معمول، وجود نداشته و این پژوهش به دنبال طراحی هاروشی مالی و فراتر از هاصورتکشف تقلبات بالقوه در 

ی مالی حسابرسی هاصورت ازجملهی مالی هاصورتبینی تقلبات احتمالی بالقوه در یشپمدل مناسب ایرانی برای کشف و 

 باشد.یمشده 

 

 اهمیت و ضرورت 

متحده؛ پارماالت در ایتالیا؛ مکسول در انگلستان و....(، در جهان رخ داد های وسیعی )مشابه انرون در ایاالتاز زمانی که تقلب

اند را کشف کنند، حسابرسان درصدد همسو کردن انتظارت جامعه و عملکرد حسابرسان برآمده هاآنو حسابرسان نتوانستند 

های مالی متقلبانه ها و گزارشگریهای مالی انتظار دارند حسابرسان تمامی تقلبصورت کنندگاناستفاده .1(2009، هسینک)

. مشابه سایر کشورها، در کشور ما نیز، مسئله گزارشگری مالی متقلبانه و تحریف 2(1999چانگ، )را کشف و گزارش کنند 

ها و پیامدهای اقتصادی آن بر شرکت رغمبههای مالی؛ در حرفه حسابرسی مطرح بوده و موضوع غریبی نیست. اما صورت

های قرارگرفته است. با توجه به افزایش تعداد شرکت موردتوجهاقتصاد کشور، در بازار سرمایه و مراجع تحقیقاتی کشور؛ کمتر 

                                                           
1. Hassink 
2. Chung 
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گیری های مالی؛ اندازهسازی و رشد سرمایه و ضرورت انتشار عمومی صورتوصیشده در بورس اوراق بهادار و روند خصیرفتهپذ

های حسابرسی جزبههایی یافته در روشانتشارهای مالی در اطالعات مالی بینی احتمال ارتکاب تقلب صورتشاخص پیش

قلبانه ضرورت اساسی است های گزارشگری متافشا و جلوگیری از روش باهدفهای حسابرسی؛ معمول با توجه به محدودیت

 (.1389)صفرزاده، 

کشف  هااستفادهها و سوءاز تقلب یاریبس رایمشکل است ز یامر آن معموالً یهاتقلب و مصداق نهیهز زانیم قیدق نیتخم

 یهااقدتقلب و مص یهانهیهز زانیاز م یدهنده برآوردکه نشان یپژوهش. شوندیافشاء نم زیشده نشوند و همه موارد کشفینم

مستقیم برای تحقیق و کشف موارد تقلب  طوربه. در کشور ما؛ نهادی (1386 ی،)خان مشاهده نشده است ،باشد رانیآن در ا

رسانی برای گزارش این موارد وجود ندارد. نهادهایی از قبیل سازمان بورس اوراق بهادار؛ اطالعات احتمالی و نیز پایگاه اطالع

دهند. گران قرار نمیهای مالی را در اختیار عموم و تحلیلخاص تقلب در صورت طوربهتحریف و احتمالی مربوط به هرگونه 

شود احتمال تقلب توسط دارندگان اطالعات نهانی )به ویژه مدیران(، تنها مواردی که در سازمان بورس اوراق بهادار پیگیری می

خصوصی  طوربهها بوده و در صورت صدور رأی از طریق محاکم قضایی در خصوص گزارشگری متقلبانه؛ موارد در این شرکت

های اخیر اقتصاد و بازار سرمایه کشور، با فراز شود و از بازدارندگی الزم برخوردار نیست. طی سالی میرساناطالعو محرمانه 

و  1394و  1393ص بورس )کاهش شاخص(، خصوصاً در سال های و نشیب عمده روبرو بوده است. تحوالت عمده در شاخ

های سازی؛ واگذاری سهام عدالت در سنوات قبل و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر محیطیخصوصتحوالت جدید از قبیل 

ت. بدون شک اس قرارداداقتصادی؛ بازار سرمایه را در مرحله جدیدی از ورود به صحنه توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 

و کاهش موارد تقلب در گزارشگری و شفافیت اطالعاتی به مقصود خواهد رسید.  اتکاقابلاطالعات  باوجوداین تحوالت تنها 

توانند با اتکای قانونمند به استانداردهای های خطیری در این حوزه داشته و مییتمسئولحسابداری و خصوصاً حسابرسی؛ 

که ممکن است  هرچندی مالی داشته باشند. هاصورتشف و افشای تقلب احتمالی و بالقوه در ای در کموضوعه؛ کمک شایسته

ی حسابرسی مقبولی از حسابرسان مستقل دریافت داشته باشند )خلیل زاده و سرداری، هاگزارشاین واحدهای اقتصادی؛ 

و  ی، فنون مستمر حسابرسوتحلیلیهتجز کشف تقلب، ممکن است بتوانند از یندهافرآی بر کنترل عالوه ها(. سازمان1392

-امکان را به استفاده نیتوانند ایم نیابزارها همچن نی. اندیمتقلبانه استفاده نما یهاتیکشف فعال یبرا یفناور یابزارها ریسا

قرار دهند که درآمد خالص  یرا موردبررس یانهیهز ایدرآمد  یهابه حساب یافتهروزنامه انتقال یهاکنندگان بدهند که ثبت

عالوه ه. بدینما ینرا تأم تیریجبران خدمات مد یزشیاهداف انگ ایرا برآورده سازد  لگرانیبخشد تا سطح انتظار تحلیرا بهبود م

 ،انیمی)رح کنند نییرا تع دادهایها و روافراد، سازمان انیدهد تا روابط میکنندگان اجازه ماطالعات به استفاده وتحلیلیهتجز

بینی موارد تحریف را یشپهای حسابرسی امکان کشف و های داخلی و نیز محدودیتهای ذاتی کنترل. محدودیت(1389

های مالی )مانند های صورتداده قراردادهای آماری با مبنا ها از قبیل روشنمایند؛ لذا استفاده از سایر روشمحدود می

ی این تحقیق در توانایی و ظرفیت استانداردهای اثربخشتواند به برآوردن این نیاز کمک نماید. نقش های مالی(، مینسبت

تواند ها میهای مالی بوده و ظرفیت اکتشافانه بالقوه موجود در این استانداردحسابرسی در کشف و افشای تقلب احتمالی صورت

و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی گذاران، حسابداران رسمی و حسابرسان داخلی به سرمایه

 نماید. 
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 پیشینه پژوهشی

 شود:های خارجی و داخلی ارائه میپیشینه تجربی تحقیق در دو بخش پژوهش

 های خارجیپژوهش 

انجام دادند و مدلی برای های حسابداری را (، پژوهشی با عنوان تأثیر کنترل مدیریت در انتخاب روش1982دالیوال و همکاران )

شرکت غیر متقلب از طریق رگرسیون لوجیت  75شرکت متقلب و  75بینی تقلب تدوین کردند. نتایج ناشی از تفکیک پیش

های متقلب مدیره غیرموظف از درصد باالتری در مقایسه با شرکتهای غیر متقلب ترکیب هیئتدهد که در شرکتنشان می

 برخوردار هستند.

های عصبی را انجام دادند و از شبکه عصبی روش شبکه :تشخیص تقلب مدیریت (، پژوهشی با عنوان1995وکوگر )فانینگ 

ها مدلی را با هشت متغیر با دقت باال تدوین ( برای طراحی مدل کشف تقلب مدیریت استفاده نمودند. آنANNمصنوعی )

 نمودند.

وتحلیل در تقلبات مدیریتی را انجام دادند و از یک پاسخ کیفی تعمیم، تجزیه(، پژوهشی با عنوان مدل 1996هنسن و همکاران )

المللی استفاده شده توسط موسسه حسابرسی بینهای تهیهبینی تقلب مدیریت بر مبنای مجموعه دادهمدل کیفی برای پیش

 های پروبیت و لوجیت استفاده شده بود.نمودند. در این مدل از روش

حسابداری و حسابرسی را  SECوتحلیل از ( تحقیقی با عنوان نوع تقلب و واخواهی حسابرس، تجزیه1998بونر و همکاران )

انجام دادند و بررسی کردند که آیا انواع معینی از تقلب گزارشگری مالی منجر به وقوع دعاوی با احتمال باال علیه حسابرسان 

ها دریافتند شود. آنطبقه کلی می 12مدارک تقلب ارائه نمودند که شامل  بندی جدیدی از انواعها ردهشود یا خیر؟ آنمستقل می

های که تقلبهای گزارشگری مالی از انواع معمولی و یا هنگامیکه حسابرسان هنگامی بیشتر موردتوجه قرارمی گیرند که تقلب

 ناشی از مبادالت ساختگی را کشف نمایند.

های دولتی وتحلیل شرکت: تجزیه 1997-1995عنوان گزارشگری مالی متقلبانه (، پژوهشی را با 1999بیزلی و همکاران )

مالی تأثیر  هایدر صورت تقلب بر احتمال حسابرسی تشکیل کمیته کهمتحده را انجام دادن و به این نتیجه رسیدند ایاالت

 موردبررسی، کمیته غیرمتقلب هایشرکت درصد، 11و  متقلب هایشرکت ،درصد 35در  ندارد. وی مشاهده کرد که معناداری

 اند. ای تشکیل ندادههیچ جلسه سال مالی طی حسابرسی

 غیرمتقلب و متقلب هایشرکتی در شرکت حاکمیت بررسی موارد اختالف به (، در تحقیق دیگری1999همکاران ) و بیزلی

 با مقایسه در غیرمتقلب هایشرکت دارند؛ برسیحسا کمیته احتمال کمتری با متقلب هایشرکت که ها دریافتندپرداختند. آن

 هایدر شرکت داخلی حسابرسی واحد و انداستفاده کرده حسابرسی کمیته در از مدیران غیرموظف بیشتری متقلب هایشرکت

 .دارد وجود کمتری احتمال با متقلب

موردمطالعه قرارداد و در مدل خود،  1992-1982کننده سود را طی دوره زمانی شرکت دستکاری 74(، تعداد 1999بنیش )

کننده سود را با استفاده از تحلیل پروبیت، کننده و غیر دستکاریهای دستکاریهای توضیحی متعلق به هر دو گروه شرکتمتغیر
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کننده عدد صفر، اختصاص داد و های غیر دستکاریکننده عدد یک و برای شرکتهای دستکاریبه کار گرفت و برای شرکت

(، M-Scoreشده )است. بنابراین اگر امتیاز محاسبه -78/1ضرایب متغیرهای مستقل را محاسبه نمود. نقطه انقطاع این مدل 

درصد تائید شد )کردستانی و تاتلی،  76کننده سود است. دقت کلی مدل زیاد شرکت دستکاریاحتمالباشد، به -78/1بیشتر از 

1395.) 

دهد؟ یک مطالعه اکتشافی را انجام عنوان چرا مدیریت برای گزارش تقلب واکنشی نشان نمی (، پژوهشی را با1999هیگسون )

ها تقلب احتمالی را به خورده را در اینکه آیا مشتریان آنحسابداران قسم مصاحبه با حسابرسان ارشد و 13داد و نتایج 

ها در این زمینه مواردی را رارداد. اگرچه برخی شرکتوتحلیل قاند، مورد تجزیهسازمانی گزارش کردهکنندگان بروناستفاده

 رسیدند.نظر می ها در این گزارشگری محتاط بهگزارش کرده بودند؛ اما برخی از آن

هایی بررسی نمود که تابع الزامات حسابداری ازحد سود را در شرکت(، انگیزه ها و عواقب مرتبط با ارائه بیش2000بنیش )

ازحد سود و هنگام افزایش قیمت سهام؛ مدیران ( بودند. وی مشاهده کرد، هنگام ارائه بیشSECق بهادار )کمیسیون بورس و اورا

مایل به فروش سهام شخصی خود هستند. شواهد مؤید این است که نظارت بر رفتار محرمانه مدیران در هنگام احتمال ارائه 

 تواند مؤثر باشد.ازحد سود میبیش

ها از (، موضوعی با عنوان حسابرسی و در نظر گرفتن وضعیت اخالقی مشتریان و ارزیابی آن2000)عبدالمحمدی و اوهوسو 

دهد که حسابرسان ارشد در ارزیابی خود از احتمال تقلب؛ نسبت به مسائل احتمال تقلب را موردبررسی قراردادند. نتایج نشان می

 به جامعه حساس می باشند. اخالقی یعنی موردتوجه قراردادن وضعیت ارائه خدمات مشتری

های بزرگ را انجام های کمیته حسابرسی و استقالل بر تقلب شرکتاثرات فعالیت(، پژوهشی با عنوان 2000) ابوت و همکاران

گیری نمودند. با استفاده از تحلیل رگرسیون دادند و استقالل حسابرسی و فعالیت در کاهش احتمال تقلب را بررسی و اندازه

مدیره غیرموظف هستند و  دارای جلساتی های دارنده کمیته حسابرسی که ترکیبی از هیئتآنها دریافتند که شرکتلوجستیک 

 کننده دارند.بار در سال هستند؛ تمایل کمتری به تصمیم گزارشگری متقلبانه یا گمراه حداقل دو

بورس اوراق بهادار آتن و روش رگرسیون لجستیک، شده در شرکت پذیرفته 76مالی های(، با استفاده از نسبت2002اسپاتیس )

ها به فروش، وی دریافت که نسبت موجودی اطالعات مالی )تقلب در سود(، پرداخت.کاری بینی دستوتحلیل پیشبه تجزیه

 اطالعات مالی رادارند.کاری های دستمدل آلتمن، توان توضیحی شیوه Zو رتبه  نسبت بدهی به دارایی

شرکت غیر  242شرکت ورشکسته و  51ای شامل های درمانده مالی، با نمونهسود را در شرکتکاری (، دست2003روسنر )

های های تعهدی، موردبررسی قرارداد و به این نتیجه رسید که در شرکت، با استفاده از مدل1997 – 1985ورشکسته طی دوره 

 ورشکسته تحریف رقم سود وجود دارد.

وتحلیل تجربی را انجام دادند و رابطه بین های مالی و تجارت: تجزیه(، پژوهشی با عنوان تحریف صورت2006سویینی ) سومرز و

ها با استفاده از مدل لوجیت آبشاری در راستای کشف تقلب دریافتند دارندگان اطالعات محرمانه و تقلب را بررسی نمودند. آن

 اند.ها را به مقدار زیادی کاهش دادهود در این قبیل شرکتکه دارندگان اطالعات محرمانه؛ سهام خ

کاوی های دادهکارگیری روشعنوان متغیرهای ورودی و با بههای مالی به(، با استفاده از نسبت2007استاتیوس و همکاران )

ین به ترتیب از نرخ های مالی را بررسی نمودند. مدل درخت تصمیم و شبکه عصبی و شبکه باور بیزنحوه کشف تقلب صورت
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های درصد حکایت دارند. این نتایج بیانگر توانایی کشف تقلب از طریق داده 95درصد و  100درصد،  96صحت پیش بینی 

 های مالی می باشد.صورت

، 2001-2000سود بر تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکت ورلدکام را طی دوره زمانی کاری (، تأثیر دست2010ایمپینک )

(، و مدل اولسون 1968سود و از مدل آلتمن ) کاریبینی دست(، برای پیش1999موردبررسی قرارداد. وی از مدل بنیش )

سود با معیارهای تداوم فعالیت و کاری های او نشان داد که دستبینی ورشکستگی استفاده کرد. یافته(، برای پیش1980)

 ورشکستگی مرتبط است.

 معیار چند به اتکا با در حسابداری تقلب و مالیاتی دهی گزارش در تقلب بین ارتباط بررسی به (،2012من ) پیت و لیزوسسکی

 بهادار اوراق بورس امنیت کمیسیون گزارش و دائمی مالیات هایاختالف و مالیاتی مؤثر هاینرخ شامل مالیاتی اجتناب برای

 مالیاتی اجتناب کمتری احتمالبه متقلب هایشرکت که دهدمی نشان هاآن پرداختند. نتایج متقلب هایشرکت مورد در آمریکا

 وقتی هااستنتاج آن شوند.می حسابداری تقلب مرتکب کمتری احتمالبه دارند مالیاتی اجتناب که هاییدیگر، شرکتبیانبه دارند.

 و کرد پیدا افزایش سرعتبه حسابداری صالحیت عدم آن در که کردند جدا را 2001تا  1995 دوره که گرفت قرار تأکید مورد

 تقلب خود مالی هایگزارش در که هاییشرکت که بود این هاآن شد. توجیه افت دچار سرعتبه نیز هاشرکت قبولقابل مالیات

کاهش  نیز تقلب کشف احتمال و شود کمتر هاآن بر بیرونی نظارت تا باشند، داشته کمتری اجتناب مالیاتی کنندمی سعی دارند

 (.1394یابد )رضایی و جعفری نیارکی، 

 های داخلیپژوهش

های های تقلب بالقوه مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت(، تحقیقی با عنوان بررسی اهمیت شاخص1383شیخ )

های حسابداری ط ضعف سیستمایرانی را انجام داد و به این نتیجه رسید که وجود عالئم خطری )شرایط و رویدادهایی( بیش از نقا

 و کنترل های داخلی اشاره نموده است.

های مالی ا انجام داد. وی احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت (، پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر1384سنجابی )

های چهارگانه مورد از گروهبندی و در چهار فرضیه شمولیت عوامل متعددی را در هریک گروه طبقه عوامل خطر را در چهار

شده و از آنان پیرامون این عوامل سؤال شده است. هایی در اختیار حسابرسان قرار دادهتائید قرارداد. در این تحقیق؛ پرسشنامه

مورد  وتحلیل قرارگرفته و عوامل مورد اجماع جامعه حسابرسانهای آماری مورد تجزیهها؛ با استفاده از روشنتایج این پرسشنامه

 اند.شدهشناسایی واقع

(، پژوهشی با عنوان برداشت حسابرسان ایران از کارائی عالئم خطر در کشف گزارشگری مالی 1386وحیدی الیزه ای وحدادیان )

عالمت خطر طبق بیانیه  36متقلبانه را انجام دادند و به این نتیجه رسید که تفاوت برداشت حسابرسان داخلی و مستقل را از 

در کشف گزارشگری مالی متقلبانه بیانگر عدم وجود تفاوت عمده در برداشت این دو گروه   99ندارد حسابرسی شماره استا

 باشد.می

 کشف در آن اهمیت درجه تعیین و حسابرسان قضاوت بر مؤثر عوامل ارزیابی به پژوهشی در (،1387راهداریان ) و الیزیی وحیدی

 گروه دو در عامل 28 قالب در و شناسایی را کیفی و کمی عوامل نظری، مطالعات از پس هاآن .پرداختند مالی هایصورت تحریف

 عوامل به نسبت یکسانی برداشت دارای مستقل و داخلی حسابرسان که رسیدند نتیجه این به هاآن .کردند بندیطبقه مساوی
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 حسابرسان و کیفی عوامل مستقل حسابرسان همچنین، .نیستند عوامل این از یکسانی شناخت دارای اما هستند، کیفی و کمی

 .دانندمی مؤثرتر را کمی عوامل داخلی

های های تحلیلی در ارزیابی ریسک تقلب صورت(، پژوهشی با عنوان بررسی کاربرد روش1388فرقاندوست حقیقی و برواری )

م تقلب را وجود اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر بندی ارتکاب به تقلب یا عدمالی )تقلب مدیریت(، انجام دادند. مالک طبقه

ها عنوان متغیرهای مستقل؛ دو متغیر نسبت بدهینسبت مالی به 7نمونه نهایی و در نظر گرفتن  12دانسته و با استفاده از تعداد 

  ست.درصد ذکرشده ا 90بینی مدل شده و درصد صحت پیشها و نسبت رشد فروش معنادار تشخیص دادهبه دارایی

 هایداده به بررسی نقش های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی را موردبررسی قرارداد و(، توانایی نسبت1389صفرزاده )

متقلب  هایشرکت بندی وی ازطبقه . پرداختمالی  برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری ییالگو حسابداری در ایجاد

دادن معامالت  انجام مالی  هایدادهبورس و اوراق بهادار به دالیلی مرتبط با تحریف  سازمان شمول شرکت در فهرست :بر مبنای

، ده نسبت وتحلیلتجزیه زارشگری مالی انتخاب شدند. پس ازگ تحریف در خصوص درنهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه 

 .معرفی شد متقلبانه بالقوه گزارشگری مالی هایکننده بینیپیش عنوانبهمالی 

 تجربه و تحصیالت میزان تحصیلی، رشته جنسیت، نوع که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (،1391بذرافشان ) و پورحیدری

 بسترهای اهمیت ارزیابی در جنسیت، نوع همچنین .ندارد تقلب خطر بسترهای اهمیت میزان تعیین در چندانی تأثیر حسابرسان

 اثری “مالی ثبات و عملیاتی هایویژگی” و “کنترلی محیط بر آن نفوذ و مدیریت هایویژگی” های گروه به مربوط تقلب خطر

 .دارد معنادار

(، در تحقیقی با عنوان کاربرد رگرسیون لجستیک در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه به این نتیجه 1392) یزلقو  یاعتماد

های مالی حسابرسی شده و انتشاریافته وجود وتحلیل صورتهای مالی از طریق تجزیهرسیدند که توانایی کشف تقلب صورت

االی بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت باالی بدهی بلندمدت به هایی دارای نسبت بکه در این تحقیق شرکتطوریدارد. به

 اند.های مالی برخوردار بودهبینی کننده تقلب صورتهای پیشترین شاخصها، از مهمدارایی

 (، پژوهشی را با عنوان رابطه معیار مالی )اختالف رشد درآمد( و معیار غیر مالی )رشد تعداد1393جهانشاد و سرداری زاده )

کارکنان( با گزارشگری متقلبانه انجام دادند. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی و معنادار میان رشد درآمد؛ رشد کارکنان و اختالف 

توان در کنار معیارهای مالی از معیارهای غیرمالی ها میاین دو متغیر با گزارشگری مالی را تائید کرد. برای کشف تقلب در شرکت

 نیز بهره گرفت.

(، پژوهشی را با عنوان شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب و گزارشگری مالی از دید 1393دی و همکاران )مرا

 هایمؤسسه مستقل حسابرسان پژوهش، آماری جامعه ها بر عملکرد مالی شرکت را انجام دادند.حسابرسان و بررسی تأثیر آن

 منظوربه .هستند تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی مدیران و رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی

تا  1387سال  برای نیز هاشرکت عملکرد ارزیابی و شدهاستفاده طرفهیک واریانس تحلیل آزمون از تحقیق هایفرضیه آزمون

 است آن از حاکی پژوهش هاییافته .است گرفته  صورت همبستگی تحلیل کمک به و رگرسیونی هایمدل از استفاده با 1389

 بازار شرایط با مرتبط خطر عوامل االجرا، الزم استانداردهای و داخلی کنترلهای از مدیریت تبعیات مدیریت، هایویژگی بین که

همچنین نتایج تحقیقات  رابطه معناداری وجود دارد. تقلب وقوع با احتمال مالی ثبات و نقدینگی عملیاتی، هایویژگی صنعت، و
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حاکی از وجود رابطه معنادار بین عملکرد شرکت )متغیرهایی نرخ بازده دارایی؛ جریان نقدی عملیاتی؛ بازده سهام و بازده شرکت( 

 با ریسک تقلب است.

 1390تا  1381متقلبانه را طی دوره مالی  مالی گزارشگری و سود تقسیم رابطه سیاست  (،1394فرج زاده دهکردی و آقایی )

 تعهدی کارگیری اقالمبه در مدیریت هایانگیزه اساس بر که شودمی تمرکز شرایطی بر تحقیق این در موردبررسی قراردادند.

 نشان آمدهدستبه نتایج نمود. بندیمتقلبانه، طبقه غیر و متقلبانه گروه را در دو های مالیصورت ارائه تجدید توانمی اختیاری،

 سود سطح همچنین، شوند.می متقلبانه مالی مرتکب گزارشگری کمتری احتمال با کنندمی تقسیم سود که هاییشرکت داد،

 تقسیمی سود گرفت نتیجه توانمی تحقیق هاییافته بر اساس دارد. مالی متقلبانه گزارشگری با منفی ایرابطه نیز تقسیمی

 است. مالی هایصورت ارائه تجدید به منجر هایانگیزه ویژهبه شرکت، مالی گزارشگری خصوص کیفیت در اطالعاتی حاوی

 برای ها را موردمطالعه قراردادند.شرکت حسابداری در تقلب و مالیاتی اجتناب بین رابطة (،1394رضایی و جعفری نیارکی )

افراطی )فرصت  سود مدیریت از حسابداری در تقلب و اجتناب مالیاتی بین ارتباط از آمده وجود به هایدیدگاه شدن روشن

 مالیاتی اجتناب گیریاندازه گوناگون معیارهای از و حسابداری در شاخصی برای تقلب عنوانبه کاهنده صورت به طلبانه(،

 بورس در شدهشرکت پذیرفته 170 مالی اطالعات از استفاده با متقلب هایشرکت کردن مشخص برای ابتدا در است. شدهاستفاده

 چینش با متغیره چند خطی رگرسیون وتحلیلتجزیه از روش گیریبهره با و 1390 تا 1382 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق

 آزمون برای اند،شده حسابداری در تقلب مرتکب که هاییسال و متقلب هایشناسایی شرکت از بعد سپس است. شده انجام پانلی

تا  1382 زمانی دوره در که شرکت 141 بر مشتمل مقطعی چینش با شرکت سال 332 مالی از اطالعات تحقیق هایفرضیه

 اجتناب بین دارمعنی مستقیم و رابطه وجود بر داللت تحقیق نتایج است. شدهاستفاده اندشده حسابداری در تقلب مرتکب 1392

 مالیات دائمی اختالف و نقدی مالیات مؤثر مالیاتی نرخ اجتناب سنجش معیار درزمانی که هاشرکت حسابداری در تقلب و مالیاتی

 میان معناداری رابطه شود،می سنجیده بلندمدت نقدی مالیات نرخ مؤثر با مالیاتی اجتناب درزمانی که همچنین دارد. باشد،

 نشد. مشاهده هادر حسابداری شرکت تقلب و مالیاتی اجتناب

 توسط مالی هایتقلب  قصد گزارش بر مؤثر عوامل اولویت تعیین و بندی مدل (، تحقیقی با عنوان1395نمازی و ابراهیمی )

 شخصی گزارشگری، هزینه گزارشگری، در مورد نگرش سازمانی، عدالت عوامل تأثیر حسابداران انجام دادند. در این تحقیق

 از استفاده با هافرضیه آزمون از حاصل نتایج است. قرارگرفته موردبررسی اخالقی شدت و داریدین فعال، شخصیتی ویژگی

 شخصیتی ویژگی گزارشگری، مورد در نگرش سازمانی، عدالت که متغیرهای است این بیانگر معمولی مربعات حداقل رگرسیون

 متغیر تأثیر کهدرحالی تقلب هستند، موارد داخلی گزارش قصد بر معناداری و تأثیر مثبت دارای اخالقی شدت و داریدین فعال،

 و اخالقی شدت سازمانی، عدالت که است آن از نیز حاکی پژوهش برآوردی مدل نیست. گزارشگری معنادار شخصی هزینه

این  از حاصل نتایج است. مالی اقالم در تقلب موارد گزارش قصد بر تأثیر دارای بیشترین گزارشگری مورد نگرش در ازآنپس

 اثربخش های مکانیزم سازی پیاده در که است پتانسیل این دارای سازمانی عدالت تئوری که است این بیانگر نیز پژوهش

 تقلب موارد ترویج گزارش باهدف که هایی مکانیزم اثربخشی افزایش منظوربه همچنین باشد. داشته مشارکت تقلب موارد گزارش

 مثبتی تأثیر توانندمی که دینی فرهنگی و هایبرنامه و اخالق آموزشی هایبرنامه اجرای مانند راهکارهایی به توجه شوند،می اجرا

 است. اهمیت بگذارند، حائز نگرش و داریدین بر
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کاری دست کنند کهها بیان میکاری سود با استفاده از مدل بنیش پرداختند. آنپیش بینی دست(، به1395کردستانی و تاتلی )

ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، ولی  شده حسابداری، همان مدیریت کردن سود است کهسود در چارچوب اصول پذیرفته

کاری سود، مانع از شود. درهرصورت دستحسابداری، نوعی تقلب محسوب می شدهپذیرفته کاری از طریق نقض اصولدست

ن تواند امکاسود پرداخت، می کاریبینی دستشود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیشارزیابی صحیح عملکرد شرکت می

سود بنیش را تعدیل و بر مبنای کاری دستها ضرایب مدل ها فراهم سازد. بدین منظور آنهای بهتری از عملکرد شرکتارزیابی

 90های ها دادهسود، توسعه دادند. در این راستا آنکاری دستبینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینیبهترین متغیرهای پیش

با استفاده از رویکرد  1391 -1381های شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالمشاهده(، پذیرفته 990شرکت تولیدی )

دهد که در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل ها نشان میتمایزی و الجیت موردبررسی قراردادند. یافته

یافته با های توسعهشده بنیش و مدلسود ندارد. مدل تعدیلی کارشده بنیش، توان بااهمیتی برای شناسایی سطوح دستتعدیل

کننده و های دستکاریدرصد، قادر به شناسایی شرکت 81و  75،  72تمایزی و الجیت به ترتیب با دقت کلی رویکرد تحلیل

سود، مفید  کاریتبینی دسحسابداری برای پیش سود هستند. همچنین شواهد نشان داد که اطالعات کنندهدستکاریغیر

 هستند.

 

 مفهوم تقلب

 یهامریکا و انگلستان میزان تقلبآ های گزاف میلیونی شده است. تنها درها منجر به هزینهاخیر تقلب در شرکت یهاسال در

. شامل شودها را درصد از کل تقلب10ها شاید تنها گزارش شود این، هرچند گفته میزندیم شده به میلیاردها دالر سرگزارش

مدیران و کارکنان  کهیهنگام یژهوها، بهها مشکلی جدی است. این تقلبشواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکت

دچار مشکالت حاد  یرمنتظرهطور غها بهافتد که شرکتپرده بیرون می زمانی از شوند، معمولها مرتکب آن میارشد شرکت

ارائه نادرست  شود که بهی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطالق میشوند. تقلب به اقدامات عمدمی

 :موارد زیر باشد یرندهمالی منجر شود. تقلب ممکن است دربرگ یهاصورت

حق و  یرمالی غ آمده مزایایدستمنظور به، جعل یا تغییر اسناد و مدارک حسابداری یا سایر مدارک بهیکاردست •

 ها،یا سرقت آن هاییاستفاده از داراسوء نونی،قاغیر

 ها از اسناد و مدارک،ارائه نادرست آثار مالی معامالت یا حذف آن •

 (معامالت صوری)ثبت معامالت بدون مدارک مثبته  •

 .های حسابدارینادرست رویه یریکارگبه •

 گونهینا .است کرده استفاده گرییلهح و نیرنگ فریب، از که شودیم آن مرتکب یوکس است عمدى اقدامات شامل تقلب

 ریسک فریب، شامل تقلب .حقیقت داشتن پوشیده و کذب اظهار :کرد یبندطبقه توانیم ظاهرسازى از دو گونه در را اقدامات

 نادرست اظهارنظر به که است نامناسبی اقدامات تقلب .شودیم دستینازا مواردى و عقلى توجیه اعتماد، از تخطى دستگیرى،
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 کارکنان، تقلب متقلبانه، مالی یهاصورت قبیل از تقلب از مختلفی اشکال .شودیم منجر مالی یهاصورت در یتبااهم اما

 سوی از(. 1390، مارشک سلیمانی و مرادی) است مشاهدهقابل حوزه مالی در ورشکستگی یهاتقلب و هاییدارا از سوءاستفاده

 طورمعمولبه که حسابرسی یهاروش با همواره شوند،یم تقلب کردن پنهان و ارتکاب به موفق که افرادی شودیم گفته دیگر،

 تابا هی یرمعمولمسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و سایر اعمال غ(. 1382دارند )بولو،  آشنایی شود،یم اجرا حسابرسان توسط

ای با تقلب مستلزم شود. برخوردی ریشهآن درگیر می وناخواه بامدیره هر شرکت است و حسابرس و بازرس قانونی نیز خواه

گذشته، لزوم  یهادیدگان از تقلب، مسئولیت حسابرسان در تقلببررسی گسترده پیرامون انواع تقلب، متقلبان، آسیب

 (.1380)نادریان و صفار،  ای استرایانه هاییستم، و مشکالت س...کشف تقلبات و ویژه در هاییحسابرس

 

 کلیات تقلبحیطه و 

داشته باشد تا  یطیشرا دیبا یهر معلول رایاست، ز یرپذ بینییشدر هر دو چارچوب کالن و خرد، پ دادیرو کیعنوان تقلب به

 بینییشبه تقلب وجود دارد. در سطح خرد، پ لیصنعت و م، اقتصاد یوضع عموم نیب یهمبستگ کیشود. در سطح کالن  جادیا

 یریادگیتواند از قواعد یحسابرس مجرب م کی .مشترک هستند یهایژگیو یها داراتقلب شتریکه ب آیدیبرم نشیب نیتقلب از ا

 حضوربنابراین  .(1388 ،ردف یلی)وک حاکم باشد، استفاده کند یخاص طیکه شرا یتقلب درزمان ینیبشیپ یاو مراقبت حرفه

 مالی گزارشگری فرآیند و مالی اطالعات به عمومی اعتماد برای جدی تهدیدی مالی، عرصه در زابحران عاملی عنوانبه تقلب

به  ایحرفه مجامع اخیر هایسال دردارد.  دنبال به مختلف هایگروه برای سنگینی ایپی آمده و هاهزینه و شودمی محسوب

 یئته 1988 سال در بار اولین .اندکرده توجه زیادی مالی هایصورت تقلب و کشف پیشگیری برای راهکارهایی ارائه

 اشتباهات گزارشگری کشف و در حسابرسان مسئولیت "با عنوان  را 53 شماره حسابرسی ، استاندارد3حسابرسی استانداردهای

شد  آن جایگزین «مالی هایتقلب صورت ارزیابی» عنوان با 82 استاندارد شماره 1997 سال در که کرد ، منتشر" تخلفات و

 استاندارد جایگزین همان عنوان، با اضافات، و اصالحات انجام برخی با 99 شماره استاندارد حسابرسی 2002 سال در یتدرنها و

 استاندارد حسابرسی، سوی سازمان از ایران حسابرسی انتشار استانداردهای با 1377 سال در نیز ایران در .شد 82شماره 

 مسئولیت ،232 ماده طبق تجارت ایران قانون همچنین در .پرداخت این موضوع به " تقلب و اشتباه" عنوان با 24 شماره

 مباحث به توجه با .دارد قرار بازرس عهده قصور بر و تخلف هرگونه گزارش و مدیریت است عهده بر مالی هایصحت صورت

حسابرس  و سازمان مدیریت جانب مالی از گزارشگری امنیت در مؤثر عاملی عنوانبه آن کشف و پیشگیری به تقلب، توجه فوق،

 (.1394)خواجوی و منصوری،  رسدیم نظر به ضروری مستقل

 

                                                           
Auditing Standards Board. 1 
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 عوامل تاثیرگذار بر وقوع تقلب 

 از افراد این .باشند جامعه از قشری هر از است ممکن متقلب افراد درواقع .است انسانی نیروی تقلب وقوع در عامل ینترمهم

 و مذهب هر اقتصادی، و اجتماعی طبقه هر از ها،یتجنس نژادها، و هارنگ ،هااندازه ،هاچهره ی،احرفه و آموزشی سطوح تمام

 (.1390، مارشک سلیمانی و مرادی)خیزند یم پا به ملیتی

 اصلی منابع از یکی مدیریت است؛ مدیریت صالحیت و ریادرباره درستک تردید تقلب وقوع بر اثرگذار احتمالی عوامل از یکی

: گذاردمالی تأثیر می یهاگونه بر صورت دو بهتقلب  طبق استانداردهای حسابرسی،. است تقلب خصوص در اطالعات کسب

)ارزیابی اثر اظهارات مدیریت در صورت  یرمستقیممالی( و غ یهاصورت قانونی برمستقیم )تأثیر آثار تقلب، اشتباه و اعمال غیر

بندی کرد: مواردی که توان به دو گروه دستهقانونی را میتقلبات و اعمال غیراز طرفی ...(. قانونی وکشف موارد تقلب، اعمال غیر

و بدنه هر سازمان ممکن است روی دهد. بدیهی است گروه  یرمجموعهمدیران شرکت در آن مشارکت دارند و مواردی که در ز

کاربرد.  شتری در جهت کشف آن بهحسابرس و بازرس قانونی باید تالش بی رویناول از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ ازا

 هاییدگیرود در جریان رسشود، بنابراین انتظار نمیقانونی، مشخصاً با نیت پنهان ماندن انجام میشک موارد تقلب و اعمال غیربی

یی کرد. گفته شناسا ،شرایط باشند گونهینمعمولی کشف شود. بدین لحاظ، باید ابتدا واحدهایی را که ذاتاً ممکن است به دنبال ا

 :قانونی بیشتر استشود، در شرایط زیر امکان برخورد با موارد تقلب و اعمال غیرمی

 

 وجود مدیریت نادرست یا ناکاردان، •

 سازمانی،عادی درون و یا برونوجود فشارهای غیر •

 عادی،وجود معامالت غیر •

 وجود دشواری درک شواهد توسط حسابرس •

توان به مواردی چون تسلط یک مدیر یا گروهی کوچک از مدیران بر واحد مورد می هایریتمد درباره اشکاالت موجود در

داخلی، تغییرات زیاد در ترکیب  یهاضروری سازمان، کوتاهی در رفع نکات ضعف کنترلرسیدگی، وجود ساختار پیچیده و غیر

بنابراین  .ران حقوقی و یا حسابرسان اشاره کردمالی و تعویض مکرر مشاو اصلی مدیریت مالی و کمبود چشمگیر کارکنان امور

 یا هایزهانگ مدیریتی است. تیم عمدی یپوشچشم اقدام یا از ناشی مالی یهاصورت موارد تقلب اغلب گرفت نتیجه توانیم

 (.1394برانگیزد )خواجوی و منصوری،  را به تقلب اقدام وسوسه تواندیم بر مدیریت حاکم فشارهای

دلیل کاهش  ضعف، کمبود سرمایه در گردش به به مواردی چون صنعت رو به یسازمانغیرعادی درون یا بروندرباره شرایط 

ینده سودآوری برای پشتیبانی از آروند فز توسعه، کاهش شدید کیفیت سودآوری، نیاز واحد به ازحدیشسودآوری یا سرعت ب

واحد مورد  ازحدیشروست، اتکای ببا تغییر فراوان روبه مشخصاًگذاری در صنایع یا محصوالتی که قیمت سهام خود، سرمایه

یک یا تعداد اندکی محصول یا مشتری، فشارهای مالی وارد بر مدیران ارشد و فشار بر بخش مالی و حسابداری برای  رسیدگی بر

ویژه در اواخر دوره مالی که اثر هوجود معامالت غیرعادی، ب. شودمالی در فرصتی بسیار کوتاه تأکید می یهاتهیه و ارائه صورت
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های پیچیده حسابداری، وجود معامالت با اشخاص وابسته و ای بر سود دارد، وجود معامالت پیچیده یا نحوه عملعمده

 .عادی استهایی از معامالت غیرتناسب بابت خدمات دریافتی، نمونهدرخور توجه و بی یهاپرداخت

های ناقص، مدارک ناکافی )برای مثال پرونده توسط حسابرس به موضوعاتی چون وجود و باالخره دشواری در کسب شواهد

سازی ناکافی روال عادی و وجود مغایرات بین دفاتر کل و معین(، مستند شده خارج ازتعدیلی فراوان، معامالت ثبت یهاثبت

در مورد معامالت  یژهویا جعل در تهیه اسناد، بهمعامالت )مانند نبود مجوز صحیح، در دسترس نبودن مدارک و ایجاد تغییرات 

تأییدهای دریافتی از اشخاص ثالث، شواهد حسابرسی متناقض  عادی(، وجود اختالف فراوان بین مدارک حسابداری وعمده یا غیر

 پردازدجاری، می یوجوهامدیریت به پرس یرمنطقییا غ یزآمطفره یهاعملیاتی و پاسخ یهاتوجه در نسبتیرقابل و تغییرات غ

 (.1380)نادریان و صفار، 

 

 بندی انواع تقلب: طبقه 

 شود:به طور کلی تقلب به سه شکل که در زیر به توضیح هریک خواهیم پرداخت انجام می

 شود که در آن متقلبان از نفوذ خود در یک تراکنش مالی به: تقلب برخاسته از فساد مالی به عنوان تقلبی تلقی میفساد مالی

کند، مانند: پذیرش پورسانت و درگیر شدن منظور کارپردازی برای منافع شخصی خودشان یا شخص دیگر به غلط استفاده می

ها و اخاذی و زورگیری اقتصادی( ها و مناقصهها در مزایدهخوار) مانند حق و حساب و دستکاری قیمتدر تضادهای منافع، رشوه

 کند.ه عاملش فروشنده باشد، شاغل سازمانی از فروشنده تقاضای پول میخواری که به جای آن کنوعی از رشوه

های یک سازمان است مانند: ترفندهای نقد دزدی، کاال دربرگیرنده دزدی یا استفاده نادرست از دارایی استفاده از دارایی:سوء

 شخصی. ها به عنوان داراییغیرقانونی از دارایی ها و استفادهدزدی، دزدی سایر دارایی

های مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت. مانند : عبارت است از تحریف عمدی در نتایج صورتتقلب گزارشگری مالی

های نمایی داراییها، کمنمایی دارایینمایی درآمدها و بیشها، بیشنمایی هزینهو کم ها و کم نمایی دارایینمایی داراییبیش

 (1384دزدیده شده.)پوریانسب، 

 

 راهکارهای مقابله با تقلب:

 ی مالیهاگزارش کیفیت اهمیت سهام، بازار در از آن ناشی هاییمتق کاهش و اخیر شدهگزارش مالی یهاصورت یهاتقلب

 و هاروش شرایط، به توجه با دهد.یم نشان را های مالیییرسوا وقوع علل فهم همچنین اهمیت و وظیفه حسابرسان و

 مطالعات نتایج و بر تقلب مؤثر عوامل بررسی با حالینباا است، استفادهقابل تقلب با برای مقابله متعددی و متفاوت راهبردهای

 شوند.یم ادامه مطرح در دارند جنبه عمومی که کشف تقلب و پیشگیری هاییاستراتژ قبلی، برخی تجربی
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 تقلب برای محیط نامساعد ایجاد و تقلب کردن پذیریبآس -الف

 را تقلب پذیرییبآس باید هاشرکت شود. انجام باید مستمر صورتبه هم و یاصورت دورهبههم  تقلب پذیرییبآس بررسی

 فضایی که ایجاد برای مناسب سیاستی باید هاشرکت گزارش نمایند. را های تقلب آمیزیتفعال و کنند اجرا داده، قرار موردتوجه

 دیگری یهاشرکت ورد کام و انرون وضعیت از یجادشدهاهای ینگران دنبال به مثال برای. نمایند برقرار کند، نگران را تقلب عامان

تقلب  احتمالی موارد شامل شرکت خصوص امور در مهم مطالب به جهت رسیدگی محرمانه گزارشگری دفتر نظیر کوکاکوال یک

 کردند. ایجاد

 تیم مدیریتی روابط استعدادها و تفکرات، بررسی -ب

مدیریت  برای دفاتر در تقلبی و نیرنگ از هر است ممکن ارشد مدیران برای سهامداران، ارزش ایجاد هدف به رسیدن برای

 جامع از ارزیابی یک نکنند. دریغ سهام قیمت بازار سقوط و کاهش از جلوگیری تحلیلگران و هایینیبیش پبه دستیابی سود،

 زمینه فرآیند اخالقی در یهاارزش و عقاید ها،یتفعالگیری، یمتصم عملیاتی سبک فلسفی، رفتاری، ارزیابی شامل مدیریت تیم

 مستقل، داخلی، حسابرسان حسابرسان تحلیلگران، با مالی مدیریت گزارشگری روابط مداوم و بررسی مالی گزارشگری

 کیفیت، تواندیمکمیته حسابرسی  و مدیرهیئته باال توسط موارد مقطعی بررسی است. کمیته حسابرسی و مدیرهیئته

 بهبود مالی یهاصورتتقلب  مرتکبین میان تبانی امکان و کاهش پیشگیری واسطهبه را مالی اعتمادپذیری اطالعات و شفافیت

 تحملقابل تقلب آمیزی گونه حرکتیچه اینکه بیان و اخالقی یک نظام ترویج طریق از اخالقی کاری یک محیط ایجاد بخشد.

 دهد. کاهش را تقلب وقوع تواندیمنیست 

 شرکت کنندگاناداره هوشمندانه و مؤثر مشارکت -ج

 نماید.یم کند، تعیینیم اتخاذ مدیریتی و مالی صحیح عملکرد یدهپاسخ برای شرکت که یک را روشی و راه شرکت راهبری

 و مستقل حسابرسان حسابرسان داخلی، ارشد، مدیران کمیته حسابرسی، مدیره،یئته از: اندعبارتشرکت  راهبری عوامل

اعتمادپذیری  و کیفیت صحت، از به اطمینان نسبت کند،یم حفاظت منافع سهامداران از شرکت راهبری یئت راهبری.ه

 کار از کیفیت و کندیم بررسی و نظارت را ی داخلیهاکنترل ساختار اثربخشی و دهد، کفایتیم اطمینان مالی گزارشگری

 سازمان هایییدارا اینکه اطمینان از خصوص در یدارامانتبر جنبه  سنتی طوربه شرکت دهد. راهبرییم اطمینان حسابرسی

 هاییدارااز  حفاظت جهت کافی و داخلی اثربخش کنترل یهادستگاه و نگهداری تأسیس بر و دارند تمرکز امنیت هستند در

 (.1394دارند )خوجوی و منصوری،  مالی تمرکز گزارشگری اعتمادپذیری از و اطمینان سرقت و زیان مقابل در

 پیشگیری یهابرنامهاجرای  و پرخطر مناطق شناسایی-د

 است، بیشترها آندر  تقلب وقوع احتمال که ی پرخطریهاحوزه شناسایی به را رسیدگی حسابرس مورد واحد از شناخت کسب

 :است زیر موارد اند شاملشدهییپرخطر شناسا مناطق عنوانبه تجربیطور به که ییهاحوزه برخی از کند.یم قادر

 و خدمت کاال فروش و خرید قراردادهای -

 وصول درآمدها و هایموجود مدیریت -
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 هاحسابیهتسو و مجوزها صدور -

 عمومی هایینههز و نقد وجوه مدیریت -

 هاییاستسکنند،  ایجاد را مناسبی هاییمشخطو  هایهرو دهند، توسعه را خود پیشگیری تقلب یهابرنامه بایدها شرکت

 یادوره طوربه و کرده را اجباری هاآن رعایت و کند اعالم را خصوص تقلب در شرکت درون فرد هر مربوط به هاییهرو و کلی

 ی پیشگیریهابرنامه دهد. قرار نظارت مورد کند و ارزیابی مالی یهاصورت کشف تقلب و پیشگیری در را موارد اثربخشی این

 شفاف طوربه و اجباری شود آن رعایت و تدوین هایلوک بازرسان و داخلی، حسابرسان شامل حسابداران، گروهی باید را تقلب

 و ییکار آ یادوره طوربه گروه باید این است. مدیریت حتی کارکنان همه به مربوط ها،یاستس و هایهرواین  که کند بیان

 (.1394کند )خوجوی و منصوری،  گزارش و کمیته حسابرسی مدیرهیئته به را هابرنامه اثربخشی این

 یاحرفه تردید حفظ مربوطه و قوانین رعایت به توجه-ز

 باالی سطح از استفاده با های اثرگذاریهرو و قوانین رعایت از برای اطمینان حسابرسی هاییهرو از استفاده حسابرسان باید با

داشته  مالی یهاصورتتقلب  یهااحتمال و عالئم به توجه خاصی ی قرار داده وموردبررسحسابرسی  فرآیند در یاحرفهتردید 

 را حسابرسان و است حسابرسی شواهد ارزیابی انتقادی و پرسشگرانه تفکر مستلزم است که رفتاری یاحرفه تردید باشند. یک

 حسابرسان 99بیانیه  طبق کند.یم ملزم یاحرفهتردید  و پرسشگرانه تفکر با حسابرسی همراه کار هر اجرای و یزیربرنامهبه 

 و تقلب وقوع تفکر درباره چگونگی (1 اند:یمال یهاصورت کشف تقلب و پیشگیری در حسابرسی الزامات عملکرد اجرای به ملزم

  یاحرفهتردید  حفظ با همراه تقلب ریسک توجه به با حسابرسی یهاآزمون و طراحی تقلب ریسک شناسایی جهتازآناستفاده 

 آزمون نواحی (3دارند.  آگاهی تقلب از هاآنآیا   اینکه و تقلب ریسک در خصوص مؤسسه در و دیگران مدیریت از وجوپرس( 2

 ( انجام4مدیریت هستند(.  موردتوجه کمتر که )مناطقی اندنشده آزمون مدیریت دست دیگری به جای که ییهاحساب و

 (.1394مدیریت )خوجوی و منصوری،  یهاکنترل یا زیرپاگذاری انحالل موارد کشف برای حسابرسی مشخص هاییهرو

 

 گیری:بندی و نتیجهجمع 

پذیری شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافبندیشده و طبقهگزارشگری مالی عبارت است از بازنمایی اطالعات خالصه

مند سودهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کنندگان صورتای از استفادهکه برای طیفی گسترده ایگونهبهمالی واحد تجاری، 

تقلب، فعلی عمدی است که به ارائه های عمومی بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سودآوری آن است. هدف از گزارش. واقع شود

تقلب دربرگیرنده تمام ابزار گوناگونی است که ساخته انسان . شودیمنجر م موردحسابرسیمالی  هایصورتدر  بااهمیتنادرست 

کند و شامل های دروغین یا کتمان حقیقت کسب میاست و فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیه

 تیماه ت.برای فریب دیگری اس های غیرمنصفانهها و دیگر راهکاریها یا مخفیگریتمام رویدادهای ناگهانی، ترفندها، حیله

با  ینفر مجرب و متخصص حت کیکه  سانبدین، دهدمیرا نشان  دهیبه هم چسب یریاز عناصر و مس یتقلب، ساختار ایچرخه

آن پرده  هایمحرکو  هانیتمتقلبانه و  یخود از تمام ترفندها هایارزیابیبا  تواندمیچرخه  نیا هایجنبه یگذرا به برخ ینگاه
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روز، رو به المللی ظهور و روزبههای ملی و بینهای اخیر، به اشکال مختلف در عرصهتقلب، در سال (.1388)وکیلی فرد،  بردارد

افزایش بوده و ضرورت دارد علوم مختلف ازجمله دانش حسابداری و حسابرسی؛ باهدف و رویکرد تخصیص بهینه منابع از وقوع 

شک ن اقدام نمایند. تقلب موجب ضایع شدن منابع مالی و غیرمالی جامعه گردیده و بیتقلب جلوگیری و نسبت به افشای آ

؛ تکالیفی را 450و 240استانداردهای حسابرسی ایران شماره  .(1392تنزل سطح رفاه عمومی اجتماع را به دنبال دارد )دوانی، 

ارزیابی "و  "های مالیحسابرسی صورت اشتباه  درمسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و  "برای حسابرسان مستقل پیرامون 

های مالی حسابرسی شده ، مقرر داشته است تا تقلبات احتمالی قبل از انتشار گزارش"شده در حسابرسیهای شناساییتحریف

توجه در های مالی قابلتوسط حسابرسان افشاء؛ کشف و گزارش گردد. با توجه به افزایش گزارشگری مالی متقلبانه و رسوایی

عنوان های مالی حسابرسی شده و لطمات وارده بر حرفه حسابرسی و حسابداری بههای اخیر خصوصاً بعد از انتشار گزارشسال

صورت های ها  معیارها؛ قواعد و ضوابط اعتباربخشی بهحرف تخصصی جامعه در گزارشگری مالی و اعتبار بخش به این گزارش

 شده است.ها در متن استانداردهای حسابرسی معین و وضعا تقلب در گزارشمالی و نحوه برخورد حسابرس ب

کننده تمامی تقلبات و تحریفات احتمالی بالقوه نیست. بر اساس شواهد تجربی و علمی های مالی حسابرسی شده منعکسصورت

ها و گیری از شاخصوقوع تقلبات با بهرهبینی و پیشگیری از های مالی؛ امکان پیششده و متعاقباً تحلیلموجود، تحقیقات انجام

های معمول حسابرسی هایی فراتر از روشعنوان روش یا روشهای مالی برای حرفه حسابرسی بهپارامترهای مالی مبتنی بر صورت

واقعیت های مالی، تصویر درستی از هایی از تقلب است که عناصر این صورتهای مالی شامل نشانهکه صورتهنگامیمهیا هست. 

و بازار  یاقتصاد یفشارها خبره انگلستان، تیرمدی حسابداران انجمن کنیم.عنوان تقلب تلقی میدهند، ما آن را بهرا نشان نمی

در این تحقیق؛ ابتدا با ابزارهای مناسب به کشف گزارشگری  داند.می هاسازمانعامل بروز تخلف و تقلب در سطح  ترینمهمرا 

های شده درباره تقلب را در سطح شرکتکارگیری استانداردهای حسابرسی وضعشود. سپس آثار بهخته میمالی متقلبانه پردا

گیرد. به بیان بهتر این تحقیق درصدد است پاسخ منطقی برای شده در بورس اوراق بهادار تهران، موردبررسی قرار میپذیرفته

کارگیری زارشگری مالی متقلبانه در بازار سرمایه ایران پیشنهاد کرد؟ آیا بهتوان الگویی برای کشف گها بیابد که؛ آیا میاین پرسش

آیا استانداردهای حسابرسی موجود از  استانداردهای حسابرسی در کشف گزارشگری مالی متقلبانه توفیقی داشته است یا خیر ؟

کارگیری استانداردهای حسابرسی در ایران ظرفیت بالقوه الزم برای پیشگیری از گزارشگری مالی متقلبانه برخوردار است؟ به

های کشف و پیشگیری گزارشگری مالی متقلبانه مؤثر پس از تصویب مراجع تدوین استانداردها تا چه میزان در بهبود شاخص

 ده است؟ بو
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 منابع و مآخذ:

دانش  (؛ کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری مالی متقلبانه ؛1392اعتمادی حسین و زلقی حسن ) .1

 .51شماره  1392حسابرسی سال سیزدهم تابستان 

استانداردهای حسابرسی  99مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب بر اساس بیانیه شماره ، 1382؛بولو، قاسم  .2

 )45تا  37از  -صفحه  9( 20شماره ، حسابرس ، مجلهآمریکا

شف تقلب در (. بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای ک1391پور حیدری، امید و بذرافشان، سعید ) .3

 .86-69، ص 3ارزیابی خطر تقلب مدیریت؛ پژوهش های تجربی حسابداری. سال اول، شماره 

، دانش و پژوهش حسابداری ، مجلهبازاندیشی اصطالحات حسابداری: چهار اصطالح متفاوت(، 1384پوریانسب ) .4

 )93تا  91از  -صفحه  3( 3شماره 

رشد درآمد( و معیار ( ؛رابطه معیار مالی ) اختالف 1393جهانشاد آزیتا و سرداری زاده سپیده) .5

 .13غیرمالی)رشدتعدادکارکنان( با گزارشگری مالی متقلبانه؛پژوهش حسابداری؛ شماره 

  ، 38حرفه حسابدار رسمی، حسابرس، ش  آینده و آمیز تقلب (، فعالیتهای1386) خانی، عبداهلل .6

گزارشگری مالی، مجله (، تقلب: حلقه ی پنهان در زنجیره ی امنیتی 1394خواجوی، شکراله و شعله منصوری ) .7

 کنکاش، تهران .

شماره  -، دوره ی جدیدحسابدار رسمی :، مجلهنقش حسابرسی در فرایند مبارزه با فساد(، 1392) دوانی، غالمحسین .8

  )16تا  11از  -صفحه  6( 36

پژوهشنامه  . (، رابطة بین اجتناب مالیاتی و تقلب در حسابداری شرکتها1394رضایی فرزین، جعفری نیارکی روح اله ) .9

 134-109( :26) 23 ;مالیات .

  ، مجله حسابرس،تحلیلی از کیفیت سود به عنوان ابزار مالی دادگاهی (،1392 (خلیل زادهو محمد  سرداری، روزبه .10

 68شماره  -سال پانزدهم 

(، شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورتهای مالی ،پایان نامه 1384سنجابی،آرش، ) .11

 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.

از تکنیک تحلیل عاملی در  (،بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی با استفاده1383شیخ ،محمد جواد،) .12

 شرکتهای ایرانی، رساله دکتری حسابداری،دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت .

(، توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی، فصلنامه دانش 1389صفرزاده ،محمدحسین ) .13

 .163تا  137حسابداری، شماره اول،صفحه 

 ISC/پژوهشی-علمی 45شماره ، مطالعات تجربی حسابداری مالی(، مجله 1394)آقایی؛ لیل، فرج زاده دهکردی، حسن .14

 )114تا  97از  -صفحه  18(
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