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 چکیده
ها، های مالی ایجاد شده در شرکتهای اخیر با توجه به بحرانتقلب در گزارشگری و حسابداری مالی در سال

رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که تقلب، یک مسئله سیاسی و اقتصادی شده و امروزه مجامع 
های مقابله با رفتار متقلبانه در گذار، به حرفه حسابداری و علل ایجاد تقلب در آن و همچنین راهقانون

 راستای در حسابرسی بهینه الگوی اند. از این رو در تحقیق حاضر به ارائهتوجه خاصی کرده های مالیگزارش
  عمدی مبالغ  یا حذف  گزارشگری مالی متقلبانه، تحریفمتقلبانه پرداخته شده است.  مالی گزارشگری کاهش

است که شامل بازی اعداد مالی   های صورت  کنندگان استفاده  برای فریب  مالی  های یا موارد افشا از صورت
تحقیقات  باشد. همچنین این تحقیق از نوع کیفی وبنیاد می این پژوهش از نوع تحقیقات داده شود. مالی می

باشند که شامل حسابداران عضو جامعه جامعه آماری خبرگان حسابداری میپدیدار شناسانه است و 
 مالی گزارشگری کاهشهای ها و شاخصمؤلفه  ،باشد که از آنان برای تعیین ابعادحسابداران رسمی می

 گردآوری، های الزم داده و اطالعات که پس از آناین پژوهش  شود.نظرخواهی می 1399در سال متقلبانه 

با استفاده از روش دلفی فازی پرداخته  اطالعات وتحلیل تجزیه و مدل حل به شدند، بندیطبقه و استخراج
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متقلبانه تحقیق بر اساس  مالی گزارشگری نهایی کاهش ین تحقیق مدلشده است که بر اساس نتایج ا
 حسابرسی سیستم، وجود کمیته حسابرسی در سازمان، های صنعتویژگی حسابرس، فنی های توانایی مولفه

شهرت ، های اطالعاتی حسابداریسیستم، افشای مناسب اطالعات، تاخیر در ارائه گزارش حسابرسیمستمر، 
 ،استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، الزحمه حسابرس حق، استقالل حسابرس، رسو اعتبار حساب

و کارآمد  داخلی کنترل هایحسابرسی، سیستم هایافزار نرم و کامپیوتر مانند جدید هایفناوری از استفاده
 در بتقل تجسس و کشف جلوگیری،توان بیان داشت که نهایتا میارائه گردید.  امنیت شغلی حسابرس

 شده دنیا رسمی حسابداران جدی به دغدغه بدل دیگری زمان هر از بیش امروز ها،شرکت مالی هایصورت
 تقلب، به مربوط یا واکنشی پیشگیرانه خدمات ارائه برای دیگر زمان هر از بیش را حسابداران رسمی و است
 .گیرندمی خدمت به تی،دول شبه یا دولتی هایشرکت در چه و و عام خاص سهامی هایشرکت در چه

 

 متقلبانه مالی گزارشگری ،حسابرسی ،بهینه الگوی کلمات کلیدي:

  JEL :B41- M42- M41ي بند طبقه
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 مقدمه

 وظایف بر عینی ارزیابی و دقیق نظارت از کنندمی تالش اقتصادی هایبنگاه مدیران امروز، دنیای در

 بمانند باقی مسلط و نیرومند خود، روی پیش تموضوعا برابر در تا آورند دست به اطمینان خود

 باالترین به رسیدن و سازمانی هایهدف به دستیابی برای نیز هاسازمان اقتصادی هایبنگاه بر عالوه

 حسابرسی از توان می اهداف این به رسیدن برای که کنندمی تالش سازمان در کارایی سطح

 از یکی اقتصادی واحدهای در داخلی کنترل هایسامانه مناسب استقرار و طراحی. شود استفاده

 رعایت مالی، شفافیت و پاسخگویی ارتقای عملیات، کارایی و بخشی اثر تحقق عوامل ترین مهم

 حسابرسی. رودمی شمار به مالی هایاستفاده سوء و تقلب از پیشگیری به کمک و مقررات و قوانین

 داخلی، کنترل سیستم استقرار غیرمالی، و مالی از اعم داخلی کنترل هایروش تدوین در داخلی

 ارزیابی و سیستم این بهبود برای سازنده پیشنهادهای ارائه داخلی، کنترل سیستم ارزیابی و بررسی

 هایسیستم راستا، این در و دارد کلیدی و اساسی نقشی بنگاه، منابع از استفاده کارایی و اثربخشی

 محدوده. دارد خود کار دامنه در را ویژه هایرسیدگی همچنین و عملیاتی و مدیریتی مالی،

 روشنی به باید آن گزارشگری چگونگی و سازمان در داخلی حسابرسی وظایف و هاروش ها، فعالیت

. نمایند ارزیابی را داخلی حسابرسی عملکرد دائماً صالحذی های گروه و افراد و بوده مشخص

 عملکردها اصالح و سازمان بهبود جهت در داخلی سابرسیح های فعالیت نتایج از باید نیز مدیران

 بخش در نیز و عمومی بخش در داخلی حسابداری کنترل ضعف که وجود این با. کنند استفاده

 پاسخگوی تنهایی به مالی هایصورت چون و است شده هاییدگرگونی خوش دست خصوصی

 در داوری و ارزیابی منظور به عاتاطال کسب دنبال به مدیران نیست، مدیریت اطالعاتی نیازهای

 (. 1396 باشند )تنانی و همکاران،می شانمدیریت تحت های سازمان عملیات کیفیت مورد

 فعلی عمومی، طور به ن در بر گیرنده مفاهیم قانونی متعددی در نظر گرفت. اماتوان میتقلب را 

 99بر اساس بیانیه شماره  غیرقانونی. و آوردن مزایای غیرمنصفانه دست به جهت ارادی است

استانداردهای حسابرسی آمریکا، تقلب فعل یا عملی است که به ارایه نادرست و با اهمیت در 

شود شود. البته در انگلیس، متقلب، فردی محسوب میهای مالی مورد حسابرسی منجر میصورت

توانایی های متعددی  که دارای رفتار غیر صادقانه است. تقلب اصطالحی عام و در برگیرنده همه

است که یک فرد قادر است با مهارت به کار گیرد تا مزایایی با ارائه نادرست اطالعات به دیگران 

 به توان می جمله آن از دارد، وجود مالی گزارشگری در تقلب برای متعددی هایبدست آورد. روش

 نادرست شناسایی ت،مدیری برآوردهای در تغییر حسابداری، تغییر روش های از طریق تقلب

 اشاره حسابداری استانداردهای از تفریطی و افراطی یا استفاده نادرست کاربرد ها وهزینه و درآمدها

ها و تقلب در ها به سه دسته فساد مالی، سوء استفاده از داراییبه طور کلی تقلب در شرکت. نمود
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های اخیر با داری مالی در سالشود. تقلب در گزارشگری و حسابی میبند طبقهگزارشگری مالی 

که تقلب، ها، رشد قابل توجهی داشته است، بطوریهای مالی ایجاد شده در شرکتتوجه به بحران

یک مسئله سیاسی و اقتصادی شده و امروزه مجامع قانون گذار، به حرفه حسابداری و علل ایجاد 

. اندهای مالی توجه خاصی کردهگزارشتقلب در آن و همچنین راه های مقابله با رفتار متقلبانه در 

های بزرگی هایی از رسواییهایی همچون انرون، ورلدکام و... تنها نمونههای مالی شرکترسوایی

است که بازار سرمایه آمریکا را در آغاز هزاره سوم دچار نوسان کرد و حرفه حسابرسی را در 

اً به سلب اعتماد جامعه از حسابداران و های مالی زیر سؤال برد که نهایتاعتباربخشی به صورت

گذاران، تأمین کنندگان منابع حسابرسان انجامید. رسوایی های اخیر عالوه بر آسیبی که به سرمایه

مالی، حسابرسان و... وارد آورد، موجب تحمیل هزینه های گزافی بر دوش اقتصاد، خصوصاً در 

های یک کشور جست و جو نمود. عالوه اول هزینه هایتوان آنها را در ردهجامعه آمریکا شد که می

های مالی مستقل و بر آسیب افراد داخل و خارج از شرکت از ارتکاب تقلب، کاستن اعتبار صورت

بازارهای مالی اثر منفی گسترده تری است که تقلب بر روی کارکردهای بازار دارد و نهایتاً به افزایش 

ایران نیز از رشد و آسیب این پدیده اقتصادی . گرددریسک و کاهش کارآمدی بازار منتج می

ای که در دو دهه اخیر، ارتکاب تقلب، بحث غالب مطرح بازارهای مالی مستثنی نبوده است؛ به گونه

 (. 2017)اندون و همکاران، اجتماعی داخلی بوده است  -و نهادهای اقتصادی

های های روشی معضالت و نارسائیحسابرسان داخلی به عنوان نماینده مدیران، ضمن شناسای

های داخلی، پیشنهاداتی مناسب نیز جهت استفاده بهینه از منایع موجود اجرایی و ارزیابی کنترل

شوند. یعنی حسابرسان داخلی نه تنها نمایند و حقیقتأ در حکم مشاور مدیریت ظاهر میارائه می

ها جلوگیری نمایند، بلکه سعی از وقوع آنها  را کشف و کنند که تقلبات و سوء استفادهکوشش می

ها جلوگیری دارند که موارد اتالف و اسراف منابع در عملیات سازمانی را نیز بیابند و از وقوع آن

نمایند. حسابرسی داخلی به عنوان ارزیابی مستقلی از تمام سیستم کنترل داخلی واحد اقتصادی 

های مالی و به ی شرکت در قالب مجموعه صورتتواند موجب گردد تا گزارشگری عملکرد مالمی

خصوص سود واحد تجاری به عنوان عاملی مؤثر بر قیمت بازار سهام، برآورد احتمال ورشکستگی، 

برآورد ریسک بالقوه مربوط به تحصیل سهام واحد تجاری که از محتوای اطالعاتی باالیی برخوردار 

-ها برای استفادهاظهار شده توسط شرکت است به نحوی مطلوب صورت گیرد. از آنجا که سود

ها( و بازار کنندگان از اطالعاتی مالی چون سهامداران، دولت، اعتباردهندگان )بخصوص بانک

سرمایه جهت اخذ تصمیمات مربوطه بسیار حائز اهمیت است؛ مدیریت بایستی بسیار موشکافانه 

کنند ای عمل مینترلی شرکت به گونههای مالی و کرفتار نماید تا اطمینان حاصل کند که سیستم

که اقدامات آگاهانه و دستکاری در خصوص گزارش سود جهت رسیدن به اهدافی خاص صورت 
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نگیرد. به عبارتی مدیریت بایستی با کمک عملکرد بهینه حسابرسان داخلی مانع از هرگونه مدیرت 

شود که مدیریت گفته می های تحلیل مربوطسود در واحد تجاری گردد. در مبانی نظری و مدل

یابی به اهداف یا منافعی انجام سود فرآیندی است که از سوی گروه مدیریت شرکت به قصد دست

های حسابداری و برای رسیدن به گذاری بر مخاطبان گزارشتأثیرگیرید. از این رو، مدیریت برای می

(. 2017)آمارا و همکاران، کنند اهداف و منافع مورد نظر، سودهای گزارش شده را مدیریت می

حسابرسان به طور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین و 

کنند. براین اساس، استانداردهای ی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی میریز برنامه

ستم کنترل داخلی ، به ضرورت ارزیابی کیفیت سی315شماره  پذیرفته شده حسابرسی دراستاندارد

به وسیله حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی و محیط کنترل 

 الگوی هدف اصلی در این تحقیق ارائه کنند.داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می

دلفی فازی متقلبانه با استفاده از روش تحلیلی  مالی گزارشگری کاهش راستای در حسابرسی بهینه

 در حسابرسی هایشاخص و هاباشد و به دنبال رسیدن به پاسخ این پرسش بوده که ابعاد، مؤلفهمی

 کدامند؟ متقلبانه مالی گزارشگری کاهش راستای

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق. 1

ی و گزارش اطالعات مالی به منظور بند طبقهگیری توان فرایند شناسایی اندازه حسابداری را می

اهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف فر

ای داشته است و از کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل مالحظه

های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل  ثبت نسبتاً ساده در دوران باستان، تا سیستم

افته است. اما در جریان این تغییرات و تحوالت هدف نهایی حسابداری یعنی تأمین اطالعات ی

استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطالعاتی است 

ی، بند طبقهی، آور جمعهای اطالعاتی مدیریت، وظیفه  ترین زیر مجموعه سیستم که به عنوان مهم

های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه  و ارائه گزارش تلخیص

بیشتر استفاده کنندگان این اطالعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت 

و  های مختلف استفاده کنندگان اطالعات مالی داردهایی که در قبال گروه ولیتئبنابر وظایف و مس

های تجاری یا تأمین کنندگان مالی بنگاه، اطالعات  همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف

ها جهت  دهد. این گزارش یمختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار م

شود و صحت این اطالعات و  کنندگان خارجی اطالعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می استفاده

های مالی،  گردد. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گزارش
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اثرات و نتایج منفی به همراه دارد که شامل مواردی مانند تغییر حسابرس، افزایش هزینه سرمایه، 

ایر های مالی نسبت به این گزارشات، کاهش بازده سهام و نظ کنندگان صورت سلب اطمینان استفاده

های  باشد. مدیران برای کاهش این اثرات منفی، احتماالً اقدام به تغییر برخی از سیاست آن می

مدیران، ممکن است به  1نمایند. تغییرات در رفتار گزارشگری مالی گزارشگری مالی خود می

 ها در گزارشگری مالی باشد.  کاری آن هایی از جمله تغییر در سطح محافظه صورت

 

 در گزارشگري ماليتقلب . 1-1

  برای فریب  مالی  های یا موارد افشا از صورت  عمدی مبالغ  یا حذف  گزارشگری مالی متقلبانه، تحریف

شود. بازی اعداد مالی،  مالی است که شامل بازی اعداد مالی می  های صورت  کنندگان استفاده

کنندگان  استفاده سازی برداشت  های حسابداری ساختگی برای دگرگون کارگیری روش به

 های مالی از عملکرد تجاری شرکت است. صورت

کارگیری یک یا چند روش برای بازی با اعداد مالی  های حسابداری ساختگی یعنی به روش

ای متهورانه و هرگونه اقدامی برای مدیریت  گونه های حسابداری به کارگیری رویه شامل انتخاب و به

 شرح زیر است: با اعداد مالی به های بازی یا هموارسازی سود. روش

ای که منجر به  گونه های حسابداری به کارگیری آگاهانه رویه حسابداری متهورانه: انتخاب و به

کارگیری رویه انتخاب شده،  ویژه سود بیشتر شود. ممکن است به نظر، به دستیابی به نتایج مورد

ای پویا که  گونه ت سود: دستکاری سود بهمطابق با استانداردهای حسابداری باشد یا نباشد. مدیری

منجر به دستیابی به هدف از پیش تعیین شده، شود. سود هدف ممکن است توسط مدیریت، 

ای از  بینی تحلیلگران یا برای حفظ روند سود، تعیین شده باشد. هموارسازی سود: گونه پیش

د عادی آن طراحی شده است. مدیریت سود که برای از بین بردن افت و خیزهای سود نسبت به رون

های خوب برای استفاده از  هموارسازی سود شامل مراحلی برای نگهداشت )انبار کردن( سود در سال

های  همواره این ریسک وجود دارد که صورت هایی است که سود، چندان خوب نیست. آن در سال

تقلبانه عبارت است از مالی دچار گزارشگری مالی متقلبانه شده باشد. ریسک گزارشگری مالی م

سازی نامیده  اینکه بنگاه اقتصادی به عمد نتایج مالی خود را تغییر دهد که این اغلب حساب

هرگاه بنگاهی «: دستکاری سود و زیان»شرح زیر است:  سازی به های عمومی حساب شود. روش می

. 1کار برد:  فنون را بهتواند هر یک از این  بخواهد سودش )برای مثال سود خالص( را بزرگ کند؛ می

ها. گرچه  نمایی هزینه . کم4نمایی درآمدها و  . بیش3ها،  نمایی بدهی . کم2ها،  نمایی دارایی بیش

خواهند نتایج را بدتر  ها می های مشهور برای باال بردن سود رخ داده است؛ برخی از بنگاه بیشتر تقلب

                                                                                                                   
1 Financial Reporting Behavior 
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نمایی سود و  های بزرگ دقیقا عکس روشهای دستیابی به این هدف  از واقع گزارش کنند. روش

 شامل:

 ها، است. نمایی هزینه . بیش4نمایی درآمدها و  . کم3ها،  نمایی بدهی . بیش2ها،  نمایی دارایی کم

تواند بدون تغییر سود یا زیان خالص نیز  یک بنگاه اقتصادی می«: بندی نادرست معامالت طبقه»

های گوناگون مرتبط به  نمایی حساب نمایی و بیش با کمنتایج مالی را تحریف کند. چنین تحریفی 

توانند با  ها می بنگاه«: ها تغییر یادداشت»ماند.  دهد ولی سود بدون تغییر باقی می یک مبلغ رخ می

های مالی را گمراه کنند.  های توضیحی، خوانندگان صورت شده در یادداشت دستکاری افشای انجام

های  های توضیحی صورت را افشا نکند یا ارقام مندرج در یادداشتمدیریت ممکن است موارد مهمی 

ای پیچیده( برای فریب دادن خوانندگان  مالی را تغییر دهد؛ این را روشی ساده )گرچه تا اندازه

دانند. برای نمونه، ممکن است برای بهتر نشان دادن سود عملیاتی، برخی از  های مالی می صورت

بندی شود. بازی اعداد مالی و گزارشگری مالی  عنوان عملیاتی طبقه درآمدهای غیرعملیاتی به

گیری مبتنی بر اقالم  افزاید و تصمیم کنندگان را می متقلبانه، نبود تقارن اطالعاتی میان استفاده

کنندگان ناآگاه خواهد شد. یکی از  های مالی، موجب زیان استفاده دستکاری شده در صورت

توزیع متقارن ثروت و انتقال ثروت از افراد ناآگاه از تقلب به افراد آگاه از  پیامدهای این گونه تقلب،

ترین گونه تقلب  های مالی گران آمده است که تقلب صورت ACFE 2012آن است. در گزارش سال 

ها بیشترین فراوانی  استفاده از دارایی کند. با وجود این، سوء است؛ یعنی بیشترین زیان را تحمیل می

استفاده از موقعیت شغلی نیز بین این دو قرار گرفته است. در نتیجه، حسابرسان و   ته و سوءرا داش

های مالی باید همواره به ریسک گزارشگری مالی متقلبانه توجه  کنندگان صورت همچنین استفاده

رش داشته باشند؛ به ویژه هنگامی که انگیزه و شواهد گزارشگری مالی متقلبانه وجود دارد. در گزا

ها، پیشنهاد درخصوص بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت 1کمیته بلو ریبون 1999سال 

 شرح زیر آمده است: به 8شماره 

کند استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل را ملزم سازد که قضاوت کمیته پیشنهاد می“

های اده در تهیه صورتخود دربارة کیفیت )و نه صرفاً قابلیت قبول( اصول حسابداری مورد استف

مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحثه باید شامل مسائلی نظیر شفافیت 

وردهای حسابداری آکاری )بدبینی( اصول و بر افشای مالی و درجه تهاجمی )خوشبینی( یا محافظه

ته و توسط حسابرسان کار رف های مالی بههای مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورتو سایر تصمیم

ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را گونه مستقل بررسی شده است. این الزام باید به

 ”.تشویق کند و از زبان استاندارد شده و غیرمنعطف بپرهیزد

                                                                                                                   
1 Blue Ribbon 
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را اصالح  61در پاسخ به این پیشنهاد، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی شماره 

 یشنهاد فوق را الزامی نمود.کرد و پ

کیفیت »کوشند  های جدید، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت میدر پرتو الزام

( AICPA، انجمن حسابداران رسمی آمریکا )2000را تعریف کنند. در آوریل « گزارشگری مالی

هایی را ه از موضوعرهنمودی در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گرو

هرحال، دربارة کیفیت   توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به که مدیریت و حسابرسان می

معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد “فقط گفته شده است که: 

سمت و سوی  61های مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره استفاده در تهیه صورت

های مالی دارد، شامل بحث و مذاکره با کمیته حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورت

تواند مبنایی  طرفی و ثبات رویه سوق داد. این خصوصیات می بیان صادقانه، قابلیت رسیدگی، بی

 2ه مفهومی شماره ها در بیانیبرای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد، زیرا این ویژگی

عنوان خصوصیات مطلوب اطالعات مالی ارائه شده  ( بهFASBهیئت استانداردهای حسابداری مالی )

 ”.است

، برای ارزیابی کیفیت 2طبق اطالعات موجود، مدل جامعی فراتر از بیانیه مفهومی شماره 

 گزارشگری مالی طراحی نشده است. 
 

 مروري بر پیشینه تحقیق. 1-2

راه های تقلب حسابداری؛ گردآوری اطالعات »( تحقیقی را تحت عنوان 2018) 1مکارانآندون و ه

های تقلب در پژوهش در نظر داشته تا راهاند. این انجام داده« از استرالیا و تجزیه و تحلیل آنها

حسابداری را کشف کند و بر نگرش های مبتنی بر موقعیت و عناصر موقعیتی تأکید کرده است. در 

کیفی بر روی اطالعات انجام شده است. این اطالعات از طریق  -تحقیق نوعی تحلیل محتواییاین 

 2017تا  2001تقلب حسابداری در استرالیا در طول سال های  192های مربوط به پایگاه داده

گزارش شده بود. تجزیه و تحلیل انجم شده چهار مسیر مختلف برای تقلب حسابداری نشان داد که 

ستند از: پاسخ دهندگان بحران، سوء استفاده گران، فرصت طلبان و انحراف جویان. نتایج عبارت ه

 .حاصل بر اهمیت نگرش موقعیتی در تعدیل ویژگی ذاتی تأکید داشته است

تقلب حسابداری، حسابرسی و نقش »( تحقیقی را تحت عنوان 2017) 2لیسیک و همکاران

 سیاسی حقوقی، اقتصادی، انداز از چشمدر این پژوهش  انجام داده اند.« تحریم های دولت در چین

                                                                                                                   
1 Andon, et al 
2 Lisic, et al 
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های حسابداری، بررسی حسابرسان بر انجام تقلب تأثیرفرد چین استفاده شده است تا  به منحصر و

شود. هم چنین، بررسی شده است که آیا شرکت های حسابرسی بزرگ، احتمال بروز تقلب 

این کشور، بازار نوظهوری است که در آن دهند یا خیر؟ های مالی در چین را کاهش می صورت

های دولتی شدیدی روبرو هستند، اما قوانین و مقررات کمی برای عدم موفقیت حسابرسان با تحریم

حسابرسی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که احتمال کمتری وجود دارد که 

شوند، مرتکب های بزرگ حسابرسی میز شرکتهایی که با استفاده اها با استفاده از شرکتشرکت

های مربوط به برای صنایع تحت کنترل و برای تقلب تأثیرهای مالی شوند. این های صورتتقلب

های دولت در اطمینان حاصل کردن از کیفیت تر است. نتایج حاصل بر نقش تحریمدرآمد شدید

المللی های حسابرسی بینکه به شرکت حسابرسی تأکید دارد و مفاهیم عملی مهمی را در بردارد

 .کمک کرده است تا به صورت موفقیت آمیزی در چین رقابت کنند

های متغیرهای تقلب صورت تأثیرای تحت عنوان در مقاله 1(2017) عبدالخلیق، اسنوبال وراگ

سازمانی ها وهم چنین دومتغیر  تقل، روش پردازش الکترونیکی دادهریزی حسابرسی مس مالی بر برنامه

دهد سطح های ایشان نشان میی کار حسابرسی مورد بررسی قراردادند. نتایج بررسیریز برنامهو

گذار بر برنامه  تأثیردهند مهم ترین عامل سازمانی که حسابرسان داخلی نسبت به آن گزارش می

ایشان را توان میزان اتکا به  فزایش بی طرفی حسابرسان داخلی میحسابرسی است به عبارتی با ا

 افزایش داد.

 احتمال بر داخلی حسابرسی ساختار ( در پژوهشی به بررسی تاثیر1398داداشی و همکاران )

تهران پرداختند. ایشان  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی هایصورت در تقلب

 داخلی، کنترل انهسام ارتقاء شرکتی، حاکمیت تقویت برای داخلی حسابرسی بیان داشتند که وجود

 و داخلی سطح در گزارشگری در شفافیت از یابی اطمینان و راهبردی ریسک مدیریت به کمک

 واحد ساختاری هایویژگی تاثیر بررسی تحقیق این هدف. است انکارناپذیر ضرورتی سازمانی، برون

 125 هایداده از منظور بدین. باشدمی مالی هایصورت در تقلب وقوع احتمال بر داخلی حسابرس

 تصدی، دوره تخصص، کارکنان، تعداد. است شده استفاده 1394 الی 1391 هایسال طی شرکت

 مورد پژوهش، این در که اندهبود داخلی حسابرسی هایویژگی از قدمت، و تحصیلی مدرک تجربه،

 از استفاده اب و هاشرکت مالی نسبت هفت مقادیر اساس بر نیز تقلب احتمال. اندگرفته قرار بررسی

 یها داده. است گرفته قرار سنجش مورد( 1394) زارع توسط شده ارائه ژنتیک ریزی برنامه مدل

 بیانگر هایافته. اندگرفته قرار تحلیل مورد استاتا افزار نرم و الجیت رگرسیون طریق از شده گردآوری

 دوره همچنین. دارد اریمعناد و منفی تاثیر تقلب، احتمال بر داخلی حسابرس تجربه که بود آن

                                                                                                                   
1 Abdel-khalik, Snowball & Wragge 
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 سایر سوی از معناداری اثر اما. دارد معناداری و مثبت اثر تقلب، احتمال بر داخلی حسابرس تصدی

 .نشد مشاهده مالی های صورت در تقلب رخداد احتمال بر داخلی حسابرسی هایویژگی

 و اخالقی جو میان رابطه ( در پژوهشی به بررسی بررسی1397بی مهد و گل محممدی )

ایران پرداختند.  حسابرسی حرفه در اختیاری گزارشگری مدل طریق از تقلب مورد در هشداردهی

 کاهش موجب تواند می سازمانی خطاکاری درباره حسابرسان ایشان بیان داشتند که هشداردهی

 نفر 330 میان را تقلب مورد در هشداردهی بر جواخالقی ثیرتأ حاضر تحقیق. شود مالی های رسوایی

 بررسی 1396 سال در را حسابرسی سازمان و حسابرسی خصوصی موسسات در شاغل حسابرسان زا

 قلمداد همبستگی-توصیفی روش حیث از و کاربردی هدف ازحیث رو پیش تحقیق نماید. می

 به و پردازدمی بینی پیش مدل بر مبتنی روابط برحسب هافرضیه آزمون به تحقیق این. گردد می

 طریق از پژوهش هایداده. است استنباطی آمار روش از متغیرها رگذاریتاثی تعیین دنبال

 تحلیل مورد آموس، افزار نرم کمک به ساختاری معادالت از استفاده با و شده آوری جمع پرسشنامه

 سه از مولفه دو و دهیهشدار بر اخالقی جو که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. است گرفته قرار

 حسابرسان برداشت شامل دارند قرار جواخالقی ثیرتأ تحت که ایمولفه دو. است رتاثیرگذا آن مولفه

 مورد در هشداردهی عمل عواقب از حسابرسان برداشت و هشداردهی قبال در فردی مسئولیت از

 های هزینه از حسابرسان برداشت گیرد، نمی قرار اخالقی جو ثیرتأ تحت که ایمولفه و باشدمی تقلب

 خصوص در را سودمندی اطالعات پژوهش این نتایج. باشدمی تقلب مورد در داردهیهش به مربوط

 آن کنندگان استفاده اختیار در حسابرسان دهیهشدار بر آن ثیرتأ و حسابرسی موسسات جواخالقی

 .بگیرد قرار استفاده مورد حرفه اخالقی اصول تدوین برای ریزی برنامه در تواند می و داده قرار

قصد  بر مؤثر عوامل اولویت تعیین و بندی ل مد»( پژوهشی را با عنوان 1396راهیمی )نمازی و اب

 سازمانی، عدالت عوامل تأثیر منظور، بدین اند.انجام داده« حسابداران توسط مالی هایگزارش تقلب

 شدت و دینداری فعال، شخصیتی ویژگی گزارشگری، شخصی هزینه مورد گزارشگری، در نگرش

 جامعه و است پیمایشی های پژوهش نوع از پژوهش، است. این قرار گرفته بررسی مورد اخالقی

 زیر کلیه کارکنان و میانی مدیران مالی، مدیران حسابداری )شامل کارکنان را پژوهش آماری

سال  در تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده هایسازمانی( شرکت نمودار در آنها مجموعه

 مربعات حداقل استفاده از رگرسیون با هافرضیه آزمون از حاصل اند. نتایجتشکیل داده  1395

 گزارشگری، ویژگی مورد در نگرش سازمانی، عدالت که متغیرهای است این بیانگر معمولی

 داخلی گزارش قصد بر معناداری و تأثیر مثبت اخالقی، دارای شدت و دینداری فعال، شخصیتی

 نیست. مدل گزارشگری معنادار شخصی هزینه متغیر تأثیر هک حالی در هستند، موارد تقلب

 نگرش در آن از پس و اخالقی شدت سازمانی، عدالت که است آن حاکی از نیز پژوهش برآوردی
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 حاصل است. نتایج مالی اقالم در تقلب موارد گزارش بر قصد تأثیر بیشترین دارای گزارشگری مورد

 پیاده در که است پتانسیل این دارای عدالت سازمانی تئوری که است این بیانگر نیز این پژوهش از

 افزایش منظور به داشته باشد. همچنین مشارکت تقلب موارد اثربخش گزارش های مکانیزم سازی

 راهکارهایی به شوند، توجه می اجرا تقلب موارد ترویج گزارش هدف با که هاییمکانیزم اثربخشی

 بر تأثیر مثبتی توانندمی که دینی فرهنگی و هایبرنامه و القاخ آموزشی هایبرنامه اجرای مانند

 .اهمیت بوده است حائز بگذارند، نگرش و دینداری

مالی  هایصورت در تقلب و حسابرسی ( در پژوهشی به بررسی کیفیت1395اعتمادی و عبدلی )

 شده انجام ریحسابدا تقلب بروز بر حسابرس کیفیت تاثیر بررسی هدف با حاضر پرداختند. پژوهش

 با هاییشرکت مالی هایصورت در تقلب بروز احتمال آیا اینکه بررسی به پژوهش این در. است

 باالتر حسابرسی کیفیت اثر کلی، طور به. است شده پرداخته یابد،می کاهش باالتر حسابرس کیفیت

 48) تهران هادارب اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در مالی هایصورت در تقلب بروز کاهش در

 برای. است شده بررسی 1393 تا 1388 زمانی بازه طی( غیرمتقلب شرکت 48 و متقلب شرکت

 نشان پژوهش هاییافته. است شده استفاده لجستیک رگرسیون از پژوهش هایفرضیه آزمون

 حسابرس تخصص حسابرس، تصدی دوره حسابرس، اندازه بین معناداری و منفی رابطه که دهد می

 وضعیت امتیاز و طوالنی تصدی دوره طول با صنعت در متخصص حسابرسی موسسه صنعت، در

 این بیانگر کلی طور به نتایج. دارد وجود مالی هایصورت در تقلب با حسابرسی کیفیت و کنترل

 .است کمتر تقلب به هاشرکت ارتکاب باشد باالتر حسابرسی کیفیت ها،شرکت در چه هر که است

 

 تحقیق روش شناسي. 2

 کشف استقرائی برای رویکرد یک بنیاد، داده باشد. روشبنیاد می این پژوهش از نوع تحقیقات داده

 شناسایی هاداده اساس بر پژوهش موضوع مهم مفاهیم تا دهدمی ارائه سازوکاری و است مفاهیم

قیقات به دسته باشد. این تحهمچنین این تحقیق از نوع کیفی و تحقیقات پدیدار شناسانه می. شوند

شود که محقق درصدد بررسی تجربیات نمونه مورد بررسی پیرامون های کیفی گفته میروش

ها با آوری دادهبا توجه به نوع این پژوهش که توصیفی است، جمعمتغیرهای مورد بررسی است. 

ر اساس ادبیات استفاده از ابزار پرسشنامه به شکل میدانی به اجرا در خواهد آمد. که پرسشنامه نیز ب

تحقیق و بازخورد نظرات خبرگان و اساتید دانشگاهی تدوین خواهد شد. روایی صوری و محتوایی، 

از طریق ارائه پرسشنامه به برخی از استادان و خبرگان و اینکه آیا سواالت برای سنجش متغیرها 

اصالح گردید خواهد  مناسب هستند، سنجیده شده و نیز با استفاده از تحلیل روایی سازه پرسشنامه
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های این تحقیق از طریق آلفای کرونباخ مورد ارزیابی شد و در پایان به منظور سنجش پایایی آزمون

 گیرد.قرار می
 

 جامعه و نمونه آماري. 3

باشند که شامل حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی جامعه آماری خبرگان حسابداری می

متقلبانه در سال  مالی گزارشگری های کاهشها و شاخصمؤلفه  عاد،است که از آنان برای تعیین اب

: خبره به معنای آگاه، زبردست، متخصص و مطلع بوده و به فردی خبرهشود. نظرخواهی می 1399

شود که در حوزه مورد بررسی دارای تجربه، تخصص و آگاهی کامل باشد. در این تحقیق گفته می

امعه حسابداران رسمی که دارای تجربه طوالنی در این حوزه خبرگان شامل حسابداران عضو ج

گیری در دسترس استفاده شده است و در ابتدا باشند. همچنین در این تحقیق از روش نمونه

آوری خواهد شد، سپس به منظور بررسی دیدگاه های مورد نیاز به روش تحلیل اسنادی جمع داده

عه حسابداران رسمی از روش مصاحبه نیمه ساختار متخصصان، صاحب نظران حسابداران عضو جام

 شود.  یافته و تجزیه و تحلیل دلفی فازی استفاده می
 

 نتایج آماري. 4

 آمار توصیفي. 4-1
آوری شده را پردازش کرده و  توان اطالعات جمعها می هایی را که به وسیله آنبه طور کلی، روش

پردازد و هدف  آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می نامند. این نوعخالصه نمود، آمار توصیفی می

 از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است.
 

 جنسیت. 4-1-1

گونه که در این دهد. همانرا نشان می جنسیت افراد نمونه برحسب گویان پاسخ توزیع 1جدول 

 باشند.ز افراد نمونه زن میدرصد ا 20درصد از افراد نمونه مرد و  80جدول نمایان است، 
 

 گویان برحسب جنسیتتوزیع پاسخ .1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 20 4 زن

 80 16 مرد

 100 20 جمع

 نتایج کسب شده پژوهش: منبع
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 . توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت1نمودار 

 منبع: نتایج کسب شده پژوهش

 

 سابقه خدمت .4-1-2
گونه که در این جدول نمایان است، افراد با دهد. همانرا نشان می هسابقه کاری افراد نمون 2جدول 

کمترین درصد را در جامعه  5تا  1سال بیشترین و افراد با سابقه کاری  25سابقه کاری بیش از 

 دارند.

 

 توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کار . 2جدول 

 درصد فراوانی سابقه کار

 5 1 سال 5تا  1

 15 3 سال 15تا  6

 35 7 سال 25تا  16

 45 9 سال 25بیش از 

 100 20 جمع

 منبع: نتایج کسب شده پژوهش

 

 جنسیت

 زن مرد
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 توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کاري .2نمودار

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع

 

 میزان تحصیالت. 4-1-3
قابل مشاهده است، بیشتترین تعتداد مشتاهدات مربتوط بته افتراد دارای  3گونه که در جدول همان

 درک تحصیلی دکتری بوده و کمترین تعداد مشاهدات مربوط به افراد دارای مدرک لیسانس است.م

 

 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیالت .3جدول

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی 

 45 9 فوق لیسانس

 55 11 دکتری

 100 20 جمع

 نتایج کسب شده پژوهشمنبع: 

 

 

 

 

 سابقه کار

 سال 25بیش از  سال 25تا  16 سال 15تا  6 سال 5تا  1
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 یالتتوزیع پاسخگویان برحسب تحص .3نمودار

 نتایج کسب شده پژوهشمنبع: 

 

 شناسایي عوامل بهینه. 4-2

 و مدل حل به شدند، بندیطبقه و استخراج گردآوری، های الزم داده و اطالعات که پس از آن

باشند  شده اعداد و ارقامی بدون معنی می آوری های جمع پردازیم. داده اطالعات می تحلیل و  تجزیه

ها به منظور تحقق اهداف پژوهش کمک گرفته  دار کردن آن نیهای کمی برای مع که از روش

های  عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی از پایه تحلیل اطالعات به و  شود. تجزیه می

های تحقیقی تا رسیدن به  رود که به وسیله آن کلیه فعالیت اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می

وند. به عبارتی در این بخش پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله یا ش یک نتیجه کنترل و هدایت می

کند؛ لذا ذکر این نکته ضروری  وتحلیل استفاده می های مختلف تجزیه شده، از روش سواالت تدوین

های پژوهش کافی  تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش آمده به دست های به وتحلیل داده است که تجزیه

شده از منابع تحقیق که به  ها نیز الزم است. در ادامه عوامل شناسایی ن دادهنیست، تعبیر و تفسیر ای

شوند. سپس  اند، معرفی می نظران و متخصصان با استفاده از روش دلفی فازی رسیده تایید صاحب

گردد. سپس ماتریس اولیه و  آوری می سازی ساختاری تفسیری جمع های پرسشنامه روش مدل داده

ازآن نمودار  شود. پس گردد و در نهایت سطوح مدل تعیین می ایی تشکیل میماتریس دسترسی نه

 گردد. شده، ترسیم می قدرت نفوذ و وابستگی عوامل شناسایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فوق لیسانس
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 عوامل بهینه حسابرسي در راستاي کاهش گزارشگري مالي متقلبانه. 4-2-1

بهینه حسابرسی یار مع 26با استفاده از مطالعات صورت گرفته و ارزیابی صورت گرفته در مقاالت، 

 گردند: گردید که به شرح زیر ارائه میدر راستای کاهش گزارشگری مالی متقلبانه 

 

 معیار بهینه حسابرسي در راستاي کاهش گزارشگري مالي متقلبانه .4جدول 

 شاخص ردیف شاخص ردیف

 خودبینی و بیش اعتمادی مدیران 14 شهرت و اعتبار حسابرس 1

 15 های صنعتویژگی 2
های جدید مانند کامپیوتر و استفاده از فناوری

 های حسابرسیافزار نرم

 امنیت شغلی حسابرس 16 استقالل حسابرس 3

4 
نوع موسسه حسابرسی )دولتی یا 

 خصوصی(
 درستکاری و حسن شهرت مدیریت 17

 18 آموزش کارکنان بخش حسابرسی 5
ایجاد محدودیت در دسترسی به اطالعات 

 توسط کارفرما

 های اطالعاتی حسابداری سیستم 19 فوذ مدیریتن 6

7 
های گزارشگری مالی استاندارد

 المللی بین
 وجود کمیته حسابرسی در سازمان 20

 اثربخشی سیستم حسابداری 21 های صحیح حساببند طبقهعدم رعایت  8

 های کنترل داخلی کارآمدسیستم 22 های حسابداریکفایت ثبت 9

10 
سابرس مانند های فردی حویژگی

 مهارت، دانش، اخالقیات
 ساختار مالکیت شرکت 23

 الزحمه حسابرسحق 24 تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی 11

 نبود سیستم بهای تمام شده 25 توانایی فنی حسابرس 12

 افشای مناسب اطالعات 26 سیستم حسابرسی مستمر 13

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع
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شناسایی گردید، هینه حسابرسی در راستای کاهش گزارشگری مالی متقلبانه معیار ب 26آنکه  از  پس

شاخص در سه مرحله بین اساتید و  14با استفاده از روش دلفی فازی، یک اجماع نظر بر سر 

 گردد: های مرتبط صورت گرفت که نتایج آن در ادامه ارائه می متخصصان حوزه
 

 لبانههاي کاهش گزارشگري مالي متق شاخص .5جدول 

 ها شاخص ردیف

 توانایی فنی حسابرس 1

 های صنعتویژگی 2

 وجود کمیته حسابرسی در سازمان 3

 ی مستمرحسابرس سیستم 4

 تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی 5

 افشای مناسب اطالعات 6

 های اطالعاتی حسابداریسیستم 7

 شهرت و اعتبار حسابرس 8

 استقالل حسابرس 9

 الزحمه حسابرسحق 10

 المللیاستانداردهای گزارشگری مالی بین 11

 حسابرسی هایافزار نرم و کامپیوتر مانند جدید هایفناوری از استفاده 12

 های کنترل داخلی کارآمدسیستم 13

 امنیت شغلی حسابرس 14

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع
 

 متغیرها برآیند نظرخواهي از متخصصان در مورد ارتباط .4-2-2

پس از . در این مرحله، براساس تکنیک مدل تفسیری ساختاری مراحل زیر انجام پذیرفته است

ها، نظرات متخصصان تجمیع شد. تجمیع نظرات بر اساس فراوانی نظرات  آوری پرسشنامه جمع

مربوط به  1عدد دهی شد. عدد  4تا  1نوع رابطه بین  4صورت گرفت. بدین منظور به هر یک از 

مربوط به رابطه ستون به  3(، عدد Xمربوط به هم نیاز و رابطه مشترک ) 2(، عدد Oون رابطه )بد

گیری صورت گرفت. در  (. سپس میانگینVمربوط به رابطه سطر و ستون ) 4( و عدد Aسطر )

 4تا  3باشد هم نیاز، بین  3تا  2، باشد بدون رابطه، بین 2تا  1آمده بین  دست صورتی که عدد به

باشد رابطه سطر به ستون در نظر گرفته شد. در  5تا  4د رابطه ستون به سطر و زمانی که بین باش
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شده ارائه  نهایت برآیند نظرات مورد محاسبه قرار گرفت که در جدول زیر این برآیند محاسبه

 .گردد می

 

 ها برآیند نظرخواهي در مورد ارتباط شاخص .6جدول

 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 V V O X V V V O O X V O V  

2 V A A A A X A A A X V X   

3 V O O A A X A V A V X    

4 X A O A A A A X X A     

5 
A A A A X V X A O      

6 
O A O X X X A V       

7 
V X X A O V X        

8 
V A O A V A         

9 
V A O V A          

10 X A O A           

11 V X O            

12 O V             

13 
V              

14               

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع

 

 تشکیل ماتریس دستیابي. 4-2-3

توان به  به اعداد صفر و یک بر حسب قواعد زیر می SSIMبا تبدیل نمادهای روابط ماتریس 

 SSIM( در ماتریس i,jاگر خانه )( باشند: الف رت میماتریس دستیابی رسید. این قواعد بدین صو

گیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه  می 1گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد  Vنماد 
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(j,iعدد صفر می ) ( اگر خانه )گیرد. بi,j در ماتریس )SSIM  نمادA  گرفته است، خانه مربوطه در

گیرد. ج( اگر خانه  می 1( عدد j,iو خانه قرینه آن یعنی خانه )گیرد  ماتریس دستیابی عدد صفر می

(i,j در ماتریس )SSIM  نمادX  گیرد و  می 1گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد

گرفته  Oنماد  SSIM( در ماتریس i,jگیرد. د( اگر خانه ) می 1( عدد j,iخانه قرینه آن یعنی خانه )

( هم j,iگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) اتریس دستیابی عدد صفر میاست، خانه مربوطه در م

 گیرد. عدد صفر می
 

 تشکیل ماتریس دستیابي .7جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

5 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

6 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

7 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

12 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

13 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع

 

 تشکیل ماتریس دسترسي نهایي .4-2-4

بایست سازگاری درونی آن برقرار شود. به  اینکه ماتریس اولیه دستیابی به دست آمد، می از  پس

بایست  شود می 3هم منجر به متغیر  2شود و متغیر  2یر منجر به متغ 1عنوان نمونه اگر متغیر 

شود و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نبود باید ماتریس  3نیز منجر به متغیر  1متغیر 

 نشان داده 1*شده و روابطی که از قلم افتاده جایگزین شوند. در ماتریس نهایی اصالحات با  اصالح
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هم  1باشد، پس حتما باید  می 7نیاز  نیز پیش 3باشد و  می 3نیاز  پیش 1شده است. به عنوان مثال  

شده بود. در جدول بعدی  درج 0باشد؛ اما در جدول قبلی در خانه هفتم سطر اول عدد  7نیاز  پیش

درج گردید. بدین ترتیب ماتریس دسترسی  1*جای صفر عدد  شده است؛ یعنی به این رابطه اصالح

 .گردد یم مینهایی به شکل زیر ترس

 

 تشکیل ماتریس دسترسي نهایي .8جدول 

 نفوذ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 1 1 *1 1 1 *1 *1 1 1 1 1 0 1 1 13 

2 *1 1 1 1 1 *1 *1 *1 1 *1 *1 0 0 1 11 

3 *1 1 1 1 1 *1 1 *1 1 *1 *1 *1 *1 1 14 

4 0 *1 1 1 *1 1 1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 1 13 

5 1 1 *1 1 1 *1 *1 1 1 1 *1 0 *1 *1 13 

6 *1 1 1 1 *1 1 1 *1 1 1 1 *1 *1 *1 14 

7 *1 1 *1 1 1 *1 1 1 1 *1 *1 1 1 1 14 

8 *1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 *1 *1 *1 1 14 

9 *1 1 1 1 1 1 *1 1 1 *1 1 0 0 1 12 

10 *1 1 1 1 1 1 *1 *1 1 1 *1 0 0 1 12 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1 *1 1 1 14 

12 *1 1 *1 *1 1 *1 1 *1 *1 *1 1 *1 1 *1 14 

13 *1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 *1 *1 1 1 14 

14 *1 *1 *1 1 1 *1 *1 *1 *1 1 *1 0 0 1 12 

  14 10 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 وابستگي

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع

 

 تعیین سطوح مدل. 4-2-5

سی نهایی، باید سطوح مدل مشخص گردد. بدین ترتیب مجموعه پس از محاسبه ماتریس دستر

ها و مجموعه مشترک  گردد و چنانچه خروجی های هر یک از عوامل مشخص می ها و خروجی ورودی

باشد. در غیر این صورت باید به سطح  شده یکسان باشد، آن عامل مربوط به همان سطح می محاسبه

 گردد: بندی عوامل ارائه می ل از سطحبعدی منتقل گردد. در ادامه نتایج حاص
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 1تعیین عوامل سطح  .9جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودي مجموعه خروجي عوامل

توانایی فنی 

 حسابرس

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

.11.13.14 

1.2.3.5.6.7.8.9.10.1

1.12.13.14 

1.2.3.5.6.7.8.9.10.1

1.13.14 
 

های ویژگی

 صنعت

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

.11.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

.11.14 
1 

وجود کمیته 

حسابرسی در 

 سازمان

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 
1 

 ستمیس

 یحسابرس

 مستمر

2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 
 

تاخیر در ارائه 

گزارش 

 حسابرسی

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

.11.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

.11.13.14 
1 

 افشای مناسب

 اطالعات

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 
1 

سیستم های 

 اطالعاتی

 حسابداری

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 
1 

شهرت و اعتبار 

 حسابرس

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 
1 

استقالل 

 حسابرس

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.14 
1 

الزحمه حق

 حسابرس

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.14 
1 

استانداردهای 

گزارشگری مالی 

 بین المللی

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 
1 
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 ب شده پژوهشنتایج کسمنبع: 

 

عامل مربوط به سطح اول )آخرین سطح  10شود که  آمده مشخص می دست با توجه به نتایج به

گردند و ادامه محاسبات  عامل از محاسبات حذف می 10باشند. بدین ترتیب این  اثرگذاری( می

(، 2) صنعتهای ویژگیعامل عبارتند از:  10پذیرد. اعداد مربوط به این  بدون این عوامل انجام می

افشای مناسب (، 5) تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی(، 3)وجود کمیته حسابرسی در سازمان 

استقالل (، 8)شهرت و اعتبار حسابرس (، 7)سیستم های اطالعاتی حسابداری (، 6)اطالعات 

( و 11)استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (، 10)الزحمه حسابرس  حق(، 9)حسابرس 

(. بدین ترتیب با حذف عوامل مربوط به سطح اول، ماتریس نهایی به 14)شغلی حسابرس امنیت 

 شکل زیر درخواهد آمد:

 

 ماتریس دسترسي نهایي پس از حذف عوامل سطح اول .10جدول 

 1 4 12 13 

1 1 1 0 1 

4 0 1 
*1 

*1 

12 *1 
*1 

*1 1 

13 *1 1 
*1 1 

 منبع: نتایج کسب شده پژوهش

 از استفاده

 های فناوری

 مانند جدید

 و کامپیوتر

 هایافزار نرم

 حسابرسی

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

3.4.6.7.8 

11.12.13 

3.4.6.7.8 

11.12.13 
 

سیستم های 

کنترل داخلی 

 کارآمد

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.3.4.6.7.8 

11.12.13 

1.3.4.6.7.8 

11.12.13 
 

امنیت شغلی 

 حسابرس

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.12.13.14 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

11.14 
1 
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 .شود ماتریس نهایی در دست، تعیین سطح عوامل باقیمانده را محاسبه می حال با توجه به
 

 2تعیین عوامل سطح  .11جدول

 عوامل
مجموعه 

 خروجي
 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودي

  1.13 1.12.13 1.4.13 توانایی فنی حسابرس

 2 4.12.13 1.4.12.13 4.12.13 استقالل حسابرس

 هایفناوری از استفاده

 و کامپیوتر انندم جدید

 حسابرسی هایافزار نرم

1.4.12.13 4.12.13 4.12.13  

های کنترل سیستم

 داخلی کارآمد
1.4.12.13 1.4.12.13 1.4.12.13 2 

 : نتایج کسب شده پژوهشمنبع

 

شود که دو عامل در سطح دوم قرار دارند. این دو  آمده مشخص می دست با توجه به نتایج به

(. این عوامل از 13)سیستم های کنترل داخلی کارآمد ( و 4)الل حسابرس استقعامل عبارتند از 

 شود: مدل حذف گردیده و مجددا ماتریس نهایی بازنویسی می

 

 ماتریس دسترسي نهایي پس از حذف عوامل سطح دوم .12جدول

 1 12 

1 1 0 

12 *1 
*1 

 منبع: نتایج کسب شده پژوهش

 

باشد. در ادامه عوامل سطح سوم با  ا این قسمت مییک ماتریس دو در دو ماحصل محاسبات ت

 گردد: استفاده از همین ماتریس مشخص می
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 3تعیین عوامل سطح  .13جدول 

 عوامل
مجموعه 

 خروجي

مجموعه 

 ورودي

مجموعه 

 مشترک
 سطح

 3 1 1.12 1 توانایی فنی حسابرس

های کنترل داخلی  سیستم

 کارآمد
1.12 1 1  

 هشمنبع: نتایج کسب شده پژو

 

 1باشد. عدد مربوط به این عامل  میتوانایی فنی حسابرس تنها عامل مربوط به سطح سوم، 

هم مربوط به سطح  مانده است که آن شود یک عامل در مدل باقی باشد. چنانچه مشاهده می می

بهینه حسابرسی در راستای باشد. بدین ترتیب با مشخص شدن کلیه سطوح، مدل  چهارم مدل می

 گردد. ترسیم می شگری مالی متقلبانهکاهش گزار

 

 ترسیم مدل نهایي سطوح عوامل بهینه مؤثر بر کاهش گزارشگري مالي متقلبانه .4-2-6

عوامل بهینه با توجه به محاسبات صورت گرفته، مشخص شد که چهار سطح اثرگذاری در بررسی 

شده و عوامل مربوط به هر  وجود دارد. چهار سطح شناساییمؤثر بر کاهش گزارشگری مالی متقلبانه 

 سطح عبارتند از:

(، تاخیر در ارائه گزارش 3(، وجود کمیته حسابرسی در سازمان )2های صنعت )ویژگی سطح اول:

(، شهرت و اعتبار 7های اطالعاتی حسابداری )(، سیستم6(، افشای مناسب اطالعات )5حسابرسی )

(، استانداردهای 10حسابرس )(، حق الزحمه 9مستمر ) یحسابرس ستمی(، س8حسابرس )

 (،14) ( و امنیت شغلی حسابرس11المللی )گزارشگری مالی بین

 هایافزار نرم و کامپیوتر مانند جدید هایفناوری از استفاده( و 4استقالل حسابرس ) سطح دوم:

 (،13) حسابرسی

 ،توانایی فنی حسابرس سطح سوم:

 .های کنترل داخلی کارآمدسیستم سطح چهارم:
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 گیري . نتیجه5

گذاران و به عنوان نبود تقلب و شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه

های راهبری شرکتی است. میزان شفافیت بسته به تمایل و ی در چارچوب نظامیکی از عناصر اصل

توان مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایزهای آگاهی دهنده برای مشارکت کنندگان بازار است. در 

دراز مدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطالعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد. 

هایی که در تحقق افیت اطالعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع شرکتدر این محیط، شف

استانداردهای شفافیت ناتوانند ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت الشعاع قرار 

گذاران و سهامدارن مواجه خواهند بود ها با کاهش اعتماد سرمایهدهد. در این حالت، این شرکت می

ان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد که منجر به زی

شد. از طرفی دیگر مدهانی معتقد است که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجاد یک 

 سیستم شفاف وجود دارد. 

 هر از بیش امروز ها،شرکت مالی هایصورت در تقلب تجسس و کشف جلوگیری، کلی طور به

 از بیش را حسابداران رسمی و است شده دنیا رسمی حسابداران جدی به دغدغه بدل دیگری زمان

 سهامی هایشرکت در چه تقلب، به مربوط یا واکنشی پیشگیرانه خدمات ارائه برای دیگر زمان هر

 ها مانساز همه تقریباً. گیرندمی خدمت به دولتی، شبه یا دولتی هایشرکت در چه و و عام خاص

 تا کارکنان شان توسط ناچیز سرقت یک از را، آن از انواعی و به گریبانند دست تقلب با نوعی به

 قابل سوء اثر تواندمی مالی هایصورت عمده در تقلب. کنندمی تجربه فریبکارانه مالی گزارشگری

 داشته خود استراتژیکاهداف  به دستیابی در آن توانایی و اعتبار تجاری، واحد ارزش بازار بر توجهی

 شدند، بندیطبقه و استخراج گردآوری، های الزم داده و اطالعات که پس از آناین پژوهش  .باشد

با استفاده از روش دلفی فازی پرداخته شده است که بر  اطالعات وتحلیل تجزیه و مدل حل به

های ر اساس مولفهمتقلبانه تحقیق ب مالی گزارشگری نهایی کاهش اساس نتایج این تحقیق مدل

 حسابرسی سیستم، وجود کمیته حسابرسی در سازمان، های صنعتویژگی حسابرس، فنی توانایی

های اطالعاتی سیستم، افشای مناسب اطالعات، تاخیر در ارائه گزارش حسابرسیمستمر، 

استانداردهای ، الزحمه حسابرس حق، استقالل حسابرس، شهرت و اعتبار حسابرس، حسابداری

حسابرسی،  هایافزار نرم و کامپیوتر مانند جدید هایفناوری از استفاده ،رشگری مالی بین المللیگزا

 ارائه گردید. امنیت شغلی حسابرسو کارآمد  داخلی کنترل هایسیستم

کند تا مزایای ها کمک میافشای داوطلبانه اطالعات و گزارشگری مالی در دراز مدت به شرکت

( حسابداری)  مالی  های صورت  هدف مالی، گزارشگری نظری مفاهیم اساس رقابتی ایجاد کنند. بر

 و  مالی عملکرد ، مالی  وضعیت  درباره  شده  بندی طبقه و  تلخیص  اطالعاتی  ارائه از  عبارت
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  مالی  های صورت  کنندگان استفاده از  گسترده  طیفی  برای  که  است  تجاری واحد  مالی  پذیری انعطاف

 آوردن فراهم حسابداری، اصلی هدف واقع، در. گردد  واقع مفید  اقتصادی  تصمیمات خاذات در

 عملیات نتایج و مالی وضعیت بر موثر رویدادهای و عملیات معامالت، مالی آثار که است اطالعاتی

 را کنندگان استفاده سایر و اعتباردهندگان گذاران، سرمایه طریق این از و کند بیان را تجاری واحد

 های فعالیت گزارش واسطه به حسابداری دهد. سیستم یاری اقتصادی های گیری تصمیم و قضاوت در

 آگاه آن از دیگران که آنچه مورد در را اطالعاتی تا است برخوردار قابلیت این از تجاری واحد مالی

 فادهاست گیری تصمیم در مالی اطالعات شدن واقع مفید برای. کند منتقل آنان به نیستند،

 ای گونه به مربوط اطالعات که کند می ایجاب مالی گزارشگری و حسابداری های هدف کنندگان،

 هنگامی تنها حسابداری سیستم توسط شده فراهم مالی اطالعات. شود گزارش کامل و مناسب

 ارقر استفاده مورد و شده واقع مفید کنندگان استفاده اقتصادی هایگیریتصمیم فرایند در تواند می

 شده حسابرسی مالی هایصورت که هاییباشد. شرکت برخوردار استانداردهایی حداقل از که گیرد

 به وابسته تعهدی اقالم. هستند بیشتری کیفیت با سود و اطالعاتی محتوای دارای کنند ارائه

 دشوارتر نیز دارند، بیشتری تعهدی اقالم که هاییشرکت حسابرسی و است مدیران هایقضاوت

 کشف را تردید مورد حسابداری عملکردهای بیشتری احتمال با باالتر، کیفیت با حسابرسی. تاس

 کشف برای بیشتری هایانگیزه و منابع تخصص، دارای باکیفیت حسابرسی هایموسسه زیرا. کندمی

  .هستند تقلب و اشتباه

الخلیق، اسنوبال عبد(، 2018نتایج کسب شده در تحقیق حاضر با تحقیقات آندون و همکاران )

( و فرقاندوست و همکاران 1396نمازی و ابراهیمی )(، 2014شارما و پنیگراهی )(، 2017وراگ)

اند هم راستا ( که در حوزه شناسایی فرآیندهای حسابرسی جلوگیری از تقلب صورت گرفته1393)

ه و دارای پوشانی داشتهای مختلف اسن تحقیق همباشد. نتایج تحقیقات نام برده در بخشمی

 انجام و استقرار، توسعه گردد که ازاشتراک است. بر اساس نتایج کسب شده به مدیران پیشنهاد می

 حاصل اطمینان هماهنگ تطبیق سیستم یک وجود به ویژه، از سیستم پیرامون پایش و نظارت

 تیعملیا حسابرسی مدیریت به شرکت اطالعات امنیت خصوص در الزم استاندارهای کنند. وجود

 حسابرسی هایپروژه هایدرخواست به توجه با را داخلی حسابرسی هایپروژه تا کندمی کمک

  شفافیت گزارشات مالی، تقسیم همچنین برای کاهش میزان تقلب و افزایش .نماید مدیریت مربوط

  خالقیت  یها زمینه ایجاد وکارکنان، کار  روانی  های جنبه  به  توجه افراد،  مناسب  گزینش صحیح، کار

الزامی  ...و کار  محیط  به  کافی  توجه کار، در  انضباط و  نظم  به  توجه کارکنان،  روحیه  تقویت و  فکری

  علم» کنار در «مدیریت هنر» از  جستن بهره در  سرپرستان و  مدیران  نقش  میان  این در  است.

  اقتضایی  سیاست از  استفاده با  رپرستانس و  مدیران  که معنا بدین. کند می  خودنمایی «حسابداری
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  کارایی  افزایش در را  اصلی  گام مختلف،  شرایط با  متناسب  فوق  عوامل از توانند می رهبری، و  کنترل

  اهداف  به  نیل در موثر  کمک و هاسازمان  وری بهره  ارتقای  موجب  درنهایت  که  گامی. بردارند افراد

 شد. خواهد

 

 منابع

ص ص، دنیای اقتصاد، "ریسک تقلب و تردید حرفه ای حسابرسی"(. 1391اقرآبادی، محمد )ب .1

10. 

 کار در یا حرفه دیترد مفهوم از حسابرسان درک" .(1395) تحریری آرش و پیری سقرلو مهدی .2

 11-135 صص ،1 شماره ،23 دوره ،7 مقاله های حسابداری و حسابرسی، بررسی ،"یحسابرس

با حق الزحمه حسابرسی  رابطه ریسک عدم کشف(. 1396، عسگر )ک مرامپا و وحید ،ترکاون .3

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،  ی مالی،ها صورت

گیالن، موسسه پویندگان اندیشه های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری 

 .فارابی اداره فرهنگ و ارشاد

 حسابرسی بررسی رابطه میان تقلب و آزمون"(. 1396) محمدرضا نیکبخت، و نمحس تنانی، .4

( . 4)  پیاپی شماره دوم، شماره دوم، سال، مالی حسابداری های پژوهش ،"مالی یها صورت

 .111 تا 132 صص

 بر حسابرسی موسسات چرخش تأثیر بررسی"(. 1389) جعفری ولی اله یحیی، یگانه حساس .5

 ، فصلنامه"تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های رکتحسابرسی ش گزارش صحت

 .25-42، صص سوم سال ، 9 شمارة بهادار اوراق بورس

 تغییر تأثیر (. بررسی1393محمد ) ،رسائیان محمد و ،حسینی ، همت؛جعفری ، علی؛جعفری .6

یان نامه تهران، پا بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت حسابرسی تقلب بر حسابرس

 کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد قائم شهر.

حسابرسی  تقلبآن بر  تأثیرچرخش موسسات حسابرسی و  .(7913جعفری، ولی اله ) .7

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،  های  شرکت

 .واحد تهران جنوب دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی

ی حسابرس شرکای و موسسات چرخش (.1395) دیسع ،فرد یرضوان و اهلل ولی ،یجعفر .8

 .1626 کدخبر دی ،4 ، دنیای اقتصاد،(ها بورس تجربه و نیقوان خچه،یتار)

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس  های بورسی، (. مهمترین تقلب در شرکت1390حسینی علی ) .9

 .و سوء استفاده های مالی، تهران ساالنه پیشگیری از تقلب
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اولین کنفرانس  ،وظایف حسابرسان در برابر پول شویی و فساد اقتصادی(. 1392) حمید دهقان .10

 .المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی سسه بینؤملی حسابداری و مدیریت، شیراز، م

 حسابرسی ینههز بر سود مدیریت سطوح ثیرتأ"(. 1391) زهرا فاطمه و پهلوان، حضرتی داروغه .11

 حسابداری پژوهشی علمی فصلنامه ،"تهران بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته های شرکت در

 .55-67، صص 15 شماره ،پنجم مدیریت سال

 ،تیر 24 دنیای اقتصاد، ی،حسابرس موسسات یاجبار چرخش (.1391مصطفی ) ،پور دیلمی .12

 997کد

بررسی کیفیت برگزاری جلسات توفان ". (1394آخوندزاده، میثم ) رحیمیان، نظام الدین و .13

  . 113-130 صص ، فصلنامه دانش حسابرسی،"فکری میان حسابرسان مستقل

 داوطلبانه و های اجباریچرخش تأثیر"(. 1396جان فدا، رضا ) رحیمیان، نظام الدین و .14

 اول، ، سال1حسابرسی،  مجله حسابرسی، سال اول، شماره  گزارش دقت بر حسابرسی موسسات

  .67-89، صص 1 مارهش

 در کاهش تقلب حسابرسان چرخش نقش"(. 1392الدین و شکری مینا ) رحیمیان نظام .15

صص  64شماره  ، مجله حسابرس،شده انجام هایبرتحقیق مروری ،"حسابرسی هایموسسه

138-130. 

 خدمات گذاری قیمت و نمایندگی های هزینه"(. 1397) حمزه، خشوئی محمدی و اله روح رجبی، .16

 .35-52 صص 53 شماره ، 15 دوره حسابرسی، و حسابداری و های بررسی مجله. "ابرسیحس

تاثیر کیفیت "(. 1395) محمد ،احمدی رمضان و سیدعلی ،واعظرشیدی باغی، محسن؛  .17

 .87-107 صص ،1دوره ، حسابداری مالی،"ها حسابرسی شرکت تقلبحسابرسی بر 

. دانش حسابداری و "های مالی داده کاوی و کشف تقلب"(. 1391نمای رودپشتی فریدون )ره .18

 .17-33ص ص، 3، شماره 1حسابرسی مدیریت، دوره 

 چرخش سیاست تأثیر(. بررسی 1395احمدیان، مژگان ) عزیزخانی، مسعود؛ داغانی، رضا و .19

 دانش حسابرسی.، 64حسابرسی، سال شانزدهم، شماره  الزحمه حق بر حسابرس اجباری

 چاپ. نفری و سلیمانی ارباب ترجمه. اول جلد حسابرسی، اصول(. 1388) حسابرسی سازمان .20

 .ششم و بیست

های تحلیلی در ارزیابی ریسک  بررسی کاربرد روش"(. 1394فرقاندوست حقیقی، برواری، فرید ) .21

اره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شم ،"های مالی )تقلب مدیریت( تحریف صورت

 شانزدهم.
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 و سود مدیریت رابطه مطالعه"(. 1393) ، عباس و فروغی امینهاشمی ، کامبیز؛فرقاندوست .22

. دانش "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت ی مالیها صورت در تقلب امکان

 .47-66ص ص، 56حسابرسی، شماره 

. چاپ دهم، تهران: "ای حسابرسیاستاندارده"(. 1388) میته تدوین استانداردهای حسابرسیک .23

 .انتشارات سازمان حسابرسی

های اخالقی برون رفت از  بررسی راه"(. 1394) بهزاد ،نوروزی و علیرضا ،تسخیری ؛مهان ،کریمی .24
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