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چكیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران با استفاده از
نظریه مثلث تقلب می باشد .روش تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی -همبستگی می باشد همچنین
از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر زمان اجرای پژوهش مقطعی میباشد .جهت جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه در
دوره زمانی سال  ، 5931-5931استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه حسابداران در سطح شهرستان یزد بوده و نمونه
آماری با استفاده از جدول مورگان با حجم جامعه نامحدود  933نفر تعیین گردید .به منظور انجام تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش از
روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی ،تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل یابی معادالت ساختاری استفاده گردید .همچنین
برای رتبه بندی عوامل تقلب از آزمون فریدمن استفاده گردیده است .نتایج پژوهش نش ان می دهد که اجزای سه گانه مثلث تقلب بر
اقدام به تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران تأثیرگذار است و در رتبه بندی عوامل نیز نتایج نشان داد مهمترین عامل بروز
تقلب وجود موقعیت (فرصت) می باشد.
واژههای كلیدی :مثلث تقلب ،حسابداران ،تقلب یا اعمال مجرمانه ،فساد.
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 -1مقدمه
تقلب یکی از مهمترین تهدیدهایی است که در عصر حاضر
سازمان ها با آن مواجه اند .براساس استاندارد حسابرسی شماره
 215ایران ،تقلب شامل وجود انگیزه ای برای ارتکاب و استفاده
از فرصت جهت ارتکاب آن است .تقلب 5مفاهیم قانونی وسیعی
دارد اما به طور عموومی ،فعلوی اسوت ارادی جهوت بوه دسوت
آوردن مزایای غیر منصفانه و غیر قانونی .تخلو  2نیوز بوه سوو
رفتاری که بر نقض قوانین ،مقررات ،رویه های داخلی سازمان و
عدم توجه به انتظارات بازار از اعمال رفتار اخالقوی در تجوارت
اطالق می شود (حساس یگانه و همکاران  .)5933مفهوم مثلث
تقلب در ادبیات حرفوه ای حسوابداری و حسابرسوی در بیانیوه
شماره 33آمریکا ،تحت عنوان بررسی تقلب در سطح صورتهای
مالی تعری شده است .بیانیه استاندارد حسابرسوی شوماره 33
آمریکا ،بیان می کند که به طور کلی برای وقوع تقلب سه شرط
و جود دارد .اول ،انگیزه یا فشار برای ارتکاب تقلب وجوود دارد.
دوم ،شرایط موجود باعث ایجاد فرصت برای ارتکاب تقلب موی
شوند .در نهایت ،گرایش یا توجیوه گوری بورای ارتکواب تقلوب
وجود دارد .این سه شرط به عنوان مثلث تقلوب شوناخته شوده
اند .در واقع برخی از افراد عقیده ی ویژه به ارزش های اخالقی
خاصی دارند که به آنها اجازه می دهد آگاهانه و عمودا مرتکوب
اعمال نادرست شوند .در سال های اخیر ،انواع قوانین و مقررات
مرتبط با کش  ،جلوگیری و گزارشگری تقلب در جهان تودوین
شده است و سازمان های تدوین کننده در پی معیاری هسوتند
که تالش های صورت گرفته در کش تقلب را یکپارچه سوازند
(حساس یگانه و همکاران .)5933 ،تحقیوق حاضور در پوی آن
است تا عوامل مؤثر بر احتمال بروز تقلوب یوا اعموال مجرمانوه
توسط حسابداران را بوا اسوتفاده از نظریوه مثلوث تقلوب موورد
بررسی و اولویت بندی قرار دهد .در این تحقیق سه عامل فشار،
فرصت و توجیه به عنوان سه ضلع مثلث تقلب در نظور گرفتوه
شده و سوال اساسی که این تحقیق در پی پاسوخ بوه آن اسوت
بدین ترتیب مطرح می گردد که نقش هر یک از این عوامول در
بروز تقلب چیست و اهمیت نسبی و اولویت این عوامل چگونوه
است ؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2تقلب و روش های ارتكاب آن در صورت های مالی
آلبرشووت و همکوواران  9و هوووارد  ،1تقلووب را بووه «اخووتالس
کارمند ،تقلب مدیریت ،کالهبورداری ،تقلوب فروشونده ،تقلوب
مشتری و تقلب متفرقوه» طبقوه بنودی موی کننود .در قوانون
تعری خاصی از جرم کالهبرداری نیز صورت نگرفته و تنها بوه
ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است .عموماتعریفی که از این
321

جرم توسط علمای حقوق شده است عبارتند از« :توسل توأم بوا
سو نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری»
کالهبرداری می باشد (عورب موازار و همکواران .)5939 ،هموه
جوورا م در نتیجووه سووه عاموول اتفوواق مووی افتوود )5 :وجووود
کالهبرداران و افراد با انگیزه  )2وجوود یوک هودف یوا قربوانی
مستعد  )9عدم وجود یک سرپرست و مودیر توانوا (سولطانی ،1
 .)2552روش های متعددی برای تقلوب در گزارشوگری موالی
وجود دارد .اسپاتیس  )2552( 6عنوان موی کنود کوه از طریوق
تغییر روش های حسابداری ،تغییور در برآوردهوای مودیریت و
شناسایی نادرست درآمدها و هزینه ها می توان مرتکوب تقلوب
در صورت های مالی شد .بیزلی و همکاران  )2555( 2به بررسی
گزارشگری مالی متقلبانه در بخوش هوای فنواوری ،بهداشوت و
خدمات مالی پرداختند .نتایج نشان داد کوه رایوج تورین شویوه
های تقلب ،شناسایی نادرسوت درآمودها و ارا وه بویش از واقوع
دارایی ها است .براساس گزارش انجمن بازرسان رسومی تقلوب
در سال  ،2552عمده ترین روش تقلب در صورت های مالی به
صورت بیش نمایی دارایی ها و درآمدها و یا کم نمایی بدهی ها
و هزینه هاست .البته گاهی اوقات عکس موارد یاد شده رخ می
دهد.
 -2-2مثلث تقلب
اصطالح مثلث تقلب را پروفسور دونالود کریوزی (،)5329
متخصص جرم شناسی ،به منظور کمک به درک رفتوار افورادی
که مرتکب اختالس شده بودند ،توسوعه داد .وی اسوتدالل موی
کند زمانی که یک شخص مرتکب اختالس می شود ،سوه چیوز
حضور دارند :شخص تحت فشار خاصی (موثال وضوعیت موالی،
خانوادگی ،روح ی نامناسب) انگیوزه ی تقلوب پیودا موی کنود و
دنبال فرصتی (مثال ضع در کنترل های داخلی) است تا آن را
به واقعیت برساند و سپس با دلیل تراشی ،عمل متقلبانه خود را
توجیه می کند .حرفه ی حسوابداری و حسابرسوی ،سوودمندی
مثلث تقلب را برای کمک به درک ،پیشگیری و کش  ،نه تنهوا
د ر مورد اختالس بلکه به طور کلی در مورد تقلب ،به رسومیت
شناخته است .به این معنی که مثلث تقلب به عنوان بخشوی از
بیانیه ی استاندارد حسابرسی شماره  33آمریکوا انتخواب شوده
است .این بیانیه بسیاری از پرچم های قرموز مربووط بوه مثلوث
تقلووب را از دیوودگاه گزارشووگری مووالی متقلبانووه (مووثال تقلووب
مدیریت) و سو استفاده از دارایی ها (مثال تقلب کارمنود) ،کوه
باید به هنگام برنامه ریزی و انجام حسابرسی صورت های موالی
در نظر گرفته شووند ،بیوان نمووده اسوت (دایگول و همکوارن،
 .)2551مثلث تقلب ،یک تکنولوژی مدیریت تقلب است که بوه
طور همزمان ویژگی های فردی -اخالقی و شرایط سوازمانی را
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هدف قرار می دهد .مثلث تقلب به منزله یک ابزار بیوانی اسوت
که انجمن های حرفه ای می توانند به منظور ایجواد و تحکویم
یک میدان دانش در زمینه اخالق فردی ،از آن اسوتفاده کننود.
مثلث تقلب ،الگوهایی از هویت افراد پور خطوری کوه از منظور
اخالقی ضعی هستند را شکل می دهد؛ افرادی که باید توسط
سوازمان بووه طوور موونظم و شودیدأ کنتوورل شووند (مووورالس و
همکاران.)2551 ،
 -1-2-2اجزای مثلث تقلب
انگیزه  /فشار
فشار یا انگیزه ،دلیلی را فراهم می کند تا مجرم به منظوور
رسیدن به اهداف شخصی یا منفعت شرکت ،مرتکب تقلب موی
شود (هانسن و کالم  .)2552 ،3تقلب بوه خوالقی نیواز دارد کوه
قواعد متداول زندگی اجتماعی (قوانین ،مقررات ،اصول اخالقی)
را بشکند .تقلب ریسک بواالیی دارد و نیازمنود یوک انگیوزه ی
قوی است .این انگیزه ،اغلب از فشارهای متعدد در محیط ناشی
می شود .از عوامل فشار مرتبط با مشکالت مالی موی تووان بوه
نقدینگی ،بدهی و مسأله عملکرد اشاره کرد (امارا و همکاران ،55
 .)2559بیانیوه اسووتانداردهای حسابرسووی شووماره  33آمریکووا،
پرچم های قرمز فشار را که ممکون اسوت منجور بوه تقلوب در
صورت های مالی شوند ،در چهار نوع کلی ذکر کرده اسوت کوه
عبارتند از :ثبات مالی ،فشار خوارجی ،وضوعیت موالی شخصوی
مدیران و رسیدن به اهداف مالی.
دچو و همکاران  ،)5336( 55با استفاده از یک نمونوه از 32
شرکت در طول دوره  ،5332-5332دریافتند که یوک انگیوزه
مهم برای دستکاری سود « ،تمایل به جذب منابع مالی خارجی
بوا کمتوورین هزینووه» اسووت .اریکسووون و همکوواران ،)2556( 52
بررسی کردند کوه آیوا انگیوزه هوای صواحبان سوهام بوا تقلوب
حسابداری مرتبط است .آن ها یک نمونه از شرکت های موتهم
بوه تقلوب را طوی دوره  ،5336-2559بررسوی کردنود و هووی
ارتباطی بین انگیزه صاحبان سهام و احتمال گوزارش اطالعوات
مالی تقلبی نیافتند .آپوسوتولو و همکواران  ،)2555( 59بوه ایون
نتیجه رسیدند که شاخص های تقلب مربوط به «ویژگوی هوای
مدیریت و نفوذ مدیران بر محیط کنترلوی» ،بواالترین امتیواز را
دارا هستند .بول و همکواران  ،)5335( 51نشوان موی دهنود در
مواردی که یک شرکت ،رشد زیر متوسط صنعت را تجربه موی
کند ،مدیران ممکن است برای بهبوود چشوم انوداز شورکت بوه
دستکاری صورت های مالی متوسل شووند .بوه هموین ترتیوب،
پس از یک دوره رشد سریع نیز ممکن است برای ظهوور رشود
پایدار ،به دستکاری صورت های مالی اقدام کنند.

فرصت
تاریخ نشان داده است که با وجود محرک هایی چون فشار،
انگیزه و توجیه ،برخی از افراد ممکون اسوت توجوه خوود را بوه
سو ی فرصت هایی (ضع هایی) که در سواختار کنتورل هوای
داخلی یک شرکت وجود دارد ،معطوف دارند که می تواند اجازه
ی ارتکاب تقلب را به آنان بدهد .از بین ایون سوه شورط بورای
ارتکاب تقلب ،فرصت یکی از محرک هایی است که می تواند به
طور بسیار موثری ریسک های تقلب را افزایش دهد .این عامل
مهم در وقوع تقلب می تواند با طراحی یک محیط کنترلی کوه
وقوع رفتار متقلبانه را کش  ،از آن جلوگیری و در نهایت آن را
از بین ببرد ،مهار و مدیریت شود (نظری و صیادی.)5932 ،
اوانیچی  51فرصت را بوه عنووان «شورایط سوازمانی کوه بوه
احتمال زیاد افراد را وسوسه می کند تا مرتکب اعمال مجرمانه
شوند» ،تعری می کند .فقدان یوا عودم کفایوت کنتورل هوای
داخلی ،عدم نظارت و جداسازی مناسوب بوین وظوای  ،منشوا
فرصت هایی هستند که بدون نیاز به هی گونه پاسخگویی و بوا
مصونی ت کامل برای شخص متقلب فراهم شوده اسوت (اموارا و
همکاران .) 2559 ،بیانیه استانداردهای حسابرسوی شوماره 33
آمریکا ،چهار دسته ی کلی عوامل خطر را نشان موی دهود کوه
موجب افزایش فرصت برای ارتکاب تقلب در صورت های موالی
می شوند .این چهوار دسوته عوامول خطور عبارتنود از :ماهیوت
صنعت یا عملیات واحد انتفاعی همچون معامالت بسیار پیچیده
و یا جز ی ،نظارت ناکارآمد مدیریت ،ساختار سوازمانی پیچیوده
به عنوان عاملی که نهادهای حقوقی مختلفی را شامل می شود،
و کنترل های غیر مؤثر همچون فقدان نظارت بر کنترل هوا یوا
دور زدن کنترل ها (موسوی بیوکی و برزگوری خانقواه.)5931،
آلبرچ و آلبرچ  ،)2559( 56نیز عواملی که سبب افزایش فرصوت
برای ارتکاب تقلب می شوند را مورد بحث قرار دادنود و اظهوار
داشتند که ساختار کنترلی مؤثر ،مهمتورین گوام بورای از بوین
بردن (و یا به حوداقل رسواندن) فرصوت بورای ارتکواب اعموال
متقلبانه است .لوبک و همکاران  ،)5333( 52حسابرسوانی را کوه
در زمینه تقلب مالی تجربه داشتند مورد بررسی قورار دادنود و
دریافتند که تصمیمات تحوت سولطه مودیریت و کنتورل هوای
داخلی ضعی به عنوان شرایط اصلی و اولیه در افزایش فرصت
برای ارتکاب تقلب محسوب می شوند.
گرایش  /نگرش  /توجیه گری
گرایش ،به عنوان شخصیت یوا مجموعوه ای از ارزش هوای
اخالقی فرد تعری می شود که به شخص اجوازه موی دهود توا
آگاهانه و به عمد مرتکب یک عمل نادرست شود .توجیه گیری
یا منطق تراشی ،سبب می شود که اعمال متقلبانوه مطوابق بوا
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عمل اخالقی به نظور رسود (هانسون و کوالم  .)2552 ،53اغلوب
مردم ،اساسا صادق و به اصول خالقی معتقد هستند .بنوابراین،
حتوی اگوور قصوود ارتکوواب تقلوب را هووم داشووته باشووند ،دچووار
ناهنجاری و تضاد ذهنی قابل توجهی می شوند .عوامالن تقلوب
به منظور غلبه بر این تناقض فکری ،سعی در یافتن راهی بورای
هماهنگی بین اعمال و افکار غیراخالقی با ارزش هوای اساسوی
خود می شوند .در نتیجه آن ها به دنبال بهانوه ای هسوتند کوه
افکار ،اهداف و رفتار خود را به گونه ای منطقی توجیه کنند؛ تا
جایی که خود را متقاعد سوازند کوه اسوتانداردهای اخالقوی را
نقض نکردند .نمونه ای از معروف تورین توجیهوات افوراد بورای
ارتکاب تقلب در صورت های مالی عبارتند از« :این تنها راهوی
است که وجود دارد»« ،فقط برای مدت کوتاهی« ،»...ایون کوار
در جهت منافع شرکت ،سهامداران یا کارکنان است»« ،این راه
شاید بهترین راه نیسوت اموا در شورایط فعلوی راه حول خووبی
است» (آلبرچ و همکاران  .)2551 ،53اسکوزن و رایوت (،)2556
تأکید می کنند که «توجیه گری» یک مؤلفه ی ضروری بورای
مثلث تقلب است ،اما خیلی دقیق نیست زیرا مشاهده ی توجیه
فردی دشوار است .به عالوه ،آن ها بیان می کنند که بالفاصوله
پس از تغییر حسوابرس ،فراوانوی نارسوایی هوای حسابرسوی و
دعاوی قضایی افزایش می یابد .بنابراین ،تغییور حسوابرس موی
25
تواند به عنوان یک عامل نگرشی تلقی شود .هافمن و مورگان
( ،) 5336به این نتیجه رسیدند که حسابرسان تمایل دارنود توا
عوامل خطر مربوط به نگرش مودیریت را در مقایسوه بوا سوایر
عوامل خطر سازمانی ،مهم تور جلووه دهنود .بوه عنووان مثوال،
نگرش های پرخاشوگرانه ،غیرصوادقانه و غیرمنطقوی مودیریت،
مهم تر از شرایط اقتصادی و محیطی نامطلوب در نظور گرفتوه
شدند.
 -3-2مروری بر پیشینه پژوهش
راویسووانکار و همکوواران  ،)2555( 25در پووژوهش خودبووه
شناسایی شرکت هایی که به تقلب در صورت های مالی متوسل
می شوند ،پرداختنود .آنهوا روش هوا ی داده کواوی را بور روی
مجموعه ای از داده های شرکت ها در دو مرحله آزمون کردند.
در مرحلووه اول بووا انتخوواب  53ویژگووی ،شووبکه هووای عصووبی
احتماالتی  22از بین تمامی روش ها برتور بوود و در مرحلوه دوم
نیز با انتخاب  55ویژگی ،شبکه های عصبی احتماالتی و برنامه
نویسی ژنتیک  29با حاشیه دقت برابر نسبت بوه سوایر روش هوا
برتر بودند .نتوایج پرلوز و لووگی  ،)2555( 21در بررسوی توأثیر
مدیریت سود بر بروز تقلب در صورت های مالی نشوان داد کوه
مدیریت سود سالهای گذشته با بروز تقلب در صورت های مالی
رابطه دارد و در شرکتهایی که مدیریت سود وجود دارد ،انگیوزه
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ی بیشتری جهت انجام تقلب در صورت های مالی وجوود دارد.
هانسن و کالم " ،)2552( 21در یک مطالعه ،توانایی دانشوجویان
حسابداری در تشخیص و ارزیابی خطر تقلب " را مورد بررسوی
قرار دادنود .نتوایج نشوان موی دهود کوه اکثور دانشوجویان در
شناسووایی عواموول خطوور تقلووب موجووود شکسووت خوردنوود و
دانشجویان تمایل به ارزیابی بیش از واقع احتمال تقلب داشتند
و بنابراین ،مرتکب خطای نوع اول شدند.
آمارا و همکاران  ،)2559( 26به بررسی تأثیر عناصور مثلوث
تقلب در تشخیص تقلب در صوورتهای موالی در نمونوه ای 35
تایی از شرکتهای فرانسوی پرداختند .نتایج حاصول از پوژوهش
نشان داد که مسا ل مربوط به عملکرد ،بوه عنووان یوک عامول
فشار م دیریت است که منجر به ارتکاب تقلب در صورتهای مالی
می شود .دالپورتاس  ،)2559( 22با بررسی عامل های مووثر بور
حسابدارانی که در استرالیا مرتکوب کالهبورداری موی شووند و
همچنین فهم عملکرد های موجوود در کارهوای حرفوه ای کوه
باعث پیودایش کالهبورداری موی شوود ،نشوان موی دهود کوه
متهمین از موقعیت خودشان به عنوان حسابدار حرفه ای بورای
فریب دیگران استفاده کرده اند.نتایج موادان الل  ،)2559( 23در
بررسی عوامل مؤثر در ایجواد انگیوزه جهوت ارتکواب تقلوب در
صورتهای مالی در شرکت کامپیوتری سایتام طی سوال ،2553
نشان داد که حرص و طمع ،جاه طلبی ،قدرت طلبی و عالقه به
پول وشهرت ،متغیرهای اثرگذار بر بروز تقلب هستند و آموزش
های جدید در کاهش تقلب های آتی مؤثر هستند.
نتایج حاصل از پژوهش بویو آنوی  ،)2551( 23در بررسوی
بروز احتمالی گزارشگری مالی متقلبانوه در بوین شورکت هوای
نیجریه نشان از وجوداحتمال بروز گزارشگری مالی متقلبانوه در
شرکت های حمل و نقول نیجریوه بووده اسوت .نتوایج بررسوی
کامرانی و عابدینی  ،)2551( 95در ارتباط بین تقلب در صوورت
های مالی و مسئولیت هوای موالی و سیاسوت هوای نقودینگی
شرکتها نشان داد بین تقلب در صورت های موالی و مسوئولیت
95
مووالی رابطووه معنووی داری وجووود دارد .فضوولی و همکوواران
( ،)2551در تحقیقی به بررسی سودمندی عوامل خطور تقلوب
تئوری کریزی  92در جلوگیری از وقوع تقلوب پرداختنود .نتوایج
این تحقیق نشان می دهدکه احتموال وقووع تقلوب در صوورت
های مالی ،با نسبت فروش به حساب های دریوافتنی و نسوبت
بدهی ها به دارایی ها (به عنووان متغیرهوایی از عامول فشوار)،
رابطه مثبت دارد ،ولی با اندازه کمیته حسابرسی و اندازه هیئت
مدیره (به عنووان متغیرهوایی از عامول فرصوت) ،رابطوه منفوی
دارد.داگووالس و همکوواران  ،)2551(99در تحقیقووی بووه مطالعووه
ارزیابی تأثیر استفاده از مدل تقلب جایگزین بور قضواوت خطور
تقلب حسابرسان پرداختند .نتایج نشان می دهد اثر نوع تقلوب
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قابل توجه است و ارزیابی عوامل خطر تقلب بور اسواس مثلوث
تقلب به طور قابل توجهی بر ریسک ارزیابی تقلوب حسابرسوان
تاثیر گذار است .چنلین و همکاران  ،)2551( 91در تحقیقوی بوا
عنوان " تشخیص تقلب در صورت های مالی :تجزیوه و تحلیول
تفاوت بین تکنیک داده کاوی و قضواوت کارشناسوان" ،کوه در
کشور تایوان انجام شد ،به بررسی تمام جنبه های مثلث تقلوب
با استفاده از تکنیک های داده کاوی پرداختند .نتایج نشان داد،
شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم نسوبت بوه مودل
لجستیک طبقه بندی دقیق تری را در ارزیابی تقلب ارا ه موی
دهند.
پورحیدری و بذر افشان ( ،)5935در پژوهش خود با به
رتبه بندی بسترهای خطر تقلب ذکر شده در بخش 21
استانداردحسابرسی ایران ،با توجه به میزان اهمیت آنها در
کش تقلب مدیریت پرداختند .در این تحقیق فهرستی از 65
مورد بسترهای خطر تقلب تهیه گردید .نتایج حاصل از آزمون
های آماری این تحقیق نشان داد که به نظر حسابرسان تمامی
بسترهای خطر تقلب (به جز یک مورد) ،در سطح اطمینان 31
درصد دارای اهمیت است.همچنین با توجه به نتایج بدست
آمده مشخص شد مهمترین بستر خطر تقلب «وابسته بودن
بخش عمده ای از حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات،
وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد» است.بولو و صادقی (،)5935
به بررسی تأثیر ویژگی های فردی حسابرسان بر تصمیم آنان
جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب
مدیریت پرداختند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که
مهمترین ویژگیهای فردی مؤثر در استفاده از راهنمای تصمیم
توسط حسابرسان برای اولویت یکم تا پنجم بدین شرح هستند:
 )5عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی  )2سابقه حرفه
ای بیش از  25سال  )9مدرک تحصیلی کارشناسی  )1رده
سازمانی سرپرست ارشد  )1رشته تحصیلی مدیریت.پور حیدری
و بذر افشان ( ،)5935در تحقیقی دیگر به بررسی سودمندی
استفاده از چک لیست راهنمای کش تقلب در ارزیابی خطر
تقلب مدیریت پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از
چک لیست راهنمای کش تقلب مدیریت،اشتباه در قضاوت
حسابرسان را کاهش می دهد.هاشمی نژاد و همکاران (،)5935
در یک مطالعه میدانی ،پارامترهای مؤثر بر اختالس در کشور را
با نگاهی ویژه به اختالس بزرگ مالی سال  35شناسایی نموده
و سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از 552
پرسشنامه ،به اولویت بندی این پارامترها پرداختند .در نهایت
نیز ،براساس نتایج حاصله ،به ارا ه پیشنهادات و راهکارهایی
برای جلوگیری از بروز مواردی این چنینی پرداخته اند.انصاری
و کمالی کرمانی ( ،)5935در بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم

حسابرسان جهت استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری در
ارزیابی ریسک تقلب مدیریت ،چهار عامل سودمند دانستن ابزار
کمکی ،اندازه شرکت صاحبکار ،اعتماد به توانایی در ارزیابی
تقلب و فشار حرفه را مورد بررسی قرار دادند .آنها به این نتیجه
رسیدند که عوامل سودمندی ،اندازه و اعتماد به توانایی بر
استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری مؤثر می باشند ،اما فشار
حرفه تأثیر معناداری در این خصوص ندارد.نتایج پژوهش
رهنمای رود پشتی( ،)5935در بررسی اثربخشی تکنیک های
داده کاوی در تشخیص رفتارهای متقلبانه شرکت هایی که
صورت های مالی متقلبانه گزارش نموده اند ،نشان می دهد که،
تکنیک های داده کاوی ،در شناسایی در صورتهای مالی
متقلبانه سودمند هستند .پورحیدری و بذرافشان ( ،)5935در
تحقیقی به بررسی تأثیر ویژگی های فردی (نظیر :جنسیت،
رشته تحصیلی ،سطح تحصیالت و تجربه) ،در ارزیابی اهمیت
بسترهای خطر تقلب پرداختند .نتایج بررسی نشان داد که نوع
جنسیت ،رشته تحصیلی،میزان تحصیالت و میزان تجربه
حسابرسان تأثیر چندانی در تعیین میزان اهمیت بسترهای
خطر تقلب ندارد .یافته های پژوهش مرادی و همکاران
( ،)5939در شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب
در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر آنها بر
عملکرد مالی شرکت ،نشان دادند که بین ویژگی های مدیریت،
تبعیت مدیریت از کنترلهای داخلی و استانداردهای الزم االجرا،
عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت ،ویژگی های
عملیاتی ،نقدینگی و ثبات مالی با احتمال وقوع تقلب رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق رضایی و جعفری نیارکی
( ،)5931در تحقیقی با عنوان " رابطه بین اجتناب مالیاتی و
تقلب در حسابداری شرکتها داللت بر وجود رابطه مستقیم و
معنی دار میان اجتناب مالیاتی و تقلب در حسابداری شرکتها
دارد .برزگری خانقاه و همکاران ( ،)5931به ارزیابی اهمیت
عوامل خطر تقلب و همچنین بررسی میزان رواج این عوامل در
استان یزد پرداختند .نتایج رتبه بندی عوامل خطر تقلب با
استفاده از تکنیک تاپسیس فازی نشان می دهد که عامل
« عدم نظارت کافی بر کنترل های داخلی با اهمیت» از نظر
اهمیت و عامل « منافع مدیریت در کمتر نشان دادن سود برای
کاهش مالیات با استفاده از شیوه های نادرست» ،از نظر رواج
در صنایع استان یزد در رتبه اول قرار دارند.
 -3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است ،زیورا موی
توان نتایج آن را در عمل به کار گرفت .به لحاظ شیوه اجرا این
تحقیق توصیفی – همبستگی است؛ زیرا از یک سو بدون دخل
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و تصرف به توصی وضع موجود در جامعه می پردازد.همچنین
برای بررسی فرضیه ها از تکنیک همبستگی استفاده می شود و
از نظر شیوه جمع آوری داده هوا ،پیمایشوی اسوت زیورا بورای
گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده می شود.جامعه آمواری
این تحقیق شامل کلیوه حسوابداران در سوطح شهرسوتان یوزد
میباشد که با توجه به تعداد نامحدود آنها و نبود منبع موثق در
خصوص تهیه آمار دقیق ،از جودول مورگوان بوا حجوم جامعوه
نامحدود ،تعداد نمونه تعیین و در نهایت به صورت روش نمونوه
در دسترس ،نمونه الزم انتخاب شده است .نمونه موورد نظور بوا
اسوتفاده از جودول مورگوان 931 ،نفوور تعیوین گردیود .جهووت
جمعآوری داده هوای پوژوهش ،تعوداد  195پرسشونامه توزیوع
گردید ،که تعداد  152پرسشنامه قابلیت استفاده داشوتند و در
تجزیه و تحلیلهای آماری از آنها استفاده گردید.
دوره زمانی جمعآوری دادهها و تحلیل فرضیات و دستیابی
به اهداف تحقیق ،زمستان  5931و بهار  5931میباشد.روش
گردآوری اطالعات در این پژوهش را میتوان به دو دستۀ
کتابخانه ای و میدانی تقسیم نمود .در ارتباط با جمعآوری
اطالعات مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق از روش
کتابخانه ای و در خصوص گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد
فرضیات پژوهش ،روش میدانی (پیمایشی) مورد استفاده قرار
میگیرد .بدین منظور ،از پرسشنامه استاندارد مورد استفاده در
پژوهش دالپورتاس( ،)2559به شرح جدول  ،5استفاده شده
است.
به منظور حصول اطمینان از کارآیی (روایی) ،پرسشنامه
مور داستفاده در پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد برگرفته از
مقاالت معتبر بین المللی چاپ شده در مجالت معتبر علمی

استفاده شده که عالوه بر اینکه در پژوهشهای متعددی
استفاده و بر کارآیی آنها تأکید شده ،متخصصان و صاحب
نظران نیز کارآیی و روایی آنها را تأیید کردند .برای تعیین
میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرون باخ استفاده شده
است .اگر ضریب آلفا بیشتر از  5/2باشد ،پرسشنامه از پایایی
قابل قبولی برخوردار است (مؤمنی .)5936 ،نتایج آزمون آلفای
کرون باخ برای پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش در جدول 2
ارا ه شده است .از آنجاییکه با توجه به جدول ،2ضریب آلفای
کرون باخ برای هر سه مولفه پرسشنامه پژوهش بیش از 5/2
میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که ابزار مورد استفاده در
پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده و نتایج جدول
مذکور ،استفاده از پرسشنامه مورد نظر پژوهش را تأیید می
نماید.
در این پژوهش توصی دادههای دموگرافیک تحقیق با
استفاده از آمار توصیفی ارا ه گردیده است .همچنین برای رتبه
بندی متغیرها از آزمون ناپارامتری فریدمن بهره گرفته شده و
داده ها با استفاده از نرم افزار  spss18تجزیه و تحلیل گردیده
است .همچنین آزمون فرضیه ها و دستیابی به اهداف اصلی
تحقیق ،در راستای ارتباط بین متغیرها و عوامل از طریق
تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم و تکنیک مدل سازی معادالت
ساختاری با استفاده از نرم افزار  LISREL 8.72انجام شده
است  .این نرم افزار یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت
اجرای مدل هایست که مستلزم آزمون فرضیه ها با هدف
سنجش روابط همزمان ،مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها
می باشد.

جدول -1متغیرها و ابزار گردآوری دادههای تحقیق
متغیرها
فشار
احتمال بروز تقلب

نماد

ابزار جمعآوری

متغیر ها

داده

تعداد

طیف

سؤاالت

P

پرسشنامه

لیکرت  1نقطه ای

51

موقعیت

O

پرسشنامه

لیکرت  1نقطه ای

6

توجیه عقالنی

R

پرسشنامه

لیکرت  1نقطه ای

55

جدول -2نتایج آزمون آلفای كرون باخ (پایایی پرسشنامه ها)
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متغیر

تعداد سؤاالت

آلفای كرون باخ

فشار ()P
موقعیت ()O

51
6

5/353
5/211

توجیه عقالنی ()R

55

5/351

کل پرسشنامه

92

5/363
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دالپورتاس
()2559

شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر احتمال بروز تقلب يا اعمال مجرمانه توسط حسابداران با  / ...احسان محمدي مقدم ،محمود مع ین الدين و فروغ حیراني

 -4فرضیه های پژوهش

 -5یافته های پژوهش

با توجه به مبانی نظری و اهداف تحقیق ،فرضیه ها به شرح زیر
تدوین شده اند:

 -1-5آمار توصیفی

فرضیه اصلی :اجزای سه گانه مثلث تقلب بر اقدام به تقلب یا
اعمال مجرمانه توسط حسابداران تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :وجود فشار (انگیزه) ،بر اقدام به تقلب یا
اعمال مجرمانه توسط حسابداران تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :وجود موقعیت (فرصت) ،بر اقدام به تقلب
یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران تأثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم :وجود توجیه عقالنی (رویکرد) ،بر اقدام به
تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران تأثیر دارد.

با توجه به بررسی چگونگی توزیع نمونههای آماری ،از 152
نفر افراد نمونه که جواب داده اند  225نفر مرد 595 ،نفر زن
بوده که نشان می دهد حدود  62درصد مرد و  99درصد زن
هستند .همچنین حدود  13درصد افراد بین  25تا  91سال
سن دارند و حدود  19درصد دارای مدرک کارشناسی93 ،
درصد کارشناسی ارشد 6 ،درصد کاردانی 2 ،درصد دکتری و 5
کمتر درصد دیپلم را شامل می شود .همچنین  11درصد افراد
قراردادی می باشند .از طرفی حدود  16درصد افراد نمونه
کمتر از  55سال 15 ،درصد بین  55تا  25سال و  59درصد
باالتر از  25سال سابقه خدمت را دارند .همچنین  11درصد
افراد در رده سازمانی حسابدار بوده اند.

جدول -3مشخصات دموگرافیک برای نمونه مورد بررسی
متغیر
جنسیت

سطح تحصیالت

سن

سابقه خدمت

وضعیت استخدامی

رده سازمانی

گروه

فراوانی

درصد

مرد

225

62/1

زن

595

92/6

زیر دیپلم و دیپلم
کاردانی

5
29

5/2
1/2

کارشناسی

255

12/1

کارشناسی ارشد

513

93/9

دکتری

3

2/2

زیر  25سال

2

5/1

بین  25تا  91سال
بین  96تا  15سال

293
512

13/2
96/6

باالتر از  15سال

51

9/2

کمتر از  55سال

531

16

بین  55تا  25سال

561

15

باالتر از  25سال

12

59

قراردادی

256

19/2

پیمانی

53

1/1

رسمی

563

15/3

کمک حسابدار

52

1/2

حسابدار

251

19/1

ر یس حسابداری

555

22/1

مدیر مالی
معاونت اداری و مالی

11
6

59/1
5/1

152

555

جمع
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 -2-5آمار استنباطی
 -1-2-5بررسی مدل های اندازه گیری
به تعداد متغیر های مشاهده شده معادله اندازه گیری ارا ه
می شود .هر معادله شامل ضریب مسیر بین متغیر مشاهده
شده و متغیر مکنون ،خطای اندازه گیری متغیر مشاهده شده،
همراه آزمون معناداری آن بر پایه مشخصه  tو نیز مقدار R2
یعنی ضریب تعیین یا نسبت واریانس تبیین شده به وسیله
متغیر مکنون است.
در روش شناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا به ساکن
الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص
شود گویههای انتخاب شده برای اندازه گیری متغیرهای مورد
نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند .به این شکل که ضریب

مسیر هر گویه با متغیر خود دارای مقدار  tباالتر از  5/36باشد.
با توجه به نتایج مدلهای اندازه گیری همگی گویه ها دارای
آماره  tبزرگتر از مقدار  5/36می باشد و همچنین مقدار ضریب
تعیین آنها مناسب بوده پس هی کدام از گویه ها از مدل
حذف نمی شوند و کار را با همه گویه ها ادامه داده و به بررسی
مدل پرداخته می شود .از طرفی بر اساس ضرایب استاندارد
(بارهای عاملی) ،شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته
باشد ،در اندازه گیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و
شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشد سهم کمتری رو
در اندازه گیری سازه مربوطه ایفا میکند .منطبق با نتایج این
پژوهش مقدار آماره  tبرای همه مسیرها بزرگتر از  5/36بوده و
در نتیجه معنادار می باشد.

جدول -4بررسی ضرایب و مقدار  tبرای شاخص فشار ()P
آیتم ها
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21

ضریب استاندارد
5/91
5/95
5/61
5/62
5/92
5/16

آماره t

1/26
1/39
1/33
1/95
1/13

ضریب تعیین
5/52
5/55
5/12
5/11
5/55
5/95

خطا
5/562
5/511
5/565
5/512
5/531

جدول -5بررسی ضرایب و مقدار  tبرای شاخص موقعیت (فرصت) ()O
آیتم ها
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21

ضریب استاندارد
5/91
5/95
5/61
5/62
5/92
5/16

آماره t

1/26
1/39
1/33
1/95
1/13

ضریب تعیین
5/52
5/55
5/12
5/11
5/55
5/95

خطا
5/562
5/511
5/565
5/512
5/531

جدول -6بررسی ضرایب و مقدار  tبرای شاخص توجیه عقالنی ()R
آیتم ها
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32

311

ضریب استاندارد
5/95
5/96
5/69
5/13
5/11
5/11
5/61
5/65
5/65
5/61
5/19

آماره t

1/15
1/16
1/96
1/21
1/32
1/13
1/19
1/15
1/13
1/29

ضریب تعیین
5/55
5/59
5/15
5/91
5/23
5/25
5/15
5/92
5/96
5/12
5/23
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خطا
5/533
5/515
5/515
5/511
5/515
5/511
5/511
5/512
5/565
5/562
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شكل -1مدل در حالت ضرایب استاندارد
شکل  ،5مدل کلی در حالت تخمین استاندارد را نشان
می دهد .فقط در حالت تخمین استاندارد امکان مقایسه بین
متغیرهای مشاهده شده تبیین کننده متغیر مکنون وجود دارد،
و همچنین با عنایت به ضرایب استاندارد می توان گفت
متغیرهای موقعیت (فرصت) ( ،)5/32توجیه عقالنی ( )5/25و
فشار ( )5/63به ترتیب باالترین تاثیر را در ساخت متغیر
احتمال بروز تقلب داشته اند.
 -2-2-5تأیید مدل

منطبق با نتایج بررسی شاخص های برازندگی ،مقودار χ 2
به درجوه آزادی برابور  2/25و کووچکتر از  9اسوت کوه مقودار
مناسبی است .پایین بودن میوزان ایون شواخص نشوان دهنوده
تفاوت کم میان مدل مفهومی پژوهش با دادههای مشاهده شده
تحقیق است .همچنین مقدار  RMSEAبرابر  5/529و کوچکتر
از مقدار  5/53می باشد عالوه بر  ،  2هرچوه میوزان شواخص
 RMSEAکمتر باشد ،مودل از بورازش مناسوبتوری برخووردار
اسوت .و شاخصوهای ) (NFI – NNFI – IFI – CFIبزرگتور از
مقدار  3/5است و شواخص GFIو  AGFIبزرگتور از مقودار 5/3
است .پس مدل برازش مطلوبی را نشان داده و مورد تأیید موی
باشد.

 -3-5آزمون فرضیه های پژوهش
پس از بررسی و تایید مدل عاملی ،فرضیههای مدل
پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و اگر مقدار قدر مطلق آماره
 tکوچکتر از مقدار  5/36باشد فرض صفر نتیجه گرفته میشود
و در صورتی که مقدار قدر مطلق آماره  tبزرگتر از مقدار 5/36
باشد فرض صفر رد میشود .در این بخش فرضیات مربوط به
هر سؤال آزمون میشوند .با توجه به جدول  2همانگونه که
مشاهده می گردد آماره  tکلیه فرضیه ها باالتر از  5/36بوده،
لذا فرض صفر در هر سه فرضیه رد و وجود تاثیر هر سه مولفه
مورد نظر تایید می گردد
جدول -7نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش
فرضیه

ضریب
استاندارد
5/63

1/21

2

5/32

1/35

5/31

9

5/25

1/23

5/15

5
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آماره t

ضریب
تعیین
5/16

تأیید
تأیید
تأیید

نتیجه
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جدول -8خالصه ضرایب استاندارد ،ضرایب تعیین ،آماره  tو نتیجه فرضیه تحقیق
احتمال بروز تقلب ← فشار

ضریب
استاندارد
5/63

1/21

احتمال بروز تقلب ← موقعیت (فرصت)

5/32

1/35

5/31

احتمال بروز تقلب ← توجیه عقالنی

5/25

1/23

5/15

مسیرها

آماره

 -4-5رتبه بندی عوامل

t

ضریب تعیین

نتیجه

5/16

تایید
تایید
تایید

 .2-4-5رتبه بندی مؤلفه های تشكیل دهنده

 -1-4-5رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال بروز تقلب یا

عوامل فشار بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه

اعمال مجرمانه توسط حسابداران با استفاده از نظریه

توسط حسابداران

مثلث تقلب

با توجه به جدول  ،55آزمون فریدمن و مقدار آمواره خوی
دو ( )5532/311و از آنجا که سطح معناداری کوچکتر از 5 /51
می باشد پس فرض صفر رد میشود و می توان گفت در سوطح
اطمینان  %31تفواوت معنواداری بوین میوانگین رتبوه اهمیوت
سواالت عامل فشار بر احتمال بروز تقلوب یوا اعموال مجرمانوه
توسط حسابداران وجود دارد و با عنایت به جدول میانگین رتبه
ابعاد مشخص می شود اعتیواد بیشوترین رتبوه و عودم مهوارت
کافی برای انجام امور محولوه شوغلی کمتورین رتبوه را از نظور
حسابداران دارد.

با توجه به جدول  ،3آزمون فریدمن و مقدار آماره خوی دو
( )513/132و از آنجا که سطح معناداری کوچکتر از  5/51می
باشد پس فرض صفر رد میشوود و موی تووان گفوت در سوطح
اطمینان  %31تفواوت معنواداری بوین میوانگین رتبوه اهمیوت
عوامل موثر بر احتمال بروز تقلوب یوا اعموال مجرمانوه توسوط
حسابداران وجود دارد و با عنایت به جدول میانگین رتبه ابعواد
مشخص می شود که موقعیت (فرصت) بیشترین رتبوه و فشوار
کمترین رتبه را از نظر حسابداران دارد.

جدول  -9نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن برای عوامل موثر بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران با
استفاده از نظریه مثلث تقلب
متغیر

میانگین رتبه

وضعیت ابعاد در مقایسه با یكدیگر

موقعیت(فرصت)

2/12

رتبه اول

توجیه عقالنی

5/35

رتبه دوم

فشار

5/62

رتبه سوم
شاخصهای آزمون رتبهبندی فریدمن

تعداد

آمارهمربع خی دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

152

513/132

2

5/555

جدول  -11نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن برای سواالت عامل فشار بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه توسط
حسابداران
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سواالت

میانگین رتبه

وضعیت سواالت در مقایسه با

اعتیاد

55/21

یكدیگر
رتبه اول

حرص و طمع بیش از حد

55/22

رتبه دوم

داشتن بدهی زیاد یا هزینه های شخصی باال

3/16

رتبه سوم

کسر موجودی حساب و احتمال برگشت چک

3/92

رتبه چهارم

بلند پروازی

3/59

رتبه پنجم
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سواالت

میانگین رتبه

وضعیت سواالت در مقایسه با

غرور و قدرت طلبی

3/65

یكدیگر
ششم
رتبه

خسارت های مالی شخصی

2/93

رتبه هفتم

ترس از دست دادن شغل

2/92

رتبه هشتم

وجود احساس نارضایتی از شغل

6/33

رتبه نهم

تمایل به ارایه چهره ای موفق از خود در جامعه

6/32

رتبه دهم

امنیت شغلی

6/23

رتبه یازدهم

احساس مفید نبودن در سیستم

6/26

رتبه دوازدهم

نیازهای مالی غیر منتظره شخصی

6/61

رتبه سیزدهم

تشویق به تقلب از سوی دیگران

6/96

رتبه چهاردهم

عدم مهارت کافی برای انجام امور محوله شغلی

1/22

رتبه پانزدهم

شاخصهای آزمون رتبهبندی فریدمن
تعداد

آمارهمربع خی دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

152

5532/311

51

5/555

 -3-4-5رتبه بندی مؤلفه های تشكیل دهنده عوامل
موقعیت (فرصت) بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه
توسط حسابداران
با توجه به جدول  ،55آزمون فریدمن و مقدار آماره خی دو
( )122/231و از آنجا که سطح معناداری کوچکتر از  5/51می
باشد پس فرض صوفر رد میشوودو موی تووان گفوت در سوطح
اطمینان  %31تفواوت معنواداری بوین میوانگین رتبوه اهمیوت

سواالت عامل موقعیت (فرصت) بر احتمال بروز تقلب یا اعموال
مجرمانه توسط حساب داران وجود دارد و بوا عنایوت بوه جودول
میانگین رتبه ابعاد مشخص موی شوود چشوم پوشوی یوا عودم
توانایی کارفرما در افشا و آشکارسازی بیشوترین رتبوه و ایجواد
محدودیت در دسترسی به اطالعوات توسوط کارفرموا کمتورین
رتبه را از نظر حسابداران دارد

جدول  -11نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن برای سواالت عامل موقعیت (فرصت) بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه
توسط حسابداران
سواالت

میانگین رتبه

وضعیت سواالت در مقایسه با یكدیگر

چشم پوشی یا عدم توانایی کارفرما در افشا و آشکارسازی تقلب و
ناتوانیبرداری
کاله
کارفرما در ارزیابی کیفیت عملکرد کارکنان

1/21

رتبه اول

1//25

رتبه دوم

نبود نشانه یا اثری از تقلب برای حسابرسان

9/29

رتبه سوم

ناتوانی کارفرما در تنبیه و مجازات مرتکبین به کاله برداری

2/33

رتبه چهارم

قرار داشتن در موقعیت ارتقای شغلی و سازمانی

2/39

رتبه پنجم

ایجاد محدودیت در دسترسی به اطالعات توسط کارفرما

2/35

رتبه ششم

شاخصهای آزمون رتبهبندی فریدمن
تعداد

آمارهمربع خی

درجه آزادی

152

دو122
/231

1
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 -4-4-5رتبه بندی مؤلفه های تشكیل دهنده عوامل
توجیه عقالنی بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه
توسط حسابداران
با توجه به جدول  ،52آزمون فریدمن و مقدار آماره خی دو
( )252/361و از آنجا که سطح معناداری کوچکتر از  5/51می
باشد پس فرض صفر رد میشوود و موی تووان گفوت در سوطح
اطمینان  %31تفواوت معنواداری بوین میوانگین رتبوه اهمیوت

سواالت عامل توجیه عقالنی بر احتمال بوروز تقلوب یوا اعموال
مجرمانه توسط حسابداران وجود دارد و بوا عنایوت بوه جودول
میانگین رتبه ابعاد مشخص می شود توجیوه بودین شوکل کوه
فقط قصد دارم این پول را به عنوان قرض برداشته و سوریع بواز
می گردانم بیشترین رتبه و توجیه بدین گونه که هوی کنتورل
داخلی وجود ندارد و به این دلیل تقلب می کنم تا نشان دهوم
چه کار ساده ای است کمترین رتبه را از نظر حسابداران دارد

جدول  -12نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن برای سواالت عامل توجیه عقالنی بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه
توسط حسابداران
میانگین رتبه وضعیت سواالت

سواالت
توجیه بدین شکل که فقط قصد دارم این پول را به عنوان قرض برداشته و سریع باز می گردانم .گردانم گردانم

2/96

مقایسه با
در رتبه اول

سازمان به من مدیون است.

6/32

یكدیگر
دوم
رتبه

6/95

رتبه سوم

توجیه مبنی بر تالفی به دلیل عدم احترام و برخورد بد کارفرما

6/22

رتبه چهارم

توجیه مبنی بر حرکت به سمت زندگی بهتر ،مرفه تر و ایده آل

6/51

رتبه پنجم

توجیه کردن اینکه همه دارند پولدار می شوند،پس چرا من نباید پولدار شوم.

1/35

رتبه ششم

توجیه بدین گونه که شرکت بقدر کافی درآمد و پول دارد و اینکه واقعا اینها چیز مهمی نیست.

1/31

رتبه هفتم

توجیه آوردن بدین گونه که استحقاق من بیشتر از اینها می باشد ،برای جبران کردن یک پاداش منطقی،
مستحق مزایای بیشتری هستم.

1/35

رتبه هشتم

1/65

رتبه نهم

1/52

رتبه دهم

1/31

رتبه یازدهم

توجیه بدین صورت که حسابها را به گونه ای اصالح می کنم

که عادی جلوه نماید.

توجیه آوردن که کسی از این کار ضرر نخواهد کرد.
ببببپاداش منطقی ،مستحق مزایای
توجیه بدین گونه که اگر صداقتم قربانی شود بهتر از آبرو ریزی است.
بیشتری هستم.

توجیه بدین گونه که هی کنترل داخلی وجود ندارد و به این دلیل تقلب می کنم تا نشان دهم چه کار ساده ای
است.
شاخصهای آزمون رتبهبندی فریدمن
تعداد

آمارهمربع

درجه

سطح

152

خی دو
252
/361

آزادی
55

معنی5
/555
داری

 -6نتیجه گیری و بحث
فرضیه فرعی اول در خصوص تأثیر وجود فشار بر اقدام بوه
تقلب یا اعموال مجرمانوه توسوط حسوابداران مطورح و آزموون
گردید .نتایج این آزمون نشان می دهد فشار (انگیزه) می توانود
بر اقدام به تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران تأثیرگوذار
باشد .این به آن معناست که با افزایش فشار ،اقدام به تقلوب یوا
اعمال مجرمانه توسط حسابدارن افزایش می یابد .دلیل بوجوود
آمدن فشار در افراد ناشی از اعتیاد ،حرص و طمع بیش ازحود،
بدهی زیاد  ،کمبود نقدینگی ،بلند پروازی و  . ...بوده کوه عودم
توان تحمل افراد نسبت به موارد مذکور منجربه شورایطی موی
گردد که افراد برای جبران کمبودهای خود دست بوه اقودام یوا
اعمال مجرمانه می زند .بوی ژه زمانی که فرد توان دسترسوی بوه
311

اطالعات مالی و نقدینگی شرکتها را داشته باشد .بودیهی اسوت
کارفرمایان می توانند با کاهش فشار و رفع موانع موجود بر سر
راه کارکنان که موجب فشوار آوردن بوه آنهوا موی شوود و نیوز
انتخاب دقیق تر کارکنان در هنگام گزینش تا حد زیادی بر این
معضل غلبه کرده و این ضلع از مثلث تقلب را تحت کنتورل در
آورند .نتیجه حاصل ازفرضویه موذکور بوا یافتوه هوای تحقیوق
برزگری خانقاه و همکاران ( ،)5931وحیدی الیزیی و حامدیان
( ،)5933هاکن برک ( ،)5339موویزگلن و همکواران (،)2556
گراملینگ و مایرز ( )2559و هایمن هافمن و مورگان ()5336
همراستابوده است.
فرضیه فرعی دوم در خصوص تأثیر وجود موقعیت (فرصت)
بر اقدام به تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسوابداران مطورح و
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شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر احتمال بروز تقلب يا اعمال مجرمانه توسط حسابداران با  / ...احسان محمدي مقدم ،محمود مع ین الدين و فروغ حیراني

آزمون گردیود .نتوایج ایون آزموون نشوان موی دهود موقعیوت
(فرصت) می تواند بور بوروز تقلوب یوا اعموال مجرمانوه توسوط
حسابداران تأثیرگذار باشد .این به آن معناست کوه بوا افوزایش
موقعیت (فرصت) ،اقدام بوه تقلوب یوا اعموال مجرمانوه توسوط
حسووابدارن افووزایش مووی یابوود .دلیوول بوجووود آموودن موقعیووت
(فرصت) ،در افوراد ناشوی از چشوم پوشوی کارفرموا در افشوا و
آشکارسازی ،ناتوانی کارفرما در ارزیابی کیفیت عملکرد کارکنان
 ،قرار داشتن در موقعیت ارتقای شغلی و سازمانی و  . ...بوده که
در چنین مواردی وجود کنتورل هوای داخلوی ضوعی و عودم
نظارت و جداسازی مناسب بین وظای و مواردی از این دسوت
منجر به ایجاد شرایطی می گردد که افراد دسوت بوه اقودام یوا
اعمال مجرمانه می زنند .بویژه زمانی که فرد جهت دسترسی به
اطالعات دارای محدودیت باشد .بنابراین در این خصوص نیز به
نظر می رسد انتخاب و گزینش مناسب کارکنان و نیز شوناخت
د قیق تر کارفرما از پرسونل و محویط کوار و مودیریت مناسوب
نیروی کار و همچنین اعمال کنترل های داخلی مناسب بتوانود
راهگشا بوده و این ضلع از مثلث تقلب را تحت تاثیر قرار دهود.
نتیجه حاصل از فرضیه مذکور با یافتوه هوای تحقیوق برزگوری
خانقوواه و همکوواران ( ،)5931وحیوودی الیزیووی و حاموودیان
( ،)5933هاکن برک ( ،)5339موویزگلن و همکواران (،)2556
گراملینگ و مایرز ( )2559و هایمن هافمن و مورگان ()5336
همراستا بوده است.
فرضیه فرعی سوم در خصوص تأثیر وجود توجیوه عقالنوی
بر اقدام به تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسوابداران مطورح و
آزمون گردید .نتایج این آزمون نشان می دهود توجیوه عقالنوی
می تواند بر بروز تقلب یوا اعموال مجرمانوه توسوط حسوابداران
تأثیرگذار باشود .ایون بوه آن معناسوت کوه بوا افوزایش توجیوه
عقالنی ،اقدام به بروز تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابدارن
افزایش می یابد .دلیل بوجوود آمودن توجیوه عقالنوی در افوراد
ناشی از این است کهافراد دلیل تقلوب خوود را قورض گورفتن،
مدیون بودن سازمان به آنها و توجیهات دیگری از قبیول اینکوه
از این کار کسی متضرر نمی گردد بیان می کنند که منجور بوه
تناقض فکری ،ناهنجواری و تضواد ذهنوی در افرادموی شوود و
شرایطی را بوجود می آورد که بوه دنبوال بهانوه ای باشوند کوه
رفتار و اهداف خودشان را به نحوی توجیه کنند کوه دسوت بوه
اقدام یا اعمال مجرمانه نزده اند .به منظوور کنتورل ضولع سووم
(توجیه عقالنی) نیز مجددا موی تووان توجوه کارفرمایوان را بوه
دقت عمل در مرحله انتخاب و گزینش کارکنوان جلوب نموود.
همچنین تالش برای پرداخت حقووق واقعوی موادی و معنووی
کارکنان حوزه مالی و حفظ جایگاه انسوانی آنهوا موی توانود در
کنترل ضلع سوم تقلب موؤثر باشود .نتیجوه حاصول از فرضویه

مذکور با یافته های تحقیق برزگری خانقاه و همکاران (،)5931
وحیوودی الیزیووی و حاموودیان ( ،)5933هوواکن بوورک (،)5339
مووویزگلن و همکوواران ( ،)2556گراملینووگ و مووایرز ( )2559و
هایمن هافمن و مورگان ( )5336همراستا بوده است.
نتایج حاصل از رتبه بندی عوامول تقلوب نشوان داد اسوت کوه
مهمترین عوامل بروز تقلب به ترتیب عبارتند از:
 )5موقعیت (فرصت)
 )2توجیه عقالنی
 )9فشار
در خصوص رتبه بندی عوامل بروز مرتبط با این نتیجه کوه
فشار دارای کمترین اهمیت در بین سه عامل مورد نظور اسوت
نتایج حاصل بوا پوژوهش هوای برزگوری و همکواران (،)5931
وحیدی الیزیی و حامدیان ( ،)5933گراملینگ و مایزر ()2559
و مووویزگلن و همکوواران ( )2556تطووابق دارد.همچنووین در
خصوص موقعیت (فرصت) که در این پژوهش مهمتورین عامول
رتبه بندی گردید نتایج با پوژوهش هوای برزگوری و همکواران
( )5931و وحیدی الیزیی و حامدیان ( )5933تطابق دارد ولی
با نتوایج تحقیقوات گراملینوگ و موایزر ( )2559و موویزگلن و
همکواران ( )2556مغوایرت دارد .در ضومن در خصووص رتبووه
بندی عوامل بروز این نتیجه که توجیه به عنوان دوموین عامول
در بین سه عامل مورد نظر تشخیص داده شده است با پژوهش
های برزگری و همکاران ( )5931و وحیدی الیزیی و حامودیان
( ) 5933مطابقووت دارد ولووی بووا نتووایج تحقیقووات مووویزگلن و
همکاران ( )2556و گراملینگ و مایزر ( ،)2559که عوامل خطر
«توجیه /نگرش» را مؤثرترین عامل بروز تقلب تشخیص دادنود،
همراستا نمی باشد .همچنین در رتبه بندی مؤلفوه هوای (ریوز
عوامل) موجود در هر عامل نتایجی به شرح زیر حاصل گردید:
در ضلع موقعیت (فرصت) ،مهمترین عوامل عبوارت بودنود
از :چشم پوشی یا عدم توانایی کارفرما در افشا و آشکار سوازی،
ناتوانی کارفرما در ارزیابی کیفیت عملکرد کارکنان ،نبود نشوانه
یا اثری از تقلب برای حسابرسان و  . ....در ضلع توجیه عقالنوی
نیز مهمترین ریز عوامل عبارت بودند از :فقوط قصود دارم ایون
پول را به عنوان قرض برداشته ،سازمان بوه مون مودیون اسوت،
حسابها را به گونه ای اصالح می کنم که عادی جلوه نماید و ....
 .همچنین در ضلع فشار نیز مهمترین ریز عوامل عبارت بودند
از :اعتیاد ،حرص و طمع بیش از حود ،داشوتن بودهی زیواد یوا
هزینه های شخصی باال و  . ...الزم به ذکور اسوت در بعود رتبوه
بندی ریز عوامل با توجه بوه عودم بررسوی در سوایر تحقیقوات
مشابه امکان تطبیق یافته های پژوهشی میسر نگردید.
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همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد از نظر پاسخ دهندگان
هر سه ضلع تقلب شامل موقعیت (فرصت) ،توجیوه و فشوار در
بروز تقلب توسط حسابداران مؤثر هستند .بنابراین به سازمانها،
مدیران بنگاههای اقتصوادی و کارفرمایوان توصویه موی گوردد
تمهیدات الزم جهت اینکه حسابدار در دامنه این سه ضلع قرار
نگیرد را بیاندیشند .نتایج رتبه بندی عوامل تقلب نشان داد که
مهمترین عامل مؤثر بر بروز تقلب ،موقعیت (فرصت) اسوت .در
این راستا به استفاده کنندگان از خدمات حسابداران توصیه می
گردد به نحوی کنترل های داخلی را تودوین و اجرایوی نماینود
که حسابداران کمترین امکان را برای قرار گورفتن در موقعیوت
ارتکاب تقلب داشته باشند .همچنین در رتبه بنودی مؤلفوه هوا
نیز مشخص گردید مهمترین عوامل بروز تقلب در ضلع موقعیت
(فرصت) ،چشم پوشی یا عدم توانایی کارفرما در افشا و ناتوانی
کارفرما در ارزیابی کیفیت عملکرد کارکنان ،تشخیص داده شده
است .لذا توصیه می گردد کارفرمایان نسبت به افوزایش دانوش
خود در حوزه حسابداری و عملیات مربوط به مؤسسه پرداختوه
تا بتوانند خود کنتورل کننوده کارکنوان باشوند .همچنوین بوه
کارفرمایان و مدیران شرکت ها توصیه می گردد در ایون راسوتا
از سیاست هوای صوحیح و بوه موقوع تشوویقی و تنبیهوی نیوز
استفاده نمایند.
با توجه به نتایج رتبه بندی عوامول تقلوب ،دوموین عامول
مؤثر بر بروز تقلب توجیه عقالنی عنوان گردیده است .همچنین
در رتبه بندی مؤلفه ها نیز مشخص گردید مهمترین عامل بروز
تقلب در ضلع توجیه عقالنی ،پول را به عنووان قورض برداشوته
تشخیص داده شده است .لذا به کارفرمایان و مدیران بنگاه های
اقتصادی پیشنهاد موی گوردد بوا اسوتقرار سیسوتم کنترلهوای
داخلی قابل اتکا در شرکت و جلوگیری از ایجواد زمینوه هوای
این دست تخلفات اقدام نمایند .همچنین به منظوور جلووگیری
از توجیه پرسنل به اینکه سازمان به آنها مودیون موی باشود بوا
استفاده از پرسشنامه های استاندارد نسبت به سونجش میوزان
رضایت پرسنل از وضوعیت درآمودی و شوغلی آنهوا اقودام و در
صورت وجود نارضایتی نسبت به بررسی علل نارضوایتی و رفوع
موارد اهتمام ورزند .براساس نتایج آزموون رتبوه بنودی عوامول
تقلب ،سومین عامل مؤثر بر بوروز تقلوب ،فشوار اسوت .در ایون
راستا به مدیران بنگاههوای اقتصوادی ،کارفرمایوان و سوازمانها
توصیه می گردد قبل از اینکه حسابدارن در معرض فشوار قورار
گیرند ،نیازهای آنها را رسویدگی نماینود و وضوعیت آنهوا را بوه
نوعی سازمان دهی نمایند که در موقعیوت فشوار قورار نگیرنود.
همچنین با توجه به نتوایج حاصول از رتبوه بنودی ریوز عوامول
(متغیرهای) تشکیل دهنده اجزای مثلث تقلب که نشان دهنده
اهمیت متغیرهایی نظیر اعتیاد ،حرص و طمع ،ناتوانی کارفرموا
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در ارزیابی کارکنان ،توجیه کارکنوان و  . ...در اضوالع مختلو
مثلث تقلب داشت و با توجه به اینکوه اغلوب ایون متغیرهوا بوه
عامل انسانی مربوط می شوند به کارفرمایان توصیه موی گوردد
در گزینش و اسوتخدام اولیوه پرسونل نهایوت دقوت را مبوذول
دارند ،همچنین آموزش های ضمن خدمت و توجه به نیازهوای
پرسنلی نیز می تواند در کاهش احتمال تقلب موؤثر باشود کوه
توجه مدیران و کارفرمایان به این مهم نیز جلب می گردد.
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