
 
 

 1397 پائیزـ  59ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار تجربی مطالعاتفصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 106تا  83صفحات 

های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی با بررسی اهمیت ابعاد و نشانه
 تقلباستفاده از مدل پنتاگون 

 

 مسعود طاهری 
 ناصر ایزدی نیا 
 رزیتا مؤید فر 

 

 چکیده

ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین طراحی برنامه حسابرسی به گونه
-های تقلب میدهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانههای خود انجام میهایی است که حسابرسان در رسیدگیفعالیت

های حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه تواند
تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل 

باشد. برای انجام این ، توجیه سازی، توانایی و غرور میپنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت
پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری 

 های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابدارانداده، با توجه به نشانه

باشند. پس از توزیع و جمع آوری می 1397حسابرسی در سال  و موسسات سازمان حسابرسی در شاغل یرسم
های تقلب پرداخته شد. بندی ابعاد و نشانهها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبهپرسشنامه

ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به بخش عمدههای تقلب وابسته بودن دهد که بعد فرصت و نشانهنتایج نشان می
های های اطالعاتی، حسابداری و کنترلنتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم

داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در 
 نامه حسابرسی دارند.تعدیل بر
 .تقلب. هاینشانه ی،برنامه حسابرس یلابعاد تقلب، مدل پنتاگون تقلب، تعد :یدیکل واژگان
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 مقدمه
شود. های مالی یکی از مهمترین منابع اطالعاتی در بازار سرمایه محسوب میگزارش
زیرا  ها قائل هستند،ها اهمیت زیادی برای کیفیت آنکنندگان از این گزارشاستفاده

کنند. لذا باید از کیفیت ها اتخاذ میهای خود را بر اساس این گزارشبسیاری از تصمیم
ها اطمینان حاصل کنند. برای کسب اطمینان، سهامداران و سرمایه گذاران به صورت آن

های کنند. از این رو حسابرسان باید رسیدگیهای حسابرسان اتکا میای بر گزارشگسترده
های خود قت فراوان و به بهترین شکل انجام دهند. حسابرسان در رسیدگیخود را با د

دهند. یکی از مهمترین این فرآیندها، فرآیند ارزیابی فرآیندهای مختلفی را انجام می
؛ هامرسلی و 2008؛ کارسلو و هرمانسون، 1395باشد )نمازی و ابراهیمی، ریسک تقلب می

(. اگر حسابرسان 2013؛ ترامپیتر و همکاران، 2013؛ جانسون و همکاران، 2011همکاران، 
توانند برنامه حسابرسی متناسب با آن را کنند، نمی نتوانند به درستی ریسک تقلب را ارزیابی

طراحی کنند. این موضوع که حسابرسان نسبت به احتمال وقوع تقلب چگونه واکنش نشان 
-ل اهمیت دارد. اول اینکه تقلب میکنند، به دو دلیداده و برنامه حسابرسی را تعدیل می

کنندگان اطالعات مالی و در کل سیستم بازار سرمایه تواند اثرات مالی منفی بر استفاده
های حسابرسان باعث کاهش ریسک اطالعات داشته باشد. دوم، با توجه به اینکه رسیدگی

سابرسان در تواند نقش و جایگاه حها در فرآیند رسیدگی میشود، موفقیت آنمالی می
(. وقوع تقلب 2004؛ ویلکس و زیمبلمن، 2003جامعه را تقویت کند )مکاوی و اسچک، 

های ها باید سعی کنند تا با توجه به نشانهبرای حسابرسان پیامدهای مخربی دارد، لذا آن
ها، از به وجود آمدن این تقلب و تعدیل مناسب برنامه حسابرسی با در نظر گرفتن آن نشانه

 (.2003ها جلوگیری کنند )گراهام و بدارد، پیامد
مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در "حسابرسی ایران با عنوان  240استاندارد  

باشد، می 991، که ترجمه بیانیه استاندارد حسابرسی شماره "های مالیحسابرسی صورت
را در تعدیل برنامه تواند حسابرسان ها میهای تقلب را بیان کرده است. این نشانهنشانه

های تقلب توان دریافت که ابعاد و نشانهحسابرسی یاری کند. با نگاهی بر این استاندارد می
(، مبتنی بر مدل 1توضیحات کاربردی و پیوست شماره  25بیان شده در این استاندارد، )بند 

دارد یان میگیرد و بباشند. این مدل سه بعد را در نظر می( می1973)کرسی،  2مثلث تقلب

                                                                                                                   
1.Statements on Auditing Standards (SAS No. 99) 
2. Fraud Triangle Model 
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که به وجود آمدن تقلب به وجود فشار برای انجام تقلب، فرصت انجام تقلب و توانایی 
اند که مدل مثلث تقلب همه هایی نشان دادهتوجیه کردن تقلب بستگی دارد. اما پژوهش

های دیگری به نام گیرد. این شرایط باعث شده است تا مدلهای تقلب را در بر نمیجنبه
)کروهورواث،  2( و مدل پنتاگون تقلب2004)ولف و هرمانسون،  1ند تقلبمدل دیامو

کند. را به مدل مثلث تقلب اضافه می 3( ارائه شود. مدل دیاموند تقلب، بعد توانایی2011
-را عالوه بر سه بعد مثلث تقلب در نظر می 4مدل پنتاگون تقلب نیز بعدهای توانایی و غرور

 گیرد.
های تقلب بیان شده در استاندارد حسابرسی ابعاد و نشانه همان طور که بیان شد، 
مبتنی بر مدل  "های مالیمسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورت"

های دیاموند و پنتاگون تقلب استفاده مثلث تقلب هستند. از این رو، این پژوهش که از مدل
را برای بهبود این استاندارد از نظر  تواند به عنوان یک پژوهش اولیه زمینهکند، میمی

ها فراهم سازد. عالوه بر این، در ایران های آندربرگرفتن ابعاد توانایی و غرور و نشانه
های تقلب و تعدیل برنامه حسابرسی انجام شده است، اما در هایی در مورد نشانهپژوهش

های شی تاکنون از مدلها تنها از مدل مثلث تقلب استفاده شده است و پژوهاین پژوهش
-دیاموند و پنتاگون تقلب استفاده نکرده است. این موضوع باعث شده است تا در پژوهش

ها بیان نشده باشد. لذا در این های آنهای انجام شده، ابعاد توانایی و غرور و همچنین نشانه
های تقلب در بندی اهمیت ابعاد و نشانهپژوهش با استفاده از مدل پنتاگون تقلب به رتبه

 شود.تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته می

 مبانی نظری

 مدل مثلث تقلب
( مطرح گردید. تمرکز او بر شرایطی بود که باعث 1973مدل مثلث تقلب توسط کرسی )

های متقلبانه و غیر اخالقی گردند. مثلث تقلب مدلی را برای شود تا افراد درگیر فعالیتمی
( 2انگیزه  5/( فشار1آورد. این عوامل عبارتند از: تقلب فراهم میشناسایی عوامل انجام 

 ( توجیه سازی.3 6فرصت

                                                                                                                   
1. Fraud Diamond Model 
2. Fraud Pentagon Model 
3. Capability 
4. Arrogance 
5. Pressure 
6. Opportunity 
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های فراوانی برای : به انگیزه شخصی برای انجام تقلب اشاره دارد. انگیزهانگیزه فشار/ 
های مالی و شغلی توان به انگیزهها میانجام تقلب وجود دارد که از جمله مهمترین آن

 اشاره نمود.

وضعیت و یا موقعیتی است که به فرد اجازه انجام تقلب و پنهان کردن آن را  فرصت: 
دهد. برای مثال نبود تفکیک وظایف مناسب و یا انجام دو مسئولیت توسط یک فرد، می
 تواند فرصت انجام تقلب را فراهم آورد.می

ند، برای خود و شوتوجیه سازی: بیانگر این موضوع است که وقتی افراد مرتکب تقلب می
آورند تا کار خود را موجه جلوه دهند. بی اهمیت نشان دیگران یک بهانه و یا توجیه می

 (.2015دادن تقلب خود برای سازمان از جمله این موارد است )داگالس و همکاران، 

 مدل دیاموند تقلب
انایی را ( مطرح گردید. این مدل بعد تو2004مدل دیاموند تقلب توسط ولف و هرمانسون )

ها بر این عقیده هستند که کند. آنبه عنوان عامل چهارم به مدل مثلث تقلب اضافه می
باشد. داشتن توانایی های الزم برای انجام تقلب یکی از مهمترین عوامل ارتکاب تقلب می

های حسابداری های توانایی شناسایی ضعف موجود در سیستمها برای بعد توانایی، نشانهآن
-های حسابداری و کنترلهای داخلی، توانایی استفاده از ضعف موجود در سیستمرلو کنت

های داخلی، اعتماد به داشتن توانایی برای جلوگیری از شناسایی شدن تقلب و توانایی 
کنند. سایر ابعاد این مدل، مشابه مدل مثلث وادارکردن دیگران به انجام تقلب را مطرح می

 باشد.تقلب می
( می گویند فرصت راه را برای انجام تقلب باز می گذارد، 2004رمانسون )ولف و ه 

انگیزه و توجیه سازی فرد را به سوی انجام تقلب سوق می دهد، اما شخص باید در درجه 
 .باشدفرصت را داشته  اول توانایی شناسایی فرصت و در درجه دوم توانایی استفاده از آن

تقلب را از نظر وجود یا عدم  8ل دیاموند تقلب، ( در راستای بررسی مد2012)توگاس 
، 2، کانبو1ی، انرونوجود بعد توانایی مورد بررسی قرار داد. شرکت های مورد بررس

و هِلس سَوت بودند. نتایج بررسی  7، بِست ورلد6، ورلدکام5، پی تی ال4، ساتیام3پارماالت

                                                                                                                   
1. Enron 
2. Kanebo 
3. Parmalat 
4. Satyam 
5. PTL 
6. WorldCom 
7. Best World 
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ماکویسیوس و  .داشته استمورد بررسی، بعد توانایی وجود  8او نشان داد که در هر 
-کنند که افراد صرفا با داشتن انگیزه و فرصت، تقلب انجام نمی( بیان می2013گریوناس )

( نشان داد که در کشور 2017زاکی ) دهند، مگر آنکه توانایی انجام آن را نیز داشته باشند.
ری مالی، های مثلث و دیاموند تقلب در ارزیابی احتمال تقلب در گزارشگمصر بین مدل

تفاوت معناداری وجود دارد و مدل دیاموند تقلب اطالعات مربوط بیشتری را در اختیار 
تری برای ارزیابی احتمال تقلب در دهد. وی مدل دیاموند تقلب را مدل مناسبقرار می

های خود را برای تشخیص حسابرسان باید توانایی داند.گزارشگری مالی در این کشور می
ها باید در ابتدا ریسک بعد توانایی را های آن ارتقا دهند. آنتوانایی و نشانهو بررسی بعد 

ارزیابی کنند، سپس نسبت به ریسک ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان دهند، و در نهایت، 
 (.2004مجددا ریسک این بعد را مورد ارزیابی قرار دهند )ولف و هرمانسون، 

 مدل پنتاگون تقلب
باشد. این مدل ( می1973( بسطی از مدل مثلث تقلب )کرسی، 2011) مدل پنتاگون تقلب

توسط کروهورواث معرفی شد. مطابق با محیط تجاری امروزی، مدل پنتاگون تقلب دو بعد 
 -دیگر را به مدل مثلث تقلب افزود که غرور و توانایی هستند. غرور )خود بزرگ بینی

و محق بودن یا طمع از طرف فردی دانست  توان نگرشی مبتنی بر برتری طلبیتکبر( را می
های داخلی در رابطه با شخص وی مصداق ندارد. مفهوم که به سادگی معتقد است کنترل

 شود.( تعریف می2004توانایی به شکل مشابهی در مدل دیاموند تقلب )ولف و هرمانسون، 
رفتار تحکمانه، های داخلی، های خودبرتربینی، عدم کاربرد کنترل( نشانه2011مارکس )

را برای این  (سبک مدیریت استبدادی و داشتن تمایل و اشتیاق به حفظ جایگاه )جاه طلبی
ها به دلیل انگیزه و غرور درصد از تقلب 70کند که بعد بیان کرده است. وی بیان می

نشان می دهد که این  2015صورت گرفته است. تقلب افشا شده از شرکت توشیبا در سال 
 میلیارد دالر سود خود را بیش از واقع نشان داده است. 2مجموع حدود مبلغ  شرکت در

ای بوده است نتایج تحقیقات انجام شده نشان داد که سبک مدیریت در این شرکت به گونه
(. 2015که بر اساس آن تصمیمات مدیریتی نباید به چالش کشیده می شدند )فورچون، 

که در نظر گرفتن هر پنج بعد مدل پنتاگون تقلب،  ( نشان دادند2017رحمان و همکاران )
آپریلیانا و  های مالی تاثیر دارد.از جمله ابعاد توانایی و غرور، بر شناسایی تقلب صورت

کنند که غرور مدیر عامل بر وقوع گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر ( بیان می2017آگوستین )
ز تقلب ها بدون توجه به منافع اقتصادی، بلکه دارد. باید به این نکته توجه شود که بسیاری ا
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شود  بینی و غرور صرف انجام می به دالیلی همچون عالقه به جایگاه و مقام، خود برتر
 دهد.این سه مدل را نشان می 1شکل  .(2011)مارکس، 

 

 تقلب های. مدل1شکل 

 
 
 
 
 
 

 های تقلب و تعدیل برنامه حسابرسینشانه
به نقش حسابرسان در شناسایی تقلب اشاره  1های عام هیئت نظارت بر حسابداری شرکت

های تقلب شناسایی شده، دارد که حسابرسان باید برای بررسی ریسککرده و بیان می
باشد، تغییر دهند. این ها میبندی و میزان آزمونرا که شامل ماهیت، زمانبرنامه حسابرسی 

هیئت هدف از انجام این کار را جمع آوری شواهد حسابرسی با قابلیت اتکا و تاییدپذیری 
( نشان داد که وقتی حسابرسان 1997(. زیمبلمن )2010داند )کاسم و هگزی، بیشتر می

-جداگانه و نه به صورت کلی مورد ارزیابی قرار می های ریسک تقلب را به صورتنشانه

دهند. ماک و ها را افزایش میکنند و میزان آزمونها میدهند، توجه بیشتری به آن نشانه
های ریسک کنند که تعدیل برنامه حسابرسی به نوع و تعداد نشانه( بیان می2005ترنر )

سابرسان در واکنش به ارزیابی تقلب شرکت مورد رسیدگی بستگی دارد، با این حال، ح
-دهند به گونهریسک تقلب، ماهیت، میزان و زمان بندی فرآیندهای حسابرسی را تغییر می

گیرند و فرآیندهایی را حذف و ای که افراد با تجربه تری را برای تیم حسابرسی در نظر می
را مورد  های حسابرسیهای شرکت( رویه2001کنند. شلتون و همکاران )یا اضافه می

های مورد بررسی رهنمودهایی در مورد تعدیل بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت
-های حسابرسی ارائه دادهبندی و میزان آزمونبرنامه حسابرسی شامل تغیر در ماهیت، زمان

باشد. به منظور می 82های تقلب بیانیه استاندارد حسابرسی شماره اند که بر مبنای نشانه
مناسب برنامه حسابرسی، حسابرسان باید قادر به شناسایی ریسک تقلب با استفاده از تعدیل 

                                                                                                                   
1. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
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( به این نتیجه 2001(. جانستون و بدارد )2010های تقلب باشند )کاسم و هگزی، نشانه
رسیدند که با افزایش ریسک تقلب، حسابرسان افراد دارای مهارت بیشتری را به تیم 

( پژوهشی را با هدف بررسی اینکه 2015تز و همکاران )کنند. بوریحسابرسی اضافه می
متخصصان تقلب در واکنش به افزایش احتمال تقلب، چگونه برنامه حسابرسی را تعدیل 

کنند، انجام دادند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که متخصصان تقلب در مواجهه می
 دهند.تقلب افزایش می ها را برای شناساییبا افزایش احتمال تقلب، میزان آزمون

 پیشینه پژوهش

 پیشینه خارجی
( رابطه بین ارزیابی ریسک تقلب و برنامه حسابرسی را مورد بررسی 2003گراهام و بدارد )

ها با ارزیابی مشتریان پنج موسسه بزرگ حسابرسی به این نتیجه رسیدند که قرار دادند. آن
به شرایط صنعت و رقابت در آن، عوامل تقلب واحدهای مورد رسیدگی، بیشتر مربوط 

های داخلی، شرایط مالی و وجود فشار برای درستکاری مدیریت، کیفیت سیستم کنترل
باشد. همچنین حسابرسان با تغییر در نوع عوامل ریسک تقلب، رسیدن به اهداف مالی می

 دهند.های حسابرسی را تغییر میماهیت آزمون

های ریسک تقلب در ل را در مورد اثربخشی نشانه( دیدگاه حسابرسان مستق2008مایز ) 
 42ای با شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه مورد بررسی قرار داد. در این راستا، پرسشنامه

حسابرس مستقل بودند، توزیع گردید. نتایج حاکی  128نشانه تقلب بین نمونه پژوهش که 
های تقلب ه سازی نسبت به نشانههای ریسک تقلب مربوط به بعد توجیاز آن بود که نشانه

-تر هستند. همچنین نتایج نشان داد که مهمترین نشانهبعد انگیزه/فشار و فرصت، اثربخش

به اوراق بهادار یا سایر قوانین و مقررات، یا های ریسک تقلب، سوابق نقض قوانین مربوط
مدیره آن، و  ارشد اجرایی یا اعضای هیاتتجاری، مدیراندعاوی مطرح شده علیه واحد

 باشد.گذاردن بر دامنه کار حسابرسی میتالش مدیریت برای اثر
های ( با استفاده از مدل دیاموند تقلب به بررسی اهمیت نشانه2010بینتی و حصری ) 

تقلب پرداختند. در این پژوهش نظرات سه دسته از حسابرسان مورد بررسی قرار گرفت که 
ها مستقل، حسابرسان داخلی و حسابرسان دولتی. نمونه آنعبارت بودند از: حسابرسان 

نشانه تقلب داده شد و از  64حسابرس بود. به حسابرسان مذکور لیستی شامل  135شامل 
بندی کنند. نتایج برای پنج اولویت اول ها را اولویتها درخواست گردید که آن نشانهآن
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ه تقلب از نظر ابعاد تقلب به این صورت های تقلب بیان گردید. ترکیب این پنج نشاننشانه
بود که از نظر حسابرسان مستقل سه نشانه توانایی و دو نشانه فرصت، از نظر حسابرسان 
داخلی پنج نشانه فرصت، و از نظر حسابرسان دولتی یک نشانه توانایی و چهار نشانه فرصت 

 در اولویت قرار گرفتند.
ع پرداخت که آیا رویکرد بررسی و ارزیابی ( به بررسی این موضو2016فورتوینگلر ) 

تواند منجر به ها به صورت جداگانه میهای آنریسک تقلب ابعاد مدل مثلث تقلب و نشانه
بهبود ارزیابی ریسک تقلب شود یا خیر. وی همچنین تاثیر این نوع ارزیابی ریسک تقلب 

تواند این رویکرد میرا بر برنامه حسابرسی مورد بررسی قرار داد. او معتقد بود که 
اطالعات بیشتری را در اختیار حسابرس قرار دهد و به این صورت ارزیابی ریسک تقلب و 
برنامه حسابرسی را بهبود بخشد. این پژوهشگر برای انجام این پژوهش از مورد تجربی 
استفاده کرد. نمونه این پژوهش شامل پنجاه و پنج حسابرس مستقل بوده است. نتایج نشان 

اد که استفاده از این رویکرد به طور معناداری توانایی حسابرسان را در ارزیابی ریسک د
 شود.تقلب باال برده و منجر به تعدیل کل ساعات بودجه شده حسابرسی می

های مالی ( به بررسی تاثیر ابعاد مدل پنتاگون تقلب بر تقلب صورت2018راکمانا ) 
ر ارزش شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه این پرداخت. عالوه بر این، تاثیر تقلب ب

شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس سهام اندونزی در بازه زمانی  66پژوهش شامل 
بوده است. در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده  2016تا  2012

اد تقلب یعنی فشار، است. نتایج نشان داد که به غیر از بعد تقلب توجیه سازی، سایر ابع
های مالی تاثیر معنادار دارد و وقوع تقلب فرصت، توانایی و غرور بر انجام تقلب صورت

 شود.باعث کاهش ارزش شرکت می

 پیشینه داخلی
های ( اهمیت عالئم هشدار دهنده تقلب را از طریق بررسی دیدگاه1383نیکبخت و شیخ )

س اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه های پذیرفته شده در بورمدیران مالی شرکت
نفر مدیر مالی و  250حسابداران رسمی ایران، مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش 

دهد که نفر حسابرس مستقل به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. نتایج نشان می 250
اولویت دوم، است اما در  "های داخلیفقدان یا ضعف کنترل"اولویت اول هر دو گروه 

های متمرکز عملیاتی و مالی مدیریت تحت نفوذ یک تصمیم گیری"حسابرسان مستقل 
 را بیان کردند. "های نامشخصوجود معامالت مبهم و یا مانده"و مدیران مالی  "فرد
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( تفاوت برداشت حسابرسان داخلی و مستقل در 1388وحیدی الیزیی و حامدیان ) 
جهت کشف گزارشگری  99ستاندارد حسابرسی شماره عالمت خطر ا 36خصوص کارایی 

ای در مالی متقلبانه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی نشان داد که تفاوت عمده
ها موثرترین عالمت خطر برداشت حسابرسان داخلی و مستقل وجود ندارد و از دیدگاه آن

دو گروه حسابرسان عالئم باشد. هر می "های داخلی بااهمیتنظارت ناکافی بر کنترل"
در کشف  "نگرش"و  "انگیزه"را موثرتر از عالئم خطر ناشی از  "فرصت"خطر ناشی از 

 کنند.بندی میگزارشگری مالی متقلبانه طبقه
بندی بسترهای خطر تقلب با توجه به میزان رتبه ( به1390پورحیدری و بذر افشان ) 

از مورد  61 ی شاملفهرستبه این منظور  .پرداختندها در کشف تقلب مدیریت اهمیت آن
پرسشنامه بین اعضای  460بسترهای خطر تقلب تهیه گردید. جهت انجام این پژوهش تعداد 

پرسشنامه  316 د و در نهایتجامعه آماری )حسابرسان مستقل( به روش تصادفی توزیع ش
که نظر ن دهنده این بود های آماری نشاآوری گردید. نتایج حاصل از آزمون جمع

های )نبود مرخصی حسابرسان نسبت به اهمیت تمامی بسترهای خطر تقلب به جز یک مورد
دار است. ضمنا با ادارای تفاوت معن ،های کلیدی(اجباری برای کارکنان مسئول کنترل

  بخش  بودن  وابسته"توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد مهمترین بستر خطر تقلب، 
 "نقد  وجوه  یا جریان  مالی  عملیات، وضعیت  نتایج  به  مدیران  زایایو م  از حقوق  ای عمده

 ت.اس
های مالی و ( به شناسایی مهمترین عوامل موثر در بروز تقلب صورت1395یزدانی ) 
تقلب پرداخت. در این  بندی اهمیت نسبی هر یک از این  عوامل بر اساس مدل مثلثرتبه

شاخص از  23شاخص حذف شده و  37شناسایی شده، شاخص تقلب  60پژوهش از تعداد 
نظر کارشناسان برای ارزیابی خطر تقلب مناسب تشخیص داده شدند. برای تعیین اهمیت 
نسبی هر یک از عوامل نیز از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج نشان 

النی است. به عالوه پنج ترین بعد توجیه عقدهد که مهمترین بعد فشار و کم اهمیتمی
های مالی، تعویض مدیران ارشد، معامالت با اشخاص وابسته، عامل مهم بروز تقلب صورت

 باشد.دستکاری سود، بحران مالی و نیاز به تامین مالی می
( تاثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل برنامه حسابرسی را مورد 1396نجف لو و همکاران ) 

ها شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی آماری آن بررسی قرار دادند. نمونه
و موسسات حسابرسی بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مهمترین عوامل خطر 
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ها مربوط به شرایط ترین آنباشد و کم اهمیتهای مدیریت میتقلب مربوط به ویژگی
نین حسابرسان در مواجهه با مالی و شرایط تامین مالی واحد مورد رسیدگی است. همچ

دهند و کمتر های حسابرسی را افزایش میعوامل خطر تقلب در اغلب موارد میزان روش
 دهند.های حسابرسی را تغییر میبندی اجرای روشماهیت و زمان

 روش پژوهش
های تقلب در تعدیل بندی اهمیت ابعاد و نشانههمانطور که بیان شد در این پژوهش به رتبه

امه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل پنتاگون تقلب و روش فرآیند برن
استفاده شده است. استفاده از این روش مستلزم تهیه پرسشنامه  1تحلیل سلسله مراتبی فازی

باشد. در مدل پنتاگون تقلب ابعاد تقلب های تقلب میبین ابعاد و نشانه 2های زوجیمقایسه
عد انگیزه/فشار، بعد فرصت، بعد توجیه سازی/نگرش، بعد توانایی و بعد غرور. عبارتند از ب

ها، مبانی نظری، باشند. برای استخراج نشانههایی میهر یک از ابعاد مذکور دارای نشانه
ادبیات پژوهش و استاندارد حسابرسی مربوط به تقلب ایران مورد بررسی قرار گرفتند. با 

های تقلب برای هر یک از ابعاد تهیه گردید. البته الزم به ذکر انهاین بررسی، لیستی از نش
های تقلب بیان شده در استاندارد حسابرسی مربوط به تقلب ایران است که ابعاد و نشانه

ها های آنای به ابعاد توانایی و غرور، و نشانهمبتنی بر مدل مثلث تقلب بوده و در آن اشاره
های های تقلب ابعاد توانایی و غرور شامل نشانهن لیست، نشانهنشده است. از این رو در ای

( بوده است. لیست تهیه شده 2011( و مارکس )2004بیان شده توسط ولف و هرمانسون )
های تقلب با خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. از خبرگان خواسته شد که با توجه از نشانه

ای تقلب را در هر یک از ابعاد تقلب انتخاب هبه تجربه خود و محیط ایران مهمترین نشانه
های تقلب ابعاد توانایی و غرور که ولف و کنند. البته از خبرگان خواسته شد به غیر از نشانه

اند، با توجه به تجربه خود و محیط ایران، ( ارائه کرده2011( و مارکس )2004هرمانسون )
های تقلب ابعاد توانایی و غرور نند. لذا نشانههایی را برای ابعاد توانایی و غرور بیان کنشانه

اند. مورد بررسی در این پژوهش را خبرگان با توجه به تجربه خود و محیط ایران بیان کرده
با نظر خبرگان، چهار نشانه تقلب برای هر یک از ابعاد تقلب انتخاب گردید. با استفاده از 

های زوجی تهیه گردید. شده، پرسشنامه مقایسههای انتخاب پنج بعد تقلب بیان شده و نشانه
 دهد.های تقلب انتخاب شده را نشان مینشانه 1جدول 

                                                                                                                   
1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 

pairwise2. Comparis  
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 های زوجیهای تقلب انتخاب شده برای تهیه پرسشنامه مقایسه. نشانه1جدول 

 های بعد انگیزه/فشارنشانه

 رقابت در صنعت

 پدید آمدن الزامات جدید قانونی یا مقررات حسابداری

ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج وابسته بودن بخش عمده
 عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی

 های نقدی منفی مکرروجود جریان

 های بعد فرصتنشانه

 های داخلی با اهمیت نظارت ناکافی بر کنترل

 داخلی غیرکارآمدهای های اطالعاتی، حسابداری و کنترلسیستم

انجام معامالت بااهمیت و خارج از روال عادی عملیات با اشخاص 
 وابسته

 ها بر اساس برآوردهای ذهنیها، درآمدها و هزینهها، بدهیگزارش دارایی

های بعد توجیه نشانه
 سازی/نگرش

 تالش مدیریت برای توجیه سود یا روش حسابداری نامناسب

 کار حسابرسانایجاد محدودیت در 

تمایل زیاد مدیریت به حفظ یا افزایش سطح قیمت سهام یا روند 
 سودآوری شرکت

 های داخلیهای کنترلکوتاهی مدیریت در اصالح به موقع ضعف

 های بعد توانایینشانه

 میزان تحصیالت و مرتبط بودن آن

 میزان تجربه

 میزان هوش

 های کالمی و ارتباطیمهارت

 های بعد غرورنشانه

 اطمینان بیش از حد

 مشورت نگرفتن

 خود برتر بینی

 سبک مدیریت استبدادی

 
های همان طور که بیان شد، ابزار جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه مقایسه 

زوجی بوده است. در این نوع پرسشنامه، معیارهای مورد استفاده به صورت زوجی )دو به 
های شوند. از این رو، در این پژوهش اعضای نمونه ابتدا به مقایسهمقایسه میدو( با یکدیگر 

های زوجی چهار نشانه تقلب در هر یک از ابعاد تقلب زوجی ابعاد تقلب، و سپس به مقایسه
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های زوجی، طیف فازی نه درجه ساعتی بوده پرداختند. طیف مورد استفاده برای مقایسه
 (.1393دهد )حبیبی و همکاران، ن میاین طیف را نشا 2است. جدول 

. طیف فازی نه درجه ساعتی2جدول   

های زوجیهای کالمی مقایسهعبارت  معادل فازی معکوس معادل فازی اعداد 

 (1,1,1) (1,1,1) 1 ترجیح یکسان

 (0.333,0.5,1) (1,2,3) 2 بینابین

 (0.25,0.333,0.5) (2,3,4) 3 کمی مرجح

 (0.2,0.25,0.333) (3,4,5) 4 بینابین

 (0.166,0.2,0.25) (4,5,6) 5 خیلی مرجح

 (0.142,0.166,0.2) (5,6,7) 6 بینابین

 (0.125,0.142,0.166) (6,7,8) 7 خیلیی زیاد مرجح

 (0.111,0.125,0.142) (7,8,9) 8 بینابین

 (0.111,0.111,0.111) (9,9,9) 9 کامال مرجح

 

 1ای چانگروش تحلیل توسعهروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به 
ابداع گردید. اساس  1970توسط توماس.ال.ساعتی در دهه  2فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ها وزن هر یک از عوامل را در های زوجی نهفته است. این مقایسهاین روش بر مقایسه
سازد. هر چند هدف از به کارگیری روش فرآیند تحلیل ها مشخص میراستای سایر گزینه

سلسله مراتبی به دست آوردن نظر کارشناسان و متخصصین است، با این وجود روش 
کند، زیرا در تحلیل سلسله مراتبی معمولی به درستی نحوه تفکر انسانی را منعکس نمی

برای غلبه بر این مشکل، روش  شود.های زوجی این روش از اعداد دقیق استفاده میمقایسه
های ، دو محقق هلندی به نام1983ائه گردید. در سال تحلیل سلسله مراتبی فازی ار

الرهورن و پدریک، روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد کردند که 
براساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا شده است. تعداد محاسبات و پیچیدگی 

                                                                                                                   
1. Chang extent analysis method 
2. Analytic Hierarchy Process 
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روش  1996د. در سال مراحل این روش باعث شده است که چندان مورد استفاده قرار نگیر
چانگ ارائه  دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای، توسط یک محقق چینی به نام

(. 1389گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند )آذر و فرجی ، 
 به شرح زیر است: (1996مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به روش چانگ )

 های زوجیاعداد فازی به منظور انجام مقایسه تعریف :1 مرحله
 ( با به کارگیری اعداد فازیAتشکیل ماتریس مقایسه زوجی ): 2 مرحله

 ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیر خواهد بود.

𝐴 = [

1
𝑚12

𝑚12

1
⋯
…

𝑚1𝑛

𝑚2𝑛

⋮      ⋮ ⋱ ⋮
𝑚𝑛1 𝑚𝑛2 ⋯ 1

]  

 
 

 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی Si: محاسبه 3مرحله 
Si شود:که خود یک عدد فازی مثلثی است، از رابطه زیر محاسبه می 
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 ها نسبت به همدیگر Si: محاسبه درجه بزرگی 4مرحله 
M1طور کلی اگر  به = (l1, m1, u1)  وM2 = (l2, m2, u2)  دو عدد فازی مثلثی

 شود.به صورت زیر تعریف می M1نسبت به  M2درجه بزرگی  2باشند، طبق شکل 
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   به هم. درجه بزرگی دو عدد فازی نسبت 2شکل              

 

عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه زیر  kاز طرف دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 
 آید.به دست می

k,…1,2,3,=i              )MminV(M =

              ))M(M and ... and )M(M and )MV((M =)M,…,M,MV(M

i

k21K21





 
 های مقایسه زوجیها در ماتریس: محاسبه وزن5مرحله 

 شود:برای این منظور از رابطه زیر استفاده می

𝑑′(𝐴𝑖) = 𝑀𝑖𝑛 𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘)       𝑘 = 1,2, … , 𝑛    𝑘 ≠ 𝑖 
 

𝑙1 𝑚1 𝑢1 𝑙2 𝑚2 𝑢2 𝑑 

𝑀1 𝑀2 

𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) 
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 بنابراین بردار وزن نرمالیزه نشده به صورت زیر خواهد بود:

𝑊′ = (𝑑′(𝐴1), 𝑑′(𝐴2), … , 𝑑′(𝐴𝑛))
𝑇

                      𝐴𝑖 = (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) 

 : محاسبه بردار وزن نهایی6مرحله 
را نرمالیزه کرد، برای محاسبه بردار وزن نهایی باید بردار وزن محاسبه شده در مرحله قبل 

 بنابراین:

𝑊 = (𝑑(𝐴1), 𝑑(𝐴2), … , 𝑑(𝐴𝑛))
𝑇 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش
 موسسات و حسابرسی سازمان در شاغل رسمی جامعه آماری این پژوهش، حسابداران

شاغل در ریک و شاغل شی، شاغل در استخدام سازمان حسابرسهای حسابرسی با مرتبه
پرسشنامه جمع آوری گردیده و  228ها، تعداد پرسشنامهاند. پس از توزیع بوده استخدام

 دهد.آمار توصیفی نمونه پژوهش را نشان می 3اند. جدول نمونه پژوهش را تشکیل داده

 . آمار توصیفی نمونه پژوهش3جدول 

 تعداد شرح

 27 سال 30کمتر از  سن

 78 سال 40تا  30

 81 سال 50تا  40

 42 سال 50بیش از 

 96 کارشناسی تحصیالتسطح 

 109 کارشناسی ارشد

 23 دکتری

 34 سال 10کمتر از  ایسابقه حرفه

 62 سال 15تا  10

 71 سال 20تا  15

 61 سال 20بیش از 

 

 های پژوهشیافته
 ناسازگاری ها، از نرخ ناسازگاری استفاده شده است. نرخبرای تعیین اعتبار مقایسه
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دهد. نرخ ناسازگاری کوچکتر از ها را نشان میناسازگاری مقایسهمیزان  است که شاخصی
 های ناسازگاری برایباشد. در این پژوهش نرخها مینشان دهنده اعتبار مقایسه 0.1

 باشد.ها میبه دست آمده است که نشان دهنده اعتبار مقایسه 0.1ها کوچکتر از مقایسه

دهد. همانطور که نامه حسابرسی را نشان میبندی ابعاد تقلب در تعدیل بررتبه 4جدول 
های جمع آوری شده، بعد فرصت دارای بیشترین اهمیت در مشخص است، با توجه به داده

باشد. بعد توانایی نیز در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته است. پس تعدیل برنامه حسابرسی می
 اند.سازی/نگرش قرار گرفتهاز ابعاد مذکور، به ترتیب ابعاد غرور، انگیزه/فشار و توجیه 

 بندی ابعاد تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی. رتبه4جدول 

 رتبه وزن ابعاد تقلب ابعاد تقلب

 4 0.189 بعد انگیزه/فشار

 1 0.229 بعد فرصت

 5 0.167 بعد توجیه سازی/نگرش

 2 0.218 بعد توانایی

 3 0.197 بعد غرور

 
آمده است. این جدول نشان  5انگیزه/فشار در جدول های تقلب بعد بندی نشانهرتبه 
ای از نشانه وابسته بودن بخش عمده"های جمع آوری شده، دهد که با توجه به دادهمی

میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد 
بعد انگیزه/فشار دارد. نشانه بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی  "مورد رسیدگی

در تعدیل برنامه حسابرسی این  "پدید آمدن الزامات جدید قانونی یا مقررات حسابداری"
های بعد، در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. پس از این دو نشانه، به ترتیب نشانه

 اند.قرار گرفته "های نقدی منفی مکرروجود جریان"و  "رقابت در صنعت"
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 های تقلب بعد انگیزه/فشار در تعدیل برنامه حسابرسیبندی نشانه. رتبه5ول جد

 رتبه هاوزن نشانه های تقلبنشانه

 3 0.244 رقابت در صنعت

 2 0.256 پدید آمدن الزامات جدید قانونی یا مقررات حسابداری

عملیات، ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج وابسته بودن بخش عمده
 وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی

0.277 1 

 4 0.223 های نقدی منفی مکرروجود جریان

 
های جمع آوری شده، در بعد فرصت، نشانه تقلبی که و داده 6با توجه به جدول  

های اطالعاتی، سیستم"بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارد، نشانه 
انجام معامالت "باشد. در این بعد، نشانه می "های داخلی غیرکارآمدحسابداری و کنترل

نظارت "در رتبه دوم، نشانه  "بااهمیت و خارج از روال عادی عملیات با اشخاص وابسته
ها، ها، بدهیگزارش دارایی"در رتبه سوم و نشانه  "های داخلی با اهمیتناکافی بر کنترل

در رتبه چهارم اهمیت درتعدیل برنامه  "ها بر اساس برآوردهای ذهنیدرآمدها و هزینه
 اند.حسابرسی قرار گرفته

 های تقلب بعد فرصت در تعدیل برنامه حسابرسیبندی نشانه. رتبه6جدول 

 رتبه هاوزن نشانه های تقلبنشانه

 3 0.211 های داخلی با اهمیتنظارت ناکافی بر کنترل

 1 0.321 های داخلی غیرکارآمداطالعاتی، حسابداری و کنترلهای سیستم

 2 0.274 انجام معامالت بااهمیت و خارج از روال عادی عملیات با اشخاص وابسته

 4 0.194 ها بر اساس برآوردهای ذهنیها، درآمدها و هزینهها، بدهیگزارش دارایی

 
ایجاد "های جمع آوری شده، نشانه تقلب دهد که با توجه به دادهنشان می 7جدول  
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بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی بعد توجیه  "محدودیت در کار حسابرسان
، به "ایجاد محدودیت در کار حسابرسان"سازی/نگرش دارد. در این بعد، پس از نشانه 

، "خلیهای داهای کنترلکوتاهی مدیریت در اصالح به موقع ضعف"های ترتیب نشانه
و  "تمایل زیاد مدیریت به حفظ یا افزایش سطح قیمت سهام یا روند سودآوری شرکت"
 اند.قرار گرفته "تالش مدیریت برای توجیه سود یا روش حسابداری نامناسب"

 های تقلب بعد توجیه سازی/نگرش در تعدیل برنامه حسابرسیبندی نشانه. رتبه7جدول 

 رتبه هاوزن نشانه های تقلبنشانه

 4 0.217 تالش مدیریت برای توجیه سود یا روش حسابداری نامناسب

 1 0.289 ایجاد محدودیت در کار حسابرسان

تمایل زیاد مدیریت به حفظ یا افزایش سطح قیمت سهام یا روند سودآوری 
 شرکت

0.226 3 

 2 0.268 های داخلیهای کنترلکوتاهی مدیریت در اصالح به موقع ضعف

 
های باشد. با توجه به دادهمی 8های تقلب بعد توانایی به شرح جدول بندی نشانهرتبه 

بیشترین اهمیت را  "میزان تجربه"های تقلب این بعد، نشانه جمع آوری شده، در میان نشانه
میزان تحصیالت و مرتبط "های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی بعد توانایی دارد. نشانه

های دوم نیز به ترتیب در رتبه "های کالمی و ارتباطیمهارت"و  "وشمیزان ه"، "بودن آن
 اند.تا چهارم قرار گرفته

 های تقلب بعد توانایی در تعدیل برنامه حسابرسیبندی نشانه. رتبه8جدول 

 رتبه هاوزن نشانه های تقلبنشانه

 2 0.261 میزان تحصیالت و مرتبط بودن آن

 1 0.314 میزان تجربه

 3 0.227 میزان هوش

 4 0.198 های کالمی و ارتباطیمهارت
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-های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی بعد غرور را نشان میبندی نشانهرتبه 9جدول  

اطمینان "های های جمع آوری شده، نشانهدهد که با توجه به دادهدهد. این جدول نشان می
به  "مشورت نگرفتن"و  "استبدادیسبک مدیریت "، "خود برتر بینی"، "بیش از حد

 ترتیب بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی این بعد دارند.
 

 های تقلب بعد غرور در تعدیل برنامه حسابرسیبندی نشانه. رتبه9جدول 

 رتبه هاوزن نشانه های تقلبنشانه

 1 0.292 اطمینان بیش از حد

 4 0.197 مشورت نگرفتن

 2 0.266 خود برتر بینی

 3 0.245 سبک مدیریت استبدادی

 

 گیرینتیجه
های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه

پرداخته شد. ابعاد تقلب مورد استفاده در این پژوهش، ابعاد تقلب مدل پنتاگون تقلب بوده 
پژوهش و استاندارد حسابرسی مربوط است. برای انجام این پژوهش، مبانی نظری، ادبیات 

های تقلب استخراج گردیدند. در نهایت از به تقلب ایران مورد بررسی قرار گرفتند و نشانه
طریق مصاحبه با خبرگان، چهار نشانه تقلب برای هر یک از ابعاد تقلب انتخاب گردید. با 

زوجی به منظور جمع آوری های های تقلب انتخاب شده، پرسشنامه مقایسهاستفاده از نشانه
ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل های پژوهش طراحی گردید. تجزیه و تحلیل دادهداده

سلسله مراتبی فازی صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که در میان ابعاد تقلب، بعد 
ه در فرصت بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارد. همچنین نتایج نشان داد ک

ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به وابسته بودن بخش عمده"بعد فشار/انگیزه، نشانه 
، در بعد فرصت، "نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی

، در بعد توجیه "های داخلی غیرکارآمدهای اطالعاتی، حسابداری و کنترلسیستم"نشانه 
و  "میزان تجربه"، در بعد توانایی، نشانه "اد محدودیت در کار حسابرسانایج"سازی، نشانه 
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بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی  "اطمینان بیش از حد"در بعد غرور، نشانه 
دارند. مدل پنتاگون تقلب در راستای تکمیل مدل مثلث تقلب از لحاظ توجه و در نظر 

مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/انگیزه، فرصت و  های فردی ارائه گردید.گرفتن ویژگی
گیرد، در حالی که مدل پنتاگون تقلب عالوه بر سه بعد مذکور، توجیه سازی را در نظر می

توانند با استفاده از مدل گیرد، لذا حسابرسان میبعدهای توانایی و غرور را نیز در نظر می
های ابعاد توانایی و غرور و نشانه های فردی یعنیپنتاگون تقلب و در نظر گرفتن ویژگی

 تری از برنامه حسابرسی داشته باشند.ها، تعدیل مناسبآن
هایی بیان گردید. در این پژوهش برای ابعاد توانایی و غرور با توجه به محیط ایران نشانه 

های تقلب توجه توانند در تعدیل برنامه حسابرسی به این نشانهاز این رو، حسابرسان می
های تقلب بیان شده در استاندارد حسابرسی مربوط به تقلب در ایران، ند. همچنین، نشانهکن

اند و در آن به ابعاد توانایی و در سه بعد انگیزه/فشار، فرصت و توجیه سازی ارائه شده
تواند زمینه را برای گنجاندن ها اشاره نشده است. لذا این پژوهش میهای آنغرور و نشانه

ها در این استاندارد فراهم سازد. عالوه بر این، در نظرگرفتن ابعاد های آند و نشانهاین دو بع
توانند بیشترین تاثیر را در تعدیل برنامه حسابرسی داشته باشند، های تقلبی که میو نشانه

بندی اهمیت ابعاد تقلب و تواند برای حسابرسان سودمند باشد. در این پژوهش به رتبهمی
مهم تقلب در هر یک از این ابعاد پرداخته شد و نتایج ارائه گردید. در مقایسه با  هاینشانه

های خارجی، باید گفت که تاکنون پژوهشی با استفاده از مدل پنتاگون تقلب به پژوهش
های تقلب در هر یک از ابعاد تقلب به طور جداگانه، نپرداخته است. با بررسی اهمیت نشانه

توان نتایج این پژوهش را از نظر اهمیت ابعاد تقلب، با سه کلی، میاین حال، در یک مقای
( در تضاد دانست. 2008( هم راستا، و با پژوهش مایز )2010پژوهش بینتی و حصری )

ترین بعد است، در ( نشان داد که بعد فرصت با اهمیت2010نتایج پژوهش بینتی و حصری )
بعد توجیه سازی بیشترین اهمیت را دارد. در  ( به این نتیجه رسید که2008حالی که مایز )

های گراهام توان نتایج این پژوهش را نسبت به پژوهشهای تقلب نیز میمورد اهمیت نشانه
های تقلب، متفاوت دانست. (، از نظر ترکیب مهمترین نشانه2008( و مایز )2003و بدارد )

های تقلب نیز از مدل مثلث تقلب های داخلی در زمینه بررسی اهمیت ابعاد و نشانهپژوهش
اند و تاکنون پژوهشی از مدل پنتاگون تقلب استفاده نکرده است. از این رو، استفاده کرده

توان نتایج پژوهش وحیدی الیزیی و در یک مقایسه کلی و از نظر اهمیت ابعاد تقلب، می
ا نتایج پژوهش ( را متفاوت ب1395( را مشابه، و نتایج پژوهش یزدانی )1388حامدیان )
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( در پژوهش خود بعد فرصت را مهمترین 1388حاضر دانست. وحیدی الیزیی و حامدیان )
ترین بعد بیان کرده است. ( بعد فشار را با اهمیت1395دانند، در صورتی که یزدانی )بعد می

توان نتایج این پژوهش را با پژوهش پورحیدری و بذرافشان های تقلب نیز میاز نظر نشانه
  بودن  وابسته"ها به این نتیجه رسیدند که مهمترین نشانه تقلب، ( هم راستا دانست. آن1390)

  وجوه  یا جریان  مالی  عملیات، وضعیت  نتایج  به  مدیران  و مزایای  از حقوق  ای عمده  بخش
باشد. در پژوهش حاضر نیز در بعد انگیزه/فشار این نتیجه به دست آمد که می "نقد

توان نتایج به دست آمده در این باشد. همچنین میین نشانه تقلب، نشانه مذکور میمهمتر
( 1383های نیکبخت و شیخ )های تقلب، با پژوهشپژوهش را از نظر ترکیب مهمترین نشانه

توان به شرح ( متفاوت دانست. همچنین پیشنهادهای پژوهش حاضر را می1395و یزدانی )
 زیر بیان نمود:

شود حسابرسان در تعدیل برنامه حسابرسی به ابعاد تقلب توانایی و غرور و میپیشنهاد  
 ها توجه کنند.های آنهمچنین نشانه

شود حسابرسان در فرآیند های تقلب، پیشنهاد میبا توجه به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه 
 تعدیل برنامه حسابرسی، این اهمیت را در نظر بگیرند.

های دیاموند و پنتاگون تقلب های آتی در زمینه تقلب از مدلهششود پژوپیشنهاد می 
 نیز استفاده کنند.
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