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Abstract
Objective: Fraud is the result of a manipulation of the organization's processes with the intent to
misuse it so that the fraudster or fraudsters disrupt the organization's internal controls and the
organization's processes are altered. Detection of fraud can be done both at the level of financial
statements and analysis of financial ratios and at the level of accounting documents. Many books
have been written and researched about the red flags revealed in the analysis of items of financial
statements to detect fraud, but studies show that no research has been done on the level of
documents in the field of accounting. So the purpose of this study is to identify the physical
characteristics of documents suspected of being forged to provide a checklist of these
characteristics. With the help of this checklist, it is possible to identify fraudulent documents
more easily from their appearance
Methods: In this research, descriptive phenomenological qualitative research method has been
used and data analysis has been done by using content analysis method and to achieve this goal,
Colaizzi seven-step method has been used. In this regard, 19 experts from the official experts of
the Judiciary and Justice, auditors of the Court of Accounts and members of the Iranian Society
of Certified Public Accountants, financial managers of companies and CEOs of financial
services institutions were interviewed in late 2020. The duration of the interview with each of
them varied between 20 minutes to 5 hours. In the interview with the sixteenth person, there was
practically theoretical saturation; That is, there was no new concept of interviewing people 17,
18, and 19, and they repeated the same concepts mentioned by the previous people. Then the key
points raised by them were coded and categorized in the form of concepts and categories.
Results: In this study, 98 characteristics of suspected documents were identified, which were in
the form of three categories: 1- Almost perfect documents but with an inconsistent appearance
compared to other similar documents in the same historical range (documents that are almost
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Abstract
perfect are not completely free of fraud in practice, because the fraudster always tries to commit fraud in
the name of documents Therefore, it is likely that it will complete more than required documents and
extra signatures outside the operational cycle.Documents that, although seemingly perfect, look different
from other similar documents in the same historical area. Are and fall into the first category), 2Incomplete document,3- Contradictory documents with other information.

Conclusion: Documents suspected of fraud are documents that are incomplete, distorted,
obscure, inconsistent with other information or almost perfect but with an inconsistent
appearance compared to other similar documents within the same time period due to inaccurate
regulation or Facing the limitations .The appearance of fraudulent documents is largely a clue to
detect fraud .The findings of this study provide a good model. The list of appearance
characteristics obtained for documents suspected of fraud in this study are important clues and
provide a suitable model for internal and external auditors, managers and regulatory bodies so
that they can more easily identify such documents and Detect fraud.
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الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان


زهرا دیانتی دیلمی


ناهیده باقری



خسرو منطقی

چکیده
هدف :این پژوهش در پی شناسایی مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب است تا یک چک لیست از اینن
مشخصات ارائه دهد .به کمک این چک لیست می توان با سهولت بیشتری از روی ظاهر اسناد ،متقلبانه بودنشان را شناسایی نمود.
روش :در این پژوهش از روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده ها ،از روش تحلیل محتوا و برای رسیدن
به این هدف از روش هفت گام کالیزی استفاده شده است .در این راستا با  91نفر از خبرگان کارشناسان رسنمی ونوه ویناییه و
دادگستری ،حسابرسان دیوان محاسبات و اعیا جامعه حسابداران رسمی ایران ،مدیران مالی شرکتها و مدیران عامنل مؤسسنات
خدمات مالی در اواخرسال  9911مصاحبه شد .سپس نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کند گنراری و در والنب مفناهی و
مقولهها دستهبندی شد.
یافتهها :در این پژوهش تعداد  11خصوصیت اسناد و مدارک مشکوک به تقلب شناسایی شد که در والب سه مقوله با نامهنای -9
اسناد و مدارک تقریباً بینقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد ومدارک مشابه در همان محدوده تناریخی -2 ،اسنناد و
مدارک ناوص ،مخدوش و مبه و  -9اسناد و مدارک متناوض باسایر اطالعات دستهبندی شدهاند.
نتیجهگیری :اسناد و مدارک مشکوک به تقلب ،اسناد و مدارکی هستند ناوص ،مخدوش ،مبه  ،متناوض بنا سنایر اطالعنات و ینا
تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوده زمانی ناشی از عدم اعمنال دونت در
تنظی و یا مواجهه محدودیت .فهرست خصوصیات ظاهری بدست آمده برای اسناد و مدارک مشکوک به تقلب در اینن پنژوهش،
سرنخ مهمی بوده و الگوی مناسبی را در اختیار حسابرسان داخلی و خارجی ،مدیران و نهادهای نظارتی ورار میدهد تا بتوانند بنا
سهولت بیشتری چنین اسناد و مدارکی را شناسایی و تقلب را کشف نمایند.
مجله دانش حسابداری ،دورۀ دوازدهم ،ش  ،3پیاپی  ،64صص.621-664 .
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واژههای کلیدی :اسناد و مدارک فیزیکی ،مشخصات ظاهری ،اسناد مشکوک به تقلب.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :دیانتی دیلمی ،زهرا؛ باوری ،ناهیده؛ منطقی ،خسرو .)9011( .الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکنی مشنکوک
به تقلب بر اساس مشخصات ظاهریشان .مجله دانش حسابداری.921-901 ،)9(92 ،
مقدمه

از زمانیکه استاندارد حسابرسی شماره  11آمریکا تحت عنوان رسیدگی به تقلب در صوورتهای موالی منتشور شود و
عوامل ریسک معروف به پرچمهای قرمز مربوط به گزارشگری مالی فریبکارانه را مشخص کورد و بعودها کوه اسوتاندارد
 261حسابرسی در ایران با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه ،در حسابرسی صورتهای مالی» تودوی
گردید ،تحقیقات بسیاری در داخل و خارج کشوور در زمینوه تقلوب در صوورتهوای موالی انجوا شود (نظیور حواکمی و
همکاران2121 ،؛ نایس چویتس و همکاران2111 ،؛ اسکویوس و همکاران2111 ،؛ اعتمادی و زلقی6312 ،؛ فیضویزاده،
6311؛ خواجوی و ابراهیمی6314 ،؛ ابراهیمیان و همکواران6311 ،؛ بهراموی و همکواران .)6311 ،اموا موضوو اصولی آن
است که کشف تقلب هم در سطح صورتهای مالی و هم در سطح اسناد و مدارک حسابداری میتوانود صوورت گیورد.
درواقع نقطه شرو بسیاری از تقلبهای مالی ،تنظیم اسناد و مدارک ساختگی میباشد .در حجم زیوادی از پرونودههوای
دادگاهی ،یک طرف دعوا از طریق جعل و دستکاری اسناد ،مرتکب تقلب میشود از طرفی ،عد توجوه بوه اصوالت و یوا
اعتبارپذیری اسناد و مدارک و عد آموزش های مرتبط توسط کارشناسوان موالی ،احتمواا پایمواا شودن حقووع نین عوان
متصور میباشد.
هرچند حسابرس باید قابلیوت اعتمواد اطاعوات موورد اسوت اده بعنووان شوواهد حسابرسوی ،چوون تصوویر مودارک،
دورنگارها ،فیلم ،اسناد الکترونیکی و در صورت لزو  ،کنتراهای حاکم بر تهیه و نگهداری ای مستندات را موورد توجوه
قرار دهد ولی با بررسی بند  61استاندارد حسابرسی « 011شواهد حسابرسی» چنی استباط می شودکه حسابرس بوه نودرت
درگیر تشخیص اصالت مستندات میشود ،چون نه برای ای کار آمووزش دیوده اسوت و نوه از وی انتظوار مویرود چنوی
تخصصووی را دارا باشوود (امیووری مقوود  .)6312 ،6بووه عبووارت دیگوور ،ب ورای ای و کووه حسووابداران و حسابرسووان نسووبت بووه
اعتمادپذیری شواهد و مدارک هوشیار باشند الز است اطاعات اولیوهای در موورد مشخصوات مودارک متقلبانوه کسوب
کنند .مساله اینجاسوت کوه در حرفوه حسابرسوی ،آمووزش کوافی درخصوو
استانداردی در ای خصو

بررسوی اعتبوار شوواهد صوورت نگرفتوه و

تنظیم نشده است .البتوه نتوای تحقیقوات پیشوی (اینینوگ 2و همکواران6111 ،؛ پورحیودری و

بذرافشان )6316 ،نشان میدهد ،است اده ازچک لیستهای راهنما میتواند تصمیم گیوری حسابرسوان را بهبوود بخشویده و
در ارزیابی خطر تقلب مدیریت م ید واقع شود .ازای رو سؤاا اصلی پژوهش حاضر ای است کوه مطوابق نظور خبرگوان،
مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب چیست؟
بهعبارت دیگر ،ای پژوهش به دنباا ارائه الگوی کی ی (بصورت چک لیست) است کوه براسواس آن بتووان بوا ورع
زدن اسناد حسابداری و مقایسه ت اوت ظاهر برخی اسناد بوا اسوناد دیگور ،اسوناد مشوکوک را اسوتخراج نموود و سوسس بوا

مجله دانش حسابداری /دورۀ دوازدهم /ش  /9پیاپی 999 /01

بررسی دقیقتر چرخه معامله ،تقلبها را کشف کرد .از ای رو یافتههای ای پژوهش میتواند بورای حسابرسوان داخلوی و
خارجی ،مدیران ،حسابداران قضایی و کارشناسان رسمی قوه قضاییه سودمند باشد.
مبانی نظری پژوهش

موضو تقلب و اعماا غیرقانونی از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بووده اسوت .درقوانون تجوارت ایوران ،مسوئولیت
درستی و بهموقع بودن صورتهای مالی از مسوئولیتهای هیئوتمودیره شورکت (مواده  ،)262و اظهوارنظر نسوبت بوه درسوتی
صورتهای مالی و گزارش هر نو تخلف ،تقصیر یا جر از وظایف بازرسی (ماده  )668و توزیع سود موهوو (مواده )261
و است اده مستقیم یا غیرمستقیم امواا یا اعتبارات شرکت (ماده  )208جر تلقی شده است.
از سوی دیگر ،طبق استانداردهای حسابرسی ،تقلب عبارت است ازهرگونه اقدا عمدی یا فریبکارانوه یوک یوا چنود
ن ر از مدیران ،کارکنان یا اشخا

ثالث ،برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیر قانونی (کمیته تدوی استانداردهای

حسابرسی  )610 :6316و دو نو تحریف را شامل میشود -6 :تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانوه و  -2تحریوف
ناشی از سوء است اده از داراییها .تحریف ناشی از گزارشگری متقلبانه به 3دسته نیل تقسیم میشود:
 .6فریبکاری از قبیل دستکاری ،تغییر و جعل مدارک پشتوانه صورتهای مالی
 .2ارائه نادرست یا حذف عمدی رویدادها و اطاعات بااهمیت در صورتهای مالی
 .3بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری ،شناسایی ،طبقهبندی ارائه یا افشا به عمد.
طبق تعریف انجم بازرسان رسمی تقلب در آمریکا (« )ACFE3تقلوب ،بوه اقودا عمودی یوک یوا چنود ن ور از مدیوران،
کارکنوان یوا اشوخا

ثالوث اطاع میگردد که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر میگردد .ایو انجمو سوه نوو

تقلب (نشان داده شده درشکل  )6را به شرح نیل تعریف کرده است:
 سوء است اده از داراییها :شامل سوء است اده از داراییها و دیگر متعلقات واحد تجاری که ای نو تقلوب بودلیل
قابلیت لمس آن ،آسانتر از بقیه کشف میشود.
 صورتهای مالی متقلبانه :اقدامات هیات مدیره یا نهادهای دولتوی جهوت سورپوش گذاشوت بوه وضوعیت موالی
واقعی بوسیله دستکاری درارائه صورتهای مالی است.
 فساد :شامل سوءاست اده از قدرت و اختیارات مانند رشوه ،اخانی ،پذیرفت حرا و ..میباشد .خواطر نشوان شوده
ای نو از تقلب بدلیل اینکه قسمتهای مختلف سازمان از منافع آن سهم میبرند نمیتوانود کشوف شوود و یوا بوه
سختی قابل کشف میباشد (ییلیستیاواتی 6و همکاران.)2161 ،
در ای پژوهش به بُعد دو فوع الذکر یعنی گزارشگری مالی متقلبانه و سوء است اده از داراییها از طریق دسوتکاری
و جعل مدارک پشتوانه صورتهای موالی و شناسوایی مشخصوههوای ظواهری اسوناد فیزیکوی مشوکوک بوه تقلوب پرداختوه
میشود .منظور از اسناد و مدارک فیزیکی؛ اسناد و مدارکی هستند که مبی وقو یوک رویوداد و معاملوه موالی بووده کوه
وجود فیزیکی و قابل رویت و لمس دارد (ماهیت آن مشهود میباشد) .از طرفی نمیتوان از روی ظاهر اسناد بوه قطعیوت
بیان کرد که تقلب صورت گرفته مگر اینکه قصد ونیت فریب ،مکر وحیله فرد قابل اثبوات باشود ،بوه هموی دلیول از وا ه
«مشکوک به تقلب» در موضو پژوهش است اده شده است.
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سوء استفاده از داراییها

صورتهای مالی متقلبانه

کمتر از واقع نشان دادن

بیشتر از واقع نشان دادن

ثروت /سود خالص

ثروت /سود خالص

تنظیم زمانی مختلف
ارائه کمتر درآمدها

فساد

رشوه

تنظیم زمانی مختلف

نوعی رشوه که در آن کمیسیونی در ازای

تقلب در

نقشه تقلب

ارائه خدمات ،به رشوه دهنده پرداخت

مناقصه

در فروش

در خرید

میشود Invoice Kickbacks

ارائه بیشتر از واقع بدهی وهزینه
ارزشگذاری نادرست داراییها

ارزشگذاری نادرست داراییها
افشاءنامناسب

افشاءنامناسب

موجودی کاال ودیگر داراییها

نقدی

سرقت

و حمل و نقل

تضاد منافع

نقشه تقلب

ارائه بیشتر درآمدها
پنهان کردن بدهی وهزینه

درخواست خرید دارایی

پاداش
غیر قانونی

اخاذی

سرقت موجودی نقد

سوءاستفاده

فروش دروغین و حمل ونقل

سرقت وجه نقد

خرید و دریافت

پرداختهای متقلبانه

سرقت از محل دریافتیها

پپ
سرقت آشکار

برداشت باالسری (دزدی) از وجوه دریافتی

ثبت متقلبانه

شرکت قبل از ثبت در دفاتر

دستکاری
اسناد

هزینه متقلبانه
مربوط به
پرداختها

طرح متقلبانه
مربوط به حقوق
و دستمزد

طرح متقلبانه
مربوط به
صورتحساب

()Skimming

وجوه استردادی ودیگر وجوه

دریافتنیها

فروش

حذف دریافتنیها

عدم ثبت فروش

غیرقابل کشف

کمتر از واقع ثبت
کردن فروش

نقشه دورزدن

اسناد ساختگی

ثبت
ساختگی

ظهرنویسی (تأیید) جعلی

استرداد
دریافت کننده

جعلی

جعلی
نقشه برای صدور چک
غیرمجاز

هزینه
غیر عادی
هزینه اغراق آمیز

کارمند
صوری
دستمزد
دروغین

هزینه جعلی
پرداخت
چندباره

طرح
کمیسیون

شرکت پوستهای (کاغذی)
که فعالیت تجاری یا داریی
اندکی دارد
Shell Company

فروشنده صوری

خرید شخصی

شکل  .1درخت تقلب (منبع :انجمن انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا ( ،8112 ،)ACFEص )11

عمودهتوری راهبردهوای گزارشوکری متقلبانوه مطوابق نتوای تحقیوق سوجادی و کواظمی ( )6310عبارتنود از درآموود
ساختگی ،تحریف حسابهای دریافتنی ،تحریف موجودی کواال ،تحریوف دارایوی ثابوت ،عود شناسوایی بودهی و هزینوه،
طبقهبندی نادرست اقا صورت مالی و دستکاری نسبتهای مالی ،عد افشا بدهی احتموالی ،رویودادهای پوس از تواری
ترازنامه ،تقلب مدیران و ثبت آثار آن در تعدیات سنواتی ،معوامات بوا اشوخا

وابسوته و تنظویم قراردادهوای صووری.

همچنی نتای پژوهش فیضی زاده ( )6311هم که با پرسش از  31ن ر از خبرگان حسابرسوی دارای سوابقه کوار بواالی 21
ساا صورت گرفته نشان میدهد که از بی روشهای تقلب در صوورتهای موالی دسوتکاری سوو ،افشوای ناکوافی ،حوذف
عمدی بدهی ها و هزینه ها ،بیش نمایی درآمد و دارایی ها و پنهان سازی معامات به ترتیب بیشوتری کواربرد و اسوت اده را
در صورتهای مالی کشور ،جهت تقلب دارند.
روشهای کشف تقلبهوای فووع الوذکر نیوز عمودتا عبارتنود از -6:داده کواوی ،اسوت اده از قوانون بن وورد ،الگووی
پردازشی کشف گزارشوگری متقلبانوه ( )CFDMالگووی پردازشوی کشوف گزارشوگری متقلبانوه (( )CFDM0گلنسوی و
یاداو .)2166 ،4اما کشف تقلب در ظاهر اسوناد در وهلوه نخسوت مسوتلز بررسوی اصوالت اسوناد بوا دو محوور اساسوی -6
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سندسنجی و  -2زیست سنجی اسناد است .در وهله بعد ،نیز میبایست از روشهای سه گانه نیل بورای کشوف اصوالت یوا
جعلیت اسناد ،است اده نمود؛  -6روش فیزیکی که در آن با است اده از دستگاههای نوری (نظیر اشعه ماورا نوب ش و موادون
قرمز و  )...برای تشخیص اصوالت یوا جعلیوت اسوناد اسوت اده مویشوود -2 ،روش شویمیایی کوه از آن بورای ظواهر کوردن
نوشتههای محو یا پاک شده است اده مویشوود -3 ،روشهوای مقایسوهای کوه در آن بوا تشوخیص عوادتهوای تحریوری و
نگارشی منحصر به فرد اشخا

و مقایسه آنها با اسناد و نوشتجات مورد نظر می توان انتساب یا عد انتساب نوشته و سوند

به شخص مورد نظر و هم چنی اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبوررا تعیی نمود (پاد.)6382 ،
گاهی اوقات نیز پس ازتنظیم سند به اعداد ،حروف ،کلمات یا سطورآن چیزی اضوافه مویشوود .اخوتاف دسوتخط،
اختاف جنس جوهر و یا مرکب ،اختاف رنگ جوهر یا مرکب ،اختاف آثار فشوار قلوم در قسومت هوای مشوکوک بوه
الحاع با سایر قسمت های سند و همچنی تراکم و فشردگی غیرمتعارف نوشته ها در بعضی از سطور خصوصوا سوطورآخر،
دور زدن نوشته درسطورآخرجهت احتراز ازتاقی نوشته با امضاء ،وجود آثار به کار بردن مواد پواک کننوده شویمیایی در
مت سند و باالخره وجود نقطه های ریزس ید روی نوشته های اصلی در محل تاشدگی و عد وجود ایو قبیول نقطوه هوا در
محل تاشدگی روی نوشتههایی که مشکوک به الحاع هستند همگی موید الحاع میباشند (پاد.)6382 ،
تئوریهای مطرح شده در زمینه تقلب (نظیر مثلث ، 1لووزی و پنتواگون تقلوب ،مثلوث عمول تقلوب ،نظریوه دسوتکاری
اطاعات ،8نظریه فریب بی فردی ،1نظریه نشت )61هم میتوانند در تبیی دقیقتر موضو تقلب نقش بسزایی داشته باشوند.
برای نمونه ،نظریه نشت به بیان و توصیف نشانههای رفتارهای غیرعمد می پردازدکه فریب دهنده بطور کامل نمیتواند بوا
رفتارهایی که بایستی به نمایش بگذارد ،همسو باشد ،لذا ،نشانههای غیرعمد در رفتار فرد متقلب بروز میکنود (هوام ری و
همکاران .) 2161 ،نظریه نشت در مورد تهیه اسناد و مدارک متقلبانه نیز مصداع دارد به ای ترتیب که شخص متقلب هور
چقدر هم زرنگ و باهوش باشد ولی باز هم طبق نظریه نشت بطور کامل نمیتواند مدارک متقلبانه را بی نقص تهیه کنود.
به هر حاا خواسته یا ناخواسته ردپایی از خود باقی مویگوذارد کوه تحقیوق حاضور هوم بوه دنبواا یوافت هموی ردپاهوا در
مشخصات ظاهری اسناد و مدارک مشکو ک به تقلب است.
پیشینه پژوهش

از اولی پژوهشهای صورت گرفته خارجی مرتبط با تحقیق حاضر میتوان به پژوهش اینینگ و همکاران ( )6111بوا
عنوان بررسی تأثیر است اده از چک لیست راهنما در ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی ،اشاره کرد .ایشوان بوه بررسوی ایو
موضو پرداختند که چگونه است اده از چک لیسوت راهنموا ،عملکورد حسوابرس را در ارزیوابی تقلوب تحوت توأثیر قورار
میدهد .نتای پژوهش ایشان ،نشان داد چک لیستهای راهنما میتواند تصمیم گیری را بهبود بخشیده ودر ارزیابی خطور
تقلب مدیریت م ید واقع شوود .هراواتیوب ( )2160در پژوهشوی بوا عنووان «اسوت اده از الگووی بنویش وداده کواوی بورای
تشخیص تقلب مالی» به تجزیه و تحلیل توانایی الگوی بنیش در کشف تقلب پرداخت .بطور کلی نتای ای پژوهش نشان
میدهد که الگوی بنیش قادر به تشخیص تقلب است.
لی وهمکاران ( )2160در پژوهشی با موضو «کشف تقلب حسابداری در شورکتهوای عموومی بازرگوانی ایواالت
متحده با رویکرد یادگیری ماشی » پرداختند .نتای پژوهش ایشان نشوان داد رویکورد مطالعوات تجربوی و فنوون یوادگیری
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خطی و غیر خطی عملکرد بهتری در کشف تقلب دارد .یوگوچوکوو وهمکاران ( )2160پژوهشی باعنوان«ارزیوابی خطور
تقلب در گزارشهای مالی منتشر شده نیجریه طبق استانداردهای بی المللی حسابداری و اصوا پذیرفته شده حسوابداری
( :)GAAPیک برنامه مقایسهای از الگوهای بنیش» انجا دادهاند .نتای ای پژوهش نشان میدهد ،متغیرهای الگووی پون
فاکتوه 6111بنیش به نظر میرسددر مقایسوه بوا الگووی هشوت فواکتوره ،بیشوتر در پویشبینوی خطورات واقعوی موجوود و
جلوگیری از خطای نو دو در بی کاربران ای دو الگو مؤثر است.
یالیستیاواتی و همکاران ( )2161به بررسی و تحلیل دالیل گزارشگری مالی متقلبانه با است اده از الگوی الماس تقلب
پرداختند .نتوای ایو پوژوهش نشوان مویدهود کوه فرصوت و توجیوه کوه در المواس تقلوب هسوتند ،بیشوتری توأثیر را در
گزارشگری مالی متقلبانه دارند ،در حالی که فشار و قابلیت (توانایی) تأثیری در آن ندارد .حاکمی و همکاران )2121 ،بوه
بررسی میزان شکاف تشخیص تقلب توسط حسابرس در شرکتهای شوورای همکواری خلوی فوارس ( )GCCاز طریوق
مقایسه نتای بدست آمده از الگووهوای تشوخیص تقلوب (یعنوی نموره  Mبنویش ،66نموره  Fدیچوو 62و نموره  Zآلوتم ) و
اظهارنظر حرفهای حسابرس پرداختند .دلیول انجوا تحقیوق ایشوان هوم آن بووده کوه اندیشومندان پیشوی اظهوار داشوتهانود
الگوهای مالی اندازه گیری دقیقی برای کشف تقلب دارند و نیوز اکثور مووارد کاهبورداری در منطقوه بوه طوور تصوادفی
آشکار شده است که نشان دهنده نقش نامعلو حسابرس داخلی و خارجی در ای خصو

اسوت .نتوای پوژوهش ایشوان

نشان می دهد میزان موفقیت در کشف تقلب در صورتهای مالی با است اده از الگوی دیچو بسیار بیشوتر از الگوهوای بیونش
ودر نهایت الگوی آلتم است.
اما در داخل کشور ،سوای پژوهشهایی که به موضو خظر تقلب در حسابرسی پرداختهاند (نظیر بولوو و همکواران،
 )6311از همه پژوهشها مرتبطتر با پژهش حاضر که به مبحث تقلب در اسوناد (البتوه بصوورت عموومی) پرداخوت شوده
است دو پژوهش نیل را میتوان برشمرد:
شاکری و سراجی ( )6312با پژوهش در حوزه حقوع تحت عنوان «تقلب در جعل» به ای نتای رسیدند که عناصور
تقلب در جعل اسناد عبارتند از؛ استناد ،بر خاف حقیقت ،انتساب به غیر ،قابلیت فریب و اضرار .بالحاظ « قصود تقلوب»
در ماده  023قانون مجازات اسامی ای جر  ،مقید به نتیجه نیست ولی وجوود و احوراز قصود خوا

ضورر و قابلیوت

وقو آن ،الز است .موضو تقلب در جعل پیا سند فی ن سه جعل نیست مگر ای که مثبت یا منکر حق یا تکلی وی
باشد .جعل دست کاری برخاف حقیقت و فریبنده ظاهر و م اد مدرکی است که دارای سندیت باشود .لوذا کسور یوا
گذاردن یک حرف ،کلمه یا امضا روی کارتهای الکترونیکی به منظور است اده ،جعل نیست مگر آن زمان که مورد
است اده واقع شوند.
حمیدزاده اربابی و دیانتی ( )6312به پژوهشی با عنوان «شیوههای نوی پیشگیری از جعول اسوناد» پرداختنود .جامعوه
آماری ای تحقیق 66 ،ن ر از افراد متخصص در زمینه جعل اسناد و تولید اسناد امنیتی خبره مویباشودکه بوا پرسشونامه از
آنان نظرسنجی شد .یافتههای ای پژوهش نشان میدهد ،در ارتباط با ساخت اسناد با ارزش ،فاکتورهای چهارگانه اصلی
(کاغذ ،طراحی ،چاپ ومواردالصاع شونده ) به شرح نیل در پیشگیری از جعل اسناد مؤثر میباشد .6 :عوامل مربوط به
کاغذ :است اده ازکاغوذهای امنیتوی کوه دارای خواصوی ماننود عود تأللوؤ در مقابول نوور مواورای بون ش ،واترموارک،
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حساسیت شیمیایی ،نوارهای امنیتی ،الیاف فلوئورسنس و دانوهای رنگوی موجوود و  ...مویباشود -2 ،عوامول مربووط بوه
طراحی :بکارکیری الگوهوای مختلوف امنیتوی متناسوب بوا نوو سوند امنیتوی -3 ،عوامول مربووط بوه چواپ :اسوت اده از
تکنیکهای چاپهای امنیتی اینتالیو ،لتر پرس ،چاپ میکرو ،چواپ رنگوی کموانی و اسوت اده ازمرکوب هوای مختلوف
امنیتی متناسب با نو ای چاپها در تولید اسناد امنیتی و  -6عوامل مربوط به موارد الصاع شونده :هولووگرا  ،المینیوت،
بارکد ،چیپ یا تراشه.
پژوهشی که مشخص کند اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب از نظر ظواهری چوه ت واوتی بوا دیگور اسوناد و
مدارک دارند ،در ایران و سایر کشورها تاکنون یافوت نشود و لوذا پوژوهش حاضور از ایو حیوث دارای نووآوری اسوت.
همچنی پژوهشهای پیشی نشان میدهد است اده از چک لیستهای راهنما میتواند تصومیم گیوری حسابرسوان را بهبوود
بخشیده و در ارزیابی خطرتقلب مدیریت م ید واقع شود (اینینوگ و همکواران .)6111 ،ازایو رو سوؤاا اصولی پوژوهش
حاضر ای است که مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکوی مشوکوک بوه تقلوب چیسوت و الگوویی بصوورت چوک
لیست ،از ای خصوصیات ارائه شود تا مبنایی برای حسابرسان و کارشناسان کشف تقلب قرار گیرد.
روش پژوهش
نوع مطالعه و روششناسی پژوهش

ای پژوهش از نظر هدف از نو اکتشافی است .زیرا بدنباا کسب شوناخت از خصوصویات ظواهری اسوناد و مودارک
مشکوک به تقلب مویباشود .از لحواظ رویکورد ،جوزو پوژوهشهوای کی وی از نوو پدیدارشناسوی اسوت .هودف پوژوهش
پدیدارشناسی درک ماهیت نهنی تجربه زنده از دیدگاه کسانی اسوت کوه آن را تجربوه کوردهاندد (مورادی پردنجوانی و
صادقی .)6313 ،معموال کسانی که با روش پدیدارشناسی توصی ی ،کار میکنند ،از روش کایزی )6118( 63وافرادی که
از روش پدیدارشناسی ت سیری پیروی میکنند ،از روش دیکلم و همکاران بهره میبرند .در ای پژوهش ،از ه ت گوا
روش کایزی به شرح نیل ،تا رسیدن به هدف است اده شده است:
 مرحله اوا :گردآوری و مطالعه مقدماتی اطاعات (شامل ضبط کردن مصاحبه و یادداشت بردای میدانی ،گووش دادن
مکرر به بیانات مصاحبه ،و مصاحبه کلمه به کلمه نوشته میشود وچند بار مطالعه میشود).
 مرحله دو  :مشخص کردن جمات مهم (کدگوذاری) اسوت کوه در آن زیور اطاعوات بوا معنوی مورتبط خوط کشویده
میشود.
 مرحله سو  :استخراج م اهیم فرموله است که در آن از هر عبارت یک م هو که بیانگر معنی و اساس ت کر فرد بود
استخراج شود .البته برای اطمینان از ارتباط م اهیم استخراجی با جمات مهم اولیه ،بررسیهای الز صورت میگیرد.
 مرحله چهار  :کدگذاری و دستهبندی است .بدی ترتیب کوه م واهیم کدگوذاری مویشووند و براسواس تشوابه م واهیم
دستهبندی موضوعی میشود.
 مرحله پنجم دستهبندی کلیتری نسبت به مرحله چهار انجا میشود.
 مرحله ششم :ارائه توصیف جامع وش اف از پدیده.
 مرحله ه تم :شناسایی ساختار وماهیت اصلی پدیده مورد بررسی ،با ارجا به نمونه از درستی ت سیرخود ازدادههوا نیوز
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اطمینان مییابیم .بهعاوه جهت استحکا پژوهش از دو اطمینان پذیری و باور پذیری است اده میشود (امامی سیگارودی
و همکاران.)6316 ،
جامعه و نمونه آماری

در ای پژوهش ،روش جمعآوری اطاعات ،مصاحبه و روش تحلیل دادهها ،تحلیل محتووا مویباشود .نمونوه آمواری
ای پژوهش  61ن ر خبره از میان حسابرسان و کارشناسان رسمی قوه قضواییه ودادگسوتری ،حسابرسوان دیووان محاسوبات
هستند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی انتخاب شودهانود .خصوصویات ایو خبرگوان در جودوا  6آورده
شده است .مدت زمان مصاحبه با هر یک از ایشان بی  21دقیقه تا  0ساعت متغیر بوده است .در مصاحبه بوا ن ور شوانزدهم
عما اشبا نظری حاصل شد؛ یعنی م هو جدیدی از مصاحبه با افراد 61و  68و  61حاصول نشود و ایشوان هموان م واهیم
مورد اشاره ن رات قبل را تکرار کردند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی خبرگان این پژوهش
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01

28

لیسانس و فوع لیسانس حسابداری

3

مرد

08

28

لیسانس و فوع لیسانس حسابداری

6

مرد

61

21

لیسانس ،فوع لیسانس و دکنری حسابداری

0

مرد

63

21

لیسانس و فوع لیسانس حسابداری

4

مرد

02

31

1

مرد

61

21

لیسانس و فوع لیسانس حقوع تجارت

8

مرد

36

63

لیسانس ،فوع لیسانس و دکتری حسابداری

1

مرد

24

لیسانس ،فوع لیسانس حسابداری

تحصیات
لیسانس ریاضی ،فوع لیسانس برنامهریزی سیستمهای
اقتصادی ،دکتری اقتصاد سامت ،دکتری مدیریت
استراتژیک

مسولیت حرفهای

کارشناس رسمی پیشگیری ازجعل قوه قضاییه ،مدیرعامل
موسسه خدمات مالی
عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و مدیر ارشد حسابرسی،
حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،
کارشناس رسمی قوه قضاییه ،حسابدار مستقل انجم
حسابداران خبره
حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،
کارشناس رسمی دادگستری ،مسئوا کنترا کی یت موسسه
حسابرسی.
مدیر بورد خدمات مالی موسسه حسابرسی .برای مدت سه ساا
عضوشورای عالی انجم حسابداران خبره ایران .عضو ودبیر
کمیته تشخیص صاحیت حسابداری مدیریت خبره ویکی از
اعضا کمیته روابط عمومی امور بی الملل انجم حسابداران
خبره .سوابق مسئولیت اجرایی در حوزه مدریت مالی ،معاونت
مالی اداری ،عضویت هیات مدیره و مدیر عاملی ،فعالیت
کنونی در حوزه حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت.
سرپرست ارشد حسابرسی.
عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و مدیر ارشد حسابرسی،،

لیسانس و فوع لیسانس حسابداری ،دکتری مدیریت کسب
و کار با گرایش حسابداری

کارشناس رسمی دادگستری ،عضو انجم حسابداری اروپا،
دانشجوی دوره  ACCAانگلستان ،عضو انجم حسابرسان
داخلی ایران و انجم حسابداری ایران ،حسابدار مستقل انجم
حسابداران خبره68 .ساا سابقه تدریس در دانشگاه
مدیرعامل موسسه حقوقی
حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،عضو
هیات مدیره موسسه حسابرسی
حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
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کد شخص

جنسیت

س

سابقه کار

61

مرد

61

28

66

مرد

60

20

دکتری حسابداری

62

مرد

42

31

لیسانس ،فوع لیسانس و دکتری حسابداری

63

مرد

60

26

کارشناس ارشد مدیت مالی

66

مرد

66

68

لیسانس و فوع لیسانس و دکتری حسابداری.

60

مرد

01

36

لیسانس و فوع لیسانس ودکتری حسابداری.

64

مرد

06

33

دانشجوی دکتری حسابداری

61

زن

68

24

لیسانس حسابداری

مدیرعامل موسسه خدمات مالی ،مدیرمالی و مشاور

68

مرد

31

63

فوع لیسانس حسابداری

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

61

مرد

30

61

لیسانس و فوع لیسانس حسابداری

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تحصیات

لیسانس ،فوع لیسانس ودکتری حسابداری ،فوع لیسانس
دی بیای از تهران وفرانسه

مسولیت حرفهای
حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،عضو
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران .مدرس دانشگاه،
کارشناس رسمی ،بازرس تقلب
کارشناس رسمی و مدرس دانشگاه
حسابدار رسمی ،عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی،
مدیرعامل موسسه حسابرسی
مدیر مالی و بازرگانی
عضو جامعه حسابداران رسمی ،عضو هیات علمی دانشگاه،
کارشناس رسمی رشته حسابداری قوه قضاییه .عضو انجم
حسابداری مدیریت خبره ،عضو انجم حسابداران خبره ایران،
عضو انجم حسابرسان داخلی ،مدیر آموزش موسسه
حسابرسی
مدرس دانشگاه ،ممیزمالیاتی ،مدیرمالی شرکتها ،ممیز
مالیاتی ،معاون اسبق سازمان امور مالیاتی کشور ،حسابرس
سازمان حسابرسی ومستشار دیوان محاسبات و کارشناس
رسمی
کارشناس خبره مالی دادگستری رشته مالی ،معاونت اداری
مالی ،مدیر حسابرسی داخلی ومشاوره مالی ،خدمات
حسابرسی

یافتههای پژوهش

پس از اتما هر مصاحبهها ،مکالمات بصورت کلمه به کلمه تایپ شود توا مطلبوی از نهو محقوق دور نمانود .سوسس
داده های متنی بارها خوانده شد وزیر مطالبی که حاوی م اهیم و نکته مربوط به سوؤاالت پوژوهش بوود خوط کشویده شود
(کدگذاری) .سسس با مقایسه کدها ،چند کد که اشاره به یک جنبه مشترک از پدیده موورد بررسوی را دارنود ،بوه عنووان
یک «م هو » در نظر گرفته میشوند (کدگذاری باز) .در ایو پوژوهش ،م واهیم در واقوع توک توک مشخصوات اسوناد و
مدارک مشکوک به تقلب هستند .آنگاه مقولههایی که از فرآیند کدگذاری باز حاصل شدهاند ،متناسوب سونخیتی کوه بوا
یکدیگر دارند دستهبندی شده و یک «مقوله» را شکل میدهند .مشخصات اسناد ومدارک مشکوک بوه تقلوب (م واهیم )
در ای پژوهش در قالب  3مقوله نیل دستهبندی شدهاند:
 مقوله اوا :اسناد تقریبا بینقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسوناد ومودارک مشوابه در هموان محودوده
زمانی(اسناد و مدارک تقریبا بینقص ،در عمل کاما عاری از تقلب نیستند .زیرا فرد متقلب همواره تواش دارد
تا عمل متقلبانه خود را در لوای اسناد و مدارک پنهان نماید .از ای رو به احتمواا زیواد اقودا بوه کامول نموودن
مدارک بیش از میزان مورد نیاز و امضاهای اضافه خارج از چرخه عملیاتی میکند .اسناد و مدارکی کوه گرچوه
بینقص بنظر می رسد ولی از نظر شکل ظاهری مت اوت از سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوه تواریخی

 /991الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان

هستند و در زمره مقوله اوا قرار میگیرند)
 مقوله دو  :اسناد ناقص ،مخدوش ،مبهم
 مقوله سو  :اسناد متناقض با سایر اطاعات
شکل  .8الگوی شناسایی اسناد ومدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان

اسناد و مدارک تقریبا بینقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد ومدارک مشابه در همان محدوده زمانی
 -6رنگ کاغذ -2 ،وزن کاغذ -3 ،برش کاغذ -6 ،رنگ جوهر -0 ،نگارش و دستور زبان -4 ،فونت نوشتار روی سند -1 ،شوماره گوذاری
مکاتبات -8 ،کادربندی  -1رنگ ترا  -61 ،جدید و دست نخورده بودن اسناد متقلبانه -66 ،عد همخووانی ابعواد چوک بوا چکهوای واقعوی
بانک -62 ،عد انطباع حجم مدارک با اندازه پاکت بستهبندی اسناد مناقصه -63 ،مت واوت بوودن لوگوو و سوربر

اسوناد یوا آر بانوک بوا

حالت واقعی -66 ،دون دون بودن دور برخی اطاعات فاکتور -60 ،چند سیابی بودن نا فروشندگان و موضوعات مختلف فعالیت بیربوط
به هم -64 ،ش افیت و براقیت رنگ نس ومت صورتحساب و سایر مدار -61 ،اختاط وت اوت رنگهای صورتحسابهای جعل شوده نسوبت
به نمونه واقعی -68 ،جلوه طبیعی نداشت شکل ظاهری ومحتوایی اسناد -61 ،ضرب مهر روی امضا -21 ،آثار شکافت سوند و اضوافه کوردن
یک سند البای مدارک و ت اوت جای سوزن منگنه -26 ،انطباع کامل امضا جعلی با اصل امضا و ن ی رابطوه تطوابق -22 ،مشوابه بوودن نوا
فروشندگان در فاکتورهای جعلی با برندهای مطرح خارج -23 ،امضای زائد خارج از رواا -26 ،تشابه دسوتخط مودارک بورون سوازمانی بوا
دستخط پرسنل درون سازمان -20 ،تغییر دستخط در نقاطی از یک تصویر سند -24 ،است اده از نمراتوور دسوتی یوا چواپ لیوزری در صودور
سریاا فاکتورهای صوری وک شدن شماره سریاا -21 ،تغییررنوگ زمینوه در نقواطی از تصوویر مودرک -28 ،رونود بوودن اعوداد صوورت
وضعیتها -21 ،صدور چندی فقره فاکتور از یک فروشگاه با دستخطهای مت اوت -31 ،صدور چندی فقره فاکتور از فروشگاههای مختلوف
برای اقا مشابه در یک روز -36 ،منقطع شدن خط ممتد زیر مت نین ع تصویر چک -32 ،دسوت نوویس بوودن چوک بوا ارقوا بواالی 21
میلیارد ریاا -33 ،عد امتداد مهر سند روی عکس الصاع شده بدلیل تعویض عکس - 36 ،مشابه بودن ویک شکل بودن فاکتورهوای توأمی
کنندگان مختلف -30 ،قسمت عمده خرید کاالی غیر انحصاری از یک تأمی کننوده -34 ،موتممهوای پیواپی و افوزایش نجوومی مبلول اولیوه
قرارداد -31 ،درج تاری اسناد در ایا تعطیل و یا اوقات غیر عادی -38 ،سند اصاحی متعودد و گموراه کننوده -31 ،اسوناد غیور متعوارف و
خارج از رواا (از نظر ماهیت) -61 ،حجم زیاد و غیر عادی مستندات -66 ،شماره سریاا متوالی فاکتور خرید از فروشندگان مختلوف-62 ،
شماره سریاا متوالی از یک فروشنده در مقاطع مختلف ساا -63 ،گردش حساب جواری شورکا (بوا ثبوتهوای غیرمجواز وصووا مطالبوات،
تسویه بدهیها و انجا هزینهها ) -66 ،گردش حساب صندوع بدون توجیه منطق -60 ،راکد بودن مانده حسوابهای مشوتریان -64 ،اسوتاندارد
نبودن مدارک مثبته -61 ،عد وجود خط تای اسناد مناقصه با توجه به سایز کاغذ اسناد و پاکت بستهبندی -68 ،ممهور نمودن مهور خریودار
در صورتحسابهای فروش خارج از رواا شرکت -61 ،آثار پان مدارک بیش از تعداد معموا.
مشخصات ظاهری اسناد مشکوک به تقلب
 -6عد درج کد رهگیری مبایعه نامه -2 ،فاکتور مت رقه وغیر رسمی -3 ،تغییر شکل کلی ونحوه ارائه مدارک و توجیوه نقصوان مودارک بوا
تنظیم صورتجلسات هیات مدیره -6 ،نقصان مدارک پیوست -0 ،فقدان کلیه اسناد ومدارک مربوط -4 ،فقدان تأییدیوه مسوئوا فنوی کواالی
وارداتی -1 ،استناد به کسی بجای اصل سند -8 ،نقص امضا مدرک -1 ،عد ضرب مهر در صورتحساب -61 ،عد پرفرا فیش بوانکی-66 ،
عد درج قرارداددر سربر

شرکت -62 ،مخدوش و ناخوانا بودن مهر -63 ،اسوناد موبهم ،غیور شو اف و نوامربوط -66 ،عود درج سوامانه

اینترنتی شرکت طرف معامله مذکور در مدارک -60 ،عد انطباع و ردیابی تیپ بارنامهها در سامانه حمل ونقل -64 ،عود قابلیوت ردیوابی
کاال ومطابقت نرخ آن در سامانههای نظارتی واردات -61 ،ناقص بودن اطاعوات صورتحسوابها (نوو شورکت ،شناسوه ملوی ،کود اقتصوادی
شماره تل  ،آدرس ،تاری ) -68 ،عد درج شماره حساب بانکی بی المللی و سایر اطاعات فروشنده در صورتحساب فوروش -61 ،نواقص
بودن اطاعات قبض انباروسایر مدارک شامل شماره بستهبنودی و -21 ..عود الصواع هولووگرا در بور

سوبز گمرکوی -26 ،عود پاسو

تأییدیه حسابرسی -22 ،فقدان شماره سریاا مدارک -23 ،مخدوش بودن اسناد -26 ،نداشت هی نو تجارت ومحصوولی در شورکت-20 ،
عد ارائه و دسترسی به برخی مدارک بدیهی و اولیه (مثل دفتر انودیکاتور) -24 ،پوارگی و بورش قسومتی از یوک مودرک بوه منظوور پنهوان
کاری -21 ،عد حضور امضاکنندگان در ایران در زمان تنظیم صورتجلسات و قراردادها و درج اسامی آنها در مدارک موذکور -28 ،عود
انطباع وسازگاری مشخصات سربر

با محتوای نامهها -21 ،تغییر اسامی دبیر و منشوی جلسوات هیوات مودیره در برخوی صورتجلسوات آن
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نسبت به برخی دیگر -31 ،پاس تأییدیه زودتر از موعد موورد انتظوار -36 ،عود انطبواع تأییدیوه بوا دفواتر -32 ،عود انطبواع جموع گوردش
صورتحساب بانک یا جمع گردش حساب بانک در دفاتر -33 ،عد انطباع اطاعات هویتی طرف تجاری مندرج در فاکتور بوا سوامانه اداره
ثبت -36 ،وجود تناقض اطاعاتی در یک مدرک -30 ،وجود تناقض اطاعاتی یک مدرک در مقایسه با مدارک دیگر -34 ،عد مطابقت
مکان جغرافیایی صدورصورتحساب و گواهی مبدأ درخریدهای خارجی -31 ،فاصله تاریخی بسیار طووالنی بوی تواری اسوناد ومودارک بوا
تاری ثبت سیستم حسابداری (تاخیرثبت) -38 ،قدیمی بودن مدارک هزینهای که اخیرا ثبت حسابداری آنهوا در سیسوتم انجوا شوده اسوت،
 -31فاصله زمانی غیرعادی پیش پرداخت و فاکتور -61 ،عد انطباع شماره و سایر اطاعات بر

سبز در سامانه گمرک.

مشخصات ظاهری اسناد مشکوک به تقلب
-1تکرار اقا باز صورت مغایرت بانکی در دوره های متوالی -2 ،تاری پرداخوت قبول از تواری تنظویم قورارداد -3 ،عود مطابقوت شوماره
حساب گیرنده وجه با نا گیرنده وجه ساتنا شده -6 ،عود انطبواع تواری قورارداد بوا دفتور انودیکاتور -0 ،عود تناسوب فعالیوت منودرج در
صورتحسابها با موضو فعالیت مندرج دراساسنامه -4 ،عد رعایت تقد وتاخر سریاا چک با زمان ثبت وفاصوله ثبوت نسوبتا طووالنی-1 ،
عد انطباع امضاومهربا نمونه اصلی -8 ،شماره ثبتی یکسان برای اشخا

حقووقی مختلوف در کشوورهای مختلوف منودرج در پروفرموا-1 ،

درج آدرس و کد اقتصادی غیر واقعی در صورتحساب.

برای اطمینان از اعتبار یافتههای پژوهش در وهله اوا از روش مثلثسازی کثورت گرایوی اسوت اده شوده اسوت .بودی
ترتیب که یکبار دیگر مت مصاحبهها در اختیار دو استاد قورار گرفوت و ایشوان نیوز بوه کدگوذاری و اسوتخراج م واهیم و
مقولهها پرداختند که نتای کار ایشان ،منطبق با کدگذاریها و م اهیم و مقولههوای ایو پوژوهش بوود .همچنوی از روش
کنترا اعضا نیز برای سنجش کی یت یافتههای ای پژوهش است اده شده است .بدی ترتیب که خروجیهوای پوژوهش در
اختیار یکی از خبرگان مصاحبه شونده قرار گرفت و ایشان نیز یافتههای پژوهش را مورد تأیید قرار دادند.
بحث و نتیجهگیری
تقلب حاصل یک دستکاری در چارچوب فرآیندهای سازمان به قصد سوءاست اده میباشد بطوریکه شخص متقلب یوا
متقلبی کنتراهای داخلی سازمان را بهم میریزند و فرآیندهای سازمان دستخوش تغییور مویشوود .کشوف تقلوب هوم در
سطح صورتهای مالی و آنالیز نسبتهای مالی و هم در سطح اسناد و مدارک حسابداری میتوانود صوورت گیورد .لوذا،
همانطور که در بحث تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،دادههای  0ساا صورت مالی مورد بررسی و آنالیز قرار میگیورد
و رواا معموا مورد بررسی قرار میگیرد و هر گونه تغییرمهم نسبت های مالی نسوبت بوه سواا قبول تردیود برانگیوز اسوت
(بنیش وهمکاران .)6111 ،در بحث اسناد و مدارک نیز هر گونه تغییری نسوبت بوه سوایر اسوناد و مودارک مشوابه بایسوتی
بررسی شود .لذا ،زمانی حسابرس میتواند به نتیجه قطعی برسد که همه ای تغییرات را مثول یوک پوازا در کنوارهم قورار
دهد (از مرحله تحلیل صورت مالی تا بررسی اسناد و مدارک) زیرا هیچکودا از ایو دو بوه تنهوایی نمویتوانود اثوربخش
باشد .درخصو

پرچمهای قرمز آشکار شده در تجزیه و تحلیل اقا صورتهای مالی برای کشف تقلوب کتوب بسویاری

نوشته شده و تحقیقات زیادی صوورت گرفتوه اسوت اموا بررسویهوا نشوان مویدهود در سوطح اسوناد و مودارک در رشوته
حسابداری تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر جزو اولی تحقیقات در ای خصو

است.

مطابق یافتههای تحقیق حاضر ،در مواردی که تقلب در اسناد و مدارک صوورت گرفتوه اسوت یکوی از حواالت نیول
برای متقلبان متصور است:
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 -6فرد متقلب یا متقلبی یا ممک است بسته به شرایط سعی کنند همه چیز را بقدری خوب مستندسازی نماینود کوه
کسی در صحت انجا فرآیند شک نکند و اقدا به تاش جهت نمایش ش اف مدارک و مسوتندات نماینود کوه
در ای حالت اسناد و مدارک کامل است ولی از آنجا که مدارک در فرآیند طبیعوی خوود تولیود نشوده از نظور
ظاهری بوا سوایر اسوناد و مودارک مشوابه در هموان محودوده تواریخی مت واوت اسوت .ایو ت واوت یوا ناشوی از
محدودیت های تولید اسناد و مدارک متقلبانه اسوت کوه فورد متقلوب بوا آن روبروسوت یوا ناشوی از عود دقوت
درتولید آن .به عنوان نمونوه ممکو اسوت تواری درج شوده در اسوناد و مودارک متقلبانوه در اوقوات غیرعوادی
متناسب با اوقات کاری سازمان مربوطه باشد یا ازکاناا امضاکنندگان غیرمرتبط عبوور نمایود یوا تعوداد افوراد در
تولید اسناد و مدارک متقلبانه محدودتر از تعداد افراد درگیر در حالت عادی باشد بطوری که حتی ممک است
بجای چند ن ر تنها یک ن ر راسا اسناد و مدارک را تولید نماید .او علیرغم اینکه سعی میکند تموا امضواها را
بطورماهرانهای جعل نماید .آنقدر غرع جعل امضا و زدن امضا مشابه امضا اصلی میشود کوه فرامووش مویکنود
رنگ خودکار خود را گاهی تغییر دهد تا اسناد و مدارک طبیعیتر بنظر بیاید .گرچه او سعی کورده مودارک را
بی نقص نشان دهد اما چندان هم در ای کار موفق نیست چرا که ظاهر اسناد طوریست که گویی یک ن ر قلم را
بدست گرفته و همه اسناد را تنظیم کرده و با همان قلم ،کلیه امضاهای مجاز راجعل نموده است .به هر حواا پوی
بردن به چنی مواردی هوش و تخصص بواالیی نمویخواهود چورا کوه اوال اسوناد و مودارک غیررسومی توسوط
جاعان حرفهای تنظیم نمیشود تا فرد بررسی کننده را در کشف آن دچار چالش بزرگی نماید .لوذا ،هموانطور
که عد استقرار کنتراهای داخلی کارا و اثربخش راه را برای تقلب باز میکند عود همواهنگی بوی متقلبوی و
محدودیت در ت کیک وظایف فرد یا تیم متقلب نیز با شدت بیشتر و ملموستری میتواند منجر به کشف تقلب
شود .چرا که اغلب مستندسازی تقلبها با رخداد یک یا چند خطا هموراه اسوت و یوا متقلبوی در ارتکواب تقلوب
همواره با محدودیت روبرو هستند .ای محدودیت خوود مقدموهای بور خطاهوای بیشوتر مویشوود و فورد متقلوب
نمی تواند بنحو صدرصد مطلوب آن را سازماندهی نماید .در ای پژوهش  61مشخصه مربوط به اسناد ومدارک
تقریبا بینقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوده تاریخی ارائه شد.
 -2برخی متقلبی هم طبق نظریه فریب بی فردی و اصل اوا ،سو وچهوار نظریوه دسوتکاری اطاعوات مورتبط بوا
کمیت و ابها اطاعات ترجیح می دهند بجای تاش برای مستندسوازی کامول و تقریبوا بوینقوص ،از مسوئولیت
خود بکاهند واطاعات زیادی به است اده کنندگان ندهنود و بوا پنهوان کواری و فریوب و حیلوه ،بور تقلوب خوود
سرپوش گذارند .ای گونه مدارک ،یا از نظر مهر و امضا ،تاری  ،آدرس و هر گونه اطاعات محتووایی ناقصوند
و یا مخدوش و مبهم هستند .به عنوان نمونه فرد متقلب بجای جعل مهر سعی میکند با تکان دادن دسوت هنگوا
ضرب مهر و مخدوش نمودن آن ،عد انطباع مهر را با نمونه اصلی پنهان نماید و یوا متقلبوی بوا علوم بور نواقص
بودن اسناد و مدارک در ارائه آن به نهادهای ناظر تعلل میورزند و در صوورت پافشواری نهادهوای نواظر ،آن را
همراه با حجم انبوهی از مدارک بی ربط بهم ارائوه و سوعی در سوردرگمی و گوی نموودن آنهوا دارنود .در ایو
پژوهش  61مشخصه برای اسناد و مدارک ناقص ،مخدوش و مبهم ارائه شد.
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 -3گروهی از متقلبان (براساس اصل دو نظریه دستکاری اطاعات مرتبط با کی یوت اطاعوات) در تقابول ناشوی از
محدودیت و یا عد دقت در تولید اطاعات فرار گرفته و محتوای اطاعواتی اسوناد و مودارک متقلبانوه آنهوا بوا
سایر منابع اطاعاتی همخوانی نخواهد داشت .بعنوان نمونه عود همخووانی اطاعوات منودرج در بور

سوبز و

بارنامه با سامانههای گمرک و حمل و نقل .در ای پژوهش  1مشخصه نیز برای اسناد ومودارک متنواقض باسوایر
اطاعات ارائه شد.
یافته های پژوهش حاضر به نوعی همراستا و مکمل یافتههای پوژوهشهوای پیشوی در حووزه تقلوب در گزارشوگری
مالی (نظیر حاکمی و همکاران2121 ،؛ نایس چویتس و همکاران2111 ،؛ اعتموادی و زلقوی6312 ،؛ فیضوی زاده6311 ،؛
سجادی و کاظمی()6310؛ خواجوی و ابراهیمی6314 ،؛ ابراهیمیان و همکاران6311 ،؛ بهرامی و همکاران )6311 ،اسوت.
البته همانطور که قبا نیز اشاره شد کلیه تحقیقات صورت گرفته و کتوب نگاشوته شوده در زمینوه کشوف تقلوب در حووزه
حسابداری و حسابرسی ،تمرکزشان روی اقا صورتهای مالی بوده است و منبعی که بوه صوورت مجوزا بوه مشخصوات
ظاهری اسناد مشکوک به تقلب پرداخته باشد ،یافت نشود .لوذا ،پوژوهش حاضور در واقوع تکمیول کننوده مبحوث بررسوی
احتماا تقلب توسط سایر شواهد و قرائ (ظاهر اسناد و مدارک) در کنار اقا صورتهای مالی است .لذا ،یافتوههوای ایو
پژوهش میتواند در فرآیند کشف تقلب و نیز ارزیابی ریسک حسابرسی ،م ید باشد.
به جامعه حسابرسان و کارشناسان رسمی وسایر دست اندرکاران در حوزه مالی پیشنهاد میشود مشخصوات ظواهری
اسووناد و موودارک مشووکوک بووه تقلووب کووه در ایو پووژوهش ارائووه گردیوود بصووورت چووک لیسووت اسووتخراج و در انجووا
حسابرسیهای ویژه ،مالی و  ...مورد است اده قراردهند .همچنی از آنجا که شناسایی برخی از اسناد و مودارک مشوکوک
به تقلب کار چندان پیچیدهای نیست که نیاز به تخصص زیادی داشته باشد زیرا بسیاری از ایو مودارک بصوورت رسومی
نمیباشد و مدارک مالی است که در داخل خود سازمان تهیه میشود و نوه توسوط افوراد حرفوهای در جعول و دسوتکاری
مدارک .لذا ،پیشنهاد میشود نهادهای ناظر بجای کاهش مسئولیت خود درای خصو

و خالی کوردن فضوا بورای افوراد

سودجو ،به بررسی اصالت و اعتبار اسناد و مودارک هوم قودری بیشوتر بهوا بدهنود .پورداخت بوه اصوالت و اعتبوار اسوناد و
مدارک از نظر ظاهری در فرآیند حسابرسی میتواند در افزایش تردید حرفهای حسابرسان ،همچنی پیشوگیری از تقلوب،
نقش بسزایی داشته باشد .همچنی پیشنهاد میشوود سوازمان حسابرسوی ،یوک اسوتاندارد حسابرسوی مورتبط بوا چگوونگی
ارزیابی شواهد تدوی نماید و دورههای آموزشی مرتبط با چگونگی ارزیابی شواهد حسابرسی در برنامه آمووزش مسوتمر
حسابرسان گنجانده شود.
از سوی دیگربرای سهولت اعتبارسنجی اسناد و مدارک الز است یک سیستمهای یکسارچه و جامع اطاعواتی بهوم
پیوسته مرتبط با گمرک ،سازمان امور مالیاتی ،بانکها ،حمل ونقل ،اداره ثبت اسناد ،بیمهها ،سازمان بورس و بخشهوای
قضایی تشکیل شود.
ای تحقیق یک تحقیق کی ی است که نتایجش بسویار متکوی بوه نظورات مجموعوه خبرگوان مشوارکت کورده در آن
میباشد ،لذا ،یکی از محدودیتهای ای تحقیق آن است کوه در آن خبرگوان سوایر کشوورها شورکت نداشوتهانود ،لوذا ،در
تعمیم یافتههای ای تحقیق در محیط سایر کشورها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
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تقدیر و تشکر

بدینوسیله از تمامی عزیزانی که با بذا وقت گرانبهای خود و شرکت در مصاحبههوا ،انجوا ایو پوژوهش را ممکو
ساختند ،کماا تشکر و قدردانی را داریم.
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.16-666 ،)32(6
زار بهنمیری ،محمد جواد؛ ملکیان کلهبستی ،اس ندیار .)6316( .پیشبینی تقلب در صورتهای مالی با است اده از نسبت مالی (مطالعه موردی :شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراع تهران) .چشمانداز مدیریت مالی.40-81 ،)3(62 ،
زار بهنمیری ،محمد جواد؛ ملکیان کلهبستی ،اس ندیار .)6310( .رتبهبندی عوامل مؤثر بر احتماا تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورتهای
مالی .پژوهشهای تجربی حسابداری.6-68 ،)6(4 ،
ساریخانی ،مهدی؛ ایزدینیا ،ناصر؛ دائی کریمزاده ،سعید .)6311( .بررسی عوامل مؤثر بر قصد گزارشگری تقلب با است اده از مثلث تقلب وتئوری رفتار
برنامهریزی شده از دیدگاه حسابداران .حسابداری ارزشی و رفتاری.610-636 ،)4(3 ،
ساریخانی ،مهدی؛ ایزدینیا ،ناصر؛ دائی کریمزاده ،سعید .)6318( .بررسی قصد گزارشگری تقلب با است اده از تئوری رفتار برنامهریزی شده ونقش
تعدیلگری شدت اخاقی .دانش حسابداری مالی.10-610 ،)6(4 ،

سجادی ،سیدحسی ؛ کاظمی ،توحید .) 6310( .الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریهپردازی زمینه بنیاد .پژوهشهای تجربی
حسابداری.680-216 ،26 ،
شاکری ،ابوالحس ؛ رضایی سراجی ،زهرا .)6312( .تقلب در جعل اسناد .تحقیقات حقوع.646-684 ،)2(40 ،
ص رزاده ،محمدحسی  .)6388( .توانایی نسبتهای مالی درکشف تقلب در گزارشگری مالی :تحلیل الجیت .مجله دانش حسابداری.631-643 ،6 ،
طاهری ،مسعود؛ ایزدی نیا ،ناصر؛ مویدفر ،رزیتا .)6311(.بررسی اهمیت ابعاد ونشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی با است اده از مدا پنتاگون تقلب.
مطالعات تجربی حسابداری مالی.83-614 ،)01(60 ،
عبدالهزاده ،سا ؛ محمدی ملقرنی ،عطااله؛ نوروش ،ایرج؛ امینی ،پیمان .)6311( .بررسی تأثیر آنتروپی نسبتهای نقدینگی و اهرمی بر شناسایی شرکتهای
مشکوک به تقلب در گزارشگری مالی .دانش حسابرسی.11-14 ،)12(68 ،
غامیمقد  ،فائژه؛ حصارزاده ،رضا؛ ساعی ،محمدجواد .) 6314( .معیارهای وا ه محور ومعیارهای سنتی تقلب در گزارشهای مالی :شواهدی از یک مطالعه
اکتشافی .راهبرد مدیریت مالی.13-12 ،)21(4 ،
فرقاندوست حقیقی ،کامبیز؛ هاشمی ،سید عباس؛ فروغی دهکردی ،امی  .)6313( .مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورتهای مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراع بهادار تهران .دانش حسابرسی.61-48 ،04 ،

فرقاندوست حقیقی ،کامبیز؛ برواری ،فرید .)6388( .بررسی کاربرد روشهای تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورتهای مالی (تقلب مدیریت) .دانش
و پژوهش حسابداری.68-23 ،64 ،
فروغی ،داریوش؛ خالقی ،محس ؛ رساییان ،امیر .)6311( .م هو اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی و تأثیر آن بر توجه حسابرسان در فرآیند کشف
تقلب مدیران .پیشرفتهای حسابداری.666-630 ،)6(6 ،
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، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. شناسایی و اولویتبندی روشهای تقلب در صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان.)6311( . احمد،فیضیزاده
.6-8 ،)33(1
، پژوهشهای تجربی وحسابداری، نقش کی یت سود در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه.)6314(. رضا، علی؛ ممشلی، علی؛ بهرامینسب،کارشناسان
.363-334 ،)36(8

 سایر خدمات اطمینانبخشی وخدمات، استانداردهای حسابرسی: اصوا وضوابط حسابداری وحسابرسی.)6316( .کمیته تدوی استانداردهای حسابرسی
. سازمان حسابرسی. تهران.مرتبط
 شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر احتماا بروز تقلب یا اعماا مجرمانه توسط.)6310( . فروغ، محمود؛ حیرانی،  احسان؛ معی الدی، محمدی مقد
.623-638 ،)20(1 ، دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت.حسابداران با است اده از نظریه مثلث تقلب
 شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتماا وقو تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر.) 6316( . رضا،  راحله؛ زار، جواد؛ رستمی،مرادی
.666-613 ،)6(4 ، پیشرفتهای حسابداری.آنها بر عملکرد مالی شرکت
.613-631 ،4 ، بورس اوراع بهادار. تدوی الگو کی یت حسابرسی.)6316( . آزاده، علی؛ مداحی، کاوه؛ رحمانی، بیتا؛ مهرانی،مشایخی
. پدیدارشناسی، ت سیری و روششناختی به مطالعات کارآفرینی، پدیدارشناسی؛ رویکردی فلس ی.)6313( . ستار، حجتاهلل؛ صادقی،مرادی پردنجانی
.43-12 ،)2(6 ،مطالعات روششناسی دینی
، دانش حسابرسی. ارائه الگویی برای کشف تقلب بوسیله حسابرسان با است اده از شبکه عصبی مصنوعی.)6313( . علیرضا، غامحسی ؛ قهرمانی،مهدوی
.60-11 ،)41(61
.246-211 ،)48(61 ، دانش حسابرسی. تأثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل برنامه حسابرسی.)6316( . پرویز، مصط ی؛ غامی، محمود؛ زنگی آبادی،نجف لو
، بررسیهای حسابداری و حسابرسی. ارزیابی توانایی قانون بن ورد در شناسایی و پیشبینی کشف تقلب.) 6310( . امیر سینا، سیدعباس؛ حریری،هاشمی
.283-312 ،)2(26
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