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Abstract 
Objective: Forensic audit refers to a broad method of fraud investigation. This method also 

defines fraud prevention activities and analysis of anti-fraud controls. Investigating fraud in 

order to prove or disprove its occurrence is a part of forensic accounting and it is a science that 

uses accounting facts and concepts collected by accounting methods to prepare techniques and 

solutions through which judicial problems can be solved. And the season is coming. Court 

accounting is very important for the judicial system; Because it provides specialized services 

such as evaluation of fake invoices, valuation of suspicious bankruptcies and analysis of 

financial documents related to fraud and fraud. The purpose of this study is to introduce a new 

field of accounting and auditing called forensic auditing to identify the factors affecting the 

demand for using the services of forensic auditors and while presenting a model for it to explain 

the position of this profession in the society and highlights its importance. The importance of 

the research is due to the fact that so far in Iran and even in other countries, no research has 

been done regarding the identification of factors affecting the court audit. Therefore, this 

research will be conducted for the first time in the country in order to introduce the factors 

affecting the use of the services of court auditors and take a positive action in the direction of 

increasing knowledge and expanding people's awareness of the services of this profession. 
 

Methods: In this study, in the first step, using various articles and expert opinions, 120 factors 

affecting the demand for forensic audit were identified and using the opinions of 18 experts 

during 2019, the effective factors were confirmed by Delphi method and 40 factors were 

confirmed. In the second step of the research, 38 factors were confirmed using the Shannon 

quantitative entropy method and the research questionnaire based on Cochran's formula was 

distributed among 369 official justice experts working in Tehran province as a statistical 

sample. Finally, the effective factors were prioritized using the Structural Equation Method 

(SEM). 
 

Results: In this study, the factors affecting the demand for forensic audit are classified into two 

categories: internal and external. Internal factors include financial and transactional factors, 

management and personal factors, information and accounting systems factors, behavioral and 

ethical factors, structural and economic factors, and external factors including legal and 

regulatory factors, political, economic, cultural factors, auditor-related factors. Independent 
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Abstract 
 

and factors related to judicial authorities. Among the extra-organizational factors affecting 

court audit, political, cultural and judicial factors are the most effective external factors with a 

coefficient of 0.900. The second external organizational factor affecting court audit is 

economic factors, which has a coefficient of 0.885. The least important extra-organizational 

factor is the factor related to independent auditors, which has the smallest coefficient among 

all effective factors with a coefficient of 5.032. Coefficients related to internal organizational 

factors are intuitively larger than external factors and thus have a greater impact on court audit. 
 

Conclusion: Considering the high number of financial frauds in various fields, the judicial 

system has a very difficult task to discover and prosecute the criminals and the accused. Due 

to the evolution, development and progress achieved in this era, the proof of some financial 

issues has gained special complications and their diagnosis requires special expertise, which 

will clarify the truth of the matter by providing technical and specialized information. 

Therefore, it is very important to refer to auditing experts to conduct research and discover the 

truth in complex financial issues. Meanwhile, forensic accounting can help the court as a 

powerful arm to discover the truth and clarify the truth. The results show that among the factors 

affecting the demand for forensic audit, internal factors (financial and transactional factors, 

management and personal factors, information and accounting system factors, behavioral and 

ethical factors, structural factors and economic factors) compared to external factors (Legal 

and regulatory factors, political, economic, cultural factors, factors related to independent 

auditors and factors related to judicial authorities) are of higher importance. The results of this 

study help to identify bottlenecks in fraud and corruption and play an important role in 

promoting the status and importance of forensic auditing in society. Due to the increase in the 

rate of fraud and corruption in the public and private sector, it is suggested to take measures to 

prevent and detect such activities in relation to the formulation of accounting and auditing laws, 

regulations and standards in order to increase the responsibility of auditors in detecting 

corruption and fraud. Also, considering the importance of prevention and detection of 

corruption in the economic development of the society, it is suggested to use the valuable 

experiences of court auditors and university professors to compile and include courses related 

to court and judicial audit in university courses. 
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 ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی

 

 سحر سپاسی

 جواد رضازاده

 فاطمه داوری سراجی

 چکیده

دادگاهی است تا عوامل مؤثر بر تقاضا حسابداری و حسابرسی به نام حسابرسی  هدف این پژوهش معرفی حوزه جدیدی از هدف:
 .برای استفاده ازخدمات حسابرسان دادگاهی را شناسایی و ضمن ارائه مدلی برای آن به تبیین جایگاه این حرفه در اجتماع بپردازد

 

حسابرسی عامل مؤثر بر تقاضا برای  021گیری از مقاالت مختلف و نظرات خبرگان ا بهرهدر گام نخست ب در این پژوهش: روش
عامل تأیید گردید. در گام دوم  01نفر از خبرگان عوامل مؤثر به روش دلفی غربال و  01دادگاهی شناسایی و با استفاده از نظر 

نفر از  863عامل با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون تأیید و پرسشنامه پژوهش بر اساس فرمول کوکران بین  81پژوهش، 
کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در استان تهران به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. در نهایت عوامل مؤثر با استفاده از روش 

 بندی گردید.معادالت ساختاری اولویت
 

دی شده است. عوامل بندسته درونی و بیرونی طبقه 2در این پژوهش عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی به  ها:یافته
 هایهای اطالعاتی و حسابداری، ویژگیهای مدیریت و فردی، ویژگی سیستمهای مالی و معامالتی، ویژگیدرونی شامل ویژگی

 های اقتصادی و عوامل بیرونی نیز شامل عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی،های ساختاری و ویژگیرفتاری و اخالقی، ویژگی
 گی، عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل و عوامل مربوط به مراجع قضایی است.اقتصادی، فرهن

 

دهد از بین عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی، عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی نتایج پژوهش نشان می گیری:نتیجه
 های تقلب و فساد نموده و نقش مهمیسایی گلوگاهاز درجه اهمیت باالتری برخوردار است. نتایج این پژوهش کمک شایانی به شنا

 نماید.در ارتقای جایگاه حسابرسی دادگاهی در اجتماع ایفا می
 .مدلحسابرسی دادگاهی، حسابرس دادگاهی،  کلیدی: هایهواژ

 .پژوهشی مقاله: نوع

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا (. 0010) رضازاده، جواد و داوری سراجی، فاطمه؛ سحر سپاسی، استناد:

.13-002(، 8)08 مجله دانش حسابداری،. برای حسابرسی دادگاهی
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 مقدمه

دار اعتماد به صحت اطالعات، پایه و اساس بازارهای سرمایه است و گزارشگری مالی متقلبانه این اعتماد را خدشه

ها (. تقلب نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثری است که در کاهش اعتمادپذیری گزارش1111، 1رایلیرضایی و کند )می

 گذاران را کاهش داده و اعتبار و درستکارینقش داشته و موجب افزایش ریسک و هزینه کسب و کار شده، اعتماد سرمایه

(. ضررهایی که تقلب در حرفه حسابداری ایجاد کرده است، 1387و اسکو،  فخاریبرد )حرفه حسابداری را زیر سؤال می

است  میلیارد ریال رسیده 011های مالی به بیش از است که متوسط زیان ناشی از تقلب در صورتقدر بزرگ بودهآن

 (.1110، 1انجمن بازرسان رسمی تقلب)

ترین نتایج مالی برای مرتکب آن، موجب اختالل جدی در نظام عنوان یک جرم با مطلوبگسترش فساد مالی به

کشف این فسادها و جرایم رخ داده، انسجام و قابلیت (. 1381 جعفر پورصادق و عدالت جو،)شود اقتصادی کشورها می

برسان ها، افراد و حساعلیه شرکتاعتمادی طرح دعاوی جدید حرفه حسابرسی را با چالش مواجه کرده است. پیامد این بی

آمیز دارد. ای آنان در فرآیند پیشگیری و کشف اعمال مفسدههای قانونی و حرفهاست که نشان از انجام نادرست مسئولیت

ی و های حقوقدهد، مراجع قضایی و نیز افراد نیازمند کسب مشاورههای متنوعی رخ میاز آنجا که این اختالفات در حوزه

 های الزم، قادر به اظهارنظر صحیح در خصوص موضوع مورد نظر نیستند. ه دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارتمالی، ب

هرگونه اقدام عمدی فریبکارانه یک یا »استانداردهای حسابرسی ایران، تقلب عبارت است از « 101»بخش  «0»طبق بند

رگونه فساد به معنای ه. «قانونیاری از یک مزیت ناروا یا غیرچند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث برای برخورد

فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف 

پذیرد یا  مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجامکسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر

 تواندنماید. سطح باالی فساد می ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد

گذاری مستقیم خارجی و در نتیجه کاهش گذاری داخلی و سرمایههای دولتی، کاهش سرمایهموجب ناکارآمدی سیاست

انونی و قهای غیرها و فعالیتگذاری و اقتصادی را از شکل مولد به سوی رانتسرمایههای رشد اقتصادی شده و فعالیت

شفاف سوق دهد، اقتصاد زیرزمینی را گسترش داده و با تحریک سوداگران به نقض قوانین نظارتی و مالیاتی، موجب غیر

آکرمن،  -رز و  1117و همکاران، 3یکور؛ 1389هرچنگانی و همکاران، ی ترکشوند )های غیررسمی فعالیت آنان در بخش

های قانونی، های مستقیم گوناگونی همانند هزینههای متقلبانه متنوعی وجود دارند که اغلب منجر به زیان(. فعالیت1391

 (.1119و همکاران، 0 کارپفشوند )های قانونی میادعاهای مشتریان و جریمه

(. برخی مدیران عمداً سعی در 1888، 1کودریهای سنتی حسابرسی، بسیار پیچیده است )کشف تقلب با استفاده از رویه

های حسابرسی آگاه هستند، این گونه مدیران که به محدودیت (. برای1891، 2الیوت و ویلینگهامفریب حسابرسان دارند )

های مالی مختلف از دهه (. وقوع بحران1382اعتمادی و عبدلی، های حسابرسی معمول ممکن است کافی نباشد )رویه
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های دیگر در دهه در شرکت های بزرگو وقوع تقلب9م و وردکا 7هایی مانند انرونمیالدی تا ورشکستگی شرکت 1831

نیز موجب تحریک همگان به تالش در جهت ابعاد مختلف مبارزه با تقلب از قبیل پیشگیری، کنترل و نظارت گردید  1111

ه مسئولیت نها مستلزم تغییر از پارادایم حاکم به یک پارادایم با دامرسد پاسخ به این چالش(. به نظر می1111، 8پدنیولت)

ی و شناسایی ای برای پیشگیرتواند پشتوانهالگوی فعلی حسابداری و حسابرسی دیگر نمی جدید برای حسابرسی دارد و

دهای مالی در عصر انقالب اطالعاتی باشد. از این رو به افرادی آگاه در مسائل مالی و حقوقی نیاز است تا بتوانند ابعاد فسا

نیاز به تعریف حوزه کاری جدیدی برای حسابرسی ضرورت  ،ه تشریح نمایند. بنابراینتخصصی مسأله را برای دادگا

ها و کارکردهای متفاوت ( و منجر به تغییر مسئولیت1112، 11اولویابد. الگویی که به حسابرسی دادگاهی شهرت دارد )می

 شد.حسابداری و حسابرسی خواهد

وانین و ، در زمینه قهستند ساختن این نیازها را داراحسابرسان دادگاهی افرادی هستند که تخصص الزم برای برآورده

های گیری در موضوعات دادگاهی و امور مرتبط با آن به دنبال ترکیب مهارتحقوق فعالیت کرده و در جهت تصمیم

د دیگر حسابرسان دادگاهی افرادی هستند که به دنبال کاربر حسابداری، حسابرسی، بازرسی و حقوقی هستند. به عبارت

 .هستندهای مالی در مسائل حقوقی و ایجاد رابطه میان آنها دانستنی

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی است. بر این اساس سه سؤال به شرح زیر 

 :شودارائه می

 برای حسابرسی دادگاهی چیست؟ عوامل مؤثر بر میزان تقاضا -1

 شده بر حسابرسی دادگاهی به چه صورت است؟بندی عوامل شناساییاولویت -1

 نمود؟توان برای تبیین عوامل مؤثر بر حسابرسی دادگاهی ارائه چه مدلی می -3

ر باهمیت پژوهش از این جهت است که تاکنون در ایران و حتی سایر کشورها در خصوص شناسایی عوامل مؤثر 

این تحقیق برای نخستین بار است که در کشور انجام خواهد شد  ،حسابرسی دادگاهی پژوهشی صورت نگرفته است. لذا

سترش افزایی و گتا ضمن معرفی عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات حسابرسان دادگاهی ، اقدامی مثبت در راستای دانش

 آگاهی افراد از خدمات این حرفه صورت گیرد.

 نظری و پیشینه تجربی پژوهشمبانی 

 تعریف حسابرسی دادگاهی

ده تقلب های بازدارنحسابرسی دادگاهی به یک روش گسترده برای بررسی تقلب اشاره دارد. این روش شامل فعالیت

ی از شود. بررسی تقلب به منظور اثبات یا رد وقوع آن، بخشهای ضد تقلب نیز تعریف میکنندهو تجزیه و تحلیل کنترل

های های حسابداری و مفاهیمی که توسط روشسابداری دادگاهی است و عبارت از علمی است که با استفاده از واقعیتح

ها مشکالت قضایی حل و فصل هایی را تهیه نموده که به واسطه آنها و راه حلآوری شده است، تکنیکحسابداری جمع

(. حسابداری دادگاهی برای سیستم قضایی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا خدمات 1111، 11نوف و همکارانیاگردد. )می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 Enron 
8 Worldcom 
9 Pedneault 

10 Awolowo 
11 Enofe 



 دادگاهی حسابرسی برای تقاضا بر مؤثر عوامل شناسایی برای مدلی / ارائه32
 

های مشکوک و تحلیل اسناد مالی مربوط های جعلی، ارزش گذاری ورشکستگیتخصصی مانند ارزیابی صورت حساب

 (.1112، 11نورهایاتیکند )به تقلب و کالهبرداری را برای آن فراهم می

ها الزم است حقیقت حسابرسی دادگاهی، شرایطی را که برای راهبری صحیح و دستیابی به رشد و توسعه شرکتدر 

 کرامبلی، هیتگر وکند ))مؤثر بودن، کارایی، آسان انجام شدن کارها، قوی کار کردن و افزایش سرمایه( فراهم می

ی امالت متقلبانه و در جهت تعیین نیت واقعی شخص(. تمرکز حسابرسی دادگاهی بر تعیین و بازبینی مع1111 ،13اسمیت

 (.1111، 10اوزیلیاست که مرتکب جرم شده است )

های حسابرس دادگاهی در برگیرنده خدمات یک حسابرس آگاه، یک وکیل و یک حسابرس به طور کلی، بررسی

 آوردسطح اطمینان را به وجود میهای قانونی و دادگاهی، باالترین ( که برای فعالیت1111، اوزیلیتقلب خواهد بود )

 (.1382و همکاران،  رزگری خانقاهب)
 ی شخصیتی و مهارتی حسابرسان دادگاهیهاویژگی

بخش برخورداری از تخصص مالی،  3های حسابرسان دادگاهی به بیان کرد دانش و مهارت( 1111) 11پلسیس

شود. یک حسابدار شناسی تقسیم میو جرمهای شخصیتی های مربوط به مفاهیم قضایی )حقوقی( و مهارتمهارت

ی شخصیتی، مهارتی و اخالقی شامل صفات ضروری هادادگاهی باید در کنار آموزش و تجربه کافی، دارای ویژگی

( 1711بهاسین )(. 2111 ،12و شیتز هواردی اخالقی باشد )های عمومی و پیشرفته و ارزشهای شخصیتی(، مهارتها)ویژگی

ه های شخصیتی )توجه بدسته کلی تقسیم کرد که عبارتند از مهارت 1زم برای حسابرسان دادگاهی را به های النیز مهارت

های تکنیکی )دارا بودن دانش گسترده در صنعت مورد رسیدگی، ای و صداقت( و مهارتجزئیات، ارتباطات حرفه

 مالی و تحلیل نسبت(. هایها، توانایی تفسیر پیشرفته صورتآوری دادههای جمعشناسایی در روش

نیز ارتباطات نوشتاری، تجزیه و تحلیل استنتاجی )قیاسی(، تفکر انتقادی، ( 1117) 17و همکاران دون سالوس فیلهواز نظر 

یی بودند که درجه هادارای بیشترین اهمیت و همچنین مصاحبه، حل مسأله و مذاکره در خصوص مجادالت از مهارت

ی، حل ها، قابلیت فنهای حسابرسان دادگاهی عبارت است از توانایی ارزیابی داراییمهارتاهمیت کمتری داشتند. سایر 

های تحلیل، برخورداری از آرامش و خونسردی، بررسی و جستجوگری، برقراری ارتباط مسائل بدون ساختار، مهارت

 شفاهی و برخورداری از دانش خاص حقوقی.
 سازی حسابرسی دادگاهیآموزش و آماده

ام آگاهی از نظ،وعاتی که قابل گنجاندن در آموزش حسابرسی دادگاهی است شامل تحقیق، تفحص و قانونموض

، دعاوی حقوقی و فنون مشاوره، شواهد کارشناسی و فنون گواهی هاحقوقی، اجزای حقوقی تقلب، دادرسی و بازجویی

فرآیند ، تقلب وحسابرسی تقلب، شوه و فسادکارشناس، راهبری شرکتی ورعایت قوانین و ضوابط الزم االجرا و بررسی ر

  (.1887 ،19رضایی و برتن) است و اخالق گزارشگری مالی
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سالمت  یقائل شد، قانون ارتقا تیآن اهم یبرا توانیمتقلبانه م یمال یکه در خصوص تقلب و گزارشگر یقانون نیاول

 ابالغ شد.  یجمهورسیبه رئ یاسالم یتوسط مجلس شورا، 17/19/1381خیو مقابله با فساد بود که در تار ینظام ادار
 حسابرس دادگاهی در نظام حقوقی ایران گاهیجا

تخصصین ی علمی مهای فنی و تخصصی و تواناییهاکارشناسی یکی از ابزاری است که به واسطه آن می توان از مهارت

یابی به نتایج درست در امور فنی و اتخاذ تصمیم صحیح و عادالنه در های مختلف برای دسترشتهبه نام کارشناس در 

های قضایی و حل و فصل دعاوی و اختالفات استفاده کرد؛ چرا که با توجه به پیشرفت روزافزون علوم مختلف و پرونده

ضی نمی دهد تا در تمامی علوم سررشته و مهارت های علمی موجود و توان علمی محدود بشر، این امکان را به قاپیچیدگی

فنی کارشناسان  یهانیاز به استفاده از تخصص و مهارت هاداشته باشد و به همین دلیل است که گاه برای رسیدگی به پرونده

 .(1382 صمدی،) مند و با مقررات خاص مدیریت شوداین اهمیت قطعا ًباید کامال نظامنهادی با . دارد

آخرین اراده . مقررات مدونی در مورد کارشناس و امور مربوط به کارشناسان وجود نداشت 1317 تا پیش از سال

و  1380 گذار در رابطه با استفاده از نظرات کارشناس در دعاوی حقوقی در قوانین آیین دادرسی کیفری، مصوبقانون

، مقررات 127 الی 111 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد .ذکر شده است 1378 آیین دادرسی مدنی، مصوب

 .بینی نموده استجدید و شفافی را در رابطه با کارشناسی پیش

متأسفانه با وجود نقش خطیر و حائز اهمیت کارشناسان رسمی در امر دادرسی، اما بسیاری از قضات به دلیل اجمال و 

تا لزوماً به کارشناسی رجوع و یا از خدمات کارشناسی کارشناسان رسمی دانند تعارض قوانین، خویش را مکلف نمی

 نماید تا موانع بازیابی نقش کارشناسان رسمی دادگستری شناخته گردندبر همین مبنا الزم می. مند گردندبهره

 .ناسان گرددو تدابیری اتخاذ شود تا موجب ارتقای جایگاه کارش (1380 ذوالفقارخانی،)
 فرآیند حسابرسی دادگاهی

وقی( ی حقهانمایند، شامل دو حوزه کلیدی پشتیبانی از دادخواهی )مشاورهخدماتی که حسابرسان دادگاهی ارائه می

 (.1118، آیدا ماریا و همکارانرسی کارآگاهانه( است )و رسیدگی به تقلب )حساب

مراجع قضایی برای تعیین نظرشان درباره موضوعات مورد دعوی قبل از محاکمه و دادرسی  :پشتیبانی از دادخواهی  -1

و  هاباید به نظرات متخصصان توجه نمایند. برای پذیرفته شدن به عنوان یک متخصص، مراجع قضایی از دانش، مهارت

ه به گواهی )شهادت( کارشناس در مسائلی کبه طور کلی، نیاز به  نمایند.ی آنان در کنار اعتبارشان استفاده میهاتجربه

های یتیابی به واقعکند. هدف از به کارگیری یک حسابرس دادگاهی دستتخصص حسابداری نیاز دارد، نمود پیدا می

اقتصادی، تهیه و تجزیه و تحلیل موارد مربوط به مالیات، رد شواهد گروه مقابل، تعیین مسائل جهت بررسی، کمک به 

(. در پشتیبانی دادخواهی 1111، 18اکیلخصوص اسناد و  کمک در کسب اطالعات از شواهد دیگر است )اظهارنظر در 

 .(1381زاده لداری، رحمانی و غالم) استدهی به عنوان یک شاهد خبره گذاری، شهادتحسابرس به دنبال ارزش

نبوغ  ای نیاز دارد؛ زیراپیشگیری تا کشف به روش پیشرفتهه رسیدگی به موضوعات تقلب از مرحل: رسیدگی به تقلب -1

(. 1118 ،11واوکویه ازه) جویدها بهره میهای گوناگون برای دسترسی به مزایای بیشتر از افراد یا سازمانانسانی از همه راه

ل های مظنون به اعمابرای رسیدگی به حوزههای خود را کننده به تقلب، مهارترسیدگی حسابرسان دادگاهی در نقش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

19 Akyel 20 Eze & Okoye 



 دادگاهی حسابرسی برای تقاضا بر مؤثر عوامل شناسایی برای مدلی / ارائه30
 

منظور توانند یک حسابرس دادگاهی را بهگذار، نیروهای پلیس و وکال مینهادهای ضابطه. گیرندکار میمتقلبانه به

ار ک ای، ترفندهای پولشویی و تحقیق و تجزیه و تحلیل دارایی بهها، تقلب بیمهرسیدگی به تقلب در اوراق بهادار، رشوه

البته ممکن است از حسابرسان دادگاهی برای پیشگیری از تقلب نیز استفاده . (1381 ،زاده لداریرحمانی و غالمیرند )گ

 (.1118 ه،ازه و اوکوی) گیردکه در وهله اول، قبل از وقوع تقلب را در بر می پیشگیری از تقلب شامل اقداماتی است. شود

 هانظریه

 11و تیکو 11(، وردکام، آدلفیا1111) شرکت انرونهای مالی گسترده در جهان از جمله رسوایی مالی انواع رسوایی

(، 1111) 17(، بانک بارکلی1111) 12(، گلوبال کراسینگ1118) 11(، مادوف1112) 10(، موبیلی1113) 13(، پارماالت1111)

 های حاکمیت شرکتی بودههای مالی و سیستمرچگی گزارشجدی برای یکپا( تهدیدی 1111) 18( و توشیبا1110) 19کویت

و همکاران،  31هوگانگذاران را به دنبال خواهد داشت )( و بی اعتمادی سرمایه1113، بهاسینو  1118، 31جامیسناست )

های اشخاص که ممکن است پنهان ها نیازمند برآورد و ارزیابی کلیه دارایی(. در این موارد دادگاه1118جامیسن، و  1119

اند ردهها اظهار کی تجاری، دولت، مقامات نظارتی و دادگاههاهای گسترده، انجمنشده باشد، می باشند. به دنبال رسوایی

(. از این رو 1119، 31دی گابریلل رویدادهای مالی پیچیده به توانایی و مهارت باالیی نیاز است )که برای تجزیه و تحلی

کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی حسابداری برای افزایش مسئولیت ی زیادی توسط تدوینهاتالش

های مالی صورت گرفته است. ایران نیز از رشد و آسیب این پدیده صورتحسابرسان در توجه به تقلب در حسابرسی 

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

گذاری اقدام به همین راستا دولت و نهادهای قانون(. در 1382اعتمادی و عبدلی، اجتماعی داخلی بوده است ) –اقتصادی

 اند.تصویب قوانین متعددی کرده

نون روانه از گذشته تاکنظریات متعددی در خصوص چرایی وقوع جرم و تقلب وجود دارد. ماهیت و محتوای رفتار کج

وشانی داشته پدیگر همی نظری با یکهااز بعضی جنبه هاو از یک جامعه تا جامعه دیگر بسیار متفاوت است؛ اما این نظریه

سازند  روانه فراهمهای عمده رفتار کجدیگر ترکیب شوند تا درک معقولی از جنبهتوانند با یکو از جهاتی دیگر می

 شود:ها اشاره می(. در ذیل به برخی از این نظریه1382مهدوی و قهرمانی، )

ارائه شده است. بر اساس این نظریه، مدیران، نمایندگان  (1872) 33جنسن و مکلینگ: این نظریه توسط نظریه نمایندگی

سهامداران باید  ،بنابراین(. 1389کیا و همکاران، اسماعیلیاند و بایستی در جهت منافع آنها عمل کنند )داران شرکتسهام

مخارجی را متحمل گردند تا بتوانند منافع مدیران را با خود همسو نمایند یا حداقل از اقدامات وی در جهت منافع خودش 

عوامل مؤثر در فساد  ترین(. مهم1387، مایان و یاسمن مرامپاک و  1111، 30سوادجانی و حائریند )کسب اطمینان نمای

مالی عبارتند از: تضاد منافع، عدم تقارن اطالعاتی، اطالعات محرمانه، اثر انتخاب نامطلوب، شرایط عدم اطمینان، خطر 
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 یریگهای حسابرسی بر تصمیم(. تأثیر با اهمیت گزارش1381مهدوی و نمازی، اخالقی و عملکرد بر اساس منافع شخصی )

گذاران در تخصیص بهینه منابع و اثرگذاری بر ثبات بازارهای مالی که تهدیدی جدی برای کلیت و درستی سرمایه

دی گابریل، و  1111، 31کارنس و گیرالسینسکی؛ 1113بهاسین، شود )های مالی و حاکمیت شرکتی محسوب میصورت

 (.1387فخاری و اسکو، (، ضرورت نیاز به تغییر پارادایم حسابداری را به دنبال خواهد داشت )1119

مطرح شد. این  21و جرج ال. کلینگ 11توسط جیمز ویلسون 1891نظریه پنجره شکسته: نظریه پنجره شکسته در سال 

ای ی شکسته روش خود را درباره پیشگیری از جرم توضیح دادند. برای مثال اگر پنجرههادو با استفاده از استعاره پنجره

ه این امر، اعتنایی جامعه بشکسته باشد و مرمت نشود، فرد متمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی با مشاهده بی

اس آنارشیستی، شود و این احسشکسته میی بیشترهای پاید که شیشهزد. دیری نمی دست به شکستن شیشه دیگری خواهد

تر و رفتارهای های جزئیباید از جرم -1یابد. این تئوری بر دو ادعای کلی استوار است: قانونی و هرج و مرج گسترش میبی

فیروزجاییان و شد ) های بزرگ پیشگیری خواهداز این طریق از جرم -1ضد اجتماعی سطح پایین جلوگیری شود و 

 (.1382سعادتی چافی، 

نظریه قله کوه یخی: در نظریه قله کوه یخی، تقلب مانند کوه یخی است که روی آب قرار گرفته، وجوه ساختاری 

خیال های رفتاری زیر سطح آب پنهان است و برای حسابرس آسودهباالی سطح آب و در دید همگان قرار دارد؛ اما جنبه

 (.1380تیموری، و  1382مهدوی و قهرمانی، نشینان است )یخ نهفته در آب در کمین کشتیخطر دارد و مانند 

شناسی مبتنی بر اصول فلسفی سودمندگرایی است، ریشه در این باور دارد نوع بشر شناسی کالسیک: این نوع جرمجرم

دهند تا از درد دوری جویند و خشنودی را در خود د، در نتیجه، اقداماتی را انجام میموجوداتی منطقی و حسابگر هستن

 از انگلستان. 19بنتاماز ایتالیا و جرمی 17شناسی کالسیک درآمیخته است: چزاره بکاراایجاد کنند. نام دو نظریه پرداز با جرم

صول ند، مبتنی بر این بینش هستند که رفتار مجرمانه محشناسی دارهایی که ریشه در روانشناختی: نظریههای رواننظریه

ز های ناخودآگاه تمرکبر تحوالت اولیه کودکی و انگیزه فرویدکاوی زیگموند های روانفرآیندهای ذهنی است. ایده

 . (1381پوریانسب و احمدی، ) دارند که خود فرد متخلف از آنها آگاه نیست

های ذکر شده، عوامل مؤثر بر میزان تقاضا برای حسابرسی دادگاهی به دو طبقه درونی به مبانی نظری و تئوریبا توجه 

های مالی و معامالتی، ویژگی های مدیریتی و فردی، ویژگیاند. عوامل درونی شامل ویژگیو بیرونی تقسیم شده

ت. های اقتصادی اسهای ساختاری و ویژگیویژگی های رفتاری و اخالقی،های اطالعاتی و حسابداری، ویژگیسیستم

عوامل بیرونی نیز شامل عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل مرتبط با 

 شود.حسابرسان مستقل و عوامل مربوط به مراجع قضایی است. در ادامه به طور خالصه به برخی از این عوامل اشاره می

های مدیریتی و فردی و مثلث تقلب: یکی از عوامل ایجاد فساد مالی عوامل رفتاری است که شامل انگیزه و یویژگ

ر تأثیر گذاشته دیگها بر یکها و فرصتانگیزه. انگیزه ممکن است نیاز مالی، خودبینی یا آزمندی باشد. فرصت وقوع است

ه تواند منجر بطلبانه در مدیران میرسد وجود رفتارهای جاهر میبود. به نظو نتیجه آن وقوع تخلف در سازمان خواهد 

اه فساد مالی گطوری که مدیر برای بقای موقعیت شخصی شرایط رقابتی ر ا ایجاد خواهد کرد؛ آنتخلفات مالی گردد؛ به 
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فسدانه برای ، رفتار مبه عنوان سالحی در ستیز با هرگونه رفتارهای مخالف خواسته مدیر قرارخواهدگرفت. به بیان دیگر

 (.1381قاسمی، ) آیدمبارزه با شرایط ناسازگار با موقعیت مدیر پدید می

. شودکننده شرکت اطالق میحاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی به توانایی راهبری شرکت توسط ارکان اداره

های الیتاه برای ورود تقلب و فعتری برخوردار باشد، ررود هرچه شرکت از حاکمیت شرکتی ضعیفانتظار می ،اینبنابر

ی بازدارنده تقلب، ضعف در مدیریت هافقدان کنترل (.1387 خواجوی و ابراهیمی،) گشوده خواهد شد بیشترآمیز مفسده

ی مربوط به آن، ناتوانی در کنترل متقلبان، فقدان شفافیت، عدم افشای اطالعات و عدم وجود استانداردهای الزم هاو کمیته

، 32هاشم رحمان وشود )بلوغ حاکمیت شرکتی موجب تحریک مدیران ارشد یا هیأت مدیره برای ارتکاب تقلب میبرای 

1119.) 

کنترل داخلی یکی از اجزای بسیار مهم حاکمیت شرکتی است. سیستم کنترل داخلی عبارت است از ساختار سازمانی، 

های یک سازمان، به منظور بررسی صحت و قابلیت اعتماد برای حفاظت از داراییهای هماهنگ ها و دستورالعملروش

های (. ضعف در کنترل1111، 37مولیادیهای مدیریت )های حسابداری برای دستیابی به کارایی و اجرای سیاستداده

تر عیفهای داخلی شرکت ضکه هرچه ساختار کنترلای تواند انگیزه ارتکاب تخلف را تشدید نماید، به گونهداخلی می

اد را زمانی که محیط داخلی سازمان شرایط ارتکاب فس. کرد تری برای ارتکاب تقلب کفایت خواهدباشد، انگیزه ضعیف

فساد  های تقلب وگیرانه باشد و کارایی الزم را برای شناسایی فرصتهای داخلی سست و سهلآورد و کنترلفراهم می

ها افزوده ها هم بر این فرصتآید و چون انگیزهگسیخته برای ارتکاب تقلب پدید میهای افسارباشد، فرصتاشته ند

انجام  (1111ستو ساتریو و دکار )در تحقیقی که توسط  (.1380 تیموری،)یافت  شود، امکان وقوع فساد افزایش خواهدمی

شد، به این نتیجه رسیدند که میزان توانایی سیستم کنترل داخلی یکی از عوامل مؤثر در استفاده از خدمات حسابرسان 

 (.1111ستو ساتریو و دکار، دادگاهی است )

ود محدود شده و تیابی به سهای اقتصادی، دسرقابت، تداوم فعالیت و ورشکستگی: امروزه با افزایش رقابت میان بنگاه

(. آنجا که بقای کسی در خطر باشد، ممکن است 1111، 39دایوبی و مسکنزاحتمال ورشکستگی نیز افزایش یافته است )

تران را از تران ضعیفوقتی که رقابت شدید و چنان باشد که قوی .ناصادقانه در پیش گرفته شودصادقانه یا راه و روش 

گردد. به بیانی کاری سالحی در ستیزه بقا میگاه فریبتوان توجیه کرد. آنپای درآورند، نداشتن صداقت را به آسانی می

 (.1380تیموری، آید )دیگر، از مبارزه برای بقای اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، غالباً رفتار فریبکارانه پدید می

ان عوامل مؤثر در استفاده از خدمات حسابرس قانونگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی: یکی دیگر از

شأت های مفسدانه ندادگاهی، مقررات حسابداری جدید، استانداردها و قوانین جدید است که به طور مستقیم از فعالیت

شود مدیران با اجبار قانونی و نهادهای دولتی و از روی ترس، اقدام به ات جدید موجب میگیرند. این قوانین و مقررمی

کلی شرایط الزم برای  طور(. به1112لس نون و همکاران، استخدام تعداد زیادی از حسابرسان دادگاهی و وکال نمایند )

 (.1380 ری،تیمو) د، عادالنه به کار گرفته شود و با سرعت اجرا شودرعایت قوانین این است که تصویب آن عاقالنه باش
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 شده در خصوص عوامل مؤثر بر حسابرسی دادگاهیمدل ارائه. 1نمودار 

عوامل مؤثر بر 

 حسابرسی دادگاهی

 سازمانیدرون

 های مالی و معامالتی  ویژگی

 های ساختاریویژگی

 های اقتصادیویژگی

های رفتاری و  ویژگی

 اخالقی

های  ویژگی سیستم

 اطالعاتی و حسابداری

 و فردی های مدیریتویژگی

 پیچیدگی معامالت-1

 رقابت-1

 معامله با اشخاص وابسته-3

 شرایط تأمین مالی داخلی و خارجی-0

 هاالمللی شدن فعالیتبین-1

 

 های نمایندگیتضاد منافع و هزینه-1

 تقلب مدیران-1

 های سیاسی سازمانارتباطات و هزینه-3

 فساد مالی-0

 جرایم یقه سفید-1

 عدم افشای کافی اطالعات-2

 وابستگی پاداش مدیران به سود-7

 سیاست تقسیم سود-9

 تغییرات حسابداری-1

 پیشرفت تکنولوژی-1

 های شخصیتی افرادویژگی-1

 پدیده تماشاگری-1

 
 حاکمیت شرکتی-1

 مثلث تقلب )فرصت، انگیزه و توجیه(-1

 عدالت سازمانی-3

 ساختار سازمانی-0

 استخدام نیروی انسانی بدون رعایت موازین-1

 

 به خطر افتادن تداوم فعالیت-1

 ورشکستگی-1

 

 سازمانیبرون

 عوامل قانونی و نظارتی

 عوامل سیاسی

 عوامل اقتصادی

 عوامل فرهنگی

 عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل

 عوامل مربوط به مراجع قضایی

 تغییر قوانین و مقررات گذاری یاقانون-1

 هاهای غیر قانونی برای افراد و سازماناعمال معافیت-1

 شیوه برخورد نظام کیفری با مفاسد-3

 های نظارتی ناکارآمدسیستم-0

 تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی-1

 شرایط سیاسی کشور

 شرایط اقتصادی کشور-1

 سازی اقتصادخصوصی-1

 بازارهای سیاه یا اقتصاد زیرزمینیوجود -3

 

 شرایط فرهنگی کشور

 کیفیت حسابرسی-1

ی و  های حسابرسکنندگان از گزارششکاف انتظاراتی بین استفاده-1

 عملکرد حسابرسان

 پذیری کافی از سوی حسابرسان برای کشف تقلبفقدان مسئولیت-3

 

 افزایش دعاوی قضایی
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ته برای انجام های پیشرفپیشرفت تکنولوژی و تغییرات حسابداری: اغلب مجرمان از ترفندهای حسابداری و تکنولوژی

تر کرده است. های تکنولوژی تقلب را راحتپیشرفت(. 1112لس نون و همکاران، کنند )های پیچیده استفاده میتقلب

تر شود، اما به یک شمشیر دو لبه تبدیل شده است. حسابرسان دادگاهی اگرچه تکنولوژی باعث شده که وقوع تقلب آسان

های ارتکاب جرایم مالی حرکت کنند. تکنولوژی فرصتی توانند با توسعه دانش تکنولوژی خود همگام با رشد روشمی

 (.1387دیانتی دیلمی و همکاران، کند )بینی میی ارتکاب تقلب ایجاد کرده است که مثلث تقلب پیشبرا

ال، یکی از شود؛ به عنوان مثکیفیت حسابرسی نیز به عنوان عاملی اثرگذار بر حسابرسی دادگاهی در نظرگرفته می

است. هرچه دوره تصدی حسابرس در شرکت افزایش یابد، احتمال  های کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرسمؤلفه

الدینی شمس) شودیابد و فرصت تقلب در شرکت فراهم میای و استقالل افزایش میزیر پا گذاشتن اصول آیین رفتار حرفه

 (. 1382 و همکاران،

 شدهساز بروز تقلب و سایر تخلفات مالی باشد، اشاره تواند زمینهشده در باال به شرایطی که میدر تمامی موارد ذکر

زدن قراردادهای میان افراد شده و اختالفاتی هم گذارد، موجب بر جایتواند بر این شرایط به دلیل آثار اجتماعی می. است

اینجاست که نقش حسابرس . گرددکرد که در نهایت منجر به طرح دعاوی در مراجع قضایی میرا میان آنان ایجاد خواهد 

های خاص بازرسی به عنوان بازوی کمکی دادگاه یابد، با دیدی کاراگاهانه وارد ماجرا شده و با مهارتدادگاهی نمود می

شده در خصوص عوامل مدل ارائه 1نمودار  .کردفصل دعاوی حقوقی کمک خواهد  وهای فساد و حل در شناسایی روزنه

 را نشان می دهد.دادگاهی  مؤثر بر حسابرسی

 پیشینه پژوهش

های حسابداری دادگاهی ها در فعالیتها و دانشگاهنقش دادگاه»در تحقیقی با عنوان  (1111) 38العبادی و همکاران

سابداری های حسازی فعالیتغنیها برای توسعه تجربه و ها و دانشگاهبه بررسی نقش دادگاه «جهت کشف تقلب مالی

اند هجرایم مالی پیشنهاد نمود دخیل درهای دادگاهوضعیت دادگاهی در اردن پرداختند. آنان در این پژوهش به منظور بهبود 

های مختلفی را جهت به اشتراک گذاشتن سوابق، که کارکنان متخصصی جهت کشف این جرایم پرورش داده و بخش

ها نیز باید به عنوان بخشی از ارکانی که وظیفه ت مربوط به آن جرایم سازماندهی نمایند و دانشگاهمدارک و سایر اطالعا

 های باکیفیت به ایفای این نقش بپردازند.، با طراحی دورههستندمبارزه با جرایم مالی را دارا 

« ریهجیحسابداری دادگاهی و کاهش تقلب در صنعت تولید در ن»در پژوهشی با عنوان  (1111) 01اسونووله و همکاران

شدید  ها منجر به کاهشهای حاکمیتی شرکتبه این نتیجه رسیدند استقرار حسابداری دادگاهی دربخشی از فعالیت

حسابداری دادگاهی و پیشگیری و »تحقیقی با عنوان  در (1118)ازه و اوکویه  شود.های مالی در صنعت تولید میتقلب

ر بخش دولتی ای که دهای گستردهبه این نتیجه رسیدند با توجه به اختالس« شناسایی تقلب در بخش دولتی ایالت ایمو

 هربرت و ای اتخاذ شود تا حسابرسی دادگاهی از سوی مدیران رده باالی کشور اجرا شود.شود، باید برنامهانجام می

بیان  «ای در نیجریهتجربه: افزایش آزمون تقلب حسابداری دادگاهی درآفریقا»در تحقیقی با عنوان  (1117) 01همکاران

ییر ها و اقتصاد ملی دارد که این نیاز به تغکردند که رشد فزاینده فساد، تقلب و جرایم مالی عواقب مخربی روی شرکت
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نمود که به دلیل ضعف سیستم قضایی در کشورهای در حال توسعه، ضرورت وی اشاره . داندات را الزم میقوانین و مقرر

 روز در حال افزایش است.به های قضایی روز ورود حسابداران دادگاهی به پرونده

عملیاتی حسابداری دادگاهی، ادراکات به های آموزش و روش» ای تحت عنواندرمقاله (1112) رضایی و همکاران

اری از دانش بردبیان کردند که حسابداری دادگاهی در کشورهای آنگلوساکسون به منزله بهره «آمده از کشور چیندست 

های حسابداری مالی، مدیریت و های مجرمانه و اقدامات غیرقانونی در حوزهو فناوری برای بررسی و کشف فعالیت

اوکویه  .ارندد قانونی در مرکز توجه قرارشود که به عنوان شالوده اصلی بروز تخلفات و اقدامات غیرلقی میشناسی تجرم

حسابداری دادگاهی، ابزاری برای تشخیص و پیشگیری از تقلب در بخش »با عنوان  ایدر مقاله (1113) 01بجی یو ج

به این نتیجه رسیدند که استفاده از خدمات حسابداری دادگاهی به میزان قابل توجهی وقوع تقلب در بخش عمومی « عمومی

حسابرسان داخلی یا خارجی ای دادگاهی و دهد و تفاوت معناداری بین عملکرد و نقش حسابداران حرفهرا کاهش می

سنتی از لحاظ مهارت و فنون مورد استفاده وجود دارد و حسابداران دادگاهی نقش مؤثرتری در تشخیص و جلوگیری از 

به آموزش مناسب و بازآموزی در تربیت حسابداران دادگاهی در بخش  ،های دولتی دارند؛ بنابراینوقوع تقلب در سازمان

 .استعمومی توصیه شده 

آموزش حسابداری دادگاهی در برنامه درسی حسابداری در »پژوهشی با عنوان  (1388سلیمانی امیری و بابایی )

های ها با اشاره به این که افزایش فساد و تقلب در سالاند. آنانجام داده« های دانشگاهیان و شاغالن حرفهها: دیدگاهدانشگاه

اند ای از ابهام قرار داده است، بیان نمودهی و خصوصی، کارایی حسابداری و حسابرسی سنتی را در هالهاخیر در بخش عموم

تواند به عنوان ابزار مناسب جهت های حسابداری، حسابرسی و حقوق میکه حسابداری دادگاهی با ترکیب مهارت

 پژوهشی با عنوان (1387) دیانتی دیلمی و همکاران ها به کار گرفته شود.پیشگیری و شناسایی فساد و تقلب در سازمان

دند قرار آنان به این نتیجه رسی. ، انجام دادند«تقلبارشد رشته حسابداری قضایی و ضد تدوین برنامه درسی کارشناسی »

دانش و مهارت الزم برای ( نامهواحد پایان  0 واحد اختیاری و 2 واحد پایه، 11 واحد تخصصی، 11 شامل) واحد 31 دادن

 .استکند و از جامعیت الزم برخوردار حسابداران دادگاهی را به دانشجویان این رشته منتقل می

های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری تقلب در صورت»ای با عنوان در مقاله (1387فخاری و اسکو )

های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر های اخیر از جنبهدند سنگینی تاوان اجتماعی تقلبات در دهه، بیان کر«دادگاهی

ها در بازار سرمایه شده است، گذاریسالمت نظام اقتصادی که موجب کاهش اعتماد عمومی و در نهایت کاهش سرمایه

  را به دنبال داشته است. نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی به مبنای حسابداری دادگاهی

ردند بیان ک« ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری»ای با عنوان در مقاله( 1381اورنگیان )حسینی خواه و 

اگر دادگاهی بدون صالحیت علمی و فنی، نظریه کارشناس را رد کند و رأساً اقدام به صدور رأی کند، چنین رأیی ارزش 

است  ها و نیز بررسی آرای صادره مؤید آنل ابطال است. تحقیقات میدانی و مصاحبه با قضات دادگاهقضایی نداشته و قاب

در عمل از  کند؛ ولیکه نظرات کارشناسی هرچند از لحاظ موازین قانونی که متأثر از فقه است، با سایر ادله برابری نمی

 اعتبار باالتری برخوردار است.
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 روش پژوهش

برای  ها در موقعیت طبیعی خود و تالشیکه به منظور مطالعه پدیده استاکتشافی  -این پژوهش یک پژوهش بنیادی 

و  ها مصاحبه با خبرگانتفسیر قابل فهم از معانی صورت خواهدگرفت. در این خصوص ابزار الزم جهت گردآوری داده

گیری مونهن، گیری گلوله برفیروش نمونه توان بهمیدفی گیری غیرتصاهای نمونهدر میان روشبود.  پرسشنامه خواهد

برفی یا گلوله گیریبا توجه به هدف تحقیق از روش نمونه .شاره کردا گیری قضاوتینمونهو  گیری متوالینمونهی، اتفاق

 ای برای مصاحبه استفاده شد.زنجیره

با حسابرسی و حسابداری دادگاهی مورد بررسی به منظور انجام این پژوهش ابتدا تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط 

عوامل مؤثر بر حسابرسی دادگاهی انتخاب گردید و سپس مورد بررسی  111ها تعداد است. با مطالعه این پژوهشگرفتهقرار

 قرار گرفتند.

 ردید.شاخص مؤثر بر حسابرسی دادگاهی طراحی گ 01در ادامه کار با مطالعه عوامل انتخاب شده چک لیستی شامل 

های ذکر شده در چک لیست بر استفاده از خدمات یک از شاخصدر ادامه فرآیند پژوهش به این منظور که کدام

از انجمن بازرسان  ACFEهایی با خبرگان )حسابرسان دادگاهی دارای مدرک حسابرسان دادگاهی تأثیر دارند، مصاحبه

ورت گرفت و اند( صرسمی تقلب آمریکا، کارشناسان رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که در این حوزه فعالیت داشته

 لیست تکمیل گردید.چک 19تعداد 

 .جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از فرمول نمونه گیری کوکران با جامعه محدود استفاده گردید

از پرسشنامه توزیع گردید.  311ازگشت پرسشنامه ها تعداد محاسبه گردید. جهت اطمینان از نرخ ب 118مونه برابر حجم ن

اشته گذ در تکمیل کنار زیاد به علت نقص یا پرسشنامه بازگردانده نشد و 197 های توزیع شده تعدادپرسشنامه 311 میان

 تحلیل آماری واقع گردید. و مبنایآوری جمع نهاییپرسشنامه  133 تعدادو  شد

 های پژوهشیافته

ر این دداده های جمع آوری شده از مصاحبه و پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفته است. 

. نرم افزار است استفاده شده Amos 24 و SPSS 24افزارهای نرم دست آمده ازههای بتحقیق برای تجزیه و تحلیل داده

 .استنسخه های معادالت ساختاری آموس از جدیدترین 

را مردان  %97دهنده، نفر پاسخ 133دهندگان نشان داد که از میان شناختی پاسخهای جمعیتاطالعات مربوط به ویژگی

تند. از نظر سابقه سال سن داش 11تا  01دهندگان بین دادند. همچنین از نظر سنی، بیشتر پاسخرا زنان تشکیل می %13و 

غلی بیش از اند. از لحاظ حوزه شافراد سابقه کاری بیش از بیست سال و مابقی کمتر از بیست سال سابقه داشته %02کاری 

 اند.افراد در هر دو حوزه حسابداری و حسابرسی فعالیت داشته 02%

های تحقیق، اعتبار ابزار سنجش تحقیق از طریق تکنیک سازی معادله ساختاری به منظور آزمون فرضیهپیش از مدل

عوامل مؤثر بر حسابرسی دادگاهی از متخصصین  سؤال در زمینه 39. در این تحلیل گردیدتحلیل عاملی تأییدی تأیید 

ل مؤثر مدست آمده، در کل دارای دو عامل درونی و دو عامل بیرونی برای عوااست. با استفاده از متغیرهای بهپرسیده شده
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بود که در ادامه نمایش بهینه برازش تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیرهای مشخص شده،  دبر حسابرسی دادگاهی خواه

 است.نشان داده شده 

 
 نمایش بهینه برازش تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیرهای مشخص شده. 2نمودار 

 تحلیل عاملی اکتشافی

شود. های زیربنایی یک مجموعه گویه استفاده میآماری است که برای شناسایی مقوله یروش تحلیل عاملی اکتشافی

. شودتهیه  ،تعداد زیادی گویه برای سنجش پدیده اصلی مورد مطالعهنیاز است ابتدا  زمانی استفاده می شود که ،این تحلیل

 .گرددبندی ها به صورتی منظم دستهسپس الزم است تا این گویه

ی مناسب است. برای بررسشده شده فوق، ضرایب استاندارد برای تحلیل عاملی اکتشافی نشان داده زش دادهدر مدل برا

اگر  .شوداست، استفاده میشده نیز نشان داده شده  استانداردبودن تمام سؤاالت از جدول زیر که در آن ضرایب غیر 

بار  1،شود. در جدول باشد، از مدل کنار گذاشته میقرار نداشته  11/1ی دارمعناضرایب برآوردی برای سؤالی در سطح 

در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که . عاملی برای تمام متغیرهای آشکار آمده است

 داد.های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارتوان دادهمی
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 های پرسشنامهی گویه. تحلیل عاملی اکتشاف2جدول 
 1مرحله  بار عاملی خطای استاندارد داری عاملامعن های مربوطهگویه مؤلفه نام بعد ردیف

1 

نی
زما

سا
ن 

رو
ل د

وام
ع

 

 یو فرد یتیریمد یهایژگیو

Q7 1   

1 Q8 281/1 111/1 1 

3 Q2 991/1  191/1 1 

0 Q9 210/1 111/1 1 

1 Q25 793/1 122/1 1 

2 Q1 903/1 171/1 1 

7 Q13 1081/1 138/1 1 

9 Q38 318/1 133/1 1 

8 

 های مالی و معامالتیویژگی

Q30 1   

11 Q35 071/1 170/1 1 

11 Q4 113/1 103/1 1 

11 Q34 920/1 318/1 1 

13 Q37 320/1 171/1 1 

10 
 یو اخالق یرفتار یهایژگیو

Q19 1   

11 Q15 871/1 121/1 1 

12 
 اقتصادیی هایژگیو

Q20 1   

17 Q5 013/1 111/1 1 

های اطالعاتی و سیستم ویژگی 19

 حسابداری

Q21 1   

18 Q24 890/1 117/1 1 

11 

 های ساختاریویژگی

Q6 1   

11 Q3 811/1 121/1 1 

11 Q31 119/1 311/1 1 

13 Q18 132/1 311/1 1 

10 Q32 1179/1 071/1 1 

11 

نی
زما

سا
ن 

رو
ل ب

وام
ع

 

 عوامل قانونی و نظارتی

Q10 1   

12 Q16 112/1 193/1 1 

17 Q23 237/1 181/1 1/111 

19 Q14 113/1 110/1 1 

18 Q11 103/1 181/1 1 

31 

 ی و قضاییفرهنگ عوامل سیاسی،
Q26 1   

31 Q28 117/1 121/1 1 

31 Q36 120/1 139/1 1 

33 

 اقتصادیعوامل 
Q27 1   

30 Q29 793/1 101/1 1 

32 Q22 717/1 131/1 1 

37 

 عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل
Q12 1   

39 Q17 130/1 1001/1 111/1 

38 Q33 812/1 921/1 1 
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ها آورده شده است. این بار عاملی در واقع گویای این امر در جدول فوق بار عاملی غیر استاندارد برای هریک از گویه

تری با متغیرهای اصلی دارند. اگر میزان بار عاملی استاندارد صفر باشد، پرسشنامه ارتباط قویهای( )گویهاست که سؤاالت 

به معنای عدم ارتباط بین سؤاالت پرسشنامه و متغیر اصلی است و بار عاملی منفی به معنای معکوس بودن جهت اثرگذاری 

املی که دارای قدرمطلق ضریب بارهای ع (1891) 03رنل و الکروف. با توجه به معیار استسؤاالت پرسشنامه بر متغیر اصلی 

تر است و بزرگ 1/1باشد، باید از مدل کنار گذاشته شوند که ضرایب برآوردی برای تمام عوامل از  1/1تر از کوچک

است و چون تنها بارعاملی این متغیر پنهان است، از  1/1تر از های اقتصادی دارای ضریب کوچکدر ویژگی 1فقط سؤال 

ه تحلیل شود نتایج مربوط بگونه که مشاهده می. هماناستمدل از اعتبار مناسبی برخوردار  ،. لذاشود گذاشته نمیمدل کنار 

 ند.هستعاملی تأییدی تمام عوامل سطح مطلوبی 

 و روایی )اعتبار( همگرا ایپایایی سازه

توسط SEM گیری پایایی است. بدین معنی که نشانگر در مدل معادالت ساختاری ای معیاری جهت اندازهپایایی سازه

 SEMگیرد. این شاخص به نوعی جایگزینی برای آلفای کرونباخ در تحلیل مورد تحلیل قرار می CRای معیار پایایی سازه

 است.

ایی ر حد مطلوب قرار دارند و پایهای اقتصادی دهای اطالعاتی و حسابداری و ویژگیای مربوط به سیستمپایایی سازه

و  یاسیعوامل سهای قرار دارند. ویژگی 7/1های رفتاری و مالی و معامالتی نیز در حد نزدیک به ای برای ویژگیسازه

. چون این متغیر پنهان از ترکیب سه متغیر مجزا به وجود آمده است 171/1برابر با یی دارای پایایی کم و و قضا یفرهنگ

مطرح  توانند به صورت مجزا در مدلهای سیاسی قضایی و فرهنگی نمیبودن سؤاالت مربوط به ویژگیدلیل کماست )به 

گیری از روایی است؛ بنابراین مدل اندازه بودهتر بیش 71/1از ای استخراج شده شوند(. در مواردی مقادیر پایایی سازه

انی سازمبرسی دادگاهی برخوردار است؛ هرچند پایایی برونسازمانی حساهمگرای مناسب برای سه عامل درون و برون

 قرار ندارد. 7/1داری احسابرسی دادگاهی در سطح معن

گیری شده جهت اندازهبدین معناست که نشانگرهای طراحی SEMدر مدل معادالت ساختاری  روایی )اعتبار( همگرا

قدار آنها ها مقادیر مثبت باشند و میک سازه، همبستگی باالیی داشته باشند. برای برقراری این امر باید تمام بار عاملی

اریانس استخراجی از مقدار میانگین و CRبوده و مقدار پایایی سازه  7/1تر از و در صورت امکان بزرگ 1/1تر از بزرگ

AVE است.در زیر آمده  ایو پایایی سازه باشد. جدول مقدار روایی همگرایی بیشتر 

 های )متغیرهای پنهان( تحقیق. روایی همگرای سازه3جدول 
 میانگین واریانس استخراجی CR AVEای پایایی سازه نماد متغیر متغیر ردیف

 Structural Features 173/1 137/1 های ساختاریویژگی 1

 Accounting Features 721/1 0989/1 یو حسابدار یاطالعات یهاستمیس یژگیو 1

 Economic Properties 783/1 103/1 اقتصادیی هایژگیو 3

 Politic Cultural factors 171/1 181/1 ییو قضا یو فرهنگ یاسیعوامل س 0

 Legal Factors 221/1 181/1 عوامل قانونی و نظارتی 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

43 Fornell & Larcker 
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 میانگین واریانس استخراجی CR AVEای پایایی سازه نماد متغیر متغیر ردیف

 Economic Factors 171/1 313/1 عوامل اقتصادی 2

 IndependentAuditors 1/101 1/111 عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل 7

 Behavioral Characteristics 1/279 1/213 یو اخالق یرفتار یهایژگیو 9

 Financial Features 1/291 1/113 های مالی و معامالتیویژگی 8

 Managerial Features 1/123 1/311 یو فرد یتیریمد یهایژگیو 11

بوده و  بیشتر 1/1موارد مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از  بیشترشود، در مالحظه می 3طور که در جدول همان

مدل  ،است. بنابراینتر بزرگAVE ای نیز در تمام موارد از مقدار یا بعضاً اختالف ناچیزی با آن دارند و مقدار پایایی سازه

ی، های مدیریتگیری از روایی همگرایی مناسبی برای عوامل برخوردار است. هرچند برای متغیر پنهان ویژگیاندازه

تر است و برای متغیرهای کم 1/1از  AVEهای اقتصادی و فردی و عوامل سیاسی، فرهنگی و قضایی، مقدار ویژگی

در غیر اینصورت، بدلیل تر است. بزرگ AVEاز  CRهای مدیریتی و فردی نیز مقدار های اقتصادی و ویژگیویژگی

 شدند.نداشتن همگرایی از مدل حذف می

 بررسی مدل ساختاری تحقیق

ی و نیز تجزیه و تحلیل آنها تالش ها و اطالعات به روش صحیح و علمای پژوهشگر با گردآوری دادهدر هر مطالعه

ژوهشگر با پ ،های تحقیق را یافته و سؤاالت برآمده از مبانی نظری را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابرایننماید پاسخ سؤالمی

 کند.می ا ردها را تأیید یدست آمده آنبه هار نظر کرده و با توجه به نتایجاستناد بر نتایج تحلیل آماری در مورد سؤاالت اظ

ثر بر تقاضا . عوامل مؤگردیدعوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی را به دو بخش اصلی درونی و بیرونی تقسیم 

های اطالعاتی و حسابداری، سیستم های اقتصادی، ویژگیویژگیشامل عوامل درونی به  برای حسابرسی دادگاهی

به  وهای رفتاری و اخالقی های مالی و معامالتی و ویژگی، ویژگیهای ساختاریهای مدیریت و فردی، ویژگیویژگی

رتبط ی، اقتصادی و عوامل مفرهنگ عوامل قانونی و نظارتی، عوامل مربوط به مراجع قضایی، سیاسی،شامل عوامل بیرونی 

 گردد.تقسیم می با حسابرسان
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 مدل برازش داده شده برای بررسی حسابرسی دادگاهی. 3نمودار 

وق شود. در مدل فجمله خطا است که در معرفی مدل با استفاده از آموس باید در نظر گرفته e2 ,e1, …منظور از متغیر

امه های تحلیل مسیر مربوط به مدل نیز در ادضرایب غیر استاندارد برای برازش تحلیل مسیر نشان داده شده است. خروجی

ی قرار دارند. به غیر از ضریب سؤال دارمعنا 11/1غیرهای مدل در سطح شد. ضرایب مربوط به تمام متشرح داده خواهد 

 11/1قرار دارد و ضریب آن در سطح  181/1ی دارمعنادر ساختن عوامل سیاسی، فرهنگی و قضایی که در سطح  19

چند در سطح قرار ندارد )هر 11/1ی دارمعنادر ساختن عوامل اقتصادی در سطح  11چنین ضریب سؤال معنی است، همبی

 توان به صورت زیر خالصه نمود:است(. اطالعات جدول فوق را می دارمعنا 11/1
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بر  بتقل یسازمانبرون عواملبر حسابرسی دادگاهی دارد.  دارمعناتأثیر مثبت و  789/1ی با ضریب سازمانرونبعوامل 

 شود.در نظر گرفته  1پذیری مدل ضریب غیراستاندارد باید برابر وقوع حسابرسی دادگاهی مؤثر است؛ ولی برای شناسا

 131/1های اقتصادی با ضریب غیر استاندارد سازمانی مؤثر بر حسابرسی دادگاهی، ویژگیدر بین تمام عوامل درون

های اطالعاتی نی مهم که روی حسابرسی دادگاهی تأثیر دارد، ویژگی سیستمسازماین تأثیر را دارد. دومین عامل درونبیشتر

های ساختاری عوامل مهم دیگر های مالی و معامالتی و ویژگی. ویژگیاست 101/1و حسابداری با ضریب غیراستاندارد 

ترین کم 209/1ا ضریب های اخالقی و رفتاری باست. ویژگی 921/1و  991/1ها به ترتیب برابر با هستند که ضرایب آن

 تأثیر را در بین تمام عوامل مؤثر دارا است.

مؤثرترین  811/1سازمانی مؤثر بر حسابرسی دادگاهی، عوامل سیاسی، فرهنگی و قضایی با ضریب در بین عوامل برون

 991/1سازمانی موثر بر حسابرسی دادگاهی، عوامل اقتصادی است که دارای ضریب عامل خارجی است. دومین عامل برون

ترین ضریب کوچک 131/1سازمانی عامل مربوط به حسابرسان مستقل است که با ضریب ترین عامل بروناهمیت. کماست

 را در بین تمام عوامل مؤثر دارد.

 سازمانی هستند و در نتیجه تأثیرتر از عوامل برونبه صورت شهودی بزرگ رون سازمانیوط به عوامل دضرایب مرب

 ی بر حسابرسی دادگاهی دارند.بیشتر

است. سطح  1111/1ی برابر دارمعناو سطح  221و درجه آزادی  1311/21دو برابر با  ایبرای این مدل میزان آماره ک

نرم وسط هایی که ت؛ ولی این امر دلیلی بر عدم برازش مناسب مدل نیست. در بسیاری از مدلاست بیشتر 11/1ی از دارمعنا

های آموس در بررسی مناسبت مدل به ندارد. خروجی قرار 11/1ی کی دو در سطح شود، آمارهآموس برازش میافزار

 شرح زیر است:

 های آموس در بررسی مناسبت مدلخروجی .0جدول 
 مربعاتریشه میانگین 

 خطای برآورد
 برازندگی مدل برازش تطبیقی برازش افزایشی ایبرازش مقایسه

شاخص نیکویی 

 برازش

ریشه میانگین مجذور 

 هاماندهباقی
 شده النرم

 برازندگی

199/1 813/1 911/1 917/1 921/1 783/1 918/1 127/1 

شاخص ریشه میانگین چنین مقدار آماره است و هم 19/1از  ی برازندگیشده الشاخص نرم مقدار آماره 0در جدول 

قابل قبول است؛ هرچند  شده یک مدل شده مدل برازشاست؛ پس مدل ارائه 19/1حدود مقدار  مربعات خطای برآورد

و  رازششاخص نیکویی ب،  شاخص برازش تطبیقی،  شاخص برازش افزایشی، شاخص برازش مقایسه ایمقدار متغیرهای 

تر است و بزرگ 8/1از  شاخص برازش مقایسه ایبزرگ است؛ اما فقط  میانگین مجذور باقی مانده هاشاخص ریشه ی 

های برازندگی عالی که نشان می دهد مدل برازش داده شده نتوانسته است شاخص هستند 8/1تر از ها کمسایر شاخص

 ابرسی دادگاهی مؤثر باشد، نیاز است. داشته باشد و شاید در مدل برازش داده شده به متغیرهای دیگری که در حس

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های گوناگون، دستگاه قضایی برای کشف و تعقیب مجرمان و متهمان با توجه به میزان باالی تقلبات مالی در زمینه

موضوعات  ازهای حاصله در این دوران، اثبات برخی کاری بس دشوار در پیش دارد. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت
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ها نیازمند خبرگی و تخصص خاص است که با ارائه معلومات های خاصی برخوردار شده و تشخیص آنمالی از پیچیدگی

 رجوع به کارشناسان و خبرگان حسابرسی جهت انجام تحقیقات ،شود. بنابراینفنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می

واند به مثابه تو کشف واقعیت در مباحث مالی پیچیده از اهمیت باالیی برخوردار است. در این میان حسابداری قضایی می

ستناد به ا توانند باشدن حقیقت به دادگاه کمک نماید. وکال نیز میبازوی توانمندی در جهت کشف واقعیت و روشن 

ی این هدف اصل .نظریات کارشناسی حسابرسان، به اثبات ادعای خود یا رد دعوای خوانده در دعاوی پولشویی بکوشند

پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی است. به این منظور در گام نخست با 

عامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی شناسایی و با استفاده از  111ن گیری از مقاالت مختلف و نظرات خبرگابهره

 39عامل تأیید گردید. در گام دوم پژوهش،  01عوامل مؤثر به روش دلفی غربال و  1389نفر از خبرگان طی سال  19نظر 

نفر از کارشناسان  328کران بین عامل با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون تأیید و پرسشنامه پژوهش بر اساس فرمول کو

رسمی دادگستری شاغل در استان تهران به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. در نهایت عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی 

بندی گردید. در نهایت مدل نهایی اولویت SPSSافزارهای آموس و دادگاهی با استفاده از روش معادالت ساختاری در نرم

 طراحی گردید. 0نمودار های به دست آمده به صورت اساس دادهپژوهش بر

های توان به دو بخش اصلی درونی و بیرونی تقسیم نمود. یافتهعوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی را می

ادی، صهای اقتدهد که از بین عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی، عوامل درونی )ویژگیپژوهش نشان می

و  های مالیهای ساختاری، ویژگیهای مدیریت و فردی، ویژگیهای اطالعاتی و حسابداری، ویژگیسیستم ویژگی

های رفتاری و اخالقی( نسبت به عوامل بیرونی )عوامل قانونی و نظارتی، عوامل مربوط به مراجع قضایی، معامالتی و ویژگی

حسابرسان( از درجه اهمیت باالتری برخوردار است. این موضوع حاکی از ی، اقتصادی و عوامل مرتبط با فرهنگ سیاسی،

 شود. هنگامیها ناشی میآن است که نیاز به حسابرسی دادگاهی در درجه اول در اثر نقاط ضعف موجود در درون سازمان

و  های داخلیکنترلشود، افراد از طریق زیر پا گذاشتن اصول اخالقی و که تداوم فعالیت سازمان با خطر مواجه می

نفعان های اطالعاتی و حسابداری سعی در کتمان حقایق دارند. در این شرایط ذیدستکاری یا ایجاد محدودیت در سیستم

آورند. از آن جایی که مراجع قضایی از تخصص الزم در مسائل به منظور مطالبه حقوق خود به اقدامات حقوقی روی می

 دازند. پرها به اظهارنظر میان دادگاهی وارد عمل شده و به عنوان بازوی کمکی دادگاهمالی برخوردار نیستند، حسابرس
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 های به دست آمده. مدل نهایی پژوهش براساس داده0نمودار 

عوامل مؤثر بر 

 حسابرسی دادگاهی

 سازمانیدرون

 های مالی و معامالتی  ویژگی

 های ساختاریویژگی

 های اقتصادیویژگی

 های رفتاری و اخالقیویژگی

های  ویژگی سیستم

 و حسابداریاطالعاتی 

 و فردی های مدیریتویژگی

 پیچیدگی معامالت-1

 رقابت-1

 معامله با اشخاص وابسته-3

 شرایط تأمین مالی داخلی و خارجی-0

 هاالمللی شدن فعالیتبین-1

 
 های نمایندگیتضاد منافع و هزینه-1

 تقلب مدیران-1

 های سیاسی سازمانارتباطات و هزینه-3

 فساد مالی-0

 جرایم یقه سفید-1

 عدم افشای کافی اطالعات-2

 وابستگی پاداش مدیران به سود-7

 سیاست تقسیم سود-9

 تغییرات حسابداری-1

 پیشرفت تکنولوژی-1

 های شخصیتی افرادویژگی-1

 پدیده تماشاگری-1

 

 حاکمیت شرکتی-1

 مثلث تقلب )فرصت، انگیزه و توجیه(-1

 عدالت سازمانی-3

 ساختار سازمانی-0

 استخدام نیروی انسانی بدون رعایت موازین-1

 

 به خطر افتادن تداوم فعالیت-1

 ورشکستگی-1

 

 سازمانیبرون

 عوامل قانونی و نظارتی

 عوامل سیاسی

 عوامل اقتصادی

 عوامل فرهنگی

 عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل

 عوامل مربوط به مراجع قضایی

 گذاری یا تغییر قوانین و مقرراتقانون-1

 هاهای غیر قانونی برای افراد و سازماناعمال معافیت-1

 شیوه برخورد نظام کیفری با مفاسد-3

 های نظارتی ناکارآمدسیستم-0

 تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی-1

 شرایط سیاسی کشور

 شرایط اقتصادی کشور-1

 اقتصادسازی خصوصی-1

 وجود بازارهای سیاه یا اقتصاد زیرزمینی-3

 

 شرایط فرهنگی کشور

 کیفیت حسابرسی-1

ی و  های حسابرسکنندگان از گزارششکاف انتظاراتی بین استفاده-1

 عملکرد حسابرسان

 پذیری کافی از سوی حسابرسان برای کشف تقلبفقدان مسئولیت-3

 

 افزایش دعاوی قضایی
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با توجه به این که پژوهشی جامع با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی صورت نگرفته 

ده برخی از عوامل شناسایی ش ،های پیشین وجود ندارد. با این حالامکان مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش ،است؛ لذا

که به بررسی تأثیر حسابداری و  است (1381سجادی و کاظمی )و  (1381فر )سلطانیهای در این پژوهش مطابق با یافته

های داخلی و گزارشگری مالی پرداخته و بیان نمودند که در کنترل تقلب و بهبود کنترل( قانونی) ی دادگاهیحسابرس

های تقلب در گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظام قانونی و استاندارد حسابداری کشور، نظام راهبری حطر

 شوند.شرکتی، کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی متولد می

گونه این گردد جهت پیشگیری و کشفجه به افزایش نرخ تقلب و فساد در بخش دولتی و خصوصی، پیشنهاد میبا تو

قوانین، مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی در راستای افزایش مسئولیت حسابرسان  ها نسبت به تدوینفعالیت

ادی به اهمیت پیشگیری و کشف فساد در توسعه اقتص در کشف فساد و تقلب اقداماتی صورت پذیرد. هم چنین با توجه

گیری از تجارب ارزنده حسابرسان دادگاهی و اساتید دانشگاه، نسبت به تدوین و گنجاندن با بهره شودمی جامعه پیشنهاد

 گردد. همچنین پیشنهاد میو قضایی در در مقاطع دانشگاهی اقداماتی صورت گیرد دادگاهی دروس مربوط به حسابرسی

ای مبارزه با فساد و تقلب نظیر انجمن بازرسان رسمی تقلب در ساز و کارهای الزم جهت تشکیل نهاد یا انجمن حرفه

عوامل مؤثر بر اظهارنظر  توان به بررسیهای موجود جهت انجام تحقیقات آتی میاز خاستگاهآمریکا اتخاذ گردد. 

وقت  اساتید و گرفتنترین محدودیت این پژوهش عدم دسترسی آسان به خبرگان و مهم .اشاره نمودحسابداران دادگاهی 

 ها بود که منجر به طوالنی شدن پروسه تحقیق گردید.مصاحبه از آن

 تشکر و تقدیر

 تقدیر حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر به تربیت مدرس دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .شودمی تشکر پژوهش این در شانصمیمانه همکاری جهت زادهدکتر کاظم وادیآقای ز ا همچنین. آیدمی عمل به

 منابع

سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی برون (.1389اوشنی، محمد ) و نیا، سمیهکیا، غریبه؛ نجفاسماعیلی

 .128-181(، 1)12، های حسابداری و حسابرسیبررسی تئوری نمایندگی.

 .13-03 (،0)0، مالیدانش حسابداری  های مالی.حسابرسی و تقلب در صورتکیفیت  .(1382اعتمادی، حسین و عبدلی، لیال )

گاهی با استفاده از تکنیک های شخصیتی، مهارتی و اخالقی حسابداران دادکنکاشی در ویژگی (.1382صفیه ) صحت، و آبادی، علیبرزگری خانقاه، جمال؛ مروتی شریف

 .28-81 (،0)1، دو حسابداری ارزشی و رفتاری تاپسیس.

 .93-82 (،1)1، انداز حسابداری و مدیریتچشم تی.بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطالعا (.1387سگر و یاسمن مایان، رسول )مرام، عپاک

 .11-13، صص حسابدار. (1تاریخ حسابداری تعامل بین مفاهیم حسابداری و مکاتب فکری تاریخ حسابداری ) (.1381سب، امیر و احمدی، شاهین )پوریان

 ،یمطالعات فقه و حقوق اسالم .بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران (.1389رهامی، محسن ) و اتی، هوشنگترکی هرچنگانی، غالمعباس؛ شامبی

11(11،) 111-81. 

 .1-332نوبت چاپ دوم. سازمان حسابرسی. (. حسابرسی تقلبات و کارشناسی مالی )حسابداری( دادگاهی. 1380تیموری، حبیب اهلل )

 .13(: 37) 13تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین الملل، ثانویه، (. بزه پوشی و تأثیر آن در پیشگیری از انحراف 1383پور صادق، الهام و عدالت جو، اعظم )جعفر

و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی تاثیر ساز ( . 1387و ابراهیمی، مهرداد ) خواجوی، شکراهلل

 .90- 71  .(1) 2، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی. تهران

 .113-179(، 19) 10کارآگاه، (. ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری، 1381حسینی خواه، نور اهلل و اورنگیان، غالمعلی )

https://www.magiran.com/paper/1871232
https://www.magiran.com/paper/1871232
https://www.magiran.com/volume/133094
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 (،1)3، رفتاری حسابداری ارزشی و د رشته حسابداری قضایی و ضد تقلب.تدوین برنامه درسی کارشناسی ارش (.1387عمرانی، حامد ) و انی، اصغردیانتی دیلمی، زهرا؛ سلط

111-01. 

شته حقوق ، رنامه کارشناسی ارشدپایان زات اسالمی و آیین دادرسی کیفری(.های کیفری، )با نگاهی به قوانین مجانقش کارشناسی در دادرسی (.1380ذوالفقارخانی، مجید )

 شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.جزا و جرم

 .29-73، 130، حسابدار .حسابداری دادگاهی: جای خالی آموزش حسابداری دادگاهی در ایران (.1381مسعود ) و غالمزاده لداری،رحمانی، علی 

  پردیس دانش، تهران. بوری،منوچهر صترجمه  .ها، پیامدها و اصالحفساد و دولت؛ علت(. 1391آکرمن، سوزان ) -رز

 .191-110 (،11)2، های تجربیپژوهش بنیان.پردازی زمینه ه روش نظریهالگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران ب (.1381سید حسین و کاظمی، توحید )سجادی، 

ه حسابداری، رشت ،نامه کارشناسی ارشدپایان .های داخلی و گزارشگری مالیکنترلتأثیر حسابداری و حسابرسی دادگاهی در کنترل تقلب و بهبود  (.1381فر، علی اصغر )سلطانی

 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد یزد.

های پژوهشهای دانشگاهیان و شاغالن حرفه. ها: دیدگاه(. آموزش حسابداری دادگاهی در برنامه درسی حسابداری در دانشگاه1388سلیمانی امیری، غالمرضا و بابایی، فاطمه )

 .117-121 (،12)8، کاربردی در گزارشگری مالی

ری های نوین در حسابداپژوهش .بررسی تأثیر حسابرسی بر کیفیت اطالعات حسابداری و عدم اطمینان اطالعاتی (.1382دانشی، وحید ) و وکار، حسینالدینی، کاظم؛ جشمس

 .113-110 (،0)1، و حسابرسی

 .93-110 (،9)0، ه حقوق خصوصی عدالتپژوهشنام سان رسمی دادگستری در حقوق ایران.بررسی حقوق کارشنا (.1382صمدی، سید رسول )

 .01-21، 12، مطالعات حسابداری و حسابرسی یر الگو به سمت حسابداری دادگاهی.های مالی: نیاز به تغیتقلب در صورت (.1387فخاری، حسین و اسکو، وحید )

 (،1)2 ،های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیپژوهش ماعی )آزمون نظریه پنجره شکسته(.تنظمی اجپراکنی به مثابه بیزباله (.1382صغر و سعادتی چافی، زهرا )فیروزجائیان، علی ا

31-17. 

 .00-01، حسابدار (. انجمن بازرسان رسمی تقلب.1381قاسمی، محسن )

 .01-71 (،27)17دانش حسابرسی،  با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان (.1382رضا )یمهدوی، غالمحسین و قهرمانی، عل

یستان ، دانشگاه سمجموعه مقاالت همایش ملی حسابداری و حسابرسی .به کارگیری تئوری نمایندگی جهت تبیین فساد مالی .(1381مهدوی، غالمحسین و نمازی، نوید رضا )

 .273-281و بلوچستان، 
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