
 20misham.ir –بیست میشم دات آی آر 

 

1 
 

 

 

 

 

 ریسک حسابرسی مطابق با مدل تقلب مثلث تحلیل و تجزیه

 

 

 

 لقمان پاکروان

 

 

 

 

 بیست میشمانتشار در 

misham.ir20www. 

 بزرگترین مرجع دانلود رایگان پروژه ها و مقاالت دانشجویی 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20misham.ir/
http://www.20misham.ir/


 20misham.ir –بیست میشم دات آی آر 

 

2 
 

 عنوان تحت SAS-99 شماره بیانیه در حسابرسی و حسابداری ایحرفه ادبیات در تقلب مثلث ممفهو

 تقلب مثلث مطابق با بیانیه مذکور اساس همینبر .است شده تعریف مالی هایصورت سطح در تقلب بررسی

 خواهد داد که رخ زمانی سازمان در تقلبکه چرا  باشدضلع یک مثلث بشرح زیر می 3مفهوم در  3دارای

 نگرش، در سازمان مورد توجه قرار نگرفته باشد. -3فرصت،  -2فشار/ تشویق،  -1عواملی همچون: 

 

 درخصوص یدانشگاه هاینجمنا ،شناسانروان ای،حرفه کارشناسان توسط انجام تحقیقاتامروزه  اگرچه

است که حسابرسان موضوع این  بیانگر بدست آمده ایجو نت است بوده گسترش به رو تقلب عوامل ارزیابی

 3حسب مسئولیت خود در زمینه تعیین و ارزیابی ریسک های خود در زمان انجام عملیات حسابرسی این 

به تفسیر در مدل ارزیابی ریسک خود را ها آنو  هدامورد توجه و بررسی قرار د بایسترا می)عامل( شرط 

 مورد توجه قرار دهند.

باشد که با تقلب های متحمله حسابرسی میدل خطی از ریسکاین پژوهش ارائه یک م ما در هدف اصلی

در ارائه این مدل  بیم،خته هستند تا از این طریق به یک ترکیب منطقی از شواهد حسابرسی دست یایآم

)ریسک مورد پذیرش  حسابرسیبه منظور ارائه مدلی که ریسک  ریسک برآورد نتیجهبدنبال آن هستیم که 

 نمایدو برآورد درصد(  50 در سطح )اطمینان گزارشگرییا کمتر محاسبه 50/5 در سطح را تقریباً( حسابرس

 در شده اعالم هاینیازمندی با این عوامل ترکیب بوسیلهنیاز است که  مدل این ارتقاء بمنظور اینکه ترمهم و

  SAS-82 شماره بیانیه اصالح  و تعدیل برای شده گرفته نظر در (AICPA 2002) جدید نویسپیش

  را مد نظر قرار دهیم. باشدمی

 مورد کامل طور به ریسک حسابرسی((یافته ارتقاء مدل مشخصاتبدنبال آن هستیم که و در مرحله بعد 

 ها رارا شناسایی و آن نیاز مورد شواهد از ایشبکه اهداف این به رسیدن برای وه گرفت قرار بررسیارزیابی و 

 کنیم:میبندی تقسیم زیردسته  دو به

 مرتبط شواهد و ریسک کنترل ومد و منتشره شرکت مالی هایصورت با مرتبط شواهد و ریسک کنترل اول

 .تقلب ریسک تخمین و ارزیابی با

داده قرار بررسی مورد را چارچوب نوع اینای انجام شده در مراجع حرفه قبلی تحقیقات اینکه به توجه بالذا 

 به که اصلی فاکتورهای بین ارتباط درخصوص تریپیچیده بررسی به تا داریم که سعی مقاله این درما  اند،

/  فشار
قتشوی

نگرش

تقلب

فرصت
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یم کرد اقدام نمائیم و در پایان سعی خواه دهدمی قرار تأثیر تحت را یحسابرس یسکر و تقلب رسدمی نظر

 :داشته باشیممناسبی پاسخ  زیر سؤاالت رایب که

 حسابرسی ریسک روی بر آن تأثیر و مدیریت درستکاری و تقلب برای انگیزه میان ایرابطه چه •

 دارد؟ وجود

 درستکاری و تقلب برای یافتن فرصت و مدیریت درستکاری و تقلب برای انگیزه میان ایرابطه چه •

 دارد؟ وجود مدیریت

 د؟ندار حسابرسی ریسکمدل  روی بر تأثیری چه حسابرسی هایروش اصالح •

 آن: ای بر مفهوم ریسک حسابرسی و تاریخچهمقدمه

 راهبرد در نقش آن و حسابرسی ریسکتحت عنوان مفهوم  SAS-47 -شماره بیانیه در حسابرسی ریسک

اگر به طور  شوند شکست دچار آن قبال در توانندمی حسابرسان که خطری" :است شده تعریف  -حسابرسی

 شده بیان غلط طور به که شرکت بصورت ناآگاهانه نه مالی هایصورتصحت  درخصوصنظر خود را  مناسب

 تغییر ندهد. ".است

 ریسک سه صورت به و است شده بیان SAS در مدل یک قالب در حسابرسی ریسکدر این ارتباط مفهوم 

 ریسک -3کنترل، ریسک -2 ذاتی، ریسک -1: شودمی تقسیم جداگانه مشخص و منفک از هم وبصورت

 .است شده گذارینام (ARM) حسابرسی ریسک مدل نام به مدل این (.شناسایی) کشف عدم

 هبایصبورت حسابرسبی در تقلبب به رسیدگی SAS-82 شماره بیانیه تقلب، وقوع از آگاهی افزایش برای

 ایبنو  بود نشده اصالح هنوز پایهریسک  ARM مدل در که حالی در .گردید بیان 1997 فوریه در -مالی

 هبایصبورت حسابرسی کارآیی .کرد مهیای مال هایصورت حسابرسان رسیدگی برای را عملی رهنمود مدل

 شببماره بیانیببه و آمبباده شببده 1997 دسببامبر 15 از بعببد یببا و اواخببر بببرای مببالی

  SAS-82 تقلب شناسایی برای را حسابرسان مسئولیت اما ساخت روشنهای متحمله حسابرس را ریسک 

 کسبب و مبالی امور با ارتباط در کلیدی تفکرات این قالب در یا بوسیله هنوز مسئولیت مسئله .نداد افزایش

و در شرایط حاضبر  (. 1997-)مانچیز باشدمیها های مالی منتشره شرکتنسبت به صورت معقول اطمینان

 بخشبیدر ارتبباط ببا امورمبالی و اطمینانو صبرفاً هنوز با این تفکرات کلیدی حسابرسان مسئله مسئولیت 

 شود. )دراین چارچوب قرار می گیرد(.بندی میچارچوبهای مالی مذکور بمنظور صحت صورتمعقول 

 ریسک خاص طور به حسابرسی هر در تا شودمی خواسته حسابرسان از SAS-82 شماره بیانیهمطابق 

را  ،براساس وجود تقلب راها تهیه شده توسط شرکت مالی های صورت در مالینادرست  اطالعات وجود
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های خود مورد و آن را در رسیدگی دهد ادامه هاریسکاین  ارزیابی به حسابرسی طول در تخمین بزنند و

 توجه قرار دهد.

حسابرس نسبت به  غلطنظر اظهارات در تواندمی که را تقلب انواعاز نوع دو SAS-82 شماره بیانیه همچنین

 را باشد تأثیرگذار مالی هایصورت اظهار نظر وی درخصوص این موضوع برتوانست می که مالیهای صورت

 از سوءاستفاده -2 ،های مالی دستکاری شده(متقلبانه )صورت مالی گزارشاتصدور  -1کند:عنوان می

 شرکت. سرمایه ها ودارایی

ی شناسای را تحت عناوین زیر ریسک فاکتورهای از دسته سه SAS-82 شماره بیانیه درخصوص بخش اول

 ثبات و عملیات هایویژگی -3 ،صنعت شرایطو محیط بر کنترل و نفوذ -2،مدیریت هایویژگی-1 نماید:می

 شرکت  مالی

 دسته دو را نیز به سرمایه یا هاداراییاموال و  از سوءاستفاده تحت عنوانو درخصوص قسمت دوم 

نسبت به در سطح شرکت  کنترلوجود  -2،سوءاستفاده برای دارایی قابلیت-1 نماید و شامل:می بندیتقسیم

 احتمال که شده مهیا هایینمونه ) هگرو 0 این (مذکور موارد از یک هر برایلذا ها و اموال و ... شرکت دارایی

 .دارد وجود آن در تقلب وجود

 حسابرس از عمالً  گردد، شناسایی ریسکی فاکتور هرگونهو در زمان حسابرسی ها چنانچه در این مدل

مناسبی را  حسابرسی هایروشریسک مربوط و تحت پوشش قرار دادن آن  تعیین برای تا شودمی خواسته

-SAS شماره بیانیه که هنگامی انجام دهد.درخصوص آن رسیدگی الزم را ماید و حسب مورد ن ریزیبرنامه

 این از استفاده SAS که کرد اشاره موضوع این به (ASB) حسابرسی استانداردهای بر گردید صادر82

 کمک تواندمی چرا که اتخاذ این روند .نمود یو الزام عشرو را حسابرسیانجام در  پرکار فصل دو دررا  هنیبیا

 برای موضوع این از ه میزانچ و تعیین نماید شود برآورد و شود مشخص بیانیه این کارایی میزان تا که کند

 که بعدی هایقدم همچنین و باشدمی مناسب است شده گرفته نظر در آن برای که اهدافی به دستیابی

د. در پایان نتیجه گردن و تبیین شناسایینیز ت و در مدل مذکور مورد توجه قرار نگرفته است اس نیاز مورد

 و رسید انجام به AICPA توسط که شد تحقیقاتی پروژه 5 شناسایی و تدوین به منجر موضوع این

 روی بر نآ تأثیرات لب وتق هایریسک از ما درک افزایش بمنظور که دیگر مطالعات از تعدادیهمچنین 

 کامالً شفاف شده انجام هایبررسی نتایج .فتپذیر صورت ،ایهای حرفهتوسط انجمن حسابرسی هایریسک

بر روی  22  شماره بیانیه اثرات درباره بینش ارائه گسترش زمینه در تحقیقات این که دادمینشان 

 شناسایی و بازدارندگی درباره بعدی تحقیقات و تقلب بروز مورد در خاص مسائل شناسایی شامل حسابرسان

 .است بوده ثمر مثمر بسیار تقلب

که  کرد شرتمن را ینویسپیش ABSانجمن  SAS-82- شماره بیانیه ارزیابی از پس 2002 سال فوریه در

 مالی هایصورت در تقلب و مالی بحث در حسابرسی نیاز مورد هایروش گسترش و توسعهبحث در آن 



 20misham.ir –بیست میشم دات آی آر 

 

5 
 

 گرفتن نظر در بدون تقلب، در مقابل مشتریان حساسیت به نویسپیش این .کردمی تأکیدو بر آن مطرح 

 و صداقت هردربا قبلی اعتقادات از نظر صرف یا و مؤسسه و یا شرکت خاص یاسابقه کاری حسابرس 

 د.نمومی  دت تأکیمدیری درستکاری

 ای حسابرسیفهرجامعه ح برای را زیر هاینیازمندی ،جدید استاندارد مفاهیم اینتوجه به  میان این در و

 :کرد ایجاد

 اظهار  مربوط به هایریسک در خطر ارزیابی برای که را یاطالعات از وسیعی طیف باید حسابرسان •

مرتبط  فاکتورهایسایر ناشی از یا و  تقلب وجودناشی از  که مالیهای در سطح صورت نظر نادرست

 د.نآوری و ارزیابی کنعنوان شده است را شناسایی، جمع SAS-82 بیانیه در که تقلب ریسک با

های ریسک ای مدیریت جهت شناسایی و ارزیابیهها و برنامهبا بررسی کنترل بایستمی حسابرسان •

 آیارسیدگی/ و یا اظهار نظر خود ارزیابی کنند و بررسی کنند که ریزی، جریان برنامهدر  تقلب را

 شناساییتقلب و سوءجریان  هایریسک تشدید یا و هشاک به منجر هاییکنترل  و هابرنامه چنین

 ؟خیر یا گرددمی شده

 مثلث" مفهوم وند  کرد ارائه و تهیه را نویسپیش این ملزومات از آنالیزی (2002)  همکاران و ه وگریمونت

بشرح  را دنباش وجود داشته تواندمی تقلب وقوع زمان در کلی طور به کهاصلی  شرط سه از متشکل "تقلب

و ... اخذ شده از اطالعات ارائه شده  -عقلی توجیه /گرایش -3فرصت، -2 فشار، /انگیزه -1ند: کرد معرفی زیر

 داد نشان های مذکورحسب تحلیل و ارزیابی سایرین و دانشگاهیان مالی، کارشناسان گزارشات دریافتی از

 در بودند گرفته نظر در را مذکور طشر سه حسابرسان که زمانی در تقلب درباره اطالعات عتبارسنجیا که

 برای یاساس و پایهبمنظور  اطالعات از وسیعی همحدود آوردن بدست بر مذکور نویسپیش .بود افزایش حال

 بیان SAS-82 بیانیه در که تقلب ریسک فاکتورهای محدوده از فراتر شرایط زدن تخیمن

 نمود.می، تأکید اندشده 

 و مدیرانمطروحه از  سؤاالت -حسابرسی تیم انجام شده توسط هایبحث -شامل اطالعات از یگوناگون منابع

روش کاربرد و ریزیبرنامه از حاصل نتایج - تقلب ریسک فاکتورهای گرفتن نظر در ،عناصر سیستم دیگر

 هایصورت بررسی و هاتعامل و مراوده با آن روندرابطه و  تداوم و انمشتری دریافتی از اطالعات ،تحلیلی های

 کنند.به حسابرس جهت ارزیابی خطر حسابرسی و ریسک تقلب کمک می هااین همه ای و ...دورهمیان مالی

 از و حسابرسی ریسک از مدل یک توسعه برای مختلف روش چندین SAS-47  هشمار بیانیه صدور از پس

 توابعتحت عنوان  چارچوب یک از (1996) همکاران و واستاوا سری مثال برای .شدند ارائه ARM  مدل

 یک دریافتنی هایحساب برای ارزیابی پروسه و حسابرسی ریزیبرنامه مدل تعریف برای و اعتقادات باورها

 ی مناسب برایکمک مشاور یک وجودکه  دادند نشان هاآن کار، این انجام در .ندنمود استفاده بهداشتی مرکز
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 شبکه در آن سازیآماده و باورها توابع کردن خودکار و اندازی راه برای یکارشناس سیستم یک و حسابرس

 .است الزم بسیار

مجموع عوامل موجود  از تابع یک عنوان به شواهد تأثیر قدرت به منظور تعیین نیز حساسیت آنالیز عالوه به

 متغیرها از کدام هر ایبر کلی باور در هاورودی قدرت بودن متفاوت تأثیرگزارش اینکه  وتأثیرگذار  شبکه در

 تواند در فرآیند حسابرسی برای شناسایی تقلب و ... بسیار مؤثر باشد.می !است؟ چقدر شبکه در

 که را هاییریسک ،باورها تابع چارچوب از استفاده با ARM ( در مدل1552) همکاران و دوتاهمچنین 

  بیان را مدیریت تقلب  و کارمند تقلب -تصادفی خطاهای براساس کندمی برخورد هاآن با حسابرس

آن اول، حالتدر   .گرفتند نظر در را متفاوت حالت دودر مدل  هاآن قرار داد. بررسی را موردها و آن کندمی

 استخراج حسابرسی ریسک تحلیل برای را فرمول یک و در نظر گرفته را شواهد از مثبت موارد تنها ها

 .کردند

 دهدمی نشان را حالتیاین وضعیت  که گرفتند نظر در را (منفی هم و مثبت هم) شواهد هاآن دوم حالت در

 در های جدیانگاریسهل و هاگیریآسان که دادند نشان هاآن .شوندمی مواجه آن با حسابرسان اغلب که

 هایدر نظر گرفتن ریسکبدون   ARM حسابرسان در مدل اگر بیفتد اتفاق تواندمی حسابرسی ریسک

 .نماینداستفاده  مدیریت تقلب با مرتبط

 توسعه در حسابرسان به کمک در کارکنان و مدیران عملکرد اعتقاد سنجیامکان (1998) همکاران و ماک

 که دهدمی نشان هاآن هاییافته .نمود بررسی را است شده تنظیم ریسک براساس که حسابرسی برنامه یک

 به توجه با را حسابرسی مؤسسه نظرات دقیقاً  عملکرد اعتقاد مدل از هاخروجی ارزش اولیه، آموزش از بعد

منعکس  دریافتنی هایحساب از آمده بدست بررسی در تعامل و های قبلیقرارداد طی آمده بدست اطمینان

با استفاده از ادیر تحصیل شده مق/ ارزش که ددا نشان هاحساسیت تحلیل و تجزیه این بر عالوه کند.می

عیین مقادیر قطعی عددی تهای تحصیل شده ناشی از ای دارای تناسب کمتری از خروجیهای دامنهسمقیا

دار همانند )باال، متوسط، پایین( با توجه به سادگی آن های دامنهباشد به عنوان مثال استفاده از مقیاسمی

  سان باشد.در تعیین احتماالت مورد پیشنهاد برای استفاده حسابر

 انجام روش ریزیبرنامه در تواندمی شده ارائه مدل که دهدمی نشان حساسیت تحلیل و تجزیه نهایت در

 آزمون چند یا یکبا انجام  اطمینان سطح برآورد و تخمین جهتتدوین شده  ارزیابی فازهای یا و حسابرسی

 .باشدتوسط حسابرس دارای نتایج بسیار مؤثر در نهایت مقرون به صرفه 

در برای شناسایی شرایطی که بیشترین راهنمایی را  را ( یک چارچوب کلی2555ریاضی، بلکائو و پیکور )

ها و ، این چارچوب به مدلدهد ارائه نمودندمیدر محیط حسابداری را نشان  های قابل انجامتقلب شناسایی
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، نظریه و همسوسازی تقلب اعشناسی که شامل جنگ و روش اجمجرمهای همانند رشتههایی از تئوری

 باشد.شناسی و انتقال فرهنگ متکی میجرم

هایی را که منجر و زمینه هاراه بیشترین که را شرایطی تا خواهدمی هاشرکت از تدوین شده مذکور چارچوب

 مجدداً را خود اخالقی -رفتاری هایبرنامهبایست ها میآنهمچنین و  شوند شناسایی کنندبه ایجاد تقلب می

 های داخلی خود را در این زمینه تقویت نمایند.ارزیابی کنند و کنترل

برای شناسایی و ارزیابی  را چارچوبی یک (2002) همکاران و ترنر تکمیلی انجام شده توسط مطالعاتی در

 چارچوب این است کرده مهیا ریسک تقلب در مدل ریسک حسابرسی بصورت صریح و روشن مورد توجه و

 به دستیابی برای -1: است شده بنا زیر بزرگ زیرمجموعه دوبراساس  که باشدمی شواهد ای ازشبکه براساس

 و ریسک به دستیابی برای -2، مالی هایصورت حسابرسی برای هاآن ارتباط به مربوط شواهد و ریسک

 .تقلب ریسک نمیتخ برای SAS-82 شماره بیانیه مطابق با مرتبط شواهد

 حسابرسی مورد 4 ارزیابی با والذکر موارد فوق گرفتن نظر در با را چارچوب این (2002) همکاران و ترنز

ه بیانی کهمورد توجه و بررسی اطالعات واقعی بودند  اطالعات هاآن دو مورد ازدر مورد آزمایش قرار دادند و 

 .مورد توجه قرار داده بود SAS-82 شماره

 حسابرسی روش با ارتباط در حسابرسی تیم موضوع بود که در مواردی کهنتایج تحلیل انجام شده بیانگر این 

 دو از یکی در بصورت صحیح عمل نموده تقلب ریسک فاکتورهای شناسایی به رسیدن برای انتخاب شده

 هایریسک کننده منعکس بدرستی که رسدمی نظر به حسابرسیرسیدگی  برنامه انجام شده در  تغییر مورد

 که رسدنمی نظر به حسابرسی برنامه به مربوط تنظیمات دیگری در و باشدمی شده شناسایی حسابرسی

 .باشد شده شناسایی تقلب هایریسک به رسیدن در تأثیرگذار کامالً 

 :عملکردی  اعتقاد شواهد براساس گیرینتیجه

 و مدرکی استدالل روی بر تحقیق و بررسی -کنیممی اشاره آن به مختصراً  که تحقیقات از محدوده دومین

 .باشدمی مدرکی سازیمدل

بی اما بر آن هستیم که نسبت به ارزی ارزیابیانجام  به مربوطمدارک و مستندات  استدالل حسابرسی، در

بر این   بپردازیم. است اعتقاد و باور در سازمان فرمول و ریسک ارزیابی ،ارک و مستنداتمد از جمله مواردی

 ارتباط در آن موضوعن اولی . کهدارد وجود اعتقاد فرمول و ریسک ارزیابی با ارتباط در مهم مسئلهاساس دو 

 شودمی استفاده حسابرسی در ابهام و اطمینان عدم و ریسک گیریاندازه و بیان برای که است چارچوبی با

 یا "رسمی زبان" انتخاب فرآیند یک عنوان به را موضوع این (1985) توسکی شافرو که در این ارتباط

 کردند. توصیف ابهامات، بیان برای "معناشناسی"
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 که مواردی ماننده توانندمی که دارند وجوددر دنیای واقعی  رسمی هایزبان و هاچارچوب از بسیاری

 این همچنین .گیرند قرار استفاده مورد کنندمی کار عملکرد اعتقاد یا فازی منطق احتمال، نظریه براساس

 اعتقاد از استفاده که شتنددا اعتقاد هابطوریکه آن .دارند مختلفی بستان -بده ،داد و ستدها هاچارچوب

 .باشدمی مناسب مالی هایصورت حسابرسی در شواهد در موجود ابهامات بیان برای عملکرد

 1جدول شماره 

 -74SAS شماره مدل پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مابین عوامل و فاکتورهای مطروحه وجود رابطه قوی را نشانشوری کشیده شده فیهاخطوط مستقیم و غیر

 دهد.نشان میتری را درخصوص عوامل مربوط شور رابطه ضعیفهادهند و خطوط مستقیم و بدون می 

 

 

  

 تست آزمون جزئیات

 

 

 آزمون بررسیهای تحلیلی 

 تستهای کنترل زمونآ

ارزیابی عوامل و فاکتورهای 
ذاتی محیط کنترلی و کنترل 

 نهایی یبررسیهای تحلیل عدم کشف

صورتهای مالی ارائه شده 
 باشدمی منصفانه

مالی تقلب و در صورتهای 
ها ای از داراییاستفادهسوء

 و شرکت وجود ندارد

هیچگونه اظهار نظر مالی 
در غلطی بعلت اشتباه 

سطح صورتهای مالی 
 وجود ندارد

 یکپارچگی مدیریتی

& 
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 تقلب کشف جهت SAS-82) شماره بیانیه) الذکرفوق هایارزیابی مدل اینکه چگونگی ارزیابی برای

 هایصورتو اظهار نظر نسبت به  حسابرسی بر عوامل این تأثیرات درباره شده ارائه نویسپیش همچنینو

 :دهیممی موارد زیر را مورد توجه و بررسی قرار ARMما مطابق با مدل پایه  ،باشدمی مالی

ناشی و  ی موجود در مدلمتغیرها با ارتباط این در ،حسابرسی عالقه به مربوط متغیرهای شناسایی .1

 .هستند های انجام شده بصورت کلی و جزییحسابرسی ازمنتج 

 جزئی. اظهارات وکلی  اظهارات و ادعاها بین روابط شناسایی .2

 جزئی. اظهارات و کلی اظهارات به مربوط شواهد از یموارد شناسایی .3

 : دهنده نشانها، وجود دارند که آن گرد هایگوشه کادر با  3در جدول 

 .شده ارائه منصافانه مالی های صورت .1

 .نیست موجود اشتباهات دلیل به غلطی مالی نظر اظهار هیچ .2

 .ندارد وجود دارایی و سرمایه از سوءاستفاده یا مالی تقلب هیچ .3

 حسابرسیفرآیند  طول در آمده بدست شواهد دهندهنشان مربع هایگوشه با هاییجعبهو همچنین در 

 با این شواهد ادعاهای مذکور باشد که صورت گرفته توسط مدیریت می ادعای به متصلشواهد  اینهستند 

 .هستند وابسته هم به

 1 شماره شکل که کردیم مشخص ما اول قدم در دهد کهمربوط نشان میناشی در تحلیل جدول نتایج 

منعقده با  حسابرسی قراردادخدمت درخواستی کارفرما حسب  به مربوط مالی هایصورتمربوط به اظهارات 

 دو و "منصفانه مالی هایصورت" نسبت به اصلی نظر  اظهار یک شاملمدل  نتیجه -باشدمی حسابرس

 تقلب و سوءاستفاده عدم وجود-2 و مالی هایدر صورت غلط اظهار عدم وجود -1 دیگر: "عینظر فر اظهار"

 مدرکی مدل یک توسعه در دوم قدم. و باشدمی های مالیو ادعاهای ارائه شده در قالب صورت اظهارات در

 در فرعی موجود اظهارات و گوناگون اظهارات میان در منطقی ارتباط یک کردن برقرار برای که است این

و فرعی مطروحه در  اصلی ادعاهای بینتعریف شده   )AND- (& که با عالمت رابطه یک  1 شماره شکل

های مالی تهیه صورت شده است بدین مفهوم که در نتیجه روابط مذکور استفاده مالی هایصورتارتباط با 

 باشد.شده منصفانه می

 از بسیاری دراین رابطه  که رسدمی نظر به (& -AND) رابطهدر پل ارتباطی تعریف شده تحت عنوان 

این در توانمی مثال عنوان به .وجود داردمنطقی و در طول فرآیند حسابرسی بصورت  حسابرسی هایزمینه

ن در گزارش عنوان اتوسط حسابرس زمانی تنها هستند بری مالی غلط اظهار هرگونه از مالی اظهارات که باره
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کشف  های مالی ارائه شدهدر سطح صورت اختالس و تقلب ای از بابت وجودادله گونههیچ او که شودمی

 ناخواسته غلط اظهارات و تقلب وجود یا رخداد دلیل به غلط مالی اظهار گونههیچ که زمانی ونکرده باشد 

 موضوع را مورد بحث و چالش قرار داد.توان می باشد نداشته وجود

موجود و مورد نیاز برای تحلیل  شواهد از مرتبط منابع شناسایی اقدام به مدل این توسعه در ،آخر مرحلهو 

انجام شده  فرعی و اصلی گوناگون اظهارات انجام شده در ارتباط با بررسی حسابرسی روش یعنی ،مدل

 خط و شواهد گوناگون منابع دهندهنشان 1 شماره شکل در مربع گوشه با هاییجعبهنمائیم. بطوریکه می

 را مطلب این ادعاهای فرعی یا ادعاهای اصلی از یکی به شواهد از مورد یک اتصالباشند و می مرتبط

 همچنین .هستند ارتباط در مشخص شناسایی شده با ادعاهای اصلی و ادعاهای فرعی شواهد که رساندمی

 حسابرسیانجام فرآیند  سنتی هایروشکه  الزم است در اینجا به این موضوع بصورت صریح اشاره کنیم

های اجرائی مذکور بیشتر به تعریف روش  بودند. طراحی نشده کنند شناسایی ها راتقلب مشخصاً اینکه برای

در جهت جلوگیری از مواردی که منجر به ایجاد  و پشتیبانیدر انجام شده توسط مدیریت  هایبندیدرجه

عمالً منتج به شناسایی  ،مدل سنتی حسابرسی مطابق باو فرآیند ارزیابی صورت پذیرفته بودند شود تقلب می

 شد.بامیناخواسته مالی در مواردی نادر و های و کشف تقلب و سوءاستفاده

 -بین این نتایج تفاوت بر تأکید برای و ،در مدل اختالس یا تقلبوجود درخصوص آزمون وجود یا عدم 

 و اندشده مشخص دارفلش مستقیم هایخط صورت به اختالس بدون ادعاهای به شده لینک مدارکشواهد/ 

 نسبتاً شواهد دهندهنشان چیننقطه هایفلشو باشدمی هاادعا این به مرتبط تریقوی شواهد دهندهنشان

ی ادعا یا و ادعا یک به مربوط شواهد از مورد یک که هنگامی .باشدمی ی مطروحهنسبت به ادعاها ترضعیف

 .باشد مربوطه یادعاها با برابریا  وهر دو  مخالف تواندمی شده ارزیابی باور .گیردقرار می ارزیابی ، موردفرعی

 از پس است که این از حاکی آزمون بررسی مدارک از نقطه یک در (1/5 و 6/5) ادیرمقوجود  نمونه برای

درصد اطمینان به نفع این 4/5 با (،1/5) بازهدر  که کندمی قبول سحسابر ،و مدارک شواهد از برخی ارزیابی

 1/5مقدار همچنین و  اظهار نظر نمایداند، منصفانه ارائه شدهصحیح و های مالی به طور ادعا که صورت

 باشد.دهنده احتمال نادرست بودن اظهارات مالی مینشان

بیان نکند بصورت مشخص را عدم قطعیت در ارتباط با مقادیر عددی درخصوص تواند می حسابرس ،عمل در

استفاده  ریسک مقدار بیان در پائین یا باالسطوح  مانند گسسته مقیاس ازبرای بیان مذکور تواند می و او

 مقادیر .کنند مشخص را باورها این کیفیت /کمیت توانندمی ،پیوسته مقادیر است ممکن اگرچه کند.

 کم متوسط، باال، :مثال. )بگیرند قرار استفاده مورد و تر محاسبهتر و دقیقبصورت صحیح توانندمی گسسته

 (خطر
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 و بیشتر مقبولیت به منجر تواندمی گسسته هایمقیاس بوسیله آوریجمع که اندداده نشان یقبل تحقیقات

 هایمقیاس از استفاده جای به هاو پیشنهاد شده است از این میاس شود حسابرسان میان در استفاده راحتی

 (1552مورد استفاده قرار گیرند. )ماک و همکاران  پیوسته احتمالی

 :پایه مدل از تحلیل و تجزیه و گیرینمونه

 شواهد تأثیرات سپس و دهیم اختصاص را مقادیری مدرکی هایگره به تا داریم نیاز 1 مدل شکل آنالیز برای

 و آوریجمع برای آستینت آدیتور برنامه از ما زیر بخش در .کنیم آوریجمع مدل در مختلف اظهارات بر را

 هایفعالیت از آمده بدست شواهد برآورد مدل، آنالیز در شروع نقطه استفاده کردیم. شواهد تحلیل و تجزیه

 زیرادعا یا ادعا کدام که دهدمی نشان 1 شکل در موجود ارتباط .باشدمی مختلف ادعاهای درباره حسابرسی

 مستقیماً مرتبط با همدیگر هستند.رابطه مستقیم دارد و  مشاهده کدام به

  "غلط اظهارات وجود عدم" ادعای به مستقیماً  "هاکنترل تستآزمون و " از آمده بدست شواهد مثال برای

به این  تواندمی حسابرس باشند بوده مؤثر حسابداری هایکنترل تستنتیجه آزمون و  اگر باشدمیمرتبط 

 عنوان به 0/5 یعنی متوسط مقدار تعیین و دارد ایمالحظه قابل کاهش مالی غلط اظهارات نتیجه برسد که

 قدرت که دهدمی نشان 1 جدول/ .بود خواهد هاکنترل تستنتیجه آزمون و  از آمده بدست شواهد قدرت

 عنوان به. / است چقدر شده استفاده پایه دلم در آنالیز برای که بعامن یک از هراز  مشاهده هر برای فرضی

فرض شده  بودن اعتماد قابل سطح از 0/5 مقدار کنترل تستآزمون و   از آمده بدست شواهدبرای  مثال

  در مالی غلط اظهار هیچاطمینان حاصل شود که عمالً  1سطح  در که  1 تا  5 مقیاس یک دراست. )

  کهدارد درصد بیان می50تحصیلی به میزان  اعتماد قابلیت و وجود ندارد 50/5با اطمینان  هاحساب

 حتی های جزئیاتتست که است شده فرضو در سطح صفر  هستند مالی غلط اظهارات فاقد هاحساب

 است شده فرض ،مدل پایه خطی در در این مورد(. 20/5د )مقدار کننمی مهیا را تریمثبت و ترقوی شواهد

 به ،(مدرکی شبکه) این مدل درشده  مشاهده موارد از یکی کلی، طور به شده، آوریجمع اطالعات تمام که

 قرار تأثیر تحتدر شبکه مدرکی از طریق روابط داخلی بین شواهد  را دیگر متغیرهای غیرمستقیم طور

 آیند. شواهد موجود این دو ادعا این موضوع را که حسابرسان مایل به کاهش ریسک کلی در فرداد خواهد

 باشد.می %0کنند و حداکثر این مقدار پشتیبانی میحسابرسی هستند را 
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 1 شماره جدول

 های اعتقادی/ باور بروی مدل پایهارزش

 

ارزشهای اعتقادی برای عدم وجود 

تقلب و اشتباه در صورتهای مالی و 

 استفاده از ارزشهاسوء

ارزشهای اعتقادی درخصوص 

 عدم وجود اشتباه یا تقلب

 منابع شواهد/ محل ومنبع شواهد                              

/ در برابر

 لباقمدر
 جهت/ برایدر

/ در برابر

 لبامقدر
 جهت/ برایدر

0.0 0.00 0.0 0.0 
ارزیابی عوامل و فاکتورهای ذاتی شامل محیط کنترلی و کنترلهای عدم 
 کشف

 آزمون تست کنترلی 0.0 0.0 0.00 0.0

 دستورالعملهای آزمونهای تحلیلی 0.0 0.0 0.00 0.0

 تست و آزمون جزئیات معامالت 0..0 0.0 0.00 0.0

 دستورالعملهای تحلیلی نهایی 0.0 0.0 0.00 0.0

Vary from 0.0 to 1.0 یکپارچگی مدیریت 
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 2جدول شماره 

 ریسک حسابرسی و ریسک تقلب براساس مدل پایه

 

های باورها و مقدار ارزش باور داده شد بروی این ترکیب از ارزشنشان  2طور که در شکل شماره همان

بیان  605/5 با احتمال، این مدل 1/5در سطح  تحت عنوان )یکپارچگی مدیریت( درستکاری مدیریت

مقدار در این حالت کند و می بیاناند را این ادعا که اظهارات مالی به طور منصفانه ارائه شده دارد کهمی

باشد. این مدل و مقدار فرض شد برای ارزش باورها نشان دهنده یک رویه سنتی می %43ک حسابرسی ریس

 های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده.کند که موقعیتباشد وشرایطی را مهیا میمی SAS-82پیش از 

  حسابرسی ریسک بر مدیریت درستکاری اثر

برآورد ریسک تقلب الزم نبود  در مدلی مشخص جهتموجود روش سنتی  مطابق SAS-82اگرچه قبل از 

 اما این بدین معنا نیست که ریسک تقلب در آن زمان وجود نداشت.

 حسابرس ،0/5 سطح در واقع در حسابرسی ریسک در سطح که دهدمی نشان 1 شماره مدل تحلیل و تجزیه

چرا که سطح اطمینان وی  باشد داشته مشتری مدیریت درستکاری به اعتماد از مطلق تقریباً  سطح یک باید

 (1-%0=50/5) درصد خواهد بود. 50معادل 

 مشتریان صداقتمیزان  حسابرسان بیشتر ،اندنمودهبه آن اشاره (2002) همکاران و مونتگمری که همانطور

 که کنندمی ارزیابی حسابرسیروند  ادامه برای هاآن میزان پذیرش شدت طریق از را هاآن درستکاری و
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بر هیمن اساس،  دهستن صادق ما مشتریان شک بدونکه  بدون هیچ سؤال دیگری فرض کنند است ممکن

ریسک  در آن که ترسیم نمودیم 2 شکل در خطی پایه هایمدل برای ریسک و مدیریت صداقت بین رابطه

 اینکه به اعتماد از مختلفی هایسطح مقابل در های حسابرسعنوان ریسک به تقلب ریسک و حسابرسی

 هنگامی تنها شده است داده نشان 2 شماره شکل در که همانطور .است شده رسم است درستکار مدیریت

 حسابرسی ریسک -گیردمی قرار از آن باالتر یا و 55/5 حد در مثبت باور از باالیی سطح در درستکاری که

( را تأیید 2552مونتگمری و همکاران ) ادعاها و نظریاتو این موضوع  گیردمی قرار کمتر یا 0/5د ح در

را  رسد که هرگروه مدیریتی بتواند احتمال ارتکاب تقلب را در حد صفر نگه داردکه بعید به نظر می نمایدمی

 مدیریت صداقت به که شواهدی و اظهارات کردن شامل کهرسد نظر می به بدین ترتیب. نمایدتأیید می

های ارزیابی را برای حسابرس مهیا می کند. بر همین اساس اعمال مدل بهترینتقلب هستند،  به مربوط

 بوده است. SAS-82کنترل کلی بر مفهوم ریسک حسابرسی منجر به صدور بیانیه شماره 

   SAS-82 شماره بیانیه حسابرسی مبتنی بر ریسک مطابق با مدل

این  با اینکه مطابق تا گرددارائه میحسابرسی ریسک شده  نظر تجدید یخط پایه مدل ،3 شماره شکل در

این الزام  SAS-82 شماره بیانیه چرا که کند ترکیب یکدیگر با را SAS-82 شماره بیانیه نیازمندهای مدل

 ریسک حفظ هم خطر صریح طور به باید حسابرس سنتی، حسابرسی هایروش بر عالوه که کندرا ایجاد می

 .دهد قرار رسیدگی مورد را دارائی از سوءاستفاده ریسک همو مالی جعلی اظهارات وجود

ریسک از دسته دو و مالی هایصورت موجود در سطح هایتقلب از دسته سه، SAS-82در بیانیه شماره  

 عنوان به و نیستند مرتبط یکدیگر با هاگروه این اما است شده ارائه دارائی از سوءاستفاده درباره موجود های

 .گیرندمی قرار بررسی مورد جداگانه طور به تقلب ریسک در تأثیرگذار عوامل 

 تقلب وجود عدم" یاصل ادعای مرتبط با تقلب هایگروه این شده داده نشان  3 شماره شکل در که همانطور

با همدیگر در AND  رابطه یک طریق از " ی شرکتهادارائی از سوءاستفاده یا مالی هایصورت سطح در

 ی شرکتهادارائی از سوءاستفاده یا مالی هایصورت سطح در یتقلبنوع  هیچ مفهوم کهبدین  هستندتعامل 

 معرفی نشود. گیرندب قرار هاگروه این در که مالی تقلب هیچ کهپا برجاست  زمانیتا و این رابطه  ندارد وجود

 افزایش در سطح سازمان تقلب وجود از را حسابرسان آگاهی ، SAS-82شماره بیانیه صدور که حالی در

 و شوندمی گذاریارزش تقلب انجام در شخصی فاکتورهای و عوامل چگونه اینکه برای راهنمایی هیچ اما .داد

 ریسک چگونه اینکه یا و گردندمی شناسایی و دارند وجود رطخ واملع که زمانی در مناسبی پاسخ چه اینکه

 ارائه ننموده است. برای گیرد، می قرار تأثیر مورد تقلب ریسک فاکتورهای شناسایی وجود با حسابرسی

بعنوان مدل  را مدلی (2002) همکاران و ترنر حسابرسی ریسک بر ، SAS-82شماره بیانیه تأثیر بررسی

 تکامل یافته قبلی بشرح زیر ارائه نمودند.
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 3جدول شماره 

 SAS-82مدل پایه جهت ارزیابی خطر مطابق با بیانیه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چین( وجود شواهد و مدارک قوی برای اثبات الذکر خطوط متصل مستقیم و بدون هاشور )نقطهمطابق با جدول فوق

 تری را در ارتباطات بیان می دارد.چین وجود شواهد ضعیفدهد و خطوط نقطهرا نشان می

 

شناسایی و کنترل اضافه نمودن نیازمندهای جدید برای  با و  ARM مدل از استفاده باها در این مدل آن

 ترنر و ماک توسطدر ارزیابی مدل مذکور که  واقعی موارد بررسی در مدل را توسعه دادند.ریسک تقلب 

وجود دارند  ریسک، فاکتورهای شرایطی که در که داد نشان مدلاین  صورت پذیرفت نتایج آزمون(2002)

 و قانونی حسابرسی هایروش زمانی که است مگر یافته افزایش توجهی قابل طور به حسابرسی ریسکعمالً 

 .باشد درآمده اجرا های تعریف شده توسط حسابرس بهارزیابی ریسک در زمان مناسبی

آزمون جزئیات  -کنترل
 معامالت

 تحلیلی هایآزمون بررسی

 ن کنترلهازموآ

بررسی عوامل کنترل محیط 
 زیست و درک از کنترل

صورتهای مالی فاقد تقلب و 
 باشدمی دارایی از استفادهسوء

 ندارد داشتباه وجو

& 

 نهایی یبررسیهای تحلیل

صورتهای مالی نسبتاً منصفانه 
 و بدون خطا تهیه شده است

& 

تقلب با توجه به کنترل 
 ریسک وجود ندارد

 

تقلب با توجه به اینکه 
داراییهای مستعد برای اشتباه 

 داردنوجود نیستند و تقلب 

تقلب با توجه به وضعیت 
 صنعت و یا سایر عوامل

 مرتبط وجود ندارد

تقلب با توجه به عوامل یا 
مشخصات و یا ثبات مالی 

 وجود ندارد

تقلب با توجه به مشخصات 
 مدیریت وجود ندارد

عوامل ریسک در کنترل 
 تقلب

عوامل ریسک تقلب مربوط 
دارایی برای  هایبه ویژگی

 تقلب

عوامل ریسک تقلب مربوط 
و یا صفت به مشخصات 
 مالیثبات 

عوامل ریسک تقلب مربوط 
 به مشخصات مدیریت

عوامل ریسک تقلب شرایط 
 صنعت
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 ریسک کاهش در فاکتور ترینبزرگ ،آن فقدان یا مدیریت درستکاری تأثیر که کرد آشکار همچنین مدل

 باشد.میرأس دیگر مثلث تقلب(  2)اثرگذار بودن ، فرصت از پر و مشوق محیط یک در حتی تقلب

  :تقلب مثلث

 جدیدی جهت نویسپیشای های حرفهها و تحقیقات گسترده انجام شده توسط انجمنپس از بررسی

درخصوص  که فاکتورهایی از دسته سهمنتشر گردید که در آن زمان  -2002 فوریه در عمومینظرسنجی 

 ها،فرصت -2 ها،مشوق و فشارها -1 :نمود معرفیبشرح زیر  را باشند مرتبط یکدیگر با توانندمیایجاد تقلب 

شناسایی  ،"تقلب مثلث" عنوانبه  (2002) همکاران و گریهمونت توسط دسته سه این .توجیه و نگرش -3

 شکل در بخشد.مثلث تقلب بر رابطه این سه فاکتور داللت دارد اما به آن صورت رسمی نمی و مدل اندشده

 به جزئیات باس ارائه شده نویپیشمطابق با  تقلب مثلث اجزای و ARM کهکنیم مشاهده می  4 شماره

اما   -اندداده شدهبه صورت رأس مثلث نشان  دسته سه این اگرچه، مدل این در نماید.می اشاره آناجزای 

 درستکاری بین دومی -2و 1R عنوان به هامشوق بدون و مدیریت درستکاری -1 ها بوسیله دو رابطه بینآن

 بین را طرفه دو ممکن رابطه یک 1R رابطهشود. نشان داده می 2R عنوان به هافرصت وجود بدون مدیریت

 .      کندها ایجاد میدرستکاری و مشوق

 4جدول شماره                                                                                                    

 نویس ارائه شدهمدل پایه با ارزیابی خطر تقلب در پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3RQ  

 

 

 

 
                                                                1RQ 

       2RQ  
                                              2RQ 

 

 

 
 

 آزمون جزئیات معامالت

 روشهای تحلیلیآزمون 

 مون کنترلهازآ

ارزیابی عوامل خطر ذاتی، 
کنترل محیط زیست و 
 شناخت و درک از کنترل

 ندارد دتقلب و اشتباه وجو

& 

 نهایی یبررسیهای تحلیل

صورتهای مالی منصفانه و 
 صحیح تهیه شده است

 عدم و جود
 فرصتی

یکپارچگی 
 مدیریت

 ایانگیزه عدم وجود

عوامل خطر 
 تقلب فرصت

انطباق با اصول 
 عقالنی

انگیزه/ فشار عوامل 
 خطر تقلب

در صورتهای مالی تقلب، اشتباه و 
 سوءاستفاده از داراییها وجود ندارد

OR 
اصالح روش 

 حسابرسی

1R 2R 
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تر را چین جود رابطه ضعیفدهد و خطوط نقطهچین باشد رابطه قوی را نمایش میدر جدول فوق خطوط اتصال در صورتیکه بصورت مستقیم و بدون نقطه
 .گذاردبه نمایش می

در  درستکاری تری قرار گیرد سطحسطح پایین ها درمشوق سطح چنانچه که کندمی مشخص رابطه این

 هاییمشوق چنین به دهیپاسخ برای است ممکن تنها نهو این رابطه نشان دهد  مدیریت را در سطح باال

 .کند کار هاآن کاهش برای تواندمی اما ،شکست بخورد

توانند برای همان مدیر ها میاین مشوق برای کارکنان،سازمان  های بیشتر در محیطمشوق ایجاددر صورت 

تواند میتوسط کارکنان شده  انجام ی خوبهائه شده در مقابل فعالیتهای اراپاداشیا کننده باشند و قانع

 .مؤثر باشد (دارد را خود خاص قیمت انسانی هر که موضوع این به توجه با)

 بدنبال تواندمی درستکاری از ترپایین سطحداشتن  با مدیر یک که کندمی مشخص همچنین رابطهاین 

 :است شده زیر تعریف صورت به 1R رابطه ارزیابی مدل این در .باشد موجود هایمشوق افزایش یا ایجاد

 -تقلب ریسک فاکتورهای با مرتبط آمده بدست اطالعات ارزیابی و حسابرس توسط حسابرسی اجرای - اول

 نگرش با مرتبط شده ارائه شواهد به توجه با مثال برای ،(4شماره  شکل پایین در مستطیل دو برای)

تواند باور به درستکاری مدیریت را افزایش یا می حسابرس عقالنی، توجیه سمت به گرایش یا مدیریت

که این  دهد اختصاص خود به را ارزشی تواندمی کدام هر انگیزه و صداقت مورد در شواهد کاهش دهد.

تواند به صورت ها میچهار ترکیب ممکن ازاین رابطه -نفع و هم علیه این ادعا باشد تواند هم بههای میارزش

 شکل زیر باشد.

 شواهد شواهد مرتبط با ادعاها در ارتباط با شواهد/ ادعاها -1Rرابطه  بر ادعاها 1Rتأثیر رابطه 

 تمامیت برای عدم وجود هیچ انگیزه برای افزایش بازدارندگی
 تمامیت در مقابل/ در برابر عدم وجود هیچ انگیزه دهدرا افزایش میدر مقابل مشوقها 

 عدم وجود هیچ انگیزه برای تمامیت برای تمامیت برای صداقت
 عدم وجود هیچ انگیزه برای تمامیت در مقابل/ در برابر تمامیت علیه )عدم صداقت(

 

یابد و ها افزایش کمتری داشته باشند، باور به درستکاری افزایش میمشوق برای مثال در جدول فوق چنانچه

 بالعکس.

تواند در کاهش اثر تمامیت های اعتقادی و باورهای باال میدارد که داشتن ارزشبیان می 1R رابطه در مدل

های باال در برابر تمامیت )یعنی وجود باور ها در ایجاد خطر تقلب مؤثر باشد در حالی که وجود ارزشمشوق

کند نشان می دهد )یعنی یصداقت( تأثیر مشوق را زمانی که افزایش پیدا موجود عدم  برابر و اعتقاد باال در

 باور باال در مقابل عدم وجود درستکاری(.

 این کندمی ایجاد هافرصت و درستکاری بین را ایطرفه دو و رابطه امکان یک 2R رابطه مشابه طور به

 را درستکاری از باالیی سطح تواندمی مدیر یک هافرصت از ترپایین سطح در که کندمی مشخص ارتباط
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 برای تواندمی حتی ودچار لغزش نشود  شده فراهم هایفرصت به دهیپاسخ در تواندمی تنها نه ونشان دهد 

 ها وارد عمل شود.دادن آن کاهش

 را کاهش دهد مضافاً او هافرصت تا بگیرد تصمیم تواندمی مدیر همان که هرچند هافرصت از باالتر سطح در

 پیدا افزایش تقلب ریسکاینکه  را اجباری و یا باشد شده توافق را مطابق با آنچه مدیریت درستکاری دمیتوان

 .کند

 جستجوی در است ممکن درستکاری از ترپایین سطح با مدیریت که کندمی مشخص همچنین ارتباط این

 .باشد موجود هایفرصت افزایش یا و ایجاد برای روشی

گذاری شوند بر ر علیه این ادعا ارزشهم به نفع و هم ب توانندمی کدام هر هافرصت و درستکاری ، 1Rمشابه

 حاصل شود. زیر صورت به ارتباطات این از است ممکن ترکیب چهار همین اساس در تحلیل مدل مذکور

 شواهد رخدادهایی درباره شواهد با شواهد 2Rرابطه  بر ادعاها 2Rتأثیر رابطه 

 تمامیت برای هاعدم وجود فرصت هاکاهش فصت
 تمامیت در مقابل هاعدم وجود فرصت دهد(ها را افزایش میدر مقابل )فرصت

 هافرصتعدم وجود  برای تمامیت برای صداقت
 هافرصتعدم وجود  در مقابل تمامیت علیه )عدم صداقت(

 

کاهش  را های موجود بر روی ریسک تقلبوجود ارزش باال برای باور درستکاری، تأثیر فرصت نتیجه در 

دهد در حالی که اگر ارزش باالیی برای عدم درستکاری وجود داشته باشد ریسک تقلب افزایش خواهد می

 یافت.

ها یابد و زمانی که وجود فرصتهای موجود کم باشند باور به درستکاری افزایش میاگر فرصت همچنین

 یابد.یابند عدم درستکاری نیز افزایش میافزایش می

 OR وسیله به ها،فرصت وجود عدم -3 ها،مشوق عدم -2 صداقت، -1 عنصر سه مثلث، فرمول تکمیل برای

 عدم و های مالیصورت در تقلب وجود عدم ادعای که دهدمی نشان ارتباط این -هستند ارتباط در هم با

 هیچ یا باشد نداشته وجود مشوقی هیچ اگر یا باشد درستکار مدیریت که صورتی در دارایی از سوءاستفاده

 درست خواهد بود. نباشد تقلب به ارتکاب برای فرصتی

تقلب را  به ارتکاب احتمالبتواند  مدیریت گروهبتوان فرض کرد که  که است بعید شد اشاره قبالً  که همانطور

مرتبط  تقلب به که یشواهد و اظهارات که رسدمی واضحپر نظر به و در حد صفر نگه دارددر سازمان 

 بر را  بهتری کنترلکالً  و کرده ارائه درخصوص ابعاد و عوامل ایجاد تقلب را بهتری ارزیابیمدل  یک ،هستند

 بیان پژوهش را مطروحه در این اولیه سؤال سهما  ،4شماره  شکل در .نمایندارائه می حسابرسی ریسک روی
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در سطح  ،صداقت میزان به پژوهشی سؤاالت اینایم. به موضوعات آن پرداخته مقاله این درکه  یمکنمی

 ریسک روی بر تقلبتأثیر مدل را تحت عنوان  در در نظر گرفته شده متغیرهای اثرات نتایج سازمان و

 .کندبیان می را حسابرسی

 چیست؟ حسابرسی ریسک روی بر مدیریت درستکاری و هامشوق بین رابطه : تأثیر و1سؤال

 پایه مدل برای شده داده نشان شواهد قدرت مورد در فرضیات تمام ازمطابق با مدل،  1R اثر بررسی برای

 حسابرسی ریسک برآورد در کلی طور به فرضیات این :شد اشاره قبالً  که همانطور .است شده استفاده خطی

در جدول شماره  شده داده نشان هایارزش عالوه بهاند. و مورد آزمون قرار گرفته دارند نتیجه 43/5 مقدار با

 مورد استفاده قرار گیرند.تأثیر تقلب  آزمون نهایی گیرینتیجه در تا خواهد شد اضافهبه این مدل  ،نیز 2

 2جدول شماره 

 1های اعتقادی برای تحقیق انجام شده و درخصوص سؤال شماره ارزش
 

                ارزشهای اعتقادی 

 آنهامنابع شواهد و ارتباطات بین  برای لباق/ درتدر برابر

 هاعوامل ریسک تقلب برای هیچ یک از مشوق 0.0 0.0

- 0.0- 0.0- 0.0 R1 
 عوامل ریسک تقلب برای یکپارچگی مدیریت ..0تا  0.0از  0.0

- 0.0 R2 

 هاعوامل ریسک تقلب برای هیچ یک از فرصت 0.0 0.0

 (map)تغییر و یا اصالح کار حسابرسی  0.0 0.0

 

ها وجود دارد و یک ها و فرصتفرضیاتی وجود دارند که باور قوی درهر دو قسمت مشوق ،2 شماره جدول در

 باور مناسب درباره عدم درستکاری در قسمت مدیریت وجود دارد.

 یا مناسب رباو و هافرصت وجود عدم مورد دو هر مقابل در 1 مقدار با قوی بسیار باور یک بااین موضوع 

روش گونههیچ حسابرسکه  استمفروض  همچنین ونشان داده شده است  درستکاری مقابل در 2/5 مقدار

 نه)خود  تخصصی کارشناسی هایپروسه برای خاص طور به که (MAP) .را ایشده اصالح حسابرسی های

 .( بکار نبرده استباشد تقلب به رسیدن به منظور

 ریسک که دارندبیان می که خود را قرمز هایپرچم حسابرسان آن در که مورد یک عنوان به موضوع این

 و موجود هایکنترلباور دارند که  حسابرسان ونمایند می شناسایی باشد صفر غیر مقدار تواندمی تقلب

 مورد این. باشندمی هاییریسک چنین پاسخگوی کافی اندازه به طراحی شده و مورد عمل حسابرسی روش

 نشان داده شده است. 0در شکل شماره 
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 5جدول شماره 

 1RQ. ها و یکپارچگی مدیریت چیست؟حسابرسی در تعامل بین مشوق راثر خط 

 

اصالح اضافی و ه روش حسابرسی هرگون در صورت عدم انجام دید توانمی 0 شماره شکل در که همانطور

 ایمالحظه قابل طور به قرمزها پرچم حضورجریان حسابرسی او در  در (MAP) توسط حسابرس شده

 حد در حسابرسی ریسک برای خطی پایه مدل نتایج در که حالی در .دهدمی افزایش را حسابرسی ریسک

 ریسک خطر حداقل 1R=0/2 در شده، فرض مقدارهای و تقلب مثلث متغیرهای گرفتن نظر در با ،43%

و  1R=4/5 به هامشوق و درستکاری بین رابطه افزایش بادهد. افزایش می -22/5 مقدار بهرا  حسابرسی

6/5=2R یابدمی افزایش 34/5 و 22/5 مقدار به قابل تحصیل حسابرسی ریسک حداقل نتیجه در. 

 

 :2 شماره سؤال

 ریسک بر چگونه مدیریت درستکاری و هافرصت بین رابطه و مدیریت درستکاری و هامشوق بین رابطه

 گذارد؟می تأثیر حسابرسی

سؤال دوم پژوهش  2RQ باشند داشته وجود توانندمی همزمان طور به 2R و 1R هایرابطه که همانطور

 شرایطی چنین در را هافرصت و هامشوق و مدیریت درستکاری مقابل در اعتقاد هایارزش تأثیر )تحقیق(
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 اما هستند مستقلو مقادیر تحصیلی  هاارزش به توجه با 2R و 1R رسدبه نظر می اگرچه کند.بررسی می

داشته باشند. فرضیات  برابری مقدار تواندمی رابطه دو که شودمی باعثمذکور  فرضیات کردن ساده

 RQ)1( 1نشان داده شده است همان فرضیات برای سؤال تحقیق  3مانده همانطور که در جدول شماره باقی

 باشند.می

 

 3جدول شماره 

 1سؤال شماره  بر رویتحقیق بررسی های اعتقادی برای ارزش
 

 هاورو باارزشهای اعتقادی 

 برای لباقت در شواهد و ارتباطات  ،منابع              

 هاعامل ریسک تقلب برای هیچ یک از مشوق 0.0 0.0

- 0.0- 0.0- 0.0 R1 
 عامل ریسک تقلب برای یکپارچگی مدیریت ..0تا  0.0از  0.0

- 0.0 R2 

 هاعامل ریسک تقلب برای هیچ یک از فرصت 0.0 0.0

 (map)تغییر و یا اصالح کار حسابرسی  0.0 0.0
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 6جدول شماره 

2RQ ها و مدیریت یکپارچه چیست؟ها، مدیریت یکپارچه و فرصتاثر خطر حسابرسی در تعامل بین مشوق 

 

 -  3RQ دارند؟ حسابرسی ریسک روی بر تأثیری چه حسابرسی شده اصالح هایروشدارد که بیان می 

در فاکتورهای ریسک تقلب عوامل و وجود در صورت ، شد داده نشان 2و  1سؤاالت   بوسیله که همانطور

های تخصصی و فنی متناسب با آن در جریان حسابرسی توسط حسابرس )تغییر روشبدون اجرای سازمان، 

ریسک حسابرسی را مقدار باالیی از  رسد نتایج به طرز غیرقابل انتظار، به نظر میحسابرسی ((MAPدر 

های تخصصی را برای کاهش ریسک تأثیر چنین رویه، 3شماره  سؤال ما مطابق با براین اساس .دهدنشان می

ر باورهای فرض شده براب نشان داده شده ارزش  4شماره  همانطور که در جدول یم.کنبررسی می حسابرسی

 (MAP)  های حسابرسی اصالح شدهرویه فرض شده است و این مقدار برای 1 که در سؤال است با مواردی

 .برای سطوح باورها بررسی شده است 6/5 و 4/5و  2/5درسطح 

 دهندهنشان که را ممکن قرمزهای پرچم حسابرسان -1: که دهدمی نشانمشخصاً  را موضوع 2 مورد این

و  تخصصی حسابرسی رویه اجرای -2 و اندکرده شناسایی را باشد صفر غیر مقدار تواندمی تقلب ریسک

 .باشد میپاسخگو هاییریسک چنین این برای شده انتخاب خاص طور به کهمتناسب با رویداد 
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 4جدول شماره 

 تحقیق 3های اعتقادی برای بررسی سؤال شماره مقادیر باورها و ارزش
 

 هاورباارزشهای 

 برای برابر در شواهد و ارتباطات / منابع              
 هاعامل ریسک تقلب برای هیچ یک از مشوق 0.0 0.0

- 0.0 R1 
 هیکپارچمدیریت عامل ریسک تقلب برای  ..0تا  0.0از  0.0

- 0.0 R2 

 هاعامل ریسک تقلب برای هیچ یک از فرصت 0.0 0.0

 (map)حسابرسی  روشهایاصالح  0.0 -0.0 -0.0 0.0

 

 قابل طرز به تواندمی (MAP) های حسابرسیتغییر در روش اجرای که دهدمی نشان 2 شماره شکل

 های حسابرسیتفسیر روش برای باورها مقدار اگر مثال، برای . دهد کاهش را حسابرسی ریسک ایمالحظه

(MAP) برسد 24/5 مقدار حداقل به تواندمی حسابرسی ریسک برسد، 6/5 سطح تا بتواند. 

 7جدول شماره 

3RQ. 
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 .کند پیدا کاهش درصد 42 اندازه به رسد یعنیمی 14/5 مقدار تا حسابرسی ریسک مقدار حداقل 1RQ در

 ای کاهش در یک حسابرسی خواهیم داشت.همچنین مقدار قابل مالحظه

 حسابرسی تغییر در روش، قابل دستیابی نبود و قدرت شواهد مهیا شده بوسیله %0مقدار دلخواه فرض شده 

(MAP)   تغییر در روشای برای ها تنها با مقدار قابل مالحظهبنابراین این تحلیل -6/5و  4/5و  2/5درحد 

این تواند که ریسک حسابرسی را تا یک سطح قابل قبولی کاهش دهد. می 50/5در حد  ( Map) حسابرسی

 نشان داده شده است.کامالً  2در شکل شماره موضوع 

 2RQ: چیست؟ مدیریت درستکاری و هافرصت و مدیریت درستکاری و هامشوق بین متقابل رابطه اثرات 

 ارزش اثرات و نتایج 2RQ باشند داشته وجود که است ممکن همزمان طور به 2R و 1R که همانطور

 1R اگرچه .کندمی بررسی شرایطی چنین در را هافرصت ها،مشوق مدیریت، درستکاری با مرتبط اعتقادات

 دو این که شودمی باعث فرضیات زیسا ساده اما باشند، مستقل هاارزش مقابل در که رسدمی نظر به 2R و

 .باشند برابری ارزشدارای  رابطه

 .داشتیم 1RQ در که نیست هاآن مشابه شده داده نشان 3 جدول در که همانطور ماندهباقی فرضیات

 

 3جدول شماره 

 2سؤال شماره بررسی برای  / باورهاهای اعتقادیارزش
 

 هاورو با شهاارز

 برای لباقت در و ارتباطات منبع رخداد و شواهد              

 هاعامل ریسک تقلب برای هیچ یک از مشوق 0.0 0.0

- 0.0- 0.0- 0.0 R1 
 عامل ریسک تقلب برای مدیریت یکپارچه ..0تا  0.0از  0.0

- 0.0- 0.0- 0.0 R2 

 هابرای هیچ یک از فرصتعامل ریسک تقلب  0.0 0.0

 (map)اصالح روشهای حسابرسی  0.0 0.0

 

 حداقل/ افزایش ، 2Rرابطه برای اعتقاد ارزش بر عالوه شده، داده نشان 6 شماره شکل در که همانطور

 درو  است آمده بدست R2R=1= 2/5 برای 26/5 تا 22/5 بین دسترس قابل حسابرسی ریسک مومینیم

 برای داشتیم حسابرسی ریسک نتایج در افزایش از توجهی قابل سطح اگرچه ، 2Rو 1R از باالتر سطوح

 6/5 =1=R2R همانطورکه- افزایش درصد 62بود یعنی  00/5تا  34/5 از حسابرسی ریسک در افزایش 

 که هستند باالتر مدیریت درستکاری برای مفروض هایارزش برای حتی هاریسک این دهدمی نشان شکل

 .باشد می 2/5  از کمتر مقدارشان



 20misham.ir –بیست میشم دات آی آر 

 

25 
 

 

← 3RQ  های حسابرسی اصالح شده بر روی ریسک حسابرسی چیست؟روشاعمال تأثیرات 

و تخصصی و  کارشناسی هایرویه اجرای بدون تقلب ریسک فاکتورهای وجود 2R و 1R توسط همانطورکه

 در انتظاری غیرقابل طرز به نتایج منتج به کسب زیاد بسیار احتمال به (MAP) های حسابرسیاصالح روش

 در را کارشناسی هایرویه چنین تأثیرات 3RQ اساس براین شد. خواهد حسابرسی کریس از باال سطحی

 مانند مفروض اعتقاد ارزش 4شماره  جدول دهد، مطابق بامورد بررسی قرار می حسابرسی ریسک با ارتباط

اصالحات  برای باور ارزش مقادیربدان اشاره کردیم ولیکن درخصوص  1RQ در که است هاییهمان

 دهیم.می قرار بررسی مورد  6/5و  4/5، 2/5 سطح در آن را (MAP) های حسابرسیروش

خود  قرمزهای پرچم حسابرسان که حالی در -1 دهد کهمی نشان رابطه را بشرح زیر 2موضوع نیز  ایننتایج 

 حسابرسی رویه یک اجرای -2اند و را شناسایی کرده باشدمی صفر غیر تقلب ریسک وجود دهندهنشان را که

 اند.هایی انتخاب نمودهو تخصصی را برای پاسخگویی به چنین ریسک کارشناسانه

 

 4جدول شماره 

  3های پرسش نسبت به سؤال شماره باورها/ ارزش
 

 باورها یشهاارز

 برای برابر در ارتباطات رخداد و و منبع               

 هاامل ریسک تقلب برای هیچ یک از مشوقوع 0.0 0.0

- 0.0 R1 
 گی مدیریتامل ریسک تقلب برای یکپارچوع ..0تا  0.0از  0.0

- 0.0 R2 

 هاامل ریسک تقلب برای هیچ یک از فرصتوع 0.0 0.0

 (map)حسابرسی  کار اصالح روشتغییر یا  0.0 -0.0 -0.0 0.0

 

 ایمالحظه قابل طور به  (MAP) های اصالحی در حسابرسیروش اجرای که دهدمی نشان 2 شماره شکل

های اصالحی تغییر روش برای / باورهااعتقاد ارزش اگر مثال برای کاهش دهد. را حسابرسی ریسکتواند می

 24/5 حداقل از تواندمی حسابرسی ریسک باشد یافتنی دست 6/5 سطح در بتواند (MAP) برای حسابرسی

یعنی به  45/5نیز از  حسابرسی ریسک تا کاهش یابد ترپایین به 1RQ در های اصالحی حسابرسیروش

 خواهد صورت حسابرسی ریسک در ایمالحظه قابل کاهش آنجا در همچنینیابد.  کاهش درصد42میزان 

  %0سی معادل ریسک حسابر فرضی دلخواه ارزش پذیرفت در این حالت توجه به این نکته ضروری است که

 و تغییر در روش انجام کار حسابرسی  شده آماده شواهد قدرتتوجه به  با اطمینان حسابرسی( 50%)

(MAP)  قابل دستیابی نیست. 6/5و  4/5، 2/5 سطح در 
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/ باورها و اصالح روش اعتقاد ارزش بیشتر مقدار یک با تنها که دهدمی نشان جدول بیشتر تحلیل و تجزیه

داد و  کاهشتا سطح قابل قبول  تواندمیرا  حسابرسی ریسک مقادیر %50 حدود در (MAP) حسابرسی

 نشان داده شده است. 2این موضوع در نمودار پایینی شکل شماره 

 جای به اماکند شناسایی می را تقلب ریسک فاکتورهای حسابرسی شده داده نشان باالیی نمودار همچنین

اقدام به  تقلبی، رفتارهای شناسایی در مورد (MAP) اصالح روش کار حسابرسی بصورت تخصصی اجرای

 نماید.می حسابرسی سنتی هایرویه میزانافزایش 

 همانند .بگذارند تأثیر حسابرسی هایشکست نوع و میزان در توانندمی ایشناخته نشده هایحیطه چنین

 .هادارایی از سوءاستفاده یا و مالی هایصورت تقلب با ارتباط در ارزیابی در ناکافی مدارک و شواهد

 گیرینتیجه

 AICPA در که جدیدی نویسپیش در که حسابرسی ریسک روی بر را تقلب مثلث تأثیرات مقاله این در

 .ادیمقرار د و کنکاش بررسیمورد را  ه استگرفت قرار بحث، مورد

 ه استگرفت قرار بحث دمور همکاران و ریگهمونت توسط ی کهجدید مقاله در تقلب مثلث عناصرهمچنین 

 رابطه حسابرسی، ریسک روی بر را آن اثرات و قرار دادیم تحلیل و تجزیهمورد  خاص طور به را ،(2002)

 هایرویه با مدیریت درستکاری و هامشوق و مدیریت درستکاری و هافرصت بین و مدیریت درستکاری بین

 مورد بررسی قرار دادیم.بصورت کامل  را حسابرسی

 با شده تقویت حسابرسی هایرویه از هاییمدل از سری یک ،تأثیرات عوامل مذکور تحلیل و تجزیه برای

 در که بود SAS-82 از قبل خطی پایه مدل دهندهنشان اولیه مدل .تقلب مثلث) عناصر ترکیبات افزودن

 پیش و  SAS-82 هاینیازمندی کامل مدل که حالی در شدنمی بندیمدل صداقت به تقلب ریسک آن

و مورد استفاده قرار  توسعهرا  (شدمی شامل را ، SAS-82 تعدیل برای شده گرفته نظر در جدید نویس

 کار به تحقیقاتی سؤال 3 بهو همچنین جهت اخذ جواب نسبت  مورد 3 بررسی برای هامدل این .دادیم

 مطالعات هامدل این ند.داشت تمرکز تقلب مثلث عنصر سه داخلی بطهار روی بر سؤاالت این که شدند گرفته

 با تقلب ریسک به مربوط فرضیات با مرتبط مدرکی هایگره و صریح اظهارات کردن اضافه بوسیله را قبلی

 و تجزیه برای .دادند توسعه بگذارند تأثیر تقلب ریسک بر است ممکن که فاکتورهایی میان رابطه بررسی

 ریسک برای ارزیابی هیچ اینکه فرض با را SAS-82 بیانیه شماره از قبل حسابرسی مدل ابتدا ما تحلیل

 خطی پایه مدل یک عنوان به بحث این از استفاده با قرار دادیم و بررسیرا مورد  است نشده اجرا تقلب

مدل تحت  در باشدمی هافرصت و مدیریت درستکاری ها،مشوق شامل که را تقلب مثلث از ترکیباتی سپس

 فرض رابطه این .قرار دادیم بررسیمورد  را ،هامشوق و درستکاری بین ، 1Rرابطه اثر و همچنین 1RQعنوان
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 تنها نه و دهد نشان را درستکاری از باالیی سطح تواندمی مدیر یک هامشوق از پایین سطوح در که کندمی

 تالش کند. هاآن کاهش برای تواندمی حتی و بخورد شکست هاییمشوق چنین به پاسخگوییدر  تواندمی

 کنندهعنقا بسیار توانندمی هامشوق که مدیر همانبرای  اگرچه ها،مشوق از در صورت وجود سطح باالیی

 این .داشت خواهد دنبال به را هافعالیت این بالقوه هایپاداش و نیتفتد خطر به مدیریت صداقت که باشند

مشوق چنین ساختن برای راهی تا تواندمی ترپایین سطح در درستکاری با مدیر که کندمی مشخص رابطه

 .کند پیدا موجود هایقمشو افزایش یا و هایی

دارای  پایین سطح یک در حسابرسی ریسک کنترل در و است مهم مدیریت درستکاری که حالی در

 بین R)1 (رابطه یک حضور در دهدمی نشان 2 شکل از حاصله شواهد که همانطور اهمیت است

 :یابدمی افزایش حسابرسی ریسک مدیریت درستکاری و هامشوق

 قابل مقدار یک به تواندنمی حسابرسی ریسک پس دارد، وجود مدیریت درستکاری درباره اگر شکی واقع در

 0شماره  شکل آنچه مثل شوند اجرا شده اصالح حسابرسی مناسب هایروش اینکه مگر ،کاهش یابد قبول

 است. شده داده نشان

  بیشتر بسیاری -2 شماره بیان شده در سؤالمطابق با متن – رد رابطه از باالیی سطح در حتی موجود اثرات

 اضافه کردیم. خود کاری چارچوب به را هافرصت /درستکاری 2R رابطه و ما در این خصوص شودمی

 رابطه این مثال برای کندمی ایجاد هافرصت و درستکاری بین طرفه دو ممکن ارتباط یک 2R رابطه

 بسیار توانندمی هافرصت مدیریت یک برای هافرصت از در صورت وجود سطح باالییکه  کندمی مشخص

 مشخص همچنین رابطه این -رود باال تقلب ریسک و بیفتد به خطر مدیریت درستکاری و باشد کنندهقانع

 موجود هایفرصت افزایش یا و ساختن برای را هاییراه تواندمی درستکاری از پایین سطح با مدیر که کندمی

 .کند جستجو

 درنتیجه حسابرسی ریسک دارند، وجود رابطه از نوع هر که زمانی که دهندمی نشان هاتحلیل و تجزیه 

 .رودمی باال بسیار

و  قبول قابل سطح یک تا را حسابرسی ریسک کاهش نتایج این با شد دیده  6شماره  درشکل که همانطور

 در تأثیر این تر خواهد بود.بسیار سختبرای حسابرس  حسابرسی شده اصالح و خاص هایرویه اجرای بدون

 .باشدمی تربرجسته بسیار 2R و 1R باالی مقادیر

 فرض اگر و باشد، داشته وجود مدیریت درستکاری درباره شک ایذره اگر حتی که دهندمی نشان نتایج این

 مقدار به تقلب ریسک ،بیفتد خطر در تواندمی هافرصت و هامشوق به توجه با مدیریت درستکاری که کنیم

 .یابدمی افزایش توجه قابل
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 سنتی سطح یک تا تواندنمی هرگز حسابرسی ریسک شدهاصالح مناسب حسابرسی هایروش اجرای بدونو 

 .کند پیدا کاهش قبول قابل

برای  فرآیند حسابرسی و کشف تقلب بودن مؤثر جهت شده اصالح حسابرسی هایرویهچگونگی  :3RQ در

 تقلب ریسک فاکتورهای بر حسابرسی شواهد که هنگامی قبول قابل سطح یک تا حسابرسی ریسک کاهش

 را بررسی کردیم. کنندمی داللت هافرصت و هامشوق دوی هر حضور بر

 تحت حسابرسی ریسک روی بر را شده اصالح حسابرسی های رویه اثر و نتیجه دهدمی نشان 2شماره  شکل

 دهد.را نشان می باشند داشته وجود (2/5تر از )پایین 2R و 1R بین ایرابطه نوع هر که فرض این

نتیجه  کهداشته باشد  وجود شواهد بیشتری شده اصالح حسابرسی هایرویه که هنگامی که است واضح

 .کندمی پیدا کاهش حسابرسی یکخواهد بود و بدین ترتیب زمان  تقلب وجود عدم بر مبنیمربوطه 

 اگرچه .یابدمی کاهشریسک حسابرسی  ،یابدمی افزایش مدیریت درستکاری برای شواهد که قتیو همچنین

 پشتیبای را تقلب وجود عدم که شواهدی به دستیابی و مناسب شده اصالح حسابرسی هایرویه اجرای بدون

 .یافت نخواهد کاهش تا یک سطح قابل قبول بطور معمول حسابرسی ریسک کنند،می

 2002) ترنر و ماک. )باشدمی قبلی مطالعات در آمده بدست نتایج مشابه شرایط این

 هارویه) بوسیله را تقلب وجود ریسک کرد شناسایی حسابرس حسابرسی، واقعی موارد مطالعات از یکی در

 (شده؟ اصالح حسابرسی

 نتیجه در مالی غلط اظهار هیچ که ادعا این برای پشتیبانی از  (55/5) باالیی سطح رویکرد این اگرچه

 این برای پشتیبانی از کمی مقدار که هاییتست چنینرسد به نظر می و کندمی آماده ندارد وجود هااخط

 کند.را پشتیبانی می ندارد وجود تقلبی که را ادعا

 مقدار به حسابرسی ریسک سطحرسد به نظر می د،باش داشته وجود 2R و 1R روابط اگر مواردی چنین در 

 اشته وجود 2R و  1R مربوط به شرایط است که فرض این با رفت و این نتیجه خواهد باال انتظاری غیرقابل

 .باشند

 بسیار مدارک و شواهد بایستمی حسابرسی شده اصالح هایرویه که دهدمی نشان ما انتظار تحلیل و تجزیه

 قابل و منطقی سطح یک تا حسابرسی ریسک اینکه از قبل ( بدین ترتیب50/5) یعنی کنند آماه را قوی

 شواهد به دستیابی باشندمی توسعه اولیه مراحل در کارشناسانه های رویه اینکه به توجه با کاهش یابد قبول

 .باشد برانگیز چالش کار یک تواندمی قدرتی چنین با حسابرسی
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 تقلب مثلث عناصر ترکیب برای معینی روش یک آن، به مرتبط هایتحلیل و تجزیهو  ما هایمدل نتیجه در

  .کندمی آماده حسابرسی یک روی بر هاآن اثر و ارزیابی

 شده اصالح مناسب هایرویه و حسابرسی تیم یکحسابرسی  نقشه به بایستمی ارزیابی روش چنین

 قرار قبول قابل سطح حسابرسی در ریسککمک کند تا اینکه  کند کنترل را حسابرسی ریسک تا حسابرسی

 پانل در که ترکیب سه بین ارتباط در تقلب مثلث مفهوم از پشتیبانی و تحلیل و تجزیه این نتیجه .بگیرد

 کاری فاز" فعالیت تخصصی و به عنوان نوع این بیان می دارد و است شده داده نشان حسابرسی اثربخشی

 .گرددمی معرفی حسابرسی به و شودعنوان می "تخصصی
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