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 چکيده

امروزه حسابرسان با مسؤليتي سخت تر از قبل، بدليل رشد فزاینده بانک ها، مواجه اند، و 

این مسئوليت همچنان دارای یک رشد مثبت است، زیرا مردم بيشتر از قبل دسترسي و 

وني الزامات قانآگاهي به خدمات بانکي دارند. حسابرسان در شرایطي که تحت فشار زماني، 

کار، اعمال کنترل شدید از طرف سرپرستان و الزامات صاحبکاران هستند، تصميمات و 

رفتارهای غير اخالقي به مراتب بيشتری خواهند داشت . در تحقيق حاضر برآنيم تا به 

بررسي تاثير فشار محدودیت زمان، رفتار ناکارآمد حسابرس، تشخيص تقلب و نقش فناوری 

فرآیند حسابرسي )مطالعه ی موردی بانک پارسيان( بپردازیم. نوع کار اطالعات در 

تحقيقاتي کاربردی و روش تحقيق در این پژوهش، توصيفي از نوع پيمایشي مي باشد. 

نفر مي  60جامعه آماری تحقيق حاضر شامل کليه حسابرسان بانک پارسيان، که حدود 

يری نداریم. در این تحقيق از روش باشند. بدليل محدود بودن جامعه ی آماری نمونه گ

سود برده شده  0.814سوال با روایي صوری و پایایي  25کتابخانه ای و پرسشنامه ای با 

تجزیه و تحليل گردیدو نتایج نشان داد: تمام  lisrel و  spssو نهایتا با دو نرم افزار 

 مورد تایيد واقع شد. 0.95فرضيات در سطح اطمينان باالتر از 

محدودیت زمان، پيچيدگي وظيفه، فناوری اطالعات، رفتار  :يديکل واژگان

 .حسابرسي، تشخيص تقلب
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 3فرزین خوشکار، 2مجيد مرادي، 1وحيد محمد پور ورقه

 .دانشجوی کارشناسي ارشد حسابداری موسسه آموزش عالي ناصر خسرو، ساوه، ایران 1
 .اصر خسرو، ساوه، ایرانعضو هيات علمي گروه حسابداری موسسه آموزش عالي ن 2
 .مدرس گروه حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالي ناصر خسرو، ساوه، ایران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 مجيد مرادي

بررسی تاثير فشار محدودیت زمان، رفتار ناکارآمد حسابرس، 

تشخيص تقلب و نقش فناوري اطالعات در فرآیند حسابرسی 

 )مطالعه ي موردي بانک پارسيان(
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 مقدمه

گردد، به طوری که نتوانند ارزیابي پيچيدگي فعاليت اجرای رفتارهای نامطلوب به دليل افزایش بار کاری را موجب مي

 ي، پيش بيني احتمال ورشکستگي و بروز بحران هایحسابرسان در کشف تقلب های مالحسابرسي کيفيت باال را فراهم کنند. 

( کيفيت 2008غير منتظره نقش با اهميتي دارند. آنها باید اظهار نظر حرفه ای مستقلي به صاحبکاران ارائه کنند .)ليو و یانگ ، 

( از 2010کاران ،موسسات حسابرسي ميباشد .)پينو و هم اظهارنظر حسابرسان از جمله معيارهای موثر در ماندگاری و بقای 

طرفي، کيفيت خدمات فراهم شده تا حد زیادی به رفتارهای حسابرسان در حين انجام وظایف شان بستگي دارد .)چان و 

ناکارآمد حسابرسان  ( نگراني از رفتارهای 2000طبق یافته های تحقيقات هيئت حسابداران رسمي آمریکا ) (2009همکاران ، 

اکارآمد ميتواند تاثيری سو در زمينه کسب درآمد، کيفيت تکميل پروژه بر مبنای زمانبندی رو به گسترش است. رفتارهای ن

در موقعيت هایي که رسيدن به اهداف  (2012انجام شده، و ارزیابي درست عملکرد کارکنان داشته باشد .)پينو و همکاران، 

مکن است ضروری نيز به نظر برسد .)دانلي و همکاران سازماني و فردی از راه معمول ممکن نيست ، اعمال رفتارهای ناکارآمد م

( از طرفي، این رفتارها ميتواند عکس العملي به محيط استرس بار ناشي از کنترل های شدید مدیریتي باشد. )چان و 2003، 

کس العمل های ( به عبارت دیگر مي توان رفتارهای ناکارآمد حسابرسي را در واقع ع2006؛ دانلي و همکاران، 2009همکاران، 

ناکارآمد به محيط )مانند سيستم کنترلي( تعریف کرد. استفاده از برنامه های حسابرسي، بودجه )فشار( زماني و نظارت های 

، پينو 2013از جمله عوامل ایجاد کننده ستاختار کنترل قوی در محيط سازمان مي باشند .)هيات و تيلور،  مستقيم و دقيق 

ان در شرایطي که تحت فشار زماني، الزامات قانوني کار، اعمال کنترل شدید از طرف سرپرستان و (حسابرس2012و همکاران، 

الزامات صاحبکاران هستند، تصميمات و رفتارهای غير اخالقي به مراتب بيشتری خواهند داشت . بنابراین انتظار بر این است 

ماني مورد تردید است، و همچنين در محيط های با اعمال که در موقعيت های غير منتظره که ر سيدن به اهداف فردی و ساز

( اینگونه رفتارها ی 2013؛ استتتونبر و اهمن ،2013نظارت شدید، بروز رفتارهای ناکارآمد تشدید گردد .)یوئن و همکاران ، 

، پينو و 2015ناکارآمد دارای تاثير مستقيم و غير مستقيم در کيفيت حسابرسي هستند.)اسپينو ساپایک و بارینکوا،

تواند کيفيت حسابرسي را به طور مستقيم و غير مستقيم کاهش دهيد. رفتار حسابرسي اختالل عملکردی مي (2012همکاران،

از  شود.کاهش کيفيت حسابداری با جمع آوری ناکافي شواهد حسابرسي، تغيير روند حسابرسي و عدم تکميل مشاهده مي

مستقيم بر کاهش کيفيت حسابرسي در حال بررسي است. عوامل بسياری بر رفتار سوی دیگر، رفتار حسابرسي با اثر غير 

 یدهند که فشار مثل بودجههای استرس مرتبط با شغل توضيح ميگذارند. چهارچوبحسابرسي اختالل عملکردی اثر مي

وقتي  ی زمانيمل است. فشار بودجهی زماني یکي از عواتواند رفتار فرد را تغيير دهد. فشار بودجهزماني و فعاليت پيچيده مي

ی حسابرسي دارای زمان محدود باشند. محدودیت زماني با شرکت حسابرسي در افتد که حسابرسان در اجرای برنامهاتفاق مي

یک عامل دیگر پيچيدگي فعاليت است. ( 2016، اسوانبرگ و اوهمن،1982شود.)آلدرمن و دیتریک، روند حسابرسي ایجاد مي

رس شود. پيچيدگي فعاليت درک حسابسبب کاهش کيفيت تصميم گيری و صرف زمان بيشتر در تصميم گيری مياین عامل 

 باشد. )چن ودر ارتباط با فعاليت اجرا شده با محدودیت توانایي، محدودیت حافظه، و محدودیت تجزیه و تحليل مسائل مي

 (2015همکاران،

 

 بيان مساله
تر از قبل، بدليل رشد فزاینده بانک ها ، مواجه اند، و این مسئوليت همچنان دارای  امروزه حسابرسان با مسؤليتي سخت

یک رشد مثبت است، زیرا مردم بيشتر از قبل دسترسي و آگاهي به خدمات بانکي دارند. با این وجود، این گسترش سریع، 

نداردهای حسابدهي و حاکميت شرکت را کاهش رگوالتورهای خود را به تسليم شدن، اثر و دامنه نظارتي را تضعيف کرده و استا

( رفتار حسابرسي ناکارآمد مي تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم کيفيت مميزی را 2007، 1داده است.)ایکپفان؛ اودوالرو

( ، از 2،2016کاهش دهد. کاهش کيفيت مميزی به طور مستقيم از جمله شواهد نقص حسابرسي است. )اسوانبرگ و اوهمان
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یگر، رفتار حسابرسي که اثر غيرمستقيم بر کاهش کيفيت حسابرسي دارد، زمان کم گزارش است. یکي دیگر از عوامل سوی د

پيچيده وظایف است. این عامل مي تواند کيفيت تصميم گيری را کاهش دهد و زمان بيشتری را در تصميم گيری صرف کند. 

مربوط به یک کار با محدودیت توانایي، محدودیت حافظه و (. پيچيدگي وظيفه، ادراک حسابرس 2015)چن و همکاران، 

(. پيچيدگي وظيفه ممکن است حسابرسان ناشي از رفتارهای 2007، 3محدود کردن مشکالت تجزیه و تحليل است. )جمياله

هند.)یوان و ائه دنامطلوب ناشي از افزایش حجم کار مي باشد، به طوری که آنها نميتوانند ارزیابي حسابرسي را با کيفيت باال ار

 ( 2013، 4همکاران

فناوری اطالعات تأثير قابل توجهي بر برنامه ریزی حسابرسي، فرآیند مميزی، ارزیابي مميزی و اسناد حسابرسي دارد. 

رفتار ها ممکن است ناشي از فن آوری باال باشد که باعث مي شود حسابرسان عملکرد خود را در درک کليدی کسب و کار 

( همچنين رشد سریع و پيشرفت در حوزة تجارت الکترونيک، کاربرد 2001و همکاران، 5دهند.)بيرستاکت مشتری بهبود

کارتهای بانکي را به عنوان ابزاری کارا برای انجام تعامالت الکترونيک افزایش داده است. در کنار همين رشد، تراکنش های 

( تقلب کارت بـانکي موضوعي حياتي  2013ميشرا و همکاران، تقلب آميز نيز به صورت روز افزوني در حال افزایش است. )

است که هزینه های شایان توجهي برای بانک ها و مؤسسه های صادرکنندة کارت به دنبال دارد. سيستم های کشف تقلب با 

 ایجاد قابليت توسعهقابليت تمييزدادن داده های تقلب آميز از داده های قانوني و نمایان کردن رفتارهای متقلبانه همراه با 

 ( 2011راهبردهای مناسب، در کاهش تأثير آن برای تصميم گيرندگان و کسب وکارها بسيار حياتي هستند. )گای و همکاران، 

 

 اهميت موضوع
فساد اداری معيشت شهروندان در یک جامعه را به سختي مي اندازد و وضعيت بيکاری را بدتر مي کند و تصویر یک ملت 

، 6را کاهش مي دهد و در نتيجه، بخش بالقوه بخش بانکي را در رشد و توسعه اقتصادی تضعيف مي کند. )ایدوالر و شهروندانش

( معتقدند که شاید هيچ کدام از موارد تقلب جدی تر و واضح تر از بخش بانکي نباشد که بر اساس 2010، 7، اوگونلي2010

انک را در کنترل تقلب ها دانستند. تقلب های بانک ممکن است پس از اثر آن، آنها یکي از بزرگترین دالیل منفعت و ناراحتي ب

(. در کشورهای دیگر، تحقيقات 2014، 8فساد جهاني باشد، اما در کل مي تواند بر سالمت مالي بانک ها تاثير گذارد )کرول

ادة اعتباری از این کارت ها رایج گسترده ای در خصوص استفاده از کارتهای اعتباری صورت پذیرفته است، اما در ایران استف

نيست و اغلب تنها به صورت کارت پرداخت برخط استفاده ميشود. عالوه بر اینکه در عمل نيز، سامانه های کشف تقلب فعالي 

در کشور وجود ندارند و حتي نسبت به سایر کشورها، تحقيقات در این زمينه بسيار اندک است.)وثوق، تقوی فرد و البرزی، 

1393)  

( استدالل مي کنند که سه مفهوم از استرس مرتبط با شغل وجود دارد. آنها عوامل استرس زا، 2001کوپر و همکاران )

فشار بودجه و نتيجه کار هستند. استرس بر روی روانشناسي، عوامل فيزیکي و رفتار فردی )سوء ها( تأثير مي گذارد و نتيجه 

ار ، ویژگي های محيط کاری و رفتار فردی را تهدید مي کند.)جورج و همکاران، ( گفت فشار ک1975حاصل مي گردد. کاپالن )

(. با در نظر گرفتن وضعيت حاکم بر داده های بزرگ، به ویژه امکان ناپذیری اجرای بسياری از الگوریتم ها روی آن، 2015

 د. یادآوری ميشود که اصوالً داده ها زمانيتحقيقات صورت گرفته در کشور و سایر نقاط دنيا در این زمينه، بسيار محدود ميشون

بزرگ ناميده ميشوند که سرعت تغيير، حجم و گوناگوني آنها بسيار بيشتر از توان سيسـتم فناوری اطالعات موجود برای 

(کارت های بانکي یکي از اهداف مناسب برای متقلبان شناخته مي  2013بازیابي، ذخيره، تحليل و پردازش باشد. )لوشن، 

مقدار شایان توجهي پول برداشت کند، در حاليکه  وند؛ زیرا چنانچه متقلبان موفق شود، در زمان بسيار کوتاهي مي تواندش
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( همانگونه که گفته شد هدف مهم، شناسایي 2015اغلب این برداشت در روزهای بعد شناسایي ميشود. )زری پور و همکاران، 

(؛ به این معنا 1391زماني ممکـن پـس از رخ دادن است. )نصيری و همکاران،  سریع تقلب و توقف آن در کوتاه ترین فاصلة

که بتوان بي درنگ آزمایش داده های تراکنش را انجام داد و رفتارهای مبهم کاربر را قبل از تکميل تراکنش کشف کرد. )حلوایي 

ن به شکل شایان توجهي زمان مقدور را بـرای ( ایـن انتقال پردازش داده از بعد به قبل از ذخيره سازی آ 2014و همکاران، 

ارزیابي تقاضاهای جدید از سيستم و به کارگيری تصميم دقيقي برای کشف تقلب، کاهش ميدهد. )همان( شایان ذکر است که 

( 2015روش های کشف تقلب آماری به دو زیرشاخة با سرپرستي و بدون سرپرستي تقسيم ميشوند )زری پور و همکاران، 

پوزولو، کائلن، لوبرین، واترشوت و  -دغدغه های پژوهشگران انتخاب رویکرد مناسب تر از ميان این دو است. )دال یکي از

( از یک سو الگوریتم های با سرپرستي به برچسب گذاری تراکنش های قبلي نياز دارند و معموالً تنها به  2014بونتمپي،

( از سوی دیگر، روش های  2014پوزولو و همکاران، -ود مي شوند )دالالگوهای تقلبي ای که در گذشته رخ داده است، محد

غيرسرپرستي از طبقة تراکنش ها استفاده نمي کنند و مي توانند رفتارهای تقلب آميز جدید را نيز شناسایي کنند. به عالوه، 

. هزینة محاسباتي زیادی  1 درخصوص هر نوع روشي که از رویکردهای با سرپرستي استفاده ميکند، انتقادهایي وارد است:

.انحراف های ناشي از انتخاب نمونه ميتواند سبب بروز  3.زمان الزم برای برچسب زدن به مشاهدات جدید زیاد است؛  2دارند؛ 

(  تحقيق حاضر بررسي تاثير فشار محدودیت زمان،  2005خطا در برچسب های داده های آموزش شود . )فوآ و همکاران،

حسابرس، تشخيص تقلب و نقش فناوری اطالعات در فرآیند حسابرسي )مطالعه ی موردی بانک پارسيان( مي  رفتار ناکارآمد

 باشد که نتایج بررسي موارد فوق مي تواند در جهت ارتقای مباحث حسابرسي و کاهش تقلب استفاده خواهد شد.

 

 پيشينه تحقيقات

 تحقيقات داخلی

فهوم تقلب و بررسي آثار بکارگيری استانداردهای حسابرسي در افشای اطالعات ( در پژوهشي واکاوی م1396شعری آناقيز) 

بيان کردند: تقلب، پدیدهای است که  1393تا  1386گزارشگری مالي متقلبانه در بورس اوراق بهادار تهران طي سال های 

ی یک امر مالي انجام شده انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در صورت های مالي را شامل مي شود و توسط طرف ها

است. همچنين گزارشگری مالي متقلبانه که با مواردی همچون تحریف یا تقلب در صورت های مالي سروکار دارد، که در سال 

های اخير بسيار مورد توجه سرمایه داران و همچنين خود حسابداران قرار گرفته است. زیرا از یک سوء ميزان ریسک سرمایه 

جه به تقلب هایي که در صورت های مالي رخ مي دهد را کاهش مي دهد و از یک سوء اعتبار حسابداران را داران را با تو

زیرسوال مي برد. از این رو حسابداران سعي در هرچه محکم تر کردن حسابرسي صورت های مالي بر طبق یک قاعده و اصول 

تر کاهش دهند. از آنجا که در ایران مدلي که بتواند این مهم محکم دارند تا درصد انحرافات را در گزارش های مالي هرچه بيش

را بر اساس مقتضيات کشور امکانپذیر سازد موجود نمي باشد، در این تحقيق سعي بر این موضوع شده است تا با توجه به 

 تقلب های مالي استاندارادهای موجود حسابرسي مدلي طراحي شود تا مرجعي قابل استناد برای حسابرسان ایراني باشد تا

 .صورت گرفته را بادرصد بيشتری کشف و ضبط کنند

های بانکي با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری های کارت( در پژوهشي کشف تقلب در تراکنش1395تقوا  وهمکاران)

با این  انکي، حجم تراکنشخصوص در صنعت بهای الکترونيکي، بهافزون استفاده از کارتداده بيان کردند: با رشد روزدر بزرگ 

سرعت افزایش پيدا کرده است. در این پژوهش، پس از مشخص کردن مدل پياده سازی، بيان دستورالعمل ها و ها نيز بهکارت

عالوه، ذات مالي به  .به منظور اجرای مدل انتخاب شد 5نفر برحسب جدول  37تدوین فرم های الزم، جامعة آماری متشکل از 

حل نگاشت سبب ایجاد مطلوبيت تقلب در این حوزه شده است. تحقيق حاضر با رویکرد پردازش موازی و راه هااین کارت

های بانکي استفاده کرده است. برای این منظور، کارت کاهش، از شبکة عصبي مدل کوهونن برای کشف ناهنجاری در تراکنش

عملکرد  های دیگرآميز و قانوني پيشنهاد شد که نسبت به روشبها به تقلبندی تراکنشحلي برای طبقهدر مرحلة نخست راه

شدة نگاشت آمده از تبدیل شبکة کوهونن به فرم استفادهدستبهتری از خود نشان داد. در مرحلة بعد، روش پيشنهادی به
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ضات هایي با مفرودر تراکنشرود که انتظار ميطوریکاهش، توانست قابليت مناسبي را از نظر زمان اجرا به نمایش بگذارد؛ به

 سازی شودخوبي پيادهداده بهبزرگ

ب رسد تقلهای بانکي معتبرِ کشور وجود ندارد، به نظر مي( هرچند آمار دقيقي از تقلب در کارت1393وثوق و همکارانش )

سيستم بانکي کشور تبدیل  چندان دور به یکي از معضالتتواند در آیندة نههای بانکي روند رو به رشدی دارد و ميدر کارت

کارا نياز  هایيشود. متأسفانه هنوز در کشورمان تحقيقات مناسبي در این خصوص صورت نگرفته و سيستم بانکي مدل یا مدل

رایج در  هایهای بانکي را تضمين کند. لذا در این پژوهش، پس از شناسایي انواع تقلبدارد که بتواند امنيت استفاده از کارت

بندی های عصبي مصنوعي، مدلي برای طبقهگيری از شبکههای متقلبانه، با بهرهسازی تراکنشهای بانکي و شبيهارتزمينة ک

های سالم و متقلبانه )مشکوک به تقلب( ایجاد شد. این مدل که از نوع شبکة عصبي پرسپترون چندالیه ها به تراکنشتراکنش

درصد، عملکرد نسبتاً خوبي در 99داخلي کشور است، توانسته است با دقت  بر اینکه مبتني بر سيستم بانکياست، عالوه

شده در های ارائهشدة این پژوهش و نتایج مدلبندی مزبور داشته باشد. با مقایسة معيارهای ارزیابي عملکرد محاسبهطبقه

 سبي برخوردارند.مطالعات دیگر، مشخص شد معيارهای ارزیابي عملکرد پژوهش حاضر از روایي و پایایي منا

 تحقيقات خارجی

( در مطالعه تاثير فن آوری اطالعات و فشارهایي از قبيل محدودیت زمان و پيچيدگي وظيفه، رفتار 2017اومار و همکاران)

ناکارآمد حسابرس بر حسابرسي بيان کردند. این مطالعه نشان مي دهد که آیا رفتار مميزی ناخوشایند بر تشخيص تقلب تاثير 

( مورد تجزیه و SEMحسابرس در جاکارتا جمع آوری و با استفاده از مدل معادالت ساختاری ) 81رد. داده ها از مي گذا

تحليل قرار گرفتند. نتایج نشان مي دهد که برخي از تأثيرات در بودجه زمان و پيچيدگي وظيفه رفتار حسابرسي ناکارآمدی 

ار حسابرسي ناکارآمد تاثير نمي گذارد. این نتایج همچنين نشان مي دهد تاثير مي گذارد در حاليکه فناوری اطالعات بر رفت

که رفتار حسابرسي ناکارآمد تاثير منفي بر شناسایي تقلب دارد. چارچوب استرس نيز نشان مي دهد که شرایطي که )استرس( 

د. فشار )بودجه زماني و پيچيدگي را بر روانشناسي، عالئم فيزیکي و رفتار فردی )سویه ها( تأثير مي گذارد و نتيجه مي ده

وظيفه( شرایطي است که اثرات مثبت و منفي بر رفتار فردی مي گذارد. فشار مي تواند افراد را ناراحت کند و در رفتار آنها 

 شتاثير بگذارد و یا آنها را تحریک کند تا بهترین فرصت را بگيرند حتي اگر کارشان از مشکالت زیادی برخوردار باشد. افزای

 رفتار حسابرسي ناکارآمد، توانایي حسابرسان را برای شناسایي خيزش های مادی در گزارش مالي کاهش مي دهد.

( در پژوهشي تأثير حسابداری قانوني بر مبارزه با تقلب در صنعت بانکداری نيجریه بيان کردند: 2016ریموند و همکاران)

ا فعاليت های جعلي به منظور حصول اطمينان از عملکرد خوب مدیریت این مطالعه تأثير حسابداری قانوني را در مبارزه ب

شرکت در بخش بانکي نيجریه تعيين مي کند. دو فرضيه مطابق با اهداف مطالعه صورت پذیرفت. روش بررسي مورد استفاده 

( پاسخ 55اه و پنج )قرار گرفت و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. اطالعات جمع آوری شده از نمونه پنج

دهندگان از بانک های تجاری در ایوکي، ایالت انامرا و با مقياس پنج نقطه ای ليکرت مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. دو 

مورد آزمایش قرار  t-testبا استفاده از تکنيک های آماری  20.0نسخه  SPSSفرضيه فرموله شده با استفاده از نرم افزار 

العه در ميان دیگر حسابرسي های قضایي، ابزار موثر برای رسيدگي به جنایات مالي در سيستم بانکي است. گرفتند. این مط

همچنين مميزی قانوني در حصول اطمينان از حاکميت شرکتي در سازمان های شرکتي ضروری بود. بر این اساس، در این 

سابداری قانوني را به منظور تشویق تالش دیگر حرفه ای مطالعه توصيه مي شود در ميان دیگر بانک آپکس نياز به خدمات ح

 در کاهش فعاليت های جعلي به منظور حصول اطمينان از حاکميت شرکت در بخش مالي توصيه مي شود.

به این نتيجه ميرسد، از عوامل مهمي که  "ارزش حسابرسي و تاریخ اقتصادی بازار "( در پژوهشي با عنوان 2015تن )

خشي حسابرسي و به تبع آن کاهش ارزش حسابرسي ميشود ظهور حسابرسي مبتني بر ریسک و افزایش باعث کاهش اثرب

 پيچيدگي کسب و کار مي باشد.

( علل تقلب در بانک ها به دو عامل عمومي تقسيم شده اند: عوامل نهادی یا داخلي و عوامل محيطي یا 2014یوسنيده ) 

از نظر صالحيت فني و قدرت  -بارتند از: حجم کار بيش از حد، کارکنان ضعيف اجتماعي / خارجي. علل ناسازگاری تقلبات ع

http://www.joas.ir/


 14 -31، ص  1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

داری ابکارکنان، ناکافي بودن یا عدم آموزش کارکنان، فرهنگ مدیریت ضعيف، نااميدی، زیرساخت مالي نامناسب، ضعف حس

 و سيستم های کنترل داخلي 

 

 اهداف تحقيق
  فتن رفتار حسابرسي بانک پارسيانتعيين تاثير فشار محدودیت زمان بر نادیده گر -1

  تعيين تاثير پيچيدگي وظيفه بر رفتار ناکارآمد حسابرسان بانک پارسيان -2

 . تعيين تاثير فناوری اطالعات بر رفتار ناکارآمد حسابرسان بانک پارسيان -3

 .تعيين تاثير رفتار ناکارآمد حسابرسان بر توانایي تشخيص تقلب در بانک پارسيان -4

 

 سؤاالت تحقيق
 آیا تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فشار محدودیت زماني و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد؟ -1

 آیا تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين پيچيدگي وظيفه و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد؟ -2

 وجود دارد؟ آیا تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فناوری اطالعات و توانایي تشخيص تقلب -3

 

 مدل مفهومی تحقيق
فشار محدودیت زمان؛ پيچيدگي وظيفه، فناوری اطالعات به عنوان متغير مستقل و توانایي تشخيص  در تحقيق حاضر 

تقلب به عنوان متغير وابسته و رفتار حسابرسي به عنوان متغير تعدیلگر در نظر گرفته شده و برای اندازه گيری متغيرها از 

 ق ساخته در طيف ليکرت استفاده خواهد شد.پرسشنامه محق

 

 متغير مستقل                                     متغير تعدیل گر                         متغير وابسته       

 

 

 

 

 

 

 
 (2017منبع مدل: برگرفته از )اومار، 

 

 فرضيات تحقيق
 دودیت زماني و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد.تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فشار مح .1

 تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين پيچيدگي وظيفه و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد. .2

 تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فناوری اطالعات و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد. .3

 

 تعریف واژگان
و ایجاد استرس در کار است. این عامل مي تواند کيفيت تصميم گيری را کاهش دهد محدودیت زمان: از عوامل پيچيدگي 

 (2015و زمان بيشتری را در تصميم گيری صرف کند. )چن و همکاران، 

 فشار محدودیت زمان

 پيچيدگي وظيفه
 رفتار حسابرسی

 تفناوری اطالعا

 توانایي تشخيص تقلب
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پيچيدگي وظيفه: پيچيدگي وظيفه مي تواند حجم کاری را افزایش دهد به طوری که مي تواند کيفيت تصميم را کاهش 

چيدگي کار ، حجم کاری حسابرس را تحت تاثير قرار مي دهد. و کارحسابرس را برای ارزیابي حسابرسي دهد. بنابراین، سطح پي

 ( 2013و همکاران، 9دشوار مي سازد.)یوئن

سروکار دارد تا تبدیل،  افزارنرم و های الکترونيکيرایانه فناوری اطالعات: فناوری اطالعات با مسائلي مانند استفاده از

 (2017به شکلي مطمئن و امن انجام پذیرد. )اومار،  اطالعات بازیابي و انتقال ،پردازش ذخيره، حفاظت،

تشخيص تقلب: تقلب، پدیدهای است که انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در صورت های مالي را شامل مي شود 

همچون تحریف یا تقلب  و توسط طرف های یک امر مالي انجام شده است. همچنين گزارشگری مالي متقلبانه که با مواردی

در صورت های مالي سروکار دارد، که در سال های اخير بسيار مورد توجه سرمایه داران و همچنين خود حسابداران قرار گرفته 

است. زیرا از یک سوء ميزان ریسک سرمایه داران را با توجه به تقلب هایي که در صورت های مالي رخ مي دهد را کاهش مي 

 (1396ء اعتبار حسابداران را زیرسوال مي برد. )شعری آناقيز،دهد و از یک سو

رفتار حسابرسان: حسابرسان اغلب با رفتار ناکارآمد در انجام فرایند حسابرسي عمل مي کنند. رفتار حسابرسي ناکارآمد 

ي کاهش منوعي رفتار حسابرسي در انجام برنامه های حسابرسي است که مستقيم و غير مستقيم کيفيت حسابرسي را 

 (2011، 11، پاینو و همکاران2011، 10دهد.)دونلي و همکاران
 

 روش تحقيق
با توجه به اینکه هدف از این تحقيق، بررسي تاثير فشار محدودیت زمان، رفتار ناکارآمد حسابرس، تشخيص تقلب و نقش 

ا که است چر ر تحقيقاتي کاربردیفناوری اطالعات در فرآیند حسابرسي )مطالعه ی موردی بانک پارسيان( مي باشد، نوع کا

هاى این تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختى و معلوماتى که از طریق تحقيقات بنيادى فراهم شده براى رفع نيازمندى

 دها، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاى سطح زندگى انسان مورسازى ابزارها، روشبشر و بهبود و بهينه

 گيرند و روش تحقيق در این پژوهش ، توصيفي از نوع پيمایشي مي باشد. استفاده قرار مى

 

 جامعه آماري و تعيين حجم نمونه
 نفر مي باشند. 60جامعه آماری تحقيق حاضر شامل کليه حسابرسان بانک پارسيان، که حدود 

جامعه مورد بررسي قرار گرفت و از سرشماری  بدليل محدود بودن جامعه ی آماری نمونه گيری نداریم و کليه افراد

 استفاده گردید.

 

 ابزار جمع آوري اطالعات
در این تحقيق عالوه بر روش پرسشنامه ای از روش کتابخانه ای نيز سود برده شده است. پرسشنامه این پژوهش حاوی 

 سوال مي باشد که توسط حسابرسان تکميل شده است. 25
 

 متغيرها در پرسشنامه مستخرج از مقاله : سواالت مربوط به 1جدول 
 

 سواالت در پرسشنامهشماره  تعداد سواالت متغير ردیف

 5-1 5 فشار محدودیت زمان 1

 10-6 5 پيچيدگي وظيفه 2

 15-11 5 فناوری اطالعات 3

                                                           
9 Yuen 
10 Donelly et al 
11 Paino et al 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 20-16 5 توانایي تشخيص تقلب 4

 25-21 5 رفتار حسابرسي 5

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

بار پرسشنامه( : شایان ذکر است برای سنجش روایي پرسشنامه تحقيق حاضر از روایي صوری )نظرات )اعت 12روایي

 متخصصين و اساتيد راهنما و مشاور همچنين خبرگان و اساتيد حاضر متخصص( بهره گرفته شده است.

ده آلفای کرونباخ استفاده گردی)اعتماد پذیری پرسشنامه (: در این تحقيق به منظور تعيين پایایي آزمون از روش  13پایایي

رود. کند به کار ميگيری ميهای مختلف را اندازهگيری که خصيصهاست. این روش برای محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه

های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه های هر زیرمجموعه سوالبرای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 کنيم. رد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه ميک

 
2

1

2

1
1 S

s

J

J
r

n

j

j







 
 که در آن : 

  Jهای پرسشنامه یا آزمون = های سئوالتعداد زیر مجموعه

  = Sj2ام J واریانس زیر آزمون 

  = S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون 

 انجام مي گردد.  SPSS 23ر افزايت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمگيری قابلبنابراین به منظور اندازه
 

 نتایج حاصل از آزمون آلفاي کرونباخ: 2جدول 

 

  

 

شان مي دهد ابزار مي باشد که ن 814/0همانطور که مشاهده ی شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها  برابر با 

اندازه گيری از پایایي الزم برخوردار بوده و در اینصورت مي توان بهتر به نتایج آن اعتماد نمود. به عبارت دیگر اجزای دروني 

 مقياس )گویه ها( دارای همبستگي  قابل قبولي با یکدیگر هستند.

 

 ها داده توصيفی تحليل و تجزیه
درصد مرد  71.7ده است. نتایج تحقيق نشان مي دهد کهافراد تحقيق نشان داده ش فراواني و فراواني نسبي نوع جنسيت

درصد افراد در بازه ی سني  25.0سال، 30-20افراد در بازه ی سني  11.7درصد افراد مورد تحقيق زن هستند. که  28.3و  

نتایج پرسشنامه سال به باال هستند. 50افراد در بازه ی سني  20.0سال و نهایتا  50-40افراد در بازه ی سني  43.3سال،  30-4

افراد دارای مدرک  11.7افراد دارای مدرک فوق ليسانس و نهایتا  16.7افراد دارای مدرک ليسانس،  71.7نشان مي دهد 

افراد دارای سابقه  31.7سال،  10-5افراد دارای  8.3سال،  5-1افراد دارای سابقه ی خدمتي  11.7و همچنين  دکتری هستند.

سال سابقه ی  20افراد باالتر از  15.0سال و نهایتا  20-15افراد دارای سابقه ی خدمتي  33.3سال،  15-10ی خدمتي 

 خدمتي دارند.

 

                                                           
12 Validity 
13 Reliability 

 تعداد سواالت آلفای کرونباخ

0.814 25 
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 اسميرنوف  -تحليل آزمون کولموگروف

قرار داشتند و از نظر نرماليته، تمام متغير   %5در تحقيق حاضر تمام متغيرها سنجيده شد، تماما در سطح خطای کمتر از 

 ابراین از آزمون آماری رگرسيون برای سنجش ميزان تاثير متغيرها استفاده شده است.ها نرمال بودند، بن
 

 اسميرنوف –: نتایج آزمون کولموگروف  3جدول 
 

 
فشار محدودیت 

 زمان

پيچيدگي 

 وظيفه
 فناوری اطالعات

توانایي تشخيص 

 تقلب
 رفتار حسابرسي

 60 60 60 60 60 تعداد

 ميانگين

 انحراف معيار

 3.9567 4.1227 4.3357 4.3206 4.1119 

 .74025 .62202 .51053 .59201 .65522 

 قدر مطلق

 مقدار مثبت

 مقدار منفي

 .167 .093 .146 .152 .139 

 .079 .079 .097 .126 .088 

 -.167 -.093 -.146 -.152 -.139 

 139. 152. 146. 093. 167. اسميرنوف -کولموگروف 

 147. 110. 080. 100. 500. تي دو طرفهآزمون  

 

 تحليل متغير هاي فرضيه هاي تحقيق 

 فرضيه هاي تحقيق

 تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فشار محدودیت زماني و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد. .1
 

 خالصه مدل -4جدول  

 

 دوربين واتسون خطای برآورد ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين همبستگي مدل

1 .762 .613 .211 .58214 1.507 

 

 :  آنوا 5جدول 
 

 .ضریب خطا آمارهF ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 

 000. 74.646 25.297 1 25.297 رگرسيون

   339. 58 93.194 باقي مانده

    59 118.491 کل

 :ضرایب 6جدول 
 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

Tب خطاضری آماره. 
B ضریب بتا خطای استاندارد 

 

 004. 2.896  358. 4.036 )مقدار ثابت(

 000. 8.640 762. 085. 735. فشار محدودیت زمان

 0.00 6.258 0.74 0.32 560. رفتار حسابرسي
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 : برازش مدل فرضيه ي اول 1شکل 
 

 بين متغيرها وجود دارد.  ( نشان مي دهد همبستگي0.762( )4همبستگي در جدول )مقدار ضریب 

است، بنابراین متغير مستقل به خوبي متغير وابسته را تبيين  0.05چون مقدار)ضریب خطا( کمتر از  (4)در جدول 

وجود دارد. همينطور این جدول نشان مي دهد که  1)محاسبه( مي کند. بين متغيرها، رابطه خطي معني داری با درجه آزادی 

 ،( مي باشد و نسبت به مقادیری که مدل تبيين کرده یا نشان ميدهد باالتر از حد متوسط است93.194عدد )مقدار باقيمانده 

کوچکتر  ( ، مقدار ضریب خطا6از آنجایي که در جدول ) یعني متغير مستقل، متغير وابسته را در حد باالیي تبيين مي کند .

د و فرضيه صفر رد مي شود. متغير وابسته را بر اساس متغير مستقل +  مي باش2و باالتر از  -2پایين تر از  Tو مقدار  0.05از 

 طبق معادله زیر مي توان نشان داد:

 = توانایي تشخيص تقلب 4.036( + 0.735+فشار محدودیت زمان* 0.560)رفتار حسابرسي*

 بنابراین فرضيه تایيد مي شود.

 ایي تشخيص تقلب وجود دارد.تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين پيچيدگي وظيفه و توان .2
 

 خالصه مدل  -7جدول 

 

 دوربين واتسون خطای برآورد ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين همبستگي مدل

1 .993 .855 .151 .60357 1.933 

 آنوا -8جدول 
 

 .ضریب خطا آمارهF ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 
 000. 50.261 18.310 1 18.310 رگرسيون

   364. 58 100.181 باقي مانده

    59 118.491 کل
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 ضرایب  -9جدول 
 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

Tضریب خطا آماره. 
B ضریب بتا خطای استاندارد 

 

 000. 13.846  198. 2.735 )مقدار ثابت(

 000. 7.090 993. 049. 348. پيچيدگي وظيفه

 002. 4.186 366. 54. 741. رفتار حسابرسي

 

 
 

 برازش مدل فرضيه ي دوم - 2شکل 
 

چون  (8)( نشان مي دهد همبستگي بين متغيرها وجود دارد. در جدول 0.993) (7)در جدول  مقدار ضریب همبستگي

ين کند. ب است، بنابراین متغير مستقل به خوبي متغير وابسته را تبيين )محاسبه( مي 0.05مقدار) ضریب خطا( کمتر از 

عدد وجود دارد.همينطور این جدول نشان مي دهد که مقدار باقيمانده  1متغيرها، رابطه خطي معني داری با درجه آزادی 

( مي باشد و نسبت به مقادیری که مدل تبيين کرده یا نشان ميدهد باالتر از حد متوسط است، یعني متغير مستقل، 100.181)

پایين  Tو مقدار  0.05کوچکتر از  (، مقدار ضریب خطا9تبيين مي کند .از آنجایي که در جدول )متغير وابسته را در حد باالیي 

+  مي باشد و فرضيه صفر رد مي شود. متغير وابسته را بر اساس متغير مستقل طبق معادله زیر مي توان 2و باالتر از  -2تر از 

 نشان داد:

 = توانایي تشخيص تقلب 2.735 ( +0.348+پيچيدگي وظيفه* 0.741)رفتار حسابرسي* 

 بنابراین فرضيه تایيد مي شود.

 تاثير رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فناوری اطالعات و توانایي تشخيص تقلب وجود دارد. .3

 

 

http://www.joas.ir/


 14 -31، ص  1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 : خالصه مدل10جدول 
 

 دوربين واتسون خطای برآورد ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين همبستگي مدل

1 .889 .736 .032 .64456 2.024 

 آنوا -11جدول 
 

 .ضریب خطا آمارهF ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 

 000. 10.202 4.239 1 4.239 رگرسيون

   415. 58 114.252 باقي مانده

    59 118.491 کل

 ضرایب  -12جدول 
 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

Tضریب خطا آماره. 
B ضریب بتا تانداردخطای اس 

 

 000. 12.653  260. 3.291 )مقدار ثابت(

 002. 3.194 889. 062. 199. فناوری اطالعات

 000. 6.14 745. 054. 365. رفتار حسابرسي

 

 
 

 برازش مدل فرضيه ي سوم -3شکل 
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وجود دارد. در جدول ( نشان مي دهد همبستگي باالیي بين متغيرها 0.889) (10)در جدول  مقدار ضریب همبستگي

است، بنابراین متغير مستقل به خوبي متغير وابسته را تبيين )محاسبه( مي کند.  0.05چون مقدار)ضریب خطا( کمتر از  (11)

وجود دارد. همينطور این جدول نشان مي دهد که مقدار باقيمانده  1بين متغيرها، رابطه خطي معني داری با درجه آزادی 

غير یعني متت، اشد و نسبت به مقادیری که مدل تبيين کرده یا نشان ميدهد باالتر از حد متوسط اس( مي ب114.252عدد )

و  0.05کوچکتر از  (، مقدار ضریب خطا12از آنجایي که در جدول ) مستقل، متغير وابسته را در حد باالیي تبيين مي کند .

ر رد مي شود. متغير وابسته را بر اساس متغير مستقل طبق معادله +  مي باشد و فرضيه صف2و باالتر از  -2پایين تر از  Tمقدار 

 زیر مي توان نشان داد:

 = توانایي تشخيص تقلب 3.291( + 0.199+فناوری اطالعات* 0.365)رفتار حسابرسي* 

 بنابراین فرضيه تایيد مي شود.

 

 نتيجه گيري
یت زماني و توانایي تشخيص تقلب تاثير مثبت دارد. رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فشار محدودنتایج نشان مي دهد 

 فشار محدودیت زماني و توانایي تشخيص تقلبرفتار حسابرسي بين  %95نتایج بدست آمده حاکي از تاثير با سطح اطمينان 

له با صمي باشد. که با افزایش در ))فشار محدودیت زماني(( افزایش در))توانایي تشخيص تقلب(( بوجود مي آید. نتایج حا

(، 1999(، هلمن، ترسپ و سيموال)2016(، هوانگ، ژو، یانگ و فنگ)2016وانگ، زین و وانگ )تحقيقات اخير از جمله تحقيقات 

(، گاندری و همکاران 2017(، اومار و همکاران)1391رودپشتي)(، 2016(، باسي)2016ریموند و همکاران)(، 2014اولزووسکي)

 همراستا مي باشد.( 2015وور، هانسن و سيدل)( و گل2013(، هایت و تيلور)2007)

نتایج  رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين پيچيدگي وظيفه و توانایي تشخيص تقلب تاثير مثبت دارد.نتایج نشان مي دهد 

مي باشد. که  پيچيدگي وظيفه و توانایي تشخيص تقلب رفتار حسابرسي بين %95بدست آمده حاکي از تاثير با سطح اطمينان 

با افزایش در ))پيچيدیگي وظيفه(( افزایش در))توانایي تشخيص تقلب(( با تعدیلگری ))رفتار حسابرسي(( بوجود مي آید. نتایج 

(، هوانگ، ژو، یانگ و فنگ 2016(، وانگ، زین و وانگ )2017اومار و همکاران)حاصله با تحقيقات اخير ازجمله تحقيقات 

 همراستا مي باشد. (2017مار و همکاران)( و او2004(، استوارت و پراویت)2016)

نتایج  رفتار حسابرسي بر روی رابطه بين فناوری اطالعات و توانایي تشخيص تقلب تاثير مثبت دارد.نتایج نشان مي دهد 

مي باشد. که  فناوری اطالعات و توانایي تشخيص تقلبرفتار حسابرسي بين  %95بدست آمده حاکي از تاثير با سطح اطمينان 

افزایش در ))فناوری اطالعات(( افزایش در))تشخيص تقلب(( با تعدیلگری ))رفتار حسابرسي(( بوجود مي آید. نتایج حاصله  با

( و شعری 1395تقوا  وهمکاران) (،1393( و وثوق و همکارانش )1395تقوا وهمکاران)با تحقيقات اخير از جمله تحقيقات 

 راستا مي باشد.هم( 1390برزیده و خيراللهي)، (1396آناقيز)
 

 پيشنهادات

 پيشنهادات ناشي از نتایج تحقيق:

با توجه به نتایج حاصل از تحقيق پيشنهاد مي شود: همه افراد در سازمان با مدیریت زمان آشنا گردند. افراد سعي  -1

ده شود. کنند کارها را در زمان معين انجام دهند. به ميزان الزم برای کارهای مختلف در سازمان زمان اختصاص دا

سعي شود برای انجام کارها آنها را به زمان دیگری موکول نشود. حسابرسان زمان مناسب برای انجام کارها اختصاص 

دهند. تمام فعاليت های سازمان با برنامه قبلي انجام  شود. برنامه های کلي سازمان هدفمند انجام  شود. گزارشگری 

 های ماهانه در اسرع وقت انجام شود.

خود را از طریق سازمان های  R&Dهای جه به نتایج حاصل از تحقيق پيشنهاد مي شود: سازمان برخي از پروژهبا تو -2

دهد. سازمان به مشتریان خود کمک کند تا موقعيت ارزشي خود را مجدداً طراحي گذاری و توسعه خارجي سرمایه

تسهيم، و بکارگيری دانش به وجود آورد. سازمان، مند برای شناسایي، خلق، ذخيره، -کنند. سازمان، فرایند های نظام
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برای شناسایي، جمع آوری و نگهداری اطالعات دارائيهای دانشي و منابع دانشي در کل سازمان؛ یک مخزن دانش 

ایجاد کند. سازمان فرمول سود خود را مجددا طراحي کند. در سازمان بين افراد و رؤسا و سرپرستان وفاداری وجود 

 . داشته باشد

با توجه به نتایج حاصل از تحقيق پيشنهاد مي شود: زیرساخت فناوری اطالعات سازمان، با راهبرد مدیریت دانش  -3

سازمان هماهنگ باشد. در سازمان، همه افراد به رایانه دسترسي داشته باشند. سرعت توسعه خدمات جدید در سازمان 

ایندهای مدیریتي باال رود. اینترانت سازمان )یا یک شبکه های جدید در فربسيار باال رود. سرعت پذیرش تکنولوژی

مشابه آن(، به عنوان یک منبع اصلي ارتباطات در کل سازمان؛ برای پشتيباني انتقال دانش یا تسهيم اطالعات، 

استفاده  شود. رفتارهای نامناسب افراد کنترل گردد، چرا که موجب ایجاد تقلب در گزارش های مالي مي شود. 

 شگری ها بدون سهل انگاری و با دقت تمام انجام شود.گزار

 

 پيشنهادات تحقيقات آتی

 بررسي نقش فشار محدودیت زمان بر دیگر مسائل سازماني، تا مشکالت سازمان به حداقل برسد. .1

 بررسي پروژه های رفتار حسابرسان همگام با تغييرات سازماني، تا به اثربخشي سازماني برسيم. .2

شار محدودیت زمان، رفتار ناکارآمد حسابرس، تشخيص تقلب و نقش فناوری اطالعات در فرآیند فانجام تحقيقات  .3

 در کل جامعه آماری و سازمان های مشابه دیگر برای استفاده بهينه از نتایج تحقيقات.حسابرسي 
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