
27| شماره چهل و دو | تابستان 261397  شماره چهل و دو | تابستان 1397|

كنترل های داخلی اثر 
بخش در سازمان ها و 
شــركت ها، مانع هر 
گونه تقلب و فســاد 
مالــی خواهد شــد چراكه تقلب و 
فســاد مالی منجر به پای درآمدن 
ســازمان ها و تحمیــل هزینه های 
به  منجر  حتی  چشــمگیر  حقوقی 
بازارهای  در  اعتمــاد  رفتن  بین  از 
منفی  آثار  و  می شــود  ســرمایه 
ســازمان ها  اعتبار  و  شــهرت  بر 
می گــذارد. بنابراین تحقیق حاضر 
داخلی  كنترل های  نقش  بررسی،  به 
مالی  و فساد  تقلب  از  پیشگیری  بر 
كاربردی،  نوع  از  تحقیق  می پردازد. 
روش تحقیق تحلیلی - پیمایشــی 
آماری، حسابرســان  و جامعــه ی 
و  كشــور  محاســبات  دیــوان 
حسابرسان مستقل و عضو جامعه ی 
هستندكه  ایران  رسمی  حسابداران 
به منظور كســب دیدگاه های آنان 
فرضیه ی  یك  شامل  پرسشنامه ای 
و 21  و دو فرضیــه ی فرعی  اصلی 
به صورت  و  طراحی شــد  ســؤال 
از اعضای  نفر  تصادفی میــان 180 
جامعه، در سال 1395توزیع گردید 

توسط  پرسشنامه   159 نهایت  در  و 
اعضای نمونــه تكمیل و جمع آوری 
روش های  از  اســتفاده  با  و  گردید 
آماری )آزمون دو جمله ای و آزمون 
t( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
كه نتایج تحقیق، فرضیه های تحقیق 
را تأیید كرد و نشان داد كه استقرار 
در  مطلوب  داخلــی  كنترل هــای 
پیشگیری از تقلب وفساد مالی مؤثر 
است. بنابراین مدیران جهت نیل به 
اهداف سازمان، بایستی توجه دقیق 
و افزون تــری به كنترل های داخلی 

داشته باشند. 

1. مقدمه
امــروزه توجه بــه كنترل های داخلی 
باید از اهداف اصلی واحد های اقتصادی 
تلقی شــود زیــرا اســتقرار كنترل های 
داخلی مناسب باعث دقت عمل و كارایی 
حســابداری  اطالعاتی  سیســــتم های 
شده و از سوءاستفاده از اموال و دارایی ها 
جلوگیــری می كند و همچنین ســبب 
افزایش قابلیت اتــكای اطالعات مندرج 
در صورت های مالی خواهد شد )ودیعی 
و كوچكی، 1387( بنابراین، برای تحقق 
رسالت اصلی شــركت، حفظ سودآوری 

و بــه حداقل رســاندن رویدادهای غیر 
منتظره، داشتن اطمینان بیش تر نسبت 
بــه آمار و ارقــام حســابداری و اجرای 
كامل سیســتم و روش های صحیح مالی 
و اداری، وجــود یک سیســتم كنترلی 
ضروری به نظر می رســد )بولو، 1380(. 
مدیران بــرای انجام وظیفه مباشــرتی 
خود به اســتقرار یک سیستم اثر بخش 
كنترل داخلی بــه عنوان جزئی الینفک 
از سیســتم مدیریت كارآمد، نیاز دارند 
)نظــری و صیــادی، 1393(. واحد های 
اقتصادی كه كنترل هــای داخلی را در 
ســازمان خــود بخوبی طراحــی و اجرا 
می كننــد می تواننــد از معضالتــی كه 
ممكن اســت پدید آید در امان باشــند 
)قاســمی، 1390(. لذا نبود كنترل های 
داخلی اثر بخش نه تنها بر عملیات واحد 
تجاری، بلكه بر كیفیت گزارشگری مالی 
كــه عاری از هر گونــه تخلف و تقلب و 
فســاد مالی باشــد، تأثیر منفی بر جای 
مــی گذارد. بــه همین دلیل شــناخت 
كنترل های داخلی و استقرار كنترل های 
داخلی مناســب در شــركت بــر عهده 
مدیران بوده كه مدیران با اســتقرار این 
كنترل های داخلــی اثر بخش می توانند 
باعث افزایش كارایی، كاهش ریســک از 

نقش كنترل های داخلی
در پیشگیری از تقلب و 
فساد مالی
علی خوزین - جمال محمدی
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دارند، تقلب های بــزرگ موجب از پای 
درآمدن سازمان ها، زیان های بزرگ برای 
ســرمایه گذاری ها، تحمیــل هزینه های 
حقوقی چشــمگیر، توزیــع ناعادالنه ی 
منابع و خدشــه واردكــردن به اخالق 
و فرهنــگ درســت كاری و محكومیت 
افــراد كلیــدی و از بین رفتــن اعتماد 
در بازارهای سرمایه شــده و ایجاد آثار 
منفی بر شــهرت و اعتبار سازمان هاست 
كه اســتقرار كنترل های داخلی مناسب 
می توانــد یک عامل بازدارنــده از تقلب 
و هر گونه فســاد مالی باشد )محمدی، 

 .)1387

2. مبانــی نظری و پیشــینه ی 
تحقیق

الف( مبانی نظری تحقیق
2-1. مفهــوم و تعریــف كنترل 

داخلی
كنترل داخلی یک رویداد یا وضعیت 
خاص نیست بلكه مجموعه ای از اقدامات 
متوالی و فراگیر اســت كــه به همه ی 
فعالیت هــای ســازمان نفوذ و تســری 
پیدا می كنــد )كاویانی، 1394(. انجمن 
 ،)ICAEW( حســابداران خبره انگلستان
دربرگیرنده ی  را  داخلــی  كنترل هــای 

دست دادن دارایی ها و حصول اطمینان 
معقــول از قابلیت اعتمــاد صورت های 
مالــی و رعایــت قوانین ومقــررات در 
 .)1391 )محمــدی،  شــوند  شــركت 
كنترل داخلی، سیســتمی پویا است كه 
انواع ریســک ها وانحراف از سیاســت ها 
و رویه ها را پوشــش می دهد )كاویانی، 
1394(. كنترل داخلی فرایندی بنیادی 
و پویاســت كه به طور مداوم با تغییرات 
رو در روی ســازمان خود را هماهنگ و 
منطبق می ســازد )خوزیــن وهمكاران، 
1396(. مدیریــت و كاركنــان در همه 
ســطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این 
فرایند هستند تا ریسک ها را شناسایی و 
از دســتیابی به رسالت سازمان و اهداف 
كلی آن، اطمینان معقول كســب كنند 
)اوگنــوا ودیگــران1، 2007(. از دیدگاه 
كنترل های  راهبــری شــركت ها،  نظام 
داخلی به عنوان بخشــی از سازمان باید 
نســبت به انواع خطرهایی كه ســازمان 
با آن روبه رو اســت، واكنش نشان دهد 
)چیــن و دیگــران2، 2014(. از جمله 
مواردی كــه باعث تهدید پیشــرفت و 
توســعه و رفاه اجتماعی می شود »تقلب 
و فســاد مالی« اســت. امــروزه همه ی 
ســازمان ها در معرض خطــر تقلب قرار 

داخلی  و حسابرسی  اجرایی  كنترل های 
و حتــی كل نظام كنترلــی اعم از مالی 
و غیــر مالی تعریف می كند كه توســط 
مدیریت به منظور اداره ی امور ســازمان 
بــه صورت منظــم جهــت اطمینان از 
رعایت فعالیت هــای مدیریت و حفاظت 
از دارایی هــا و تضمین دقــت و اعتبار 
مدارك وســوابق اســتقرار می یابد و از 
طرفی انجمن حسابداران خبره ی امریكا 
)AICPA(، كنترل های داخلی را شــامل 
طرح ســازمانی و كلیه قواعد و اقدامات 
هماهنگ در یک مؤسســه بــه منظور 
حفاظت از دارایی ها، اطمینان از دقت و 
اعتبار داده های حســابداری برای ترویج 
كارایــی عملیاتی و تشــویق به رعایت 
اســت،  مدیریت  مصوب  سیاســت های 
تعریــف می كند )اطهمــی، 1390(. اما 
تعریف جامع و كامــل از كنترل داخلی 
عبارت اســت از: مجموعه ای از كنترل ها 
برای دســتیابی به اطمینانی منطقی از 
دســتیابی به هدفهای سازمانی، كه این 
كارابودن  و  1-اثربخش  شــامل:  اهداف 
عملیــات 2- قابل اتكابــودن اطالعــات 
مالی و 3- رعایت قوانین ومقررات است 
)ارباب ســلیمانی وكمالی زارع، 1389(. 
لذاكنترل داخلی فرایندی جامع و فراگیر 
است كه به وسیله ی مدیریت و كاركنان 
ســازمان جریان پیدا می كنــد و برای 
شناســایی احتمال خطرات برنامه ریزی 
می شود و اطمینان معقول ایجاد می كند 
كــه در اجرای مأموریت های ســازمان، 
اهداف عمومی عملیــات )اجرای منظم 
عملیات، مبتنی بر اخالقیات و با رعایت 
اقتصــادی و كارآمدی( محقق  صرفه ی 
می شــوند و مسئولیت های پاسخ گویی و 
حساب دهی، با رعایت قوانین و مقررات 
صورت پذیرفتــه و حفاظت از منابع در 
مقابل آسیب و صدمات و سوء استفاده و 
خسارت انجام می گیرد )صابری، 1388(. 
داخلی  كنترل هــای  اهــداف  تحقق 
مستلزم وجود پنج عنصر تشكیل دهنده ی 
ساختار كنترل داخلی به شرح ذیل است: 
1- محیط كنترلی 2 - ارزیابی ریسک 
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3 - فعالیت هــای كنترلی 4 - اطالعات 
و ارتباطات 5- نظــارت و آزمون این 5 
عنصر، یــک چارچوب كلــی و حداقل 
ســطح كیفیت قابل قبول را برای كنترل 
داخلی در یک ســازمان فراهم می كند و 
برای تمام جنبه های فعالیت و عملیات، 
برنامــه ای، مالی و رعایــت اداره ی یک 
بخش ســازمان به كار مــی رود و باعث 
می شــود كه مدیــران برای گســترش 
دادن سیاســت های جزئــی، رویه هــا و 
عملیاتــی كــه بــرای فعالیت های یک 
سازمان مناسب هستند، پاسخ گو باشند 
)عباس زاده، 1390(. زمانی كه گزارش 
اثــر بخش از جانب  كنترل های داخلی 
مدیــران در رابطه با گزارشــگری مالی 
به شــكل قانون درآید، به دلیل افزایش 
تمركز بر كنترل هــای داخلی، می تواند 
منجر به بهبود كیفیت گزارشگری مالی 

شود )رستمی و كهنسال، 1394(.

2-2. تقلب و فساد مالی
تقلــب مفاهیم قانونی وســیعی دارد 
امــا به طور عمومی، فعلــی ارادی برای 
به دســت آوردن مزایــای غیرمنصفانه و 
غیرقانونی است ) حساس یگانه، 1388(. 
در فرهنگ لغت انگلیسی آكسفورد تقلب 
را فریــب غیر قانونی یا جزایی به منظور 
رســیدن به سود مالی یا شخصی تعریف 
شده است. واژه ی تقلب اصطالحی است 
دربرگیرنده ی همه ی شیوه های گوناگونی 
كه ســاخته ی اســتعداد زیركانه ی بشر 
است، همه ی شیوه هایی كه ممكن است 
فردی بر فــردی دیگر از راه نمایش های 

دروغین علیــه او به كار گیرد. در تعریف 
تقلب به هیچ قاعــده معین و ثابتی كه 
در گزاره ای فراگیر بگنجد نتوان دســت 
یافــت چرا كــه تقلب ممكن اســت به 
شــكل غافلگیر كردن، تزویر، یا ســایر 
ناروایی های به قصد فریفتن دیگری بكار 
گرفته شود. تقلب حد و مرزی به جز حد 
و مرز شــیطنت آدمی ندارد )تیموری، 

 .)1386
 تقلب از مصادیق مهم فســاد اســت 
كه عمدتاً كاربرد مالی دارد. تقلب به دو 
دسته مالی و غیرمالی تقسیم می گردد و 
تقلب مالی نیز بر اساس چارچوب جرایم 
مالی دفتر تحقیقات فدرال ایالت متحده 
به چهار دسته به شكل تصویر شماره ی 
 .)2008, 3 FBI( 1 زیر تقسیم شده است

الف( تقلب بانک: هر كسی كه به طور 
آگاهانه یــا تزویری را برای كالهبرداری 
از یک نهاد مالی برای به دســت آوردن 
پول، بودجه، اعتبار، دارایی یا سایر اموال 
متعلق یا تحت حفاظــت یا كنترل یک 
نهاد مالی به وســیله ی ادعاهای جعلی یا 
نادرســت، تالش برای اجرای آن، برای 
خود یــا دیگــران كند را تقلــب بانک 
گویند. تقلب بانک شامل تقلب در كارت 
اعتباری، پول شــویی، تقلب در جابجایی 
اســت مشــتریان  حســاب های   مبالغ 

 .)2009, 4 ULS(
ب(تقلب بیمه: تقلــب بیمه می تواند 
در بسیاری از نقاط فرایند عملیات بیمه 
رخ دهــد مانند درخواســت صالحیت، 
رتبه بندی، صورتحســاب ها، مطالبات و 
ادعاهــا. اما تقلب بیمــه ی خودرو، یكی 
از بیش ترین تقلبات صورت گرفته است 
كه یک ســری فعالیت های جعلی شامل 
صحنه ی تصادف، تعمیرات غیر ضروری 
و آسیب دیدگی های شــخصی جعلی را 

دربر می گیرد. 
ج( تقلــب اوراق بهــادار و اجنــاس: 
شــایع ترین تقلب اوراق بهادار كه امروزه 
مواجه با آن هستیم مانند تقلب در بازار، 
تقلــب در ســرمایه گذاری های پر بازده، 

تصویر یک

تقلب بانک

سایر تقلب های مالی

تقلب مالی

تقلب بیمه

تقلب اوراق بهادار و اجناس
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3 - گرایش یا دلیل تراشی: افرادی كه 
درگیر تقلب هستند قادرند برای اعمال 
فریب آمیز خود دلیل تراشی كنند و آن 
 را مطابــق قوانین اخالقی بدانند. افرادی 
كه مرتكب اعمال متقلبانه می شوند قادر 
بــه توجیه عمل خود هســتند و بعضی 
از این افــراد دارای نگــرش، ویژگی یا 
مجموعه ای از اصول اخالقی هستند كه 
به آن ها اجازه می دهد تا آگاهانه و عمداً 
تخلفاتی را مرتكب شوند )حساس یگانه، 

 .)1388
مهم ترین عامل های پیشگیری از تقلب 
وضع كنترل های داخلی مناسب، ترمیم و 
نوسازی نظام راهبری سازمانی، اشاعه ی 
اخالق ســازمانی واال، اســتقرار سامانه 
كاركنان  آمــوزش  و  ریســک  مدیریت 
است. این مهم اســت كه سازمان هایی 
كه در معرض ریسک هستند دائماً برای 
برگزار  آموزشی  دوره های  كاركنان خود 
كنند تــا با فنون پیش گیری و كشــف 
تقلب آشنا بشوند. این دوره های آموزشی 
بیش تر از این كه هزینه باشــد به نوعی 
هزینه ی  مقایسه ی  است  سرمایه گذاری 
این داده ها بــا تقلب های بالقوه و بالفعل 
قیاس جــدای از هم بــوده و پذیرفتن 
آن را حتی با چشــمان بسته هم توجیه 
می كند. هم چنین بــرای پیش گیری از 
تقلب می توان از ابزارهای نظارتی بیرونی 

هم استفاده كرد )پوریا نسب، 1390(. 

2-3. تقلب و كمیته ی حسابرسی 
ســازمان بورس اوراق بهــادار آمریكا 
بعد از كشــف تقلب در شركت مكسون 
اند رابینزدر1972و پس از برمال شــدن 
تقلب و فســاد مدیریت شركت پیرامون 
ارزیابــی موجودی كاالی پایــان دوره، 
موضــوع ایجادكمیته ی حسابرســی به 
وســیله ی مدیران مستقل را مطرح كرد 
و در 1974 بحــث افشــای فعالیت های 
كمیته ی حسابرســی و نقــش مدیران 
مستقل )غیر اجرایی( مجدداً مطرح شد. 
بعدهــا نیز آرتور لویت رئیس ســازمان 
بورس اوراق بهــادار آمریكا )1998( بر 

برنامه هــای هرمی، تقلــب ارز خارجی، 
اختالس دالالن. 

ســایر تقلب های مالی: دسته ی نهایی 
از انواع تقلب های مالی، غیر از دسته های 
مزبور را شامل می شود. تقلب شركت های 
بزرگ و تقلب بازاریابی نمونه هایی از آن 

 .)2008, FBI( است
طبــق  حســابداری  دیــدگاه  از 
 )24 )بخش  اســتانداردهای حسابرسی 
تقلب عبارت اســت از هــر گونه اقدام 
عمدی یا فریبكارانــه ی یک یا چند نفر 
از مدیــران، كاركنان یا اشــخاص ثالث 
برای برخورداری از مزیتی ناروا و یا غیر 
قانونی. تقلب در حرفه ی حسابرســی به 
دو تحریف عمدی به شرح ذیل تفكیک 

می شود: 
الف( تحریف ناشــی از گزارشــگری 
مالی متقلبانه مشــتمل بر مواردی چون 
سند سازی و دســتكاری یا تغییر سوابق 
حســابداری یا مدارك، ارائه نادرست یا 

حذف عمدی رویدادها 
ب( تحریف ناشــی از سوء استفاده از 
اختالس  مواردی چون  شامل  دارایی ها، 
دریافت هــا، ســرقت دارایی هــای ثابت 
مشــهود یا پرداخت وجــه بابت كاالها 
و خدمات دریافت نشــده كــه می تواند 
به منظــور پنهان كاری، توأم با ســوابق 
یــا مدارك ســاختگی یــا گمراه كننده 
اســتانداردهای  تدوین  )كمیته ی  باشد 

حسابرسی، 1393(. 
تحقیقات نشــان می دهد ســه شرط 
برای وقوع تقلب نیاز اســت كه به عنوان 

مثلث تقلب مطرح می شوند: 
1 - انگیــزه یا فشــار: بــه این نكته 
اشاره دارد كه مدیریت یا سایر كاركنان 
ســازمان ممكن اســت در اثر انگیزه یا 

فشار خاص مرتكب تقلب شوند. 
2 - فرصــت: شــرایطی ماننــد نبود 
كنترل های  وجــود  داخلی،  كنترل های 
غیر مؤثر یــا توانایی مدیریت برای زیرپا 
گذاشــتن كنترل ها، نبود سامانه ایمنی 
منطقــی و... فرصتی بــرای تقلب ایجاد 

می كند. 

به عنوان  توانمنــد  داخلی  كنترل هــای 
سدی در مقابل تقلبات صورت های مالی 
تأكید نمود. در همین سال سازمان خود 
انتظام بلوریبون از چگونگی تأثیرگذاری 
بیش تــر كمیته ی حسابرســی حمایت 
كرد. گزارش بلوریبون تأكید داشــت كه 
شــركت ها باید برای تشــكیل كمیته ی 
حسابرســی مســتقل با حضور حداقل 
ســه نفر آشــنا به مســائل مالی و یک 
نفر كارشــناس خبره ی مالی كوشــش 
كنند. این گزارش همچنین تأكید دارد 
كه كمیته ی حسابرســی بایــد نمایه ی 
عملیاتی خــود را در كنترل های داخلی 
تبییــن كنــد. بالفاصله پس از انتشــار 
این گزارش، بــورس اوراق بهادار آمریكا 
وكمیته ی بلوریبون تدابیر الزم را جهت 
اســتقالل اعضای كمیته ی حسابرســی 
تصویب كردند و بعــد از جریان تقلبات 
مدیریتی ســال 2002 كنگــره آمریكا، 
با تصویب قانون ســاربینز اكســلی این 
موضوع، یعنی استقالل اعضای كمیته ی 
حسابرسی قانونی شد )آشباغ5، 2007(. 
به رغم این تأكیــدات و الزامات قانونی، 
بحــران ســال 2007 نشــان داد كــه 
متأســفانه با حضور كمیته ی حسابرسی 
همچنان نرخ رشــد تقلب در شركت ها 
نگران كننده اســت این موضوع نشــان 
می دهــد كه حتــی با وجــود كمیته ی 
حسابرســی نیز پدیده ی تقلب كماكان 
تأثیــرات قابل مالحظه ای بر فعالیت های 
مالــی دارد و ازطرفــی آمارهای انجمن 
بازرســان تقلب و تقلبات كشف شده در 
بازار جهانی سرمایه موجب سلب اعتماد 
افكار عمومی از بازارهای ســرمایه شده 
اســت به طوری كه در سه ســال اخیر 
به رغــم همــه ی اقدامات مالــی و پولی 
شاخص های بازار های سهام نگران كننده 
است. لذا این سؤال اساسی مطرح است 
كه بــرای برگرداندن اعتمــاد عمومی و 
بازگشت به فرایند سرمایه گذاری مطلوب 
»چه باید كرد« بدون شک پاسخ پرسش 
فوق دو گام اساسی است كه هر دو الزم 
و مكمل همدیگرند. اولین گام عملی در 



31| شماره چهل و دو | تابستان 301397  شماره چهل و دو | تابستان 1397|

حوزه فساد و تقلب پایبندی به اخالق و 
منشور اخالقی بنگاه های اقتصادی است 
و دومین گام وجود كمیته ی حسابرسی 
اثربخش و مســتقل در شركت است كه 
وجود كمیته ی حسابرسی برای مقابله با 
تقلب از طریق ارتقای حسابرسی مستقل 
و حسابرســی داخلی و برقراری سیستم 
كنترل داخلی قوی ضرورت دارد )دوانی، 

 .)1390
لذا تقلب و فســاد مالی، باعث تحلیل 
رفتــن سیســتم و افــت عملكــرد در 
سازمان ها می شود. همچنین بر دلگرمی، 
صداقت و درســتی مدیران و كاركنانی 
كه نظــارت و كنترل در اجــرای قانون 
را برعهده دارنــد، تأثیر منفی می گذارد. 
وجــود یــک سیســتم تنظیم كننده و 
نظارتی قــوی و یک چارچــوب قانونی 
مناسب، به  خوبی می تواند باعث افزایش 
دلگرمی عمومی و كاهش ریســک فساد 
مالی در جامعه شــود. بــه همین خاطر 
اســتقرار كنترل های داخلــی اثر بخش 
یكی از عوامل جلوگیری از تقلب و فساد 

مالی خواهد بود )محمدی، 1391(. 

ب( پیشینه ی تحقیق
 جادیش پاساك6 )2007( تحقیقی با 
عنوان مدیریت ریسک، كنترل داخلی و 
آسیب پذیری سازمان ها انجام دادكه در 
این تحقیق تأثیــر فناوری و به كارگیری 
آن در ســازمان ها بر مكانســیم كنترل 
داخلی شركت ها را بررسی كرد. با توجه 
به این كه آگاهی حسابرسان از خطرهای 
امنیتــی موجود در سیســتم اطالعات 
سازمانی داخل شــركت مهم است، وی 
تــالش كرد كــه یک سیســتم امنیتی 
را برای ســازمان هایی كه در شــبكه ی 
اطالع رســانی تكنولــوژی آســیب پذیر 
هستند با استفاده از تكنولوژی اطالعات 
پیچیده در فرایند كار طراحی كند. نتایج 
تحقیق وی نشان داد كه كنترل داخلی 
می تواند به عنوان یک مكانیســم توسط 
رهبران ســازمان بر اســاس استراتژی، 
چشــم اندازها و آرمان های یک سازمان 

اســتفاده شــود، كنترل داخلی مناسب 
اجازه می دهد مدیریت ریسک سازمان از 
اثربخشی كار به شكل یكپارچه )همه با 
هم در راستای یک هدف حركت كردن( 

پشتیبانی كند. 
آنوكا جوكیپــی7 )2009( تحقیقی با 
عنوان مشــخصات و توالــی كنترل های 
داخلی در شركت ها، با تحلیل بر اساس 
تئوری اقتضایی انجام داد. یافته ها و نتایج 
این تحقیق نشان داد كه برای اطمینان 
از اثربخشــی و كارایــی فعالیت ها، قابل 
اعتماد بودن اطالعات و پیروی از قوانین 
كاربردی شركت ها به یک كنترل داخلی 
احتیاج دارند. هر چند چندین چارچوب 
كاری وجود دارد فرض می شــود كه به 
گونه های مختلف كنترل داخلی متناسب 
با ویژگی های شركت ها نیاز است كه این 
با تئوری اقتضایی مرتبط می باشــد. هر 
سازمان باید مناسب ترین سیستم كنترل 
را براساس ویژگی های اقتضائی و شرایط 

سازمان انتخاب نماید. 
 رایــت و برگــر8 )2011( در طــی 
مطالعــه ای ادعاهــای متقلبانه مدیریت 
را بررســی كردند كه نتایج بررسی های 
آنان نشــان داد هنگامی كــه مدیریت 
ادعاهای متقلبانه دارد استفاده كنندگان 
از مدل تجاری با استفاده از عملكردهای 
غیر مالی كه مربــوط به اعمال متقلبانه 
اســت، قضاوت بهتــری می كنند. نتایج 
تحقیقات داودل و همــكاران9 )2014( 
نشــان داد كه رعایت قوانین و مقررات، 
و اجرای كنترل هــای داخلی به خودی 
عاملــی جهت جلوگیری  خود می تواند 
ازفســاد و تقلب مالیو حتی باعث بهبود 
كیفیت گزارشــگری مالی شود. انجمن 
 )AICPA( حســابداران رســمی آمریكا
طی تحقیقی با عنوان علل گزارشــگری 
مالی متقلبانه انجــام داد. نتایج تحقیق 
نشــان داد كه علل اصلی گزارشــگری 
مالی متقلبانه، ضعف كنترل های داخلی 
اســت. بدین معنی كــه اگركنترل های 
داخلی در ســازمان ها ضعیف نباشــد و 
به طــور قوی تعبیه شــده باشــد منجر 

بــه ارایه ی گزارش های مالــی قابل اتكا 
و عــاری از هر گونــه تقلب و اشــتباه 
)پیترویســت و همكاران10،  خواهد شد 
2011(. همچنیــن نتایج تحقیقات هاچ 
برگ و همكاران11 )2009( نشــان داد 
كه وجــود كنترل هــای داخلی موجب 
گزارشــگری مالــی قابل فهــم، دقیق، 
صحیح و درست خواهد بود، كه این امر 
استفاده كنندگان  و  سرمایه گذاران  برای 
حیاتی بــوده و اعتماد آن ها را نســبت 
به گزارش های ارایه شــده جلب خواهد 

نمود. 
 تحقیقات اوگنواو دیگران12 )2007( 
نشان داد كه وجود ضعف در كنترل های 
داخلی در هر سازمانی باعث بروز هرگونه 
فســاد مالی و تقلب می شود. تحقیقات 
آشــباغ و دیگران13 )2008( نشان داد 
كه وجود و الزام كنترل های داخلی طبق 
قانون كوزو و قانون ســاربینزـ  اكســلی 
باعث افزایش كیفیت گزارشــگری مالی 
می شــود. نتیجه ی تحقیقــات دویلی و 
علل  درخصــوص   )2007( دیگــران14 
گزارشگری مالی متقلبانه، نشان داد كه 
عامل اصلی، ضعــف كنترل های داخلی 
بوده اســت. تحقیقات آلتمــور و بتی15  
)2010( نشان داد كه بحران مالی اخیر، 
نیــاز جامعه ی اقتصادی بــه وجود یک 
قانون كنترل داخلــی در بخش عمومی 
را كه پشــتوانه ی قانونی قوی برخوردار 

باشد، آشكار می كند. 
نیكبخت وشــیخ )1383( مطالعه ای 
اهمیت شاخص های  بررسی  راستای  در 
تقلب بالقــوه مالی انجــام دادند. نتایج 
پژوهش آنان نشــان داد كه پنج ساختار 
مهم در تقلب بــه ترتیب عوامل، ضعف 
ریســک پذیری  داخلــی،  كنترل هــای 
مدیریت،  ویژگی هــای  خطر جویــی،  و 
اقتصــادی و بــی ثباتی،  ویژگی هــای 

ویژگی های ساختاری هستند. 
قدیمی، مهرداد )1383( استانداردهای 
حسابرسی تدوین شده توسط انجمن های 
حرفه ای معتبر خارجی و نشریات داخلی 
در خصوص ارزیابــی كنترل های داخلی 
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حساس یگانه )1386( طی مطالعه ای 
در راستای ضرورت بازنگری در كنترل و 
اشاره  بانكی،  حسابرسی داخلی سیستم 
می كند كه تحوالت اخیر سامانه ی بانكی 
كه به معنای عمیق خود به جهانی شدن 
داللــت دارد، نیاز به نظارت محتاطانه را 
جهت حفظ ثبات و اطمینان در سامانه 
مالی افزایش داده اســت و این موضوع 
با وقوع بحران مالی جهانی، اهمیت صد 
چندان یافته اســت. با توجه به نزدیكی 
زمان خصوصی ســازی بانک های دولتی، 
ضــرورت دارد كه چارچوب ســامانه ی 
كاركرد حسابرســی  و  داخلــی  كنترل 
بازنگــری قرار گیرد  داخلی آن ها مورد 
و تمامی الزامات تعیین شــده توســط 
كمیتــه ی بــال در نظارت بانكــی باید 
مدنظــر قرار گیــرد. تصریــح بند »ج« 
سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی 
مبنی بر »آماده ســازی بنگاه های داخلی 
قبــل از واگذاری به منظــور مواجهه ی 
هوشــمندانه بــا قواعد تجــارت جهانی 
در یــک فرایند تدریجــی و هدفمند.« 
اهمیت بازنگری در چارچوب كنترل های 
داخلی و كاركرد واحد حسابرسی داخلی 
بانک هــای دولتی مشــمول واگذاری را 
دو چنــدان می كند. بنابراین ســامانه ی 

را مورد مطالعه قــرار داد و به این نتیجه 
رسید كه استانداردهای حسابرسی ایران 
اثربخشــی كنترل های  ارزیابی  به منظور 
داخلی شــركت ها كافی نیســت. رضایی 
)1385( در پژوهشــی به بررســی علل 
تقلب و چگونگی جلوگیری از شكل گیری 
آن پرداخت كه نتایج پژوهش وی نشان 
داد كه وجود و استقرار كنترل های داخلی 
اثر بخش درهر ســازمان، عامل اصلی در 

جلوگیری از تقلب است. 
تحقیقی   )1385( محمــد  قربانــی، 
با عنوان گــزارش ارزیابــی مدیریت از 
كنترل های داخلی و بررسی فایده مندی 
گزارش دهی برون سازمانی آن در ایران 
انجام داد كه در این تحقیق به بررســی 
فایده منــدی تهیــه و ارایــه ی گزارش 
ارزیابی مدیریــت از كنترل های داخلی 
حاكــم بر گزارشــگری مالــی )گزارش 
كنترل داخلی( و انتشــار برون سازمانی 
آن توســط شــركت های ســهامی عام 
ایران اســت، پرداخت. نتایج تحقیق وی 
نشان داد كه از دیدگاه سرمایه گذاران و 
حسابرسان، گزارشــگری برون سازمانی 
گزارش ارزیابــی مدیریت از كنترل های 
داخلــی حاكم بر گزارشــگری مالی در 

ایران، مفید و سودمند می باشد. 

كنترل داخلــی بانک ها باید برپایه ی آن 
دســته از عناصر ضروری قرار گیرد كه 
برای اطمینان از رعایت قوانین و مقررات 
دست یابی به سودآوری بلند مدت، تهیه 
گزارش های مالی و مدیریتی قابل اتكا و 
كاهش ریسک زیان های پیش بینی نشده 
یا خدشــه دار شدن حسن شهرت بانكی 

الزم است. 

3. فرضیه های تحقیق
فرضیه ی اصلی: كنترل های داخلی در 
پیشگیری از تقلب وفساد مالی تأثیرگذار 

است. 
همچنیــن فرضیات فرعی پژوهش به 

این ترتیب است: 
بیــن كنترل های داخلــی اثر بخش 
بر  تأثیرگــذاری كنترل هــای داخلی  و 
پیشگیری از تقلب و فساد مالی رابطه ی 

معنی دار وجود دارد. 
بین كنترل های داخلــی اثر بخش و 
تأثیرگذاری كنترل های داخلی بر صحت 
اطالعــات منــدرج در صورت های مالی 

رابطه ی معنی دار وجود دارد. 

4. روش تحقیق
این تحقیــق از نظــر روش تحقیق، 
تحلیلی پیمایشی است كه ارتباط میان 
متغیرها بر اســاس هدف هــای تحقیق 
تحلیل می شــوند. از لحــاظ مكانی این 
تحقیــق در زمره ی تحقیقــات میدانی 
اســت. موضــوع تحقیق  كتابخانه ای  و 
كاربردی اســت زیرا در آن با استفاده از 
نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود 
و به كمال رســاندن رفتارهــا، روش ها، 
ابزارها، وســایل، تولیدات، ســاختارها و 
الگوی مورد استفاده در جامعه ی آماری 

انجام شده است. 
بر اســاس اهداف تحقیق كه بررسی 
نقش كنترل های داخلی در پیشــگیری 
از تقلب و فســاد مالی می باشد و برای 
آزمــون فرضیــات تحقیق الزم اســت 
كــه نظرات اهــل حرفه حســابداری و 
حسابرســان مســتقل و عضو جامعه ی 
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بررسی  ایران مورد  حسابداران رســمی 
قــرار گیــرد، لــذا حسابرســان دیوان 
محاسبات كشــور و حسابرسان مستقل 
در سال 1395 به عنوان جامعه ی آماری 
انتخاب شــدند تا با استفاده از دیدگاه ها 
و نظــرات این گــروه تخصصی، تحقیق 
انجام شــود. روش گــردآوری داده های 
تحقیــق از طریق آمارگیــری نمونه ای 
است یعنی به طور نمونه ای به واحدهای 
آمــاری مراجعه و اطالعــات گردآوری 
شــده است. ابزار مورد اســتفاده در این 
تحقیق پرسشنامه و بررسی اسناد است 
كــه هر كدام از این ابزار برای قســمتی 
از كار تحقیق به كار رفته اســت. روشی 
كه در ایــن تحقیق جهــت جمع آوری 
اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است، 
پرسشــنامه ی منظم یا بسته است. نظر 
بــه این كه جامعه ی آماری حسابرســان 
دیوان محاســبات كشــور و حسابرسان 
مســتقل و عضو جامعه ی حســابداران 
رســمی ایــران هســتند، در تهیــه ی 
پرسشنامه تا آنجا كه امكان داشته سعی 
شده است تعداد ســؤاالت محدود بوده 
و برای پاســخ دهنده ی وقت گیر نباشد. 
دو پرسشــنامه در راســتای جمع آوری 
مورد  موضــوع  تحلیل  بــرای  اطالعات 
بررسی تهیه و تدوین شد. در این تحقیق 
برای آزمون فرضیه ها از روش های موجود 
در آمار توصیفی و اســتنباطی استفاده 
شده اســت. داده هایی كه از پرسشنامه 
جمع آوری شــده، در جدول های آماری 
خالصه و ســپس برخی از شاخص های 
گرایش به مركز و پراكندگی محاســبه 
شده اســت. در فرضیه ی اول، دو فرض 
دربــاره ی میانگیــن جامعــه به صورت 
فرضیه ی صفر و یک بیان می شــود و با 
استفاده از میانگین و واریانس جامعه ی 
مورد مطالعه، آزمون T محاســبه شده و 
سپس با مقدار T بحرانی فرضیه ی صفر 
مورد نظر مقایســه گردیده است. برای 
آزمون فرضیــه ی اصلی فرضیه ی فرعی 
اول و فرضیــه ی فرعی دوم به ترتیب از 
آزمون t، همبســتگی و كای دو استفاده 

شــده اســت. با توجه به این مقایسه ی 
فرضیــه H0 رد یا پذیرفته می شــود. با 
توجه به نتایج به دســت آمده در نهایت 

جمع بندی و ارائه می شود. 

5. تجزیه و تحلیل داده ها
به صورت  پژوهش  توصیفی  یافته های 

زیر است: 
65% پاســخ دهندگان بین 31 تا 40 
سال ســن دارند و 64% پاسخ دهندگان 
دارای مدرك تحصیلی فوق لیســانس یا 
دكترهستند كه این امر تحقیق را از نظر 

مبانی تئوریكی قوی تر می سازد. 
58% پاســخ دهندگان دارای سابقه ی 
باالی 5 ســال در حرفه ی حسابرســی 

هستند كه درصد قابل توجه ای است. 
73% پاســخ دهندگان دارای رده های 
شــغلی باالیی در حرفه حســابداری و 
حسابرســی می باشــند لذا پاسخ آنان 
می توانــد از اطمینــان قابل مالحظه ای 

برخوردار باشد. 
در فرضیه ی اول - كنترل های داخلی 
اثر بخش در پیشــگیری از تقلب و فساد 
مالی تأثیر گذار است. مقدار بحرانی طبق 
جدول t برای درجــه آزادی 96، آلفای 
 t 5% برابر 2/261 می باشد و چون مقدار

محاسبه شده در ناحیه H1 قرار می گیرد 
فرضیه ی یک )ادعا( رد نمی شود. 

فرضیه ی فرعی دوم: بین كنترل های 
داخلی اثر بخش و تأثیرگذاری كنترل های 
داخلــی بر صحت اطالعــات مندرج در 
صورت های مالی رابطه ی معنی دار وجود 
دارد. با استفاده از داده های جامعه مورد 
آزمون، آزمون محاســبه شده و سپس با 
مقدار x2 بحرانی فرضیه صفر مورد نظر 
مقایســه می گردد. در این جــا از آزمون 
كای - دو اســتفاده می شــود. زیرا كای 
– دو معیاری اســت كه اختالف موجود 
بیــن فراوانی هــای مشــهود و نظری را 
نشــان می دهد. با اطمینان 95%، مقدار 
بحرانی با درجه آزادی 5 = 1-6 و %5= 
a برابر با 11/17 است. اگر آماره آزمون 
محاسبه شــده بزرگ تر از مقدار بحرانی 
باشــد در ناحیه رد قــرار می گیرد و لذا 
فرضیه مقابل پذیرفته می شــود. نتیجه 
آزمون كای – دو در جدول زیر مشاهده 

می شود. 

6. نتیجه گیری
امــروزه تصمیم گیرندگان به ناچار نیاز 
به اطالعــات صحیح، درســت و عاری 
از هرگونه اشــتباه بــرای تصمیم گیری 
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وجود دارد. 
یافته های  از  حاكــی  پیشــنهادهای 

تحقیق
 باعنایت به مطالعات و پژوهش انجام 
گرفته در راســتای فرضیه های پژوهش 
و یافته هــای حاصله از آزمون فرضیه ها، 
پیشنهادها و رهنمودهایی به شرح ذیل 

ارائه می شود: 
1- بــا توجــه به ایــن كه اســتقرار 
كنترل های داخلی در پیشگیری از تقلب 
و اختالس مؤثر است، به مدیران پیشنهاد 
می شــود كه توجه ویژه بــه كنترل های 
داخلی داشته باشند و همواره در تالش 
باشــند كه بهتریــن كنترل های داخلی 
را در سازمان خود مســتقر نمایند زیرا 
از  داخلی مطلوب  اســتقرار كنترل های 

وظایف مدیران است. 
2- از آنجایــی كــه امــروزه تقلب و 
اختــالس در جوامع زیاد شــده، وهمه 
ســازمان ها در معرض خطــر تقلب قرار 
دارند، و این تقلب موجب از پای درآمدن 
و تحمیل هزینه های حقوقی چشــمگیر 

دقیق خود هستند برای این كه اطالعات 
منــدرج در صورت هــای مالــی بــرای 
تصمیم گیــری اســتفاده كنندگان مفید 
واقع شــود باید كنترل هــای داخلی اثر 
بخش توسط مدیران در واحدهای خود 
مستقر گردد و همچنین مدیران باید از  
نظرات حسابرسان جهت تقویت آن بهره 
جویند یافته های این تحقیق نشــان داد 
كه استقرار كنترل های داخلی اثر بخش 
توســط مدیران در جلوگیری از تقلب و 
اشتباه و فســاد مالی تأثیرگذار هستند 
و مدیران باید همواره این سیســتم های 
كنترل داخلی را آزمون كنند و نســبت 
به ارتقای آن در تالش باشــند زیرا این 
كنترل های داخلی در ســازمان اســت 
كه جلوی هــر گونه تقلــب و اختالس 
را می گیرد و منجــر به صحت اطالعات 
مندرج در صورت های مالی می شود ودر 
نهایــت نتایج حاصــل از تحلیل داده ها، 
فرضیــات تحقیــق را اثبــات نمودندو 
گویای این بود رابطــه معنی داری بین 
كنترل های داخلی و تقلب و فساد مالی 

حتی منجر به از بیــن رفتن اعتماد در 
بازارهای سرمایه می شــود و آثار منفی 
بر شــهرت و اعتبار سازمان ها می گذارد، 
الزم اســت مدیران بحــث كنترل های 
داخلی مطلوب را در سازمان خود جدی 

بگیرند. 
3- جهت ارائــه ی اطالعات به موقع، 
صحیح، بــه هنگام الزم اســت كه این 
كنترل هــای داخلــی به روز شــوند لذا 
مدیــران باید نســبت به نقــاط ضعف 
كنترل های داخلی واكنش نشــان دهند 
و نســبت به رفــع آن، از نقطه نظرات 

كارشناسان بهره جویند. 
4- مواردی كه باعث تهدید پیشرفت 
و رشــد و توســعه ســازمان ها می شود 
تقلب و فساد مالی است لذا از مدیران و 
انتظار می رود  از پیش  حسابرسان بیش 
كه در مبارزه با این پدیده شــوم ســهم 
شایسته ای بر عهده بگیرند وكنترل های 
داخلی اثر بخشی را برای حفظ و حراست 

از دارایی ها، استقرار نمایند. 
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