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 چکيده 
  این.  است  دادگاهی  حسابداری  حرفه  و   آموزش  ضعف  و  قوت  نقاط  به  نسبت  بینش  و  درک  ایجاد   بررسی،  مقاله   این  1هدف 
  نقاط   .بیابد  را  دادگاهی  حسابداری  ضعف  و  قوت  نقاط  تا  کندمی  بررسی  را  شده  منتشر   دادگاهی  حسابداری   مطالعات  مقاله
نیاز   است   عبارت  دادگاهی   حسابداری   قوت  حرفه،  ارزش  متخصصان حسابداری،  و  دانشجویان  برای  آموزش  مزایای    از: 

  عدم  مقررات، وجود عدم: از  عبارتند ضعف عوامل. کالهبرداری  کاهش و جدید  شغلی  هایکانال  تقاضا،  افزایش  و  چشمگیر
  تصور  تخصصی،  تحقیقاتی   مجالت   وجود  عدم  دادگاهی،   حسابداری  شآموز  چگونگی  بر  توافق  عدم  حرفه،  به  بر ورود  کنترل

  داریم   انتظار  شغلی.   شهرت  و   عمومی  شناخت  عدم  و  شرایط   واجد   مربیان   و  متخصصان   وجود   عدم  آن،  ذاتی  هدف   از   غلط 
  به   نسبت  دادگاهی،   حسابداری  حرفه   و   آموزش  آینده  و  فعلی   وضعیت   به  مربوط   عوامل   زمینه  در   یافته   ساختار   بررسی   این   که

  مهم   اقتصادی   -اجتماعی   توسعه  در   دادگاهی  حسابداری   حیاتی  کاربرد   پیشبرد  و  درک   برای  که  هایی نگرانی  و  مهم   مسائل
  بهبود   به   نهایت   در   که   باشد  داشته   تأثیر   آینده   سیاست   بر   مقاله  این  که   شود می  بینی پیش.  کند   ارائه  کافی   دورنمای   هستند، 
  کمک   تجاری  و   اقتصادی  -اجتماعی  توسعه  به  تواند می  در نتیجه  کند،  کمک  کالهبرداری  موارد   کردن  محدود  و  تجارت 

  و   قوت   نقاط  به  نسبت  جامع  درکی  وجود،  این  با .  هستند  متنوع  و  جامع  دادگاهی، حسابداری  زمینه در پیشین مطالعات  .کند
  کرده  ایجاد  گذارانسیاست  برای  را  دادگاهی  حسابداری  از  جامعی  درک  مطالعه  این.  ندارد   وجود   دادگاهی  حسابداری  ضعف
 .است

 حرفه. و  آموزش ضعف، و قوت نقاط دادگاهی، حسابداری کليدی: اژگانو

 مقدمه
  مواجه   شکست  و   تأیید  از   مختلفی  سطوح  با   گرفته،  صورت  دادگاهی   حسابداری  حرفه  و  آموزش  تقویت  جهت  که  هایی تالش

  یانگ  ؛ 2020  ،6همکاران   و   سهدان   ؛ 2018  ،5هاویسون   ؛ 2020  ،4هانیگزبرگ   ؛ 2019  ،3کرامبلی   ؛ 2020  ،2ارسالن )  ست ا  شده

 
 : ه استمنتشر شد این نشریه  ردژاد ترجمه و وحید ذبیح اله ن  که توسط ر زیر می باشداث  ترجمه ، این مقاله 1

 ] 148- 135، صفحه  2، شماره 1، دوره 2022اقتصادی؛ سال انتشار  -مجله تجارت و توسعه اجتماعی [لشورافات، عبیدالشبیل و منصور  نویسندگان: ا 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JBSED-03-2021-0026/full/html 

(Strengths and weaknesses of forensic accounting: an implication on the socio-economic development) 
2 Arslan 
3 Crumbley 
4 Honigsberg 
5 Howieson 
6 Shdan et al 

دار
ساب

 ح
داز

م ان
چش

 ی
مد

و 
یری

 ت
ره 

دو
(

جم
پن

 )
 

ره
ما

ش
  

72 / 
ان

ست
زم

14
01

  
لد

)ج
  

جم
پن

ص
ص

 /)
38-

54
 

 
 1اقتصادی - نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی: مفهومی بر توسعه اجتماعی

 
 وحيد ذبيح اله نژاد 

 . ایران بابل،   اسالمی، آزاد دانشگاه بابل، واحد  حسابداری، ارشد کارشناسی
accounting@mailfa.com 
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  ، 2همکاران   و  الشورافات )  اند پرداخته  دادگاهی   حسابداری   حرفه  تنظیم  و  آموزش  موضوع  به  پیشین   مطالعات   در  (.2020  ،1لی   و
  کاراناچر   ؛ 2018  ،6زاکردوسانج  و  جونز   ؛ 2008  ، 5هیتگر   و  هیتگر   ؛ 2008  ،4همکاران   و   فلمینگ   ؛ 2008  ،3کورتیس   ؛ 2020  ، 2019

  درک   به   پیشین  مطالعات  وجود،   این  با  (. 2016  ،10همکاران   و  تار  ؛2017  ،9سوزا   ؛2019  ،8وانگ  و  رضایی  ؛ 2008  ،7همکاران   و
  شواهدی   بر اساس   مقاله  این.  نیافتند  دست   دادگاهی   حسابداری  حرفه  و   آموزش  بهبود  و  اتخاذ   موانع  و  مزایا  به  نسبت   کاملی

  ایجاد   دادگاهی  حسابداری  ضعف  و  قوت  نقاط  به  نسبت  درستی  درک  است،  شده  آوریجمع  تحقیق   ادبیات  مرور  روش  از  که
   . کندمی

  ؛ 2018  11ساعده،   و   بوتس)   نمودند   بررسی   را  دادگاهی   حسابداری  ادبیات   شدند،  انجام   این   از   پیش  که  هایی بررسی  هر چند 
  روش   دو  هر  به  عواملی   چه  کنیم   درک  است  الزم  ،( 2017  ،13دبناث   و  تیواری  ؛ 2015  ،12گابریل دی  و  هوبر   ؛2018  هاویسون، 

  حسابداری   زمینه  در   مقاالت   گذشته،   سال   چند   در.  گذارندمی   تأثیر  دادگاهی   حسابداری   حرفه  و   آموزش  بر   منفی   و  مثبت
  .( 2019  ،15همکاران   و  راموس  ؛2020  ،14اوزلی   ؛2015  گابریل،دی   و  هوبر   ؛2020  هانیگزبرگ، )  است  یافته  افزایش  دادگاهی

(  2020  لی،   و  یانگ   ؛ 2020  همکاران،  و   سهدان)  هاشرکت  برای  دادگاهی  حسابداری  مهم  کاربردهای   از   ناشی  افزایش  این
  و   آلن   ؛2018  منصور،  و  عبداللهی )  است  جوامع  و  هاشرکت  برابر  در  کالهبرداری  مورد  در  نگرانی  افزایش  همچنین   و

  ، 19جانستون   و  دنیس   ؛2019  ،18گوپاسچور   و  بالیت  ؛2016  ،17مبارزه با کالهبرداری   خبره   بازرسان  انجمن   ؛2018  ،16همکاران 
  تیموفیف  ؛2018 ،21همکاران  و  صدف ؛ 2019 همکاران،   و راموس ؛ 2020 ،20یوصال  و اوزتورک ؛2020 هانیگزبرگ، ؛ 2018

 (. 2020 ،22یاکولیویچ  و
  ؛ 2008  کورتیس، )   آرشیوی   های داده   مثال،   برای .  است  شده  پرداخته   دادگاهی   حسابداری   موضوعات  به   مختلفی   های روش  به

  و   کارپنتر )   ها آزمایش  ،( 2015  ،24کرامر   و  سدا   ؛2008  همکاران،  و   کراناچر   ؛ 2017  ،23گراب  ؛ 2008  همکاران،   و   فلمینگ 
  ،26همکاران   و  دومینو   ؛2008  گابریل، دی   ؛2010  همکاران،  و  )دیویس   پیمایشی   تحقیق   های روش   و(  2011  ،25همکاران 
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  از   ای گسترده  طیف  تنها  نه   دادگاهی   حسابداری   ادبیات   (. 2009  ،2کرامبلی   و   اسمیت  ؛ 2017  ، 1همکاران   و  هگازی   ؛ 2017
  و   اهمیت  علیرغم .  دهدمی  پوشش   نیز   را   تحقیقاتی   مسائل  و  سؤاالت   از   ای گسترده  طیف   بلکه   دهد، می  نشان   را   ها دیدگاه

  الزم   دادگاهی  حسابداری  ضعف  و  قوت  نقاط  مورد  در  ادبیات  از  جامع  بررسی  یک  دادگاهی،  حسابداری  ادبیات   گستردگی
  در  ایحرفه ادبیات  و   دادگاهی  حسابداری  آموزش   زمینه   در  تجربی   مطالعات   توجه  قابل   حجم  ترکیب   مقاله   این  هدف .  است
  ارائه   و   دادگاهی  حسابداری   حوزه  در   کلیدی   های شکاف  شناسایی  دنبال   به   همچنین   مقاله  این .  است  حسابداری   زمینه

 . است آینده تحقیقات  برای مفید بالقوه ایزمینه  پیشنهادات
  وضعیت  بررسی  اول،   است:  صورت   این   به  کند می  ایفا   دادگاهی   حسابداری   مطالعات  در  مقاله   این   که   سهمی  تر، دقیق  بیان   به

  مزایای  تأکید  دوم، . عمومی   شناخت و  نظارتی نهادهای  ای،حرفه های گواهینامه اعتبار  به توجه با دادگاهی حسابداری  حرفه
  پیشرفت  مانع  که  عواملی   بر  تأکید  سوم،   .کند می  اضافه  حسابرسی  و  حسابداری  های حرفه  به  دادگاهی  حسابداری   که  افزایشی
  دانشجویان،   برای   دادگاهی   حسابداری  آموزش   مزایای   بر  تأکید  چهارم، .  شوندمی  دادگاهی  حسابداری   حرفه  و   آموزش 
  دادگاهی   حسابداران   که  آنچه  مورد   در   اساسی  دانش   ایجاد   پنجم، .  آینده   دادگاهی در   حسابداری  متخصصان  و  ها دانشگاه
  ششم،   .کند   فراهم  جامعه  و  متخصصان  مشتریان،  برای  است  ممکن  دادگاهی  حسابداری  که  آنچه  و  دهند  انجام  است  ممکن

  و   اعتبار   توسعه  فرآیند  به  است  ممکن  که  کند می  کمک  دادگاهی  حسابداری   حرفه  به  ها دستورالعمل  ارائه   با  مقاله   این
  دانش   از  مهمی  بخش  درک  افزایش  به  منجر   مقاله  این  کلی   سهم  نهایت،  در.  کند  کمک  دادگاهی  حسابداری  گواهینامه

  کالهبرداری،   بررسی  جمله   از   مختلف  ابزارهای   طریق   از   تجاری  و   اجتماعی   - اقتصادی   توسعه  به   مستقیم  طور به  که   شود می
  ساختاربندی   اصلی  بخش  پنج  اساس   بر  مقاله   این  .است  متصل  و کار   کسب  ارزیابی   و  دادرسی   حمایت   سایبری،  جرائم  بررسی

  بخش .  دهدمی   نشان   را  تحقیق  طرح   سوم   بخش .  دهدمی   ارائه  دادگاهی  حسابداری   یک   از   ایپیشینه  بعدی   بخش .  است  شده
  مفهوم   بر   تأکید  با   را  مقاله   این  و  کند می  بحث  ها یافته  مورد  در  نهایی  بخش.  دهد می  ارائه  را   تحقیق   این   های یافته  چهارم

   .کند می گیری نتیجه تحقیق  این
 

 دادگاهی  حسابداری پيشينه

  چالش   از  یکی  طول  در  ها دولت  و  هاسازمان   مردم،  از  حمایت   از:  است  عبارت   دادگاهی  حسابداری  حرفه  اصلی  هدف
  هاویسون، )  کنند  حفظ  را  شانتداوم  است  ممکن  که  کندمی   ارائه  را  خدمات  از   ایگسترده  طیف   که  هازمان  برانگیزترین

  می   محسوب   ای رشته  چند   تخصص   یک   دادگاهی   حسابداری   در نتیجه   هستند؛   گسترده   دادگاهی   حسابداری   خدمات (.  2018
-شرکت  جمله   از   کنند   فعالیت  ها سازمان  از   مختلفی   انواع  در  توانند می  دادگاهی   حسابداران  (.2017  همکاران،  و  هگازی )شود  

  حسابداری  که   خدمات  برخی  بین  هر چند.  دولتی  های سازمان  و   هابانک  پلیس،  نیروهای   عمومی،   مؤسسات  بیمه،   ای ه
  دادرسی   خدمات   سایبری؛  جرائم  کشف  و  کالهبرداری   تشخیص  مثال  عنوانبه)   دارد  وجود  پوشانیهم  کند،می  ارائه  دادگاهی

  حسابداران   توسط   شده   ارائه  خدمات   دادگاهی،   حسابداری   حوزه  در   تحقیقات  اتفاق  به   قریب اکثریت   ،( و کار  کسب   ارزیابی   و
  ،3لوورز )   کالهبرداری   به  مربوط   تحقیقات   دادرسی،   خدمات   از:   عبارتند   که  اند کرده  بندی طبقه  اصلی   دسته   چهار   به   را   دادگاهی 

و    کسب  ارزیابی   و(  2008  ،5سینگلتون   و   پیرسون )  کامپیوتری   دادگاهی   تحلیل  و  تجزیه   ،(2015  ،4باکبی   و   آکرنون  ؛ 2015
  عنوانبه  دادگاهی   حسابداران   است   ممکن   ،( 2017)  همکاران   و  هگازی   مطالعه   به   توجه   با   (.2016  ،6لوهری   و  گابریل دی)   کار
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  قضایی   پشتیبانی   خدمات .  کنند   عمل   مالی   پرونده  در   شواهد   ارائه  یا   دادرسی  فرآیند   در  وکال  به   ایحرفه  کمک  ارائه   مشاور
  کورتیس، )  مشاوره  خدمات   و   متخصص  شاهدان  مشارکت  اختالف،   مشاوره  اختالف،  حل :  باشد  زیر  موارد  شامل   است  ممکن
  ارائه  شرایط  برخی  در   را  و کار  کسب  گذاریارزش  خدمات  توانندمی  دادگاهی  حسابداران   (. 2017  دبناث،  و  تیواری  ؛ 2008
  پاداش   ازدواج،   مسئله   خانواده،  قانون   ورشکستگی،  ریسک  تحلیل   و   تجزیه   شخصی،   آسیب  مانند   مواردی   جمله   از   دهند، 
  های حوزه  از   دیگر   یکی .  ( 2014  ،1کوهن   ؛ 2016  لوهری،  و  گابریل دی )  مالی   گزارش   منصفانه  ارزش   و   سهام  بر   مبتنی

  ،2برنان )  شوند می  دادگاه  به  مربوط  و  مالی   خصمانه  خدمات  درگیر   دادگاهی  حسابداران  آن   در  که  است  اختالف  حل   تخصصی، 
2005 .) 

  حسابدار   یک   حقیقت   در .  است  کالهبرداری   بررسی   خدمات   برای   ای حرفه  عملکرد   از   جامع  زمینه   یک   دادگاهی   حسابداری 
  تعبیر   سوء  مانند  جنایی  هایفعالیت  در  که  افرادی  دادگاهی   پیگرد  و  پیشگیری  تشخیص،  فرآیند   در   مهمی  نقش  دادگاهی

  که   رودمی  انتظار   درضمن  .( 2012  ،3سانچز   ؛ 2020  هانیگزبرگ،)   کندمی  ایفا  دارند،  دست  هویت  سرقت  و  پولشویی   مالی، 
  و   کاوی،   داده   اطالعات،  فناوری  مانند   کارها   انواع  با  و  باشند  داشته  کار  و  سر   کامپیوتری  هایمحیط  با   دادگاهی  حسابداران 

  پیرسون .  ( 2013  همکاران،  و آکرن ون  ؛ 2019 وانگ،  و  رضایی ؛ 2008 سینگلتون،  و پیرسون ) شوند  درگیر  کامپیوتری  قانون
  کنند،   ایفا  را  مهمی  نقش  توانندمی  دادگاهی  حسابداران  آن در   که  بردند  نام  را  مختلفی   سایبری  جرائم( 2008)   سینگلتون  و

  ایمیل،   /آنالین   اخاذی  دور،  راه  ارتباطات   در  کالهبرداری  آنالین،   مخدر   مواد  فروش   اعتباری،  کارت   در  کالهبرداری  مانند
 . معنوی مالکیت حقوق  و کامپیوتر  خصوصی حریم  سرقت آنالین،  قمار

 

 پژوهش   طرح

(.  2008  ،4رابرتز   و  پتیکرو)  است  مروری  مقاله  یک  عنوانبه  آن  توصیف  تحقیقاتی،  طرح  این  سازیمفهوم  برای  شکل  بهترین
  . است  حوزه   این   ادبیات   بر اساس  دادگاهی   حسابداری   حرفه  و  آموزش  ضعف   و  قوت   نقاط   درک  ارائه  مقاله  این  اصلی  هدف 

  شامل   اول  مرحله.  است  برداشته  دادگاهی  حسابداری  مقاالت  جستجوی  در  را  گام  دو  مطالعه  این  تحقیق،  هدف   اساس  بر
دادگاهی،    حسابداری   حسابداری،   و   دادگاهی   از:   عبارتند  که  است  کلیدی   کلمات   های رشته  و  کلیدی   کلمات   برای  جستجو 

  و   کالهبرداری   و   دادگاهی  کار، حسابداری  و  کسب  ارزیابی   و  دادگاهی  کارشناس، حسابداری  شاهد  و  دادگاهی  حسابداری
  قرار   بررسی   مورد   مربوطه  مطالعات  بازیابی   برای   زیر   داده  های علمی اطالعات. پایگاه   فناوری  قانون   و  دادگاهی   حسابداری 

-، جی10، امرالد 9مرکز آموزش و پرورش،  8، آبسکوهاست7، الزویر 6تیلور و فرانسیس آنالین   ،5وبگاه اطالعات علمی   :گرفتند 
اسکوپوس 11استور  پژوهش12،  شبکه  اجتماعی ،  علوم  لینک 13های  اسپرینگر  آنالین 14،  سیج  آنالین  15، مجالت  کتابخانه   ،
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  است   مجالتی   و  دادگاهی   حسابداری   خاص   مسائل   ،دادگاهی   حسابداری   مجالت   بررسی   شامل  اول  گام   این   ضمن   . در 1وایلی 
  برفی   گلوله  جستجوی  از  است  عبارت  دوم  مرحله  .کنند می  منتشر  دادگاهی  حسابداری  زمینه  در  تحقیقاتی  اوقات  گاهی  که

  انگلیسی   زبان  به  شده   منتشر  مقاالت  به  محدود   جستجو  این.  اول  مرحله   در   شده  شناسایی   مقاالت  همه   مرجع  فهرست  برای
  شده   منتشر   گذشته هایدهه  در   مقاالت   بیشتر  بودند،  پراکنده  ( 2020 تا  2004)   سال  16  طول  در شده  انتخاب  مقاالت .  بود

  این   برای  منتخب   مطالعات .  شدند  تحلیل  و  تجزیه   انتقادی  صورتبه  و   شناسایی  مرتبط  مطالعات   جستجو،   این   از .  بودند
 . کردند بحث  دادگاهی  حسابداری حرفه و آموزش   مورد در   که بودند هایی آن  بررسی

 

 ها یافته

 دادگاهی  حسابداری  قوت نقاط

 دانشجویان:    برای  دادگاهی  حسابداری آموزش  مزیت
  فناوری   آمار،   حسابداری،   حسابرسی،   جمله،  از  مختلف   دانش  از   ترکیبی   شامل  دادگاهی،   حسابداری  مطالعه   برنامه   است  ممکن 

  انواع   معرض  در  دادگاهی  حسابداری  دانشجویان  ضمن  در  (. 2008  ،2کرسه )  باشد  روانشناسی  و  قانون   شناسیجامعه  ،اطالعات 
  باید   موفق   حقوقی   حسابدار   یک   ضمن   در.  گرفت  خواهند   قرار  خود   مطالعه  دوره   طول   در   مفید   های مهارت   و  ها توانایی   دانش، 
  ؛ 2007،  3السال   ؛2008گابریل،  دی )  باشد   تحقیقی   و  ارتباطی  تحلیلی،  هایمهارت  جمله   از  ها،مهارت  از  ایمجموعه  دارای
  دوره   یک  گذراندن  از  پس  که  کردند  اشاره(  2010)  5همکاران   و  بریکنر   .( 2017  دبناث،  و  ؛ تیواری2010،  4سانچز   و  مولنمک

  در   خود  کالهبرداری  تشخیص  هایتوانایی  و  هامهارت  کسب  در  توجهی  قابل  پیشرفت  دانشجویان   دادگاهی،  حسابداری
  شواهد   شناسایی   برای   مختلف  تحقیقاتی   ابزارهای   کارگیری به  ( 2)  شواهد؛   ارزیابی  و   سازماندهی  آوری، جمع  (1) با:    ارتباط 

 . دهند می نشان ارتباط(  4)  و  شواهد آوری جمع  اهداف برای مصاحبه  انجام (3) ؛( مالیات از فرار  یعنی )  کالهبرداری
  دانشجویانی  که   کرده  مشخص  دانشجویان   برای   شده،   انجام  دادگاهی   حسابداری  آموزش   مزایای  زمینه   در   که  تجربی   مطالعات 

  کارپنتر )  دهندمی   افزایش   التحصیلیفارغ  از  بعد  را  خود  شغلی  هایفرصت  دارند،  کالهبرداری  علیه  بر  هایی مهارت  و  دانش  که
  السال   . دانندمی   سودمندتر   را   اند دیده  آموزش   دادگاهی   حسابداری  زمینه  در  که   دانشجویانی   مؤسسات، (.  2011  همکاران،   و
  دیده  آموزش  کالهبرداری  مثلث  نظریه  زمینه  در  دادگاهی،  حسابداری  دوره  یک  در  که  دانشجویانی  که  داشت  اظهار(  2007)

(  2015)  6لمان   توسط  نظر  این.  داشتند   کالهبرداری  کشف  زمینه  در  کمتری   خطاهای   دانشجویان  سایر   به  نسبت  بودند، 
  بودند   رسیده  نتیجه  این   به  التحصیلیفارغ  از   پس  دادگاهی حسابداری  رشته   آموختگان دانش داد  نشان  که  است  شده   تقویت 

  در   را  هاآن  کالهبرداری،   کشف   و  کالهبرداری   ریسک   ارزیابی  از   آگاهی  کسب  با  دادگاهی  حسابداری  های دوره  مطالعه  که
 . است ساخته ماهرتر خود کار

 

   دارد: دانشجویان برای زیادی  منافع دادگاهی حسابداری

  دانشجویان  تردید   و   شک   سطح  دادگاهی   حسابداری   دوره   که  رسیدند   نتیجه   این   به(  2011)  همکاران   و   کارپنتر   مثال،   عنوان به
  باالتر   عملکرد   با   را  دانشجویان  دادگاهی،   حسابداری   آموزش  که   دهد می  نشان  ها آن  طولی  آزمایش .  دهد می  افزایش  را

  در   که  دانشجویانی   دهند می  نشان   ( 2015)   همکاران  و  لی   دیگر،   مثال   یک   در   .کند می  تجهیز  کالهبرداری  ریسک   ارزیابی 
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  هیتگر . دهند می  نشان  را  خالقیت  از   باالتری  سطوح  دیگر دانشجویان  به   نسبت  اند،دیده  آموزش  دادگاهی  حسابداری  زمینه
  شرکت  برای   را دانشجویان است  ممکن   دادگاهی  حسابداری  خدمات   از  ای گسترده  طیف  که  کنندمی  ادعا   ( 2008) هیتگر    و

  آن   با  است ممکن  که جدیدی   هایفرصت  از  ها آن   درک  است ممکن  نتیجه  در  و  کند  جذب   دادگاهی  حسابداری  آموزش  در 
  مفید   نگر آینده  دادگاهی   حسابداران  برای   تنها   نه   دادگاهی  حسابداری  های شایستگی  هم   باز .  دهد  افزایش  را   شوند  مواجه

 . هستند مفید  نیز شانانتخابی شغلی  مسیر به  توجه بدون حسابداری  دانشجویان همه   برای بلکه  هستند، 

 

 حرفه:  این  ارزش

  کنند، می  اضافه   خود   های توانمندی  مجموعه  به  را   دادگاهی   حسابداری   های قابلیت  از   برخی   حسابرسان   و   حسابداران   کهزمانی
  حسابداری   حرفه  اهمیت   که  کردند   ادعا(  2004)   همکاران   و  کرامبلی  . کندمی  ایجاد   هاآن  برای  را  ارزشی  دادگاهی   حسابداری 

  رشد   به   رو  وقوع   و   امروزی  برجسته   تجاری   محیط  در   ویژهبه  دادگاهی،   حسابداران   تحقیقی   و   قضایی  های نقش   از  دادگاهی 
  ترکیبی   زیرا   آید می  حساب  به   مهم  بسیار  حرفه  یک  دادگاهی   حسابداری   .گیردمی   نشأت   مالی  صداقت  عدم  و  کالهبرداری

  قبلی   محققان .  شودمی  شامل  را   شناسی جرم  و   اطالعات   فناوری  مالی،  امور   قانون،   حسابرسی،   حسابداری،   شامل  دانشی   از
  حسابداری   چتر   تحت  که  است  گرفته  نشأت  وظایف  از  ایگسترده  طیف  از  دادگاهی  حسابداری  مزایای  که  اند کرده  تأیید 

  هانیگزبرگ،   ؛ 2017  همکاران،   و  هگازی   ؛2018  ساعده،  و  بوتس  ؛ 2020  همکاران،   و   الشورافات)  اند شده  محصور   دادگاهی
   (.2017 دبناث،   و تیواری  ؛ 2008 کرسه،  ؛ 2020

 

 تقاضا  افزایش  و چشمگير  نياز

  ؛ 2020  همکاران،   و  الشورافات)  است  شده  انجام  دادگاهی  حسابداری   آموزش  بودن   دسترس  در  زمینه  در  زیادی   مطالعاتی 
  ها سال  در   (. 2016  همکاران،   و   وانگ  ؛ 2015  ، 2014  کرامر،  و  سدا   ؛ 2016  همکاران،   و   رضایی  ؛2017  همکاران،  و  کرامر

  تیواری )  است   یافته  افزایش   دادگاهی   حسابداری   آموزش   و  دادگاهی  حسابداری   خدمات   دادگاهی،   حسابداران   به   نیاز   گذشته 
  همکاران،   و  الشورافات )  است  یافته  افزایش  نیز  دادگاهی   حسابداری   آموزش  هایبرنامه  تعداد  نتیجه  در (.  2017  دبناث،  و

  و   الشورافات  مثال،   عنوان به.  شودمی  دیده   جهان   سراسر   در   خاص  های زمینه  در   افزایش   این(.  2008  کرامر،   و  سدا   ؛ 2019
  و   سدا.  کردند   گزارش  استرالیا   محیط   در  را   دادگاهی   حسابداری   آموزش   های دانشگاه  از   افزونی  روز   تعداد   ( 2019)   همکاران 

  در   افزایش  به  منجر  زیادی   حد   تا  المللیبین  حسابداری   و  آمریکا   های دانشگاه  که  دریافتند  مشابه  طوربه  نیز(  2014)  کرامر
  است  یافته   افزایش   نیز   دادگاهی   حسابداری   های شرکت  تعداد   ضمن   در  . اند شده  دادگاهی   حسابداری  آموزش   بودن   دسترس 

  ایاالت   در  دادگاهی   حسابداری  سود   افزایش(.  2014  تار،   و  آکرنون  ؛2013  همکاران،  و  آکرنون   ؛ 2017  همکاران،   و  هگازی )
  که   دهد می  نشان   دالیلی   ارائه  با (  2012)   هوبر  (.2014  هوبر، )  است   ملی  داخلی  ناخالص   تولید   کلی   افزایش   از   بیشتر   متحده

  دریافت  متخصصان  و  دانشگاهیان   مانند  مختلف  ذینفعان  سوی از  را  ای فزاینده عالقه  متحده ایاالت  در   دادگاهی حسابداری 
  همکاران،   و  تار)  استرالیا  مانند  جهان  سراسر   در   مختلف   هایزمینه   در  دادگاهی  حسابداری  هایشرکت  در  افزایش   این .  کندمی

  همکاران،   و  هگازی)   انگلستان  ،(2016  همکاران،  و  وانگ  ؛2016  همکاران،   رضایی)  چین  ،(2014  تار،  و  آکرن ون   ؛ 2016
   .شد دیده(  2014  برنان،) ایرلند  و( 2014 ،1گوسلین ) کانادا  ، (2018 ساعده،  و  بوتس) نیوزلند ،( 2017
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 جدید شغلی  هایکانال

  وجود   دادگاهی   حسابداری  های گواهینامه  و   دادگاهی   حسابداری   حرفه   در   چشمگیری  موانع  که  اند داده  نشان  اخیر   مطالعات 
  های سازمان  اما   دارد،   وجود   دادگاهی  حسابداری   هایاعتبارنامه  مقررات   با   مرتبط  موانع  برخی  هر چند (.  2014  هوبر، )  دارد 

  هر   که  نمودند   بیان (  2017)   همکاران  و   دومینو  . دهندمی  ارائه  را   متعددی   ایحرفه  هایگواهینامه   که  دارند  وجود   زیادی
  اختیار   در   را  دادگاهی   حسابداران   برای   موجود   گواهینامه   16  از   یکی   تواند می  باشد   معتبر   خواهد می  که   دادگاهی  حسابدار 

  صادر   دادگاهی   حسابداری  زمینه  در   هاییگواهینامه  که  دارند  وجود  ها سازمان  از   رشدی  به  رو  تعداد  این،  بر  عالوه  .باشد   داشته
  گواهینامه  یک   عنوانبه  2شده نامه بازرس تقلب گواهیگواهی  الزامات  از  ( 2009)  1همکاران   و  بوید  (. 2014  هوبر، )  کنندمی

  مانند   وظایفی  این کارشناسان  ،( 2009)   همکاران  و  بوید  مطالعه  به  توجه   با.  کنندمی  انتقاد  دادگاهی  حسابداری  حوزه  در  مهم
  دادن   ها، گزارش   کردن   پر  و  اظهارات   آوردن  دست به  شواهد،   آوری جمع  کالهبرداری،   به  مربوط   هایپرونده  فصل   و   حل

  متخصصان  . دارند  عهده بر را کالهبرداری  از پیشگیری  و ردیابی  در مقامات  به کمک و  هایافته   اساس بر  دادگاه به شهادت 
  هایسازمان  مالی،   هایشرکت  و  ها بانک  حسابرسی،  هایشرکت  دولتی،  هایسازمان  در  توانندمی  دادگاهی  حسابداری

 . دهند  ارائه دادگاهی  حسابداری  خدمات و  کنند کار تخصصی  های شرکت یا   متوسط  و  کوچک نهادهای  غیرانتفاعی، 

 

 کالهبرداری  کاهش

  حسابداری   شوند، نمی  کالهبرداری  عامالن  شناسایی  به  موفق   حسابرسان   و   یابدمی  افزایش  کالهبرداری   که  طور همان
  مشروعیت   به  دهد،می   ارائه  کالهبردار  و  تقلب  مرتکبین   شناسایی  برای  را  ابزارها  از  ایمجموعه  که  ایحرفه  عنوانبه  دادگاهی

  انواع  با  هایی سازمان  برای  تهدیدی   کالهبرداری (.  2014  ،4یئو   ؛2018  ،3سالین   و   نواوی  ؛2020  هانیگزبرگ، )  یابد می  دست
مبارزه    خبره   بازرسان   انجمن   توسط   که  ملل   سازمان   به   2018  سال  گزارش  . است  جهان   نقاط  تمام  در  مختلف   هایاندازه  و

  دالر   میلیارد  7  از   بیش  مجموع  در  کشور  125  از   شغلی  کالهبرداری  پرونده  2،690  که  داد  نشان  شد،  انجام  با کالهبرداری 
  ، 5انرون   فروپاشی  ( 2015)  باکبی   و  آکرنون .  دارد  وجود  متوسط  طوربه  مورد  هر   برای  دالر  000،130  و  موارد  همه  برای
  و   تقلب  تعداد  که  دادند  نشان(  2017)   دبناث  و  تیواری.  دهند  می  نسبت  شرکتی  کالهبرداری  به  را  8آدلفیا   ،7ورلدکام   ،6تیکو 

  . کنند می  تأکید   دادگاهی  حسابداری  خدمات  بررسی   قابلیت  بر  و   یافته  افزایش  جهان   سراسر  در   کالهبردارانه  های  فعالیت
  رفتار   سوء  و  تقلب  پیامدهای   از   مشتریان  و  کارمندان  که  کند   ایجاد  اطمینان  تواندمی  دادگاهی  حسابداری   مناسب  آموزش 

  مورد   در  را  کارمندان   تواندمی  دادگاهی   حسابداری   آموزش  همچنین(.  2020  هانیگزبرگ،)  هستند  مطلع  ها شرکت  در   مالی
  برای   دادگاهی  حسابداران  . سازد  مطلع   شود،  مالی  جرائم  به  منجر  تواند می  که  اطالعاتی  از  حفاظت  برای   نیاز  مورد   مراحل

  نشان (  2017)   9بهاوانی   و  مهتا.  هستند  مهارت   و   دانش  به  مجهز   کالهبردارشان،   حوادث   ارتکاب   از   متقلب   افراد  شناسایی 
.  کنندمی  استفاده  کالهبرداری  کشف  برای  مختلف   دادگاهی  ابزارهای  از   دادگاهی  حسابداری  متخصصان   چگونه  که  دادند
  هشت   متغیرهای  ،11بنفورد   قانون  مدل  ،10اسکور   z  آلتمن  مانند  آماری  هایناهنجاری   های  گیریاندازه  شامل  ابزارها  این
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  باشند   محور   حسابداری  رویکرد   یک   شامل   است  ممکن  همچنین   ابزارها   این   ضمن   در .  هستند  2عاملی   پنج  و   1بنوش   عاملی 
  حسابداری   در  دادگاهی  حسابداری  مدرن   های تکنیک  از  استفاده   نتیجه  در .  دارد  تمرکز  مالی  هایصورت   تحلیل  و  تجزیه  بر  که
  تشخیص   برای  حسابرسی،  شکست  از  ناشی  تقلب  ابتکاری  هایطرح  کشف  مسئله  با  مؤثر   مقابله  برای  حسابرسی  و

 (. 2020 هانیگزبرگ، )  است ضروری هاکالهبرداری
 

 دادگاهی حسابداری ضعف  نقاط

 ( گذاران استاندارد   و  استانداردها)  ایحرفه   مقررات فقدان 

  هگازی )  دارد   وجود  مختلف  کشورهای  در  ایحرفه  مقررات  در  هاییتفاوت   دادگاهی،  حسابداری  زمینه  در  پیشین  مطالعات  در
  مقررات   که   ندارد  وجود   تحقیق  ادبیات   در  تجربی   شواهد  همچنین،  (. 2016  همکاران،  و   تار   ؛2015  لوورز،   ؛ 2017  همکاران،  و

  بین   توجهی  قابل  های تفاوت(  2017)   همکاران  و  هگازی(.  2012  هوبر،)   کند  شناسایی   را  دادگاهی   حسابداری  هایشرکت
  در  دادگاهی  حسابداری  ،(2014)   تحقیق برنان  به  توجه  با.  یافتند  متحده  ایاالت  و  انگلستان   در  دادگاهی  حسابداری  مقررات 

  استرالیا   و   انگلستان  کانادا،  مانند   کشورهایی  با   احتماالا   و   شودمی  تنظیم   ایاالت متحده  از  کمتر   توجهی   قابل   طور به  ایرلند 
  گوسلین، )   است  شده   تأسیس   کانادا   و   متحده   ایاالت   در   خوبی به  دادگاهی   حسابداری   حرفه  مقایسه،   در .  است  مقایسه   قابل

بازرسان    انجمن)   شد  تأسیس  1989  سال   در   متحده   ایاالت  در   یافته سازمان  و  ایحرفه  دادگاهی  حسابداری  نهاد   اولین   (.2014
که کالهبرداری(  با  مبارزه    آزمونگرهای   تسهیل   هدف   با   کرد،  صادر   1991  سال   در   را   خود   استانداردهای   اولین   خبره 

  بررسی   در  ایحرفه  مراقبت  دلیل به  ها،صالحیت   عینیت،  و   استقالل  با  مرتبط  و  خود  تعهدات  در  شده  تأیید  کالهبرداری
  هوبر، )  شد  دنبال  متحده  ایاالت  در  دیگر  دادگاهی  حسابداری  نهاد  چندین  ظهور   با   این انجمن  .بودن   محرمانه  و  کالهبرداری

  و   کنند  صادر  گواهی  تا   هستند  آزاد  هاآن .  شودنمی  تنظیم  ایالتی  یا   فدرال   قانون   تحت   سازمانی  هیچ  وجود،   این  با (.  2014
   (.2014 هوبر، )  کنند تعیین  را خود  عضویت معیارهای

 

 ندارد   وجود حرفه ورودی بر  کنترلی هيچ

  نشان   ( 2017)   همکاران  و  هگازی (.  2018  هاویسون، )  است  متفاوت   کشورها  در   دادگاهی  حسابداران  نیاز  مورد  های صالحیت
  حتی کند، نمی کنترل  را  انگلستان در دادگاهی   حسابداری حرفه به ورود  الزامات و  صالحیت  خاصی  قانون  هیچ که دهند می
  ؛ 2014  ،2005  برنان،)  ماندمی  باقی   استرالیا  و  ایرلند   در  مشکل  همان   ضمن   در .  باشد  داشته  بررسی  به  نیاز  که  مجوز   یک
  گونههیچ  بدون   دادگاهی   حسابداری  متخصصان   ها آن   که  کنند می  ادعا   متخصصان   از   بسیاری  (.2014  تار،   و   آکرنون

  حسابداری   حرفه  در نتیجه .  است  دادگاهی  حسابدار   عنوان  دارای  کند   ادعا   تواندمی  کسی   هر   در نتیجه.  هستند  رسمی   صالحیت
  حرفه   به  بر ورود   کنترل  عدم.  ( 2013  همکاران،   و   آکرنون)   ماندمی  باز   محور   حسابداری   غیر   کارشناسان   برای   دادگاهی

  کلی   شده   پذیرفته   قوانین   یا   جامع  استاندارد   هیچ   که  کنند می  ادعا   که  است   شده   اشاره (  2004)   همکاران  و  کرامبلی   توسط 
  کنیم،   درک   را  مشکل  این  تا   کشید   طول  سال  25  از   بیش  اگرچه.  ندارد  وجود   جهان  در   دادگاهی  حسابداری   حرفه  بر  حاکم

 . است نشده حل هنوز اما

 

 

 

 
1 Beneish eight-factored 
2 five-factored 
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 دادگاهی   حسابداری آموزش   محتوای در هماهنگی  عدم

  ای رشته  بین  های  زمینه  دیگر   با  حسابداری  دانش  سازییکپارچه   زمینه   در  توانندنمی  حسابداری  و  حسابرسی  های دوره
  های دیدگاه   (.2008  کرسه،)  کنند   ارائه  دانشجویان  به  مناسب  دانش  ،( قضایی   دعوی   از   حمایت  و  تقلب   بررسی  مثال   عنوانبه)

  به  مربوط   موضوع  چندین   به  نسبت(  خدمات  کاربران  و  اندرکاران دست  دانشگاهیان،)   ذینفع  هایگروه   میان   در  متناقضی
  این (.  2016  همکاران،  و  وانگ)  دارد  وجود  تعالیم  آموزش  و  دانش   محتوای   حالت،  ارائه  جمله  از  دادگاهی،  حسابداری  آموزش 

  و   مربیان  بین  را  توجهی   قابل   هایتفاوت   دهندمی   نشان  که  است  شده  تأیید(  2017)   همکاران  و  کرامر  توسط  استدالل
  ( 2014)   کرامر   و   سدا   ضمن  در .  یافتند  ترجیحی   تدریس  های روش  و  دادگاهی   حسابداری   محتوای   از   برداشت  کارشناسان 

  در   دادگاهی  حسابداری   ادغام  چگونگی   و   دادگاهی  حسابداری   آموزش   تحویل   هایشیوه  در  سازگاری   هیچ   که  کردند   گزارش 
  نسبت  بیشتری   عالقه  دادند   نشان   مربیان   که  نمودند   بیان(  2004)  همکاران   و   رضایی   .ندارد   وجود  حسابداری   درسی   برنامه

  های پرچم کالهبرداری، عناصر کالهبرداری، انواع مانند موضوعاتی جمله از  کالهبرداری، بررسی  شمول در  متخصصان به
  رسمیت  به  را  کالهبرداری  آموزش  ادغام  اهمیت  کارشناسان  کهحالی  در.  دارند   کالهبرداری  ضد  اقدامات  و  تجاری  قرمز

  شهادت   مؤثر،  گزارش  نوشتن  منافع،  تضاد  پنهان،  هایدارایی  یافتن  به  مربوط  موضوعات  بر  بیشتری   تأکید  شناختند،
 . داشتند  دادرسی مشاوره  هایتکنیک  و مقررات و قوانین  با  انطباق متخصص،  شاهد های تکنیک  کارشناسان،

 

 پژوهشی   تحقيق و مجالت فقدان 

  عمده   طوربه  که(  2018  هاویسون، )   کنندمی  تمرکز  دادگاهی  حسابداری  محدود   رویکرد  بر  دادگاهی  حسابداری  محققان   اکثر
  عنوان به تکامل برای  واقعی مشکل  یک با  دادگاهی  حسابداری درنتیجه.  گیرد می نظر در  را  کالهبرداری  بررسی  موضوعات

  دادگاهی،   حسابداری  تحقیقات   در  نظری  مشارکت  در  (.2015  گابریل،دی  و  هوبر)  است  رو  به  رو  حرفه  و  رشته  یک
  با   که  است   کالهبرداری   مثلث  نظریه   دادگاهی،   حسابداری  تحقیقات  در   نظری   کاربردهای   و   توجه  قابل  نظری   دستاوردهای 

  استفاده   گسترش   وجود،   این  با (.  2015  ،1فری )  است  یافته   توسعه   کالهبرداری  الماس   نظریه  عنوان به  چهارم   عنصر  افزودن 
  در  شناختی روش  مشارکت  در(.  2015  گابریل، دی   و  هوبر )  است  الزم   دادگاهی   حسابداری   تحقیقات  در   مختلف   های نظریه   از

  های روش   درصد   بیشترین   کمی   های روش  که   دهند می  نشان  ( 2015)   گابریل دی   و  هوبر   دادگاهی،   حسابداری   تحقیقات 
-روش  و   نظری  مشارکت  دو   هر   فقدان .  دهند می  اختصاص  خود   به  را  دادگاهی   حسابداری  مجالت   در  شده  منتشر  تحقیق 

  و   بوتس   .شود می  شناخته  دادگاهی  حسابداری   تخصصی  مجالت   فقدان  عنوانبه  دادگاهی   حسابداری   تحقیقات  شناختی 
  برای   هاییفرصت  درنتیجه.  است  محدود  نشریات   در   دادگاهی،  حسابداری   اصطالح   که  نمودند   ثابت  ( 2018)  ساعده 

  دادگاهی  حسابداری   تحقیقاتی  مجالت   حاضر،  حال  در.  دارد  وجود   دادگاهی   حسابداری   حوزه  در   انتشار   جهت   دانشگاهیان 
  تحقیقاتی   مجالت  فقدان   .باشند  مندعالقه  دادگاهی  حسابداری  مطالعات  انتشار   به  است  ممکن  که  دارند   وجود  محدودی  بسیار

.  است  عملی   و   نظری  مشارکت  دو   هر   ارائه   اصلی  راه   تحقیق   زیرا  گذارد می  تأثیر   دادگاهی  حسابداری  تحول   حال  در  فرآیند   بر
  ممکن   زیرا  کند می  محدود  را  دادگاهی  حسابداری   مجله  برای  بندیرتبه  دادگاهی،   حسابداری  مجالت   مناسب  تعداد  کمبود
  برای   دادگاهی  حسابداری  موضوعات  درنتیجه .  نکنند  دریافت  کنندمی  منتشر  آنچه  مورد  در  را  باالیی  استناد  هاآن  است

 . شد نخواهد واگذار اندرکاران دست  به و  بود نخواهد  جذاب محققان 

 

 

 
1 Free 
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 دادگاهی   حسابداری ذاتی   هدف از  غلط  تصور

  شامل   سنتی  حسابداری .  دارد  وجود  دادگاهی   حسابداری   و   حسابرسی  سنتی،  حسابداری   بین   زیادی   بسیار   های تفاوت  اصل،  در 
  است   آن  کاربران  برای  اطالعات  و  مالی  های داده  ارتباط   و  افشا  ثبت،   و  گیری اندازه   تشخیص،  و  شناسایی  اصلی،  فعالیت  سه

  مالی   های صورت  آیا  که  است  این  مورد  در   مستقل  نظر  یک  ارائه  حسابرسان  مشارکت  ماهیت  (.2019  ،1همکاران   و  ویگانت)
  خدمات   ارائه   دادگاهی  حسابداری  ذاتی  هدف  مقابل،   در(.  2019  ،2همکاران   و  کرین)  خیر   یا   شوندمی  ارائه  منصفانه  طوربه

  یابد می  خاتمه  مالی   رفتار  سوء  مسائل   مورد   در  دادگاه  در  گواهی  عنوان به  زیاد  احتمال   به  که است   تحقیق  و  ارزیابی   قضایی، 
  اول  رویکرد   .است  شده  تعریف  مختلف  رویکرد  دو  در  دادگاهی  حسابداری  موضوع،  ادبیات  در (.  2012  ،3همکاران   و  موهلمن)

(.  2018  ساعده، و بوتس) دهدمی پوشش را  دادگاهی  حسابداران دادگاهی درون   نقش که است کرده ارائه محدودی تعریف
  رضایی )  دادگاهی   حسابداران   تحقیق  و   ارزیابی  خصمانه،  هاینقش  جمله   از  است،  کرده   ارائه  را   ایگسترده  تعریف   دوم،  رویکرد

  نتیجه   و  کرده  شناسایی  را  دادگاهی  حسابداری  اصطالحات   از  استفاده  در  تغییرات  ( 2018)  ساده  و  بوتس(.  2004  همکاران،  و
  وجود  دادگاهی  حسابداری   تعاریف   در  هایی تفاوت که  نمود بیان ( 2013)  هوبر   .است غالب  شده محدود رویکرد  که  گیرندمی
  کرامبلی   و   اسمیت .  است  کالهبرداری   شمول   به   مربوط   که  خصوص   به   هستند،   متناقض  تعاریف   موارد،   برخی   در   و   دارد 

  دادگاهی   حسابداری.  کنندمی   نمایان   را  دادگاهی  حسابداری   و   کالهبرداری   بررسی   بین   مفهومی  های تفاوت  برخی (  2009)
  مدل   یک  بر  را  شانمدارک  باید  آیا  که  بگیرند  تصمیم  باید  حسابداری  درسی  برنامه  مربیان .  است  فراگیر  و  گسترده

   . کنند ایجاد  رویکرد  دو  از ایمجموعه یا  وسیع  گستره  با دادگاهی   مدل یک کالهبرداری، 
  محدود   دیدگاه(.  2006  ،4ویلیامز )  است  شده  چشمگیری  تحوالت  دچار  دادگاهی  حسابداری  گذشته،  سال   40  طول  در

  این   از  استفاده   که  رسد می  نظر  به   گذشته  دهه   سه  طول   در.  داشت  تسلط   ادبیات  بر   1990  دهه  آغاز   تا   دادگاهی   حسابداری 
  کرده   تغییر  دادگاهی   حسابداری   خدمات  رشد  به  رو   کاربرد   و  بزرگ   مقیاس  در   شرکتی  هایرسوایی   به   پاسخ  در   اصطالح

  گذشته،   دهه  طول  در  که  رسد می  نظر  به  (. 2015  باکبی،  و  آکرن ون   ؛2016  همکاران،   و  تار  ؛ 2018  ساعده،   و  بوتس) است
  کند   ارائه  آن  نتایج   اساس بر  دادگاهی  حسابداری   تعریف  تا  شود می  شامل   را   ترجامع  رویکرد  یک  دادگاهی   حسابداری  تعاریف 

  و   دهند می  نشان  را  موجود  های کاستی   گسترده،   رویکردهای   هم  و  شده   محدود   رویکردهای   هم(.  2018  ساعده،   و   بوتس)
  حسابداری  حرفه  از  دقیق  تعریف   یک  ارائه  هایکاستی  در نتیجه.  دهند  ارائه  دادگاهی  حسابداری  از   جامعی  تعریف  توانند نمی

 . شد دادگاهی  حسابداری ذاتی   هدف  از غلط  تصور  تهدید   به منجر دادگاهی

 

 داریم  نياز  بال  صالحيت   با  مربيان و  متخصصان  به

  گابریل، دی  ؛2010  همکاران،  و  دیویس)   اندپرداخته  دادگاهی  حسابداران  نیاز  مورد  هایمهارت  بررسی  به  محققان  از  بسیاری
  الزامات  و   آموزشی  الزامات   اولیه،   هایمهارت  ( 2010)   سانچز  و   مولنمک.  ( 2010  سانچز،   و  مولنمک  ؛ 2018  هایسون،   ؛ 2008

  های مهارت  تحلیلی،   های مهارت   که  رسیدند   نتیجه  این  به   هاآن  . نمودند   بررسی   را   دادگاهی   حسابداران   برای   تحصیلی 
  طراحی   هنگام   باید   مربیان .  هستند  مهم   دادگاهی   حسابداران   برای   دادگاهی   هاینقش  و   تحقیقی   های مهارت   کامپیوتری، 

  درسی  های برنامه   توانند می  دانشجویان   درنتیجه .  دهند  قرار  مدنظر   را   ها مهارت   این   دادگاهی،   حسابداری   درسی   های برنامه
  برای   آسانی  کار  دادگاهی،   حسابداری   آموزش  برای  شرایط   واجد  مربیان  کردن   پیدا  .بیابند  ارزش   با  را   دادگاهی   حسابداری 

  شده   پیچیده دادگاهی  حسابداری  آموزش  برای   شایسته   مربیان   یافتن  شود می  باعث  متعددی  دالیل . نیست  دانشگاه   مدیران 

 
1 Weygandt et al 
2 Crain et al 
3 Muhelmann et al 
4 Williams 
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  در   تخصصی،   مربی   یک   به  که  است   خدمات   از   ای گسترده  طیف   شامل   دادگاهی  حسابداری   که  است   این   اول   دلیل .  است
  متخصص   توسط  فردی  و  کار  بر  مبتنی  ویژگی  دو  هر  (.2017  سوزا،)  دارد  نیاز  تخصصی  مربیان   از  تیم  یک  موارد،  برخی

  انتظار   دادگاهی   خدمات.  است  نیاز   مورد   پیچیده  هایقابلیت  از   ایگسترده  طیف  با   متقابل  طور به  دادگاهی،  حسابداری 
  آکرن ون)   دارند  را  تحلیلی  و   فنی  هایمهارت  کتبی،  و  شفاهی   ارتباطی   هایمهارت  مانند   کار  بر  مبتنی  مفید  های شایستگی 

  زیادی  هزینه  نهادها  از  بسیاری برای تواندمی شایسته  بسیار متخصصان  به نیاز  که  است این دوم  دلیل.  ( 2013 همکاران،  و
 . باشد  داشته

 

 اشغال  شهرت  و  مردم شناختن  رسميت به  عدم

  حسابداران (.  2006  ویلیامز، )   است  عمومی   شناخت   عدم   است،  رو   به  رو   آن   با   دادگاهی  حسابداری  که  ضعفی   نقاط   از   یکی 
  حسابداری   خدمات.  کندمی  تعیین  را  هاآن   حامل  مؤفقیت  امر   این  زیرا  دهند   افزایش   را   خود  شغلی  شهرت   باید   دادگاهی
  در   مردم   شود می  باعث  عمومی  شناخت   عدم   . است  جدید   عموم  برای   حتی   و  کارها   و   کسب  اکثر   برای   هم   هنوز   دادگاهی 

نمی   گرفته   نظر   در   خدمت  این  اهمیت   بنابراین .  شوند  سردرگم   دهند، می   انجام   دادگاهی   حسابداران   که  خدماتی   ماهیت  مورد 
  حسابداری  خدمات   ترویج   خود،  عمومی   تصویر  بر   ایحرفه  حسابداران   دادگاهی،   حسابداری   جدید   بازار   پیگیری   در .  ودش

  باید   مربیان  دادگاهی،  حسابداری  شناختن  رسمیت  به  و  عمومی  اعتماد  آوردن  دستبه  برای.  اندکرده  گذاریسرمایه  دادگاهی
 . آورند  وجودبه حرفه  فعلی وضعیت به توجه   با را  چشمگیری  تغییرات

 

 بهبود  برای  هاییراه: بحث  و گيرینتيجه

  . داد  نشان   را   ضعف   و   قوت نقاط   بین   شده   توزیع  موضوع   12  ادبیات،   کیفی   بررسی   است،   مشهود  1  جدول   در  که   گونههمان
.  است  کاربردها   از   بسیاری  با  ای زمینه  دادگاهی   حسابداری   مقاله،   این   تحلیل   و   تجزیه  و  پیشین   مطالعات  مرور  بر اساس

  مالی،   دانش   آن،  ایرشته  چند   ماهیت  و  حسابرسی   و  حسابداری  هایزمینه  در   خود  هایریشه   از   دادگاهی   حسابداری 
  هایشایستگی  و  دانش  .(2018  هاویسون،  ؛ 2017  همکاران،  و  هگازی )  کندمی  ترکیب  را  تحقیقی   و  قضایی  تکنولوژیکی،

  که   هاییزمینه  در  که  دهدمی   را  قدرت  این  هاآن  به  آموزندمی  دادگاهی  حسابداری  هایدوره  در  دانشجویان  که  ایگسترده
  با   دادگاهی   حسابداری   دانش  کردن   مجهز .  کنند  کسب  بیشتری   اطالعات   دهد،نمی  پوشش  سنتی  حسابداری  دوره   یک

نتیجه.  دهد می  افزایش   را   شود   فراهم   مشتریان   برای  است  ممکن  که  خدماتی   ارزش   حسابرسی،   و  حسابداری    و   نیاز  در 
  حرفه  به  دادگاهی   حسابداری  که  افزایشی  سود  با  پرورش  و  آموزش  و  دادگاهی  حسابداری  خدمات  برای  فزاینده  تقاضای

 . شودمی توجیه  افزاید، می حسابداری دانشجویان  و حسابداری 
  مربیان،   دانشجویان،  مانند   دادگاهی   حسابداری  ذینفعان   برای  بسیاری   هایفرصت  شده،   اشاره  باال   در   که  قوتی   نقاط   بر اساس 

  دانش  با  خود حسابداری دانش  ترکیب با توانند می هاآن   دانشجویان،  به توجه با . هستند دسترس  در  مشتریان و متخصصان 
  تقویت   حسابداری  زمینه  در  را  خود  دانش  دادگاهی،  حسابداری  دانش  از  بخش   یک  با  حداقل  یا  دادگاهی  حسابداری  جامع
  حسابداری   از  استفاده  به  قادر  است  ممکن  کندمی  شرکت  دادگاهی  حسابداری  آموزش  در  که  دانشجویی  مثال،  عنوانبه  .کنند
  ارزیابی  اهداف  یا   فناوری اطالعات   تقلب  تشخیص  حقوقی،  دعاوی   در  متخصص   شاهد  کالهبرداری،  تشخیص  اهداف  برای

  رقابتی   ارزش  دانشجویان خود،  با   دادگاهی  حسابداری   دانش  ادغام  با   است  ممکن  مربیان   ترتیب،  همین   به.  باشد  و کار  کسب
  مشتریان،   و  متخصصان   به  توجه  با  (.2008  سینگلتون،  و  پیرسون  ؛2007  السال،)  بیافزایند  خود  حسابداری  درسی  برنامه  به  را

  و   حسابداران  توسط  که   کندمی  مجهز   خاص   خدمات   ارائه  برای   بسیاری   ابزارهای  با   را   خود  متخصصان  دادگاهی  حسابداری 
  نظر   از   ویژه به  است،   مفید   مشتریان   برای   دادگاهی  حسابداری   خدمات   از   ای گسترده  مجموعه.  شود نمی  ارائه   حسابرسان 
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  که  است  این  باشد  ارزش  با  سهامداران  برای  دادگاهی  حسابداری  است  شده  باعث  که  دیگری  دلیل  .کالهبرداری  کاهش
  نشان   اخیر  های سال  طی  در   کالهبرداری   هاینظرسنجی.  کند می  کمک  کالهبرداری   خطر  کاهش   به   دادگاهی  حسابداری 

  حسابداری   در نتیجه.  ( 2015  باکبی،  و  آکرنون)   شوندمی  کالهبرداری  متحمل  جهان  سراسر  در  افراد  و  هاشرکت  که  دهدمی
  شدن  کالهبرداری  قربانی  خطر  و  کند می جلوگیری  کالهبرداری  از  که است  شده  شناخته  مفید  حرفه  یک  عنوان به دادگاهی 

 . دهد می کاهش را
  رو   به  رو   مختلفی   موانع  با   دادگاهی   حسابداری   آموزش  و  حرفه  که  است  آن   از   حاکی   دادگاهی   حسابداری   ضعف   نقاط   بررسی 

  ندارند،   را  دادگاهی  حسابداری  خدمات  انجام  صالحیت  که  کسانی  شود می  باعث  استانداردها  و  گذارانقانون  فقدان.  است
  حرفه  به  ورود  اداره  برای  سخت  قوانین  با  دادگاهی  حسابداری  نهادهای  فقدان  آن  دلیل  .باشند  داشته  را  کار  این  انجام  فرصت

  بسیار   باید  حرفه  این   متخصصان   و   است  باال  فکری   هایتکنیک  با  ای حرفه  دادگاهی   حسابداری .  است  دادگاهی   حسابداری 
  سخت   قوانین  وجود  عدم  در نتیجه  . باشند  مجهز  مهم  هایشایستگی   از   ایمجموعه  به  و(  2013  هوبر، )  باشند  شرایط  واجد
  آکرن ون)   شوند  پذیرفته  دادگاهی  حسابداری   حرفه  در  صالحیت  فاقد  افراد  شودمی  باعث  حرفه  به  واردان  تازه  اصالح  برای

  آن   عمومی  شناختن  رسمیت  به  و  دادگاهی  حسابداری  حرفه  کلی   شهرت  برای  تهدیدی  این  نتیجه  در.  ( 2013  همکاران،  و
  برداشت   افزایش  باعث  امر  این   شود،می  استفاده  فراگیر  تعریف  رویکرد  و  شده  محدود  تعریف   از   کهآنجایی  از  .شودمی  محسوب

(.  2018  ساعده،   و  بوتس )  شودمی  دهند، می   انجام   کاری   چه  دادگاهی  حسابداران   و   چیست  دادگاهی  حسابداری   کهاین  از   غلط 
  آموزشی   محتوای   نتیجه  در (.  2018  ساعده،   و  بوتس )  است  شده  بررسی   مختلف   زوایای   از   دادگاهی  حسابداری   در نتیجه

  اتخاذ   را   دادگاهی   حسابداری   از   محدودی   تعریف   ها دانشگاه از   برخی .  است  متفاوت   توجهی  قابل   طور به  دادگاهی  حسابداری 
  دادگاهی   حسابداری  بخش  در   کالهبرداری   بررسی   معرض  در  را  دانشجویان خود   انحصاری  طوربه  هاآن   همچنین.  اندکرده
 . اندداده قرار

 هایافته از ایخالصه (:1) جدول
 ضعف  قوت

  برای دادگاهی  حسابداری آموزش منافع( 1)
 دانشجویان

 حرفه ارزش( 2)

 تقاضا افزایش و چشمگیر نیاز( 3)

 جدید  شغلی هایکانال( 4)

 کالهبرداری  کاهش( 5)

 کنندگانتنظیم و استانداردها) ایحرفه  مقررات فقدان( 1)
 (استاندارد

 حرفه  به ورود کنترل عدم( 2)

 دادگاهی  حسابداری آموزشی مطالب در ناهماهنگی( 3)

 پژوهشی  مجالت و تحقیق کمبود( 4)

 دادگاهی حسابداری ذاتی هدف  از غلط تصور( 5)
   شرایط  واجد مربیان  و متخصصان به نیاز( 6)

 شغلی شهرت  و عمومی شناخت عدم( 7)

  حسابداری   هایبخش   تمام  معرض   در  را  دانشجویان خود   و   دارند  دادگاهی  حسابداری  از  فراگیری   تعریف  ها دانشگاه  سایر
  کراناچر   ؛2008  هیتگر،  و  هیتگر   ؛2008  همکاران،  و   فلمینگ  ؛ 2008  کورتیس،  ؛2018  ساعده،   و  بوتس)  اندداده  قرار   دادگاهی

.  است  اندک  بسیار   نیز   تحقیقاتی  مجله  و  دادگاهی   حسابداری  تحقیقات   (. 2008  سینگلتون،  و   پیرسون  ؛2008  همکاران،  و
  حرفه   و آموزش  تقویت  برای متعددی  های راه . هستند مواجه  دادگاهی حسابداری  حرفه و آموزش بهبود  با هم با  عوامل  این

  های انجمن   ایجاد   طریق   از   حقوقی   حسابداری   شدن   ایحرفه  سطح   افزایش  راه   اولین .  دارد   وجود   دادگاهی  حسابداری 
  بهبود   سوم،   .حرفه   به  ورود   کنترل   با   دادگاهی  حسابداری   خدمات  باالی  کیفیت  حفظ   دوم، .  است  حقوقی  حسابداری  تخصصی 

  پنجم، .  دارد   مطابقت   دادگاهی   حسابداری   واقعی   کار   با   که  سازگار  آموزش  توسعه   طریق   از  دادگاهی  حسابداری   آموزش   کیفیت
  جدید   مجالت  صدور  و  زمینه  این  در  تعامل  به  محققان  تشویق  با  دادگاهی  حسابداری  با  مرتبط  تحقیقاتی  دادهایبرون  ارتقاء

  عمومی   شناخت  افزایش  با  حرفه  یک  عنوانبه  دادگاهی  حسابداری  شهرت  افزایش  نهایت،  در .  دادگاهی   حسابداری  تحقیقات
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  که این و دهد می افزایش  را  جامعه  در   آن پیامدهای  و  کالهبرداری از  عمومی  آگاهی  که  هاییکارگاه ارائه  طریق از  آن  برای
 . کنند کمک  کالهبرداری ریسک  از  جلوگیری   به توانندمی دادگاهی حسابداران  چگونه

در  .  دارند  نیاز  بیشتر اکتشاف به  هنوز زیادی   هایجنبه آن،   در   که است توسعه حال  در دانش  زمینه یک  دادگاهی  حسابداری 
  گرفته   پیش  در  را  ادبیات  مرور  روش   یک  آموزش،  و  دادگاهی  حسابداری   حرفه  فراگیر  گفتمان  درک  برای  مقاله  این  نتیجه
  مطالعه  یک با توانمی را مقاله این  .کند می تنظیم مهم موضوع این در بیشتر مطالعات برای را مرحله یک مقاله این. است

  کنند   کمک  توانندمی  آینده  محققان   ضمن  در.  داد  بهبود  دادگاهی  حسابداری  آموزش   و  ایحرفه  بهتر  درک  برای  تجربی
  ابزارهای   طریق  از  اقتصادی  -اجتماعی  توسعه  و  و کار  کسب  به  مستقیم  طوربه  زیرا  کنیم،  درک   بهتر  را  دادگاهی  حسابداری

 . است متصل دادگاهی حسابداری  مختلف
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