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مقدمه
حسابداري با قوانین و مقررات و يهایخروج، وظیفه تالش براي بررسی انطباق 1حسابداري قانونی

ف کشف تخلفات مالی را به عهده دارد. اگر قرار باشد از دانش حسابداري در هنگام بروز تخلفات و کش
جلوگیري از به وجود آمدن آن استفاده کرد، ناگزیر باید غیر از دانش حسابداري، به يهاراهتقلبات و 

از حسابداري ياشاخهو مواد قانونی و... نیز آشنا بود. حسابداري قانونی هاتبصرهفنون کشف و بررسی و 
اي داده است. با افزایش هاي مورد نظر براي موارد بیان شده را در خود جاست که همه توانایی

شود، تا بتواند با هاي مالی و فسادهاي اقتصادي نیاز به حسابداري قانونی بیشتر احساس میبحران
هاي خاص خود، از ایجاد بحران جلوگیري کرده و در صورت بروز، تمام زوایاي پنهان آن را کشف و فن

ابداري قانونی از دیدگاه خبرگان و توجه بیشتر به حسلزومبررسی هدف این پژوهش، بررسی کند.
مدرسان دانشگاهی رشته حسابداري است و با توجه به مبحث جلوگیري و کاهش تقلب و فساد، ضروري 

متاسفانه، تا کنون در کشور با توجه به اهمیت وافر آن گیرد.قرارقیدقاست که این موضوع مورد بررسی 
امید است که در آینده نزدیک شاهد افزایش به جدي نگریسته نشده است.به این مقوله به گونه

هاي علمی و عملی در کشور بود، کارگیري دانش حسابداري قانونی و آموزش آن به دانشجویان به شیوه
د.کرکنشهیرتا بتوان با اتکا به آن، فساد اقتصادي را 

و بحث و هافتهایابتدا مبانی نظري و پیشینه پژوهش بیان شده و سپس روش پژوهش، ،در ادامه
گیري بیان شده است.نتیجه

مبانی نظري
حسابداري قانونی

م کن و مقررات حایش آن، قوانیدایساز پنهیکه زمی است دانش،حسابداري قانونی یا حسابداري دادگاهی
توان بیان داشت که براي جلوگیري از تقلبات و برخورد با متخلفین است. می،اي تجارتیبر دن

ونی یا دادگاهی، در ایران مفهوم جدیدي است که از طریق کتاب حسابرسی تقلبات حسابداري قان
اله سازمان حسابرسی) که توسط مرحوم حبیب188حسابداري) دادگاهی (نشریه (یمالوکارشناس 

حسابداري قانونی، فعالیتی اجتماعی تیموري ماسوله ترجمه شده بود، وارد ادبیات حسابداري ایران شد. 
هاآنها و عملکردهاي خاص ي است که ترکیبی از حسابداري، حسابرسی، قانون و ارزشاو حرفه

هاي جلوگیري و تبعات قانونی و راهتقلبدر موردجامعدیدگاهیبهقانونی،حسابداريواژه].15است[
.]28است [ضدتقلبيهاکنترلو تحلیلتجزیهتقلب وازگیريپیششاملهکداردآن اشاره

ها واژه هاي مرتبط با قوانین و مقررات قضایی در حسابداري دارد. در لغت نامهساله، اشاره به بخشاین م
Forensicاند که با توجه به اینکه را به قانونی و یا معانی و مفاهیم مرتبط با امور قضایی ترجمه کرده

، اطالق واژه حسابداري دادگاه مکانی براي تشخیص حق از باطل با استناد به قوانین و مقررات است
شود که حسابداري رسد و این برداشت نمیمینظربهاز حسابداري دادگاهی اتریگوتر و قانونی کلی

1 Forensic Accounting
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موارد استفاده آنان را بیان هاآنکه عنوان هاشرکتدادگاهی، مانند حسابداري صنعتی یا حسابداري 

ها است. در مقابل، حسابداري قانونی دادگاههاي مالیاي از حسابداري براي بررسی حسابکند، شاخهمی
به مرتبط بودن حسابداري و قوانین و مقررات و تالش براي اجراي قوانین مرتبط اشاره دارد.

در مجموع، بین حسابداري دادگاهی، حسابداري قانونی، حسابرسی تقلب، پشتیبانی و دادخواهی، 
وجود ندارد و هدف يمعنادارمرتبط، تفاوت يهانعنواارزیابی، حسابداري تحقیق و کشف تقلب و سایر 

ها قرار دارد، جلوگیري و بررسی تقلب است. لذا، حسابدار قانونی را اصلی این موضوع که پشت این نام
به یافتن تقلب در معامالت و توان به عنوان یک کارآگاه حسابداري در نظر گرفت. زیرا او قادر می

توان کاربرد حسابداري امروزه می].32ات غلط و فراتر از اعداد است [مند به پیدا کردن اظهارعالقه
شویی، کشف تقلب قانونی را در کشف تقلب در بانک، کشف اختالس، کشف تقلب در بیمه، کشف پول

].12و... دانست [در اوراق بهادار و کاالها، فرار از پرداخت مالیات
یفه کشف، بررسی و جلوگیري از تقلبات را به عهده دارد، اکنون، با توجه به اینکه حسابداري قانونی وظ

همهبرگیرندهدروعاماصطالحیشود که تقلب و مفهوم آن چیست؟ تقلبمطرح میسؤالاین 
نادرست ارائهبارامزایاییتاکارگیردبهمهارتباتواندیمفرد یکاست کهمتعدديهايتوانایی

فریبفرایندتوصیفبرايکهاستاصطالحیتقلبدیگر،عبارتبهاطالعات به دیگران به دست آورد. 
دست آوردن نوعی منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که به گونه معمول بهبراينیرنگواعتماددادن،

شود. تقلب، با اشتباهات غیرعمدي بسیار تفاوت دارد. براي اینکه تقلب نفع مالی است، به کار برده می
ب باید به گونه عمدي و از روي قصد نیت، براي به دست آوردن منفعت، دیگران را متقلرخ دهد، شخص

].5اغفال کند [
تقلب در برگیرنده "گوید، تعریفی فراگیر از تقلب را پذیرفته و می1بازرسان رسمی تقلب آمریکاانجمن

را نسبت به دیگري به تمام ابزارگوناگونی است که ساخته انسان است و یک فرد با استفاده از آن مزیتی 
و شامل تمام رویدادهاي ناگهانی، ترفندها، کندیمهاي دروغین یا کتمان حقیقت کسب وسیله توصیه

. بر اساس بیانیه "هاي غیرمنصفانه براي فریب دیگران استو دیگر راههايکاریمخفیا هايگرلهیح
تقلب فعلی عمدي "شر شده است،منت2002که در سال استانداردهاي حسابرسی آمریکا99شماره 

].11["هاي مالی مورد حسابرسی بینجامدنادرست با اهمیت در صورتارائهاست که به 
رسیدنمنظوربهوزدن دیگرانگولبه نیتهاتقلبهمهکهدهدمینشانها،تعریفاینمشتركفصل

با ایران240حسابرسی استانداردبر اساسدارد.تفاوت"اشتباه"با دلیلبه اینواستشخصینفعبه
عبارتاشتباه،"یماليهاصورتیحسابرس، در اشتباهو تقلببا ارتباطدر حسابرستیمسئول"عنوان 

مانند: اشتباه در افشاموردیامبلغیکحذفمالی شاملهايدر صورتسهويتحریفهرگونه"ازاست
مالی، برآورد حسابداري نادرست ناشی از نادیده يهاصورتگردآوري یا پردازش اطالعات مبناي تهیه 

استانداردهاي حسابرسی مرتبط با يریکارگبهگرفتن یا برداشت نادرست از حقایق موجود، اشتباه در 
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].1["یا افشاارائه، يبندطبقه، شناسایی، يریگاندازه

به همان اندازه در نظام حسابداري قانونی، به همان اندازه که در محیط حسابداري نقش مهمی دارد، 
است و در حسابداري قانونی داراي گستره اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و اقتصاديدارد.قضایی نیز نقش
]. دالیل متعددي وجود دارد 30دارد [ریتأثحقوقی، در پشتیبانی از ادعاهاي حقوقی -محیط اجتماعی

ترین دلیل، ماهیت و کارکرد حسابداري شد. مهمتواند به اندازه کافی مهم باکه چرا حسابداري قانونی می
اطالعات ارائه]. در واقع، حسابداري قانونی علم گردآوري و 16و نقش آن در روند قضایی است [قانونی

اقتصادي قابل قبول باشد. تمرکز آن نیز بر روي جرائممالی به شکلی است که در دادگاه بر علیه متهم 
ها و ترفندها (در صورت وجود) ها شامل کشف حقهعلت و معلولی) پدیده(کنندهنییتبتجزیه و تحلیل 

].4و اثرهاي آن در حوزه سامانه حسابداري است [
سوي ازشدهانجاميهاتقلببررسیبهمقرراتموارد نقضصرفبررسیازحسابداريحرفهامروزه

اخیر نیز يهاسالطولدرادهدهاي روياست. بررسی ورشکستگیدادهجهتتغییرمدیریتوکارکنان
این مسالهونمودهاقدامنقدوجهعظیمدر مبالغهادستکاريکردنپنهانبهدهد که مدیریتمینشان

بدون شک، ]. 19[بدهند از دستراخودزندگیاندازهايگذاران، پسسرمایهازبسیاريشدهموجب
گذاران انتظار دارند که سرمایهگذارد. ن اثر میگذاراتقلب و فساد در دنیاي تجارت بر رفتار سرمایه

هاي مالی تهدیدي ، شفافیت، وکیفیت برخوردار باشد. از این رو، تقلب در صورتیپارچگکیاطالعات از 
].25کنندگان در بازار است [جدي براي همه شرکت

رفتارها، دشوارتر از ، کشف و پیشگیري از این، در نتیجهامروزه رفتارهاي متقلبانه افزایش یافته است
اند و اختالفات بین افراد و تر شدههاي تجاري پیچیدهگذشته شده است. از سوي دیگر، تراکنش

، افزایش یافته است. این امر سبب شده تا دعاوي حقوقی نیز از سوي هر دو طرف افزایش یابد. هاموسسه
ابداري بیش از گذشته احساس به کارشناسان حسهادادگاهدر نتیجه، نیاز مشاوران حقوقی و 

ها، حسابداري قانونی یک حرفه جدید نیست، اما موج رسوایی شرکتالزم به ذکر است، .]9[شودیم
ها را مجبور به جستجوي بیشتري براي کشف آکسلی شرکت-قوانین حسابداري جدید، و قانون ساربینز

مدیره براي کمک به اداره امور تقلب نموده است. حسابداران قانونی، در حال حاضر توسط هیئت 
]. با توجه به 17[کنند شوند و براي کاهش تقلب تالش میها و گزارشگري مالی به کار گرفته میشرکت

کشف و جلوگیري از آن باید در برنامه هايوشهایی براي کاهش آن، راهمیت مقوله کشف تقلب و راه
یناشيماديهاانیزآن جلوگیري شود. گذشته ازهاي بروزدرسی دانشجویان گنجانده شود که از زیان

سلبيحسابداريو تجارياحرفهجامعهازرااعتماديادیزتا اندازهمتقلبانهیماليگزارشگرتقلب،از
شفکقبالدرحسابرسانسوي حسابداران وازیافکيریپذمسئولیتنبودگر،یديسوازواستردهک

ردهکتر بادواموژرفترراحسابرسانرد حسابداران وکعملونندگانکفادهن استیبانتظاراتافکشتقلب،
کند. در نتیجه، ضرورت کاهش و بررسی است. در کشورهاي دیگر این نقش را حسابداري قانونی ایفا می

کند که این نقش، در ایران نیز به کار تقلب و همچنین، الزامات جهانی شدن و استانداردسازي ایجاب می
ته شود.گرف
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یمالیحسابرسبهتواننمیهکدهدمینشانصورت گرفته پیشینيهاپژوهشيهاافتهیاز سوي دیگر، 

رایتقلب، پژوهشیرسمبازرسانرد. انجمنکاکاتیطیشراهردرتقلبشفکجهتيابزارعنوانبه
درصد از12تا10ود در حداندداشتهانیبکه در آن، آماردانانردهکارائهمللعنوان گزارشتحت
این موضوع، اهمیت و ضرورت وجود .]11اند [نشدهشفکحسابرسان لهیوسبهصورت گرفته،يهاتقلب

کند. توجه تخصصی از حسابداري براي بررسی و کشف تقلبات تحت عنوان حسابداري قانونی را ثابت می
ها و شدن معامالت و تجارتتر به اهمیت موضوع در کنار افزایش دعاوي حقوقی به جهت پیچیده

حسابرسی يهاروشکنند، عدم وجود تفاوت بین ها وارد میکه تقلبات ساالنه به شرکتیهاینهیهز
نوین در کشف تقلبات، از دیگر يهايآورفنمالی و حسابرسی جهت کشف تقلبات و عدم استفاده از 

ن، با توجه به ماهیت تقلبات، . همچنیدهدیممواردي است که اهمیت مضاعف این حوزه را نشان 
ها بسنده نمود، زیرا این موضوع هم مانند سایر توان براي آموزش آن تنها به تعاریف و تئورينمی

هاي عینی و نمونهارائهمرتبط در حسابداري، باید به صورت عملی آموزش داده شود و با يهامبحث
ان در آینده نزدیک، اثر این گسترش و آموزش را د تا بتوشوعملی، این مقوله مهم به دانشجویان تفهیم 

مشاهده نمود.
الزم براي حسابداران قانونیيهامهارت

يهافنحسابداران قانونی باید داراي ترکیبی از مهارت و دانش در حسابداري، حسابرسی، حقوق، و 
همراه يافزارنرميهامهارتقوي اخالقی و يهاارزشباید توسط هامهارتتحقیق و تفحص باشند. این 

شودیمباشد. آموزش عملی در حسابداري قانونی، موضوع بسیار مهمی است، به همین خاطر، توصیه 
براي تبدیل یک حسابدار به یک متخصص کشف تقلب و حسابداري قانونی، باید در میدان عمل آموزش 

ش ارزشمندي به او منتقل کار بر روي موارد تقلب پیچیده در طی چندین سال، دانتجربه ببیند. کسب
مالی از تحقیقات است، اما يهاجنبه]. اگرچه گرایش اصلی حسابداري قانونی درگیر با 14خواهد کرد [

يهاوهیشپرسشی، دانش قانون و قواعد و يهامهارتاین مساله افزون بر تجربه، نیازمند مواردي مانند 
]. افزون بر موارد 29ن فردي و کار گروهی است [میايهامهارتتحقیقی، يهامهارتشواهد، يآورجمع

، دانش در حسابداري و يآورفنيهامهارتارتباطی، يهامهارتتحلیلی، يهامهارتذکر شده، 
، اطالع از قوانین کسب و کار و تجارت، اطالع از قوانین و حقوق شهروندي و اطالع از ياحرفهصالحیت 

].10است [رفتاري نیز مورد نیاز يهانامهآیین 
، درباره کندیماعداد نیز توجه منشأحسابدار قانونی شخصی است که افزون بر اعداد ظاهري، به علت و 

اطالعات ارائه، مانع کندیم، شواهد مربوط به گواهی کارشناس را تهیه دهدیماسناد کنجکاوي به خرج 
. از آن جا کندیماد با جزئیات آشکار و حقیقت را با مذاکره و گفتگو با افرشودیمنادرست توسط افراد 

حسابداران قانونی با حسابداران و حسابرسان مستقل تفاوت دارند، آنان باید دانش که به وضوح
شخصیتی، باید داراي دانش يهامهارتداشته باشند و در کنار دارا بودن هانهیزمدر بعضی ياگسترده

، حسابرسی، مدیریت کسب و کار، روانشناسی، گسترده حسابداري، فنون بررسی و آزمون، حقوق
].9نیز باشند [، رایانه و اینترنت و آماریشناسجرم
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تفاوت حسابداري قانونی و حسابرسی
شاید تصور شود که وظایف محوله به حسابداران قانونی را بتوان از طریق حسابرسان دنبال کرد و دیگر 

هاآنوجود دارد که در ادامه، به برخی از ییهاتفاوتمیان نیازي به حسابداري قانونی نیست، اما در این 
:شودیماشاره 

روحیه بازجویی و کشف وجود دارد، اما هاآنحسابداران قانونی مانند کارآگاهان تیز بین هستند و در 
این حساب، اهداف حسابرسان و نگرندبایمپیرامونی خود يهاموضوعبه ياحرفهحسابرسان با تردید 

متفاوت باشد. در حسابداري قانونی موضوعاتی مانند حل دعاوي حقوقی و تواندیمبداران قانونی حسا
، اما مسایلی مانند کشف فساد، در شرح وظایف اصلی دیآیمکشف فساد و اختالس و... به میان 
ا وظیفه آنان اعتباربخشی و اطمینان یافتن از نبودن تحریف بحسابرسان نیست و به گونه مستقیم

قانونی نسبت به سالمت یک حساب یا وقوع مالی است. همچنین، حسابدارييهاصورتاهمیت در 
مالیيهاصورت، در حالی که حسابرس نسبت به منصفانه بودن و صحت کندیمتقلب در آن اظهار نظر 

بداري است، اما در حسايبردارنمونه. درحسابرسی بررسی اسناد و مدارك به صورت کندیماظهار نظر 
احتمالی، شاید نیاز به بررسی همه يهاشبههقانونی به جهت بررسی همه ابعاد قضایی و روشن شدن 

، حتی شاید بتوان گفت که حسابداري قانونی محدودیت زمانی خاصی رونیااسناد وجود داشته باشد. از 
قانونی نسبت به خاص زمانی است. همچنین، حسابدارييهامحدودهنیز ندارد، اما حسابرسی داراي 

و بیشتر با تاکید بر آموزش در ترقیدقيهاآموزشو نیاز به طلبدیمحسابرسی توجه و دقت بیشتري 
میدان عمل، دارد.

موارد الزم براي آموزش حسابداري قانونی
]:23[محتمل در آموزش حسابداري قانونی بر اساس مطالعه رضایی و برتن به شرح زیر استيهاموضوع

:تحقیق و تفحص و قانون-الف
مجرمانه، آگاهی از نظام حقوقی، اجزاي حقوقی تقلب، يهاتقلبقوانین و ضوابط مربوط به رشوه و 

، دعاوي حقوقی و فنون مشاوره، شواهد کارشناسی و فنون گواهی کارشناس، هاییبازجودادرسی و 
و فساد، شامل تجزیه و تحلیل و بررسی رشوه االجراالزمراهبري شرکتی و رعایت قوانین و ضوابط 

.کارانهخالفادعاهاي مربوط به رفتار 
:تقلب و حسابرسی تقلب-ب

از تقلب، اصول تقلب، قواعد مربوط به شواهد و استانداردهاي گزارشگري يریگشیپنظریه آزمون و 
ی، حسابداري قانونياحرفهحسابرسی تقلب، استانداردهاي یشناسروشبراي حسابداري قانونی، 

گردآوري و تجزیه و تحلیل اسناد، انواع تقلب (مربوط به ورشکستگی، رایانه، مدیریت، کارمندان و...) و 
.هامذاکرهحقوقی این يهاجنبهو ياحرفهمذاکره يهامهارت

:فرآیند گزارشگري مالی- ج
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فنون یافتن آماري،يریگنمونهو یداخلکنترلحسابدار، ارزیابی يهاتیمسئولمالی و يهاتقلب

تهیه گزارشبررسی تحلیلی ويهاهیرومخفی و فرآیند گزارشگري مالی و تحلیل آن شامل يهاییدارا
.مؤثر

:اخالق-د
رفتاري مربوط به شرکت و خطوط قرمز فردي و نامهنییآفنون بررسی تضاد منافع، اصول اخالقی و 

محیطی.
در حسابداري قانونیياحرفهاخالق 

محرکی براي افزایش تقلب تواندیمود حرص و طمع براي رسیدن به منافع مادي بیشتر، بدون شک، وج
باعث تواندیمآورد. از این رو، توجه به اخالق باشد. حرص و طمع، رقابت غیراخالقی را به وجود می

، کاهش رفتارهاي متقلبانه که نوعی ناهنجاري و خط قرمز حسابداري قانونی است محسوب شود. طبیعتا
و هاییدارااز سوءاستفادهمطلوب باشد، فساد مالی، ياحرفهکه وضعیت اخالق ییهاطیمحدر 

، کمتر خواهد بود. لذا توجه به مقوله شوندیمعناصر تقلب شناخته عنوانبهگزارشگري متقلبانه که 
ی به حدي اهمیت بحث اخالق در حوزه حسابداري قانون. دشویم، بیش از پیش تائید ياحرفهاخالق 

است که طبق توصیه کانون وکالي آمریکا، صدور گواهینامه استانداردهاي کارشناسان قانونی از جمله 
انضباطی باشد يهاروشو مؤثرگواهینامه کارشناسان حسابداري قانونی، باید شامل کدهاي اخالقی و 

ا براي حسابداران قانونی اخالقی ريهاارزش] 27[]. بر اساس مفهوم دینی نیز، صالح و همکاران18[
ا از حسابداري قانونی، به کهمچنین، در تعریف رئیس انجمن حسابداران رسمی آمری.انددانستهالزم 

اساسی حرفه يهاارزشکهداردیماصول اخالقی الزم براي حسابداران قانونی اشاره شده است. وي بیان 
نونی نیز ضرورت دارد. در کل، در صورتی که براي حسابداري قایطرفیباري و کحسابداري شامل درست

انتظار کاهش تقلب را توانیمتوجه شود و سطح آن افزایش یابد، ياحرفهبه اخالق در محیط تجاري و 
داشت.

پیشینه پژوهش
يت آموزش تقلب برایاهم] در پژوهش خود به بررسی اهمیت حسابداري قانونی و5و همکاران [ییایرؤ

تقلب پرداختند. این پژوهش، ویقانونيحسابداریدرسسرفصلمدلارائهو يران حسابدایدانشجو
اهمیت حسابداري قانونی براي دانشجویان حسابداري را نشان داد.

به "حسابداري قانونی: افشاگران نامدار تقلبيهایدانستن"] در پژوهش خود تحت عنوان 8قاسمی [
در آمریکا پرداخت.افشاگرانانین محافظت از و قويافشاگر، اهمیت يافشاگربررسی ابعاد 

] با تعریف حسابداري قانونی و تبیین جایگاه و دامنه کاربرد آن، وظایف آن 4[يلدارغالمزادهرحمانی و 
را مشخص نمودند. همچنین، به بررسی پیشینه حسابداري قانونی پرداختند.

داري قانون و دالیل اهمیت این موضوع را در پژوهش خود ابتدا تعاریفی از حساب]9مشایخی و آژنگ [
را بیان هاآنالزم براي حسابداران قانونی و حوزه فعالیت يهایژگیوو هامهارتبیان داشته و سپس 

.کنندیم
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بیان شیبه نالگوي ارائه] با تعریف حسابداري قانونی و بیان اهمیت موضوع، با 3و سرداري [زادهلیخل
هاشرکتدر ارزیابی احتمال دستکاري سود تواندیمبه عنوان ابزار مالی دادگاهی، که این الگو دارندیم

که نیاز به موشکافی بیشتري دارند، کمک کند.ییهاقسمتو شناسایی 
و خدمات، هاتیفعال] به بیان مفهوم و ماهیت حسابداري قضایی، چارچوب مفهومی، 2[چاالکی و قادري

نوپا پرداختند.ياحرفهران قضایی به عنوان اصلی حسابدادانشو هامهارت
] در پژوهش خود به بررسی پوشش حسابداري قانونی در برنامه درسی 24[رضایی و همکاران

دوره ارائهبه هادانشگاهکه تنها تعداد انگشت شماري از اندکردهيریگجهینتحسابداري پرداخته و 
یک پایگاه کسب دانش در حسابداري ارائهکه دهدیم. این موضوع نشانپردازندیمحسابداري قانونی 

قانونی به عنوان بخشی از برنامه درسی، ضروري است.
حسابداري قانونی و نیاز به آموزش و پژوهش در این زمینه تقاضا برايدریافتند که] 23[برتن ورضایی

ان خواستار ایجاد دوره نشان داد یک گروه از پاسخ دهندگهاافتهیافزایش خواهد یافت. همچنین، 
و گروهی دیگر از دانشگاهیان، ادغام موضوعات حسابداري اندشدهمستقلی براي حسابداري قانونی 

.دهندیمدرسی خود ترجیح يهابرنامهقانونی را در 
به حسابرسان مستقل توصیه 2000] در بررسی اثربخشی حسابرسی در سال 20[هیئت نظارت عمومی

و توجه ویژه ياحرفهحسابرسی استفاده از سطح باالیی از تردید يهاروشستفاده از که براي اکندیم
اجراي يهاروشبه نشانه تقلبات در طول فرآیند حسابرسی ضروري است. همچنین، حسابرسان باید با 

حسابداري قانونی به صورت عملی آشنا باشند.
لیالتحصفارغانشجویان مقطع کارشناسی و یک نظرسنجی از نمونه کوچکی از دبا انجام]22رضایی [

شغلی در حسابداري قانونی از يهافرصتدانشجویان، يهاپاسخکه بر اساس افتیدرحسابداري 
حسابداري قانونی در برنامه درسی آموزشتوجه بیشتر بهمهمترین عوامل مورد توجه دانشجوین است و

آن توجه کنند.بههادانشگاهحسابداري ضروري است و باید بیشتر 
نظر از دو گروه دانشگاهیان و اعضاي حرفه در يآورجمع] در پژوهش خود به 21رضایی و همکاران [

که تقاضا براي حسابداري حاصل نشان داديهاافتهیمورد اهمیت آموزش حسابداري قانونی پرداختند. 
حسابداري قانونی آموزشارائهر براي بیشتيزیربرنامهنیاز بهقانونی رو به افزایش خواهد بود. همچنین،

آموزش حسابداري قانونی را در دروس دهندگانپاسخ. هر دو گروه از شودیماحساس هادانشگاهدر 
از و مواردي دانستهسودمند مربوط به دانشجویان حسابداري براي کسب و کار جامعه، حرفه حسابداري

تحقیق و تشخیص تقلب و يهاروش. بررسی 2ب، جلوگیري از تقليهاراهآموزش ارائه.1جمله: 
. به دست آوردن بینش در پیشگیري از تقلب و شناسایی را براي اضافه کردن به 3پیشگیري از آن و 

.انددانستهسرفصل دروس حسابداري الزم 
که با نظرسنجی از یک نمونه]14مورد نیاز حسابداران قانونی بر اساس بررسی دیگابریل [يهامهارت

نفري از دانشگاهیان و دانشجویان حسابداري، متخصصان و اعضاي حرفه حسابداري 1500تصادفی 
از خدمات حسابداري قانونی مورد بررسی قرار گرفته نشان کنندهاستفادهقانونی و کاربران و متقاضیان 
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. 2الل قیاسی، . مهارت استد1مورد نیاز مربوط به حسابداران قانونی عبارتند از: يهامهارتداد که 

. 5در بررسی، يریپذانعطاف. 4بحرانی، مسائل. توانایی حل مشکالت و 3داشتن تفکر انتقادي، 
. دانش حقوقی 8. توانایی ارتباط شفاهی و مکتوب قوي، 7. مهارت تجزیه و تحلیل، 6ارتباطات شفاهی، 

. حفظ آرامش و خونسردي.9و 
بر حسابداري قانونی شامل مؤثر] در پژوهش خود به بررسی ادراك سه گروه 26صالح و روزانیوم [

از حسابداري خدمات قانونی براي بخش دولتی کنندهاستفاده، دانشگاهیان و کاربران ياحرفهاعضاي 
يهامهارتد که حسابداران قانونی در مالزي از موارد الزم براي حسابداران قانونی پرداخته و در یافتن

براي حسابداران قانونی، باید افزایش اخالقی اسالمیيهاارزشاساسی و مرتبط با حسابداري قانونی و 
یابد.
پژوهشيهاهیفرض

د بود:پژوهش به صورت زیر خواهيهاهیفرضنه پژوهش مطرح شده، یشیبر اساس مبانی نظري و پ
ش است.یال افزا، در حیقانونياستفاده از حسابداريتقاضا برا.1
گنجانده شود.يد در سرفصل دروس حسابداری، بایقانونيحسابدار.2
، باالتر از میانگین ارزشی است.در آموزش حسابداري قانونیمؤثريهامولفهاهمیت .3

روش پژوهش
ک یدر يتوسعه دانش کاربرديقات کاربردیپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي است، زیرا هدف تحق

شود و یت میدانش هدایبه سمت کاربرد علميقات کاربردیگر، تحقیست. به عبارت دنه خاص ایزم
]. 6ند [ککمکمات بهتر در جامعه مورد پژوهش یبه اتخاذ تصمتواندیمقات ین نوع تحقیايهاافتهی

اطالعات اولیه يگردآوريهاروشپیمایشی است. -نیز توصیفیهادادهپژوهش حاضر از حیث گردآوري 
از طریق مطالعات، ياکتابخانهو میدانی است. در روش ياکتابخانهيهاروشاین پژوهش ترکیبی از در 

موضوع فراهم شد. در روش میدانی، به وسیله يادبیات موضوع و پیشینه پژوهش و چارچوبی مناسب برا
پرسشنامه رضایی شد. در این پژوهش، يبررسی موضوع گردآوريابزار پرسشنامه، اطالعات مورد نیاز برا

نظران با ] مورد استفاده قرار گرفت که پس از ترجمه، با همکاري استادان و صاحب21و همکاران [
قرار گرفت. این پرسشنامه در دییتأد، لذا روایی آن مورد شيسازیبومشرایط و وضعیت کشور سازگار و 

تقاضاي آتی ینیبشیپمربوط به سؤالطراحی شد که در بخش اول سه سؤال28سه بخش و 
مربوط به گنجانده شدن حسابداري قانونی در سرفصل سؤالحسابداري قانونی، در بخش دوم پنج 

در حسابداري قانونی، مؤثريهامولفهبه بررسی اهمیت سؤالدروس حسابداري و در بخش سوم بیست 
وجود دارد.

]. پس از بررسی 7استفاده شد [1باخپژوهش حاضر از روش آلفاي کرونيهاپرسشنامهدر برآورد پایایی 
ضریب آلفاي کرونباخ در سه بخش پرسشنامه به ترتیب SPSSآلفاي کرونباخ پرسشنامه در نرم افزار 

1 Cronbach's Alpha
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تعیین شد. با توجه به اینکه رقم حاصل از آلفاي کرونباخ از سطح مناسب 843/0و 796/0، 815/0

مانند یفیآمار توصيهاشاخصف نمونه نیز از یوصتي. براشودیمباالتر است، پایایی پرسشنامه تائید 
یاستنباطيآماريهاآزمونپژوهش از يهاهیفرضآزمون ين و انحراف معیار و برایانگیم،یفراوان

استفاده شد.
جامعه و نمونه آماري

جامعه پژوهش مورد نظر کل استادان و مدرسان دانشگاهی رشته حسابداري در ایران است. با توجه به 
و هاآموزشگاهاینکه دسترسی به کل استادان و مدرسان دانشگاهی حسابداري در ایران در همه 

مختلف، سخت و تا حدودي غیرممکن است، از شیوه يهایپراکندگبرگزار کننده با يهادانشگاه
حضوري و مجازييآورجمعاستفاده شد. در این پژوهش، از دو شیوه 1در دسترس یا آسانيریگنمونه

و مراکز آموزش عالی هادانشگاهبا مراجعه به استفاده شد. در شیوه حضوريهاپرسشنامهبراي دریافت 
در دسترس، پرسشنامه در اختیار استادان و مدرسان رشته حسابداري قرار گرفت. در شیوه مجازي نیز با 

ور در فضاي مجازي و ارسال پرسشنامه به وسیله رایانامه به استادان و مدرسان حسابداري سراسر کش
شد.يآورجمعپرسشنامه 50درخواست براي پاسخگویی و همکاري در تکمیل پرسشنامه، در مجموع 

پژوهشيهاافتهی
% را زنان 42به عبارتی .اندبودهنفر مرد 29نفر زن و 21از پاسخگویان پژوهش نشان داد که يهاافتهی

11نفر دانشجوي دکتري و 26نفر داراي مدرك دکتري، 13. همچنین، اندداده% را مردان تشکیل 58و 
% 52% و 26که درصد تشکیل دهنده هر یک از آنان به ترتیب اندبودهمدرك کارشناسی ارشد نفر داراي 

و میانگین سابقه کار پاسخ 11/7با انحراف معیار 08/33% است. میانگین سن پاسخ دهندگان نیز 22و 
است. در ادامه، براي انتخاب آزمون مناسب، ابتدا به بررسی 78/6ف معیار سال به انحرا44/8دهندگان 

پژوهش را نشان يهادادهبررسی نرمال بودن يهاافتهی، 1پرداخته شد. جدول هادادهنرمال بودن 
.دهدیم

. بررسی نرمال بودن متغیرهاي مورد بررسی1جدول 

متغیر
چولگی کشیدگی

Statistic Std. Error Statistic Std. Error

پیش بینی آینده 587/0- 337/0 556/0- 662/0
گنجاندن حسابداري قانونی در سرفصل دروس 318/0- 337/0 556/0- 662/0

در حسابداري قانونیمؤثراهمیت موارد و موضوعات  394/0- 337/0 881/0- 662/0
همه ی) قرار دارد، از لحاظ کج2و -2با توجه به اینکه چولگی و کشیدگی همه متغیرها در بازه (

ن ی) است و ا2و -2نیز در بازه (هاآنیدگیمقدار کشع آن متقارن است.ینرمال بوده و توزرهایمتغ

1 Accidental or Convenience sampling
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، هادادهلذا با توجه به نرمال بودن .نرمال برخوردار استیدگیر از کشیع متغیدهد که توزینشان م

شده است.ارائهپژوهش يهاهیفرضد. در ادامه، آزمون پارامتریک استفاده نمويهاآزموناز توانیم
ه اولیفرض

روبرو بوده است و از وي خواسته شد میزان تقاضا براي استفاده از سؤالپاسخگو با سه ،بخشدر این
به يانهیگزتقلبات را در طیف سه کارشناسان و بررسیازقضایی، حمایتحسابداري قانونی در دعاوي

نشان 2تحلیل آماري در جدول يهاافتهیمشخص کند. "کاهش"و "بدون تغییر"،"افزایش"صورت 
داده شد.

فرضیه اول پژوهشيهاافتهی. 2جدول 

تعداد t میانگین درجه آزادي سطح معناداري درصدي اختالف95فاصله اطمینان 
کمینه بیشینه

50 563/26 800/2 49 000/0 7395/0 8605/0
ترکوچک05/0يبوده و از مقدار خطا000/0معادل ، سطح معناداريشودیممشاهده کهگونههمان

ده است و مثبت بودن نشدییتأباشد2يزنی نمرات مساواست. لذا فرض صفر مبنی براینکه میانگین و
حد باال وحد پایین بدین معنی است که میانگین جامعه درمورد این متغیر بیشتر از مقدار آزمون است. 
نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که موضوع آزمون شده با توجه به میانگین مشاهده شده 

میانگین قراردارد. بدین معنا، در آینده تقاضا براي حسابداري قانونی افزایش جامعه در وضعیت باالتر از 
قانونی به ترتیب براي خواهد یافت. بر اساس نظر پاسخگویان، در آینده بیشترین تقاضا از حسابداري

خواهد بود."حمایت از کارشناسان"و "دعاوي قضایی"، "بررسی تقلبات"استفاده در 
ه دومیفرض

روبرو بود و از وي خواسته شده میزان لزوم گنجانده شدن سؤالدر این بخش، پاسخگو با پنج 
سمت فراگیري حسابداري قانونی در سرفصل دروس حسابداري و اهمیت تشویق دانشجویان به 

نظري"،"مخالف"،"مخالفکامال"يهانهیگزبا يانهیگزحسابداري قانونی را در طیف لیکرت پنج 
شده است.ارائه3این آزمون در جدول يهاافتهیمشخص کند. "موافقمکامال"و"موافق"،"ندارم

فرضیه دوم پژوهشيهاافتهی. 3جدول 

تعداد t میانگین درجه آزادي ناداريسطح مع درصدي اختالف95فاصله اطمینان 
کمینه بیشینه

50 285/25 3520/4 49 000/0 2445/1 4595/1
لذا است،ترکوچک05/0يو که از مقدار خطا000/0معادل نشان داد که سطح معناداريهاافتهی

بودن حد باال و نشده و مثبت دییتأباشد3يفرض صفر مبنی براینکه میانگین وزنی نمرات مساو
حدپایین بدین معنا است که میانگین جامعه در مورد این متغیر بیشتر از مقدار آزمون است. نتیجه کلی 
بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که مورد آزمون شده با توجه به میانگبن مشاهده شده جامعه در 
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اسخگویان، گنجاندن درس حسابداري وضعیت باالتر از میانگین قراردارد. بدین معنا که بر اساس نظر پ
رتیب امتیاز بخش گنجاندن حسابداري قانونی در سرفصل دروس حسابداري ضروري است. همچنین، ت

است.4قانونی در سرفصل دروس حسابداري، به شرح جدول 
. ترتیب امتیاز بخش گنجاندن حسابداري قانونی در سرفصل دروس حسابداري4جدول 

میانگین امتیازمؤلفهترتیب اولویت

آموزشی باید دانشجویان را به سمت فرا گیري و آشنایی با ينهادهاو هادانشگاه1
56/4حسابداري قانونی تشویق نمایند.

54/4در برنامه درسی، باید مباحث قانونی و قضایی کسب و کار بیش از پیش گنجانده شود.2
52/4ی و در میدان عمل آموزش داده شود.بررسی تقلبات باید به دانشجویان به صورت عمل3
16/4تقلب و ضد تقلب باید در برنامه درسی دانشجویان بیش از پیش گنجانده شود.يهاراه4
مالی عالقه دانشجویان را به سوي فراگیري حسابداري قانونی يهابحرانتقلبات مالی و 5

98/3.زدیانگیمبر 

فرضیه سوم
روبرو بوده است و از وي خواسته شده تا میزان اهمیت هر یک از سؤالبیست در این بخش، پاسخگو با

این بخش در يهاافتهیمشخص کند. يانهیگزدر حسابداري قانونی را در طیف لیکرت پنج مؤثرموارد 
آورده شده است.5جدول 

فرضیه سوم پژوهشيهاافتهی. 5جدول 

تعداد t میانگین درجه آزادي سطح معناداري درصدي اختالف95فاصله اطمینان 
کمینه بیشینه

50 327/26 2350/4 49 000/0 1407/1 3293/1
است، لذا فرض صفر مبنی براینکه میانگین وزنی ترکوچک05/0سطح معناداري از هاافتهیبر اساس 

میانگین جامعه نشده و مثبت بودن حد باال و حدپایین بدین معنی است کهدییتأباشد3ينمرات مساو
در مورد این متغیر بیشتر از مقدار آزمون است. نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که 

، باالتر از میانگین ارزشی قراردارد. همچنین، بر در آموزش حسابداري قانونیمؤثريهامولفهاهمیت 
، در موارد زیر به ترتیب ونیدر آموزش حسابداري قانمؤثريهامولفهاساس نظر پاسخگویان اهمیت 

.دهدیماین موضوع را نشان 6داراي بیشترین اهمیت بوده است. جدول 
در آموزش حسابداري قانونیمؤثريهامولفه. ترتیب امتیاز بخش بررسی اهمیت 6جدول 

میانگین امتیازمؤلفهترتیب اولویت
66/4اصول اخالق و رفتار سازمانی1
52/4در زمینه بررسی تقلبکتب و پژوهشفیتأل2
40/4تقلبات شغلی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی3
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میانگین امتیازمؤلفهترتیب اولویت

39/4بررسی سوءرفتار اخالقی4
38/4مالیيهابررسی تقلب در صورت5
33/4ياوضع استانداردهاي حرفه6
32/4يافزارکامپیوتري و نرميهاتقلب7
30/4داخلیيهاارزیابی کنترل8
30/4افیت در ابهاماتایجاد شف9
28/4تشخیص تقلب و بازدارندگیيهابرنامه10
26/4تقلب در سطوح مختلف مانند: مدیران، کارکنان و...ریبررسی تأث11
26/4تبعات قانونی تقلبات12
24/4نهادهاي مربوطه مانند سازمان حسابرسی و وزارت اقتصاد و...13
18/4قانونیشغلی در حسابدارييهافرصت14
16/4عناصر رفتاري مؤثر بر تقلبات15
14/4آموزش تقلب و ضد تقلب به دانشجویان و اعضاي حرفه16
06/4استفاده از کارشناسان و نظرات تخصصی17
98/3مطابقت اطالعات صادره با قوانین و مقررات18
84/3تقلب در مالکیت معنوي19
72/3مدیریت سود20

و پیشنهادهايریگجهینت
حسابداران قانونی با چشمانی تیزبین، کارآگاهان حسابداري هستند. همان گونه که کارآگاهان در امور جنایی و 

حسابداران قانونی نیز در کشف موارد اختالف با قوانین و مقررات، رودیمماجراهاي پیچیده تبحر دارند، انتظار 
نیز به هادانشگاهن و دانشجویان با حسابداري قانونی آشنا شوند و تخصص داشته باشند. بدون شک اگر استادا

خود بتوانند اعتماد جامعه را جلب کنند، يهاییتوانابا اثبات هاآنتربیت متخصصان حسابداري قانونی بپردازند و 
ابرسی به کامل کشف و بررسی گردد، چون حسابداري و حسگونهانتظار داشت که همه تخلفات مالی به توانیم

ماجراجویی براي هاآندقیق بپردازد، زیرا در اهداف گونهبه بررسی مشکالت و تخلفات به تواندینمعام گونه 
ه طبق نظر پاسخگویان در آینده تقاضا از حسابداري کنی. با توجه به اردیگینمبه طور صریح جاي کشف تقلب
ن یتوجه به ايهاروشاز یکیشود. يشتریمهم توجه بنید به ایه اول)، بایافت (فرضیش خواهد یقانونی افزا

است. هادانشگاهآموزش آن نیز، يان براکن میار قرار دادن از بعد آموزش است و بهترکموضوع، در دستور 
د در سرفصل دروس حسابداري گنجانده ی، درس حسابداري قانونی بااندداشتهان اذعان یه پاسخگوکگونههمان

). فرضیه سوم پژوهش نیز نشان داد که اجزاي مورد نظر در آموزش حسابداري قانونی داراي ه دومیشود (فرض
ه در کن است یند انجام داد، این فرایدر اتوانیمه کین اقدامیان اولیاهمیت هستند. همچنین، از نظر پاسخگو

د مباحث یباهادانشگاهر ادامه آشنا نمود. دیقانونيم حسابداریان را با مفاهیتالش شود تا دانشجوهادانشگاه
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نند. کان منتقل یمقابله با تقلب را به دانشجويهاروشمرتبط و یعمليهانمونهمرتبط با حرفه، ییو قضایقانون

يدروس حسابداريزیربرنامهمسئول يتوسط نهادهایمنسجميهايزیربرنامهد ین امر هم بایمحقق شدن ايبرا
رد.ی، صورت گيقات و فناوریاز جمله وزارت علوم، تحق

مرتبط با يهامولفهو هاموضوعفرضیه سوم قابل بررسی است، اهمیت هر یک از يهاافتهیه از کيگریموضوع د
يدارا"یو رفتار سازمانیتوجه به اصول اخالق"نه، ین زمی، در اهاافتهیآموزش حسابداري قانونی است. بر اساس 

آشنا یش با اصول اخالقیش از پیبيرشته حسابدارالنیالتحصفارغد ی، بااساسنیبرات است. ین اهمیشتریب
فیتألد به ین خصوص باین، در ایاز حرفه نیست. همچنین نیايجوابگویفعليهاسرفصلرسدیمگردند و به نظر 

ازمند همت مضاعف استادان است.ین امر نیه اکاز همت گماشت یمنابع مورد ن
ذکر يهاپژوهشبه اهمیت حسابداري قانونی و اهمیت آموزش آن اشاره دارد، با کلیه این پژوهش کهيهاافتهی

کالن، به زانیربرنامهشده در پیشینه پژوهش همسو است. همچنین، افزون بر پیشنهادهاي مطرح شده به 
زون بر آن، حسابداري قانونی را طراحی نمایند. افیدرسکه برنامه و سرفصل دشویمپژوهشگران آتی پیشنهاد 

مواردي مانند سطح دانش حسابرسان داخلی و مستقل از حسابداري قانونی و قدرت کشف کنندگی و همچنین، 
به کشف و جلوگیري از تقلب را بررسی نمایند.هاآنسطح دانش مدیران از حسابداري قانونی و تمایل 
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Forensic accounting is a branch of accounting that addresses the abilities to prevent,
detect and identify fraudulent practices, and tools. This paper reviews the
importance of forensic accounting in Iran. This study is a survey-functional. We
used a questionnaire to gather the responses of a random sample of 50 of the
country's accounting professors. For purpose of analyzing the results of the study,
the SPSS software was used. The hypotheses were tested using t-student test with a
p-value of 95%.The results show that more attention should be paid to forensic
accounting and forensic accounting should be added as a separate heading in
accounting courses.
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