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تأکیددارند ،تا چه اندازه میتوان حسابدارانی تربیت

 -1مقدمه
یکی از اولویتهای اساسی هر کشور ،طراحی

کرد که در موقعیتهای چالشی  -اخالقی بتوانند

سیستم مناسب آموزشی برای تربیت بهینه نیروی

تصمیمات درستی اتخاذ کنند ،سؤالی بیپاسخ است.

انسانی متخصص برای تصدی مشاغل مختلف

(مجتهد زاده و همکاران .)1333

میباشد که این مسئولیت خطیر به وزارت آموزش و

از سوی دیگر ،آموزش اخالق به دانشجویان

پرورش و مراکز دانشگاهی محول شده است که به

حسابداری موجب میشود که آنها پیش از ورود به

ترتیب مجری آموزشهای عمومی و تخصصی

حرفه با مشکالت اخالقی حسابداری آشنا شوند و

میباشند .با توجه به تحوالت گسترده جهانی ،امروزه

خود را برای برخورد مناسب با شرایط دنیای واقعی

به موضوع نقش اخالق در حرفه حسابداری توجه

آماده سازند و مهارتهای تصمیمگیری و رفتار

فراوان شده و بسیار بحث میشود که آیا میتوان

حرفهای خود را تقویت کنند (هلپس .)2001 ،1در

اخالق را جزء واحدهای درسی حسابداری به دانش

واقع مهمترین دلیل رسواییهای مالی اخیر را باید در

آموزان و یا دانشجویان تدریس کرد؟ بعضی معتقدند

کالسهای درس دانشکدههای حسابداری و مدیریت

که اخالق با شیوه مرسوم آموزش حسابداری مناسبتی

و برنامههای تدریس آنها ،جستجو کرد؛ چراکه

ندارد و بنابراین باید نه در دورههای حسابداری بلکه

حسابداری بهعنوان یکرشته دانشگاهی در حدود 21

در خالل آموزش پایهای و قبل از ورود دانشجویان

تا  11سال است که نگرشی اساسی در شیوه تدریس

به تحصیالت حرفهای به آنان آموخته شود (خورسند،

مطالب و سرفصلهای موردبحث نداشته است (ویلیام

.)1331

والسون2010،؛ راسل و اسمیت .)2003 ،2این در

تحقیقات متعددی در سنوات اخیر در حوزه علل

حالی است که سرفصلهای مورد تدریس در مقاطع

ناکارآمدی آموزشهای دانشگاهی حسابداری جهت

مختلف حسابداری باید به دانشجویان مهارتهایی را

آمادهسازی دانشجویان باهدف تصدی وظایف محوله

بیاموزند که برای موفقیت در محیط کار به آن نیاز

انجام شده است که نتایج مربوطه اغلب بر این موارد

دارند .صداقت ،اخالق و ارزش ،مفاهیمی هستند که

تأکیددارند که اوالً رشته علمی حسابداری نتوانسته

باوجود اهمیتی که در دنیای واقع برای حفظ حیات

خود را همگام با پیشرفتهای دیگر علوم بهروز کند،

حرفه حسابداری بر عهده دارند ،بهگونهای شایسته در

ثانیاً در شیوه آموزش و انتقال مناسب همین معلومات

برنامههای درسی موردتوجه قرار نگرفتهاند (آلبرچت،

حسابداری به دانشجویان در دانشگاهها نیز خألهای

ساک.)2000،

ملموسی وجود دارد (صالحی و دیگران.)1333 ،
درنتیجه برخورداری از مهارت در مسائل اخالقی

3

در این رابطه کالیور  ،)2001( ،نشان داد که
ضریب توجه به آموزش مفاهیم اخالقی پایین
1

در کنار صالحیتهای علمی و تواناییهای فنی

میباشد .همچنین سلطان اغلو  ،)2003( ،در بررسی

(تخصصی) برای حسابداران ،مهم است .بااینحال ،در

شیوههای آموزش واحدهای حسابداری در دوره

بین واحدهای درسی ارائهشده به دانش آموزان و

کارشناسی  23دانشگاه دولتی ترکیه دریافت که بین

دانشجویان رشته حسابداری در مقاطع مختلف

شیوه و نوع آموزش حسابداری دانشگاههای مورد

تحصیلی سخنی از اخالق به میان نیامده است .اینکه

بررسی ترکیه با دانشگاههای مشابه در ایاالتمتحده

با داشتن برنامههای درسی که عمدتاً بر جنبههای فنی

تفاوت فاحشی وجود ندارد ،بااینحال وی پیامدهای
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فقدان واحدهای آموزش اخالقی به دانشجویان

رویکردها و دیدگاههای متنوعی در نظام های آموزش

حسابداری را متذکر شد.

عالی کشورهای گوناگون در قارههای آمریکا ،اروپا و

مسلماً آموزش اخالق حرفهای و الزام بهکارگیری

آسیا در طول زمان شکل گرفته است.

و پایبندی به آن در دورههای پایینتر یعنی در

آموزش عمومی در نظام های آموزش عالی ،از

هنرستانها و دانشگاه ،میتواند در کاهش بروز

قبل از قرن هجده میالدی و تا اوایل آن ،نه به عنوان«

خطرات و مشکالت اقتصادی و مالی مؤثر باشد.

آموزش عمومی»  ،بلکه با اصطالح« آموزش لیبرال»

6

نکته مهمی که اینجا مطرح میشود این است که چون

معرفی می شد.

5

اصول اخالقی به میزان باالیی انتزاعی بوده و ریشه در

در آموزش لیبرال ،تمامی دانشجویان می باید به

اعتقادهای بشری و علم فلسفه دارد ،ضروری است

نحو مطلوبی از مجموع کارهای علمی و ادبی

یک برنامه تحصیلی در خصوص پرداختن به مباحث

کالسیک ،فلسفه ،زبان های خارجی ،منطق و علم

اخالقی در دروس هنرستان ،کاردانی و کارشناسی

معانی بیان ،کسب اطالعات می کردند؛ چرا که در این

حسابداری طراحی شود و هدف از آموزش ،فقط

مدل ،به داشتن مبانی وسیع و جامع از دانش ،پرورش

درک مفاهیم و توسعه مهارتها نباشد ،بلکه هدفی

حس قدرشناسی از دانش ،داشتن توانایی تفکر و حل

واالتر را دنبال کندو آن ایجاد شخصیت است .

مسائل ،مورد تأکید قرار می گرفت .در اواخر قرن

لذا اساتید و معلمان در درجه اول اهمیت ،با ارائه

نوزده میالدی و به دنبال فشارهای اجتماعی ناشی از

نظرات و راهکارهای خود میتوانند در دستیابی به

تحوالت اجتماعی گسترده در جوامع آمریکایی و

اهداف آموزش اصول اخالق حرفهای حسابداری در

اروپایی برای تحول نظام آموزش عالی در این جوامع،

هنرستانهای فنی و حرفهای و دانشگاهها راهگشا

تأکید برآموزش عملی و کاربردی به منظور آماده

باشند .دراین مقاله سعی شده تا به بررسی اولویت

کردن دانشجویان برای دنیای کار(در آن زمان) بیشتر

بندی راهکارهای موضوعی-محتوایی و انگیزشی -

شد .برای مثال ،تصویب« قانون موریل » 3در  1962م.

ساختاری آموزش اخالق حرفهای حسابداری به دانش

با تأکید بر ارائه ی رشته ها و برنامه های کاربردی و

آموزان و دانشجویان رشته حسابداری هنرستانهای

تکنیکال در آموزش عالی ،از جمله ی این موارد بود.

فنی و حرفهای و دانشگاههای استان چهارمحال و

لذا رشته ها و برنامه های درسی کارمحور ،تکنیکی و

بختیاری از دید دبیران و استادان این رشته پرداخته

عملی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند(1336

شود.

.) Stark,
در اواسط قرن بیستم میالدی ،نهضت دیگری در

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

کشورهای آمریکایی و اروپایی به منظور« تخصص
9

با توجه به روند فزاینده ی تحوالت در دنیای

گرایی و حرفه گرایی محض » تجدید حیات برنامه

کنونی ،مسئولیت نظام های آموزش عالی در سطح

های درسی آموزش عالی آغاز شد و مباحث جدی

کمک به یادگیری برای «،تحقق یادگیری به صرف

بین طرفداران در آموزش عالی و مخالفان آن ها آغاز

یادگیری» جهانی به طور قابل توجهی از کمک به

شد .منتقدان مذکور به این نکته اذعان می کردند که

زندگی بهتر ،تحول یافته است ( )Boyer, 1393در

صرف تمرکز بر حیطه های خیلی تخصصی در

راستای تحقق ایفای مسئولیت های آموزش عالی

آموزش عالی باعث می شود که دانش آموزان و
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دانشجویان به مسیرهای مطالعاتی خیلی محدود و تک
بعدی سوق داده شوند و این امر با توجه به نیازهای
جامعه و تحوالت روزافزون فناوری و دانش چندان
مطلوب نخواهد بود و به نفع بهبود و توسعه ی

 اعالم واضح و روشن اهداف برنامه های درسی
اخالق حرفه ای به دانشجویان؛
 ایجاد

فرصتهای

یادگیری

تلفیقی

برای

دانشجویان؛
 ایجاد یکپارچگی بین آموزش و تجربیات زندگی

جامعه نیز نیست.
بدین ترتیب ،مباحث و توافق ها به سمت داشتن

دانشجویان .همراه بودن آموزش با زندگی،

رویکرد تلفیقی در نظام برنامه ریزی درسی آموزش

تجربیات ،مشاهدات و کاربردهای موردنیاز

عالی سوق پیدا کرد؛ به این معنا که این برنامه ها باید

دانشجویان ،تجربه ی یادگیری موفق تری را برای

از یک سو در راستای تربیت تخصصی دانشجویان

آنان فراهم می سازد؛

برای بهبود کارایی شغل ها و حرفه های تخصصی

 فراهم کردن زمینه ی تجربه های یادگیری فعاالنه

متفاوت و از سوی دیگر برای انتقال ارزش های

و درگیرشدن بیشتر دانشجویان در جریان آموزش

انسانی و میراث فرهنگی مشترک بین دانشجویان

در کالس های درس؛

طراحی و تدوین شوند( .) Lattuca, 1336
بر این اساس ،ضمن تأکید بر آموزش و تربیت

 فراهم کردن و حتی الزام نمودن تمرین های
عملی در درس اخالق حرفه ای؛

حرفه ای تخصصی ،آموزش عمومی و اخالق نیز

 انجام ارزیابی های مداوم از یادگیری ها و ارائه ی

جایگاه خود را در آموزش های دانشگاهی در دوره

سریع بازخوردها به دانشجویان .دانشجویان زمانی

های کاردانی و کارشناسی حفظ نموده است و البته

بهتر یاد می گیرند که در طول فرایند یادگیری

بین برنامه های درسی آموزش عالی ،با عبارت های

خود ،پیشنهادها و رهنمودهای سازندهای از جانب

متفاوتی هم چون  « :برنامه ی پایه مشترک » «،3برنامه

استادان خود برای تغییر رفتار و بهبود تالش ها و

ی مهارت های اساسی»

10

و آموزش عمومی مطرح

فعالیت هایشان دریافت کنند؛

می شود .در هر صورت ،این بخش از برنامه ی

 تقویت و تشویق تجربه های یادگیری گروهی در

درسی به عنوان جزء جدایی ناپذیر و عنصر اساسی

دانشجویان .آنان با وجود نقد ،همکاری وحمایت

از برنامه ی درسی آموزش عالی در نظام های مختلف

دیگران ،تجربه های یادگیری بهتری خواهند

شناخته شده است. )Stark, 1336 ( .

داشت؛

البته تحقیقات دیگری نیز انجام شده اند که نسبت

 وجود زمان و دقت کافی برای مطالعه و یادگیری

به تأثیر برنامه ی درسی آموزش عمومی بر انسجام و

درس اخالق بسیار مهم است .فقدان زمان کافی

کیفیت سایر دروس دوره ی کارشناسی ،تردید نشان

به بی دقتی در فراگیری منجر میشود؛ در صورتی

داده اند و برای آن دالیلی از جمله عدم انسجام و

که کسب دانش و مهارت با صرف وقت و انجام

هماهنگی بین دروس مربوطه نیز مطرح کرده اند(

بحث و توضیح کافی تحقق می یابد؛

 .)Ratcliff , 1332رات کلیف در این رابطه توصیه

 توجه به استعدادهای گوناگون ،تفاوت های فردی

هایی را برای« بهبود وضعیت کنونی برنامه ی درسی

و روشهای یادگیری متنوع دانشجویان .همه

آموزش عمومی و مباحثی همچون اخالق حرفه ای

یادگیرندگان به یک روش یاد نمی گیرند و توجه

در دانشگاه ها » توصیه می کند؛ از جمله:
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به این امر در برنامه ی درسی اگر چه مشکل ،ولی

آموزش اخالق بهصورت یک درس مستقل ،گنجاندن

امری الزامی است.

اصول اخالقی در سرفصل دروس دیگر ،بحثهای

 برقراری ارتباطات علمی غیررسمی بیشتر بین

گروهی و مطالعات موردی ،سمینارها و همایشها،

استادان و دانشجویان که منافع زیادی را در بر

پروژه و کارآموزی است( .علی اویار و دیگران

دارد( .محجوب.)1333 ،

.)2013،

در آموزش و نظام سنتی یاد دهی-یادگیری سه
رکن اصلی آموزش شامل مدرس ،دانشجو و محتوا

 -1-2رویکردهای آموزش حسابداری

موردتوجه قرار میگیرد .درصورتیکه با پیشرفت

آموزش عبارت است از فعالیتهایی که بهمنظور

فناوریها ،فعالیتهای مدرس بهصورت کنشی متقابل

ایجاد یادگیری در یادگیرنده از جانب آموزگار یا معلم

با دانشجویان بهمنظور ایجاد یادگیری تداعی آموزش

طرحریزی میشود و بین آموزگار و یک یا چند

سنتی کالس با بهکارگیری ارتباط رودررو و حضوری

یادگیرنده بهصورت کنش متقابل جریان مییابد.

است (محجوب.)1333 ،

آموزش فرآیندی است که طی آن فرد مهارتهای

در این زمینه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش 2

موردنیاز برای انجام دادن یک عمل ،وظیفه یا شغل را،

گروه راهکار در جهت بهبود برنامه درسی تخصصی

کسب نموده یا این مهارتها در او بیشتر میگردد .در

همواره مورد تایید صاحب نظران عرصه تعلیم و

طی فرآیند آموزش موجباتی فراهم میآید تا

تربیت وجود دارد که عبارتند از  :راهکارهای

تجربههای یادگیری به وقوع بپیوندد و به این ترتیب

«موضوعی -محتوایی»و راهکارهای «انگیزشی –

میتوان در ارتباط با آموزش کارکنان اینگونه

ساختاری».

نتیجهگیری کرد که آموزش موجب میشود تا آنان

راهکارهای «موضوعی -محتوایی» عبارتند از
راهکارهای بهبود برنامه درسی تخصصی در بخش
نیازها و توانمندیهای فنی و تخصصی دانشجویان و

وظایف خویش را با کارایی بیشتر انجام دهند
(فخاریان .)1393،
تحقیقات نشان میدهد که رابطه مثبت قوی میان

دانش آموزان را فراتر از حیطهی دانشجویی و تحصیلی

آموزش و بهبود عملکرد وجود دارد؛ لذا هرچه برای

آنان موردتوجه قرار میدهد (عارفی و دیگران.)1399،

آموزش کارکنان هزینه صرف کنیم بازهم به حد

راهکارهای «موضوعی -محتوایی» شامل ابعاد

مطلوب دست نیافتهایم؛ چون انسان موجود پیچیده و

مفاهیم صداقت ،ارزشهای اخالقی اجتماعی ،اصول

دارای نیروی بالقوه عظیمی میباشد و تنها براثر

حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ کشور و رابطه

آموزش میتوان خالقیتها و استعدادهای نهفته را به

اخالق میان کارکنان و اصول اخالق اسالمی می باشد

فعالیت درآورد( .میر سپاسی.)1332،

( علی اویار و دیگران )2013،

در خصوص آموزش درس اخالق در رشته

راهکارهای «انگیزشی – ساختاری»نیز عبارتند از

حسابداری،استراتژیهای سنتی آموزش حسابداری بر

راهکارهایی که به بهبود برنامه درسی تخصصی در

روی ماهیت امور ،مهارتهای محاسبهای و فنی

بخش بررسی چارچوب کلی برنامهریزی دروس

تمرکز داشته و گرایش کمی به حل مسائل کیفی و

تخصصی در دانشگاهها و هنرستانها میپردازند

جاری دارند ،درحالیکه تفهیم دروس پایهای مثل

(عارفی و دیگران .)1399،این راهکارها شامل ابعاد

اخالق نیازمند حل مسائل کیفی و جاری تجاری
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میباشد .به این منظور مدرس حسابداری میتواند از

تحصیالت باید درک اخالقی و قوه تمیز را با واقعیت

بحثهای کالسی و سخنرانیهایی با موضوع اخالق

روزمره زندگی پیوند بزند .به همین خاطر ضروری

استفاده کند .به لحاظ ماهیت خاص این درس نیاز

است که دانش آموزان و دانشجویان با موضوعات

است تا دانشجویان مشارکت فعال و گروهی در

موردبحث و اخالق در حرفه حسابداری آشنا شوند و

کالس داشته باشند .همچنین باید نمونههای واقعی در

همچنین از انتظارات و توقعات جامعه از اخالق

کالس مطرح شوند و دانشجویان عالوه بر نمونههای

حرفهای نیز آگاه گردند .با آموزش اخالق حرفهای به

ذهنی ،بهطور واقعی نیز با مسائل اخالقی حرفهای

دانش آموزان و دانشجویان رشته حسابداری به

روبرو شده و از این راه قدرت تجزیهوتحلیل و

الگوهای رفتاری برای تصمیمگیری موجه اخالقی،

تصمیمگیری خود را افزایش دهند.

مجهز خواهند شد .شناخت این الگوی رفتاری بسیار

گنجاندن مباحث اخالقی در برنامه آموزش

ضروری است ،بخصوص در حرفههایی که بیان

حسابداری را میتوان به سه صورت زیر ارائه نمود:

نظرات کارشناسی خود بهکل جامعه اکنون بیشتر

 ارائه دروس مربوط به علوم اخالقی تحت
سرفصلهای جداگانه و مستقل از دروس
تخصصی حسابداری

نیازمند توانایی در توصیههای مدیریتی و توافقهای
اجتماعی هستند (خورسند)1331،
بر این اساس ،از دیدگاه دبیران هنرستانها و اعضای

 ادغام اصول و مفاهیم اخالقی در درون
موضوعات درسی حسابداری

هیئتعلمی دانشگاهها به بررسی اولویت راهکارهای
موضوعی -محتوایی و انگیزشی-ساختاری آموزش

 تلفیقی از دو روش فوق

اخالق حرفه ای حسابداری به دانش آموزان و

اکنون بسیاری از مدارس و نیز دانشکدهها در
رشتههای مختلف ،مبحث اخالق را جزو موارد درسی

دانشجویان رشته حسابداری در هنرستانهای فنی و
حرفه ای ودانشگاه هاپرداخته شده است.

خود قرار داده اند تا از این طریق هم دانش آموزان
وهم دانشجویان را نسبت به مسائل اخالقی حرفه

 -2-2پیشینه تحقیق

آگاه کنند و هم آنها را در تصمیمگیریها (و همچنین

مجتهد زاده و دیگران ( )1333در پژوهشی با

گزینشهای) موفق اخالقی ،توانمندتر سازند.

عنوان نقش اخالق در حسابداری و چالشهای پیش

بااین حال احتماالً کسانی هستند که این شیوه را قبول

روی آموزش دانشگاهی ،بیان نمودند که سیستم

ندارند و میگویند حسابداری باید برای رویارویی با

آموزش دانشگاهی فعلی بهگونهای است که موجب

مسائل اخالقی ،برخوردار از رشد خاص و تعلیمات

پرورش حسابدارانی دارای مهارت استدالل قاعده

ویژه باشد .بحث یادشده بر سر اینکه اخالق به

محور میشود .دانشآموختگان حاضر ،از مهارت

صورت واحدهای درسی در میان مواد آموزشی دیگر

تفکر انتقادی و استدالل تحلیلی برخوردار نیستند و

تدریس شود یا آنکه در درون واحدهای درسی دیگر

در مواجهه با رویدادهایی که در پوشش قوانین،

گنجانده شود هماکنون در آمریکا به شکل زنده جریان

استانداردها و آیین رفتار حرفهای موضوعه قرار

دارد (خورسند.)1331،

نمیگیرند ،با مشکالت عدیده روبرو میشوند.

بسیاری میپندارند که اخالق یک ویژگی ذاتی و

رهنمای رودپشتی و همکاران ( )1331در

آموزش ناپذیر است .اما عدهای معتقدند که آموزش و

پژوهشی به ارزیابی تاثیر اخالق حرفه ای حسابداران
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مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری

غفاری و همکاران ( ،)1393در تحقیق خود

مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی -فازی)

گنجاندن اخالق در برنامههای حسابداری انگلستان را

پرداختند و نتایج آن نشان داد اخالق حرفه ای

موردبررسی قراردادند .نتایج تحقیق نشان میدهد که

حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطالعات

اقلیت قابلتوجهی از دانشگاههای انگلستان ،با

حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این

رسواییهای مالی و حسابداری اخیر ،بر این باورند که

موضوع نشان دهنده اهمیت اخالق حرفه ای در

اخالق در برنامه درسی حسابداری وارد نشده است.

واحدهای مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتورهای

مرفی وجوزفین  ،سال  2011در پژوهشی که در

موثر می باشد.در بین ابعاد اخالق حرفه ای

تنسی و میشیگان ،انجام شد ،برداشت اعضای

حسابداران مدیریت ،شایستگی و صالحیت حرفه ای

هیئتعلمی و دانشجویان مقطع کارشناسی از اخالق

حسابداران مدیریت بیشترین ،سپس عینیت و بی

حرفهای حسابداری را موردبررسی قراردادند .نتایج

طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگیهای

نشان میدهد که ،اعضای هیئتعلمی و دانشجویان،

کیفی اطالعات حسابداری مدیریت دارند.

در دو ناحیه برداشتهای متفاوتی نسبت به آموزش

رویایی و دیگران ( )1331در پژوهشی با عنوان

اصول اخالقی تجاری داشتهاند .بهویژه ،اعضای

برداشتهای دانشجویان و اعضای کادر آموزشی ،از

هیئتعلمی ،دریافتهاند که آموزش اصول اخالقی

اهمیت آموزش اصول اخالق تجاری و اصول اخالق

تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است و آنها

حسابداری ،به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل مثل

متوجه شدهاند که نسبت به دانشجویان ،مسئولیت

گروه پاسخگو ،جنسیت ،سن و تجربه روی متغیرهای

بیشتری برای آموزش اصول اخالقی تجاری دارند.

وابسته ،اهمیت اهداف آموزش اصول اخالقی در

ماروزوسک  2011 ،تحقیقی انجام داد تا به این

حسابداری و اهمیت اصول اخالقی پرداختند .نتایج

سؤال پاسخ دهد که ارائه واحد درسی جداگانه اخالق

نشان داد هیچ رابطه مهم و چشمگیری بین متغیرها

برای دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی کشور

وجود ندارد .بر اساس نتایج توصیهشده موضوعات

لهستان ،میتواند سطح توجه( هوشیاری)آنها را

اصول اخالقی تجاری و اصول اخالق حسابداری در

نسبت به موضوع فرار مالیاتی بهعنوان از چالشهای

دانشگاههای ایران ارائه شوند

اخالقی حرفه حسابداری ،ارتقاء دهد .او نتیجه

ثقفی و دیگران ( )1393در تحقیقی با عنوان

گرفت ،دانشجویان آموزشدیده درزمینه ی مباحث

آموزش اخالق حسابداری در دوره کارشناسی به

اخالقی ،در برخورد با موضوع فرار مالیاتی میتوانند

بررسی لزوم گنجاندن درس اخالق حسابداری در

از این آموزش بهره گیرند .بنابراین به لزوم گنجاندن

برنامه درسی رشته حسابداری پرداختهاند.یافتههای

این سرفصل در برنامه حسابداری دانشگاهی کشور

این تحقیق بیانگر آن است که ارائه درس اخالق

لهستان اشاره نمود.

حرفهای در مقطع کارشناسی یک ضرورت است و

برکس ،جیسن ،مالدین و ویتنی  2003 ،تحقیقی

مطالب آن از طریق سایر دروس پوشش داده نمیشود

را بر روی حسابداران جدید استخدام شرکتها انجام

و لذا باید در قالب یک عنوان درسی جدید که معادل

دادند مشخص شد بهترین روش برای آموزش علوم

سه واحد درسی محسوب میشود ،در برنامه درسی

اخالقی به حسابداران در کالسهای درس و دانشگاه

رشته حسابداری گنجانده شود.

نیست بلکه آموزش در حین کار میباشد.
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الو و همکاران  2009 ،در یک پیمایش ،باور
دانشجویان را نسبت به تأثیر آموزش بر رفتار اخالقی

است و باید در سرفصل دروس دانشگاهی گنجانده
شود.

مورد آزمون قراردادند .آنها نتیجه گرفتند گرچه
نمیتوان در مورد اعتقاد دانشجویان به اثرگذار بودن

 -4مدل تحلیلی تحقیق

آموزش بر رفتار اخالقی بهطور مطلق سخن گفت اما

مدل تحلیلی توسط محقق بهعنوان مدل پیشنهادی

دانشجویان معتقدند مباحث اخالقی حائز اهمیت

پژوهش در نمودار  9-2ارائهشده است.

ضرورتآموزشاخالقحرفهایحسابداری :

هایفنیوحرفهای


هنرستان
-1
دانشگاهها

-2

متغیرها

سن

 - 2لزومگنجاندناصولاخالقیدرسرفصلدروسدیگر
بحثهایگروهیهمراهبامطالعاتموردیواقعی
 3- - 3
(انرونو)...درکالسهایدرسی 

شهاومقاالتودعوتازسخنرانانو
 -4سمینارهاوهمای 
استفادهازفیلم 
پروژههاوکارآموزیپیشازورودبهبازار

-5

تجربه

 -1مفاهیمصداقت 

مقطعتدریس

ارزشهایاخالقیاجتماعی 

-2
اصولحرفهای اخالقمتناسببافرهنگهرکشور 

-3

مدرکتحصیلی

 -4رابطهاخالقمیانکارکنان 
 -5اصولاخالقاسالمی

اهمیتاهدافآموزشاصول

راهکارهای موضوعی :


اهمیتاصولاخالقحرفهای


جنسیت

راهکارهای ساختاری :

لزومگنجاندندرساخالقحرفهایحسابداری

-1

نمودار  -8-2مدل پیشنهادی محقق

حسابداری که دروس اصلی این رشته و دروس

 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف از نوع تحقیقات

مرتبط مانند مدیریت ،اقتصاد ،را در  23مرکز

کاربردی و در حیطه تحقیقات توصیفی 11و به لحاظ

دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری تدریس

نحوه جمعآوری دادهها پیمایشی است .ابزار

میکنند ،میباشد.

جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه است.

با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  90نفر دبیران

جامعه آماری این پژوهش مجموع دبیران و اساتید

رشته حسابداری هنرستانهای فنی و حرفه ای و تعداد

رشته حسابداری استان چهارمحال و بختیاری به تعداد

 90نفراستادان دانشگاه های پیام نور،دانشگاه های آزاد

 231نفر میباشد .گروه اول شامل کلیه دبیران رشته

اسالمی ،مراکز علمی کاربردی و غیر انتفاعی و

حسابداری هنرستانهای فنی و حرفهای استان

آموزشکده سمای استان به عنوان نمونه انتخاب شدند.

چهارمحال و بختیاری که در  33هنرستان مشغول به

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است

تدریس هستند و گروه دوم شامل کلیه اساتید رشته

که شامل دو بخش است .بخش اول آن بهعنوان
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راهبردهای محتوایی و موضوعی تنظیم گردید که در

در بخش آمار استنباطی ابتدا نرمال بودن دادهها

آن اهمیت اصول اخالقی در قالب  5گویه با مقیاس

توسط آزمون کولموگروف– اسمیرنوف سنجیده شده

 5ارزشی لیکرت (از خیلی کم  1تا خیلی زیاد )5

که جدول  3-1بیانگر ،نتایج آزمون کولموگروف–

مورد سنجش قرار گرفته و شامل ابعاد مفاهیم

اسمیرنوف هریک از عوامل ذکرشده است .سطح

صداقت ،ارزشهای اخالقی اجتماعی ،اصول حرفهای

معناداری آزمون کولموگروف– اسمیرنوف برای همه

اخالق متناسب بافرهنگ کشور و رابطه اخالق میان

مؤلفهها کمتر از  0905است ،بنابراین باید از آزمون-

کارکنان و اصول اخالق اسالمی که بر اساس تحقیق

های نا پارامتریک برای بررسی روابط میان متغیرها

علی اویار و دیگران ( )2013است تنظیم شد.

استفاده کرد .همچنین قابلیت اعتماد هریک از

در بخش دوم نیز اهمیت اهداف آموزش اصول
اخالقی بهعنوان راهبردهای انگیزشی -ساختاری در

متغیرهای فرعی در سطح قابلقبول و مورد اعتماد
میباشد.

قالب  5گویه با مقیاس  5ارزشی لیکرت (از خیلی کم
 1تا خیلی زیاد  )5شامل ابعاد آموزش اخالق
بهصورت یک درس مستقل ،گنجاندن اصول اخالقی
در سرفصل دروس دیگر ،بحثهای گروهی و
مطالعات موردی ،سمینارها و همایشها ،پروژه و

جدول - 7-4آزمون كولموگروف-اسمیرنوف
شرح

درجه

آماره

آزادی

آزمون

سطح
Z

معناداری
()sig

کارآموزی ،بر اساس تحقیق تنظیم و سپس سنجیده

ضرورت آموزش

160

39135

.000

اهمیت محتوایی  -موضوعی

160

19993

.002

شده است (علی اویار و دیگران .)2013،

اهمیت انگیزشی -ساختاری

160

29130

.000

روایی صوری و محتوای پرسشنامه پس از آزمون
برابر با  0/36و نتایج پایایی پرسشنامه طبق سنجش

 -4سئواالت پژوهش

آلفای کرونباخ برای اساتید و دبیران به ترتیب  0/95و

سواالت این پژوهش عبارتند از:

 0/93حاصل شد.

 )1از دیدگاه دبیران رشته حسابداری هنرستانهای

الزم به ذکر است برای کل پرسشنامه های

چهارمحال و بختیاری ،اولویت بندی راهکارهای

انگیزشی -

«موضوعی -محتوایی» برای آموزش اصول

راهبردهای محتوایی – موضوعی و

ساختاری ،به طور جداگانه و به تفکیک  5گویه در
نظر گرفتهشده و با توجه به اینکه مقادیر معنیداری

اخالق حرفهای حسابداری چگونه است؟
 )2از دیدگاه اعضای هیئتعلمی رشته حسابداری

برای تمامی شاخصها بیشتر از  1936میباشد،

دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری،

درنتیجه این شاخصها معنادار هستند.

اولویت بندی راهکارهای «موضوعی -محتوایی»

برای انجام تحلیل عامل تأییدی از نرمافزار
LISREL

استفاده میشود .این نرمافزار با استفاده از

برای آموزش اصول اخالق حرفهای حسابداری
چگونه است؟

همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازهگیری

 )3از دیدگاه دبیران رشته حسابداری هنرستانهای

شده ،میتواند مقادیر بارهای عاملی ،واریانسها و

استان چهارمحال و بختیاری ،اولویت بندی

خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند

راهکارهای «انگیزشی -ساختاری» برای آموزش

(سرمد و همکاران.)1336 ،

اصول اخالق حرفهای حسابداری چگونه است؟
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و نهم
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 )1از دیدگاه اعضای هیئتعلمی رشته حسابداری

پژوهش تمامی مقادیر به دست آمده برای این

دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری،

شاخص ها بزرگتر از  093هستند ،در نتیجه مدل

اولویت بندی راهکارهای «انگیزشی-ساختاری»

برازش داده شده به داده ها مناسب میباشد.

برای آموزش اصول اخالق حرفهای حسابداری
چگونه است؟

 -5یافته های پژوهش
 -1-5آمار استنباطی

نیکوئی برازش مدل

در تحلیل عاملی ابتدا به بررسی معنیداری مدل

جهت برازش مدل ساختاری پژوهش از پنج
شاخص نیکوئی

برازش  IFI- NFI- RMR-GFIوCFI

میپردازیم .در اینجا به منظور بررسی معناداری
پرسشنامه راهکارهای محتوایی موضوعی از دیدگاه

استفاده شده است .جدول زیر نشان می دهند که

دبیران هنرستانها و اساتید دانشگاهها از تحلیل عاملی

الگوی مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از

تأییدی استفادهشده است .برای هر مدل تحلیل عاملی

وضعیت مناسبی برخوردار است.

یک نمودار با بارهای عاملی برازش یافته استاندارد
شده (ضرایب رگرسیون استانداردشده) و یک نمودار

جدول -13-4شاخصهای برازش مدل ساختاری
نتیجه

مقدار مطلوب

شاخص برازش

0/33

<0/30

GFI

0/023

>0/05

RMR

با مقادیر آماره  –tاستیو دنت رسم شده است.
همچنین برای تعیین مناسب بودن یا مناسب نبودن
برازش هر مدل از شاخصهای

p-value،RMSEA

و

 Chi-Square/ Dfاستفاده میشود.

0/33

<0/30

NFI

0/33

<0/30

IFI

شکل ( )6-1مدل اندازهگیری کل پرسشنامه

0/33

<0/30

CFI

راهکارهای موضوعی محتوایی از دیدگاه دبیران
هنرستانها و اساتید دانشگاهها در حالت تخمین

بر مبنای متوسط ضرایب همبستگی

استاندارد نشان میدهد .بارهای عاملی مدل در حالت

بین متغیرها در مدل قرار دارد .این شاخص بین  0تا

تخمین استاندارد میزان تأثیر هرکدام از متغیرها و یا

یک تغییر میکند و مقدار باالتر از  0/3آن نشان دهنده

گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر

یک مدل خوب است .مقدار این شاخص در مدل

یا عامل اصلی نشان میدهد .بهعبارتدیگر بار عاملی

مفهومی پژوهش برابر  0/33شده است که از برازش

نشاندهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهگر

مناسب مدل حکایت دارد.

(سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عاملها) میباشد.

شاخص

GFI

شاخص  PMRبراساس ماتریس باقیمانده محاسبه

با توجه به نمودار ( )6-1میتوان بارهای عاملی هر

میشود و مقادیر کمتر از  0/05آن نشان دهنده مناسب

یک از سؤاالت تحقیق را مشاهده نمود .بار عاملی

بودن برازش مدل است .در مدل پژوهش این مقدار

مربوط به هر یک از گویه های پرسشنامه در جدول

برابر  0/023شده است که مناسب می باشد.

( )15-1قابلمشاهده است.
مقادیر

نمودار  3-1مدل در حالت معناداری را نشان

باالتر از  093هر یک از شاخصها تایید کننده مناسب

میدهد .همانگونه که در این نمودار مشخص است،

بودن برازش مدل است .با توجه به اینکه در مدل

تمامی ضرایب بهدستآمده از گویه ها معنادار

در خصوص سه شاخص  CFI ،NFIو
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شدهاند .مقادیر آماره  Tبزرگتر از  1936یا کوچکتر

به نمودار باال مشاهده میشود که مقادیر معنیداری

از  -1936نشاندهنده معناداری بودن روابط در سطح

برای تمامی شاخصها بیشتر از  1936میباشد و

 0905است.

درنتیجه این شاخصها معنادار هستند.

الزم به ذکر است برای کل پرسشنامه محتوایی
موضوعی 5 ،گویه در نظر گرفتهشده است .با توجه

نمودار  - 6-4مدل اندازهگیری پرسشنامه از دیدگاه دبیران هنرستانها و اساتید دانشگاهها در حالت تخمین استاندارد

نمودار  - 7-4مدل اندازه گیری پرسشنامه محتوایی موضوعی از دیدگاه دبیران و اساتید در حالت ضریب معناداری
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با توجه به خروجی لیزرل مشاهده میشود که

مقادیر معناداری و میزان بارهای عاملی و اولویت

محاسبهشده کمتر از  9میباشد و لذا

هر یک از گویه های پرسشنامه در جدول ()25-1

میتوان گفت که مدل طراحیشده از برازش مناسب

آمده است :با توجه به جدول باال مشاهده میشود که

برخوردار است .همچنین ریشه خطای میانگین

بیشترین اولویت در راهکارهای محتوایی موضوعی را

مجذورات تقریب میبایستی از  0909کمتر باشد که

شاخص " اصول حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ

p-

هر کشور" و کمترین میزان اولویت را شاخص "

مقدار

x2/df

در مدل اراده شده این مقدار  09001میباشد .مقدار
value

نیز باید کمتر از  0909باشد که در مدل مقدار

اصول اخالق اسالمی" داشته است.

 0906بهدستآمده است .با توجه به شاخصها در

سئوال سوم :از دیدگاه دبیران رشته حسابداری

خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت که داد ه ها

هنرستانهای استان چهارمحال و بختیاری  ،اولویت

با مدل منطبق هستند و شاخصهای ارائهشده

بندی راهکارهای «انگیزشی -ساختاری» برای آموزش

نشاندهنده این موضوع هستند که درمجموع مدل

اصول اخالق حرفهای حسابداری چگونه است؟

ارائهشده مدل مناسبی است و دادههای تجربی
اصطالحاً بهخوبی با آن منطبق میباشند.

در جدول ( )35-1مقادیر معناداری و میزان
بارهای عاملی و اولویت هر یک از گویههای
پرسشنامه آمده است:

 -2-5بررسی سئواالت پژوهش و ارائه نتایج

با توجه به جدول باال مشاهده میشود که بیشترین

برای بررسی سئوال اول :از دیدگاه دبیران رشته

اولویت در راهکارهای انگیزشی ساختاری را شاخص

حسابداری هنرستانهای چهارمحال و بختیاری،

" بحثهای گروهی همراه با مطالعات موردی واقعی

اولویت بندی راهکارهای «موضوعی -محتوایی» برای

در کالسهای درسی" و کمترین میزان اولویت را

آموزش اصول اخالق حرفهای حسابداری چگونه

شاخص" آموزش اخالق حرفهای به صورت یک

است؟

درس مستقل " داشته است.

مقادیر معناداری و میزان بارهای عاملی و اولویت

سئوال چهارم :از دیدگاه اعضای هیئتعلمی رشته

هر یک از گویه های پرسشنامه در جدول ()20-1

حسابداری دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری،

آمده است .با توجه به جدول باال مشاهده میشود که

اولویت بندی راهکارهای «انگیزشی-ساختاری» برای

بیشترین اولویت در راهکارهای محتوایی موضوعی را

آموزش اصول اخالق حرفهای حسابداری چگونه

شاخص " اصول اخالق اسالمی" و کمترین میزان

است؟

اولویت را شاخص " رابطه اخالق میان کارکنان"

در جدول ( )10-1مقادیر معناداری و میزان
بارهای عاملی و اولویت هر یک از گویه های

داشته است.
سئوال دوم :از دیدگاه اعضای هیئتعلمی رشته

پرسشنامه آمده است :با توجه به جدول باال مشاهده

حسابداری دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری ،

میشود که بیشترین اولویت در راهکارهای انگیزشی

اولویت بندی راهکارهای « موضوعی -محتوایی »

ساختاری را شاخص " سمینارها و همایشها و

برای آموزش اصول اخالق حرفهای حسابداری
چگونه است؟

مقاالت و دعوت از سخنرانان و استفاده از فیلم" و
کمترین میزان اولویت را شاخص " پروژهها و
کارآموزی پیش از ورود به بازار کار" داشته است.
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جدول  -42-4مقایسه نتایج سئواالت با توجه به اولویتهای دو گروه دبیران و اساتید در نرمافزار

LISREL

دبیران هنرستان
ابعاد مختلف بررسی ضرورت آموزش اصول حرفهای حسابداری

بار

مقادیر

عاملی معناداری

اساتید دانشگاه
رتبه

مقادیر

بار

عاملی معناداری

رتبه

مفاهیم صداقت

0930

6960

3

0991

9999

2

اهمیت

ارزشهای اخالقی اجتماعی

0936

3919

2

0990

9923

3

محتوایی -

اصول حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ هر کشور

0960

5912

1

0999

3956

1

موضوعی

رابطه اخالق میان کارکنان

0953

1911

5

0932

3910

1

اصول اخالق اسالمی

0995

3921

1

0969

6960

5

آموزش اخالق حرفهای بهصورت یک درس مستقل

0930

3900

5

0991

9953

3

اهمیت

گنجاندن اصول اخالقی در سرفصل دروس دیگر

0939

9903

1

0932

3925

1

انگیزشی -

بحثهای گروهی همراه مطالعات موردی واقعی در کالس درس

0935

10969

1

0996

3913

2

ساختاری

سمینارها و همایشها و مقاالت و دعوت از سخنرانان و استفاده از فیلم

0993

9931

3

0933

11935

1

پروژه و کارآموزی پیش از ورود به بازار کار

0991

9933

2

0939

3923

5

 -2-5تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

مفاهیم صداقت ( ،)3/31ارزشهای اخالقی اجتماعی

 -1-2-5نتایج حاصل از یافتههای توصیفی

( ،)3/19اصول اخالق اسالمی ( ،)3/19اصول

پژوهش

حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ هر کشور (،)2/31

پژوهش حاضر در سال  1331و در استان

رابطه اخالق میان کارکنان ( )2/05میباشند.

چهارمحال و بختیاری و در بین  160نفر از دبیران

طبق نتایج پژوهش پنج مؤلفه فوق و با توجه به

هنرستانها و اساتید دانشگاههای استان که در رشته

نتایج رتبهبندی انجامشده مهمترین عامل در

حسابداری تدریس مینمایند ،از طریق پرسشنامه ،در

راهکارهای محتوایی و موضوعی مفاهیم ،صداقت و

قالب  3سؤال تخصصی ،متناسب با سئواالت پژوهش،

سپس مفاهیم ارزشهای اخالقی اجتماعی است.
نتایج پژوهش نشان داد که ازنظر اساتید دانشگاه

گردآوریشده است.
سئواالت ،شامل  1سئوال اصلی است که جهت

راهبردهایی که بهعنوان راهبرد محتوایی و موضوعی

تحلیل سئواالت از روشهای آمار توصیفی و آمار

باعث افزایش آگاهی در مورد اصول اخالق حرفهای

استنباطی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط

حسابداری به دانشجویان میشوند ،به ترتیب اصول

نرمافزار  LISRELاستفادهشده است.

حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ هر کشور (،)3/29

 -2-2-5نتایج حاصل از آزمونهای استنباطی

مفاهیم صداقت ( ،)3/03ارزشهای اخالقی اجتماعی

نتایج حاصل از سئواالت اول و دوم
نتایج پژوهش نشان داد که ازنظر دبیران هنرستان
راهبردهایی که بهعنوان راهبرد محتوایی و موضوعی
باعث افزایش آگاهی در مورد اصول اخالق حرفهای
حسابداری به دانش آموزان میشوند ،به ترتیب

( )2/36و اصول اخالق اسالمی ( ،)2/36رابطه اخالق
میان کارکنان ( )2/30میباشند.
طبق نتایج پژوهش مهمترین عوامل رتبهبندی
انجامشده در خصوص راهکارهای محتوایی و
موضوعی ،اصول حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ
هر کشور و رابطه اخالق میان کارکنان است.
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با مقایسه نتایج دو گروه میتوان نتیجه گرفت که

اخالقی میان کارکنان و اصول حرفهای اخالق متناسب

مفاهیم صداقت و ارزشهای اخالقی اجتماعی و

بافرهنگ ملی و اصول حرفهای بینالمللی را پوشش

اصول اخالق اسالمی دارای باالترین اولویت هستند و

دهد و ازنظر حسابداران حرفهای مورد مطالعه در این

اصول حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ هر کشور و

تحقیق به ترتیب مفاهیم صداقت و رابطه اخالقی میان

رابطه اخالق میان کارکنان در اولویتهای بعدی قرار

کارکنان و اصول حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ

دارند.

ملی و ارزشهای اخالقی اجتماعی رتبهبندی شدهاند.

بر اساس نتایج تحلیل عاملی به ترتیب ،اصول

نتایج حاصل از سئواالت سوم و چهارم

اخالق اسالمی ( )0991ارزشهای اخالقی اجتماعی

در این سئوال که مربوط به راهکارهای انگیزشی -

( ،)0939اصول حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ هر

ساختاری است ،پنج مؤلفه اصلی وجود دارند که

کشور ( ،)0963رابطه اخالق میان کارکنان (،)0953

عبارتاند از -1 :آموزش اخالق حرفهای بهصورت

مفاهیم صداقت ( ،)0953بار عاملی مربوط به هر یک

یک درس مستقل  -2گنجاندن اصول اخالقی در

از گویه های پرسشنامه را نشان میدهد.

سرفصل دروس دیگر  -3بحثهای گروهی همراه

با توجه به نتایج مشاهده میشود که بیشترین

مطالعات موردی واقعی در کالس درس  -1سمینارها

اولویت در راهکارهای محتوایی موضوعی را شاخص

و همایشها و مقاالت و دعوت از سخنرانان و

" اصول اخالق اسالمی " و کمترین میزان اولویت را

استفاده از فیلم  -5پروژه و کارآموزی پیش از ورود

شاخص " مفاهیم صداقت " داشته است.

به بازار کار.نتایج پژوهش نیز نشان داد که ازنظر

با توجه به جدول نتایج پرسشنامه دبیران مشاهده

دبیران هنرستان راهبردهایی که بهعنوان راهبرد

میشود که بیشترین اولویت در راهکارهای محتوایی

انگیزشی  -ساختاری باعث آموزش اصول اخالق

موضوعی را شاخص " اصول اخالق اسالمی" و

حرفهای حسابداری به دانش آموزان میشوند ،به

کمترین میزان اولویت را شاخص " رابطه اخالق میان

ترتیب آموزش اخالق حرفهای بهصورت یک درس

کارکنان" داشته است و با توجه به نتایج پرسشنامه

مستقل ( ،)1/01پروژه و کارآموزی پیش از ورود به

اساتید مشاهده میشود که بیشترین اولویت در

بازار کار ( ،)3/30گنجاندن اصول اخالقی در سرفصل

راهکارهای محتوایی موضوعی را شاخص " اصول

دروس دیگر (حسابرسی و مالی و مالیاتی و)...

حرفهای اخالق متناسب بافرهنگ هر کشور" و

( )3/05و بحثهای گروهی همراه مطالعات موردی

کمترین میزان اولویت را شاخص " اصول اخالق

واقعی (انرون و )...در کالسهای درسی (،)2/21

اسالمی" داشته است.

سمینارها و همایشها و مقاالت و دعوت از سخنرانان

نتایج این پژوهش ،با نتایج تحقیق علی اویار و

و استفاده از فیلم ( )2/03میباشند.

دیگران )2013( 12که اهمیت مراحل آموزشوپرورش

طبق نتایج پژوهش با توجه به نتایج رتبهبندی

و شرایط محیطی را در توسعه آگاهیهای اخالقی

انجامشده مهمترین عامل در راهکارهای انگیزشی -

حسابداران در حرفه حسابداری موردبررسی قرار داده

ساختاری ،آموزش اخالق حرفهای بهصورت یک

،مطابقت دارد .وی در پژوهش خود بیان نمود که

درس مستقل و پروژه و کارآموزی پیش از ورود به

آموزش اخالق حسابداری در دانشگاه باید مفاهیم

بازار کار رتبهبندی شده است.

صداقت و ارزشهای اخالقی اجتماعی و رابطه
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نتایج پژوهش نیز نشان داد که ازنظر اساتید

" گنجاندن اصول اخالقی در سرفصل دروس دیگر"

دانشگاه راهبردهایی که بهعنوان راهبرد انگیزشی -

و کمترین میزان اولویت را شاخص " سمینارها و

ساختاری باعث آموزش اصول اخالق حرفهای

همایشها و مقاالت و دعوت از سخنرانان و استفاده

حسابداری به دانشجویان میشوند به ترتیب گنجاندن

از فیلم" داشته است.

اصول اخالقی در سرفصل دروس دیگر (حسابرسی و

با توجه به نتایج پرسشنامه دبیران مشاهده میشود

مالی و مالیاتی و )3/33( )...آموزش اخالق حرفهای

که بیشترین اولویت در راهکارهای انگیزشی

بهصورت یک درس مستقل ( ،)3/31بحثهای

ساختاری را شاخص " بحثهای گروهی همراه با

گروهی همراه مطالعات موردی واقعی (انرون و )...در

مطالعات موردی واقعی در کالسهای درسی" و

کالسهای درسی ( ،)3/11سمینارها و همایشها و

کمترین میزان اولویت را شاخص " آموزش اخالق

مقاالت و دعوت از سخنرانان و استفاده از فیلم

حرفهای بهصورت یک درس مستقل " داشته است با

( ،)2/31پروژه و کارآموزی پیش از ورود به بازار کار

توجه به جدول نتایج پرسشنامه اساتید مشاهده

( )2/19میباشند.

میشود که بیشترین اولویت در راهکارهای انگیزشی

طبق نتایج پژوهش با توجه به نتایج رتبهبندی

ساختاری را شاخص " سمینارها و همایشها و

انجامشده ،مهمترین عامل در راهکارهای انگیزشی

مقاالت و دعوت از سخنرانان و استفاده از فیلم" و

ساختاری گنجاندن اصول اخالقی در سرفصل دروس

کمترین میزان اولویت را شاخص " پروژهها و

دیگر و سپس آموزش اخالق حرفهای بهصورت یک

کارآموزی پیش از ورود به بازار کار" داشته است.

درس مستقل و  ....رتبهبندی شده است.

نتایج این پژوهش با نتایج علی اویار و دیگران

13

مقایسه دو گروه نشان میدهد که باالترین اولویت

( )2013با عنوان ،برداشتهایی از آموزش اخالق

ازنظر دبیران هنرستان و اساتید دانشگاه آموزش اصول

حرفهای حسابداری در کشور ترکیه که اهمیت مراحل

اخالق حرفهای بهصورت یک درس مستقل و

آموزشوپرورش و شرایط محیطی در توسعه

گنجاندن اصول اخالقی در سرفصل دروس دیگر

آگاهیهای اخالقی حسابداران در حرفه حسابداری را

است.

موردبررسی قرار داده مطابقت دارد .یافتهها نشان

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان میدهد به

میدهد ازنظر پاسخگویان مناسبترین رویکرد جهت

ترتیب ،گنجاندن اصول اخالقی در سرفصل دروس

آموزش اخالق حرفهای حسابداری در دانشگاه،

دیگر ( )0995آموزش اخالق حرفهای بهصورت یک

آموزش اخالق بهعنوان یک دوره مستقل در برنامه

درس مستقل ( ،)0963پروژهها و کارآموزی پیش از

درسی رشته حسابداری است که باالترین رتبه را

ورود به بازار کار ( ،)0919بحثهای گروهی همراه با

ازنظر پاسخدهندگان به خود اختصاص داد و استفاده

مطالعات موردی واقعی در کالسهای درسی (،)0923

از موارد فوقبرنامه مانند کنفرانسها و همایشها و

سمینارها و همایشها و مقاالت و دعوت از سخنرانان

استفاده در مباحث دروس دیگر در رتبههای بعدی

و استفاده از فیلم ( ،)0903بار عاملی مربوط به هر یک

قرار گرفتند .ازنظر پاسخدهندگان تنها درسی که الزم

از گویه های پرسشنامه را نشان میدهد.

است مباحث اخالقی به آن اضافه شود درس

با توجه به نتایج مشاهده میشود که بیشترین

حسابرسی است.

اولویت در راهکارهای انگیزشی ساختاری را شاخص
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این یافته با نتایج تحقیقات قبلی غفاری و

موضوع اخالق حرفه ای در اولویت اصلی قرار دارد

همکاران ( )2009و بالنترن 11و همکاران )2003( ،که

که نشانگرلزوم توجه بیشتر آموزشوپرورش به درس

نشان دادند مطالعات موردی بهعنوان مفیدترین روش

کارآموزی دانش آموزان حسابداری پیش از ورود به

به دنبال استفاده از کتابهای درسی و سخنرانی در

حرفه است.
از نقطهنظر اساتید دانشگاه ضرورت آموزش

کالس است ناسازگار است.

اصول اخالق حرفهای حسابداری بیشتر احساس
گردیده است چراکه گنجاندن اصول اخالق حرفهای

 -6نتیجهگیری و بحث
تحقیق حاضر به منظور بررسی اولویت راهکارهای

در سرفصل دروس دیگر و آموزش اصول اخالق

موضوعی -محتوایی و انگیزشی-ساختاری آموزش

حرفهای بهصورت یک درس مستقل از باالترین

اخالق حرفه ای حسابداری به دانشآموزان و

اولویتها بیانشدهاند و این نتایج میتواند ناشی از

دانشجویان رشته حسابداری در هنرستانهای فنی و

کمبود درسی با این عنوان در برنامه درسی دانشجویان

حرفه ای و دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری

باشد.

از دید عمده گروههای درگیر در این فرایند یعنی

نکته دیگر اینکه روش تیمی مؤثرترین روش در

مربیان هنرستانها و اساتید دانشگاهی انجام شده

آموزش اخالق بین اساتید دانشگاه و دبیران

است.

هنرستانها و نهادهای حرفهای است .زیرا ،نه اساتید

بر اساس نتایج پژوهش ابعاد محتوایی –

حسابداری از تخصص الزم برای پرداختن به

موضوعی طبق دیدگاه دبیران و اساتید رشته

نظریههای اخالقی برخوردارند و نه دبیران هنرستانها

حسابداری هنرستانها و دانشگاههای استان دارای

تجربه حرفهای الزم جهت تحلیل چگونگی کاربرد

میانگین باالتر از حد متوسط و به سمت زیاد بوده

آموختهها در دنیای واقع را دارا هستند.

است .این نتایج نشان میدهد که در صورت توجه و

اساتید و دبیران دروس اخالق با استفاده از تحلیل

برنامهریزی دقیق و کارشناسی به آموزش اصول

موردی

نمونههای غیراخالقی ،به دانشجویان

اخالق حرفهای حسابداری و البته مبتنی بر نیازهای

میآموزند چگونه باید آیین رفتار حرفهای را رعایت

روز و همچنین در صورت اجرای صحیح و اصولی

کرد و در مواردی که موضوع اخالقی در دایره پوشش

تا چه حد میتواند در رفع نیازها و نیز توانمندسازی

آیین رفتار حرفهای قرار نمیگیرد ،چگونه بهگونهای

دانش آموزان و دانشجویان تأثیرگذار باشد.

اخالقی تصمیم گرفت .درنهایت باید خاطرنشان

ازدیدگاه دبیران هنرستان ،برگزاری سمینارها و

ساخت که خطمشیهای دانشگاهی از محیط حرفهای

همایشها و ارایه مقاالت و دعوت از سخن رانان و

اثر میپذیرد ،بنابراین تا هنگامیکه نهادهای حرفهای

استفاده از فیلم مرتبط با موضوع اخالق بهعنوان

ضرورت تغییر نگرش به مباحث اخالقی را احساس

پایینترین اولویت بیانشده درزمینه ی آموزش اخالق

ننمایند ،تغییری در وضعیت موجود حاصل نخواهد

حسابداری است که میتواند ناشی از مقطع تدریس

شد .آنچه موجب توجه بیشتر نهادهای حاضر به

دبیران و سطح پایین آگاهی دانش آموزان و عدم

موضوع اخالق شده است ،پاسخخواهی جامعه نسبت

آشنایی با ضرورت برپایی همایشها و کمبود امکانات

به ضعف حرفه در استانداردهای اخالقی میباشد.

آموزشی دانست .ولی پروژه و کارآموزی مرتبط با
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 فخاریان ،ابوالقاسم ،1393 ،نواندیشی در

فهرست منابع
 ثقفی ،رحمانی ،رفیعی ،علی ،حلیمه ،افسانه

حسابداری مدیریت :اخالق حرفه ای برای

 ،1393،آموزش اخالق حسابداری در دوره

حسابداران مدیریت ،فصلنامه حسابدار ،اسند

کارشناسی ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،

 ، 1393شماره 163-11
 مجتهد زاده ،ویدا  ،حمیده اثنی عشری ،رباط

سال پنجم ،شماره  1و 2
 خلیلی عراقی ،مریم« ،1391،تغییر شیوه آموزش

میلی ،مژگان « ،1333 ،نقش اخالق در حسابداری

حسابداری» ،مجله حسابدار ،سال هفدهم،

و چالشهای پیش روی آموزش دانشگاهی»،

شماره یکصدو پنجاه.

پژوهش حسابداری ،شماره 31

 رحمانی ،زرافشان  ،رفیعی  ،افسانه ،رحمانی،

 محجوب ،احمدعلی(  .) 1333شیوه های ارائه

حلیمه «،1393 ،بررسی تطبیقی عناوین درسی

آموزش عمومی ،پایه ،اصلی ،و تخصصی در

رشته حسابداری در ایران وسایر کشورها»،

آموزش های علمی کاربردی .خالصه ی مقاالت

مجموعه مقاالت سومین همایش سراسری

سمینار بین المللی آموزش های علمی کاربردی.

دانشگاه های کشور ،تهران
 رویایی ،رمضانعلی ،بیات ،علی،1330 ،آموزش
اخالق در حسابداری ،نشریه تحقیقات
حسابداری و حسابرسی ،شماره 3
 رهنمای رودپشتی ؛ فریدون ،نیکومرام ؛ هاشم،
طلوعی اشلقی عباس؛ تقی پوریان ،یوسف،
 ،1333ارزیابی تاثیر اخالق حرفه ای
حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی
اطالعات حسابداری مدیریت (با استفاده از
تکنیک آنتروپی -فازی)،فصلنامه حسابداری
مدیریت،دوره  ،3شماره (1پیاپی  ، )20صفحه
66-13


عارفی ،محبوبه ،قهرمانی ،محمد  ،رضایی زاده،
مرتضی،1399 ،ضرورت و راهکارهای بهبود
برنامه درسی عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه
دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه
شهید بهشتی ،فصل نامه ی مطالعات برنامه ی
درسی،سال سوم ،شماره ی 10

 علی مدد ،مصطفی،1393 ،درآمدی بر اخالق و
آیین رفتار حرفه ای ،فصلنامه حسابرس ،شماره
 ، 23سال ششم
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