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 حسابداری کارشناسی دروس ساختار در اخالق جایگاه بررسی
 

 ایران ، زاهدشهر، اسالمی آزاد دانشگاه، زاهدشهر واحد، اریحسابد گروه، دکتر علی خردمند  -1

 شیراز، ایران حافظ، انتفاعیغیر عالی آموزش موسسه حسابداری، ارشد کارشناسی دانشجوی، 1دُریرجب حسین -2

 ایران ، زاهدشهر، اسالمی آزاد دانشگاه، زاهدشهر واحد، حسابداری گروه، میمندیروستا اعظم -3
 

حسابداری به عنوان یک دانش کاربردی و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد و بازارهای  دانش - چکیده

ها و موسسات آموزشی نیز باید برنامه آموزش دانشگاه مالی باید خود را به روز و سازگار نماید.

 متناسب با این تحوالت تغییر یابد تا بتوانند دانشجویان را متناسب با نیازهای جامعه تربیت کنند. در

باشد. نتیجه داشتن یک برنامه آموزشی جامع شرط اساسی برای تعلیم دانشجویان در این محیط پویا می

هدف اصلی این پژوهش بررسی ضعف دروس رشته کارشناسی حسابداری و لزوم گنجاندن درس 

 رهای پژوهش حاصل از توزیع پرسشنامه دای در برنامه درسی رشته حسابداری است. یافتهاخالق حرفه

پیمایشی مورد آزمون قرار  –نظران آموزش حسابداری است، که از طریق روش توصیفی بین صاحب

نظران، گنجاندن گرفته است. نتای  این پژوهش بیانگر این مطلب است که از نظر اکثریت صاحب

ای در سرفصل آموزشی رشته حسابداری ضروری است. با توجه به اینکه درس اخالق حرفه

الن حسابداری جهت ارائه رفتاری در ش ن حرفه حسابداری و ایفای نقش حیاتی خود در التحصیفارغ

معامالت پیچیده تجاری، نیاز به آگاهی کافی درباره مسائل اخالقی حرفه و محیط کار دارند، توصیه 

 شود که این واحد درسی به مجموعه دروس مقطع کارشناسی حسابداری افزوده شود.می

 سرفصل دروس. ای، حسابداری،ق حرفهاخال کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 ارکان از یکی ضرورت و اهمیت وجود اخالق در جوامع امری بدیهی و غیر قابل انکار است. اخالق

. شده است زیادی صدمات به منجر آن گرفتن نادیده ها بوده وانسان زندگی از ناپذیر جدایی

های اخیر قانونی و رسواییاخالقی، غیرفتارهای غیردر پی ر. نیست مستثنا قاعده این از نیز حسابداری

                                                             
 Hosrado@gmail.com. آدرس ایمیل: 1
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ها و وضع قوانین و عملکردهای اساسی، این شود که به رغم کنترلمالی، این حقیقت بیشتر آشکار می

 شدن شناخته مقصر و مالی هایبحران رفتارها در میان حسابداران وضع بدتری پیدا کرده است. بروز

 و علمی مراکز خالء این پرکردن منظور به. است کرده ترپررنگ را حرفه اخالق در خالء حسابداران

 اند،کرده خود وارد درسی برنامه در درسی واحد عنوان به را ایاخالق حرفه دنیا سراسر هایهدانشگا

این پژوهش با  .شودنمی دیده حسابداری آموزشی در برنامه عنوان این با درسی واحد ایران در اما

لویت دروس دارای مغایرت بین سرفصل دروس کارشناسی حسابداری در ایران و هدف بررسی او

ترین های مشابه اهمیت درس اخالق حسابداری را بعنوان مهمنتای  پژوهش های برتر دنیاست.دانشگاه

کند که در این پژوهش نیز نتای  به همین صورت است. در انتخاب استادان حسابداری مشخص می

ای در برنامه درسی لزوم گنجاندن درس اخالق حرفه تاکید مجدد بر درصدد رحاض نتیجه پژوهش

 های ایران است.حسابداری دانشگاه

 

 ایحسابداری و اخالق حرفه
 و درست خصوص در انسان رفتار مورد در نگرانی میزان به فلسفه از ایشاخه عنوان به تواندمی اخالق

 ممکن (. اخالق1)شود  تعریف هاییاقدام چنین عواقب و نیت، بدی و نیکی، کارها بودن خطا بدون

 هایمجموعه از مثال برای. شود تعریف هاارزش اصول و از ایمجموعه عنوان به کلی طور به است

، مذهبی اصول، مقررات و قوانین به توانمی سطح این در هاارزش یا اخالقی اصول از شده تجویز

 اشاره سازمانی درون رفتار منشور و صنعتی هایگروه و هایاحرفه برای کار و کسب اخالق منشور

 که باره این در قضات برای است دستوری معیارهای از ایمجموعه اخالق، دیگر عبارت به (.2)کرد 

 ییرونق و شکوفا یوسوکه جامعه را به سمت هاییشیگرا نیاز ب. (3)خیر؟  است یا درست چیزی آیا

را  ییربنایز ،یاخالق یها. ارزشرندیناپذاجتناب یهاگاههیتک اتیقکنند، مذهب و اخالیم تیهدا

 نیبدون ا رایزشود، یبر آن بنا م یو رفتار یفرهنگ یجامعه متمدن و متعال کیکه  کندیفراهم م

 .(4) زدیریو فرو م دهیپاشجامعه متمدن از هم  ربنا،یز

 ماهیت و نوع دلیل به و دنیاست هایحرفه ترینمنضبط و ترینسخت از یکی نیز حسابداری حرفة

 تقویت و اعتماد و اعتبار این تداوم. باشد داشته خاصی اعتماد و اعتبار باید کندمی ارائه که خدماتی

 .(5)دارد  بستگی آن اخالقی و رفتاری ضوابط به حرفه اعضای عملی و فکری پایبندی به، آن
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 شده تدوین آنها اقتصادی معامالت اثر ردیابی رد افراد به برای کمک که است عملی و فن حسابداری

 قالب در سازمان یا یک شخص اقتصادی امور درباره اطالعات ارائه آن اساسی و اصلی است و هدف

 دولت، مالکان، مدیران، گیریتصمیم جهت این اطالعات. باشدمی مالی هایگزارش و هاصورت

 قابل. گیردمی استفاده قرار مورد شرکت کارکنان و کاال کنندگانعرضه ها، اعتباردهندگان،اتحادیه

 افزایش مذکور اطالعات از کنندگاناستفاده اقتصاد، دامنة شدن قانونمندتر و ترپیچیده با که است ذکر

. است عموم نسبت به مسئولیت پذیرش حسابداری، حرفة متمایز برجستگی بنابراین، .است یافته

 توسط شده ارائه پیچیده خدمات کیفیت به مردم باید و است بسیار ،حرفه این اهل از جامعه انتظارات

 زمانی که تا حسابداری حرفة به عمومی اعتماد حفظ اما. باشند اعتماد داشته حسابداری حرفه

 است. باشد ارائه کنند، میسر جامعه اعتماد شایسته سطحی که در را خود خدمات ای،حرفه حسابداران

 شود، که ارائه ضوابطی رعایت با و ممکن سطح باالترین در باید حسابداری حرفه خدمات رو،این از

 خدمات از کنندگاناستفاده طرفی (. از6کند ) تضمین را مناسب کیفیت با خدمات این تداوم

 که اطالعات دارند انتظار کنند،می استفاده مالی هایصورت از که تصمیم گیرندگانی بویژه حسابداری

 در که کسانی بنابراین،. باشند غرضانهو بی واقعی اتکا، قابل کارآمد، توجهی قابل ورطبه شده ارائه

 باید از بلکه باشند، ایحرفه صالحیت و شرایط واجد باید تنها نه کنندفعالیت می حسابداری رشته

 ترینممه از ایحرفه حیثیت و بوده و آبرو برخوردار نیز ایحرفه درستکاری و صداقت از باالیی درجه

 به خدمات که کسانی و ایحرفه حسابداران برای حسابداری اخالق نتیجه (. در6باشد ) آنها هایدارایی

 تدوین را قوانینی و اخالقی اصول حسابداری باید حرفه و دارد زیادی اهمیت دارند تکیه حسابداری

الزامات  ماورای که شوند برخوردار داریخویشتن از سطحی از تا ملزم نماید را آن اعضای که نموده

 .است مقررات و قانونی

 یورضر یارحسابددر  قخالا به یبیشتر تتوجها که نددارمی نبیا( 7) 1رانهمکاو  نگامسترآر

 شوند«.داده  تعلیم یارحسابد زشمودر آ یبیشتر تخالقیاا باید» که هنددمی تذکر همچنینو  ،ستا

 رستااخو هاربا یرتجا معاجو شد باعثزد، و  دمهص حرفه نیا رعتباا به یارحسابد یهاییاسور  مو

 شرکتها رگ،بزمشکالت  نیا لنبا. به دشوند یارحسابد حرفهدر  خالقیا یتصمیمگیر دبهبو

 تتحصیالدر دوره  قخالا زشموآ ،حسابرسیو  یارحسابد حرفهدر  قخالا یگیررکا به رستااخو

                                                             
1 .Armstrong et al 
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(. 8ند )اهشد سمیر ارحسابد یهانمودر آز خالقیا یامحتو با تالاسواز  دهستفاو ا ،یارحسابد

 کنند. یم انعنو چنین ینرا ا تمشکال ینا صلیا علتدو  اننشمندو دا نمحققا

  یگذارفقدان نظارت و قانون  .1

 یآموزش حسابدار یهادوره خالقیا یامحتو دکمبو  .2
 

 ینا ادخدر نمکاا که ستا یارگذنقانوو  لتیدو رتنظا دکمبو که معتقدنداز منتقدان  دیتعدا

 نزیآنها قانون سارب نیترداد که از مهم ننشا توجه نیناقو شیبه افزا دیبالذا  .ددهیرا م هاییدفسا چنین

 .(9) است یآکسل -

خواهد کرد  شرفتیوجود داشته باشد آن حرفه پ یاحرفه اخالق حرفه کیچنانچه در در مجموع 

 توسط اریحسابد حرفه افدها به ستیابید زمهال(. 10) میآن رشته باش یمنتظر نابود دیوگرنه با

 که اریبداحس خالقیا لصوا .ستا اریحسابد خالقیا دیبنیا لصوا به یپایبند ای،هدحرف ارانابددحس

 ت مین موجب نهاآ عایتر و دهبو اریحسابد ایحرفه هاینجمنا همه نظر قتفاا ردمو بیش و کم

 : ستا یرز حشر به ددمیگر حرفه ینا افهدا

 یرستکا( درلفا

داشته  حیبرخورد صح و صادق باشد کهنیا یعنی .خود درستکار باشد یدر انجام کارها دیحسابدار با

هم نخواهد  گریاصل نباشد اصول د نیتا ا .به حرفه خود کمک کند تواندیاست که م نیچننیباشد، ا

 (.11) اصول درستکار بودن است ریبه سا یابیبود الزمه دست

 طرفیی( بب

نفوذ  ایتضاد منافع  ،یجانبدار ،یداورشیاجازه دهد هرگونه پ دیو نباباشد  طرفیب دیبا حسابدار

الزمه  .ردیرا در نظر بگ اتیواقع دیمخدوش کند و با یااو را در ارائه خدمات حرفه یطرفیب گران،ید

 (.12) است که درستکار باشد نیکند ا تیرا رعا یطرفیحسابدار اصل ب کی کهنیا

 یاحرفه قبتامرو  صالحیت( ج

آن را داشته باشد و در موارد الزم بتواند از  یفایرا تقبل کند که توان ا یخدمات دیبا یاحسابدار حرفه

 ،تحوالت نهیزم خود را در یادانش و مهارت حرفه دیبا یو .استفاده کند گرانیمشورت د ای یهمکار

 یو یکارفرما ای ارارتقا دهد که صاحبک یو مقررات به سطح نیو قوان دیجد یهاکیها و تکنروش

 .شودیبرخوردار م یکارآمد یاکه از خدمات حرفه ابدی نانیاطم
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 ی( رازدارد

آورد توجه کند و یخود بدست م یاارائه خدمات حرفه انیکه در جر یبه محرمانه بودن اطالعات دیبا

گر آن که از م ،افشا کند ایکارفرما استفاده و  ایصاحبکار  حیرا بدون مجوز صر یاطالعات نیچن دینبا

 .آن را داشته باشد یافشا تیمسئول ایحق و  یاحرفه ای ینظر قانون

  ( استقالل هـ

را  یکه کار یهنگام یاکند که حسابدار حرفهیم جابیا یااخالق و رفتار حرفه یادیاصول بن 

که مورد  انجامدیبخش منانیاطم یهاگزارش ریسا ای یشود که به ارائه گزارش حسابرسیدار معهده

 .(13) داستفاده شخص ثالث است، به آن وابسته نباش
 

 یآموزش اخالق حسابدار دیو فوا اهداف

 ی.نسبت بدده مسائل اخالق تیو حساس یآگاه جادیا  •

 د.هستن یاخالق میمفاه یدارا یکه در حسابدار یشناختن مسائل تیبه رسم  •

 ی.ریپذتیمسئول ای یتوسعه دادن حس تعهد اخالق  •

 .مشکالت ای یاخالق یهایریمقابله با درگ یبرا ازیموردن یهاییاناتوسعه تو •

  ی.اخالق یهایازمندین یجار یابیارز یبرا یابرنامه نیتدو •

 .سازمان ازیموردن یو رفتارها یاتیعمل یهاارزش جادیا •

  ی.اتیعمل یهابا ارزش یسازمان یرفتارها یسازهماهنگ •

 .هایریگمیر تصمد یاخالق یهاوارد ساختن دستدورالعمل •

 ی.اخالق هایجهت حل و فصل معضل ییهاسمیمکان جادیا •

 

  یحل معضالت اخالق یهاروش

 ،یحفظ و گسترش اعتماد عموم یبرا AICPAی ارفتار حرفه نییدر آ یبند سوم اصول اخالق طبق

انجام  یدرجه صداقت و درستکار نیخود را با باالتر یاحرفه یهاتیولئهمه مس دیحرفه با ءاعضا

نابسامان  تیوضع نیاز ا تواندمیحرفه چگونه  کیبه عنوان  یاست که حسابدار نیسثال مهم ا دهند.
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آمده و اعتماد همگان را با بازگشت به رسالت  رونیاست ب یپا گذاشتن اصول اخالقریاز ز یکه ناش

 :گرددیم ارائهبه شرح ذیل  یشنهاداتیسثال، پ نیخود دوباره به دست آورد. در پاسخ به ا

 دولت نقش -1

 .کنندیعمل م یکه خالف قواعد اخالق یکسان یبرا یقو یفریها با استفاده از ابزار کدولت همداخل

 یاحرفه یهاانجمن -2

 .اصول نیا ییضمانت اجرا ینیبشیو پ یااصول و احکام اخالق حرفه نیتدو

 کنندگان حسابداراناستخدام ریو سا یحسابدار مؤسسات -3

 انیمتقاض یاحرفه یریپذتیلئوو مس یاخالق تیاز صالح نانیاطم 

 (14) به مشکالت ییمنصوب نمودن حسابدار ارشد جهت پاسخگو 

 س از خاتمه پ انیاعضا که توسط مشتر ریو سا رانیمد یاخالق یابیجهت ارزش ییهافرم هیته

 کار تکمیل گردد.

 یو مراکز آموزش هادانشگاه -4

 (15) فردا رانیمد تیهت تربج اتیبه اخالق ژهیتوجه و 

 یحسابداری گنجاندن سرفصل اخالق در دروس دانشگاه 

 حسابداران در سازمان یدیاز نقش کل انیآگاه نمودن دانشجو 

 یدر لزوم اخالق سازمان انیو ملموس جهت درک بهتر دانشجو یواقع یهاارائه نمونه 

 که توان رقابت  ییحذف شرکا در جهت رحمانهیب یدارهیسرما ینیبجهان یاز القا یریجلوگ

 (15) ندارند از بازار
 

ها مسئول تاکید بیشتر بر دانشگاه: »معتقد استعضو انجمن حسابداران مدیریت آمریکا  (16براکنر )

 «.گیرندها را نادیده میگیری هستند اما اغلب آموزش این ارزشآموزش اخالق در تصمیم

ای بعنوان یک درس در ر در صورتی که اخالق حرفهدهد که حتی اگتوجه به این مطلب نشان می

ت که همه معضالت اخالقی دود، نباید انتظار داشدابداری گنجانده شدسرفصل دروس کارشناسی حس

فرمایید این مبحث نیازمند همکاری بسیاری از کن گردد. زیرا همان طور که مالحظه میریشه

تواند تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی دانشگاه مینهادهاست، اما برای نهادینه کردن این موضوع و 

 نقطه شروع خوبی باشد.
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 پیشینه پژوهش

های مختلفی انجام پذیرد. تا پیش از سال تواند به شیوهطراحی عناوین درسی یک رشته تحصیلی می

های ایاالت متحده درصد دانشکده 80تخمین زده بود که بیش از  1، شورای آمریکایی آموزش1990

(. هدف ارزیابی آموزشی اندازه گیری ارزش 17ا مجری نوعی برنامه ارزیابی آموزشی هستند )آمریک

 شود.افزوده ایجاد شده در فرایند آموزش است. در این سیستم بر دستیابی به اهداف آموزشی تاکید می

کردند ( در پژوهشی برنامه ارزیابی آموزشی را مورد نقد قرار دادند و ادعا 18) 2دی  و همکاران

-تری از نتای  را مورد توجه قرار دهد، که از آن جمله میکه یک برنامه آموزشی باید مجموعه وسیع

اره نمود. دای ارتباطی اشدهای میان فردی، و مهارتدهای، مهارتد حرفهدای  مرتبط با رشدتوان به نت

طبقه اصلی گنجانده  7ر قلم که د 27های مورد نیاز حسابداری شامل بندی از مهارتآنها یک طبقه

 (. 19شده بود، ارائه کردند )

( اثربخشی آموزش اخالق به دانشجویان حسابداری در دو دانشگاه را بررسی 20) 3هیلتبیتل و جونز

گیری از معیارها و اصولی که ها هنگام تصمیمکردند و به این نتیجه رسیدند که دانشجویان این کالس

چنین آنها دریافتند که واحد درسی اخالق تجاری بر اتکای دانشجویان هم گیرند.اند بهره میفراگرفته

 موثر است. "ایآیین رفتار حرفه "و  "قانون طالیی اخالق"، "قواعد افشا"بر 

دانشجوی حسابداری از سه دانشگاه در سه ایاالت مختلف  223( با بررسی 21) 4گراسو و کاپلن

معیارهای اخالقی باالتری نسبت به دانشجویان مرد دارند.  آمریکا نتیجه گرفتند که دانشجویان زن

دهد که ارتقای معیارهای اخالقی با گذراندن واحد حسابرسی در های آنها نشان میهمچنین، یافته

شوند(، اما با ای و مسائل اخالقی آشنا می)دانشجویان در این درس با آیین رفتار حرفه رابطه است

 ای ندارد.عمومی رابطهگذراندن واحد درس اخالق 

( در یک بررسی ادعا نمودند که نظام آموزش حسابداری به منظور باال بردن 22) 5بونک و اسمیت

های تفکر انتقادی و خالق برای مواجهه با مسائل اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم، نیاز به مهارت

و نیز افزودن دروسی که فنون تفکر بازنگری دارد. به نظر آنها ارائه دروس به صورت دانشجو محور، 

                                                             
1. American Council of Education 

2. Deppe et al 

3. Hiltebeitel & Jones, 

4. Grasso & Kaplan 

5. Bonk & Smith 
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( طراحی آموزش 23) 1جانستون و بیگز کند باید مورد توجه قرار گیرد.خالق و انتقادی را تقویت می

حسابداری مبتنی بر مشکل را با الهام از آموزش پزشکی پیشنهاد نمودند. این شیوه نخستین بار در 

 2(. هرینگ و ویلیامز24بکار گرفته شد ) 6019دانشکده پزشکی دانشگاه مک مستر در اواخر دهه 

( معتقدند که به منظور افزایش اثربخشی دروس، طراحی برنامه درسی باید مبتنی بر اهدافی باشد 25)

 اند.که به روشنی تبیین شده

 آیین با آشنایی ایران در حسابداری اخالقی معیارهای بر اثرگذار عوامل بررسی در( 26) رفیعی

 پژوهش این همچنین،. دانست مرتبط حسابداری دانشجویان گراییمصلحت کاهش با را ایحرفه رفتار

 ایران، در ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع حسابداری دانشجویان اخالقی معیارهای که داد نشان

( با بررسی ساختار درسی کارشناسی حسابداری به این 27ثقفی و همکاران نیز ) .ندارند باالیی سطح

ترین اولویت برای تغییر در ساختار درسی اند که اخالق در حسابداری بعنوان مهمرسیدهنتیجه 

 رود.حسابداری به شمار میکارشناسی 

 

 روش پژوهش 

بررسی تطبیقی عناوین درسی ( که به 28در ابتدا با استفاده از اطالعات پژوهش رحمانی و همکاران )

ای تهیه گردید. شیوه پژوهش اخته بودند، پرسشنامهپرد رشته حسابداری در ایران و سایر کشورها

 درسی عناوین بین مغایرت موارد یافتن منظور رحمانی و همکاران بدین صورت است که ابتدا به

-گرفته است و دانشگاه انجام تطبیقی پیمایشی توصیفی مطالعه یک، کشورها سایر و ایران هایدانشگاه

 اند:گرفته نظر در جامعه عنوان به، بودند زیر ویژگی دو دارای که هایی

، اروپا، آسیا، آفریقا هایقاره از یک هر برتر دانشگاه 100 لیست در که باشد برتری دانشگاه 50 جزء .1

 و، باشد گرفته قرار میانهخاور و، اقیانوسیه، آمریکا

 .باشد حسابداری رشته دارای .2

اطالعات مرتبط با عناوین درسی از سوی  هایی از قبیل عدم ارائهسپس به دلیل وجود محدودیت

اند. شیوه دانشگاه را گردآوری نموده 35های اروپایی، تنها اطالعات ها، به ویژه دانشگاهبرخی دانشگاه

بندی آنها از سایت ها و رتبهعمل بدین صورت بوده است که ابتدا فهرست دانشگاه

                                                             
1. Johnstone & Biggs 

2. Herring & Williams 



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

27 

 

www.webometrics.info/index.html بندی توسط بزرگترین گروه استخرا  شده که این رتبه

 Consejo Superior de Investigaciones)تحقیقاتی اسپانیایی به نام سی اس آی سی 

Científicas) ها، و جستجوی برنامه انجام شده است. سپس با مراجعه به سایت هر یک از دانشگاه

 35پس از بررسی در ادامه رحمانی و همکاران ا، عناوین درسی استخرا  گردیده است. درسی آنه

دانشگاه از مناطق مختلف جغرافیایی مختلف جهان، فهرستی از دروسی تهیه نمودند که جزو دروس 

ریزی ایران قرار نداشت. با ها بود، اما در فهرست مصوب شورای عالی برنامهحسابداری آن دانشگاه

به اینکه پژوهش در یک دوره زمانی خاص انجام گرفته است و طبیعتا نتای  آن در همان زمان توجه 

های قبل و یا بعد از آن قابل تعمیم نیست الزم است که مجددا این موضوع معتبر است و برای دوره

ن بررسی شود تا مشخص گردد که نیازهای جامعه علمی به چه سمتی رفته است؟ اصال شاید صاحبنظرا

ای جزو موارد با اهمیت نیست، پس برای هدایت صحیح معتقد باشند که در حال حاضر اخالق حرفه

نیاز به یک تحقیق و  پژوهش مجدد و به روز وجود دارد تا بتوان های کالن علمی کشور برنامه ریزی

 به نتای  آن اعتماد نمود.

ای رحمانی و همکاران پرسشنامه های بدست آمده از پژوهشبرای این منظور مجددا طبق مغایرت

تن از اساتید و صاحب نظران قرار گرفت و از آنان خواسته شد که پن   50تهیه و سپس در اختیار 

 50نفر به  40شد با افزایش جامعه آماری از  اولویت اول خود را مشخص نمایند. در این مرحله تالش

 تری را بدست آورد.نفر یافته های قابل اعتماد

دهنده خواسته شد از میان عناوین پرسشنامه، پن  عنوان درسی را که برای ن پرسشنامه از پاسخدر ای

 قرار گرفتن در برنامه درسی رشته حسابداری از اولویت باالتری برخوردارند، به ترتیب مشخص کنند. 

 

 اری ایرانهای معتبر جهان نسبت به برنامه کارشناسی حسابد. فهرست دروس متفاوت دانشگاه2جدول 
 نام درس ردیف

 حسابداری مدیریت اطالعاتی هایسیستم 1

 مالی هایصورت تحلیل و تجزیه 2

 حسابداری مدیریت 3

 تئوری حسابداری 4

 گزارشگری مالی 5

 ایاخالق حرفه 6

http://www.webometrics.info/index.html
http://www.webometrics.info/index.html
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 حسابرسی پیشرفته 7

 المللیحسابداری بین 8

 خدمات اعتباردهی و اطمینان بخشی 9

 حسابداری وجوه 10

حسابرسی داخلی 11

 بررسی تقلبات 12

تئوری حسابرسی 13

 حسابداری کشاورزی 14

 حسابرسی کامپیوتری 15

حسابرسی مستقل 16

 حسابداری در اسالم 17

 حسابداری نفت و گاز 18

 

الزم به توضیح است که در پژوهش ثقفی و همکاران از اساتید خواسته شده بود که سه اولویت 

تر شدن تغییرات احتمالی و افزایش توان تجزیه و تحلیل جا برای دقیقنمایند. در این خود را مشخص

 یت اول خود را مشخص نمایند.ها از اساتید خواسته شد تا پن  اولودر تغییرات سالیق و اهمیت

 

 های پژوهشیافته

 28دهندگان زن و نفر از پاسخ 22دهد که های جمعیت شناختی نشان میهای حاصل از ویژگییافته

دهندگان نفر از پاسخ 14اند. همچنین را مردان تشکیل داده %56را زنان و  %44اند. یعنی نفر مرد بوده

اند. بدین معنا نفر کارشناس ارشد بوده 12نفر دانشجوی دکتری و  24دارای مدرک تحصیلی دکتری، 

میانگین میزان سابقه کاری  اند.کارشناسی ارشد بوده %24دانشجوی دکتری و  %48دکتری،  %28که 

شوند و در کنار سطح تجربه محسوب نمیسال است که در این زمینه افراد بی 6/7پاسخ دهندگان 

-پس از بررسی و جمع توان نتیجه گرفت که اطالعات بدست آمده قابل اعتماد باشد.علمی آنها می

پن  اولویت اول  1نمودار شماره بندی، نتای  حاصل از این پژوهش به صورت زیر درآمده است. 

 دهد.انتخاب کنندگان را نشان می
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 دهنگانای انتخاب اول پاسخ. نمودار دایره1نمودار 

 

ترین اولویت خود انتخاب ای را بعنوان مهماز افراد اخالق حرفه %42دهد که ها نشان میاین یافته

های های اطالعاتی، تجزیه و تحلیل صورتای معنادار دروس سیستمفاصلها اند. و پس از آن بنموده

از  %34در پژوهش انجام گرفته توسط دکتر ثقفی و همکاران  مالی و حسابداری مدیریت وجود دارند.

 8افزایش  ای را بعنوان اولویت اول خود انتخاب کرده بودند که در این پژوهشافراد اخالق حرفه

 ای و یا نیاز بیشتر جامعه به آن است.نده افزایش اهمیت اخالق حرفهدرصدی نشان ده

ای در پن  گزینه انتخابی انتخاب کنندگان، به در ادامه برای مشخص شدن جایگاه اخالق حرفه

بیانگر این  2شود که نمودار شماره بررسی درصد فراوانی پن  اولویت انتخاب کنندگان پرداخته می

 موضوع است.
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 دهنگانپاسخ اول مجموع فراوانی پن  انتخاب ایدایره نمودار. 2 نمودار

 

Z اند و پس از های خود داشتهای را در گزینهافراد اخالق حرفه %18دهد که نمودار باال نشان می

زارشگری های مالی،گاطالعاتی، حسابداری مدیریت، تجزیه و تحلیل صورتهای آن دروس سیستم

ای، پس از مشخص شدن اهمیت اخالق حرفه دهی و اطمینان بخشی وجود دارند.مالی و خدمات اعتبار

-ای تدریس میدانشگاه مورد بررسی درس اخالق حرفه 150از  %24ثقفی و همکاران دریافتند که در 

-، میزان توجه دانشگاهگرددسال گذشته بر می 20ای به نهایتا شود و با توجه به اینکه عمر اخالق حرفه

 های معتبر به این مقوله نشان دهنده اهمیت این موضوع است. 

ای و قابلیت تبدیل آن بعنوان یک از مجموع مطالب باال و نتیجه پژوهش که اهمیت اخالق حرفه

توان نتیجه گرفت در صورتی که بتوان تنها یک درس را به ساختار هد، میدسرفصل مستقل را نشان می

 ای خواهد بود. ی کارشناسی حسابداری اضافه نمود، طبق نظر کارشناسان، آن درس اخالق حرفهدرس
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 گیریبحث و نتیجه

ای مشابه چند سال گذشته و حتی افزایش درصد بررسی مجدد انجام گرفته و حاصل شدن نتیجه

تواند زنگ خطری یای بعنوان اولین گزینه انتخابی، مانتخاب پاسخگویان برای انتخاب اخالق حرفه

ای برای حرفه باشد. زیرا در صورتی که وضعیت اخالق در حرفه در وضعیت مناسبی بود اخالق حرفه

افزایش این درصد گویای  شد، ضمن اینکهدهنگان انتخاب نمیبعنوان اولین گزینه از طرف اکثر پاسخ

فته، بلکه با دست روی دست این است که نه تنها در این زمینه در چند سال گذشته کاری صورت نگر

کاران در سطوح مختلف ریزان کالن و دست اندرتر نیز شده است. لذا برنامهگذاشتن وضعیت وخیم

توجهی به این مقوله، باید توجه فوق العاده خود را به مدیریتی با مد نظر قرار دادن عواقب ناشی از بی

 انجام گردد ایریشه و کالن ریزی بلندمدتمهبرنا باید منظور این این موضوع معطوف نمایند. برای

-توان توجه به اخالق حرفهکند. می دارخدشه را حرفه حیثیت کل تواندمهم می این به توجه عدم زیرا

ای بعنوان موضوعی فوق العاده مهم را با افزایش آن بعنوان یک درس مستقل در مجموعه دروس 

نا شوند. اما نباید از این نکته غافل دن با آن بیش از پیش آشکارشناسی حسابداری نشان داد، تا دانشجویا

ای بعنوان یک سرفصل در دروس کارشناسی شد که حتی در صورت گنجانده شدن اخالق حرفه

سازی ضروری است که این موضوع نیازمند همکاری و های جانبی و فرهنگحسابداری، برنامه

 گذار در حرفه است.هماهنگی همه افراد تاثیر 
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