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Validating Three-dimensional Model of Ethical 
Competencies’ Education in Accounting Program 

 

Abstract  

Professional accountants need to comply not only with accounting standards and 
technical norms, but also with ethics which is a preventive factor in financial fraud 
and corruption. However, the question is how to equip accounting graduates with 
ethical competencies. Increasing attention to this issue in recent years has resulted in 
creation of some models for educating ethical competencies. In the present research, 
the validity of three-dimensional model of ethical competencies’ education has been 
analyzed. Three-dimensional model of ethical competencies’ education emphasized 
on education of eleven competencies as a separate course with combinational 
teaching method. The statistical population has consisted of bachelor students 
majoring accounting at the universities in Tehran. Moreover, two-stage sampling 
technique has been used as a sampling method. The research has been implemented 
using Pretest-posttest control group design and the data have been analyzed by 
univariate analysis of covariance. The results have shown that the mentioned ethical 
education has developed the students’ moral judgements. So, it is expected that by 
using the model in academia, accounting graduates will become familiarized with 
necessary competencies to make ethical decisions. 
Keywords: Ethical Competencies, Combinational Method of Teaching, Validation, 
Pretest-Posttest Control Group Design. 
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هاي اخلاقی در صلاحیتاعتبارسنجی مدل سه بعدي آموزش 
 رشته حسابداري

 

 ایران تهران، علامه طباطبائی، دانشگاه ، استاد گروه حسابداري      جعفر باباجانی

  

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه ، حسابداري گروه استاد  علی ثقفی   
  

 زادهوجه الله قربانی

 

 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار گروه مدیریت دولتی ،   

                                   

 دانشجوي دکتري رشته حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  هیوا رستگار مقدم 

 
  چکیده

عاملی پیشگیرانه در  کهي اهاي باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفحسابداران حرفه
آموختگان توان دانششود که چگونه میبروز تقلب و فساد مالی است، متعهد باشند. اما همواره این سؤال مطرح می

هاي اخیر، هاي اخلاقی مجهز نمود. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در سالرشته حسابداري را به صلاحیت
اخلاقی در حسابداري ارائه شده است که در این پژوهش اعتبار مدل سه بعدي هاي هایی براي آموزش صلاحیتمدل

هاي اخلاقی مدل سه بعدي آموزش صلاحیت هاي اخلاقی مورد بررسی قرار گرفت.ارائه شده براي آموزش صلاحیت
قیق شامل با شیوه آموزش تلفیقی و به صورت درس جداگانه تأکید دارد. جامعه آماري تح بر آموزش یازده صلاحیت

اي(دو گیري چند مرحلههاي شهر تهران بود و از روش نمونههدانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداري دانشگا
پس آزمون با گروه -آزموناي) استفاده گردید. در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی مدل فوق از طرح پیشمرحله

ل کواریانس تک متغیري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج تحقیق ها با استفاده از تحلیکنترل استفاده شد و داده
توان انتظار داشت با استفاده شود. از این رو، مینشان داد که آموزش مذکور باعث ارتقاي رشد اخلاقی دانشجویان می

یم اخلاقی به شیوه هاي لازم براي اتخاذ تصمآموختگان رشته حسابداري با صلاحیتاز آن در محیط دانشگاهی، دانش
 مناسب آشنا شوند. 
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   آزمون با  گروه کنترلپس -آزمونهاي اخلاقی، شیوه آموزش تلفیقی، اعتبارسنجی، طرح پیشصلاحیت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اعتماد عمومی شالوده حرفه حسابداري و ضرورتی براي تداوم حیات آن است(کارنیگ و 

هاي مالی در اواخر قرن بیستم و ). با وقوع رسوایی2017، 1به نقل از میدور 2010ناپیر، 
تواند ، جامعه تجاري تنها با رهبري اخلاقی از سوي حرفه حسابداري می21اوایل قرن 

). اما 2014، 2هاي مذکور از بین رفته است را احیا نماید( آبنداعتمادي که به واسطه رسوایی
اي است؛ چراکه قبل از هاي رفتار حرفهنمنظور از رهبري و هدایت اخلاقی، نه وضع آیی

اي در سراسر دنیا در هاي مدون رفتار حرفهوقوع چنین رویدادها و معضلات مالی، آیین
اي موجود بود. بلکه هدف اصلی، درك صحیح حسابداران از مفهوم هاي حرفهانجمن

-ي بیان میاهاي رفتار حرفههاي اخلاقی است. در حقیقت آییناخلاق و آموزش صلاحیت

کنند که چه کاري درست است و چه کاري نادرست، به عبارت دیگر، مجموعه اصول 
شوند. اما این موضوع که رفتاري که حسابدار باید در حرفه خود رعایت نماید را شامل می

اي و مطلع بودن از اصول رفتار حرفه رغم آگاهی از آیینممکن است یک حسابدار علی
-دهد. همانطور که در رسواییهاي غیر اخلاقی زند را پوشش نمییمرفتاري، دست به تصم

اي مطلع بوده و آگاهانه دست هاي اخیر، اغلب متهمان از آیین رفتار حرفههاي اخلاقی سال
به عمل غیر اخلاقی زدند. لذا این موضوع، هشداري جدي است که باید اخلاق به صورت 

 دینه شود.تر در حرفه حسابداري نهاتر و جديعمیق
هاي فعال در دنیا است زیرا چنانچه در اخلاق مبحث مشترك و مورد نیاز در تمام حرفه

اي وجود داشته باشد، آن حرفه پیشرفت خواهد کرد وگرنه باید یک حرفه، اخلاق حرفه
). 1397به نقل از نمازي و رجب دري،  1391منتظر نابودي آن حرفه بود(اسکندري، 

-هاي اخلاقی در رشته حسابداري براي جلوگیري از بروز بحراناهمیت آموزش صلاحیت

) برخی محققان 2014(3هاي مالی آنقدر مورد توجه قرار گرفت که به نقل از بویس
هاي اخلاقی در دنیاي معتقدند که مدرسان حسابداري باید بخشی از مسئولیت شکست

به حرفه حسابداري نه تنها  مدرن حسابداري را بر عهده گیرند. به عبارت دیگر، براي ورود

1 - Meador, G.P. 
2 - Abend, G. 
3 - Boyce, G. 
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هاي فنی نیاز است بلکه درك هنجارهاي رفتاري، افراد را در جهت ارتقاي به صلاحیت
). شواهد حاکی از 2017به نقل از میدور،  1996دهد(وارد و وارد، اي سوق میتعهد حرفه

 آموختگان رشته حسابداري را بهتواند دانشآن است که آموزش حسابداري اخلاقی می
اخلاقی مجهز نماید و ایشان را -منطقی هاي کاربردي در زمینه قضاوت و استدلالصلاحیت

گیري تجاري یاري رساند(دلاپورتاس، هاي اخلاقی در تصمیمدر انتخاب گزینه
هرچند مدرسان حسابداري  ).2017به نقل از میدور،  2014کاناپاتیپیلاي، خان و لونگ، 

اي را تدریس نمود و تا چه میزان آموزش اخلاق خلاق حرفهتوان اتردید دارند که آیا می
تواند مفید باشد. براي ایشان همواره این سؤال مطرح است که کدام رهیافت در اي میحرفه

توان ). لذا می2014، 1رشد استدلال اخلاقی بین دانشجویان مؤثر خواهد بود(میلر و دیگران
سنجی تردید استادان در خصوص امکان عدم پیشرفت آموزش حسابداري اخلاقی را به

 ).2014اي نسبت داد(میلر و دیگران، تدریس اخلاق حرفه
اي در محیط دانشگاهی تنها در تدریس آیین رفتار در ایران نیز ردپاي اخلاق حرفه

شود که معمولًا مبتنی بر قاعده به عنوان اي مصوب سازمان حسابرسی یافت میحرفه
شود. ممکن است چنین به دانشجویان آموزش داده می سرفصلی از درس حسابرسی

دارند مناسب باشد، اما  2هایی که سیستم حسابداري قاعده محوريآموزشی براي کشور
-آموزش اخلاق در این سطح براي کشورهایی از جمله ایران که به سمت استانداردهاي بین

استانداردهاي یادشده اند، کافی نیست. چرا که المللی گزارشگري مالی حرکت کرده
اي حسابداران در رویارویی با مسائل مختلف هستند و مستلزم قضاوت حرفه 3اصول محور

هایی مجهز شوند حسابداري است. از این رو، دانشجویان رشته حسابداري باید به صلاحیت
هاي شخصی براي ایشان فراهم ها از قضاوتتا امکان انتخاب و تمیز دادن این قضاوت

 . گردد
هاي دانشگاهی با فاصله ها حاکی از آن است که در رشته حسابداري، آموزشبررسی

گرفتن از نیازهاي واقعی بازارکار نتوانسته به رسالت آموزشی خود جامه عمل بپوشاند و در 

1 - Miller, W., Becker, D., Persteiner, A. 
2 - Rule-based 
3 - Principle-based 
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شدن براي پذیرش و قبول وظایف التحصیلان دانشگاهی جهت آمادهاغلب موارد فارغ
). متأسفانه 1396اضافی دارند(توسلی، باقرپور ولاشانی و ساعی، هاي محوله نیاز به آموزش

گیري هاي اخلاقی براي تصمیمآموختگان را به صلاحیتدانش هایی که بتواندآموزش
بینی نشده است و این همان خلأ اي مجهز نماید در برنامه درسی رشته حسابداري پیشحرفه

 ته حسابداري است. اي و محیط دانشگاهی رشموجود بین محیط حرفه
هاي اخیر توجه هاي اخلاقی در رشته حسابداري در سالموضوع آموزش صلاحیت

جهانیان را به خود جلب نموده است اما در کشورمان علیرغم احساس نیاز شدید به این 
موضوع، تاکنون مطالعات و اقدامات جدي در این زمینه انجام نشده است. لذا، با توجه به 

هاي اخلاقی در رشته ه شده در خصوص ضرورت آموزش صلاحیتتوضیحات ارائ
باشد. به هاي اخلاقی میتحقیق حاضر به دنبال اعتبارسنجی آموزش صلاحیت حسابداري،

عبارت دیگر، پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا محتواي آموزشی رشته حسابداري 
تاي پاسخگویی به پرسش یابد؟ در راسهاي اخلاقی ارتقا میاز طریق آموزش صلاحیت

هاي اخلاقی در رشته حسابداري از طریق مذکور، اثربخشی مدل آموزش صلاحیت
هاي اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از مدل سه بعدي آموزش صلاحیت

هاي اخلاقی، شیوه اخلاقی که توسط محقق طراحی و شامل سه بعد شناسایی صلاحیت
است، استفاده شده است. در بخش روش شناسی تحقیق، توضیح آموزش و شاخه آموزش 

شود و هاي اخلاقی، ارائه میمختصري در خصوص مدل سه بعدي آموزش صلاحیت
مدلی براي «توضیحات جامع و کامل در این خصوص در رساله دکتري محقق با عنوان 

 باشد. موجود می» هاي اخلاقی در رشته حسابداريآموزش صلاحیت

 

 پژوهش پیشینه
اي مجموعه استانداردها و قواعدي است که بر نحوه رفتار تمام اعضاي یک اخلاق حرفه

ها شرط در مدیریت سازماناي یک پیششود. امروزه اصول اخلاق حرفهحرفه اعمال می
شود. اگر بپذیریم کارکردهاي مدیریت در معناي واقعی مرتبط با مسئولیت و محسوب می
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پذیري را از پایبندي به رعایت اصول اخلاقی منبعث مسئولیت پذیري است ومسئولیت
اي یک دانش است که باید بر مبناي رسیم که اخلاق حرفهبدانیم، به این اصل اساسی می

یک سیر منطقی و عقلانی ایجاد و پشتیبانی شود. ضعف در سیستم اخلاقیات منجر به کاهش 
این مفروضات امروزه تا حدي اهمیت گردد. ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی می

اي را مرتبط با دانند و اخلاق حرفهاي مییافته است که موفقیت را برگرفته از اخلاق حرفه
 ).1396به نقل از احمدي،  1386کنند(سرمدي و شالباف، اعتمادآفرینی فرض می

 آموختگان در دوره کاري خود) نیازهاي اخلاقی که دانش2012کمیسیون خط مشی(
شوند را بررسی و در این ارتباط، تغییراتی در برنامه آموزشی حسابداري ارائه روبرو می

نمود. بعد از بررسی ضرورت تجدیدنظر در برنامه درسی رشته حسابداري توسط کمیسیون 
هاي اخلاقی مورد خط مشی، تحقیقات متعددي در سراسر دنیا در زمینه شناسایی صلاحیت

هاي توان به صلاحیتها، میورت پذیرفت که از مهمترین آننیاز براي حسابداران ص
هاي ) و نیز صلاحیت2018( 1اخلاقی حسابداران از منظر انجمن حسابداران رسمی کانادا

 )  اشاره نمود.2014ارائه شده توسط لاسون و دیگران(

هاي مورد نیاز براي حسابداران رسمی را در انجمن حسابداران رسمی کانادا صلاحیت
هایی که باید منتشر نمود که در گزارش فوق، صلاحیت 2018قالب گزارشی در سال 

ها آزمون و به عنوان حسابداران رسمی انتخاب شوند، حسابداران اخذ نمایند تا بر اساس آن
هاي توانمندسازي و هاي مذکور به دو بخش صلاحیتصلاحیت تعریف شده است.

-هاي اخلاقی حسابداران در بخش صلاحیتیتاند. صلاحهاي فنی تفکیک شدهصلاحیت

 هاي توانمندسازي ارائه شده است.
) نیاز به تجدیدنظر در محتواي آموزشی رشته حسابداري را با 2014لاسون و دیگران(

هاي توسعه چارچوبی براي آموزش حسابداري بررسی کردند. این چارچوب بر صلاحیت
و شامل سه جز به هم گره خورده است:  تعیین شده توسط کمیسیون خط مشی تأکید دارد

هاي حسابداري. هاي اصلی مدیریت ج) صلاحیتهاي بنیادي ب) صلاحیتالف) صلاحیت
بایست در طول زمان از طریق تحصیل، آموزش و تجربه کاري هاي فوق میصلاحیت

1 - Chartered Professional Accountants Canada 
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هاي اصلی مدیریت به هاي حسابداري و صلاحیتتوسعه و تکامل یابند. در حوزه صلاحیت
هاي اجتماعی اي و مسئولیتهاي حرفههاي اخلاقی از جمله رفتار، اخلاق و ارزشصلاحیت

 ).2014و اخلاقی اشاره شده است(لاسون و دیگران، 
هاي اخلاقی که پیشتر توسط محقق در تحقیق حاضر، مدل سه بعدي آموزش صلاحیت

س از منابع فوق طراحی هاي موجود در محیط دانشگاهی ایران و با اقتبابا توجه به ویژگی
شده است،  مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفته است. لذا، در ادامه توضیح مختصري 
در خصوص یازده صلاحیت مدل مذکور که به تأیید خبرگان حسابداري رسیده است، ارائه 

 شود:می
) مدلی چهار عاملی را بر مبناي 1986تعیین و تشخیص موضوعات اخلاقی: رست ( •

دهد که فرد براي میشد اخلاقی کولبرگ ارائه کرد. این مدل مراحلی را نشان مدل ر
گذارد. اولین مرحله در مدل فوق، شناخت نشان دادن رفتار اخلاقی پشت سر می

موضوع اخلاقی و یا حساسیت اخلاقی است. حساسیت اخلاقی عبارت است از تفسیر 
هاي مورد ملاحظه اثر بخش هاي مختلف رويشرایط، بررسی اینکه چگونه فعالیت

ها، زنجیره اثر وقایع، و آگاه شدن به موقع از اینکه گذارند، تصویربرداري از علتمی
اي که درگیر آن دهد مسئلهیک مشکل اخلاقی وجود دارد. یعنی فرد تشخیص می

 شده، موضوعی اخلاقی است یا نه. 
ار عاملی کار: بر اساس مدل چه سازي معضلات موجود در محیطشفاف •

اي که در آن درگیر شده است، آگاه شد و )، پس از آنکه فرد از مسئله1986رست(
آن را تشخیص داد، دومین مرحله آن است که او باید بتواند در خصوص اینکه چه 

 اقدامی از نظر اخلاقی در آن وضعیت درست است، قضاوت کند. 
اي از ین در حقیقت مجموعهها: قوانرعایت قوانین و مقررات و اقدام بر اساس آن •

احکام است که براي نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی افراد و رسیدن به رفاه 
اي از قوانین به طور خاص اجتماعی، تدوین شده است. در حرفه حسابداري، مجموعه
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-اي نیازمند آگاهی و بکار بستن آنوجود دارد که حسابدار به منظور قضاوت حرفه

 هاست. 
جانبه استانداردهاي حرفه: ارتباط دوسویه جامعه و حرفه که لازمه آن از رعایت همه •

-اي به جامعه و از طرف دیگر، تأمین اشتغال ارائهیک طرف، ارائه خدمات حرفه

کنندگان این خدمات است، ناگزیر باید تابع ضوابط دقیقی باشد که دو طرف را به 
رکیبی از قوانین و مقررات تدوین حقوق یکدیگر آگاه کند. نظام حاکم بر هر حرفه، ت

-شده در داخل و خارج آن حرفه است. از آنجائیکه حرفه حسابداري یکی از متشکل

-هاي دنیاست، داراي مجموعه استانداردهاي تدوین شده میترین حرفهترین و منضبط

باشد. این استانداردها، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار در حرفه حسابداري را 
). علاوه بر استانداردهاي حسابداري که ناظر بر 2003کنند(باکار و همکارانمی تعیین

اي نیز در راستاي هاي حسابداري است، آیین رفتار حرفههاي مالی و شیوهسیاست
اي طراحی شده و بیانگر دستورالعمل تقویت و تضمین فعالیت اخلاقی حسابداران حرفه

 ).2003د بود(باکار و همکارانانجام خدمات حسابداري با کیفیت خواه

) 1393اي مصوب سازمان حسابرسی(صداقت و درستکاري: بر اساس آیین رفتار حرفه •
اي را به صداقت و صراحت در همه روابط اصل درستکاري همه حسابداران حرفه

کند. انصاف در عمل و راستگویی نیز از دیگر الزامات اي و تجاري خود ملزم میحرفه
 درستکاري است.ضمنی اصل 

گونه طرف باشد و نباید اجازه دهد هیچاي باید بیطرفی و استقلال: حسابدار حرفهبی •
طرفی او را در ارائه خدمات داوري، جانبداري، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بیپیش
-). بی1393اي مصوب سازمان حسابرسی، اي مخدوش کند(آیین رفتار حرفهحرفه

باشند چراکه استقلال رأي و استقلال صلاحیت مکمل هم میطرفی و استقلال دو 
اي شاغل در حرفه لازمه آن است که بتواند بدون جانبداري، ظاهري حسابدار حرفه

تضاد منافع و تأثیرپذیري ناموجه، اظهارنظر کند و به نظر برسد که چنین، اظهارنظر 
 ).1393اي مصوب سازمان حسابرسی، کند(آیین رفتار حرفهمی
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مطرح شد.  1984من در سال حفظ حقوق ذینفعان: نظریه ذینفعان توسط ادوان فري •
مطابق این نظریه، مدیران نمایندگان کل ذینفعان هستند و دو مسئولیت بر عهده دارند: 

شود و متعادل نگه یک از سهامداران ضایع نمیمطمئن شدن از این که حقوق هیچ
-). سازمان1390گیري(اسدي و خوري، تصمیم داشتن منافع قانونی ذینفعان در هنگام

دهند در روابط بین اشخاصی که در هایی که رویکرد ذینفعان را مدنظر قرار می
گذاري سازمان نفع دارند و توانایی اثرگذاري بر موفقیت کسب و کار را دارند سرمایه

 ).2017به نقل از میدور،  2004کنند(فریمن، می
ت هر حرفه و اشتغال اعضاي آن منوط به نوع خدماتی حفظ شهرت حرفه: تداوم حیا •

کند و اعتبار و اعتمادي است که در نتیجه ارائه این خدمات به دست است که ارائه می
آورد. این اعتبار و اعتماد سرمایه اصلی هر حرفه است که حفظ آن از اهمیت می

لی هر حرفه و کند که وظیفه و هدف اصوالایی برخوردار است. این امر ایجاب می
اعضاي آن خدمت به جامعه باشد و منافع شخصی تنها در چارچوب ارائه این خدمات 

اي تفسیر و دنبال شود. ارتباط دوسویه جامعه و حرفه از یک طرف ارائه خدمات حرفه
به جامعه و از طرف دیگر استفاده ارائه کننده این خدمات است، لذا این ارتباط باید 

باشد که دو طرف را به حقوق یکدیگر آشنا و آگاه کند. ضوابط تابع ضوابط دقیقی 
دهد(لاسون و هاي آن را تشکیل میمشیرفتاري و اخلاقی هر حرفه، مهمترین خط

 ).2014دیگران، 
به » حفظ حقوق ذینفعان«هاي اجتماعی و زیست محیطی: بودن در مسئولیت سهیم •

و مصادیق فراوانی است. با پذیرفتن هاي اخلاقی، داراي ابعاد عنوان یکی از صلاحیت
محیطی از هاي بعد به عنوان ذینفع، مفهوم مسئولیت اجتماعی و زیستجامعه و نسل

رود که به دلیل اهمیتی که  اقدامات زیرمجموعه حفظ حقوق ذینفعان به شمار می
امروزه در فضاي کسب و کار جهانی پیدا کرده است، به عنوان یک صلاحیت اخلاقی 

شود. دیدگاه مسئولیت اجتماعی از نگرش اخلاقی بر این فرض است مطرح میمجزا 
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باشد و بر روي الزامات اخلاقی در اي خوب میکه فرد به دنبال دستیابی به جامعه
 ). 2014ارتباط با جامعه تأکید دارد (لاسون و دیگران، 

توجه قرار  هاي اخلاقی که تاکنون موردانجام کامل و دقیق امور: یکی از صلاحیت •
نگرفته بود، انجام کامل و دقیق امور است. پذیرفتن کامل مسئولیت کاري که انجام 

سازي هر چه بیشتر فرآیندهاي کاري شود و انجام کامل و دقیق آن باعث شفافمی
باشد. به عبارت دیگر با آموزش اي میشود که یکی از نمودهاي تعهد حرفهمی

اي خود، انگیزه ایشان هاي حرفهذیرفتن کامل مسئولیتدانشجویان و ترغیب ایشان به پ
یابد(لاسون و براي حرکت در راستاي منافع سازمانی به جاي منافع شخصی افزایش می

 ).2014دیگران، 
تأکید بر آموزش مستمر: تأکید بر آموزش مستمر اخلاق، صلاحیت مجزایی نیست که  •

 است که مجموعه ده صلاحیتبه دانشجویان آموزش داده شود. بلکه منظور آن 
-بایست به صورت مستمر به دانشجویان آموزش داده شود و در سیستماخلاقی فوق می

ها نهادینه گردد. چراکه در هر محیطی، ها و همچنین سازمانهاي آموزشی دانشگاه
هاي والاي فکري و تحلیلی به ها و ارزشآموزش به عنوان کانال اصلی انتقال ایده

 ).2014شود(لاسون و دیگران، شناخته می دانشجویان
به طور کلی چهار شیوه متداول براي آموزش اخلاق وجود دارد که عبارتند از آموزش 

(فرید، 4و روش تلفیقی3هاسازي ارزش، شفاف 2، آموزش مستقیم اخلاق1شناختی اخلاق
زش ).  با توجه به مطالب ارائه شده در بخش مقدمه، روش تلفیقی براي آمو1392

گیرد. این روش، تلفیقی هاي اخلاقی در مدل آموزش اخلاق مورد استفاده قرار میصلاحیت
هاست. سازي ارزشاز روش آموزش شناختی اخلاق، روش آموزش مستقیم و روش شفاف

هاي اخلاقی توسط مدرس آموزش داده شود تا مبنایی در این روش، ابتدا باید صلاحیت
ال اخلاقی براي دانشجویان فراهم گردد. سپس آیین رفتار هاي استدلبراي درك پیچیدگی

1 - Cognitive moral education 
2 - Direct method 
3 - Value clarification 
4 - Combinational method 
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اي حسابداري به دانشجویان تعلیم داده شود چراکه دانشجویان براي ورود به حرفه و حرفه
باشند. در اي حاکم بر آن حوزه میفعالیت در هر حوزه نیازمند آشنایی با آیین رفتار حرفه

طرح در حرفه مانند استقلال، تضاد منافع، هاي اخلاقی ممرحله بعد، مدرس باید موضوع
معاملات محرمانه، تقلب و ... را با استفاده از تحلیل موردي، مورد بحث و بررسی قرار دهد. 

اي که رعایت نشده است، اثرات رفتار هایی از آیین رفتار حرفهدر این مباحث باید بخش
ماتی که در دایره پوشش آیین غیر اخلاقی حسابداران و مسئولیت حسابداران در اخذ تصمی

دهد گیرد مورد تأکید قرار داده شود. سخنرانی به مدرس اجازه میاي قرار نمیرفتار حرفه
اي و نتایج مطالعات انجام شده را هاي اخلاقی، آیین رفتارهاي حرفهتا دانش مربوط به نظریه

شود گیرد موجب میهایی که در کلاس درس شکل میبه دانشجویان منتقل نمایند و بحث
هاي مطرح شده، هاي آموخته شده خود را در ارتباط با نمونهها و استدلالدانشجویان، نظریه

هاي اخلاقی، به کار گیرند. بحث و گفتگو با انعکاس نظرات دانشجویان در مورد موضوع
-آورد و با تشویق ایشان به شرکت در مباحثات، مهارتدرکی جدید از موضوع فراهم می

 کند. هاي استدلال اخلاقی ایشان را تقویت می
هاي اخلاقی و اثربخشی تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش صلاحیت 1در جدول 

شود، با وجود آموزش مذکور به صورت خلاصه ارائه شده است. همانطور که مشاهده می
ی مورد المللهاي اخیر در تحقیقات بینآنکه ضرورت رسیدگی به این موضوع در سال

هاي اخلاقی در  رشته حسابداري تاکنون به تأکید قرار گرفته اما در ایران موضوع صلاحیت
طور جدي بررسی نشده است. به عبارت دیگر، در تحقیقات داخلی صورت گرفته در 
حوزه اخلاق در حسابداري، به ضرورت آموزش اخلاق اشاره شده است اما در خصوص 

بداري، مطالعات پژوهشی صورت نگرفته است. لذا عملیاتی شدن آن در رشته حسا
هاي اخلاقی در رشته حسابداري که همان هدف کلی تحقیق اعتبارسنجی آموزش صلاحیت

 رود.حاضر است، گام مهمی در راستاي ارتقاي نظام آموزشی حسابداري به شمار می
 
 

 یاخلاق هايتیصلاح آموزش نهیپژوهش در زم نهیشیخلاصه پ. 1جدول 
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پیشینه 

 پژوهش

 هاي پژوهششرح مختصر یافته پژوهشگر(سال)

ش خارجی
پیشینه پژوه

 

هاي اخلاقی مورد تعیین دیدگاه شاغلان حسابداري در خصوص صلاحیت )2017میدور(
پژوهی و هاي اخلاقی با استفاده از روش پرسشنیاز براي اتخاذ تصمیم

 تفسیريرویکرد تحلیل پدیدار شناسی 
هاي اخلاقی شاغلان حسابداري در کشور استرالیا با تعیین صلاحیت )2017نیشام و عظیم(

 پژوهیاستفاده از روش تحقیق پرسش
کمیسیون خط مشی 

)2015( 
ارائه رهنمودهایی براي تجدیدنظر در برنامه درسی رشته حسابداري. این 

مدرن و حرفه  کمیسیون نیاز به مدل آموزشی جدید براي محیط تجاري
حسابداري را شناسایی نمود. همچنین، با توجه به ارتباط بین بدنه دانش 

-ها و سطوح مرتبط عملکردي از جمله صلاحیتحسابداري با صلاحیت

هاي اخلاقی تر صلاحیتهاي اخلاقی، احساس نیاز براي  گنجاندن جدي
 در رشته حسابداري را اعلام نمود. 

لاسون و 
 )2014دیگران(

هاي تعیین توسعه چارچوبی براي آموزش حسابداري با تأکید بر صلاحیت
هاي کلی هاي بنیادي، صلاحیتشده توسط کمیسیون خط (صلاحیت

 هاي حسابداري).مدیریت و صلاحیت

ش داخلی
پیشینه پژوه

 

-رحیمی کاکلکی، بنی

طالبی دهکردي و 
 )1396فلک (پیک

ط اعضاي جامعه اي توسهاي اخلاق حرفهبررسی رعایت مؤلفه
-هاي فردي و اجتماعی در شرکتحسابداران رسمی با تأکید بر ویژگی

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سازه اجتماعی سطح 
هاي فردي سن و طرفانه تأثیر ندارد اما سازهتحصیلات بر ارزیابی بی

 هاي اخلاقجنسیت اعضاي جامعه حسابداران رسمی بر رعایت مؤلفه
اي، اي، صلاحیت و مراقبت حرفهطرفی، رفتار حرفهاي شامل بیحرفه

 انسجام و وحدت رویه، و رازداري تأثیر دارند.
آموزان پایه ششم ابتدایی طراحی الگویی براي آموزش اخلاق براي دانش )1394وحدانی اسدي(

هاي پژوهش در زمینه ارائه الگو و نیز اعتباریابی الگوي مذکور. یافته
بندي و ارائه الگوي طراحی آموزشی اخلاق بود. دستیابی به مفاهیم، طبقه

آزمون آزمون و پسهمچنین نتایج اعتباریابی بیرونی الگو که با طرح پیش
دهنده افزایش سطح رشد نشان با گروه آزمایش و کنترل انجام شد، 

 آموزان پایه ششم ابتدایی است.استدلال و عمل اخلاقی در دانش
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بررسی میزان اثرپذیري قضاوت اخلاقی از آموزش براي پسران دبیرستانی.  )1392فرید(
هاي پژوهش نشان داد که آموزش اخلاق یک ضرورت است که باید یافته

از حالت سنتی خود یعنی موعظه و نصیحت خارج شود و به شکل 
و ها، باورها آموزان تلویحاً مفروضهمباحث معمائی ارائه شود تا  دانش

هاي اخلاقی قبلی خود را به چالش بکشند و بدین ترتیب زمینه اندیشه
 شود. براي افزایش سطح قضاوت اخلاقی آنان فراهم می

 
 روش 

پژوهی به روش هاي اخلاقی در رشته حسابداري با استفاده از پرسشمدل آموزش صلاحیت
اي، از پرسشنامهدلفی فازي طراحی گردید. روش کار بدین صورت بود که با طراحی 

هاي اخلاقی شامل شناسایی خبرگان رشته حسابداري در خصوص ابعاد آموزش صلاحیت
هاي اخلاقی، شیوه آموزش و شاخه آموزش نظرخواهی شد. یازده صلاحیت صلاحیت

هاي اخلاقی مورد نیاز براي آموزش اخلاقی که پیشتر توضیح داده شد، به عنوان صلاحیت
هاي مذکور، از بین سایی شد. در خصوص شیوه آموزش صلاحیتدر رشته حسابداري شنا

هاي متداول آموزش اخلاق، روش تلفیقی مورد اجماع خبرگان قرار گرفت. روش روش
-آموزش شناختی اخلاق، روش آموزش مستقیم و روش شفاف تلفیقی ترکیبی از روش

تدریس   هاي اخلاقی،هاست. همچنین، در خصوص شاخه آموزش صلاحیتسازي ارزش
هاي اخلاقی مورد تأیید خبرگان حسابداري قرار گرفت. در تحقیق جداگانه صلاحیت

 گیرد.حاضر مدل مذکور به منظور تعیین اثربخشی آن، مورد اعتبارسنجی قرار می

ریزي شده از     ) اعتبارسنجی الگو را یک فرآیند کاملاً برنامه2007(1ریچی و کلین
دانند که اثربخشی کاربرد یک الگو را در هاي تجربی میدادهآوري و تجزیه و تحلیل جمع

) یا عناصر مختلف آن الگو را تأیید                  2دهد(اعتبارسنجی بیرونیمحل کار نشان می
ایشان پنج رویکرد موجود در اعتبارسنجی را از یکدیگر   نماید(اعتبارسنجی درونی).می

 کنند:متمایز می
 تبارسنجی درونیهاي اعالف) رویه

1 - Richey, R.C., Klein, J.D. 
2 - External Validation 
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بازنگري فرد متخصص: فرآیندي که متخصصان باتجربه یک الگو ارائه شده را بر  -
 دهند.حسب عناصر، ساختار کلی و کاربرد آن در آینده مورد نقد و بررسی قرار می

مند طراحان آموزشی که یک الگو مستندسازي قابلیت استفاده: مستندسازي نظام -
 دهند.خاص را مورد استفاده قرار می

انجام پژوهش در مورد عناصر: تعیین یا تصدیق الگو از طریق انجام پژوهش در مورد  -
 ).2007ها و عوامل اصلی(ریچی و کلین گام

 هاي اعتبارسنجی بیرونیب) رویه
 ارزشیابی میدانی: سروکار داشتن با کاربرد واقعی الگو براي ارائه آموزش -

که تأثیر الگو ارائه شده را در مقایسه با آزمون کنترل شده: فراهم آوردن تجاربی  -
 ).2007کند(ریچی و کلین کاربرد الگو یا رویکرد دیگر مطرح می

هاي در این پژوهش در راستاي اعتبارسنجی درونی، مدل سه بعدي آموزش صلاحیت
اخلاقی در اختیار استادان رشته حسابداري قرار گرفت و نظرات ایشان دریافت و با توجه به 

مفروض مدل، در آن اعمال شد. سپس فرآیند اعتبارسنجی بیرونی آغاز گردید. در  مبانی
آزمون با گروه کنترل استفاده شد. پس-آزمونفرآیند اعتبارسنجی بیرونی از طرح پیش

هاي منطقی براي ترین مدلپس آزمون با گروه کنترل یکی از قوي -طرح پیش آزمون
آزمون وجود دارد که مقایسه دو آزمون و پس، پیشاستنباط روابط عّلی است. در این طرح

 ). 1389سازد(هومن، پذیر میکنترل) را امکان -گروهی(آزمایش
آزمون از فرم کوتاه آزمون آزمون و پسبه منظور بررسی رشد اخلاقی افراد در پیش

مباحث معین رست استفاده گردید. این فرم شامل سه داستان فرضی است که به کمک آن، 
 Pشونده، شاخص شود. بعد از تکمیل آزمون توسط آزمونح رشد اخلاقی فرد تعیین میسط

گردد. نمرات بالاتر این شاخص حاکی از بالاتر بودن قضاوت (میزان رشد اخلاقی) تعیین می
تر بودن قضاوت اخلاقی است. بدین ترتیب، در تر حاکی از پاییناخلاقی و نمرات پایین

) در گروه آزمایش و کنترل Pسته (رشد اخلاقی بر اساس شاخص آزمون، متغیر وابپیش
هاي اخلاقی) به گروه گیري شد و پس از اجراي متغیر مستقل(آموزش صلاحیتاندازه

 آزمایش، مجدداً متغیر وابسته در گروه آزمایش و کنترل اندازه گیري گردید.
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هاي صلاحیتبا توجه به اینکه هدف کلی این تحقیق، اعتبارسنجی مدل آموزش 
اخلاقی در رشته حسابداري است، جامعه آماري تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی 

اي(دو گیري چند مرحلهباشد. از روش نمونههاي شهر تهران میهرشته حسابداري دانشگا
گیري اي) براي انتخاب اعضاي نمونه استفاده گردید. در مرحله اول از نمونهمرحله

گیري هاي مورد بررسی و در مرحله دوم از نمونه) براي انتخاب دانشگاهقضاوتی(هدفمند
تصادفی ساده براي انتخاب دانشجویان به عنوان اعضاي نمونه استفاده شد. در مرحله اول 

واحد  -علامه طباطبائی، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی گیري، دانشگاهنمونه
 گیري هدفمند انتخاب شدند. علوم و تحقیقات بر اساس نمونه

محاسبه گردید و از آنجائیکه تعداد  1تعداد نمونه انتخابی بر اساس فرمول کوکران
دانشجو تعیین شده  624هاي مذکور جمعاً در حدود دانشجویان رشته حسابداري دانشگاه

شجو دان 86درصد، حجم نمونه معادل  95و سطح اطمینان  1/0برابر  eبود، با در نظر گرفتن 
به دست آمد. سپس بر اساس حجم نمونه بدست آمده، یک کلاس درس به صورت 

هاي مورد بررسی با همکاري مدیران گروه حسابداري تصادفی از هر یک از   دانشگاه
نفر  86هاي مذکور جمعاً هاي مذکور انتخاب شد که تعداد دانشجویان در   کلاسدانشگاه

واحد با حجم نمونه بدست آمده از فرمول  3فی تنها شد. از آنجائیکه تعداد نمونه تصاد
نفر لحاظ گردید. از  86کوکران تفاوت داشت و از آن بیشتر بود، لذا تعداد اعضاي نمونه 

میان دانشجویان هر کلاس، به تصادف اعضاي گروه آزمایش وگروه کنترل انتخاب شدند. 
نفر در گروه  43فر بود که ن 86ها در این پژوهش به عبارت دیگر، تعداد کل آزمودنی

 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند.  43کنترل و 
 پس آزمون با گروه کنترل به روش زیر اجرا گردید: -برنامه طراحی شده پیش آزمون

الف) پایلوت برنامه: پیش از اجراي نهایی برنامه و به منظور انجام مؤثرتر آن، برنامه به 
فري از دانشجویان (غیر از گروه نمونه) اجرا شد. سپس ن 20صورت پایلوت بر روي نمونه 

نظر دانشجویان در خصوص محتوا و کیفیت اجرا اخذ گردید و متعاقباً جزئیات اجراي 
 هاي آن مورد بازنگري قرار گرفت. مراحل و گام

1 - Cochrans 
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آزمون: براي تعیین رشد اخلاقی دانشجویان قبل از شروع ب) طراحی و اجراي پیش
آموزش(پیش آزمون)، از فرم کوتاه پرسشنامه استاندارد آزمون مباحث معین استفاده 
گردید. بدین ترتیب که پرسشنامه آزمون مباحث معین در اختیار اعضاي گروه آزمایش و 

رسشنامه را تکمیل کنند. بر گروه کنترل قرار گرفت. سپس از دانشجویان خواسته شد تا پ
 گیري شد.اندازه Pاساس پاسخ دانشجویان، میزان رشد اخلاقی ایشان بر اساس شاخص 

ج) اجراي برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بدست آمده: برنامه آموزشی طراحی شده بر 
ساعته به صورت کارگاهی  4هاي اخلاقی طی یک جلسه اساس مدل آموزش صلاحیت

ساعت آموزش در  4نشجویان گروه آزمایش و نه گروه کنترل اجرا گردید. صرفاً براي دا
اي براي نظر گرفته شده در این پژوهش بر اساس ساعات اجباري آموزش اخلاق حرفه

-متقاضیان شرکت در آزمون حسابدار رسمی در کشورهاي توسعه یافته از جمله کانادا می

اي در خصوص دوره و علت تشکیل آن براي در برنامه آموزشی مذکور، ابتدا مقدمه  باشد.
دانشجویان ارائه شد. سپس سؤالاتی با هدف ایجاد بارش فکري در دانشجویان در زمینه 

 اخلاق در حسابداري مطرح گردید. 
با توجه به شیوه آموزش تلفیقی، سعی بر آن شد تا از هر سه روش آموزش شناختی، 

. ضمن استفاده از روش آموزش شناختی، یک ها استفاده شودسازي ارزشمستقیم و شفاف
اي به دانشجویان معضل اخلاقی در حرفه حسابداري در قالب یک داستان کوتاه یک صفحه

دقیقه مطالعه نمایند و  15تحویل داده شد و از ایشان خواسته شد تا داستان را در مدت زمان 
شخصیت داستان  در خصوص اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن تصمیم اتخاذ شده توسط

) استخراج شده بود. 2018(1اظهارنظر نمایند. داستان انتخاب شده از تحقیق داو و همکاران
در تحقیق مذکور یک معضل اخلاقی در حسابداري از جوانب مختلف مورد بررسی و 

 تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. 
ین بار موضوعی را دقیقه به دانشجویان زمان داده شد تا ا 15در مرحله بعد، مجدداً 

گیري در خصوص آن نیازمند توجه به اخلاق است. انتخاب کنند که از نظر ایشان تصمیم
سپس دانشجویان به صورت داوطلبانه، موضوع انتخابی خود را ارائه نموند و علت خود را 

1 - Dow, K.E., Watson, M.M., Shea, V.J., Kern, S. 
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گیري اخلاقی است، عنوان نمودند. از انتخاب موضوع به عنوان موضوعی که نیازمند تصمیم
توجه به علل ارائه شده توسط هر دانشجو براي انتخاب موضوع خود، سایر دانشجویان در با 

هاي موافق و مخالف قرار گرفتند و در خصوص دلایل خود بحث و گفتگو کردند. گروه
در این مرحله ضمن رجوع به موضوعات ارائه شده توسط دانشجویان و با استفاده از روش     

) و 1393اي مصوب سازمان حسابرسی(تی از آیین رفتار حرفهها، نکاسازي ارزششفاف
اهمیت آن در محیط کار توسط محقق بیان گردید. در مرحله آخر نیز با استفاده از اطلاعات 

ها در خصوص یازده صلاحیت اخلاقی منتخب، بدست آمده از کتب، مجلات و وبسایت
 مطالبی به صورت روش آموزش مستقیم ارائه شد.

-آزمون: پس از اجراي آموزش مربوطه، میزان تغییر در آگاهی و دانستهپس ه) اجراي

هاي دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آنکه تغییر در رشد اخلاقی دانشجویان 
هاي اخلاقی ملاك است، لذا آزمون مباحث معین مجدداً به عنوان پس از آموزش صلاحیت

استفاده شد. بدین ترتیب که مجدداً از اعضاي گروه آزمون گیري در پسابزار اندازه
آزمایش و کنترل درخواست شد تا پرسشنامه آزمون مباحث معین را تکمیل نمایند. پس از 

 Pهاي تکمیل شده، مجدداً رشد اخلاقی دانشجویان بر اساس شاخص دریافت پرسشنامه
 گیري شد.اندازه

و  SPSSافزار انس تک متغیري در نرمها از تحلیل کواریبراي تجزیه و تحلیل داده
هاي آزمایش در هاي آن استفاده گردید. بدین ترتیب که تفاوت بین گروهفرضانجام پیش

ها از لحاظ رشد اخلاقی(پیش ارتباط با رشد اخلاقی، پس از منظور نمودن تفاوت اولیه آن
ها در متغیر مستقل مربوط(آموزش صلاحیت اخلاقی بر اساس آزمون) یا تفاوت بین گروه

مدل به دست آمده) که با متغیر رشد اخلاقی همبستگی دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
 گرفت. 

استفاده شد. بدین منظور ابتدا  1براي بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ
آزمون گردید و سپس با باحث معین پیشپرسشنامه آزمون م 30یک نمونه اولیه شامل 

میزان  SPSSافزار ها و به کمک نرمهاي بدست آمده از این پرسشنامهاستفاده از داده

1 - Cronbach’s α 
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ضریب پایایی با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفاي کرونباخ براي آزمون 
به منظور بدست آمد و پایایی آزمون مذکور مورد تأیید قرار گرفت.  86/0مباحث معین 

تعیین روایی پرسشنامه آزمون مباحث معین، در تحقیقی که در آن رابطه بین استدلال 
انتزاعی، کلامی و فضایی با نمرات آزمون مباحث معین مورد بررسی قرار گرفت، رابطه 

داري بین نمرات آزمون مباحث معین و متغیرهاي شناختی مذکور بدست معنی
 ).1391آمد(کدیور، 

 

 ها یافته
تحلیل  هاي اخلاقی از آزموندر راستاي بررسی اعتبار بیرونی مدل آموزش صلاحیت

هاي هاي توصیفی گروهها استفاده شد. آمارهکوواریانس تک متغیره براي تحلیل داده
 ارائه شده است. 2آزمایش و کنترل شامل میانگین و انحراف معیار در جدول 

 
 و کنترل شیآزما يگروه ها یفیتوص يآماره ها  .2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 آزمون(همپراش)یشپ
 86511/3 3256/7 43 آزمایش
 28317/4 8140/8 43 کنترل

 آزمون(مستقل)پس
 89457/4 7442/6 43 آزمایش
 91128/4 3023/6 43 کنترل

 
هاي آنجائیکه آزمون تحلیل کوواریانس از آزمونها، از قبل از تجزیه و تحلیل داده

-ها با استفاده از آزمون کلموگروفپارامتریک است، ابتدا فرض نرمال بودن داده
بررسی شد و نتایج آن براي آزمون تحلیل کوواریانس مورد استناد قرار  1اسمیرنوف

 Pدن آماره اسمیرنوف را براي بررسی نرمال بو-نتایج آزمون کلموگروف 3گرفت. جدول 
 دهد.هاي آزمایش و کنترل نشان میگروه  در 

 

1 - Kolmogorov-Smirnov 
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 قیتحق رینرمال بودن متغ یبررس يبرا رنوفیاسم -آزمون کلموگروف جینتا .3جدول 
 سطح معناداري Zآماره  متغیرها گروه

 077/0 13/0 آزمونپیش گروه آزمایش
 76/0 13/0 آزمونپس

 172/0 12/0 آزمونپیش گروه کنترل
 116/0 12/0 آزمونپس

 
آزمون  Pاسمیرنوف براي متغیر تحقیق که همان نمره -سطح معناداري آزمون کلموگروف

آزمون بزرگتر آزمون و پسهاي آزمایش و کنترل در پیشمباحث معین است، براي گروه
نمرات حاصل دهد که مجموعه برآورد شده است که نشان می 05/0از خطاي نوع اول 

شده از پرسشنامه آزمون مباحث معین، در سطح خطاي نوع اول، از توزیع نرمال تبعیت 
کند. بنابراین استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس در جهت آزمودن فرضیه می

 پذیر است.تحقیق امکان
 Pمره هاي آزمون تحلیل کوواریانس، فرض برابري واریانس نفرضیکی دیگر از پیش

-انجام می 1هاي مطالعه ( آزمایش و کنترل) است که با استفاده از آزمون لویندر گروه

را در بین دو گروه آزمایش و  Pهاي نمره نتایج آزمون برابري واریانس  4پذیرد. جدول 
 دهد.کنترل نشان می

 قیتحق رینمرات متغ انسیوار يآزمون برابر جینتا .4جدول 
 سطح معناداري Fآماره  متغیر نوع آزمون

 P( 611/0 437/0رشد اخلاقی( آزمونپیش

 P( 006/0 941/0رشد اخلاقی( آزمونپس

شود که سطح معناداري آزمون برابري مشاهده می 4هاي جدول بر اساس یافته
شده است. برآورد  05/0) بزرگتر از خطاي نوع اول Pواریانس براي متغیر رشد اخلاقی(

 ها وجود دارد.توان گفت که شرط برابري واریانسبنابراین    می
فرض دیگري که براي تحلیل کوواریانس باید رعایت شود، بررسی همگنی شیب پیش

آزمون/       رگرسیون، تعامل متغیر مستقل(آموزش) با متغیرهاي همپراش/کنترل(پیش
1 - Levene’s Test 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 21 |و همکاران  باباجانی

تعامل بین متغیر  Fب رگرسیون باید مقدار هاي قبلی) است. براي اثبات همگنی شیدانسته
فرض )، پیش<05/0pهمپراش و متغیر مستقل حساب شود، اگر این شاخص معنادار نباشد(

تعامل  Fفوق رعایت شده است. بر اساس نتایج آزمون همگنی شیب رگرسیون، مقدار 
گرفت که          توان نتیجهباشد و می) که معنادار نمی<05/0pباشد(می 132/3متغیر همپراش 

فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است. با توجه به اینکه مفروضات تحلیل پیش
توان از تحلیل کوواریانس تک متغیره براي کوواریانس به شرح فوق برقرارند، لذا می

 ها استفاده نمود.تجزیه و تحلیل داده
 رهیتک متغ انسیکووار لیدر خصوص تحل SPSSنرم افزار  یخروج .5جدول 

 SPSSخروجی نرم افزار  -نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره
 Pمتغیر وابسته: 

 
 

مجموع  منبع تغییرات
 3مجذورات نوع 

df  میانگین
 مجذورات

F Sig.  اتاي جزئی
 مربع

مدل تعدیل 
 

 *028/3475 2 793/1154 845/3 02/0 065/0 

 32/1 054/0 568/4 1215//981 1 149/1217 عرض از مبدأ

 063/0 021/0 147/6 389/1784 1 648/1790 آزمونپیش

 009/0 011/0 874/4 512/1417 2 723/2833 آزمونپس

    794/294 82 639/7621 خطا

     86 00/683000 کل

کل تعدیل 
 

667/11096 85     

 )043/0=  (ضریب تعیین تعدیل شده 065/0ضریب تعیین = 

 
دهد که ارائه شده است، نشان می 5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره که در جدول 

) یعنی پس از p>05/0است. این مقدار معنادار است( 874/4تأثیر متغیر مستقل  Fمقدار 
ها وجود دارد آزمون) اختلاف معناداري بین میانگین گروهخارج کردن تأثیر همپراش(پیش

تأثیر متغیر مستقل(آموزش) در سطح رشد اخلاقی بعد از ارائه  Fو در مقدار 
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کاربندي(آموزش اخلاق)، افزایش روي داده است. بر این اساس، اعتباریابی بیرونی مدل 
 هاي اخلاقی مورد تأیید قرار گرفت.آموزش صلاحیت

 

 گیري بحث و نتیجه
ي باعث شده است تا هاي مالی و حسابداراعتمادي مردم نسبت به گزارشافزایش بی

هاي موضوع آموزش اخلاق به کانون توجه محققان رشته حسابداري تبدیل شود. در سال
اي، ضرورت اخیر و در پی گزارش کمیسیون خط مشی، تحقیقاتی در زمینه اخلاق حرفه

هاي اخلاقی موردنیاز براي آموزش اخلاق در محیط دانشگاهی و نیز شناسایی صلاحیت
ویان رشته حسابداري انجام شده است. اما موضوعی که پس از شناسایی آموزش به دانشج

هاي اخلاقی است. شود، میزان اثربخشی آموزش صلاحیتهاي اخلاقی مطرح میصلاحیت
هاي اي و صلاحیتبه عبارت دیگر، همواره این تردید وجود دارد که آموزش اخلاق حرفه

اي انشجویان را در اتخاذ تصمیمات حرفهاخلاقی نتواند نقش اصلی خود را ایفا کند و د
هاي اخلاقی یاري رساند. لذا این تحقیق به اعتبارسنجی مدل سه بعدي آموزش صلاحیت

پرداخت. به عبارت دیگر، هدف از این تحقیق پاسخگویی به این پرسش است که آیا مدل 
تواند در رشد اخلاقی دانشجویان حسابداري هاي اخلاقی میسه بعدي آموزش صلاحیت

 اثربخش باشد. 
آزمون با گروه کنترل، اعتبار مدل پس-آزموناین تحقیق با استفاده از روش پیش

مذکور را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش یازده صلاحیت اخلاقی 
ت موجود در محیط کار، سازي معضلاشامل تعیین و تشخیص موضوعات اخلاقی، شفاف

جانبه استانداردهاي حرفه، ها، رعایت همهرعایت قوانین و مقررات و اقدام بر اساس آن
طرفی و استقلال، حفظ حقوق ذینفعان، حفظ شهرت حرفه، سهیم صداقت و درستکاري، بی

محیطی، انجام کامل و دقیق امور و تأکید بر هاي اجتماعی و زیستبودن در مسئولیت
تواند در زش مستمر به شیوه تلفیقی و به صورت درس جداگانه در رشته حسابداري میآمو

رشد اخلاقی دانشجویان رشته حسابداري اثربخش باشد. به عبارت دیگر، دانشجویانی که 
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هاي اخلاقی به شیوه فوق قرار گیرند، نسبت به سایر در معرض آموزش صلاحیت
قرار خواهند گرفت. لذا آموزش اخلاق با استفاده  دانشجویان در سطوح بالاتر رشد اخلاقی

آورد. این از مدل مذکور موجبات ارتقاي محتواي آموزشی رشته حسابداري را فراهم می
اي حسابداران به واسطه آموزش به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که قضاوت حرفه

سیار ضروري است. با گرا بودن استانداردهاي حسابداري اهمیت فراوانی دارد، باصول
هاي لازم براي توان انتظار داشت تا دانشجویان مجهز به صلاحیتهایی میچنین آموزش
 اي باشند و اعتماد از دست رفته به حرفه حسابداري را احیا نمایند.هاي حرفهاعمال قضاوت

گیري هدفمند براي محدودیتی که در این پژوهش وجود دارد، استفاده از نمونه
باشد، لذا تعمیم نتایج اي میگیري چند مرحلهها در مرحله اول از نمونهب دانشگاهانتخا

تحقیق به تمام دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداري ایران، باید با احتیاط صورت 
ها بر اساس توان با دسته بندي دانشگاههاي آتی، میپذیرد. در رابطه با پیشنهادهاي پژوهش

، اثربخشی مدل مذکور را مورد بررسی قرار دارد و به تجزیه و تحلیل متغیرهاي مختلف
هاي اخلاقی پرداخت. رابطه بین متغیرهاي مربوطه و اثربخشی مدل آموزش صلاحیت

هاي اخلاقی در همچنین، تحقیق در خصوص اثربخشی مدل سه بعدي آموزش صلاحیت
 تایج ارزشمندي را فراهم آورد.تواند نسایر مقاطع از جمله مقطع کارشناسی ارشد نیز می

 تعارض منافع
 نویسندگان مقاله حاضر هیچگونه تعارض منافعی ندارند.
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