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1

سرآغاز 

شود و درمدارس میعقیده دارند که اخالق از خانه شروعاي عده
کنـد  میکند و سپس با بلوغ فرد اخالق تکامل پیدامیادامه پیدا

اخالقی تواند بر تصمیماتمیمنتهی عواملی دیگر وجود دارد که
تـوان  میاین تصمیمات را ازکودکی افراد نیز. شخص اثر بگذارد

برد منتهـی درحـل مسـائل بزرگتـر بیشـتر     به آنشناخت و پی
تواند خودش را نشان بدهد چـون بـه نوبـه خـود تصـمیمات      می

امـروزه بـه سـختی   . بـه همـراه دارد  بزرگتر اثرات بزرگتري نیز

یک رسوائی حتیبدون داشتنتوان یک کسب وکار بزرگ رامی
حسابرســی وحســابداري پیــدا کــرد. حرفــه حســابداري ومهــم

ن که سـطح بـاالئی از صـحت ودرسـتی رادرخـدمات      اعضاي آ
براي داشتن بازار سرمایه کارآ وکنند کهمیخود رعایتاي حرفه

بـه دنبـال   باشـد. مـی تخصیص بهنیه منابع ضروريمنصفانه و
بزرگ حسابداري حسابرسی، هاي رسواییها وطوفانبسیاري از

ــرکت ــه   ش ــالق درحرف ــارگیري اخ ــتار بک ــهامی خواس ــاي س ه

پژوهشی)ه(مقال

شناختی و وضیت اخالقی سازمان در قضاوت هاي جمعیتنقش ویژگی
حسابداران

2زاده، دکتر شهناز نایب1الدینمعین، دکتر محمود1مریم حیاتی

گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدیزد.1
گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدیزد.2

)26/3/95، تاریخ پذیرش: 17/1/95(تاریخ دریافت: 
چکیده

گرفتن در شرایط متفاوت باعث تصمیمات متفـاوتی  در خصوص اهیت قضاوت حسابداران در حرفه خود عواملی تاثیرگذار دیده شده و قرار زمینه:
وضعیت اخالقی سازمان بر قضاوت حسابداران است. به بیان دیگر، هاي جمعیت شناختی وشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی

دانند. اي خود چه عواملی دخیل میحسابداران در قضاوت اخالقی وحرفه

هاي استان یزد باشد. جامعه آماري این پژوهش، حسابداران فعال در شرکتو در زمرة تحقیقات پس رویدادي میپژوهش حاضر کاربردي روش:
هـاي  نمونه قابل قبول به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. داده253نفر درنظر گرفته شده که از این تعداد 300و نمونه آماري به تعداد  

ها از آمار توصیفی شـامل جـداول فراوانـی و بـه منظـور      آوري شده است که براي توصیف دادهو روش پیمایشی جمعمورد نیاز از طریق پرسشنامه
و رگرسیون خطی تک متغیره اسـتفاده  tهاي آماري پارامتریک یا ناپارامتریک نظیرآزمون ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف و روشآزمون فرضیه

شده است.

هـاي جمعیـت شـناختی  افـراد فلسـفه اخالقـی حسـابداران و        بین ویژگیدهد که وضعیت اخالقی سازمان و ازهش نشان مینتایج پژوها:یافته
هـاي  هل و سن و میزان تحصیالت از ویژگـی أشود. ولی وضعیت تهاي آنها تایید میداري دارد و فرضیهجنسیت بر قضاوت حسابداران رابطه معنی

.شودهاي آنها تایید نمیداري ندارد و فرضیهران رابطه معنیجمعیت شناختی بر قضاوت حسابدا

تواند عامل اتخاذ تصمیمات غیراخالقی در حوزه حسابداري افراد شاغل در سازمان اعم از مرد یا زن میرفتار غیراخالقی سازمان وگیري:نتیجه
باشد.

فلسفه اخالقیق سازمانی، قضاوت حسابداران،اخالوضعیت اخالقی سازمان،ویژگی هاي جمعیت شناختی،کلیدواژگان: 

__________________________________________________________________________________________________________________

mahmoudmoeinنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *  @ gmail.com
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شناختی و وضعیت اخالقی سازمان در قضاوت حسابدارانهاي شخصیتالدین و همکاران: نقش ویژگیدکتر محمد معین

2

دوره تحصــیالت آمــوزش اخــالق در، حسابرســیداري وحســاب
استفاده ازسواالت با محتواي اخالقی در دانشگاهی حسابداري و

حسابرسـان  حسـابداران و . انـد رسمی شـده هاي حسابدارآزمون
درجهـت منـافع و  درستی ومتعهد هستند که براساس عینیت و

بـه  اخیرحسـابداري هـاي  رفاه عموم فعالیت کنند. موج رسـوایی 
جوامـع  باعـث شـد  حرفه حسابداري صـدمه زد. ایـن امـر   اعتبار

ي اخالقـی  گیـر میمتصـ تجاري بارها خواستار بهبـود قضـاوت و  
گیـري فراینـد   تصـمیم قضـاوت و ).1درحرفه حسابداري شـوند( 

تشـریح  انجام دادن یک عمل باتوجه به معیارهاي تعیین شده و
، زم اسـت هـاي ال چگونگی انجام عمل از طریـق ارائـه گـزارش   
د کیفیـت قضـاوت   بنابراین مسئولیت پاسخگویی ازطریـق بهبـو  

برخی ).2بخشد (میمد عملکرد افراد را بهبودگیري، پیاوتصمیم
طور که دریافتند همان1محققان بااستفاده از تئوري رشد اخالقی

، ممکـن اسـت شـناخت   ، کنـد میشخص مراحل اخالقی را طی
کنند که سـن و میا اظهارآنه. قضاوت وي تغییر کنداحساس و

بهبود اخـالق بـه طـور    ، رفتار اخالقی به هم وابسته هستند زیرا
دهـد. مـی حاصـل از زنـدگی رخ  هـاي  عمده با توجه به تجربـه 

معیارهـا  ، از اعتقاداتاي وضعیت اخالقی شرکت شامل مجموعه
عالوه بـراین  . مشترك میان افراد درون سازمان استهاي ورویه

توانـد از طریـق   مـی عیت اخالقـی شـرکت  وضـ ، جوانب رسـمی 
هـا و سیاسـت ، رسمی دیگري نظیر سیستم پـاداش هاي سیستم

هاي اخالقی برتر شرکت زمـانی وجـود   ارزش. قوانین ارایه شود
فرآینـدهاي مربـوط بـه    هـا و دارد که کارکنان معتقدند سیاسـت 

).3شود (میاخالق توسط مدیران و سایر کارکنان سازمان دنبال
قضـاوت  . به خودي خود داراي معانی زیادي است2ضاوت واژه ق

از آنجائی که ... وحسابداري و، مهندسی، پزشکی، دررشته حقوق
ــه  در رشــته حســابداري یــک تصــمیم اشــتباه ممکــن اســت ب

سازمانی منجر شود که به دنبـال آن  ورشکستگی یک شرکت یا
ممکن است بـه بیکـاري تعـداد زیـادي از افـراد منتهـی شـود،        

عنوان یک مسئله مهم دیـده شـده اسـت. کماکـان درجامعـه      هب
دلیل تصمیمات اشتباه اقتصـادي یـا حـداقل بگـوئیم     هامروزي ب

تصمیمات نابهنگـام باعـث شـده اسـت یـک رشـته از فعالیـت        
ورشکسته شده ودرمسیر خط تعطیل قرار بگیرد .

اسـتدالل درجهـت   هـاي  فراینـده به اصول یـا 3اصطالح اخالق
یـا اینکـه چیـزي    شـود و مـی یا غلط خواندهکشف آنچه درست
اخـالق از  شود. میبدتر است اطالقبهتر یانسبت به چیز دیگر

صـفات  ، که اولی به معنی خوياستقْلْوخَقْلْخُنظر لغوي جمع
رفتـار و خاص فـردي در هاي ویژگیوسرشت و جنبه رفتاري و

ی کسی خوش اخالق است یعنـ شودبیان میوقتی . عادات است
ــد خــونگرمی  ــاري مانن ، بشاشــیت، داراي صــفات پســندیده رفت

یعنی خَلق به معنی قیافـه  ، مفهوم دوم. مانند آن استمهربانی و
صورت است کـه درهنگـام خلقـت    شکل مانند زیبایی اندام وو

جمعیـت شـناختی همـان    هـاي  ویژگـی . )4شـود( مینصیب فرد
یـزش  هاي انگسبک، هاي فردي است که ازسبک شناختتفاوت

شـود  میعواملی که به دانش مربوط. شودمیشخصیت ناشیو
تخصـص یـا   فطـري و هاي توانایی، شامل استعدادهاي پردازش

هاي انجام شده کـه درزمینـه   بیشتر پژوهش. دانش قبلی هستند
بر سبک شـناخت و ، حسابرسی صورت گرفته استحسابداري و

. انـد دههاي فردي متمرکز شـ یعنی دوبعد مهم تفاوت، شخصیت
که سبک درحالی، باورهاي افراد اشاره داردشخصیت به نگرش و

پـردازش وانتقـال   ، ذخیـره ، شناخت ترجیحات افراد براي دریافت
متقابلی که سبک شـناخت و تأثیرکند.میاطالعات را مشخص

ي که اطالعـات  تأثیرممکن است بر ، شخصیت بریکدیگر دارند
گیري انی که آنها در تصمیمنیاطمگذارد ومیحسابداري بر افراد

4) .طبق تئوري جامعه پـذیري جنسـیت  5باشد (، مؤثرخود دارند

توانند مشکالت اخالقی سالگی می11بیشتر کودکان قبل از سن 
طبـق تئـوري   . مراقبـت حـل کننـد   از هردو دیدگاه حقانیت ورا
کند که همانطور کـه افـراد   میبیان5»تئوري اخالقی شناختی«

ساختارهاي شود ومیاستدالل اخالقی آنها پیچیدهوندشمیبالغ
). درتوضـیح تفـاوت اخالقـی    6آورند (میشناختی اضافی بدست

»جامعه پذیري جنسیت«توان تئوري میمردبین دو گروه زن و
شـود کـه   مـی این تئوري این چنین اسـتدالل در. معرفی کردرا

تمایـل بـه   اخالقی متفـاوت  هاي مردان درمعرض توسعهزنان و
ي متفـاوت  هـا این ارزش. هاي متفاوت دارندبروز یکسري ارزش

شود. میرفتارهاي متفاوت درزنان ومردانوها منتهی به نگرش
پیشـرفت وقـدرت نسـبت   ، براین اساس مردان ارزش رابه پـول 

که کنند درحالیمیهاي رقابتی رابیشتر دنبالموقعیتدهند ومی
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عالقمندند تا وظایف ی توجه دارند وزنان بیشتر به روابط اجتماع
تر انجام دهنـد و بـا احتمـال بیشـتري قـوانین را     مؤثرمحوله را 

از سـن کـودکی   طبق نظریه فوق دختـران بعـد  . کنندمیپیروي
شوند و به دیدگاه مراقبت تمایل پیـدا میمتوجه روابط اجتماعی

که پسـران بیشـتر بـر دیـدگاه حقانیـت تمرکـز      کنند درحالیمی
اي( سـاختاري ) بیـان  طبق تئوري جامعه پذیري حرفه. کنندمی
کند اگرچه ممکن است تفاوتی قبل از ورود بـه محـیط کـار    می

شـود  مـی وجود داشته باشد اما زمانی که افراد وارد محـیط کـار  
یـا بـه بیـان    تفاوتی از نظر جنسیت بین آنها دیده نمـی شـود و  

بسـته بـه جنسـیت    هاي مشاهده شده بین آنهـا وا تر تفاوتدقیق
تحت این نظریه زنان و مردان اگرچـه ممکـن اسـت بـا     . نیست

عالئق متفاوتی نشان بدهنـد  ها وتوجه به ضرورت شغلی ارزش
این تفاوت به محـض اینکـه افـراد بانیازهـاي شـغلی شـان       اما

عبارتی هنگامی که تجربه کـاري آنهـا   هیا بشوند ومیهماهنگ
دي تحصـیالت یـا دانـش فـر    .)6شود (مییابد رفعمیافزایش

شـود کـه  مـی تلقیشناختیهاي جمعیتعنوان یکی از ویژگیبه
تصـمیمات افراددیـده شـود.   توان عاملی جهـت سـنجش در  می

باتوجه به تمایل روز افزون حسـابداران مـدیریت بـه انجـام اثـر      
هاي گرا از قبیل بودجه بنديآیندههاي مسئولیتبخش وظایف و

ارتقـاي تـوان   توسـعه و ، بینی آیندهپیشان ودرسازماي سرمایه
گیري درباره تخصـیص  آنها درشناسائی عوامل مربوط به تصمیم

همچنـین بایـد توجـه    . نمایـد مـی دانش نقش مهمی ایفا، منابع
طور منطقـی افـراد باتجربـه در تفکیـک اطالعـات      هداشت که ب

بـاال  زیرا آنها از یک رویکرد، مربوط از غیر مربوط تواناتر هستند
اسـتفاده از حسـابی سرانگشـتی مبتنـی بـر چـک       بـا به پایین و

بـراي کسـب اطالعـات اسـتفاده    ، ذهنیةهاي ترکیب شدلیست
).7کنند (می

شـامل  6هاي اخالقـی شـرکت  برخی محققان معتقدند که ارزش
مشترك میان افـراد  هاي رویهمعیارها و، از اعتقاداتاي مجموعه

هاي ارزش، براین جوانب رسمیعالوه . درون یک سازمان است
رسـمی دیگـري   هـاي  تواند از طریق سیستممیاخالقی شرکت

هـاي  ارزش. قوانین ارائه شـود ها وسیاست، نظیر سیستم پاداش
اخالقی برتر شـرکت زمـانی وجـود دارد کـه کارکنـان معتقدنـد       

سـایر  مربوط به اخالق توسط مدیران وهاي فرآیندها وسیاست

یک حـس همـاهنگی   ، هاارزش. شودمیدنبالکارکنان سازمان 
ثبات سیستم اجتماعی را، کنندمیها منتقلرابه اعضاي سازمان

راهنمـائی هـدایت و مـدیران را هاي تصمیمدهند ومیافزایش
، بـه معنـی شـناخت درسـت از     7اخالق کسب وکار . )3کنند(می

تـرك نادرسـت   آنگاه انجـام درسـت و  نادرست در محیط کار و
محققینی عقیده دارند که مـردم بـراین باورنـد کـه چـون      .است

استفاده از منابع کشـور بـه سـود دسـت    موسسات باها وشرکت
بایستی براي بهبود مدیون هستند وبدهکار وبه کشور، یابندمی

آنهـا اعتقـاد دارنـد کـه طرفـداران      . اوضاع اجتماعی تالش کنند
افرادي براین باورند .گیرندمیوکار در دو دسته قراراخالق کسب

که رعایت اخالق کسب وکار باعث افزودن ارزش به سهامداران 
ثـروت  ابزاري براي دستیابی به هدف بیشنیه کردن سود و، شده

دیـدگاه  ، افـرادي دیگـر  ، درمقابـل . است (دیدگاه اخالق ابزاري)
بــاور دارنــد کــه ســازمان بایــد گذشــته از غیرابــزاري داشــته و

به دلیل آنکـه ماهیـت ایـن    ، ق کسب وکاراخال، مالحظات مالی
.کار درست است، باید آن رارعایت کند

که کم وبیش مورد اتفـاق نظـر همـه    8اصول اخالقی حسابداري
مین أموجب ت، رعایت آنهاحسابداري بوده واي حرفههاي انجمن

گردد به شرح زیر است : میاهداف این حرفه
خود اي جام خدمات حرفهدر اناي : حسابدار حرفه9درستکاري-1

. باید درستکار باشد
باید بیطرف باشد ونباید اجـازه  اي : حسابدار حرفه10بیطرفی-2

تضـاد منـافع یـا نفـوذ     ، جانبـداري ، دهد هیچ گونه پـیش داوري 
. مخدوش کنداي بیطرفی اورا در ارائه خدمات حرفه، دیگران

بایــد اي : حســابدار حرفــه11اي صــالحیت و مراقبــت حرفــه-3
. وي شایستگی و پشتکار انجام دهـد ، را بادقتاي خدمات حرفه

خـود را در  اي ظف است میزان دانش ومهـارت حرفـه  همواره مؤ
خدمات وي به ، ان حاصل کردنسطحی نگاه دارد که بتوان اطمی

قوانین قابل قبول ومبتنی بر آخرین تحوالت در حرفه واي گونه
. شودمیمقررات ارائهو
ــه12اريراز د-4 ــودن  اي : حســابدار حرف ــه ب ــه محرمان ــد ب بای

آورد میخود بدستاي اطالعاتی که درجریان ارائه خدمات حرفه
توجه کند ونباید چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار 
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استفاده ویا افشاء کند ؛ مگر آنکه از نظـر قـانونی یـا    ، یا کارفرما
. اشته باشدحق ویا مسئولیت افشاي آن را داي حرفه

عمـل  هـاي  باید به گونهاي : حسابدار حرفه13رفتار حرفه اي-5
او سازگار باشد واز انجام اعمالی اي کند که باحسن شهرت حرفه
. بپرهیزد، کندمیکه اعتبار حرفه او را مخدوش

بایـد خـدمات   اي : حسابدار حرفه14اصول وضوابط حرفه اي-6
مربوط انجام دهد کـه  اي فهرامطابق اصول وضوابط حراي حرفه

اي بیطرفی ونیز استقالل حسابداران حرفه، با الزامات درستکاري
هـاي  ویژگیتأثیرتحقیقی باعنوان در).8باشد (سازگار، مستقل

اخالقی فردي حسابرسان بر استفاده از راهنماي تصمیم درکشف 
، نفرحسابرس پرداختـه شـده اسـت   76برروي تقلب مدیریت که

صل از پـژوهش بیـانگر مهمتـرین ویژگیهـاي اخالقـی      نتایج حا
، در استفاده از راهنماي تصـمیم توسـط حسابرسـان   مؤثرفردي 

اي عدم عضویت در جامعه حسـابداران رسـمی و داشـتن سـابقه    
سال و مدرك تحصیلی حـداقل کارشناسـی   20بیش ازاي حرفه

ــدیریت    ــیلی م ــته تحص ــد ورش ــت ارش ــازمانی سرپرس ورده س
ایج حاصـل از تحقیقـی کـه بعنـوان راهکارهـاي      ).نت9باشد(می

نفـر از دانشـجویان   40اساسی پرورش معنویت درسازمان برروي 
کارشناسی ارشـد صـورت گرفتـه حـاکی از آن اسـت کـه مهـم        

حساسـیت  ، معنوي واخالقی در محـیط کـار  هاي شمردن ارزش
، کارکنان ومدیران نسبت به سالمت معنـوي واخالقـی یکـدیگر   

توانـد  مـی بت بـه عقایـد شخصـی کارکنـان    احترام سازمان نسـ 
) 10راهکاري براي رشد وگسترش اخالقیـات درسـازمان باشـد(    

انگیزش اخالقـی بررفتـار   تأثیر.نتایج تحقیق دیگري با موضوع 
دهد که حسابداران بین سطح فردي وسازمانی میاخالقی نشان

داراي رفتار اخالقی مشابهی هستند .ضمنا بین انگیزش اخالقی 
فردي رابطه معنی داري مشاهده هاي یم گیري در موقعیتوتصم

نشد ولی بین ایجاد انگیزش اخالقی وتصمیم گیـري مـرتبط بـا    
) 8محیط کـار رابطـه معنـی داري مشـاهده گردیـد (      سازمان و

، 15.درتحقیقی که باهدف مقایسه سه بخش حسابرسان حرفه اي
جی کوچک و حسابرسان خارهاي در شرکت16حسابرسان داخلی

بین المللـی بـزرگ در تصـمیم گیـري وارزیـابی      هاي در شرکت
دهـد کـه   مـی قضاوت اخالقی صورت گرفته نتایج تحقیق نشان

حسابرسان درشرکتهاي بزرگ تصمیمات اخالقی تـر نسـبت بـه    

یکی ، ) .در تحقیقی دیگر11گیرند(میآن دو گروه از حسابرسان
شند تـا بتوانـد   از شرایطی که بایدحسابرسان در شرکتها داشته با

درقضاوت وتصمیم گیري اخالقـی ترعمـل کنندداشـتن دانـش     
مـــالی وآشـــنا بـــه قـــوانین مـــالی ودســـتورالعملهاي مـــالی 

).نتـایج یـک تحقیـق دیگـر نشـان ي دهـد کـه در        12باشد(می
وتعهـد سـازمانی در   اي تعارض سازمانی وحرفه، وضعیت اخالقی

اي ن حرفهدر کارکنا، بطور خاص. میان حسابداران عمومی است
متعهد گزارش در گیري کمتر وتعهد بیشتري نسبت به سـازمان  

اي تعهـد حرفـه  ، شد وبراي کارمندان باسطوح پایینمیاحساس
).13دیده نشد (

که قضاوت حسـابداران ونـوع تصـمیم گیـري آنهـا در      یاز آنجای
تامین منـافع ذي نفعـان سـازمان ورعایـت عـدالت وانصـاف در       

است وبا توجه بـه تحقیقـات ملـی وبـین     مؤثرآنها هاي گزارش
مشـخص گردیـد کـه تـاکنون درارتبـاط بـا       ، المللی مطرح شده

و وضـعیت  جمعیـت شـناختی  هـاي  متغیرهاي مختلـف ویژگـی  
اخالقی سازمان تحقیقات زیادي صـورت گرفتـه ولـی در مـورد     

، از قبیـل ( سـن  جمعیـت شـناختی  هاي متغیرهاي ویژگیرابطه
) ووضعیت اخالقی سازمان أهل تتحصیالت و وضعیت، جنسیت

، باشــدمــیبــا قضــاوت حســابداران کــه موضــوع ایــن تحقیــق
تحقیقـی صـورت نگرفتـه وازایـن جهـت      داخلیهاي درپژوهش

بنـابراین هـدف اصـلی تحقیـق     . شـود میموضوعی جدید تلقی
بررسی رابطه وضعیت اخالقی سازمان باقضـاوت حسـابداران در   

تـأثیر همچنـین  . باشـد مـی بین حسـابداران شـاغل در شـرکتها   
قضـاوت  بـر جمعیـت شـناختی   هاي تعدادي از متغیرهاي ویژگی

. حسابداران مورد بررسی قرار گرفته است

روش 
و در زمـرة  باشـد مـی پژوهش حاضـر ازجنبـه هـدف کـاربردي    

حسـابداران  ، جامعه آمـاري هاي پس رویدادي قرار دارد. پژوهش
300نمونـه اولیـه   درشرکتهاي استان یزد با حجم فعال و شاغل

صـورت تصـادفی   بود کـه بـه   نفر 253وحجم نمونه قابل قبول 
در بازده زمانی بین پاییز وها . جمع آوري دادهانتخاب شدندساده

پرسشنامه ، پرسشنامه تحقیق. صورت گرفته است1393زمستان 
استاندارد مورد استفاده درتحقیقات بین المللی بوده که مستخرج 

تــالش ، باشـد ومحقـق باترجمــه دقیـق آن   مــیاز مقالـه بـیس  
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دررعایت امانت درانتقال مفاهیم از ترجمه انگلیسی به فارسـی را  
داشته و براي ترجمه از افراد خبره نیز کمک گرفته شده است تا 

ایرادي نداشـته باشـد. سـپس بـا نظـرات      ، درنقل مفاهیم ترجمه
سـخ دهـی   استاد راهنما ومشاور به تائید روایی رسیده تا هنگام پا

براي تعیـین  . ابهامات احتمالی مرتفع گردیده باشد، به پرسشنامه
میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـده     

/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل 7است. اگر ضریب آلفا بیشتر از 
قبولی برخوردار است. پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است 

سـوال  4عیت شـناختی مشـتمل بـر    جمهاي .بخش اول ویژگی
16وبخش دوم براي سنجش وضعیت اخالقی سـازمان بـاطرح   

وبـراي سـنجش وضـعیت    75/0سوال باضریب آلفـاي کرونبـاخ   
سوال به عنوان متغیر مستقل باضـریب  20اخالقی فردي باطرح 

در پرسشنامه منظور گردیـده اسـت .بخـش    74/0آلفاي کرونباخ 
14ابداران کـه مشـتمل بـر   سوم سواالت، مربوط به قضاوت حس

سوال به عنوان متغیر وابسته وباضریب آلفاي کرونبـاخ برابـر بـا    
، این سواالت مربوط به تصـمیمات مـالی  . منظورشده است79/0

خط تولید و.. بوده کـه  ، زیست محیطی، محل جغرافیاي سازمان
حسابداران یا مدیران مالی تصمیمات خود رادر شـرایط متفـاوت  

). ضمنا ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه 14زدند (میمحک
باشد واز آن جایی که مقدار آلفاي کرونباخ کـل  می79/0برابر با 

است لذا پرسشـنامه از پایـایی   7/0پرسشنامه ومتغیرها بزرگتر از 
دربخش دوم وسـوم پرسشـنامه از   . باشدمیقابل قبولی برخوردار

حسـابداران  مرتبط بامتغیرهـا بـراي بررسـی نظـرات    هاي گزاره
، به این ترتیب که درهر گزاره. شاغل درحرفه استفاده شده است

میزان موافق بودن یانبودن حسابداران بامعیار مطرح شـده درآن  
ــایی ( از     ــنج ت ــاس پ ــک مقی ــزاره دری ــا  1گ ــامالموافق ت 5ک

کامالمخالف ) وهمچنین نظرات قضاوتی آنها با معیارهاي مطرح 
بـه شـدت قابـل    1نج تایی ( از شده درآن گزاره دریک مقیاس پ

درضمن . به شدت غیر قابل قبول ) بررسی شده است5قبول تا 
تأهل وضعیت، 1و0جنسیت با استفاده از مقیاس اسمی در قالب 

در قالـب  اي سن با مقیـاس رتبـه  ، 1و0با مقیاس اسمی درقالب 
بعنـوان  4الـی  1در قالـب  اي ، تحصیالت بامقیاس رتبـه 6الی 1

درتجزیـه  . ی در پـژوهش منظـور گردیـده اسـت    متغیرهاي فرع
تحقیـق بـا   دموگرافیـک  هـاي  توصیف دادهبرايها وتحلیل داده

، جداول فراوانی و نمودارهاي دایـره اي ، استفاده از آمار توصیفی
بـراي  اسـمیرنف  از آزمون کلمـوگروف .شده استانجام اي میله

ـ نتـایج آزمـون   بـا توجـه بـه    متغیرها و نرمال بودن آزمون  راي ب
اسـتفاده  یـا ناپارامتریـک  هاي آماري پارامتریـک تحلیل از روش

ط مقیـاس  شده است. براي بررسی متغیرها با توجه به حـد وسـ  
بررسی تفاوت بین به منظور و یک نمونهtگیري از آزمون اندازه

براي دو نمونه مستقل و بـراي  tاز آزمون ها دو گروه براي متغیر
از آنـالیز  هـا  ا بیشـتر بـراي متغیـر   بررسی تفاوت بین سه گروه ی

به منظور . استفاده گردیده است) ANOVA(واریانس یک طرفه 
میـان متغیرهـا   رابطـه ها با هدف سـنجش وجـود   آزمون فرضیه

مورد استفاده قرار گرفتـه  رگرسیون خطی تک متغیره و چندگانه
از نـرم  هـا  است و بـراي طبقـه بنـدي و تجزیـه و تحلیـل داده     

استفاده شده است .spss18وEXCELافزارهاي 

ها یافته
ــین وضــعیت اخالقــی ســازمان   درفرضــیه اصــلی اول رابطــه ب

جهت بررسی ایـن  . باقضاوت حسابداران مورد بررسی قرار گرفت
مدل رگرسیون خطـی تـک متغیـره کـه درآن قضـاوت      ، فرضیه

حسابداران به عنوان متغیر وابسته و وضعیت اخالقی بـه عنـوان   
منظورگردیده موردآزمون قرار گرفت .متغیر مستقل

اختالف نتایج مربوط به مدل رگرسیونی مزبور را نشان1جدول
دهد. می

. خالصه مدل ونتایج آزمون فرضیه اصلی اول1جدول 
+0وضعیت اخالقی سازمان مدل: = قضاوت حسابداران1

خالصه مدلFآماره375/12
سطح معنی 001/0

Fداري آماره
آماره دوربین 932/1

واتسون
ضریب تعیین 143/0

تعدیل شده
داري سطح معنی

)sig(
وضعیت متغیرها tBetaBآماره 

درمدل
جزء ثابت مدل000/0578/60181/2
وضعیت اخالقی 001/0518/3217/0294/0

سازمان

داري آمـاره  ح معنـی شود سطمیمشاهده1جدول گونه درهمان
F این بدین معنـی اسـت کـه معادلـه     . است05/0مدل کمتر از
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همچنین آماره دوربین . مورد تائید استرگرسیون خطی برقرار و
) حکایـت از  5/2تـا  5/1است ( بین 932/1واتسون که معادل 

ضـریب تعیـین شـده مـدل     . باشـد ها میتصادفی بودن باقیمانده
ز تغییـرات قضـاوت حسـابداران تـابع     % ا14دهد حدود مینشان

همچنین بررسی اجزاء مـدل نیـز   . وضعیت اخالقی سازمان است
مرتبط با متغیر وضعیت اخالقی سـازمان از  tدهد آماره مینشان

. کــوچکتر اســت05/0بزرگتــر وســطح معنــی داري آن از96/1
بـر قضـاوت اخالقـی حسـابداران در سـطح      بنابراین رابطـه آن 

د تائید است.% مور95اطمنیان 
بـر  جمعیـت شـناختی  هـاي  ویژگـی تـأثیر درفرضیه اصـلی دوم  

قضاوت حسابداران مورد بررسی قرار گرفت .
گونه که در روش تحقیق تبیین گردید این فرضیه از طریق همان
فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامـه  5طرح 

به تفکیک ارائه گردیده اند.
ــی اول   ــیه فرع ــأفرض ــیتثیرت ــابداران  جنس ــاوت حس برقض

دهد.میموردبررسی قرار
دو نمونـه مسـتقل اسـتفاده    tبراي آزمون این فرضیه از آزمـون  

. گیردمیزمون مختلف انجامآدو در این روش آماري شده است.
ين معـروف اسـت فـرض برابـر    یزمون نوع اول که بـه لـو  آدر 
ن اسـت کـه   یازمونآنیشود فرض صفر امیزمونآها انسیوار
زمون آيداریانس دو گروه با هم برابر است. اگر سطح معنیوار
ردر سـط tشـود و مـی رديبود فرض برابر05/0از ن کمتر یلو

توان فرض یشتر بود نمیب05/0اگر از یشود ولمیدوم گزارش
و شـود میاول گزارشردر سطtرا رد کرد وها انسیواريبرابر

شـود.  مـی انجامها براي برابري میانگینtآزمون ، در آزمون دوم
ارائه شده است.2نتایج آنجام این آزمون در جدول شماره 

براي دو نمونه مستقل که وجود تفـاوت بـین   tاستفاده از آزمون 
کنـد بـا فـرض صـفر،     میمیانگین نمرات در دو گروه را بررسی

ا رهـا  و فرض مقابـل برابـر نبـودن میـانگین    ها برابري میانگین
با توجه بـه  شودمیدیده2کند.همانطور که در جدول میآزمون

1-2نتایج آزمون فرضیه فرعی .2جدول 
جنسیت

زنمرد
میانگین 2180/36117/3
انحراف معیار  62135/048889/0

آزمون دونمونه آزمون لوین برابري واریانسهابراي دونمونه مستقلtآزمون 
مستقل

(لوین وتی ) تفاضل % 95فاصله اطمنیان 
میانگین 

ح معنی داري سط
)sig(

درجه 
آزادي

سطح معنی داري tآماره 
)sig(

آماره 
F پایینی  باالیی 

برابري 005/0037/8- 23720/0-55033/0-39376/0-000/0251953/4
واریانس 

نابرابري - 25054/0-53699/0-39376/0-000/0284/185424/5
واریانس 

2-2ون فرضیه فرعی نتایج آزم.3جدول 
وضعیت تاهل 

مجردمتاهل 
میانگین 3343/33522/3
انحراف معیار  61899/059295/0

آزمون دونمونه آزمون لوین برابري واریانسها براي دونمونه مستقل tآزمون 
مستقل

(لوین وتی )
تفاضل %95فاصله اطمنیان 

میانگین 
سطح معنی داري 

)sig(
ه درج

آزادي
سطح معنی داري tآماره 

)sig(
آماره 

F پایینی  باالیی 
برابري واریانس 18580/014994/0-01793/0834/0251210/0255/0301/1

نابرابري 18338/014753/0-01793/0831/0831/135214/0
واریانس 
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) کـه کـوچکتر از   000/0) و سـطح معنـاداري (  -t)424/5آماره 
% فرض صـفر رد 95باشد. در نتیجه در سطح اطمینان می05/0
شود یعنی تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار میباشد. می

معناداري داشته است تأثیرن بنابراین جنسیت برقضاوت حسابدارا
دهـد قضـاوت حسـابداران زن    میدو گروه نشانهاي و میانگین

باشد.میتر از مردعاقالنه

برقضاوت حسابداران مورد تأهل وضعیتتأثیرفرضیه فرعی دوم 
دهد. میبررسی قرار

tشود بـا توجـه بـه آمـاره     میمشاهده3همانگونه که درجدول 

باشد می05/0) که بزرگتر از 834/0اري () و سطح معناد210/0(
% فرض صفر رد نمی شود یعنـی  95در نتیجه در سطح اطمینان 

تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه معنادار نمی باشـد. بنـابراین   
معناداري نداشته است. تأثیربر قضاوت حسابداران تأهل وضعیت

بررسی سن بر قضاوت حسابداران موردتأثیرفرضیه فرعی سوم
قرارداده است .

ابتدا آزمـون همگنـی   شود میمشاهده4گونه که درجدول همان
مقـدار  -pکه با توجـه بـه آمـاره لـوین و     انجام شدهها واریانس

باشد فرض صفر رد نمـی شـود   می05/0) که بزرگتر از 121/0(
سـپس بـا   برابـري دارنـد،  هاي واریانسسنیگروهسهیعنی هر 

) F)149/2لیز واریانس یکطرفه و اندازه آمـاره توجه به آزمون آنا

اسـت در سـطح   بزرگتر05/0) که از 075/0و سطح معنا داري (
می شـود لـذا در سـطح اطمینـان     ن% فرض صفر رد 95اطمینان 

ــین 95 ــی داري ب ــاوت معن ــروه ســنی در قضــاوت  % تف ســه گ
. بنابراین سن باقضاوت حسابداران رابطـه داردنوجود حسابداران

ي نداشته است.معنادار

برقضاوت حسابداران میزان تحصیالتتأثیرفرضیه فرعی چهارم 
مورد بررسی قرارداده است .

انجام شـده کـه بـا    ها ابتدا آزمون همگنی واریانس، 5در جدول 
0,05) کـه بزرگتـر از   220/0مقـدار ( -pتوجه به آمـاره لـوین و   

گــروه ســهباشــد فــرض صــفر رد نمــی شــود یعنــی هــر  مــی
سـپس بـا توجـه بـه آزمـون آنـالیز       برابري دارنـد، هاي واریانس

) و سـطح معنـاداري   F)083/1واریانس یکطرفه و انـدازه آمـاره  
% فرض 95است در سطح اطمینان بزرگتر05/0) که از 340/0(

% تفاوت معنـی داري  95شود لذا در سطح اطمینان مینصفر رد 
ـ وجـود  سه مقطع تحصـیلی در قضـاوت حسـابداران   بین  . داردن

معنـاداري  باقضاوت حسابداران رابطـه بنابراین سطح تحصیالت
نداشته است.

فلسفه اخالقی حسابداران بر قضاوت تأثیرفرضیه فرعی پنجم 
مورد بررسی قرارداده است .آنها

بتـداآزمون همگنـی  شـود ا میمشاهده6گونه که درجدول همان

3-2نتایج آزمون فرضیه فرعی .4جدول 
آزمون همگنی واریانس ها آماره لوین 1درجه آزادي 2درجه آزادي ناداريسطح مع

121/02502789/1
عاملگروه هاتعدادمیانگینfآمارهسطح معناداري

قضاوت حسابدارانسال29تا 20بین 075/0149/24439/3126
سال39تا 30بین 2205/381

سال40باالتر از 9983/246

4-2نتایج آزمون فرضیه فرعی .5جدول 
آزمون همگنی واریانس ها آماره لوین 1درجه آزادي 2درجه آزادي سطح معناداري

220/02502458/1
عاملگروه هاتعدادمیانگینfآمارهسطح معناداري

قضاوت حسابدارانکاردانی  340/0083/13829/325
کارشناسی  2791/3118

کارشناسی ارشد3942/3110
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شناختی و وضعیت اخالقی سازمان در قضاوت حسابدارانهاي شخصیتالدین و همکاران: نقش ویژگیدکتر محمد معین

8

طح سـ انجام شـده کـه بـا توجـه بـه آمـاره لـوین و        ها واریانس
باشـد فـرض صـفر رد   می05/0از بزرگتر) که 113/0(معناداري

. همچنین برابري دارندهاي روه واریانسچهارگشود یعنی هرنمی
انــدازه دهــد بــا توجــه بــه مــینشــانهــا بررســی اجــزاء گــروه

05/0) کــه از  000/0) و ســطح معنــاداري ( F)325/12مــارهآ
شـود مـی % فرض صـفر رد 95است در سطح اطمینان کوچکتر

واین بدین معنی است که معادله رگرسـیون خطـی برقرارومـورد    
حـداقل دو هـاي  لذا تفاوت معنی داري بین میـانگین تائید است .

وجود دارد.قضاوت حسابدارانگروه براي متغیر 

بحث 
رود اخالق و میگونه که درمباحث قبلی بیان گردید انتظارهمان

گیـري قضـاوت   در شکلاي وضعیت اخالقی سازمان نقش عمده
تـأثیر طـور بـالقوه تحـت   یکی از حرفی که بـه افراد داشته باشد.

درامور قراردارد حسابداري است زیرا حسابداراناي قضاوت حرفه
در مـواردي نسـبت بـه اعمـال     ارجاعی خـود ناگزینـد  روزمره و
هـاي  اقدام نمایندکه البته نقـش مالحظـه  اي حرفههاي قضاوت

لزوم توجه به اخـالق در وها این قضاوتگیرياخالقی درشکل
موجـب بهینگـی تصـمیمات متخـذه از     تواند مفید بوده ومیآن

تصمیم آنهـا بـر ذینفعـان متعـدد     تأثیرطرف حسابداران و بهبود 
جمعیت هاي از طرفی دیگر ویژگی. مشمول این تصمیمات باشد

اخالقـی آنهـا  هـاي  نیز فلسفهرفتاري مختلف افراد وشناختی و
نتـایج  . گـذار باشـد  هـا تأثیر گیري این قضـاوت تواند در شکلمی

جـنس و تحقیقات برخی محققان بیانگر این مطلـب اسـت کـه   
و گیـري اخالقـی دارد  داري با تصـمیم معنیاندازه شرکت رابطه

با شدت اخالقی درك شده درمحل کار نیز همچنین این متغیرها
، اندازه شرکت، سجن). همچنین15ارتباط معنی دار داشته است(

سطح آموزش و طول تجربه کاري ارتباط معنی داري با فرهنگ 
داد. نتایج تحقیق برخی محققـین دیگـر نیـز    میاخالقی رانشان

هاي معنـوي و اخالقـی در   دهد که مهم شمردن ارزشمینشان
مـدیران نسـبت بـه سـالمت     حساسـیت کارکنـان و  ، محیط کار
زمان نسـبت بـه عقایـد    اخالقی یکـدیگر، احتـرام سـا   معنوي و

گسـترش  توانـد راهکـاري بـراي رشـد و    مـی شخصی کارکنان
بنـابراین باتوجـه بـه مباحـث     . )10اخالقیات در سـازمان باشـد(  

مطروحه پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه وضـعیت اخالقـی   
جمعیـت شـناختی شـامل    هاي ویژ گیتأثیرسازمان و نیز تعیین 

فلسفه اخالقـی  ، التمیزان تحصی، سن، وضعیت تاهل، جنسیت
هـاي  داده. اجرا گردیـد حسابداران طراحی واي بر قضاوت حرفه

الزم از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد بین نمونـه مـورد نظـر    
ــا اســتفاده از روش ــون جمــع آوري وب tهــاي همبســتگی وآزم

مورد واکاوي قرار گرفت و ANOVAآزمون دونمونه مستقل و
وضعیت اخالقی سـازمان  تأثیراول فرضیه اصلینشان دادکه در

نتـایج  ، مورد آزمـون قـرار گرفتـه   بر قضاوت حسابداران مطرح و
مثبـت وضـعیت اخالقـی سـازمان بـا قضـاوت       حکایت از رابطه

عبارت دیگر با بهبود وضعیت اخالقی سازمان هحسابداران دارد، ب
انجام شـده توسـط حسـابداران    هاي قضاوتتصمیمات متخده و

ایـن نتیجـه بانتـایج برخـی محققـین      . شودمیترنیعقالبهتر و
تــأثیرفرضــیه اصــلی دوم درخصــوص   ).15مطابقــت دارد (

جمعیت شناختی حسابداران برقضاوت آنها مطـرح و هاي ویژگی
در فرضـیه  با طرح پنج فرضیه فرعی مـورد بررسـی قرارگرفـت.   

مـورد  جنسیت بر قضاوت حسـابداران مطـرح و  تأثیرفرعی اول 
چنـین بـر  هـا  ر گرفت و از نتایج حاصل از تحلیل دادهآزمون قرا

. معنـا داري دارد تـأثیر برقضاوت حسـابداران  آید که جنسیتمی
پـژوهش  در. بنابراین فرضیه پژوهشی مذکور، تایید شـده اسـت  

دهد میانجام شده با توجه به میانگین دو گروه انجام شده نشان
ابداران زن بهتر قضاوت حسکنند ومیکه زنان اخالقی تر عمل

نتایج حاصل از پژوهش برخی محققین نیز موید . باشدمیاز مرد
هـاي خـود بـه ایـن     بررسـی باشند. آنها درمینتایج این فرضیه

5-2نتایج آزمون فرضیه فرعی .6جدول 
آزمون همگنی واریانس ها آماره لوین 1درجه آزادي 2درجه آزادي سطح معناداري

113/02493011/2
عاملگروه هاتعدادمیانگینfآمارهسطح معناداري

وت حسابدارانقضااستثنا گرایان000/0325/124305/375
ذهن گرایان0148/358
مطلق گرایان6004/369
اقتضاء گرایان2213/351
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برانگیـزش وعملکـرد   اي آیین رفتار حرفـه تأثیرنتیجه رسید که
نیـز بـر قضـاوت   حسابرسان معنی داراست و همچنین جنسـیت 

تـر اعمـال  هـاي اخالقـی  ن قضـاوت بوده و زنـا مؤثر حسابرسی 
بـر  تأهـل  وضـعیت تـأثیر درفرضـیه فرعـی دوم   ).2نمایند (می

مورد آزمون قرار گرفـت و از نتـایج   قضاوت حسابداران مطرح و
تأهل تـأثیر آید که وضعیتمیچنین برها حاصل از تحلیل داده

متاهـل بـودن   عبارت دیگرهب. مثبتی برقضاوت حسابداران ندارد
گذار برقضاوت حسابداران نیست وممکن اسـت گـروه  عامل اثر

مجرد از قضاوت اخالقی بهتري نسبت به گـروه متاهـل داشـته    
ي بر بهبـود قضـاوت اخالقـی دیـده نشـده      تأثیردرنتیجه . باشند
سـن بـر قضـاوت حسـابداران     تـأثیر درفرضیه فرعی سوم . است

مورد آزمون قـرار گرفـت و از نتـایج حاصـل از تحلیـل      مطرح و
تـأثیر  برقضـاوت حسـابداران   آیـد کـه سـن   مـی چنین برها هداد

ي بر بهبود قضاوت اخالقـی دیـده   تأثیرمعناداري ندارد. درنتیجه 
سـطح تحصـیالت بـر    تأثیرفرضیه فرعی چهارم در. نشده است

مورد آزمون قرار گرفـت و از نتـایج   قضاوت حسابداران مطرح و
آید کـه سـطح   میاین پژوهش چنین برها حاصل از تحلیل داده

لذا سطح برقضاوت حسابداران ندارد،داريمعنیتأثیرتحصیالت 
توان بعنوان عاملی اثر گذار برقضاوت اخالقـی  تحصیالت را نمی

نتـایج تحقیقـات   بنابراین فرضیه مذکور رد شده اسـت. . شناخت
. برخی محققین برخالف نتایج این پژوهش گزارش شـده اسـت  

ـ   هاي بررسیآنها در نتیجـه رسـیدند کـه یکـی از     نخـود بـه ای
از ، بایـد داشـته باشـند ایـن اسـت کـه      شرایطی که حسابرسـان 

باشـند  هاي مالیمتخصصین مالی وآشنا به قوانین ودستورالعمل
). 16تـر عمـل کننـد(   گیري اخالقـی تابتواند در قضاوت وتصمیم

فلسفه اخالقی حسابداران برقضـاوت  تأثیردرفرضیه فرعی پنجم 
نتـایج حاصـل از تحلیـل    . د آزمون قرار گرفـت مورآنها مطرح و

ــا داده ــاوت  ه ــه قض ــد ک ــی آی ــین برم ــروه  چن ــار گ ــین چه ب
اقتضـاء گرایـان)   ، مطلـق گرایـان  ، ذهن گرایـان ، (استثناءگرایان

گرایـان و عبارتی دو گروه اسـتثاء هداري وجود دارد، بتفاوت معنی
اقتضـاء گرایـان   گرایان نسبت به دو گروه ذهن گرایـان و مطلق

هنگامی که یـک فـرد   . میانگین قضاوت حسابداران بهتري دارند
در مجموعه کوچک دچارتزلزل اخالقی بشـود ممکـن اسـت در    

حرفـه  . هاي بـزرگ تزلـزل اخالقـی آن دوچنـدان شـود     سازمان

حسابداري با توجه به حساسیت آن واینکـه ایـن حرفـه در اکثـر     
مـان و باایشـود حضـور افـراد مطمـئن و    میجاها از آن استفاده

تـوان بـا   مـی صادق دراین حرفه الزم اسـت چراکـه بـه راحتـی    
ارقام کلـی حسـاب سـازي کـرد بـدون اینکـه       جابجایی اعداد و

زمـان اطـالع از ایـن    تامدیران مافوق از آن مطلع شده باشند و
هاي جبـران  حساب سازي ممکن است مجموعه را متحمل زیان

. ضروري استهم وم، ازاین رو توجه به این امر. ناپذیر بکنند

گیري  نتیجه

تـأثیر نتایج تحقیق نشان داد وضـعیت اخالقـی سـازمان داراي    
بهبـود وضـعیت اخالقـی    مثبت برقضـاوت حسـابداران اسـت و   

توسـط  تـر منطقـی بهتـر و هـاي  سازمان سبب اعمـال قضـاوت  
شـود در  مـی هـا توصـیه  بنابراین به سازمان. شودحسابداران می

هـاي  لفهؤتقویت مالقی سازمان خود وراستاي بهبود وضعیت اخ
درایــن راســتا تهیــه نظــام نامــه اخالقــی در. آن اهتمــام ورزنــد

ـ  رعایت موارد اخالقی درها وسازمان ویـژه از طـرف   هسـازمان ب
از. باشدمؤثربهبود وضعیت اخالقی سازمان تواند درمیمدیران

سـطح تحصـیالت و  جمعیـت شـناختی سـن و   هاي بین ویژگی
تـأثیر تنها ي بر قضاوت حسابداران نداشته وأهل تأثیرتوضعیت

جنسیت برقضاوت حسابداران تائید شد بـه نحـوي کـه زنـان در     
بـدین  . کننـد میتري اتخاذتنگناهاي اخالقی تصمیمات عاقالنه

اموري که کارگیري آنها درهبلحاظ توجه به این خصیصه زنان و
د توصــیه اخالقــی وجــود دارهــاي حســاس ونیــاز بــه قضــاوت

مثبـت فلسـفه   تـأثیر ازجمله نتایج دیگر تحقیـق تائیـد   . گرددمی
منفـی  تـأثیر گرایـان و مطلـق اخالقی دو گروه استثاء گرایـان و 

اقتضاء گرایان بر قضـاوت  گرایان وفلسفه اخالقی دو گروه ذهن
این راسـتا در نظـر گـرفتن    در. اخالقی حسابداران بودمنطقی و

در هنگام استخدام آنها به عنوان یـک  فلسفه اخالقی حسابداران 
شود. میاین تحقیق پیشنهادپیشنهاد کاربردي برخاسته از

هاي اخالقیمالحظه

دراین مقاله نهایت امانت درنقل قول مطالـب مـورد توجـه قـرار     
تحریـف در مطالـب   تغییـر و گرفته و تالش شده سرقت ادبی و

گزیده شده وجود نداشته باشد.
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