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 رانیمدهای  گیریتصمیم در اجتماعی-یشناختروانهای نقش ویژگی 

 یاحرفهمالی: با توجه به نقش میانجی اخلاق 
 

 دوجی ، دکترعلی خوزين جمادوردی گرگانلی، دکتر*ابراهيم دهرويه ، دکترمجيد اشرفیدکتر

 آبادکتول، ايرانآبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علیگروه حسابداری، واحد علی

 (10/10/89، تاریخ پذیرش:  10/10/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 نگددر رث  و کننددر تعیین عممدد  عنو  بدده ،سددمامم  مجموعهدر  مددران  
 تدنانو مهم  ست شر شنمخته  هر ف سمت به سمامم  یحصح درحنکت

گینی منمسد  مدران    ، تصدمیمسمامم   هر ف تحقق و بقم مهم مم ع
  راش بدن تأثینگدر ر عو مد  تدنانمهم  ا  کد(. ا1) ت سکمرآمر و تو  م 

سمختمر  به منبوط همیمران    اجمله تصمیم 1ممل  ممتیتصم ،همشنکت
 مدورد در هن سمامم  بمادر ن  امر ،رو ا ان . ست 3 ممل تأمین و 2سنمماه
که در بنخ   وقدمت طوری( به2بمشنر) من ق  و حسمس همی خودتصمیم
واژ  در مورد  حو  تدأمین مدمل  و سدمختمر ران   بههمی  شتبم  متصمیم

  حتد و مدمل   ختلدم  شدنکت،  راش کدمه  به منجن تو  رسنمماه م 
  (.3) شود ورشکستگ 

 
 

 
مران    توجهقمب ی  ان   شمهر  شتبمهمت همسمامم  منوا  در  متأسفم ه
ی بود  و  خر تصمیممت غلط عو رض بسیمر اادمدی ر  نیگمیتصمدر  من 

 یز بن ی کشور به بمر آورد   ست و در بنخ   وقمت حت   منیت کشور ر  
ی، نیگمیتصدم یدما  سدت وگدو گ   نابندمبن به مخمطن    ر خته  ست. 
ی مدمل ، هممیتصدمبخصدو  همی موجدود، عو م  مؤثن و تمدم  جنبده
آمر   ا بنخد  تحقیقدمت دسدتبنمبنمی شو هر بهموردبنرس  قن ر گیند. 

هم؛ مدران   و ی  قتصدمدی و دادرگم  کلمسدی همیتئورس ( و بن  سم4)
 کمملدمًبماست به شکل  ی ممل  خود م همینیگمیتصمدر  گر ر  هاسنمم

 راس  و  ن گنفتن دو عمم ددمنطق ، بن  سمس  طلمعمت موجود و در  ظ
 
 

 چکيده
 ق    بنرس پژوه ،   صل هرف ا  ان رو، .  ستممل  مران    ممتیتصم هم، شنکت  راش بن نگر ریتمث عو م  نامهمتن  ازمینه: 
 .بمشر م   بم بنرس   ق  میم ج   خلمق حنفه  یبم ک  ظم مران   ممل   ینیگمیتصم بن مؤثن  جتممع  - شنمخترو  ی فمکتورهم

  یتکنبم  فن  22 تعر د   ر که بخ  کیف : جممعه آممری خبنگم  رو  شنمس  و  مور بم ک  بود بمشر. : روش پژوه  حمضن آمیخته م روش
آمر  بم  ستفمد   ا تحلی  سلسله دستآوری شر.  طلمعمت بههم جمعتفمد   ا پنسشنممه و مصمحبه  طلمعمت  ا آ و بم  س  تخمب   گلوله بنف
. جممعه آممری مران   ممل  بم   کشمورای در سم   ست همبستگ  –بخ  کم :روش پژوه  توصیف (  راامب  شر ر. AHPمن تب  )
شر   ست. همی تحقیق  ا پنسشنممه  ستفمد   سمد    تخمب شر ر. بن ی گندآوری د د گینی تصمدف فن بم روش  مو ه 184بود که  1331

 شود.و آامو  سوب    جم  م  سمختمری معمدلمت سمایهم بم روش مر تحلی  د د 

رد شر.  52/5در سطح  گینی مران   ی در  رتبمط میم  فمکتورهمی ور ثت  و تصمیم تماج  شم  د د ر که  ق  میم ج   خلمق حنفه ها:یافته
 مورد تمئیر قن ر گنفت. 52/5 ی در  رتبمط میم  فمکتورهمی شخصیت ، کتسمب  و  جتممع  در سطح  مم  ق  میم ج   خلمق حنفه

شر  توسط همی گنفته ی توسط مران   ممل  ، بن  وع و کیفیت تصمیمرعمات  خلمق حنفهکه   ست آ  م گنیب پژوه  جا تم گیری:نتیجه
 فس، تو  ما   عتممدبه گینی مران   ممل ،شنمخت  مؤثن در تصمیمهمی رو  بنری واژگ بمشر. همچنین بن  سمس رتبههم تأثینگر ر م آ 

 ست که در  وع   شنمخترو  متغینهما   تنانمهم  اجملههمی  وآور  ه، ح همی رو    و هوش هیجم   درامفتن ر  تو  ما  مرانات  ستنس،
 بمشر.می  تخمذشر  توسط مران   ممل    ثنگر ر م هتصمیم

 

  جتممع  -شنمخت همی رو  گینی مران  ، واژگ  ی، تصمیم:  خلمق حنفهکلیدواژگان
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 mjd_ashrafi@yahoo.com واسنرۀ مسئو :  شم    لکتنو یک : 
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حر کثن کند  ثنوت در سطح معین   ا راسد  ادم حدر ق   بماد ، )بن ی
 گینی کننر. تصمیم، (معین   ا ثنوتکند  راس  در سطح 
هنجدمری « ؟ند  وگو ه بمار رفتمر کنندرم»کنر رواکندی ر  که بیم  م 

هم تصدمیم "عقلما  بدود  "فنض بز ر لما  بن ی  رواکند، نا  . ممنرم 
بما ر  تئوری پنتفوی،ی ممل  کلمسی  مم نر همها ظنتممم   بمًاتقنبود  و 

ی تئددور، 4 یسددنمماه یهددماد د ر  یرگددر متیمددر  ق کدمری سددنمماه،
 ا  ادن  متأثن، 1معممله  ختیمر یگر رمتیتئوری ق و 2آربیتن ژ یگر رمتیق

ی گستند  و اامدی دربدمر  ر بطده بدین راسد  و هم یتحل فنض  ست.
ی مران   بمار بن  ان  سدمس نیگمیتصم ست و منطقم  گنفته  جم بماد  

و قع   بود  قمدر به توضیح رفتمر   یلبه د ان فنض   مم ؛(2  جم  گیند )
ا  مم نر حبمب قیمت  در  بما ر سهم ، وجود همر اپرهم  یست و ظهور آ 

بده  گر ر  هاسنممی متنوع همو کن در قیمت سهم ،   احر یب وسم مت 
ا   وع  طلمعمت جرار در تقمبد  بدم دومدین پماده  صدل  د  د  مدمل  

 (.1 ست) ن رگنفتهق "کمر ا  بما ر"فنضکلمسی  اعن  
 وشدر   سدت  یراجر یو رد دور   فکن ، وا   قتصمد و مملح  کنو هم
. قدن ر د د   سدت مورد  تقمدمتعمرف ر    مفنوضمت  قتصمد و ممل    ابنخ
در ا  دارگم    تقمدی، مفنوضمت  قتصدمد کلمسدی  ر  اادن  کهطوریبه

 ، بده فنآاندر همی د یدمی  قتصدمد ردلی  بسیمری  ا ومل  بند  و سؤ  
(. همچندین 7د  در )، منبدوط م  سدت  نمنطقیغملبمً غی که نیگمیتصم
آ   ست که  منوا  در عم  و  رندهم  تماج تحقیقمت جرار  شم  آ چه 

راس   عو م  منطق  تنهم ،ممل  مران   همینیگمیتصمدر  د یمی و قع 
و هددمی فددندی  قدد   ددر رد بلکدده سددمان عو مدد  مم نددر واژگ و بددماد  
 (. 11-8بمشنر )م  مؤثنشنمخت  و  خلمق   فن د،  یز رو  

هم، فمکتورهمی درو    فن د و رو  شنمسد  توجه روا فزو  به  ق   گنش
همی ممل  بمعث گندار   ست تمنکز  صل  بسیمری گینیبما ر در تصمیم

هددمی آمددمری بدده سددمت  ا مبمحددث مددمل  در دو دهدده  خیددن  ا تحلی 
همی عقل  و منطق  تغیین  مدود  و و حرف ومرووب 7رو  شنمس    سم  

تدن بده تبیدین و توضدیح بم  گمه  بماتن و بم  ستفمد   ا مفنوضدمت و قع 
عدر  آگدمه    یدبده دلمران    معمولمً(. 12بما رهمی ممل  پند خته شود)

  ددو ع  8قددمدر هسددتنر کدده  رااددمب   ا راسدد  و بددماد  کمتددن مددمل  ،
بدن  هدمینیگمیتصدم  کثن ًد شته بمشنر بنمبن ان در بما ر  همیگر رهاسنمم

 ادن  تدنانمهم  ا. گیدندم   جدم   هدمآ پماه  وع  گنش و شخصدیت 
ی تجنب  همنهیام یپی ذهن ، خلقیمت و تعصبمت و همرگم اد، فمکتورهم

 جتمدمع   سدت  - فن د در ا رگ   ست که همم  متغینهمی رو  شنمس 
شدد  ب  نابنددمبن  ؛شددودند ختدده م هددم پکدده در مددمل  رفتددمری بدده آ 

و  گر ر  هاسدنممی نیگمیتصدم جتممع  در  –شنمخت  رو   همیواژگ 
شدنمخت  و  جتمدمع  حقیقت عو مد  رو   در ،(13)مران   ممل   ثن د رد

و بده  شتنی ا  طلمعمت توجه و و کن  ب  به بخشمران   شود، سب  م 
گینی  فددن د میمتصدد بطوراکدده ،د شددته بمشددنر یتوجدده کمتددن  بخشدد

 فدن د  شدنمخت رو   همیواژگ  رسر درو قع بعضم،به  ظن م   نمنطقیغ
ی مدمل  هدمیتئدور (.14) کندرم  ر یدپ یسود و بدماد  بنتدن کندابن رو

ی  فدن د نیگمیتصدمی بدن ی پمسدب بده وگدو گ   تدما رفتمری، د یمی 
و ، بطوراکه به بنرس  بخ  رو  شنمسد  تصدمیممت پند ختده راگشم م

ی نیگمیتصدم فدن د در شنمخت   ا هما  رو  واژگ که وه  کنرم بیم  
هم و رسدر  ادن موضدوع در سدمامم بده  ظدن م (. 12 ست ) مؤثن همآ 

هدم(  ا حسمسدیت بیشدتنی بنخدورد ر مم ندر بم  ) ی قتصدمدهمی بنگم 
 ناد  بده  سدبت شر ،  تخمب مران   مو قع  ا یمریبسبمشر.متأسفم ه در 

 خود،  حسمسمت تانامر عر  و سطۀبه جهیدر ت و  ر شته  آگمه موضوع
هدم خدود و هدم  کده ن دریگ مد   شدتبمه ممتیتصدم  مخودآگم  طوربه

 (.11سما ر )ر  بم ومل  مو جه م  سمامم شم 
همی مدران   مدمل  گینیتو  در در تصدمیماک  داگن  ا عو مل  که  م 

 کده  خلدمق ،  صدو  د شدته بمشدر،  صدو   خلدمق   سدت. منبدعتأثین 

شدود، آادین  خلدمق م   رجدمع آ  بده حسمبر ری رشته در طورمعمو به
بنخد  محققدم  و  عقیدر  (. بده17 ی حدمکم بدن حنفده  سدت )حنفده
رو  هسدتنر کده روبده سدؤ    ان بم گینیتصمیم در  فن د  ظن  صمح 

گینی (، بنمبن ان شمار تصدمیم18) »وه ویزی بیشتنان  همیت ر  د رد«
 ی درو    ست بین  طلمعمت  که فند در  ختیمر د رد)راسد  و مشمجن  ،

شدنمخت ( و همی رو  هما  که فند به آ  پمانر  ست)واژگ بماد (،  راش
 ی   تظدمر د رد گینی حنفهعنو   ا  تصمیمویزی که جممعه  ا  فن د به

 (. 13 ی ()) خلمق حنفه
 ی و   خلمق  و قو عر حنفهعبمرت  ست  ا مجموعه  ص 15 ی خلمق حنفه

حفظ  عتممد عموم  که رعمات آ  بن ی تمم   عضمی حنفه  لز م   ست. 
تم امم   میسن  سدت کده خدرممت در سدطح   ممل  و مراناتبه حنفه 

هدن  دستیمب  به  هدر ف  لمامه .که شماسته  عتممد جممعه بمشر شود  ر ئه
 حنفه پمابنری به  صو  بنیمدان اان  ست:

و حفدظ  سدتقلم   13طنف عینیت، ب  -3 12درستکمری -2 11 ریر اد -1
 -1 ی حنفده من قبدت و 12شماستگ ، صدلمحیت -2 14تعهر سمامم   -4

 . 11 فعم رعمات حقوق ذی
 هم،سدمامم  موفقیت کلیری عو م  تنانمهم  ا اک  که گفت تو  م 

  ا هدمسمامم  در  یحنفه  خلمق هنوقرر . ی  ستحنفه  خلمق به توجه

 همی مدمل  بیشدتنگینیکمرکنم  بخصو  در تصدمیم و مران   سوی

 توسعه سمامم  در  یحنفه  خلمق داگن،عبمرتبه ام قن ر گیند موردتوجه

 و شدر  کمسدته سدمامم   همی ا تن  وشمگینی بسیمر میز   به امبر،
  (.25امفت ) خو هر توفیق شر بین پی   هر ف به  ی  در سمامم 
 یما شر  به آ چه گفته شر و  همیت هن ا   ا متغینهمی مطنح بم توجه

ضنورت و  همیت گیند.   ست که ر بطه بین  ان عو م  موردبنرس  قن ر
د د  تحقیق حمضن، بم توجه به تغیین ت شگنف  که در سیستم بم ک  رخ

هم در آانر  بم  ست معنم و مفهو  پیر  خو هر کند، بطوراکه بم  
که  یما به تصمیممت  سمس  طوریروبنو خو هنر شر بهمشکلمت اامدی 

به بقم و ام او   ا  موسسه ممل   که توسط مران    رشر و ممل 
تو  ر در همات،  تماج تحقیق حمضن م    جممر، خو هنر د شت.م 

همی مرانات ، مورد ستفمد  مران   عمل  بم ک  در   تصمب  فن د در پست
ستفمد  قن ر گیند، بطوراکه بم   تخمب  فن د بخصو  مران   ممل ، مورد 

همی منمس  سمامم  ، هم در مکم همی شخصیت  آ بم توجه به واژگ 
تن سمامم   کم  و به ح  مشکلمت بم ک  خو هر به تصمیممت منمس 

کننر  تصمیممت مران   ممل   ق   سمس  و تعیینکه ا اآ جم  جممیر.  
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ست که بم  اجمد ا   وآوری در علم   ستهاشمدر بقمی سمامم  د رد، 
همی  ، به بنرس  واژگ رو  شنمسممل  و درآمیختن آ  بم علم 
پند خته شود و در   بم ک ستمیس در رو  شنمس  و  جتممع  مران   ممل 

   صل هرفهمی  خلمق  توجه گندد. بنمبن ان، کنمر آ  به  ق  واژگ 
ان فمکتورهمی تنبمشر: مهمپژوه  پمسخگوا  به  ان سؤ   م 

که در  ، یحنفه بم در  ظن گنفتن  خلمقشنمخت  و  جتممع ، رو  
داگن عبمرتبمشنر؟ بهمران   ممل  مؤثن  ست، وه م همی گینیتصمیم

شنمخت  بم همی رو   ی در ر بطه واژگ آام متغین میم ج   خلمق حنفه
در کنر؟مر  مفهوم  پژوه  گینی مران   ،  قش   افم م تصمیم
 .شر   ست ر ئه 1 گمر  

 

 
 مدل مفهومی تحقيق :1 نگاره

 

 روش

 همی آمیخته )کم  و کیف (  ست. پژوه  حمضن در امن  پژوه 

در بخ  کیف  جممعه آممری خبنگم  رو  شنمس  و  مور : کیفی بخش

و   تخدمب   گلوله بنف  یتکنهم بم  ا آ  فن  22 تعر د   ر که بم ک  بود 
آوری شر. بدن ی هم جمع ا پنسشنممه و مصمحبه  طلمعمت  ا آ بم  ستفمد  
بنری  ظدن ت خبنگدم   ا تحلید  سلسدله من تبد  هم و جمعتحلی  د د 

(AHP .ستفمد  شر  ) 
. جممعده آمدمری بود همبستگ  –روش پژوه  توصیف  کمی: بخش

 فن بدم  184بود که  1331پژوه  مران   ممل  بم   کشمورای در سم  
هدمی جمعیتد  در گینی تصمدف  سمد    تخمب شر ر. واژگ هروش  مو 
 . شر   ست ر ئه 1جرو  

 های جمعیتی گروه نمونه: ویژگی 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنسشنممه  اان   ستفمد  شر.  3همی تحقیق  ا بن ی گندآوری د د 

   صدلفدمکتور  4پنسد  در غملد   21شنمخت : شمم  همی رو  واژگ 
(IFور ثت ،  : فمکتورهمیPF انفوگن ف (، )  تیشخص: فمکتورهمی AF :

 بمشر.: فمکتورهمی  جتممع ( م SF فمکتورهمی  کتسمب  و
عینیدت و  -3درسدتکمری،  -2ر اد ری، -1 ی: کده شدمم :  خلمق حنفه

شماسددتگ ، صددلمحیت و من قبددت  -2 تعهددر سددمامم  ، -4طنفدد ، ب 
 بمشر. فعم  م رعمات ذی -1  ی،حنفه

: تجهیدز MAفمکتور  صل   7پنس  در غمل   25ینی: شمم  گتصمیم
: تسددهیلمت و LOد ری، :  مددور مددمل  و خز  ددهFIمنددمبع و بما راددمب ،

: منمبع   سم   و گدزان ، HU: وصو  مطملبمت و  جن ، CO عتبمر ت، 
BM : 

 کرونباخیآزمون آلفا : 1جدول 
علامتتت   متغیرهای مکنون

 اختصاری

آلفای کرونباخ 

(Alpha>0.7) 

 منابع

 IF 321/5 (21) فمکتورهمی ور ثت 

 PF 327/5 (22) فمکتورهمی شخصیت 

 AF 825/5  (22) فمکتورهمی  کتسمب 

 SF 312/5  (22) فمکتورهمی  جتممع 

 PE 832/5  (23)  ی خلمق حنفه

  D 738/5 گینیتصمیم

  
کنو بدمخ کده  دوع  هدم  ا روش آلفدمیبن ی سنج  پماما  پنسشدنممه

طورمعمو  د منده ضدنا  شر   ست. بهبمشر  ستفمد سم   درو   م هم
کنو بمخ  ا صفن به معنمی عر   رتبدمط مثبدت تدم اد  بده قمبلیت آلفمی

آمر  بده اد  دسدتگیند و هنوقرر عدرد بهمعنمی  رتبمط کمم  قن ر م 
شدود. همم طورکده در تن بمشر، قمبلیت  عتممد پنسشنممه بیشتن م  زدا 

 

 متغیرها

درصتتد  فراونی

 فراوانی

درصتتتتد 

فراوانتتتی 

 تجمعی

 جنسیت

 
 %77 %77 142 مند

 %155 %23 42 ا 

 %3 %3 1 سم  35اان  سن

 %11 %28 157 سم  45 تم 31بین 

 %155 %33 71 سم  به بملم 41 

 %2 %2 15 داپلم تحصیلمت

 %47 %42 77 لیسم س

 %155 %23 37 لیسم س به بملمفوق

سمبقه 
 کمری

 %18 %18 33 سم  15اان 

 %77 %23 153 سم  25تم  11بین 

 %155 %23 42 سم  به بملم 21
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بدن ی هدن سده  7/5شر   ست، میز   آلفمی بملدمی  شم  د د ، 2جرو  
شر  در  ان تحقیق پنسشنممه، دلملت بن پماما  منمس  پنسشنممه  ستفمد 

   د رد.
 بدم یسمختمر معمدلمت یسمامر هم   ا روش در همات  بن ی تحلی  د د 

   و آامو  سوب   ستفمد  شر. جزئ منبعمت حر ق  کندارو
 

 

 

 يافته ها
سمای معمدلمت سدمختمری بدم همی تحقیق  ا روش مر ی تحلی  د د بن 

شدر   ستفمد  PLS فدز ر بم  ستفمد   ا  ن  رواکند حر ق  منبعمت جزئ 
 2 فز ر، بعر  ا آامو  مر  مفهوم  پژوه  در  گدمر     ن خنوج  ست.

-شر   ست. در اان  تماج بنرس  دو بخ  آامو  مدر    در ا  شم  د د 

 .شر   ستامو  مر  سمختمری به تفضی   ر ئهگینی و آ
 

 
 ((β) مسیرضریب مدل مفهومی تحقیق در حال  استاندارد همراه با ضرایب بارهای عاملی ) .1 نگاره

 
گینی و مر  سمختمری و د شتن همی   ر ا پس  ا بنرس  بن اش مر 

همی پژوه ، بنرس  و آامو  شر. در هم، فنضیهبن اش منمس  مر 
مه،  تماج ضن ا  معنمد ری و ضن ا   ستم ر ر شر  مسینهمی منبوط  د 

در سطح  هم و  تماج حمص   ا بنرس  فنضیهبه هن ا   ا فنضیه
 . شر   ست ر ئه 3درصر در جرو   32 طمینم  

 های پژوهش. آزمون فرضیه1جدول 
 اریمعنادضریب  (β)ضریب مسیر علام  اختصاری روابط علی بین متغیرهای پژوهش

(T-Value) 

 نتیجه آزمون

 رد فرضیه اول IF---D 145/5 515/2 تصمیم گینی                 ی خلمق حنفه             فمکتورهمی ور ثت  

 فرضیه دوم دیتائ PF---D 171/5 585/3 تصمیم گینی               ی خلمق حنفه           فمکتورهمی شخصیت 

 فرضیه سوم دیتائ AF---D 332/5 213/1 تصمیم گینی                 ی خلمق حنفه          فمکتورهمی  کتسمب  

 فرضیه چهارم دیتائ SF---D 223/5 237/3 تصمیم گینی                 ی خلمق حنفه          فمکتورهمی  جتممع 

  PE---D 111/5 384/2 گینی     تصمیم  ی                      خلمق حنفه

 
که درصدورت  شدر   سدت.بیم  3در جدرو   هدمنیمتغ یمعندمد ر  ان ض
هم بمشدر فنضدیهم  31/1 ا قرر مطلق  شتنیبهم نیمتغ د ریمعنم  اضن 

 شو ر. تمئیر م

 ی، در تدأثین فمکتورهدمی  ق  متغیدن میدم ج   خلدمق حنفده :1 هیفنض
 بمشر.د ر م گینی مران   ممل  ، معن ور ثت  بن تصمیم

حمص   ا آامو  سوب  بن بدن  Z-value مقر ر 4وجه به  تماج جرو  بم ت
کمتن  سدت،  31/1شر   ست و به دلی   انکه قرر مطلق آ   ا  183/1بم 
درصدر،  قد  متغیدن  32تو    ظهمر د شت که در سطح  طمینم  م  لر 

 ی در تعدرا  ر بطده میدم  فمکتورهدمی ور ثتد  و میم ج   خلمق حنفده
طور، بم توجده بده مدر  مفهدوم  . همینبمشرد ر  م  گینی معنتصمیم
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PLS   ضنا   ستم ر ردشر  )تو   گفت ضنا   م ،3و جرو   2در  گمر
فمکتورهمی ) نیمتغدهنر  شرت ر بطه بین دو متغین، بین دو  شم  مسین(،

 یمعندمد ربمشدر و ضدنا  م  532/5بن بن بم  βگینی( ور ثت  و تصمیم
( 31/1کمتن  ا قرر مطلدق بود  ) 835/5 یز  دو متغینآممر  ت ( بین  ان )

فمکتورهمی  نیتأثی در ر بطه بم  حنفهدهر  ق  عمم  رفتمر که  شم  م 
گینی مدران   مدمل  معندمد ری  بدود  ، بندمبن ان  ادن ور ثت  بن تصمیم
 شود. فنضیه رد م 

تدأثین فمکتورهدمی  در ی،متغیدن میدم ج  رفتدمر حنفده  قد  :2 هیفنض
 بمشر.د ر م  معن گینی مران   ممل ،صیت  بن تصمیمشخ

حمصد   ا آامدو   Z-valueمقدر ر  4بم توجه بم توجه به  تماج جدرو  
آ   ا  شر   ست و بده دلید   انکده قدرر مطلدق -572/1سوب  بن بن بم 

 32تو    ظهمر د شدت کده در سدطح  طمیندم  بیشتن  ست، لر  م 31/1
 ی در تعدرا  ر بطده میدم  ق حنفدهدرصر،  قد  متغیدن میدم ج   خلدم
بمشدر بندمبن ان  ادن د ر مد گینی معند فمکتورهمی شخصیت  و تصمیم

و  2به  گمر   PLS  مفهومشود. همینظور، بم توجه مر  م  ریتمئ فنضیه
ضدنا  مسدین( بدین دو  ستم ر ردشدر  )تو   گفت ضنا  ، م 3جرو  

بمشدر م  234/5ن بم بن ب βگینی( فمکتورهمی شخصیت  و تصمیم) نیمتغ
بیشدتن )بود   114/2آممر  ت ( بین  ان دو متغین  یز )و ضنا  معنمد ری 

ی در ر بطده بدم  حنفدهدهر  ق  رفتمر ( که  شم  م 31/1 ا قرر مطلق 
 گینی، معنمد ر م  بمشر. فمکتورهمی شخصیت  بم تصمیم نیتأث

کتورهدمی  ی، در تدأثین فممتغیدن میدم ج  رفتدمر حنفده  قد  :3 هیفنض
 کننر. د ر م گینی مران   ممل ، معن  کتسمب  بن تصمیم

حمص   ا آامو  سوب  بن بدن  Z-valueمقر ر  4بم توجه به  تماج جرو  
بیشتن  سدت، 31/1شر   ست و به دلی   انکه قرر مطلق آ   ا  583/2بم 

درصدر؛  قد  متغیدن  32تو    ظهمر د شت که در سطح  طمینم  لر  م 

 ی در تعدرا  ر بطده میدم  فمکتورهدمی  کتسدمب  و فتمر حنفهمیم ج  ر
شدود. م  ریدتمئ بمشدر بندمبن ان  ادن فنضدیهد ر مد گینی معن تصمیم

،  PLSمفهدوم در مدر   3و جدرو   2طور، بدم توجده بده  گدمر  همین
 نیددمتغضددنا  مسدین( بددین دو  ستم ر ردشددر  )تدو   گفددت ضدنا  م 

بمشدر و مد  373/5بن بدن بدم   βی( گیدنفمکتورهمی  کتسمب  و تصمیم)
بیشدتن  ا بود  ) 313/3آممر  ت ( بین  ان دو متغین  یز ) یمعنمد رضنا  

ی در ر بطده  حنفهدهر   ق  عمم  رفتمر ( که  شم  م 31/1قرر مطلق 
گیدنی مدران   مدمل ، معندمد ر فمکتورهمی  کتسدمب  بدم تصدمیم نیتأثبم 
 . بمشر م

 ی،در تدأثین فمکتورهدمی ج  رفتدمر حنفده قد  متغیدن میدم  :4 هیفنض
 بمشر.د ر م  معن گینی مران   ممل ، جتممع  بن تصمیم

حمص   ا آامو  سوب  بن بدن  Z-value مقر ر 4بم توجه به  تماج جرو  
بیشتن  سدت، 31/1شر   ست و به دلی   انکه قرر مطلق آ   ا  113/2بم 
درصدر  قد  متغیدن  32تو    ظهمر د شت که در سطح  طمیندم  م  لر 

-فمکتورهمی  جتممع  بن تصدمیم نیتأث ی در ر بطه بم میم ج  رفتمر حنفه

در  PLSطور، بم توجه به مدر  مفهدوم  همینبمشر . د ر م گینی معن 
ضدنا  مسدین(  ستم ر ردشدر  )تو   گفت ضنا  ، م 3و جرو  2 گمر 

بمشدر م  β  233/5گینی( فمکتورهمی  جتممع  و تصمیم) نیمتغبین دو 
بیشدتن بود  ) 114/2آممر  ت ( بین  ان دو متغین  یز ) یمعنمد رو ضنا  

دهر  ق  رفتمر حنفه  ی در ر بطده بدم ( که  شم  م 31/1 ا قرر مطلق 
گینی مران   ممل ، معندمد ری مد  فمکتورهمی  جتممع  بن تصمیم نیتأث

 بمشر.  

 ن سوبل(داری متغیر میانجی )آزمو: بررسی معنی 4جدول 
 P-Value (Z-Valueمقدار آماره آزمون سویل ) مسیر ساختاری فرضیات

 547/5 183/1 گینیتصمیم       ی         خلمق حنفه : فمکتورهمی ور ثت                  1فنض 

 283/5 -572/1 گینیتصمیم  ی            خلمق حنفه : فمکتورهمی شخصیت           2فنض 

 531/5 583/2 گینیتصمیم  ی             خلمق حنفه : فمکتورهمی  کتسمب           3فنض 

 534/5 113/2 گینیتصمیم             ی    خلمق حنفه : فمکتورهمی  جتممع             4فنض 

 

گینی شنمخت  مؤثن تصمیمهمی رو  بنری مؤثنتنان واژگ بن ی رتبه* 

ی اوجد  پند ختده همپنسشدنممههمی وتحلی  د د اهمران   ممل  به تجز
 شر.

وا ( ) بدن ی محمسدبه  همیدت   : صدلقر   و  : محمسبه وا  عو مد  
 ی مطمبق بم فنمدت پنسشدنممه  سب  هنا   ا عو م   صل ، پنسشنممه

AHP دو( بن ی کس   ظن ت کمرشنمسدم  تهیده و تواادع )مقماسه دوبه
-س بن ی مقماسه اوج  عو م  مد شر.  ان پنسشنممه شمم  ا  ممتنا

هدم  دنخ  مسدماگمری هناد   ا آ  هدمپس  ا تکمید  پنسشدنممه بمشر.

  پنسشدنممه 22 صورت جر گم ده موردبنرسد  قدن ر گنفدت. سدن  جم به
وتحلی  قدن ر گنفدت و بدم  سدتفمد   ا مران   و  فن د خبن  مدورد تجزاده

-گن تلفیدق  ظن ت  فن د بم اکدرا Expert Choice Team  فز ر ن 

هدمی  ی جهت  خر مدمتناس فز ر د ر ی  مکم مت گستند گندار.  ان  ن 
همی  فن د گو مگو  و تبرا  مقماسمت اوج   فن د و سپس تلفیق ممتناس

ت  عنمصن به ا  ممتناس و حر  ست که  ا طناق میم گین هنرس  ت 
 (  2آار.  مود ر وا   در جرو  م  به دستهمی  فن د ممتناس
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 گیرییمتصم. نمودار وزنی فاکتورهای اصلی  1جدول 
 رتبه وزن A B C D عوامل اصلی

A ( ) 3 143/5 187/5 123/5 383/5 1 فمکتورهمی ور ثت 

B ( ) 1 331/5 441/3 271/1 1 115/2 فمکتورهمی شخصیت 

C( ) 2 331/5 831/3 1 783/5 154/1 فمکتورهمی  کتسمب 

D ( ) 4 135/5 1 215/5 235/5 424/1 فمکتورهمی  جتممع 

IR=0.04<0.1 
 

 سدت و ودو   ادن  (IR=5055)  نخ  مسماگمری ممتناس مورد ظن بن بدن
)1.0( ست 501مقر ر کمتن  ا  IR  بندمبن ان در مقماسدمت اوجد 

 ممتناس مورد ظن، سماگمری در قضموت خبنگم  وجود د رد.

-مؤثن در هن اانگنو  مد  قدم دوم : محاسبه وزن عوامل فرعی

 . ست شر  ر ئه 1ر که  تماج در جرو  بمش

 : وزن عوامل فرعی1جدول 
    رتبه وزن A1 A2 A3 A4 (A) یوراثتفاکتورهای 

A1)4 513/5 222/5 211/5 235/5 1  ) جنسیت  فن د    

A2 3 273/5 784/5 732/5 1 332/4 وخوی و رفتمر  فن د() خلق    

A3) 1 331/5 582/1 1 127/2 115/4  ) هوش ذ ت    

A4 2 322/5 1 324/5 272/1 441/4  هم() تو  ما  تحلی  حجم بزرگ   ا د د    

IR=0.00<0.1 
 رتبه وزن  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 (Bاینفوگرافی()) یتیشخصفاکتورهای 

B1 7 583/5 117/5 115/1 882/5 437/5 212/5 271/5 1 پرانی  فن د() راس 

B21 217/5 231/2 352/1 833/2 373/1 312/3 1 173/3  فس  فن د()  عتممدبه 

B3 عمم  منعطف و پران  بود   فن د در بن بن دارگم  خش  و (
 قم و  (

717/1 351/5 1 374/5 123/5 717/5 538/1 531/5 1 

B4)2 242/5 112/2 824/1 453/4 1 118/2 722/5 511/2 )  حسمس مسئولیت  فن د 

B54 153/5 113/1 121/1 1 227/5 153/1 322/5 123/1 اپلممس   فن د() دارگم  رو  شنمس  و روحیه د 

B63 111/5 123/1 1 152/5 248/5 334/1 222/5 355/5 جم به() دارگم  کل  و همه 

B7هوش هیجم   و پشتکمر ( (EQ)) 125/1 447/5 315/5 372/5 823/5 113/5 1 534/5 2 

IR=0.03<0.1 
   رتبه وزن C1 C2 C3 C4 C5 (Cفاکتورهای اکتسابی  )

C1  محیط آمواش )رشر فنهنگ ( و تحصی  )رشر علم ،  وع(
 د  شگم ((

1 211/5 473/5 378/1 128/1 144/5 4   

C2   2 231/5 354/2 158/2 322/1 1 785/1 همی  وآور  ه(ح ) تو  ما  امفتن ر   

C3سم همی مرانات سمامم   )مرانات پنوژ ، منمبع )مهمرت    
 .(و ..

113/2 738/5 1 827/3 154/4 331/5 1   

C4) 3 122/5 372/4 1 211/5 474/5 722/5 )در  ظن گنفتن آثمر  جتممع   مش  تصمیم قب   ا   جم  آ   

C5 ( )2 573/5 1 228/5 243/5 344/5 813/5 شجمعت  فن د در شنوع کمر و کنمر آمر  بم فنموری   

IR=0.08<0.1 
   رتبه وزن D1 D2 D3 D4 D5 (Dفاکتورهای اجتماعی )

D1 2 511/5 221/5 358/5 743/5 234/5 1 همی سیمس () میز   و بستگ   

D2 1 413/5 832/1 483/2 321/1 1 211/4 هم()پمابنری به  صو   خلمق  و  راش   

D3) 4 571/5 324/5 348/5 1 127/5 334/1 ) عتقمد  فن د در پرانش  وع  خلمقشم   

D4 تو  م ((   ا  بنقن ری  رتبمط مؤثن بم داگنSQ)( 238/3 452/5 832/2 1 333/5 252/5 3   

D5 ) 2 233/5 1 557/1 817/2 242/5 211/4 ))ر ست  و سلممت )رو    و ممل   

IR=0.01<0.1 
 

 در عنمصدن  محلد وا ضنب حمص  بم  ست بن بن گنو  هن عنمصن ا  هم
 یهدم ژگداو  ا  ا هن رتبه تام ه و(   صل عو م ) خود سنگنو  وا 

 صدنعت درمدمل   ن  امدر گینییمتصدم و یتصر در مؤثن  شنمخترو  
 . ست آمر  7 جرو  در گم  نا  جا تم که گندد م مشخص  یبم کر ر
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بر اساس روش تحلیل سلسله  گیری مدیران مالی بانکیشناختی مؤثر تصمیمهای روانبندی ویژگی. رتبه1جدول 
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 بحث
آوری  طلمعدمت و همی حدوا  فدنسو بم توجه به پیشدنفت منوا ،  ا ا 

داگدن  روا بود   ینوی   سم   و  ا سویدرگمههمی  لکتنو ی  و  یما به
هدم و بم توجه به وضعیت  قتصمد کنو   و فضمی رقمبت  شرار بدین بم  

  ا بملدمتنی سهم به بن ی دستیمب  هممؤسسمت ممل  و تلمش تممم  بم  
رسر که وری و در همات سودآوری، به  ظن م منظور  فز ا  بهن بما ر به

 تنان دغرغهتوجه به مقوله  ینوی   سم   و   تخمب مران   لماق،  ا مهم
 عمم همی منمس    ان مران  ، گینیتصمیم  کهیطوربههم  بود  بم  
 بمشر.م   هر ف سمت به سمامم  یحصح درحنکت نگر رث  و کننر تعیین
 در  تانامدر ثبدمت  بدود کشور،   سمس مشکلمت  ا  کا حمضن، حم  در

 متثبد بده کده  عدو مل  ا  کدا و  سدت هدمبم   و  دولت همیسمامم 
 ن  امدر   تخدمب در  رشر ن  امر یخودمحور  ثن ا ر، م ضنبه  تانامر
 تنقیددق طوربه و مفتهاتوسعه ورهمیشک در (.24)  ست  متیعمل و  م یم
 مهمد  شدمخص مدران اد  گزان  در آ چه د یم موفق همیسمامم  در

 . سدت و بمورهدمی آاندر  وی درگرشدته وی موفقیدت شدود،م  قلمر د
در  مدران     تخمب ،(ن  ا   اجمله) توسعهدرحم  یکشورهم در متأسفم ه

 جندمح بده سیمس  و بستگ  مره ،  ژ د، قومیت،  سمس بن بنخ  مو رد،
 کمتدن کده درامفدت تدو   مد تأم    رک  بم و  ست بود  غین  و خم 
 و خلدمق   هدمیواژگ  به توجه و مران     تخمب در  ستگاشم  ا   شم 

همی که  ان  مدن در آاندر  بدن ی سدمامم  د رد وجود هم آ شنمخت رو  
منظور، در پژوه  حمضدن  نا. برسما خو هر شرهم مشک دولت  و بم  

  در مایدددمورد  و مدددؤثن شدددنمخت رو   هدددما واژگ سدددع  شدددر، 
بم در  ظدن گدنفتن  قد  میدم ج   ی مران   ممل  بم ک همینیگمیتصم

هم در هن ی گندد تم ضنورت رعمات آ بنررتبهشنمسما  و   یرفتمر حنفه
 حنفه مورد تأکیر قن ر گیند. 

 قد  متغیدن  اعند هم  شم  د د فنض  و  تحقیدق  تماج آامو  فنضیه
گینی  ی، در تدأثین فمکتورهدمی ور ثتد  بدن تصدمیممیم ج   خلمق حنفه
بمشر. رد شر  ان بدر   معنمسدت کده  خلدمق د ر م مران   ممل  ، معن 

ی مران    ق  نیگمیتصمی ور ثت  و همشمخصهر بطه میم   ی در حنفه
خدم  وندین مدر   طوربدهپژوهشد  کده   گنوه. کنر  مونر     افم 

ا  هدمپژوه به  تدماج  تو   م رتبمط  ر  پشتیبم   کنر وجود  ر رد  مم 
ی ور ثتد  بدم هدم ژگداوو  بم خلمقی ور ثت  هم ژگاوکه بن ر بطه میم  

 شمر  کند. بنمبن ان  ان امفتده بدم  تدماج بنخد   رد ر ریتأکی نیگمیتصم
ی رد  حنفده بم خلدمقی ور ثتد  ر  هدم ژگاوکه ر بطه بنخ   همپژوه 
 (. 21و  22همسو  ست )   رکند 

قن ر  نشاموردپر تماج  شم  د د ر که فنض دو  ، سو  و وهمر  تحقیق 
مع  ی شخصدیت ،  کتسدمب  و  جتمدهدم ژگداوگنفت بدران معندم کده 

ی مدران   ر  بدم توجده بده  قد  میدم ج   خلدمق نیگمیتصدم تو  نر م

 عوامل اصلی
وزن عوامتتتل 

 اصلی

عوامتتتتل 

 فرعی

وزن محلی عوامتل 

 فرعی

وزن 

 نهایی

رتبتتتتتته 

 اولوی ()

A ( ) 143/5 فمکتورهمی ور ثت 

A1 513/5 515/5 13 

A2 273/5 533/5 12 

A3 331/5 548/5 7 

A4 322/5 541/5 3 

B( ) 331/5 فمکتورهمی شخصیت 

B1 583/5 533/5 12 

B2 217/5 151/5 2 

B3 531/5 531/5 14 

B4 242/5 537/5 3 

B5 153/5 543/5 11 

B6 111/5 544/5 15 

B7 534/5 537/5 13 

C( ) 331/5 فمکتورهمی  کتسمب 

C1 144/5 547/5 8 

C2 231/5 531/5 4 

C3 331/5 115/5 1 

C4 122/5 521/5 1 

C5 573/5 521/5 18 

D (  فمکتورهمی  جتممع) 135/5 

D1 511/5 558/5 21 

D2 413/5 524/5 2 

D3 571/5 553/5 25 

D4 252/5 527/5 17 

D5 233/5 535/5 11 
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 طوربدهپژوهشد  کده   گنوهقن ر دهنر.در  انجم  یز  نیتأثی تحت  حنفه
بده  تدو   مخم  ونین مر   رتبمط  ر  پشتیبم   کنر وجود  ر رد   مم 

 و بم خلمق  شنمخترو  ی هم ژگاوا  که بن ر بطه میم  همپژوه  تماج 
 شمر  کند. بندمبن ان  رد ر ریتأکی نیگمیتصم  بم شنمخترو  ی هم ژگاو

ی هدم ژگداو کنندر مدکده بیدم   همپژوه بم  تماج بنخ   هممفته ان ا
د ر در  نیتدأثی نیگمیتصدمی و  حنفه  و  جتممع  در  خلمق شنمخترو  

 ( 28و  27همسو  ست. )
پدژوه  مبند  بدن در ک  ،  تماج بن ی پمسخگوا  بده پنسد   صدل  

که در   یحنفهبم در  ظن گنفتن  خلمق شنمخت ، هم رو  تنان واژگ مهم
کده    درآ بمشنر؟ حمک   ا مران   ممل  مؤثن  ست، وه م گینی تصمیم

 نیتدأث هدمآ ی نیگمیتصمی توسط مران   ممل  بن   حنفهرعمات  خلمق 
ی مران   مدمل   قد  گینتنهما  در تصمیم ی بهد شته،  مم  خلمق حنفه

 ر شددته بلکدده فمکتورهددمی شخصددیت ،  کتسددمب  و  جتمددمع   یددز در 
همی  قد  مدؤثنی خو هندر د شدت. تمئیدر فنضدیه هدمآ گینی تصمیم

هدمی  کتسدمب  مورد ظن مبین  ان آ   ست که شن اط محیط  و واژگ 
هدددم در هدددمی ور ثتددد  آ مدددران   مدددمل  تدددأثین بیشدددتنی  ا واژگ 

  شم  خو هر د شت.هماگینیتصمیم
هم بددن ی پمسددخگوا  بدده پنسدد  دو  پددژوه   تددماج آامددو  فنضددیه

ی همینیگمیتصمشنمخت  مؤثن در همی رو  بنری مؤثنتنان واژگ )رتبه
 نیدمتغ 3دهدر کده بمشدر؟(  شدم  م مران   ممل  بدم ک  ، وگو ده م 

مس  ی منهمینیگمیتصمشنمخت  اان به تنتی  بیشتنان تأثین ر  در رو  
 :  رد شتهمران   ممل  بم ک  

مرانات پنوژ ، منمبع   سم   و مرانات )  سمامم تو  ما  در مرانات  -1
 منمبع(.

 تو  ما  کنتن ،  ستنس و فشمر رو     مش   ا شغ (.)  فس عتممدبه -2
 پرانی  فن د.د شتن  حسمس مسئولیت -3
مسدمئ  در ر سدتمی همی  وآور  ده بدن ی ح ر   همی درامفتنتو  ما  -4

 رسیر  به  هر ف.
 هم.پمابنری به  صو   خلمق  و  راش -2
در  ظن گنفتن آثمر  جتممع   مش  ) بین  ممل  و غینممل تو  ما  پی  -1

  ا تصمیم قب   ا   جم  آ (.

و د شتن دارگم  رو  شنمس  و روحیه  (EQ) هوش هیجم   و پشتکمر -7

منظور ( بدهSQ) ط مدؤثن بدم داگدن  داپلممس  و تو  ما  بنقدن ری  رتبدم
 تعمم  مطلوب.

 رو    و ممل (.) ر ست  و سلممت -8
سمای راس  و بماد  تصدمیممت تو  ما  در مر ) پرانی  فن دراس  -3

 مختلف(.
همی ممل  رفتدمری آمر   ا  ان پژوه  مطمبق بم  ظناهدستهمی بهامفته

 گر ر  ، علمو  بنسنمماهگینی مران   و د رد در تصمیم ست که بیم  م 
فمکتورهمی  و همرگم اد یکسنا ، طلمعمت و بم در  ظن گنفتن سود و بماد 

  ادن (23.)دهدرتدأثین قدن ر م  تحتر   همشنمخت   یز، تصمیم آ رو  

 در ر  سدودمنری  طلمعمت تو  رم  علم  دستمورد ا  عنو  به موضوع

تدد  و خصوصدد ( و همی دول ختیددمر مددران    رشددر )بددم ک  و شددنکت

گر ری همی مدران   سدنمماهگینیبدن مبندمی تصدمیم که گر ر  سنمماه
عنو   که بم  ستفمد   ا  تماج  ان تحقیدق بدهطوریبه دهر. قن ر کننر،م 

مرل   ا متغینهدما  رو  شنمسد  مورد یدما در   تخدمب مدران   مدمل  و 
بدم ک  و  گزان   ینوهمی جرار و  زدا  کند   دارگم  مران   عدمل 

گر ر     سم   به کمربند رو  شنمس  و ممل  رفتدمری در مدرانات سنمماه
 همی مدؤثنتن در سدمامم  مهیدم گدندد.سدما تصدمیممنمبع   سدم  ، امینه

   جدم  بدن ی ر  جرادری همی ادر  تو  درم  پدژوه   تدماج ،تادر هم

  ممار. پیشنهمد رفتمری حوا  ممل  در جرار یهمپژوه 

 

 گيرینتيجه
ی توسدط مدران    حنفهرعمات  خلمق که   ست آ  م گنیب پژوه  جا تم

 نگدر ریتأث هدمآ توسدط  شدر گنفتهی هممیتصمممل  ، بن  وع و کیفیت 
  و شدنمخترو  ی هدم ژگداوی در کندمر  حنفه. به بیم    خلمق بمشر م

قن ر دهدر.  نیتأثی مران   ر  تحت نیگمیتصم شرتبه تو  ر م جتممع  
 ی ا  مران بستگ  کممل  به مو رد اان د رد:  نیگمیتصم ش  ب

  طلمعمت  که در  ختیمر د رد.
 .شود م  و خلقیمت که بم آ  شنمخته شنمخترو  ی هم ژگاو

 پمانر  ست.  همآ ا  که به هم راش
ی   تظدمر  حنفهی نیگمیتصما   عنو  بهویزی که جممعه  ا وی 

 د رد. 
ی هدم ژگداودر پژوه  حمضن،  شر   جم ی بنرهرتبهمچنین بن  سمس 

 فس، تو  دما   عتممدبه ی مران   ممل ،نیگمیتصمدر  مؤثن  شنمخترو  
 مفتنادددرهددمی رو  دد  و هددوش هیجددم   تو  ما  مددرانات  سددتنس،

 (  نمملیغ  )شنمخترو  متغینهما   تنانمهم  اجملههمی  وآور  ه، ح ر  
  ثنگدر رتوسدط مدران   مدمل    تخمذشدر  ی هممیتصم ست که در  وع 

 .بمشر م
 

 های اخلاقیملاحظه
 ید ر مم تمورد ستفمد   مبعدمن معنف  بم ، دخالق   دص  حمضن مقملۀ در

و ست شر   شمند   ندمحت رمدثآ ؤلفیندم یودمعن قدحو  تدعمار علم 
 موردتوجده همآ و حفظ  سن ر  کننرگم شنکتدر کنمر آ  رضمات کمم  

 ن ر گنفت. ق
 

 هنام واژه
 Financial decisions .1 تصمیممت ممل 
 Capital construction .2 سمختمر سنمماه

 Financing .3 ممل  نیتأم
4. Capital assets pricing theory 

ی هاسنممی هما د ر ی گر رمتیقتئوری   

 Arbitrage pricing theory .5 ی آربیتن ژگر رمتیقتئوری 
 Option pricing theory .6 تیمر معمملهی  خگر رمتیقتئوری 

 Human psychology .7 رو  شنمس    سم  
 Risk and return .8 راس  و بماد 

 Ethical principles .9  صو   خلمق 
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 Professional ethics .10 ی حنفه خلمق 
 Privacy .11 ر اد ری

 Integrity .12 درستکمری
 Impartiality .13  طنف ب

14. Organizational commitment 
  ر سمامم  تعه

 Qualification .15 صلمحیت
16. Respecting the right of stakeholders 

  فعم یذرعمات حقوق 
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