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 .1گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ،کردستان ،ایران
 .2گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری ،دانشگاه کردستان ،ایران
(تاریخ دریافت ،79/30/03 :تاریخ پذیرش)79/30/03:

چکیده
زمینه :با تشديد رقابت بنگاه های اقتصادی ،ضرورت دسترسي اطلاعات با کيفيت حسابرسي جهت سرمايهگذاری بهينه دو چندان شده است.
در اين بين ،شناخت مؤلفههای حسابرسي و ميزان پايبندی حسابرسان به معيارهای والای اخلاقي و مهارت مالي مديران ،ميتواند ارزش
شرکت را دستخوش تغيير و تصوير مطلوبي از شرکت را در ذهن ذينفعان صورتهای مالي ايجاد نمايد .پژوه حاضر به پي بيني ارزش
شرکت بر اساس مؤلفه های حسابرسي و رفتار اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هوش مالي مديران ميپردازد.
روش :پژوه حاضر توصيفي  -همبستگي است .جامعه آماری شامل شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای
 1831تا  1831ميباشد .حج نمونه  111شرکت که با روش حذف سيستماتيك انتخاب شدهاند .متغير رفتار اخلاقي حسابرسان و هوش مالي
مديران با پرسشنامه سنجيده شده و ارزش شرکت و مؤلفههای حسابرسي با استفاده از دادههای صورتهای مالي شرکتها اندازهگيری شده
است .تحليل دادهها بر اساس رگرسيون چندگانه و لجستيك انجا شد.
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یافتهها :مؤلفه های حسابرسي (واحد حسابرسي داخلي ،شهرت مؤسسه حسابرسي ،مدت تصدی حسابرس ،تخصص حسابرس در صنعت و
اظهار نظر حسابرسي) و رفتار اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هوش مالي با پي بيني ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری دارند.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد که رفتار اخلاقي حسابرسان پيامدهای مستقيمي بر ارزش شرکت دارد .همچنين مديران با هوش مالي خود
ميتوانند ارزش شرکت را با بهبود محيط اطلاعاتي از طريق انتخاب حسابرس متخصص ،شهرت مؤسسه حسابرسي ،وجود حسابرسي داخلي،
دوره ی تصدی حسابرس و تلاش در راستای ارائه اظهار نظر مطلوب حسابرس افزاي دهند.
کلید واژگان :ارزش شرکت ،رفتار اخلاقي ،مؤلفههای حسابرسي ،هوش مالي

سرآغاز
ارزشآفريني است که مورد توجه سهامداران بارای ارزشگاذاری واحاد
تجاری است( .)1حسابرسان به عنوان گواه ،اعتبار اطلاعاات در اختياار
سرمايهگذاران را افزاي مايدهناد افازاي دقات ،کيفيات و اعتباار
اطلاعات ارائه شده ريسك اطلاعاتي را کاه و موجب تقاضاای نار
بازده کمتری از ساوی سارمايهگاذاران خواهاد شاد بناابراين کيفيات
حسابرسي1از طريق کاه هزينه سرمايه باعث افزاي ارزش شارکت
خواهد شد(.)2
حداکثر سازی ارزش بنگاهها (رفتار اقتصاادی) بايساتي تاوب باا لحاا
رفتارهای اخلاقي 2باشد.

تحولات دههی اخير ،شرايط نوين اقتصادی را به ارمغان آورده است .از
جمله اين تحولات ميتوان به تشديد رقابت ،تغييرات محيطي بنگاههاا،
توسعه تکنولوژی و فناوری ،توسعه اقتصاد مبتناي بار دانا  ،پار رنا
شدن مسئوليتهای اجتماعي و در نهايت نگرشهای اخلاقي اشاره کرد.
با اثرگذاری و تعميق اين مؤلفههای جديد در اقتصااد باه ها پيوساته
جهاني ،ديدگاههای سهامداران نسابت باه مفهاو ارزش بنگااه تغييار
اساسي يافته و ديگر از منظر سهامداران ،داراييهای مشهود و نقدينگي،
منشاء اصلي ارزش بنگاه را تشکيل نميدهند و عواملي همانند داراياي-
های نامشهود و الگوی نوين سازمانااااي ،مبتني بر استراتژی مداری و
نويسندۀ مسئول :نشاني الکترونيکيata.mm@iausdj.ac.ir :
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از ديدگاه کلي اصول اخلاقي را ميتوان در مقاا مجموعاهای از ارزش-
های معنوی تعريف کرد .يکايك ماا چناين مجموعاهای از ارزشهاا در
خويشتن خوي داري اما ممکن است باه وجاود آن جاهال باشاي (.)8
وظيفه اصلي حرفاه حسابرساي 8اعتبااردهي4و اعتباار افزاياي در زميناه
گزارشگری مالي است( .)4و بادون رفتاار اخلااقي ،جايگااه ايان حرفاه
متزلزل است( .)1در واقع حسابدهي1عرصهای اسات کاه باه شادت بار
اعتماد و انجا مسئوليتهای اعتباری اساتوار اسات ،اهميات گنجانادن
قضاوت اخلاقي1در حرفه حسابداری روشن اسات( .)1اماا در دو دهاهی
اخير چال عمدهی ذينفعان صورتهای مالي گرفتار شدن در حصااری
از رسواييهای مربوط به انجا موارد خلاف قواعاد حساابداری از ساوی
مديريت و تقلب حسابرسان (پديدهی شکست حسابرسي ) 7است .انارون
و ورلاادکا از جملااه شاارکتهااايي هسااتند کااه دارای رويااههااای
غيراخلاقي3بودهاند بررسيها نشان داد که تضاد منافع در درون شرکت و
حسابرسان ،ارائه همزمان خدمات حسابرسي مستقل و مشاوره ماديريت،
موجب سقوط اخلاق3حرفهای حسابرساان و از دلايال اساساي فروپاشاي
بوده است .اين رسواييها باعث شده که رعايت اخلاق حرفهای در حرفه
حسابرسي مورد تردياد قارار گرفتاه و شاهرت و مشاروعيت موسساات
حسابرسي نيز در معرض خطر است( .)7در هر ساازماني اثاربخ تارين
دارايي برای ارتقاء بازدهي ،نياروی انسااني کارآماد اسات لاذا ،تجهياز
مديران به مهارتهای ويژه از جمله مهارت هوش مالي11برای مواجه باا
شرايط ريسك ،نوعي ارزش آفريني راهبردی محسوب ميشود .با وجاود
ابزارهای مالي جديد به منظور مديريت ريساك ،مشاکلاتي کاه طاي دو
دهه اخير مديريت بنگاههای اقتصادی ايران با آن مواجه شدهاند ،نشاان
ميدهند کاه ماديران بارای شاناخت و درک بهتار شارايط ريساك در
سازمان علاوه بر مهارتهای عُقلايي به مهارتهاای شاهودی باه وياژه
هوش مالي نيز نياز دارند .هوش مالي دان و مهارتهايي اسات کاه از
طريق درک اصول مالي و حسابداری در دنيای تجارت حاصل ميشاود-
( .)3در واقع رابطهای بين هوش مالي و رفتارهای افراد وجود دارد .ابعااد
چهارگانه هوش مالي از نظر نايت و برمن عبارتند از :درک مباني 11درک
هنری ،12درک تحليلي18و درک کلان .)3(14تحليلهای صحيح ،شاناخت
و پي بيني روندهای کلان ،از مه ترين شاخصههای مديران کاريزما باه
شمار ميرود و هوش مالي ابزاری برای سانج تواناايي حال مساائل
ماااالي و بخشاااي از شاخصاااههاااای ماااديران دارای شخصااايت
کاريزماتيك11هست(.)11
در تحقيقي چرخ حسابرس ،تجربه و تخصص حرفهای او بار کيفيات
حسابرسي بررسي و مشخص شد که چرخ اجباری حسابرس ،موجاب
بهبود کيفيت حسابرسي ميشود ،البته به شرط آنکاه حساابرس درسات
کاری و صداقت مديريت را باور داشته باشد( .)11در پژوهشي با موضوع
اثر رفتار اخلاقي مديريت و رابطهکاری يك حسابرس با سرپرست خود بر
روی تمايل حسابرس به رفتار غيار اخلااقي مشاخص شاد کاه عوامال
محيطي بر نحوه عمل حسابرس در تبعيت از اساتانداردهای حسابرساي
مؤثر است( .)12در پژوهشي با موضاوع حسابرساي داخلاي منباع رفتاار
اخلاقي ،اثر بخشي و کارايي در واحدهای کاری مشخص شد که توجه به

ظرفيت حسابرسان داخلي به عنوان يك مهارت ،منبع و رفتار اخلاقي باه
واحد مورد حسابرسي در بهبود اخلاقي ،بازده و اثربخشي سازمان کماك
ميکند( .)18در تحقيقي با بررسي رابطه هوش ماالي باا ساوگيریهاای
رفتاری منتخب سرمايهگذاران بورس مشخص شد که رابطاه معکوساي
بين هوش مالي و سوگيریهای ماورد بررساي دياده مايشاود( .)14در
پژوهشي با بررسي سرمايه فکری و برآيندهای محيطي بر رفتار اخلااقي
حسابرسان مشخص شد که برآيندهای تصمي و ها نيات ماديران بار
حساسيت اخلاقي حسابرسان دارای سرمايه فکری بالا ،برآيندهای تصمي
بر قضاوت اخلاقي حسابرساان دارای سارمايه فکاری بالاا تاأثير داشاته
است(.)11

نگاره  :6مدل مفهومی پژوهش
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اين تحقيق از نظر هدف ،تحقيق کاربردی و از نظر جماعآوری دادههاا،
تحقيق توصيفي-همبستگي ميباشاد .جامعاه آمااری پاژوه حاضار،
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طاي ساالهاای
 1831تا  1831است که در طي اين دوره عضويت خود حفظ کاردهاناد.
 111شرکت به عنوان نمونه با استفاده از روش حذف سيتماتيك انتخاب
شدند .ويژگيهای جمعيت شناختي نشان ميدهد  71/3درصد( 73نفار)
از پاسخگويان گروه رفتار اخلااقي مارد و  23/1درصاد پاساخگويان زن
( 82نفر) ميباشند .همچنين  14/1درصد ( 71نفر) از پاسخگويان گاروه
هوش مالي مرد و  81/1درصد پاسخگويان زن ( 83نفر) ميباشاند3/2 .
درصد ( 3نفر) از پاسخگويان در گروه رفتار اخلااقي دارای مادرک فاوق
ديپل  11 ،درصاد( 11نفار) از پاساخگويان دارای مادرک کارشناساي و
 41/3درصد( 41نفر) کارشناسي ارشد و بالاتر ميباشاند .همچناين 11/3
درصد( 12نفر) از پاسخگويان گروه هوش مالي دارای مدرک فوق ديپل ،
 41/1درصد( 11نفار) از پاساخگويان دارای مادرک کارشناساي و 48/1
درصد( 43نفر) کارشناسي ارشد و بالاتر ميباشند 83/1 .درصد ( 48نفار)
از پاسخگويان گروه رفتار اخلااقي دارای ساابقه فعاليات زيار  11ساال،
 23/1درصد( 82نفر)  11تا  21سال و  81/3درصاد( 81نفار)  21تاا 81
سال دارند .همچنين  83/2درصد ( 42نفر) از پاسخگويان گاروه هاوش
مالي دارای سابقه فعاليت زير  11سال 41/1 ،درصد( 11نفار)  11تاا 21
ساال و  11/4درصاد( 13نفار)  21تاا  81ساال دارناد .ابازار گااردآوری
اطلاعاات در ايان پاژوه پرسشانامه و دادههاای صاورتهاای ماالي
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اين نتيجه بر اين موضوع دلالت دارد که مديران با مهارتهای مالي خود
ميتوانند از طريق شناخت مؤلفههای حسابرسي ،هزينه سرمايه شرکت
را تعديل و ارزش شرکت را افزاي دهند .واحد حسابرس داخلي مي-
تواند در تعياين ناوع ،زمانبنادی اجارا و حادود روشهای حسابرسيِ
حسابرس مستقل مؤثر و کيفيت حسابرسي را بهينه کند .موسسات
بزرگ و معتبر(مانند سازمانحسابرسي) همواره نگران حفاظت از
سرمايهگذاری در سرمايه بي بديل شهرت موسسه هستند و انگيزههای
بيشتری برای عرضه يك حسابرسي با کيفيت نسبت به ساير حسابرسان
را دارند .تغيير دورهی تصدی حسابرس نيز ميتواند منجر به از دست
رفتن شناخت نسبت به عمليات صاحبکار ،کاه اثربخشي حسابرسي و
هزينههای سنگين حسابرسي نخستين شود .همچنين حسابرسان
متخصص صنعت ميتوانند دان و تخصص مختص صنعت را توسعه
داده و به سرعت با عمليات صاحبکاران آشنا و کيفيت حسابرسي را
افزاي دهند و در نهايت اين که ارائه اظهار نظر غيراستاندارد حسابرسي
ريسك ارائه اطلاعات شرکت را بالا برده و منجر به افزاي هزينه -
سرمايه شرکت ميشود.

شرکت ها است .پرسشنامه رفتار اخلااقي حسابرساان شاامل 81گوياه و
پرسشنامه هوش مالي شامل 21گويه ميباشد که در آن بارای سانج
رفتار اخلاقي حسابرسان و هوش مالي استفاده ميشود .سطح اندازهگيری
پرسشنامه فاصلهای و بر اساس مقياس  1درجه ليکرت ميباشد .بررسي
پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفایکرونبا بود که برای پرسشنامه رفتار
اخلاقي  1831و برای پرسشنامه هوش مالي  1831بدست آمد .در نهايات
بعاد از جماعآوری اطلاعاات باا اساتفاده از ارزش افازوده اقتصاادی  iاز
رگرسيون چند متغيره برای تخمين مدل استفاد شده است.

یافته ها
نتايج جدول  1نشان داد که مؤلفههای حسابرسي ،رفتار اخلاقي
حسابرسان و هوش مالي مديران ميتوانند ارزش شرکت را پي بيني
کنند .در ادامه نق تعديل کنندگي هوش مالي مديران بررسي ميشود.
نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره در جدول  2نشان ميدهد
که مؤلفههای حسابرسي(حسابرسي داخلي ،شهرت ،دوره تصدی،
تخصص و اظهار نظر حسابرسي) با تأکيد بر هوش مالي مديران در
سطح معناداری کمتر از  1/11رابطه مستقيمي با ارزش شرکت دارند.

جدول  :6نتایج آزمون مدل اول تحقیق در سطح دادهها
نماد

Standard

β

t

p-value

جز ثابت

C

1/1288

-1/1181

-4/4813

1/1111

واحد حسابرسي داخلي

IAU

1/2121

1/4813

2/1871

1/1823

شهرت موسسه حسابرسي

AUDITOR

1/2373

1/1121

2/2171

1/1423

دوره تصدی حسابرس

TENURE

1/1214

1/8112

2/3711

1/1848

تخصص موسسه حسابرسي

SPX

1/8111

1/7111

2/2813

1/1131

اظهار نظر موسسه حسابرسي

DOPINION

1/2148

1/1711

2/1714

1/1111

رفتار اخلاقي حسابرسان

BAU

1/1473

1/1311

4/1328

1/1271

هوش مالي مديران

IFM

1/1174

1/8131

8/1431

1/1433

اندازه بنگاه

FIRMSIZE

1/2121

1/7844

8/1213

1/1118

تحقيق و توسعه

RD

1/1328

1/2132

2/2111

1/1181

سود آوری

PROFITABLE

1/1113

1/1411

2/4117

1/1111

درماندگي مالي

FD

1/1113

-1/1184

-8/3373

1/1113

عمر شرکت

AGE

1/8338

1/1231

2/1111

1/1132

اتو رگرسيو مرتبه 1

)AR(1

1/1111

1/1883

3/4811

1/1111

اتو رگرسيو مرتبه 2

)AR(2

1/1231

1/1311

8/2233

1/1118

متغیرهای پژوهش
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ضريب تعيين

= %11

و همچنين التزا عملي باه رعايات اصاول اخلااقي ،مطلوبيات کيفيات
حسابرسي بهتر شده و در نهايت منجر به افزاي ارزش شرکت خواهاد
شد .همچنين با توجه به جدول  2رفتار اخلاقي حسابرسان باا تأکياد بار

همچنين با توجه به جدول  1رفتار اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هاوش
مالي مديران رابطه مثبت و معناداری با ارزش شارکت دارد .در واقاع باا
افزاي هوش مالي مديران و بهبود رفتار اخلاقي و حرفهای حسابرساان
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کيفيت حسابرسي بهتر شده و در نهايت منجر به افزاي
خواهد شد.

هوش مالي مديران رابطه مثبات و معنااداری باا ارزش شارکت دارد .در
واقع با افزاي هوش مالي ماديران و بهباود رفتاار اخلااقي و حرفاهای
حسابرسان و همچنين التزا عملي به رعايت اصول اخلااقي ،مطلوبيات

ارزش شارکت

ضريب تعيين

= %11

* معناداری در سطح ()α ≥ 1/11

پيشنهاد ميشود در ادامه اين پژوه  ،در تحقيقي ضامن بررساي سااير
عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقي و همچنين ديگر مؤلفههاای حسابرساي باه
بررسي و مقايسه سه مديران و حسابرسان در ايجاد ارزش برای شرکت
پرداخته شود.

بحث
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بين مؤلفه های حسابرساي و رفتاار
اخلاقي حسابرسان با تأکيد بر هوش مالي مديران رابطه است .نتايج اين
پژوه نشان داد با بهبود هاوش ماالي ماديران باه عناوان ياك نيااز
امروزی برای شرکتها ،شناخت مؤلفههای حسابرساي و تعهاد و الازا
حاسابرس باه رعايت اصول رفتاری اخلاق(راز داری ،صاداقت )....ارزش
شرکت افزاي خواهد يافت .اين نتايج ،يافتههای محققين ديگری را که
به نوعي مستقي يا غير مستقيي بر روی اين ارتباط مطالعه کرده بودناد
مورد تاييد قرار داد(  12 ،2و .) 13
بنابراين پيشنهاد ميشود که مديران شرکتها با افازاي مهاارتهاای
مالي خود بستر مناسبي برای تبيين و ارزشگذاری مؤلفههای پي بيناي
کنندهی ارزش شرکت فراه کنند .همچنين پيشنهاد ميشود ساازمان-
های حاک بر حرفه حسابرسي ضمن برگازاری دورههاا و کارگااههاای
مدون قوانيناخلاقي به طور خاص و متاوالي ،ابزارهاای تشاويقي بارای
حسابرسان متعهد به معيارهای والای اخلاقي در نظار بگيرناد .در پاياان

نتیجهگیری
از نتايج تحقيق ميتوان نتيجهگيری نمود کاه ماديران باا مهاارتهاای
چندگانااه هااوش مااالي اياان پااژوه در صااورت اسااتفاده از خاادمات
حسابرسي مؤسسههای باا شاهرت بالاا ،خادمات حساابرس متخصاص
صنعت ،تلاش در راستای اظهار نظر مقبول حسابرسي و با افزاي دوران
تصدی حسابرس ،هزينه سارمايه را کااه و ارزش افازوده اقتصاادی
بيشتری را برای شرکت به ارمغان آورند .همچنين نتيجهگيری ميشود با
بهبود مهارتهای ماالي ماديران ،رفتاار اخلااقي حسابرساان منجار باه
افزاي ارزش شرکت ميشود.

676

فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري ،سال شانزدهم ،شماره 1011 ،1

متغیرهای پژوهش
جز ثابت
واحد حسابرسي داخلي
شهرت مؤسسه حسابرسي
دوره تصدی حسابرس
تخصص موسسه حسابرسي
اظهارنظر موسسه حسابرسي
رفتار اخلاقي حسابرسان
هوش مالي مديران
واحد حسابرسي داخلي با نق ميانجي هوش مالي
شهرت مؤسسه حسابرسي با نق ميانجي هوش مالي
دوره تصدی حسابرس با نق ميانجي هوش مالي
تخصص مؤسسه حسابرسي با نق ميانجي هوش مالي
اظهار نظر مؤسسه حسابرسي با نق ميانجي هوش مالي
رفتار اخلاقي حسابرسان با نق ميانجي هوش مالي
اندازه بنگاه
تحقيق و توسعه
سود آوری
درماندگي مالي
عمر شرکت
اتو رگرسيو مرتبه 1
اتو رگرسيو مرتبه 8

Standard
1/1111
1/1448
1/2814
1/1712
1/1183
1/1113
1/1214
1/1141
1/1833
1/8173
1/1181
1/1713
1/1211
1/1111
1/1718
1/1318
1/1381
1/1223
1/2172
1/2144
1/2138

β
-1/1348
1/2347
1/4131
1/1113
1/8313
1/1223
1/1232
1/1181
1/8111
1/3871
1/2233
1/4441
1/8881
1/2181
1/2141
1/1371
1/7124
1/8847
1/1831
1/1213
1/3143

t
-7/1814
2/1411
2/1231
2/1317
2/1411
2/1132
1/8213
7/3131
2/2443
2/3411
2/2138
2/1377
2/7111
2/8732
8/4117
2/2111
4/1111
-2/7281
2/3421
8/1121
8/7217

p-value
1/1111
1/1411
1/1171
1/1118
1/1833
1/1874
1/1111
1/1111
1/1132
1/1481
1/1271
1/1112
1/1474
1/1111
1/1111
1/1231
1/1111
1/1131
1/1878
1/1111
1/1112
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نويسندگان اين مقاله از تمامي بزرگواراني که در تکميل پرسشنامه ايان
. کمال امتنان و سپاسگزاری را دارند،تحقيق همکاری نمودند

واژه نامه
1. Audit quality
2 .Ethical behavior
3 .The audit profession
4 .Assertation
5 .Accountability
6 .Ethical judgment
7 .Audit failure
8 .Unethical procedure
9 .The fall of morality
10 .Financial intelligence
11 .Understand basics
12 .Artistic understanding
13 .Analytical understanding
14 .Great understanding
15 .Charismatic

کيفيت حسابرسي
رفتار اخلاقي
حرفه حسابرسي
اعتباردهي
حسابدهي
قضاوت اخلاقي
شکست حسابداری
رويه غير اخلاقي
سقوط اخلاق
هوش مالي
درک مباني
درک هنری
درک تحليلي
درک کلان
کاريزماتيك

References
1. Rappaport A. (1998). Creating shareholder value: a
guide for managers and investors revised and
updated. New York: The Free Press Publishers.
2. Hassas Yeganeh Y, Kazempoor E. (2013).
Relationship between auditory skills level and
sensitivity and ethical judgment. Experimental
Accounting Research; 3(10): 53-70. (In Persian).
3. Mehrani S, Naeimi M. (2003). The ethics theory
and the effect of pressure on the budget for the
independent auditors. Journal of Accounting and
Auditing; 10(32): 61-43. (In Persian).
4. Safar M. (2004). Iranian association of certified
public accountants, cod of professional ethics and
professional countinous training. Tehran/Iran: 1 st
Iranian Conference of Auditing, Iranian Association
of Certified Public Accountants. (In Persian).
5. Salak N. (2008). Ethics in accounting. Ethics in
Science and Technology; 4(1-2): 71-82. (In
Persian).
6. Salmanpanah N, Talebniya G. (2013). Study of
factors influencing selection of certified public
accountants of moral judgment. Journal of
Management Accounting Research. Available at:
www.thesixth/numbereighteen/fall. Accessed: 4
June 2016. (In Persian).

672

1011 ،1  شماره، سال شانزدهم،فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري

سپاسگزاری

مقاله پژوهشی کوتاه

 اصال اخلااقي امانتاداری،در اين پژوه با معرفي منابع مورد استفاده
.علمي رعايت و حق معنوی مؤلفينآثار محتر شمرده شده است

دکتر عطاالله محمدی ملقرانی و همکاران :پیش بینی ارزش شرکت بر اساس مؤلفههای حسابرسی و رفتار اخلاقی ...

;the audit. Ethics in Science & Technology
11(3):77-85. (In Persian).

19. Salehi T. (2016). The relationship between the
professional ethics of the auditor and the quality of

مقاله پژوهشی کوتاه
فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري ،سال شانزدهم ،شماره 1011 ،1

671

