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اخالقی شرکت و   هایارزش، ایحرفه اخالقی، تعهد  جوبین  رابطه

 رفتار حسابرسان بخش عمومی  با ایدئولوژی اخالقی 
 

 2تابنده صالحیدکتر، *1غالمحسین مهدویدکتر 

 .حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز گروه  .1
 گروه حسابداری، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان.  .2

 ( 99/ 20/2، تاریخ پذیرش: 19/11/98تاریخ دریافت:)

 

 

 غازسرآ 

ارتقاا   بااا   هاا دولت.  است  بخش عمومی  جدانشدنی  بعد  پاسخگویی
روزهاا  لاکن  ایا . هساندد فشاار خود همواره تحت  کارایی  و  ور بهاه

اند و تا شدهها نسبت به قبل آگاهها  حنومتمادم در خصوص فعالکت
رساد. هاا گگوناه باه مصاا  مایمددند بداندد که مدابع حنومتعالقه

می ا  پاسخگویی در بخش عموزارهببخش عمومی ینی از ا  حساباسان
 و غکاماالیو   1یاعنبار عملنااد ماال   کدر تضم  ینقش مهمهسندد، که  

. دارندبه عموم مادم  نسبت دولت 3شفافکتو   2ییسطح پاسخگو  شیافزا
 هاا فعالکتدر  پایبدد بودن باه اخاال     بخش عمومیحساباسان  باا   
  مهم اسات. حسابدار  و  یحساباس  دانش  به اندازه داشن   روزماه   کار

حساباساان بخاش   بااا ولایاست   ضاور هاحافههمه  باا اخال   
، دارد اهمکت بکشانا روزماه   کارامور  در انجام    مدار اخال   ،عمومی

در ننکجاه،   .(1)  دارنادجامعه    افعدر حفاظت از مدمهمی  نقش    هاآن  اایز
  هاارفنارزیااا ( 2ت )از سو  حساباساان ضااور  اسا  4رفنار اخالقی
باه دولات و   مادماعنماد    تواندمی  عمومیحساباسان بخش    غکااخالقی
  .(3)را کاهش دهد عمومیخدمات 

 
 

 
ارائاه  5یاخالق گکا تصمکم ددیفاا از الگویی، (4)  یابیاخال  بازار  هینظا
از آن اسانفاده  یمعضل اخالق  کیبا  ه  ه مواجهدگام  در    افاادکه    دهدمی
اقادامات  ،یاخالقا  محناوا مشامو  موقعکات ااد در یاکفاا:  کدددمی

. ساس  باا اسانفاده از دناگکامیدر نظاا  حل مشانل     را باا  مخنلفی
 یمخنلف  ها گزیده  ،وظکفه شداخنیو    یشداخن   ید  یاخالق   نادهایرو

 یقضااوت اخالقاانجام  ه  فاد را قادر ب  هاارزیابی   ی. ادددکمی  یابیرا ارز
ی اخالقا گکا تصامکمباا  تأثکاگااارگهار عامل  . در ای  نظایهسازدمی
 طکمحا  ،صادعت  طکمحا  ،یفاهدگا  طک: محاشاده اساتمشخص  افااد  
 و آدابو  هاارزشبه  یااافاهدگ طک. محیشخص  اتکو خصوص   یسازمان
 رسوم و آدابو  هاارزشصدعت به  طک، محدارداشاره  سازمک   کی  رسوم

 و آدابو  اهاشارزباه   یساازمان  طکمح  ،مابوط استصدعت  خاص یک  
 باه یشخصا اتکخصوصا اسات وساازمان ماباوط یاک  خااص    رسوم
 مطاا ایا  پاساش    ،بداباای   .(4)گاددبامیفاد    کیخاص    ها ارزش
رابطاه  عماومیبخش رفنار حساباسان  باگهار عامل   یا ایآ  که  شودمی
 ؟دارد
 
 

 چکیده

پژوهش حاضاا بداباای ، به دولت و خدمات عمومی را کاهش دهد.  مادماعنماد  تواندمیساباسان بخش عمومی ح غکااخالقی  هارفنارزمینه:  
 .کددبارسی میرا  رفنار حساباسان بخش عمومی بااخالقی شاکت و ایدئولوژ  اخالقی  ها ارزش، ا حافهجو اخالقی، تعهد  رابطه بک 

در گکا  ناهنفاا باا اسانفاده از روش نمو 252تعداد  جامعه حساباسان بخش عمومیاز  توصکفی از نوع همبسنگی است. پژوهشروش  روش:
معاادتت سااخنار  باا  و روش Smartpls2 افازارنام هاا ازوتحلکل دادهیاهتجزاست. باا   نامهپاسش. ابزار پژوهش نداننخاب شد   دسناس

 ست.ا شدهاسنفاده و ضایب همبسنگی پکاسون جزئیرویناد حداقل مابعات 
و  شااکتاخالقای  هاا ارزش، ا حافهبک  جو اسنقال ، جو مااقبت، جو ضوابط، جو قوانک  و مقارات، تعهد دهد که میننایج نشان    ها:یافته
 ت.اسو  مثبتبک  نسبی نگا  و جو ابزار  با رفنار غکااخالقی رابطه  ،گدک هم. است دارمعدیی و با رفنار غکااخالقی رابطه مدف گااییآرمان
با رفنار غکااخالقی گامی مهم در جهت اعنال  حافه حساباسی در بخش عمومی است و  مؤثابهبود درک حساباسان از عوامل   گیری :یجهنت

 .باید مورد توجه سکاسنگااران قاار گکاد
 
 .ا ، جو اخالقی تعهد حافه ،اخالقی شاکت ، ایدئولوژ  اخالقی ها ارزش: واژگانلیدک

 ghmahdavi@rose.shirazu.ac.irنشانی النناونکنی:    نویسددۀ مسئو :
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گهار عامال جاو ( 4) یابیاخال  بازار هینظااز  به تبعکت    پژوهش   یدر ا
  دئولوژیااو  8ا حافاهتعهاد  ،7یشااکن  یاخالقا  هاا ارزش،  6یاخالق
 طکمحا نمایداده  یاخالقاجاو کاه  ،اسات شادهه گافندر نظا   9یاخالق
 یاخالقا  هاا ارزش  ،محاکط صادعت  نمایداده  ا حافاهتعهد    ،یفاهدگ
 طکمحا  نمایداده    یاخالقا   دئولوژیاو ا  یسازمان  طکمحنمایدده    یشاکن
 .است  فاد
اصاو  الگو   در رابطه باسازمان  کی  اعضا درک کلیبه    یاخالق  جو

درک    یااکاه    رودمیاننظار  .  اشاره داردسازمان    در  اننظارمورد    یاخالق
 اکساازمان تاأث   اعضاا  ی ها یک ازاخالقو رفنار    گکا تصمکمبا    کلی
اخالقی به ادراکات مشناک از رفناار صاحکح اخالقای و   وج  .(5)گااردب

بدااباای ،  .(6)اساتمابوط   ،ونه باید اداره شودایدنه موضوع اخالقی گگ
 هاروش،  هامشیخط  کدددهمدعن است که    کار   جوجو اخالقی نوعی  

 جو، پ  .(7) استسازمانی است که دارا  ننایج اخالقی  ها سکاستو  
رهبااان از . (8) دهادمیقااار  تاأثکااثابخشی سازمان را تحات   اخالقی

گاارند. ای  عامل با تأثکا میسازمان  ی  طایق عملناد خود، با جو اخالق
گاا گاه (. 2) سزایی دارداهدا  سازمانی و رفنار اعضا  سازمان تأثکا به

اماا   انادکادهارائاه    یعلما  نظا  ازجو اخالقی ممن     9(  5)پژوهشگاان  
 هاساازماندر  زیاا    یاخالقا  جاوکه پدج    دهدمینشان    یمطالعات تجاب

را باه مداافع مداافع خاود   آن افاااد  ردکاه    10ابزار   جو  است.  تاماسوم
دغدغه ، که 11مااقبت  جو؛  کدددمیمحافظت    دیگاان تاجکح داده و از آن

 اسات؛  بهناای همه در سازمان     باا  گه گکز   است کهاصلی آن ای   
 گکادمی  یمکخود تصم   که در آن ها فاد در سازمان باا  12اسنقال   جو
اسانوار  شخصای خاودش  هاارزش مبدا با  ی آنو نادرسن یدرسنکه  
و   کقاوان رودمایاننظاار  در آن از هاا شاخص کاه  13جو ضوابط؛  است
از کاه در آن 14جاو قاوانک  و مقاارات؛  کددرا رعایت    یسازمان  ها رویه
رفناار کدداد  ا حافه  مطابق با قانون و اسنانداردها  رودمیاننظار    افااد
(9.) 
وجاود  غکااخالقیرفنار  ما اع  باا  شناکب توانایی بالقوه  جو ابزار در  
محافظات  مداافع دیگاااناز نفاع خاود در بااباا   ها شاخص  اای؛ زدارد
انجااام  احنمااا افاازایش مطلوبکاات شخصاای باااا   ،بداااباای  .کداادمی
نشاان داد   (10)  کاهطور به.  (5)  یابادافزایش می  غکااخالقی  ها رفنار

  .است دارمعدیبک  جو ابااز  و رفنار غکااخالقی یک رابطه مثبت و 

اخالقای گکا  تصمکمبک  جو اخالقی مااقبت و ( 11)پژوهش    اساس  با
و   مثباتیاک رابطاه     کااسناالحسابداران در بخش خصوصی و عمومی  

باک  جاو  مثبتوجود رابطه آنان ننایج پژوهش  ،گدک هم.  است  دارمعدی
در ننکجاه،   .دهدمیاخالقی حسابداران را نشان  گکا   تصمکماسنقال  و  

جو اخالقی با رفنارها  غکااخالقی بک   سندت  کاد که  توان گدک  امی
باک  جاو اخالقای   (12)پاژوهش    اسااس  بادارد.  رابطه معنوس وجود  

قوانک  و مقارات و جو اخالقی مااقبت با اعنماد سازمانی رابطه مثبات و 
. اما باک  جاو اباااز  و اعنمااد ساازمانی رابطاه مدفای و است  دارمعدی
جاو اخالقای قاوانک  و کاه    توان بکان کااد. بداباای ، میتسا  دارمعدی

مقارات و جو اخالقای مااقبات باعاا کااهش رفنارهاا  غکااخالقای 
 دهاد.اما جو اخالقی ابااز  رفنارها  غکااخالقی را افزایش می  دشومی

 یرابطه مدف  کینشان داد که  در انگلسنان  (  13)  ننایج مطالعه  ،گدک هم
حساابداران وجاود   یااخالقکو رفنار غ  ک  و مقاراتجو اخالقی قوان  بک 
 .دارد
 فیاتعا اشحافاهفااد و    باک   قاو  یارتبااط  صاورتبه  ا حافهتعهد  
 کیاکاه  دهادمیدر اساناالکا نشاان ( 15)ننایج پژوهش  .(14)  شودمی

 رفنار اخاال  از همناران کمنا منعهد خود،  شناکمنعهد ب  ارکحساباس بس
، تعهد به حافه خود   سطح بات  با  افاادزیاا    .ددهمی  باوزاز خود  مدارنه  

 تا مداراناه  و رفناار اخاال   کاادهعمل    15ا حافه   طبق اسنانداردها
نناایج   ،همچداک .  رناددا  ا حافهتعهد    تاپایک سطو     بانسبت به افااد  
نویساددگان   .است  آمدهدستبه  (15،16،17،18،19)  اتمشابهی در مطالع

 ،ا حافاهکه افااد با سطو  بات  تعهد گافندد ننکجه  هاپژوهشدر ای   
 دهدد. غکااخالقی انجام میرفنارها   خود ا حافه ها قضاوتدر کمنا  
مشاناک   هاا ارزش  ای  تیهو  ،سازمان  یک  یشاکن  یاخالق  ها ارزش
  و حفا  اسانانداردها  جاادیکاه باه ا  کدادمیمادعن     را  آن   اعضا

باه  .(20) کدادمیکمک  ستدرنا  درست و کارها   کارها  منمایزکددده
 یاخالقا هاا ارزشاز  یبکتاک  یشاکن  یاخالق  ها ارزشعبارت دیگا،  

 غکارسامیو    یرسام  ا حافهرفنار    آئک سازمان و    کی  اانیمد  تکتک
 شانلاز طایاق    توانادمی  یشااکن  یاخالق  ها ارزشدر ننکجه،  .  است

، رفناار است هاسازمان موردنظا که ا گونهبه  فاد ها نگاش دادن به
 قایمدجا باه رفناار اخال خود نوبه بهقاار دهد که  تأثکارا تحت   یاخالق

 نناایج پاژوهش  .(18)  استو مقارات سازمان     ککارکدان مطابق با قوان
اخالقای شااکنی و رفناار  هاا ارزشباک   دارمعدیرابطه مدفی و (  21)

 .  دهدمینشان را  غکااخالقی حسابداران در آماینا
فااد را   یاخالقا   هاتصامکموجود دارد کاه    یاخالق   دئولوژیدو نوع ا
کاه   نادمعنقد  انیاگااآرمان.  گاایینسابیو    گااییآرماان:  ددهمیشنل  
فاد   یاخالق  ها تصمکم  دیکه با  د  وجود داراککتغ  غکاقابلکلی    قیحقا

وجاود   کلای  حقکقت  چکه  ندمعنقد  ایانگانسبی  کهدرحالید،  را شنل ده
 اساتوابسانه  یخیتاار بسانا ایابه فاهدگ، جامعه و  اتکندارد و اخالق

بخاش حساباساان    یتجاارب شخصا  نمایدده   یاخالق   دئولوژیا  .(22)
 ماورد  یاخالقا  سانمک، باه سیک نفاا  یاخالق   دئولوژی. ااست  عمومی
 گااآرماانافااد . (23)اشاره دارد   یاخالقها   مکتصماتخاذ  او در    اسنفاده

صادمه بزنداد. از طافای افاااد دیگااان کاه باه   دهدادنمیکار  انجام  
که ممن  است باا   ا بالقوه ها آسکبتفنا در مورد   جا به  گاانسبی

نناایج مطالعاات (. 24) گکانادمیدیگاان ایجاد شود، شااایط را در نظاا 
باعااا افاازایش رفنارهااا   گاایینساابیکااه  دهاادمینشااان ( 26و25)

وجاود  قویااً گاانسابی شادت  هب  افااد. زیاا،  شودمیغکااخالقی در افااد  
 عوامل موقعکنی بارسی دقکق و به  کدددمیو مقارات مطلق را رد     کقوان

اتخااذ شاود در باعاا می  دئولوژیااایا   ،پادازندمیعملناد   دخکل در
نشاان ( 27)کاهدرحالی .اشاددبتا گکاآسانرفنارها  اخالقی   و  هاتصمکم
فاااد ا  غکااخالقای در اباعا کااهش رفنارها  گااییآرمانکه    ددهمی
و مقاارات مطلاق    کقاوانپاایاا     گااآرماان  شدیداًفااد  . زیاا، اشودمی

اخالقای،   نظاا  ازباور دارند در صورت انجام عمال صاحکح  هسندد زیاا  
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شاود در اتخااذ باعا می   دئولوژیاای   ،  بکددددیگاان آسکب کمنا  می
   .باشدد گکاتاسخت رفنارها  اخالقی ها وتصمکم

 تواندمیحساباسان بخش عمومی    غکااخالقی   هارفنارنه  باتوجه به اید
عوامال  بارسایبه دولت و خدمات عمومی را کاهش دهد.   مادماعنماد  

باید حساباسان بخش عمومی   کدر بمدارانه کارها  اخال  موثا در انجام
هد  ای  پژوهش بارسی رابطه بک  جاو ،  بداباای مورد توجه قاار گکاد.  

ا ، و ایدئولوژ  اخالقی تعهد حافه  ،ها  اخالقی شاکتی، ارزشاخالق
 .با رفنار حساباسان در بخش عمومی است

 

 روش
 .کااارباد  اساات ها پژوهش لحاظ هاد  از ناوع حاضا از پژوهش
توصاکفی و از ناوع همبسانگی  هاا پژوهشای  پژوهش جز   ،گدک هم

بخاش  اساانحسابرا . جامعۀ آماار  پاژوهش حاضاا شودمیمحسوب  
. باا  تعکک  حجم نمونه با توجاه بااه ایدنااه دهددمیتشنکل    عمومی

. اسنفاده شاد  اولکاه  انحاا  معکار نمونه  از  حجام جامعاه مشخص نبود،
نفا از اعضاا  جامعاه توزیاع  30مکان بدی  صورت که، ابندا پاسشدامه  

فاماو  و باا اسانفاده از   (s)  با توجه به انحاا  معکار نموناه اولکاه  .شد

 پاژوهشباا  حف  سطح معداادار  ،  ] d2×s2n=(z/(2  [ کوه 

، (d) 1/0( و دقات درصاد  5)  یاشپااو سطح خطاا  قابل  (درصد  95)
تعکاک  شاد.  نفاا 252آماار   ۀ  جهت اخا از جامعا  کازموردنۀ  تعداد نمون
صاورت   باه  در دساناس  کا گبا اسانفاده از روش نموناه  ها  پاسشدامه

  حضور  توزیع شد.النناونکنی و مااجعه 
درصد ماد اسات.   1/71جمعکت شداخنی از پاسخ دهددگان    در اطالعات

درصد در رشانه حساابدار  اسات. از نظاا   4/71از نظا رشنه تحصکلی  
 3/7درصد مقطع ارشاد و    37درصد مقطع کارشداسی،    7/52تحصکالت  

 20در س   5/17 درصد مقطع دکنا  است. از نظا س  پاسخ دهددگان
 50تاا  41درصاد در سا   23، سا  40تا  31ر س  د 8/54ا ، س  30تا  

بدااباای ، بکشانای  فااوانای  سا  س  دارناد. 50سا  و مابقی بکشنا از 
ساا ،  15تاا  10ساا ، ساابقه کاار  40تاا  31مابوط باه گااوه سادی 

 تحصکالت کارشداسی، رشنه تحصکلی حسابدار  و جدسکت ماد است.
 .اساتاساناندارد   ها نامهپاساشوهش  در ایا  پاژ  اسانفاده  موردابزار  
در   مدظورهبا  ها ونامهپاساشروایی(  )حصو  اطمکدان از اعنبار    مدظوربه

 نظاانصااحبمزباور باا نظاا  ها نامهپاسشنظا گافن  شاایط ایاان،  
نکز از روش آلفاا  کاونباا   نامهپاسشتعدیل شد. باا  سدجش پایایی 

ایا   دهددهنشاان 1جدو  در  باا   ضایب آلفا  کاونننایج    .اسنفاده شد
 .از قابلکات اعنمااد تزم باخاوردار است پژوهشاما است که ابزار 

شاامل ساه بخاش   پژوهشای     در  مورد اسنفاده  نامهپاسشها   سوا 
بخاش دوم  ،خنیماباوط باه اطالعاات جمعکات شادااست: بخش او   

تعهاد ی، اخالقاشاامل جاو   دارا  گهار قسامت اسات کاهنامه  پاسش
پاساخ  .اسات یاخالق  دئولوژیو ا یشاکن یاخالق ها ارزش ،ا فهاح

اسات. جاو   ا گزیدهطکف لکنات هفت    اساس  باای  بخش     هاسوا 
باا   ا حافاهتعهاد  ،  (5)  نامهپاسشاخالقی محکط سازمان با اسنفاده از  

اخالقاای  هااا ارزش(، 28) توساط شاادهطااحی نامهپاسااشاسانفاده از 
از با اسانفاده  ایدئولوژ  اخالقی  و    (20)نامه  پاسشبا اسنفاده از  شاکت  
 10و  4، 15، 26که به تاتکب شامل (  29)  توسط  شدهطااحی  نامهپاسش

 دهددگانپاسخ از نامهپاسش  سومبخش  در  شد.  اندازه گکا سوا  است،  
بااسااس  و  ساداری  8   ی. ادهددپاسخ    یاخالق   ویسدار  8  به  خواسنه شد
، کاه سدجدمیرا    عمومیحساباسان بخش    یق، رفنار اخال(30)پژوهش  
باه   ایادها  شخصای،  ها  سازمان باا  تماس اسنفاده از تلف:  شامل
 یاسانفاده از دسانگاه کسا،  اجازهبدون    هدگام  زودخاوج    ایرفن     ساکار
، مجاازمقادار  ناهاار از    کاادن سااعت  تاطوتنی  ،یاهدا  شخص   باا

اساانفاده از  ،یمدایا تگاافن  مقااارا دهیااباا ناد غکاضاااور  خطاهاا 
در طاو    یماور شخصاپاداخن  باه ا،  یرسم  خارج از روا   ا هحساب

 بایاد  دهددگانپاسخ  . عمد  کار کمو  اجازه    کسب  بدون   ساعات کار
 نااتکلا   گزیداه  7  اسکمق  باحسب  در سداریوها را  شدهعدواناقدامات  
 تاااخالقی  کمنا باشد، رفنار او  دهددهپاسخهاگه امنکاز  :  کددد  بدد درجه
 .است

ساز  معاادتت سااخنار  باا ها از روش الگوو تحلکل دادهباا  تجزیه  
شاده اسنفاده  Smartpls2افازار  رویناد حداقل مابعات جزئای باا نام

 .است
 

 یافته ها
، شاامل تت سااخنار  دارا  ساه ماحلاه اصالیتحلکل به روش معااد

کلای   الگاوش  اازو ب  ساخنار   الگو ، باازش  گکا اندازه  الگوباازش  
  الگاو .کاادآزماون  ها راتاوان فاضاکهمی هاالگو تأیکدو پ  از  است

آماده  1 نگارهدر    شده  اسناندارد  حالتمعادتت ساخنار  در  از  مسنخاج  
منداون ها و منغکاهاا  باک  گویاهعااملی ، مقادیا بارهاا  گوناست.  
ها  سوا در  نکاز به حا  یا تغککا  ننکجه،  دراست.    4/0بکشنا از    همابوط

-Tمسنخاج معاادتت سااخنار  در فامات  الگو ،گدک هم .نکست  الگو

Values    ضااایب آمااره با توجه به ایدناه  است.شده ارائه 2  نگارهدرt 
دار  لااا، معدای اسات. 96/1و منغکاها  منداون بکشانا  هاسوا بک  

 کددمی تأیکدرا  هبا منغکا مابوط سؤا روابط بک  ها 
مکاانگک   و ر ضایب پایاایی تاککبای، آلفاا  کاونباا قدا، م 1جدو   در  

 شاده محاسابه پاژوهش ها ساازهباا  تمامی  شده اسنخااجواریان  
 مقادیا پایایی تاککبی و آلفا  کاونبا  باا  همه منغکاهاا گوناست و 

 باا  .دهدمیرا نشان   الگوپایایی مداسب منغکاها     ،است  7/0بکشنا از  
ه شاد اسانفاده اسانخااج شادهگک  واریان  از مکانهمگاا  یبارسی روای

باودن ایا  معکاار  بودن و مداسب  نشان از کافی  5/0. مقدار بات   است
بااا  تماامی مکانگک  واریان  اسنخااج شده مقدار ، 1جدو  در  است.
 .است 5/0مداسب و  بات    هاسازه
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 لی عام بار  استانداردشدهپژوهش با ضرایب  الگو : 1 نگاره

 

 

 
 T-Valuesپژوهش با  ضرایب  الگو : 2 نگاره
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 نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی  :1جدول 

 (CR)پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر
میااااانگین واریااااان  

 (AVE)استخراج شده
 572/0 84/0 786/0 اسنقال  جو
 625/0 92/0 9/0 مااقبت جو
 687/0 897/0 848/0 ضوابط جو
 681/0 895/0 843/0 قوانک  وج
 508/0 878/0 852/0 ابزار  جو
 54/0 945/0 937/0 ا حافه تعهد
 622/0 867/0 979/0 ی شاکتاخالق ها ارزش
 721/0 928/0 903/0 گااییآرمان
 724/0 929/0 904/0 گاایینسبی
 732/0 956/0 947/0 غکااخالقی رفنار

 

باخی محققاان  وسکله  بهشده    ابداعی   بارسی روایی واگاا از ماتا  باا 
 مکاانگک  واریاان  اسانخااج شاده. مقدار جار ه استشد  اسنفاده،  (31)

 ها خاناهمنغکاها  مندون در قطا اصلی ای  ماتای  قاار دارد و سایا 
در   مکزان همبسنگی بک  منغکاها  منداون اسات.دهدده  نشانماتای   
از مقاادیا   هن  اسانخااج شادمکانگک  واریااگون مقادیا جار  ،2جدو   

گفت  توانمیزیای  و راست قطا اصلی بکشنا است   ها خانهموجود در  
ماباوط باه  هاساوا بکشانا باا پژوهش منغکاها  مندون   الگوکه در  

جادو  باه بکاان بهناا، ایا    دیگا.  ها سازهخودشان تعامل دارند تا با  
 .دهدمیرا نشان  الگومطلوبکت روایی واگاا  

 شاده پاداخناهسااخنار  مسانخاج  الگاوبه بارسی باازش  3  و جددر  
 .است

بک  منغکاها  جو اسنقال ، جو مااقبت، جو ضوابط، جاو  tمقدار ضایب  
اخااال  سااازمانی،  هااا ارزش، ا حافااهقااوانک ، جااو اباازار ، تعهااد 

و  ساتا 96/1با رفنار غکااخالقای بکشانا از    گاایینسبیو    گااییآرمان
 .دهادمیابط بک  منغکاها  مسنقل و وابسنه را نشان  رو   دارمعدیای   
اسات کاه (  686/0) غکااخالقایمقدار ضایب تعکک  رفناار  3جدو  در  

منغکاها  جو اسانقال ، جاو مااقبات، جاو ضاوابط، جاو   دهدمینشان  
اخالقاای شاااکت،  هااا زشار، ا حافااهقااوانک ، جااو اباازار ، تعهااد 

 و باا همناار  ینادیگا  درمجماوع  توانددمی  گاایینسبیو    گااییآرمان
ضایب معکار  دد.  کد  بکدیپکشرا    غکااخالقیدرصد از تغککاات رفنار    6/68

ها گه ای   .کددیم را مشخص    هاسازهشدت رابطه بک     (2f)کوه   کاتأث
منغکاها    کاتأثاست. شدت    کاتأثمعکار بکشنا باشد نشان از شدت بات   

 2Qمعکاار .استمشخص  3اره مشجدو  در  کااخالقیغمسنقل با رفنار  
جدو  در    .کددیم در منغکاها  وابسنه را مشخص    الگو  یدکبشکپقدرت  

( مثبت 490/0)  کااخالقیغرفنار     زادرون   هاسازهباا     2Qمقدار    ،3
در  الگاومداساب  بکدیکشپو در حد مداسبی قاار دارد که نشان از قدرت 

 است. هاسازهخصوص ای  
سه مقدار  ،ه استدشاسنفاده  GOFکلی معکار    گوالباا  بارسی باازش  

مقااادیا ضااعکف، منوسااط و قااو  باااا   عدوانبااه 36/0و  25/0، 01/0
GOF  .مقادار 4جادو  در  اسات ، GOF، 663/0  36/0و بکشانا از 
 .استکلی  که نشان از باازش قو  الگو است

 

 نتایج روایی واگرا   :2جدول 

 متغیر 
 جاااااو

 استقالل 

 جااااو

 مراقبت 

 جااااو

 بط ضوا

 جاااو

 قوانین 

 جاااو

 ابزاری 

 تعهاااد

 ایحرفه 

 هایارزش

ی اخالقاااا

 شرکت

 گرایی آرمان

 رفتاااااار گرایی نسبی

 غیراخالقی 

          756/0 اسنقال  جو

         791/0 04/0 مااقبت جو

        829/0 66/0 11/0 ضوابط جو

       825/0 74/0 65/0 11/0 قوانک  جو

      713/0 -28/0 -35/0 -16/0 21/0 ابزار  جو

     735/0 -28/0 55/0 63/0 59/0 12/0 ا حافه تعهد

ی اخالقاااا هااااا ارزش
 شاکت

04/0- 36/0 45/0 27/0 27/0- 5/0 789/0  
  

   849/0 44/0 59/0 -15/0 52/0 51/0 54/0 04/0 گااییآرمان

  851/0 -78/0 -41/0 -69/0 2/0 -47/0 -54/0 -50/0 -14/0 گاایینسبی

 856/0 64/0 -63/0 -49/0 -66/0 3/0 -65/0 -7/0 -63/0 -22/0 خالقیااغک رفنار
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 ساختاری   یهاالگو . نتایج معیارهای برازش 3جدول 

  رابطهجهت T_value  مسیر
 

 
  

 074/0 49/0 686/0 مدفی 503/4 -172/0 غکااخالقیرفنار اسنقال جو 

 037/0 49/0 686/0 مدفی 997/2 -163/0 غکااخالقیرفنار  جو مااقبت

 025/0 49/0 686/0 مدفی 694/2 -161/0 غکااخالقیرفنار  جو ضوابط

 028/0 49/0 686/0 مدفی 75/2 -153/0 غکااخالقیرفنار  جو قوانک 

 022/0 49/0 686/0 مثبت 188/2 097/0 غکااخالقیرفنار  جو ابزار 

 009/0 49/0 686/0 مدفی 975/1 -094/0 غکااخالقیرفنار  ا حافهتعهد 

 04/0 49/0 686/0 مدفی 323/3 -142/0 غکااخالقیرفنار  اخالقی شاکت ها ارزش

 022/0 49/0 686/0 مدفی 061/2 -145/0 غکااخالقیرفنار  گااییآرمان

 013/0 49/0 686/0 مثبت 012/2 12/0 غکااخالقیرفنار  نسبی نگا 

 مقدار مالک باا  مقادیا ضعکف، منوسط و قو  عدوانبهبه تاتکب  باا   67/0و  33/0، 19/0سه مقدار 

 بکدی کم، منوسط و قو به تاتکب قدرت پکش باا  35/0و 15/0، ، 02/0سه مقدار 

 کوگک، منوسط و بزرگ اکتأثبه تاتکب نشان از اندازه  باا   35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 

 

 GOFبا معیار  الگوازش کلی یج بر . نتا4جدول 
 متغیر

 تعیین ضریب

 2R 

مقادیر متوسااااط 

 اشاااااتراکی

Communality 

 GOFمعیار

 572/0 - اسنقال  جو

 

 625/0 - مااقبت جو

 687/0 - ضوابط جو

 681/0 - قوانک  جو

 508/0 - ابزار  جو

 54/0 - ا حافه تعهد

 622/0 - ی شاکتاخالقها  ارزش

 721/0 - ااییگآرمان

 724/0 - گاایینسبی

 732/0 686/0 غکااخالقی رفنار

 641/0 686/0 مکانگک 

 
باه اکداون گکا  و کلی، ها  ساخنار ، اندازهدر بخش  الگو  تأیکدبعد از  
 شود. پاداخنه می شده  مطا   هافاضکهبارسی  

و بکشانا  t ،503/4گون مقدار آماره  ،باا  فاضکه او ، 5جدو   با توجه  
باا ضاایب ا رفنار غکاا اخالقای جو اسنقال  ببک     رابطه،  است  96/1از  

انحااا    با افزایش یک  دهدکه نشان می.  است  دارمعدی  -172/0مسکا  
انحااا    172/0  انادازه  باه  یااخالقاکغ، رفنار  اسناندارد در جو اسنقال 

اسناندارد کاهش خواهد یافت. مقدار ضایب همبسنگی پکاسون باک  دو 
  آن دارمعدایاست و با توجه به ایدنه سطح      -171/0  شده  ذکامنغکا  
فاا    گااید  عبارتباه  .اسات  دارمعدیاست، همبسنگی    05/0کمنا از  

0H    1فاا   و شاودیم بک  دو منغکا ماکور رد   رابطهمبدی با عدمH 
پایافناه   یااخالقاکغمبدی با وجود ارتباط باک  جاو اسانقال  و رفناار  

 .  شودیم 

و  بکشنا  t ،997/2گون مقدار آماره  ،باا  فاضکه دوم،  5جدو   ه  با توج
با ضایب مسکا   غکااخالقیرفنار    با  جو مااقبتبک   رابطه  ،  است  96/1از  
ک انحااا  باا افازایش یادهاد کاه نشاان می  ،است  دارمعدی  -163/0

انحااا  اساناندارد  163/0  رفناار غکااخالقای،  اسناندارد در جو مااقبات
 شده  ذکا. مقدار ضایب همبسنگی پکاسون بک  دو منغکا  یابدمیکاهش  
 05/0  آن کمناا از  دارمعدایاست و با توجه به ایدنه ساطح    -618/0

رابطه مبدی با وجود  1Hبداباای  فا   .است دارمعدیاست، همبسنگی 
 . شودیم پایافنه  یااخالقکغبک  جو مااقبت و رفنار 

با ضاایب  یااخالقکغرفنار  با طبجو ضوابک   رابطه،  5جدو   با توجه به  

دهاد که نشان می.  ستا  دارمعدی  t  ،694/2و مقدار آماره    -161/0بنا   
 161/0  یااخالقکغ، رفنار  یک انحاا  اسناندارد در جو ضوابطبا افزایش  

مقدار ضایب همبسنگی پکاسون باک  .  یابدمیاا  اسناندارد کاهش  انح
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 000/0  دارمعدایه به سطح است و با توج  -695/0  شده  ذکادو منغکا  

 1Hفاا   جهکدرنن .است دارمعدیننکجه گافت که همبسنگی   توانیم 
 . شودیم پایافنه  یااخالقکغبک  جو ضوابط و رفنار رابطه مبدی با وجود 

و  t ،750/2گون مقادار آمااره  ،باا  فاضکه گهارم، 5جدو  به با توجه  
با ضایب   یااخالقکغرفنار  رابطه بک  جو قوانک  با،  ستا  96/1بکشنا از  
ک انحااا  با افزایش یدهد  که نشان می  ،ستا  دارمعدی  -153/0مسکا  

انحااا  اساناندارد  153/0 یااخالقاکغ، رفناار اسناندارد در جاو قاوانک 
 شده  ذکا. مقدار ضایب همبسنگی پکاسون بک  دو منغکا  یابدمیکاهش  
 05/0ن کمناا از    آدارمعدایاست و با توجه به ایدنه ساطح    -649/0

مبدای باا وجاود   1H، بدااباای  فاا   است  دارمعدیاست، همبسنگی  
 . شودیم پایافنه   یااخالقکغارتباط بک  جو قوانک  و رفنار 

و    t  ،188/2گون مقادار آمااره    ،باا  فاضکه پدجم،  5جدو   به  با توجه  
ب با ضاای رفنار غکااخالقی رابطه بک  جو ابزار  با، ستا  96/1بکشنا از  
با افازایش یاک انحااا  دهد نشان میکه  ،ستا  دارمعدی  097/0مسکا  

انحااا  اساناندارد  097/0 رفناار غکااخالقای،  ر اسناندارد در جاو ابازا
 ذکاشاده. مقدار ضایب همبسنگی پکاسون بک  دو منغکا یابدمیافزایش  
 05/0  آن کمناا از دارمعدایاست و با توجه باه ایدناه ساطح   097/0

 رابطهمبدی با وجود  1Hبداباای  فا   .است دارمعدیگی است، همبسن
 . شودیم پایافنه  رفنار غکااخالقیبک  جو ابزار  و 

)فاضاکه  یااخالقاکغرفناار  با  احافهتعهد  رابطه،  5جدو    جه بهوبا ت

. ساتا  دارمعدی  t  ،975/1و مقدار آماره    -094/0با ضایب بنا      ششم(

 .ستا  96/1ای  مسکا بکشنا از قدر مطلق  tگون مقدار آماره    یبه عبارت
  یااخالقاکغرفناار  با   احافهتعهد    رابطه بک فاضکه مبدی با وجود  ای   
با افازایش یاک انحااا  اساناندارد در دهد نشان میکه    ،ستا  دارمعدی
انحااا  اساناندارد  161/0 انادازهبه   یااخالقاکغ، رفناار   احافاهتعهد  
 شده  ذکاهمبسنگی پکاسون بک  دو منغکا  . مقدار ضایب  یابدمیکاهش  
 دارمعدیهمبسنگی ، 000/0  دارمعدیاست و با توجه به سطح   -661/0

و    احافاهباک  تعهاد  رابطه  مبدی با وجود    1Hفا     جهکنن  در،  است
 . شودیم  دیکتأ یااخالقکغرفنار  

و  t ،323/3گاون مقادار آمااره  ،باا  فاضکه هفنم، 5جدو  به با توجه 
رفناار   اخالقای ساازمانی باا   هاارزش  رابطه بک ،  ستا  96/1از    بکشنا
با دهد نشان میکه   ،ستا  دارمعدی  -142/0با ضایب مسکا     یااخالقکغ

، رفناار شااکتاخالقای   هااارزشافزایش یک انحااا  اساناندارد در 
. مقادار ضاایب یابادمیانحااا  اساناندارد کااهش   142/0  یااخالقکغ

است و  -484/0باابا با مقدار  شده ذکاو منغکا همبسنگی پکاسون بک  د
اسات، همبسانگی  05/0  آن کمناا از دارمعدیبا توجه به ایدنه سطح  

  هااارزشبک   رابطه  مبدی با وجود    1H، بداباای  فا   است  دارمعدی
 . شودیم پایافنه  یااخالقکغو رفنار  شاکتاخالقی 

و    t  ،061/2آمااره  گاون مقادار    ،باا  فاضکه هشانم،  5جدو   با توجه  
باا ضاایب  یااخالقاکغبا رفناار   ییگااآرمان  اکتأث،  ستا  96/1بکشنا از  
با افزایش یک انحااا  دهد  که نشان می  ،ستا  دارمعدی  -145/0مسکا  

انحااا  اساناندارد   145/0  یااخالقاکغ، رفناار  ییگااآرماناسناندارد در  
 شده  ذکانغکا  . مقدار ضایب همبسنگی پکاسون بک  دو م یابدمیکاهش  
 05/0  آن کمناا از  دارمعدایاست و با توجه به ایدنه ساطح    -621/0

مبدای باا وجاود  1Hفاا   بدااباای ، .است دارمعدیاست، همبسنگی 
 .  شودیم پایافنه  یااخالقکغو رفنار   ییگااآرمانبک  رابطه 

)فاضاکه  یااخالقکغبا رفنار  ییگااینسب رابطه بک ،  5جدو     با توجه به

.، و ساتا دارمعدای t ،012/2و مقدار آماره  120/0با ضایب بنا     (نهم
، رفناار ییگااینسبافزایش یک انحاا  اسناندارد در دهد که با نشان می

. مقادار ضااایب یاباادمیانحااا  اسااناندارد افازایش  12/0 یااخالقاکغ
است و باا توجاه باه   643/0  شده  ذکاهمبسنگی پکاسون بک  دو منغکا  

مبدی   1Hفا     و،  است  دارمعدیهمبسنگی    ،  000/0   اردمعدیسطح  
 .شودیم پایافنه  یااخالقکغو رفنار   ییگااینسببا وجود ارتباط بک  

 پژوهش هاییهفرض . نتایج آزمون 5جدول 

 T-value  ( Bمسیر)ضریب مسیر فرضیه
 پیرسونهمبستگیضریب

 آزموننتیجه
r sig 

H1   جو اسنقال شد دیکتأ 007/0 -171/0 503/4 -172/0 قیرفنار غکااخال 

H2  مااقبتجو شد دیکتأ 00/0 -618/0 997/2 -163/0 رفنار غکااخالقی 

H3 جو ضوابط شد دیکتأ 00/0 -695/0 694/2 -161/0 رفنار غکااخالقی 

H4  جو قوانک شد دیکتأ 00/0 -649/0 75/2 -153/0 رفنار غکااخالقی 

H5  جو ابزار شد دیکتأ 00/0 26/0 188/2 097/0 خالقیرفنار غکاا 

H6  تعهد حافه ا شد دیکتأ 00/0 -661/0 975/1 -094/0 رفنار غکااخالقی 

H7 ارزش ها  اخالقی شاکت  شد دیکتأ 00/0 -484/0 323/3 -142/0 رفنار غکااخالقی 

H8 آرمان گاایی شد دیکتأ 00/0 -621/0 061/2 -145/0 رفنار غکااخالقی 

H9 نگا  نسبی شد دیکتأ 00/0 643/0 012/2 12/0 رفنار غکااخالقی 

 

 بحث
قوانک ، جو ضوابط، جو مااقبت، جاو   جوکه    دهدمینشان  مطالعه حاضا  

حساباساان بخاش  یااخالقاکغرفنار  با  دارمعدی یمدف رابطه  اسنقال 

 یااخالقاکغرفناار  ابا  دارمعدای مثبت  رابطهو جو ابزار     عمومی دارد
بااا ننااایج  راسااناهمکااه ایا  ننااایج  عمااومی داردبخااش حساباساان 
 یاخالقا  جاوحساباسان بخش عمومی به    است.(  32و11)   هاپژوهش
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 دکتأکاست،   احافه نسارگهی  هااستکسو  سازمانی   ضوابط  به  ملزمکه 
، هایمشاخط کدددهمدعن با توجه به ایدنه جو اخالقی   ،گدک هم  .دارند
ساازمان را عملنااد  ی است و اثابخشای  سازمان   هااستکسو    هاروش
اسانفاده فاصات   یاز ا توانددیم  گااراناستکس دهدیم قاار    اکتأثتحت  
کاه باعاا شاود  ،بسادازناد  احافاه ضاوابطبهباود مسانما    به  وکاده  

و   دداکدرا رعایت    یسازمان   هاهیروو     کقوان  حساباسان بخش عمومی
در ننکجااه،  .ددادرفنااار ک  احافاه  و اسانانداردها مقاااراتمطاابق باا 
وظاایف خاود را  تا احافاهو    مادارتا  اخاال   عمومیبخش    یحساباس

  .انجام دهدد
و  یمدفا رابطاه ا حافاهکاه تعهاد   دهادمینشان    ننکجه فاضکه ششم

 افناهی  ی. ادارد عمومیحساباسان بخش   غکااخالقیرفنار    اب   دارمعدی
 ،بدااباای  (.15،16،17،18) است راسناهم  یقبل  ها پژوهش  ها یافنهبا  

هاگه تعهد به حافه بکشنا باشد رفنارهاا  غکااخالقای کمناا  انجاام 
تعهاد   شیافزا   اقدامات تزم باا  ضاور  است کهخواهد شد، درننکجه  

 هاا دوره حافه باید با باگزار   .گکادانجام  حافه    ضوابطحساباسان به  
حف  و خود را  صالحکت کدونی باعا شود کهحساباسان،   باا  یآموزش

 ،گداک هم. باات بباناد یحساباس تغککاات   یآخا  همااه بادانش خود را  
 اتکابنوانداد تجاب تاا کاد هاانجم  به تشنکل قیتشو دیبا را  اباسانحس

باه حافاه را در تعلق  ح خود به اشنااک بگاارند و  همنارانخود را با 
  .ددافزایش ده هاآن

 ها ارزشحساباسان درباره    درک  که  دهدمینشان  ننکجه فاضکه هفنم  
 رفناارباه  هااآن لیاباا تما  دار و معدای  یمدفا  رابطه،  اخالقی شاکت
. است( 33و20) ها پژوهش جیننا مدطبق با، جیننا  ی. ادارد غکااخالقی

بهباود  باا   یاماتاقد  مسنما  طور  به  دیاست که با   یا  هایافنه   یاپکامد  
 قیتشورا  حساباسان، مسئوتن  و  شودانجام    موسسهاخالقی    ها ارزش
شاامل  تواندادمیاز اقادامات  یکددد. باخا اخالقی  ها ارزشرعایت    به

و در جلساات  یاخالق  ها ارزشرعایت    تکدر مورد اهمو بارسی  بحا  
 باشد.  یجلسات آموزشباگزار   گدک هم

 یاخالقا  دئولوژیاکاه ا دهادمینشان  ها  هشنم و نهمننکجه فاضکه
، دارد  غکااخالقایرفناار    باا   دارمعدای  رابطه  عمومی  حساباسان بخش

 دارمعدایو رفنار غکااخالقی رابطه مدفای و   گااییآرمانبک     کهطور به
تا رفنارهاا اخاال  مداراناه گااییآرماان ، باا افازایشدیگابکان به.  است
طاه مثبات و و رفناار غکااخالقای راب  گاایینسبیبک     گدک هم.  دشومی
  رفنارهاا قیتشاوموجاب  گاایینسابی ،دیگا عبارت . بهاست  دارمعدی

 (25،26،27)  هاا پژوهشبا ننایج    ای  ننایج مشابه.  شودمی  غکااخالقی
حساباسان  قیتشو  باا هاییراه دیاست که با  یا افنهی  یا  پکامداست.  

در مواجهه   گاایینسبی  جا   به  گااییآرمان  اشیپا  بخش عمومی باا 
 . شودارائه  یقبا معضالت اخال
شود باا  کاهش رفنارهاا  غکااخالقای پکشدهاد میها  با توجه به یافنه

در ماورد   یامعروشا  و جا  ها دسانورالعملحساباسان بخش عمومی  
خاود   فیانجام وظا  درکه    ،ینحوه باخورد حساباسان با معضالت اخالق

 دیاان بانااظا  ،یابا ا افزون.  شوند، تهکه شودمیمواجه  ها  با آن  احنماتً
تاا هاا  کداد قیاتخاذ کددد که حساباسان را تشاو  را  بازدرها     استکس

باشادد.  دسانورالعملی، به دنباا  شدندمواجه    یزمان که با معضل اخالق
 را کالهباداراناهکه اقدامات   یحساباس  دنهیاز ا  دانکاطم   باا  ،همچدک 

ر قااا تهمات منقابال، مورد کددمیعمومی کشف و گزارش   در نهادها 
 .وجود داشنه باشد دیبا محافظت از افشاگا  ها سکاست نگکاد،

ها  اخالقای شاخصگکا   البنه باید به ای  نننه توجه شود باا  اندازه
کار  همچدک  محافظاه اسنفاده از ابزار پاسشدامه بهنای  گزیده نکست.

ها و عادم ها  پاسشادامهها در پاسخگویی باه ساوا آزمودنیباخی از  
از دیگاا  دهددگان و پااکدادگی آناانپاساخارسی مکازان دقات  امنان ب

 .ها  ای  پژوهش استمحدودیت

 

 گیرینتیجه
 هاا ارزش، ا حافهجو اخالقی، تعهد  بک     رابطه  ای  مطالعه به بارسی

 رفنار حساباسان بخش عماومی خالقی شاکت و ایدئولوژ  اخالقی باا

باه   یاخالق  جو  شامل  لگهار عام که    دهدمیننایج نشان  پاداخنه است.  
از عوامال  یدادگیباه نما  ا حافاهتعهاد    ،یعوامل فاهدگا  نمایددگی از

 و  یعوامال ساازمان  به نمایدادگی از  اخالقی شاکت  ها ارزش  ،یصدعن
 لیاتما  باا  ینکشخصا  اتکخصوصا  باه نمایدادگی از  یاخالق   دئولوژیا

بک  ،  ادیگ  عبارتبه  .دارد  رابطه  غکااخالقیانجام اقدامات  ان به  حساباس
جو اسنقال ، جو مااقبات، جاو ضاوابط، جاو قاوانک  و مقاارات، تعهاد 

با رفناار غکااخالقای   گااییآرماناخالقی شاکت و    ها ارزش،  ا حافه
بک  نسبی نگا  و جو ابزار  باا  ،گدک هم.  است  دارمعدیرابطه مدفی و  

 .است دارمعدیرفنار غکااخالقی رابطه مثبت و 
مؤثا باا رفناار   عمده  عوامل  ییلعه حاضا به شداسامطابا توجه به ایدنه  

را   آماده  دساتبه  جیننا  پاداخنه است  عمومیحساباسان بخش    یاخالق
بخاش  یحساباسا ا حافهو  یاخالق   بهبود اسنانداردها   باا  توانمی

 فیبنواندد وظابخش عمومی تا حساباسان  دادقاار   اسنفاده  مورد  عمومی
 .انجام دهددممن   وجه  یهناخود را به ب

 

                 خالقیا  یالحظههام
در ای  پاژوهش بااا معافاای مدااابع مورداسانفاده، اصاال اخالقاای   

شاده   علمی رعایت و حق معدو  مؤلفک  آثار محنام شماده   دارامانت
است و سایا اصو  اخال  علمی همچاون رازدار  و رضاایت آگاهاناه، 

 .رعایت شده است
 

 سپاسگزاری

را  پژوهشای  مقالاه از تمامی بزرگوارانی که پاسشدامه ای     گانسددنوی
 . دن، کما  امندان و سساسگزار  را داراندکادهتنمکل 

 

 هنام واژه
1.Financial performance ی عملناد مال  

2.Accountability یی پاسخگو  

3.Transparency  شفافکت 
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4.Ethical behavior  ی رفنار اخالق  

5.Ethical decision making  اخالقی  گکا تصمکم  

6.Ethical climate  ی اخالقجو  

7.Corporate ethical values  شاکت  یاخالق    هاارزش  

8.Professional commitment  احافه تعهد   

9.Ethical ideology ی اخالق  دئولوژ یا  

10.Instrumental climate ابزار   جو  

11.Caring climate مااقبت  جو  

12. Independence climate اسنقال   جو  

13.Rules climate  جو ضوابط 

14.law and code climate  جو قوانک  و مقارات 

15.Professional standards  احافه   اسنانداردها   
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