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چکیده
زمینه :كسب ٍ كمس طهشٍص ًيمصهٌذ جقمهت طجتومفي ٍ سفميت هتحؾم طختقي طست .طيضطم جحػيل سَد ،فقمييتْمو غيش طختقاي ٍ ًمدياذُ طًگامسو
كشدطسّمو هَسد پزيشش جمهقِ سط جَجيِ ًوي ًوميذ .فشطيٌذ جػوينگيشو یِ غَس سمختمسو ٍ طص عشيق یشسسي طًغبمقي یم هاوَفِ َطیظ طختقاي
جذٍيي ضذُ طص جمًب ًْمدّم و حشفِ طو ٍ يم طسصضْمو طختقي حمكن یش جمهقِ قمیل جبييي طسات .طياي پاژٍّص جامآيش آيايي سفتامس حشفاِ طو سط یاش
چگًَگي قضمٍجْمو حسمیشسي دس دٍ گمم طًگيضضي ٍ فولگشطيمًِ هغميقِ هيًوميذ.
روش کار :دس طيي جحضيق سٍش پيوميطي یم عشح جاشیي هستضل ضمهل چْمس هَققيت آصهميطي یِ كمس سفتِ طست .دطدُّم یم طستفمدُ طص پشسطٌمهِ ٍ
دس قميب عشح پس آصهَى یم گشٍُ ًؾمس یِ سٍش هيذطًي جوـ آٍسو ضذُ طست.
یافتههاً :تميج جحليلْمو آهمسو هبيي آى طست كِ جمآيش آييي سفتمس حشفِ طو یش طًگيضش ٍ فولكشد حسمیشسمى هقٌمدطس طستّ .وچٌيي جٌسيت ًيض یش
قضمٍ حسمیشسي هَآش یَدُ ٍ صًمى ،قضمٍجْمو طختقي جشو طفومل ًوَدُ طًذ.
نتیجهگیری :یم جَجِ یِ جمآيش هثبت آييي سفتمس حشفِ طو یش قضمٍ حسمیشسي ،طّويت يك ٍطحذ دسساي یام فٌاَطى آيايي سفتامس حشفاِطو دس دٍسُ
كمسضٌمسي قمیل جَجِ طست .دطًطاَيمى هيیميست یم هَ َفم حشفِ آضٌم ضذُ ٍ طص طًتؾامسط جمهقاِ طص طخاتا حشفاِطو آگامُ گشدًاذ .هَسسام
حسمیشسي ًيض هيجَطًٌذ طص ًتميج طيي جحضيق یشطو جزب ٍ آهَصش كمسكٌمى خَد طستفمدُ ًوميٌذ.
کلید واژهها :آييي سفتمس حشفِطو ،جٌسيت حسمیشس ،قضمٍ حشفِطو

هقشفي هقيمسّمو طختقي ٍ طيضطهي ًوَدى سفميت آى ،قػذ فبَس

سرآغاز

طفضم طص هفَْم هقيطتي كمس ٍ ًيل یِ جوميت هتقمييجش سط دطسًذ.

پيچيذُ ضذى هقامهت جاامسو ٍ جضم ام یاشطو طعتفام

یٌمیشطيي ،طيي سَطل یِ رّي خغَس هيكٌاذ كاِ آيام آيايي سفتامس

هشیَط ٍ قمیل طجكم دس جػوين گيشوً ،ؾمهي هٌػفمًِ طص جشيامى

حشفِ طو یِ فٌَطى هقيمسو طختقاي ،قضامٍجْمو حسمیشساي یام

طعتفم هيمى پمسخگَ ٍ پمسخ خَطُ سط شٍسو هيسمصد.

كيفيتجشو سط یِ ّوشطُ دطسد؟

یِكمسگيشو هقيمسّمو هٌمقػِ دس طستفمدُ طص خذهم طفتبامسدّي،

پمساخ یااِ پشساص فااَا دس قميااب سٍيكاشد ضااٌمختً ٍ 1ؾشيااِ

طجشطو حسمیشسي دس فطمس یَدجِ صهمًي ،جتش دس جلب س ميت

سمختمسو 2قمیل جبييي طست ( .)1هغميقم پيطيي فوذجمً قضمٍ

غمحبِكمس ٍ سساَطييْمو هاميي ٍطحاذّمو جاامسو ،قضامٍجْمو

سط جمیقي طص ٍيژگاي ٍ جَطًمييْامو فاشدو دطًساتِ ٍ سامختمسّمو

طفومل ضذُ سط یم جشديذ هَطجِ هيسمصد .جَطهاـ حشفاِطو ًياض یام

هحيغي ٍ ٌّامسّمو حشفِطو سط غشفم یِ طسصيمیي طختقي یَدى
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كشدطسّم هحذٍد هيًوميذ .ييكي ،یِ طفتضامد ييباي ٍ تفات ياك

كيفيت حسمیشسي جَجِ هيًوميٌذ ،حتي طگش یم آى هخميف یمضٌذ.

فمهل هحيغي هيجَطًذ طيضطهم هسؤٍييت سط جحت جمآيش قشطس دطدُ

یٌاامیشطيي ،ااشٍس جااذٍيي چاامسچَیي یااشطو جحذيااذ چگااًَگي

ٍ يم دس جخػيع جتش یشطو یِكامسگيشو طياي گًَاِ طيضطهام

سٍيِ ّمو حسمیشسي طحسمس هيضاَد كاِ ًيمصهٌاذ آضاٌميي یام

جغييش یِ ٍجَد آٍسد (.)2

هفمّين ًؾشيِّمو طختقي طست.

پيص طص طيي ًيض هغميقمجي دس طيي خػاَظ طًاامم ضاذُ طسات.

دس سٍيكشد ضٌمخت یش حسمیذطسطى حشفِطو یِ فٌَطى طفشطدو آگمُ

طًاوي حسمیذطسطى خبشُ كمًمدط فَطهال هحايظ كامس حسمیشساي،

ٍ جػوين گيشطًي ّذفوٌذ جمكيذ هيضَد ( .)8دس طياي خػاَظ،

ٍيژگيْمو ضخػاي حسامیشس ،چگاًَگي ضاَطّذ حسمیشساي،

طيگَ ٍطسغًِگش سط كِ دس یشگيشًذُ ضص سٍيكشد طختقاي ضامهل
3

فشطيٌااذ جػااوين گيااشو ٍ خػَغاايم كيفااي آى سط یااِ فٌااَطى

5

4

خَدخَطّي طختقي ٍ ،ؽيفِ ضٌمسي طختقي  ،ساَدهٌذگشطيي ،
7

6

هقيمسّمو قضمٍ حشفِطو هغشح ًوَدُ طست.

ًساابت گشطيااي (ًساابي ًگااشو)  ،فضاايلتّاامو طختقااي ٍ

جحضيضم ديگش ًيض هحيغْمو طختقي سط فامهلي یاشطو قضامٍ

هتحؾم طختقي 8طست هيجَطى یِ فٌَطى ًؾشيِ غميب هقشفاي

حاشفِطو یم كيفيت ٍ هٌغبق یم هقيمسّمو حسمیشسي هغشح

ًوَد ( .)9طيي طيگاَ جَساظ سطدگاشص ( )1997هغاشح گشدياذ ٍ
چمسچَیي سط یشطو یشسسي جمآيش سٍطیظ یميضَُ طقتػمدو یش ًگاشش

ًوَدُ طًاذ ( .)3يايكي ،طيضطهام طختقاي دس هحايظ حسمیشساي

حسمیشسمى ًسبت یِ هسمئل طختقي طسطئِ هايًومياذ .طياي طيگاَ

كوشًگ یَدُ ٍ یِ ّويي فلت ،جفامٍ هقٌامدطسو یايي طسصيامیي

فااشؼ هاايكٌااذ كااِ چْاامس هفْااَم «طدسطك»« ،طعتفاام » ٍ

طختقي حسمیشسامى ٍ جوميال یاِ طًاامم آًْام ٍجاَد دطسد (.)4

«قضمٍ » ،پيص طص «جػوينگيشو» ًسبت یِ ياك هَ اَؿ دس

یٌمیشطيي ،سفميت طيضطهم آييي سفتمس حشفِ طو دس قميب يك فمهل

يك جَطيي هطخع یِكامس گشفتاِ هايضاًَذ .ضاكل ً 1طامى

كمهتً هَآش یش قضمٍ حشفِطو هيیمضذ (.)5

دٌّذُ هفَْم طيگَ ٍطسغًِگش هيیمضذ.

طص سَو ديگش حسمیشسمى جم حذو یِ آييي سفتمس حشفِطو پميبٌاذ
ّستٌذ ،طهم ًؾمس ضفمف ٍ هستوش یش سفتمس حسمیشسمى ٍ ومًت
طجشطيي هٌمسبي ٍجَد ًذطسد (.)6

ادران

طيي جحضيق هيجَطًذ طّويت طيامد يك ٍطحذ دسسي جحت فٌَطى
آييي سفتمس حشفِطو دس دٍسُ كمسضٌمسي سط جبييي ًوميذ .اشٍسو

اطالعا

لضاٍ

تصوين

ت

گيري

ت

طست كِ دطًطاَيمى یم ًضاص خاَد دس جمهقاِ آضاٌم ضاذُ ٍ یاِ
هْمسجْمو طستذتيي هاْض ضًَذ.

ضکل  .1الگَي ٍاسطِ ًگر

دس طيي خػَظ ،قضمٍ ٍ جػوينگيشو فشطيٌذو طسات ضامهل
دٍ ٍؽيفِ )1 :طًامم دطدى يك فول یم جَجِ یِ هقيمسّمو جقييي

هغمیق ضاكل فاَا طٍيايي گامم دس حسمیشساي ،سامختمس یٌاذو

ضذُ ٍ  )2جطشيح چگًَگي طًامم فول طص عشيق طسطئِ گضطسضْمو

هٌمسب هحيظ ٍ یاِ كامسگيشو طعتفام هاي یمضاذ .دس هشحلاِ

تصم طساات .یٌاامیشطيي ،هسااؤٍييت پمسااخگَيي طص عشيااق یْبااَد

قضمٍ ًيض طعتفم هميي ٍ غياش هاميي یام هقيمسّامو هَجاَد

كيفيت قضمٍ ٍ جػوينگيشو ،پيمهاذ فولكاشد طفاشطد سط یْباَد

طسصيمیي ٍ جَصيي هيضًَذ ،طيي طهش حسمیشسمى سط قمدس هيسمصد جم

هيیخطذ (.)7

ًسبت یِ هَ َفي خمظ جػوين گيشو ًوميٌذ.

دس طيي فشطيٌذ ،هْن آى طسات كاِ طساتفمدُ كٌٌاذگمى خاذهم ،

 )1خَدخَاّي اخاللي (ادران

هَسسم حسمیشسي ٍ حسمیشسمى ضمغل سط تيق یپٌذطسًذ .ييكي،

تصوين گيري) :طياي سٍيكاشد

هبيي آى طست كِ يك فول صهمًي طختقي طست كاِ هٌااش یاِ

حسمیشسي فشطيٌذو طست كِ حتي پس طص طسطئاِ خاذهم  ،طغلاب

حذطكثش سمصو هٌمفـ ضخػي ضَد .یٌمیشطيي ،سٍياذطد طیتاذط دسك

طفشطد هْمس تصم یشطو طسصيمیي آى سط ًذطسًاذ .یاِ ّوايي فلات،

ضذُ ٍ جػوين پايص طص يحامػ ًواَدى طعتفام ٍ قضامٍجْمو

حسمیشسمى طغلاب یاِ سفميات هقيمسّامو غامحبكمس دس طسصيامیي
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صهيٌِطو طجخمر هيضَد .كَجمُجشيي سٍيكشد ،س اميتوٌذو فاشدو

 )5فضمميلا اخاللممي (ادران

طست كِ یم كٌمسگزطسو ّش گًَِ طعتفم ٍ قضمٍجْمو هشیَعاِ،

تصوين گيري) :طيي ًَؿ ًگاشش دس گزضاتِ جَساظ طفتعاَى ٍ

جػوين گيشو سط جسْيل هيًوميذ.

طسسغَ هغشح ضذُ طست ٍ یِ جمو چگًَاِ خاَب ًواَدى ياك

ٍ )6ظيفِ ضٌاسي (ادران

لضاٍت

اطالعممات

لضمماٍت

فول یش چگًَگي خَب ًوَدى طًسمى هتوشكض هيیمضاذ .دس طياي

تصموين گيمري) :طياي

سٍيكشد یش جبقيت طص قَطفذ ٍ ٍؽميف رٌّي هتوشكض یَدُ ٍ طفومل

سٍيكشد ،هَققيت دسك ضذُ یش طًتخمب ٍ جواـ آٍسو طعتفام

قضمٍجْمو كمفي ٍ هٌمسب سط یِ دسك هٌغضي طص ٍؽميف ٍ قَطفذ

هَآش طست .طعتفم ًيض هَسد قضمٍ ٍ جحليال قاشطس گشفتاِ ٍ

طختقي ٍطیستِ هيدطًذ .عبق طيي سٍيكاشد ،ضاخع یاش طسامس

جػويوم همخَر سط جَجيِ هيًوميذ.

قَطفذ ٍ قاَطًيي هَجاَد طقاذطم یاِ جحليال هَققيات ّام كاشدُ

 )2هالحظات اخاللمي (اطالعمات

(قضمٍ ) ٍ ساپس جػاوينگياشو هايًومياذ .یٌامیشطيي ،كاشدطس

تصوين گيري) :طيي سٍيكشد یش جوميل یِ هَطجْاِ یام هَ اَفم

حسمیشسمى یِ جمو پيمهذّمو آى هتك طستٌبمط طختقاي قاشطس

هتوميض ٍ جَطًب ًمضٌمختِ هتوشكاض طسات .طياي سٍيكاشد هطامیِ

هيگيشد.

ًؾشيِ روًفقمى طست كِ جتش هيًوميذ جم فقمييتْمو ضشكت سط

ادراكمات

لضماٍت

تصوين گيري) :طياي

دس جْت هومًقت طص آسيب سسامًي یاِ روًفقامى ،جقاذيل كٌاذ.

ًؾشيِ یش طسمس هقيمس «یْتاشيي خاَب» یاَدُ ٍ فاشد دس صهامى

یٌمیشطيي ،طعتفم هشیَط ٍ قمیل طجكم یش دسك فشد ًسبت یِ يك

هَطجِْ یام ياك هساأيِ طختقايً ،تاميج كاشدطس سط دس حميتْامو

ٍ قيت خمظ هَآش یَدُ ٍ جقذيل طدسطك ٍ جحليلْم (قضامٍ ) سط

یيطتشيي سَدهٌذو یشطو یيطتشيي طفشطد طسصيمیي هيًوميذ .دس طيي

دس پي دطضتِ كِ یِ جػوينگيشو هايطًامهاذ .دس طياي سٍيكاشد،

سٍيكشد كشدطسّم یذٍى دس ًؾش گشفتي پيمهذّمو آًمى فمقاذ طسصش

طعتفم یش طدسطك چيشُ ضذُ ٍ یش جػَسط هَآش هايگاشدد؛ یاِ

رطجي هيیمضٌذ ٍ فولي كِ یيطاتشيي ساَدهٌذو سط فمياذ طفاشطد

گًَِطو كِ سقي هيضَد جم جػويوم یش طسمس ضٌمخت یذسات

ًوميذ طختقي طست.

آهذُ طص جومهي طعتفم یَدُ ٍ روًفقمى ًسبت یِ طختقي یَدى

طيي ًؾشيِ هٌغبق یم ديذگمُ پشطگومجيسن جمى ديَو ٍ ّوكامسطى

آى یِ طجومؿ یشسٌذ.

دس قااشى ًااَصدّن ٍ طٍطي ال قااشى یيسااتن یااَدُ ٍ ًتااميج فولااي

دس سٍيكشد ضٌمخت ،سمختمسّمو طجتومفي ٍ جمآيش پزيشو طفاشطد طص

طًذيطِّم ٍ فضميذ سط یِ فٌَطى هقيمس جقييي طسصش ٍ جػذيق آًْام

طيي سمختمسّم یِ هيضطى كمفي هَسد جَجِ قاشطس ًويگياشد .آًچاِ

یِ كمس هيیشد؛ طغَل هضَت سط كٌمس هيگزطسد ٍ یِ غميت طضيمء،

پيطٌْمد هيضَد ،یِ كمسگيشو ًؾشيِ سمختمسو یِ ّواشطُ ًؾشياِ

دستمٍسدً ،تميج ٍ ٍطققيم جَجِ هيكٌذ (.)11

روًفقمى ٍ هسؤٍييت طختقي طست ( .)11ييكي ،دس ًؾشيِّمو

 )9سَدهٌدگرايي (اطالعات

لضاٍت

تصوين گيري) :دس طياي

ضٌمخت يك فمهل فشدو ،یِ جٌْميي هَسد جحليل قاشطس گشفتاِ ٍ

سٍيكشد جػوين گيشطى طص خَد ٍ طفشطد پيشطهًَي یِ فٌَطى هقيمسو

ًْميتم سفتمس طختقي یميستي هَسد پزيشش جمهقِ حشفاِطو یمضاذ.

یشطو دفمؿ طص هقيمسّمو طختقي طستفمدُ هيكٌٌاذ .طياي سٍيكاشد

دس طيي ضشطيظ سفتمس طختقيٍ ،طكٌطي طص پيص جقشيف ضذُ ٍ یاِ

فشد سط هامص یِ جغييش دس یمٍسّمو طختقي یساتِ یاِ ٍ اقيتْمو

فٌَطى یخطي طص سٌّوَدّمو سامختمسو یاِ ًؾاش هايسساذ .دس

هحيغي هيًوميذ .جضمد طسصضي ،هٌمفـ ٍ جاٌص یايي گشٍّْامو

ًؾشيِ سمختمسو ،فشؼ یش آى طسات كاِ جغيياش دس سيساتوْمو

هختلف هيجَطًذ همًـ طًغبما گشٍّْمو روًفـ گاشدد .یٌامیشطيي،

طيضطمآٍس قمدس یِ جغييش سفتمس حشفِطو هايضاَد .یٌامیشطييً ،ؾشياِ

يك كشدطس هيجَطًذ دس يك جم طختقاي ٍ دس جاميي ديگاش غياش

سمختمسو جٌْم هحذٍد یِ ضٌمسميي ٍ هحَسيت ًوميٌذگي طًسامًي

طختقي یشدطضت ضَد .دس طيي سٍيكشد طعتفم جامسو قامدس یاِ

ٍ سمختمسّمو طجتومفي ًبَدُ ،یلكِ یِ جقمهت پَيم هيمى طيي دٍ

جضَيت ٍ يم جقذيل دسك طص هحيظ ضذُ ٍ هسيش جػوين گياشو سط

یم جَجِ یِ فٌمغش صيش هيپشدطصد.

ً )6سبي ًگري (اطالعات

ادران

9

ً )1وايٌدگي ً :ؾشيِ سامختمسو ،حسامیشس سط دس قمياب فاشدو

هطخع هيسمصًذ.

ّذفوٌذ ،آگمُ ٍ طًقغمف پزيش هقشفي هيكٌذ كِ یم دقت یِ سٍطیظ
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كشدطسّم ٍ پيمهذّمو پيص یيٌي ضذُ آًْم جَجِ هيًومياذ .طغلاب

آصهميطي طيامد گشديذ جم یم طستفمدُ طص سٍش پيوميطي ٍ طص عشيق

حسمیشسمى جوميل ًذطسًذ كِ طص قَطفذ ٍ سٍيِّمو هشسَم هٌحشف

جَصيـ پشسطاٌمهِ ،طعتفام یاِ سٍش هياذطًي ٍ یام سٍيكاشدو

ضذُ ٍ سقي هيكٌٌذ جم هٌامفـ ضخػاي خاَد سط دس هَطجْاِ یام

جاشیي دس قميب عشح پس آصهَى یم گشٍُ ًؾمس دس هَ اَفم

پيمهذّمو جػويوم طختقي حفؼ ًوميذ.

ضٌمسميي رخيشُ جقْذط طحتوميي ،كمّص طسصش هَجَدو كمت ٍ

 )6ساختار :سمختمس هتطاكل طص قَطفاذ ٍ سامصٍكمسّمو ًؾامسجي

سشهميِ گزطسو كَجمُ هذ جوـآٍسو گشدد .دييل طياي طًتخامب،

هيیمضذ كِ سٌّوَدّمو تصم سط یشطو چگًَگي سفتمس ًوميٌذُ ّم

طسصيمیي قضمٍ هطمسكت كٌٌذگمى دس صهيٌِّامو ًيواِ سامختمس

دسٍى ًؾمهْمو طجتومفي جطشيح هيًوميذ .دس هحيظ حسمیشسي،

يمفتِطو طست كِ فليسغن عشح سٌّواَد ٍ هقيمسّامو هشیَعاِ،

جتضْمو فشطٍطًي یاشطو طياامد جغيياشط سامختمسو یاِ هٌؾاَس

ًيمصهٌذ جَجِ ٍ قضمٍجْمو خمظ ًسبت یِ هَققيت جحضاق ّاش

جطَيق طفضمء یِ دطضتي سفتمس طختقاي طص عشياق جاذٍيي آيايي

يك هيیمضذ.

سفتمس حشفِ طو طًامم ضذُ طست .دس طيي خػاَظ ،یشًمهاِّامو

همّيت پژٍّص ،طًامم پيص آصهَى سط طهكمى پازيش ًواي سامصد.

آهَصضي كمسكٌمى ٍ ًيض سمختمسّميي كاِ یاِ ًؾاش یيشًٍاي یاَدُ

یٌمیشطيي ،جحضيق صهيٌِيمیي یم سٍيكاشد هضغقاي یاَدُ ٍ جَصياـ ٍ

یِكمس گشفتِ هيضَد.

جوـ آٍسو پشسطٌمهِ آى دس آرسهمُ  1388طًامم گشفتِ طست.

 )9دٍگاًگي ساختار :11دٍگمًگي سمختمس پيطٌْمد هيًومياذ كاِ

دس طيي جحضياق ،طص دٍ گاشٍُ حسمیشس یمجاشیِ ٍ یذٍى جااشیِ

جتضْميي یشطو طفومل جغييش دس فشطيٌاذّميي كاِ طص عشياق آًْام

طستفمدُ ضذُ ٍ فش يِ پژٍّص دس ّش يك طص گشٍّْامو هضیاَس

ساامختمسّمو ٌّااامسو یااِ ٍجااَد هاايآيااذ ،طًااامم ٍ طص عشيااق

یِ غَس جذطگمًِ ٍ هطتشك دس خغامو یاشآٍسد  1/15آصهاَى

سديمدّمو كشدطسو یمصآفشيٌي گشدد .یٌمیشطيي ،جغييش ًيمصهٌذ جضاذم

گشديذ .یٌمیشطيي ،جمهقِ آهمسو ضمهل حسمیشسمى ضمغل یم حذطقل

یش ٍ دًبميِ سٍو طص كشدطس طست.

سِسمل سمیضِ كمسو دس هَسسم حسمیشسي ،سمصهمى حسمیشسي

یااش طساامس ًؾشيااِ ضااٌمخت كلبااش (ً ٍ )1969ؾشيااِ سساات

ٍ حساامیذطسطى سسااوي ضاامغل یااِ غااَس طًفااشطدو دس طيااشطى ٍ

( )1979فشطيٌذ طستٌبمط ٍ قضمٍ طختقي دس چْمس گمم هغاشح

دطًطاَيمى كمسضٌمسي طسضذ سضتِ حسمیذطسو دس جْشطى یَدُ كاِ

ضذُ طست.

ًيوي طص ًوًَِ طًتخمیي دس قميب گشٍُ آصهَى جحت جمآيش هغاميبي

 -1ضٌمخت ٍ دسك حسمیشس طص جٌبِ طختقي يك هَ َؿ؛

دس خػَظ ًضص ٍ جميگمُ حشفِ طو يك حسامیذطس حشفاِ طو ٍ

 -2طسصيمیي طص غحت طختقي يك فول؛

یشخي طص هقيمسّم ٍ سٌّوَدّمو طًگيضضي ٍ هَسد طًتؾمس هغشح دس

 -3جوميل یِ طًامم فول طختقي؛

آييي سفتمس حشفاِ طو سامصهمى حسمیشساي ٍ جمهقاِ حسامیذطسطى

 -4سفتمس فول گشط.

سسوي طيشطى قشطس هيگيشد .یٌامیشطيي ،پمساخگَيمى یام جَجاِ یاِ

طيي جحضيق یش دٍ جضء طص فشطيٌذ فَا ضمهل جوميل یِ طًامم فول

هيضطى جاشیِ ٍ جمآيش طص آييي سفتامس حشفاِطو دس چْامس هَققيات

طختقي ٍ سفتمس فولگشطيمًِ جوشكض هيًوميذ.

آصهميطي عبضِ یٌذو گشديذ.

یٌمیشطييّ ،ذف طيي جحضيق یشسسي جمآيش ٍجَد (دس هضمیل فضذطى)

دس دسااتَسطيقول پشسطااٌمهِ ،پمسااخگَيمى دس هَققياات يااك

آييي سفتمس حشفِطو یش كيفيت قضمٍ حسمیشس طست.

حسمیشس طسضذ هيیمضٌذ كِ دس فطمس هحذٍديت صهمًي طست .يزط
طص ٍو دسخَطست هيضَد جم دس هذ كَجمّي كِ یمقيومًذُ طسات

رٍش بررسي

یِ هستٌذط خَد سجَؿ كشدُ ٍ ًْميتم ًيض ًتميج سسيذگي خاَد سط

ّذف هقيمسّمو طجشطيي ،یْبَد كيفيت طص عشياق طياامد هحايظ

یش طسمس آخشيي ضَطّذ جوـ آٍسو ٍ دس قمياب غاَس ختغاِ

حشفِ طو سضذ يمفتِ طست .آييي سفتمس حشفِ طو یاِ فٌاَطى هقيامس

ًكام حسمیشسااي طسطئاِ ًوميااذ .یاش طساامس هساتٌذط هَجااَد،

طسصضْمو طختقي یم طياامد چامسچَب سفتامسو جامآيش هثبتاي یاش

قضمٍجْمو طٍييِ ٍو جقذيل ضذُ ٍ ًيمصهٌذ یشسسي یيطاتش طسات

كيفيت قضمٍ حسمیشسمى دطسد .یش ّوايي طسامس ،هَققيتْامو

كِ پيگيشو آًْم دس صهمى جقييي ضذُ طهكامى پازيش ًواي یمضاذ.
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یٌاامیشطيي ،فااشد دس ضااشطيظ جضمیاال سفمياات طيضطهاام طختقااي ٍ

دطسد كِ سغح دطًص پمسخگَ حذطقل  61دسغذ هيمًگيي دطًاص

هقيمسّمو طجشطيي ٍ جَجِ یِ ًيمصّمو فشدو قشطس دطدُ ضذُ طست.

كليِ پمسخگَيمى یمضذ .طص طيي هيمى ،پشسطٌمهِ  51حسامیشس ٍ

یش ّويي طسمس ،كيفيت قضمٍ حشفِطو حسمیشس دس قمياب دٍ

 51دطًطاَو كمسضٌمسي طسضذ حسمیذطسو یِ غَس جػمدفي ٍ

گمم طًگيضضي ٍ فولكشدو جقشيف ٍ طًذطصُ گيشو هيگشدد:

دس قميب گشٍُ پيص آصهَى طًتخمب گشديذ .طًذطصُ ًوًَِ طص فشهَل

 -طحتومل آى كِ هطمسكت كٌٌذگمى ،سشپشست سط هتَجِ ًكتِ یام

كسش ًوًَِ گيشو جضشيبم یشطیش ً 161فش هحمسبِ ضذُ طسات كاِ

طّويت ًوميٌذ؛ (یم طستفمدُ طص عيف  7هشحلِ طو ييكش )

ضاامهل  81حساامیشس ٍ  81دطًطاااَو كمسضٌمسااي طسضااذ

 -جفمٍ یيي هبلغي كِ هطمسكت كٌٌذُ هقتضذ طست كِ طص يحمػ

حسمیذطسو هيیمضذ .یِ گًَِ طو كِ ًيوي طص گشٍّْمو هضیاَس دس

فٌي هٌغبق یم هقيمسّمو هشیَط هيیمضذ ٍ هبلغي كِ یم جَجِ یاِ

گشٍُ آصهَى ٍ جحت جمآيش هفامّين آيايي سفتامس حشفاِ طو قاشطس

جَ يحم  ،خَطست ٍ جشجيحم ٍطحذ هَسد سسيذگي ًسابت یاِ

گشفتِ طست.

فذم جقذيل حسمب پيطٌْمد هيضَد.

ّوچٌاايي ،هقٌاامدطسو جاامآيش جفاامٍ دسك گشٍّْاامو آصهااَى ٍ

ٍطحذ هَسد سسايذگي هغاشح دس پشسطاٌمهِ دس غاٌقت ًسامجي

ًؾمس طص هفمّين آييي سفتامس حشفاِ طو یاش قضامٍ طيطامى دس

فقمييت هيًوميذ ٍ طعتفمجي دس خػَظ دٍسُ هَسد سسايذگي ٍ

هضميسِ یم سميش فَطهل طص عشيق هضميسِ پمساخگَيي طيطامى یاِ

سمل همقبل ٍ غٌقت فقمييت آى ًيض طسطئِ ضذُ طست.

 5سااَطل هشیااَط یااِ هفاامّين آياايي سفتاامس حشفااِ طو طسصياامیي

طص سَو ديگش ،عبق هقيمسّمو حسمیشسي ٍ هفمّين آيايي سفتامس

ضذُ طست.

حشفِ طو ،قضمٍ حسمیشس جمیـ غتحيت حشفاِ طو یاَدُ كاِ

طفتبمس طیضطس طًذطصُ گيشو طص عشيق جقييي شيب آيفامو كشًٍبام

هبيي هفمّين دطًص ٍ جاشیِ طست .یٌمیشطيي دطًص سط هيجاَطى طص

یشسسي گشديذ .طفتبمس یشآٍسدُ ضذُ یشطیش یم  1/859هايیمضاذ .طص

يك عشف یِ فٌَطى هتغيش هضطحن يم هذطخلِگش ًسبت یِ هَ َؿ

آًام كِ ًشهمل یَدى دطدُّم ٍ ّوگًَي ٍطسيمًس آًْم پايص ًيامص

جحضيق ٍ ،طص عشف ديگش یِ فٌَطى يك شٍس یشطو قضمٍ ٍ

یِكمسگيشو جحليل ٍطسيمًس طستً .شهمل یَدى طص عشيق جشساين

جػوين گيشو حسمیشس هغشح ًوَد.

ًوَدطس ّيستَگشطم ٍ ّوگًَي ٍطسيمًس یِ جْت ًَؿ هتغيشّامو

یِ ّوايي فلات ساقي ضاذُ جام یام طًتخامب جػامدفي طفاشطد ٍ

هَسد هغميقِ یم هحمسبِ هازٍس طجم ( )ŋ2یشسسي گشديذ.

ّوتمسمصو دطًص آًْم جمآيش طيي هتغيش یشسسي ضَدّ .وچٌيي ،یاِ

فتٍُ یاش طياي ،جامآيش جٌسايت طفاشطد دس چگاًَگي قضامٍجْمو

هٌؾَس طعويٌمى طص طًتخمب حاان ًوًَاِ هٌمساب ،حاان ًوًَاِ

هطمسكت كٌٌذگمى طص عشيق هضميسِ پمسخْمو آًمى آصهَى ضاذُ

جحضيق یش طسمس پيص آصهَى هحمسبِ ضذُ طسات .یاذيي سابب

طست.

خمعش ،هطمسكت كٌٌذگمى یِ غاَس ًوًَاِ گياشو جػامدفي طص
هيمى كمسكٌمى سمصهمى حسمیشسي ،طًتخمب جػمدفي  11هَسساِ

يافتِّا

حسمیشسااي ٍ ًيااض  31ضاامغل طًفااشطدو طًتخاامب ضااذُ طساات.

ّومًگًَِ كِ دس جاذٍل ً 1ياض آهاذُ طسات .جامآيش آيايي سفتامس

پشسطٌمهِ جحضيق دس طختيمس طفشطد هضیَس یم حذطقل سِ سمل سمیضِ

حشفِطو دس طًگيضش ٍ فولكشد قضمٍجْمو حشفاِطو حسمیشسامى

كمسو دس حشفِ حسمیشسي ٍ ًياض دطًطااَيمى كمسضٌمساي طسضاذ

یمجاشیااِ یااِ طسااتثٌمو طًگيااضش دس ضٌمسااميي رخيااشُ جقْااذط

حسمیذطسو دطًطگمّْمو سشطسشو ٍ آصطد جْاشطى قاشطس دطدُ ضاذ.

طحتوميي هقٌمدطس طست؛ حمل آى كِ یش طسمس طعتفم جذٍل ،2

دس ًْميت ًيض  261پشسطٌمهِ طص  511پشسطٌمهِ جَصيـ ضذُ دس

جاامآيش آياايي سفتاامس حشفااِ طو غااشفم یااش طًگيااضش دطًطاااَيمى

طختيمس قشطس گشفت كِ قمیليت طًامم جحليلْمو آهمسو یش سٍو آًْم

(حسمیشساامى كاان جاشیااِ) ًساابت یااِ ضٌمسااميي كاامّص طسصش

ٍجَد دطضت.

هَجَدو كمت هقٌمدطس طساتً .تاميج هضیاَس ،هٌغباق یام هفامّين

یِ هٌؾَس ّوتمسمصو دطًص ،یشطو ّش يك طص صهيٌِّمو سِ گمًِ

ًؾشيِ سمختمسو طست.

 5سؤطل جستي هغشح ضذ .پشسطٌمهِ طو قمیليت جحليل آهمسو سط
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عبق طيي ًؾشيِ هحيظ حسمیشسي یش ًگشش ٍ قضمٍجْمو طفاشطد

هغمیق یم هغميب پيطيي دس طًتخمب ًوًَِ ،سغح دطًص ًسبت یِ

هَآش یَدُ ٍ هحيظ طختقي ٍ طيضطهم آييي سفتمس حشفاِ طو صياش

صهيٌِ ّمو هَسد یشسسي ّوتم ضاذُ طسات .طعتفام جاذٍل 4

هاوَفِ طو طص ًؾمم هزكَس هيیمضذّ .وچٌاييً ،تاميج جحضياق

ًطاامى هاايدّااذ كااِ جاامآيش دطًااص یااش چگااًَگي قضاامٍجْمو

هذسس ٍ سفيقي ًطمى هيدّذ كِ آييي سفتامس حشفاِ طو جَساظ

پمسخگَيمى هقٌمدطس ًيست.

حسمیشسمى سفميت هيضَد .یٌمیشطيي هقٌمدطسو جمآيش هفمّين آييي

ّوچٌيي ،هغمیق یم جذٍل  ،5جفمٍ یيي پمساخْمو گشٍّْامو

سفتمس حشفِ طو دس گشٍُ حسمیشسمى دس هضميسِ یم دطًطاَيمى دٍس

آصهَى ٍ ًؾمس طص هفمّين آييي سفتمس حشفِ طو هقٌمدطس یَدُ ٍ یش

طص طًتؾمس ًيست.

قضمٍجْمو پمسخگَيمى هَآش طست.
ّوچٌيي ،هغمیق جذٍل  6جٌسيت دس جومهي صهيٌِّمو جحضيق

فتٍُ یش هَطسد فَا ،یِ هٌؾَس یشسسي جمآيش آييي سفتمس حشفِ طو

ٍ جَطًب طًگيضضي ٍ فولكشدو هقٌمدطس طست .هغمیق ًوَدطسّمو

دس جمهقااِ حشفااِ طو طيااشطى ،گشٍّْاامو حسمیشساامى یمجاشیااِ ٍ

 ،4 ٍ 3صًمى دس هضميسِ یم هشدطى قضامٍجْمو یمكيفيات جاشو سط

دطًطاَيمى یم ّن هغميقِ ضذُ طساتً .تاميج یاِدسات آهاذُ دس

طفومل ًوَدُ طًذ.

جذٍل ً 3طامى دٌّاذُ هقٌامدطسو جامآيش آيايي سفتامس حشفاِطو
هيیمضذ .هضميسِ طًگيضش ٍ فولكشد گشٍّْمو آصهَى ٍ ًؾامس
دس ًوَدطسّمو ً 2 ٍ 1يض هَيذ طيي هغلب طست.
جدٍل  :1تحليل ٍارياًس تاثير آييي رفتار حرفِ اي بر اًگيسش ٍ عولکرد حسابرساى
هٌبـ جغييشط
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
طًگيضش سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
فولكشد سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ

هاوَؿ هشیقم
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل

دسجِ آصطدو
1
78
79
1
78
79
1
78
79
1
78
79
1
78
79
1
78
79

15251
375951
395211
35613
325175
355688
35211
385611
415811
435512
2155375
2485888
315113
2455375
2755387
285811
1915151
2195951

26

هيمًگيي
هشیقم

F

هقٌمدطسو

15251
15487

25569

15113

35613
15411

85785

15114

35211
15495

65466

15113

435512
25633

165526

15111

315113
35146

95541

15113

285811
25451

115752

15111

دكتر يحيي حساس يگاًِ ٍ اهيد همصَدي :ارزضْاي اخاللي در لضاٍت حرفِاي حسابرس

جدٍل  :6تحليل ٍارياًس تاثير آييي رفتار حرفِ اي بر اًگيسش ٍ عولکرد داًطجَياى
هٌبـ جغييشط
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
طًگيضش سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
فولكشد سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ

هاوَؿ هشیقم
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل

دسجِ آصطدو
1
78
79
1
78
79
1
78
79
1
78
79
1
78
79
1
78
79

25451
585311
615751
85451
535511
615951
15811
665151
675951
155313
4345575
4495888
195513
4365294
4555797
145451
4725311
4865751

هيمًگيي
هشیقم
2.540

F

هقٌمدطسو

35278

15174

15747
85451
15686

125321

15111

15811
15848

25122

15149

155313
55571

25748

15111

195513
55594

35487

15166

145451
65155

25386

15126

جدٍل  :9تحليل ٍارياًس تاثير آييي رفتار حرفِ اي بر اًگيسش ٍ عولکرد هطاركا كٌٌدگاى
هٌبـ جغييشط
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
طًگيضش سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
فولكشد سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ

هاوَؿ هشیقم
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل

145725
96525
1115975
215619
855575
1165194
145125
1145751
1185775
665151
6395951
7165111
575392
6815669
7395161
575651
6635451
7215111

دسجِ آصطدو
3
156
159
3
156
159
3
156
159
3
156
159
3
156
159
3
156
159

26

هيمًگيي
هشیقم

F

هقٌمدطسو

45918
15617

75955

15111

65873
15549

125529

15111

45675
15671

65962

15111

225117
45112

55367

15112

195131
45371

45378

15115

195217
45253

45519

15115
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ضکل  :1همايسِ هياًگيي اًگيسش رفتاري گرٍّْاي آزهَى ٍ ًظارت

ضکل :6همايسِ هياًگيي عولکرد رفتاري گرٍّْاي آزهَى ٍ ًظارت

جدٍل  :6تحليل ٍارياًس داًص هطاركا كٌٌدگاى تحميك در زهيٌِّاي هَرد بررسي
هاوَؿ
هشیقم

هٌبـ جغييشط
یيي گشٍّْم
رخيشُ جقْذط
طحتوميي

دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم

سغح دطًص

هَجَدو كمت

دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ

دسٍى گشٍّي
كل

دسجِ آصطدو

هيمًگيي
هشیقم

 Fفيطش

هقٌمدطسو

3

3145556

15488

15691

156

6245313

9135669
97392582
5
98316549
4
17515319
85666512
5
87417544
4
11975951
71912545
1
73111541
1

159
3

5835773

156

5495142

15163

15367

159
3

3995317

156

4615977

15866

15461

159

جدٍل  :5تحليل ٍارياًس داًص هطاركا كٌٌدگاى تحميك در زهيٌِ آييي رفتار حرفِاي
هٌبـ جغييشط
دطًص
آييي سفتمس حشفِ طو

دسجِ آصطدو

هيمًگيي
هشیقم

F

هقٌمدطسو

33125411

1

33125411

85399

15114

623115511

158

3945377

656235911

159

هاوَؿ هشیقم
یيي گشٍّْم
دسٍى
گشٍّي
كل

23

دكتر يحيي حساس يگاًِ ٍ اهيد همصَدي :ارزضْاي اخاللي در لضاٍت حرفِاي حسابرس

جدٍل  :2تحليل ٍارياًس تاثير جٌسيا بر اًگيسش ٍ عولکرد هطاركا كٌٌدگاى
هٌبـ جغييشط
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
طًگيضش سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ
رخيشُ جقْذط
طحتوميي
فولكشد سفتمسو

هَجَدو كمت

سشهميِ گزطسو كَجمُ
هذ

هاوَؿ هشیقم
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل
یيي گشٍّْم
دسٍى گشٍّي
كل

دسجِ آصطدو
1
158
159
1
158
159
1
158
159
1
158
159
1
158
159
1
158
159

35731
1175244
1115975
35491
1125713
1165194
55431
1135344
1185775
365553
6695447
7165111
525597
6865464
7395161
295982
6915118
7215111

ضکل  :9همايسِ هياًگيي اًگيسش رفتاري گرٍّْاي زًاى ٍ هرداى

هيمًگيي هشیقم
35731
15679
35491
15651

هقٌمدطسو

F
55497

15121

55371

15122

55431
15717

75571

15117

365553
45237

85627

15114

525597
45345

125116

15111

295982
45374

65854

15111

ضکل  :6همايسِ هياًگيي عولکرد رفتاري گرٍّْاي زًاى ٍ هرداى
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فصلناهه اخالق در علوم و فنّاوري ،سال پنجن شوارههاي9و 1963 ،6

بحث

ّوكاامسطى ( ٍ )1996كااَّي ٍ ّوكاامسطى ( )1998سط جمئيااذ

دس طيي جحضيق ،جمآيش آييي سفتامس حشفاِ طو یاش كيفيات قضامٍ

هيًوميذ.

حسمیشسي دس سِ گمم یشسساي ضاذُ طساتً .خسات ،طًگياضش ٍ
فولكشد سفتمسو هطمسكتكٌٌذگمى دس گشٍّْمو آصهَى ٍ ًؾامس

هحدٍديتْاي احتوالي تحميك

ٍ یِ جفكيك حسمیشسمى یمجاشیِ ٍ دطًطاَيمى دس جاذطٍل 2 ٍ 1

 -1سٍيِ طفشطد دس كسب ضٌمخت طص يك هفَْم هتفمٍ یَدُ ٍ یِ

هغميقِ ضذ ٍ سپس كليِ هطمسكتكٌٌذگمى دس جاذٍل  3یشسساي

غَس ٌّامسو يم غيش ٌّامسو طست .یٌمیشطيي ،یِكمسگيشو عشح

گشديذً .تميج ًطمى هيدّذ كِ جمآيش آييي سفتمس حشفاِ طو دس ّاش

جاشیي یمف كمّص طفتبمس یيشًٍي طيي هغميقاِ هايگاشدد .صياشط

يك طص صهيٌِّمو هضیَس ٍ هَ َفم هاَسد سسايذگي یايي كلياِ

هوكي طست جومهي طعتفم هَسد جَجاِ حسمیشسامى دس طختيامس

هطمسكت كٌٌذگمى هقٌمدطس طست .دس گمم یقذو ،هقٌامدطسو جفامٍ

آًمى قشطس ًگيشد .یم طيي حمل سقي ضذُ جم یم جَغيف ّش چِ یيطتش

دسك طفشطد طص هفمّين آييي سفتمس حشفِ طو یش قضامٍجْمو طيطامى

طص ٍ قيت فش يٍ ،طحاذ هاَسد سسايذگي ٍ غاٌقت فقمييات آى

یشسسي ضذُ طست .طيي طهش طص عشيق هضميسِ پمسخگَيي هطمسكت

جومهي طعتفم هَسد ًيمص دس كسب ضٌمخت طسطئِ گشدد.

كٌٌذگمى یِ سَطت هشیاَط یاِ هفامّين آيايي سفتامس حشفاِ طو

 -2یِ هٌؾَس یشسسي ٍ ّوگَى سمصو سغح دطًص طفاشطد یاشطو

طسصيمیي گشديذ .هغمیق جذٍل  5جفمٍ یيي پمسخْمو گشٍّْامو

ّش يك طص صهيٌِ ّم ٍ آييي سفتمس حشفِ طو پٌج سَطل چْمس گضيٌِ

آصهَى ٍ ًؾمس هقٌمدطس هيیمضذ .یٌمیشطيي ،جفمٍ آگمّي هطمسكت

طو طغلب طص كتب هقتبش عشطحاي ضاذُ طسات .فلايسغان آى كاِ

كٌٌذگمى طص هفامّين آيايي سفتامس حشفاِ طو یاش طياامد جواميضط

سَطت هضیَس ٍ جَ يحم طسطئِ ضذُ ،عاَتًي ضاذى هغمياب ٍ

قضمٍجي هَآش یَدُ طست.

دضَطس ضذى جوـ آٍسو پشسطٌمهِّامو جكويال ضاذُ سط دس پاي

یم جَجِ یِ هبمحا فاَا ،آيايي سفتامس حشفاِطو یاش قضامٍجْمو

دطضت ،یمص طيي طیْمم ًسبت یِ كفميت ٍ هغلاَب یاَدى ساَطت

حسمیشسي هَآش طست .طيي طهش ًتميج هغميقم طًامم ضاذُ جَساظ

صهيٌِ طو ٍجَد دطسد.

همسجيٌَ ٍ ّوكمسطى ( ،)2114يوبشجي ٍ ّوكامسطى (،)2115

 -3جفمٍجْاامو فشٌّااگ ساامصهمًي یاايي هَسساام حسمیشسااي،

فبذطيوحوذو ( ،)1991فشديٌمًذ ٍ ّوكمسطى ( ،)2113یمسًات ٍ

كمسكٌمى آًْم ٍ ساميش طفاشطد ًوًَاِ هاَسد یشسساي هايجَطًاذ یاش

ٍطسسيس ( )2111سط جمئيذ ًوَدُ ٍ هَياذ ضٌمساميي آيايي سفتامس

قضمٍجْمو طجخمر ضذُ هَآش یَدُ ٍ یِ فٌَطى هتغيش هذطخلِ كٌٌاذُ

حشفِطو یِ فٌَطى فمهلي كمهتً هؤآش دس جحضياق جاَطد یساتمًيمى

فول ًوميذ.

( )1387طست.

 -4دس طيي پژٍّص ،قضمٍجْمو حسمیشسي ًسبت یِ يك سمصهمى

جٌسيت حسمیشس ًيض یش كيفيت قضامٍجْمو حسمیشساي هقٌامدطس

فش ي كِ غٌقت فقمييت آى ضشطيظ هغلَیي ًذطسد ،غشفم طص ساِ

یَدُ ٍ صًمى دس هضميسِ یم هاشدطى ،قضامٍجْمو یمكيفيات جاشو سط

جٌبِ هَسد یشسسي قشطس گشفتِ طست .طيي طهش طفتبمس یيشًٍي جحضيق

طفومل ًوَدُ طًذ .طيي طهش جحضيضم طًاامم ضاذُ جَساظ یمسًات ٍ

سط هتمآش ًوَدُ ٍ جقواين پازيشو ًتاميج سط یام هحاذٍديت هَطجاِ

ّوكاامسطى ( ،)1994یشًاامسدو ٍ آسًَيااذ( ،)1997كااتسك ٍ

هيسمصد.
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ضيريي ًيري ٍ ّوکاراىً :مص ارزضْاي اخاللي ٍ رّبري اخالقهدار بر كاّص تٌص ضغلي كاركٌاى

پيطٌْادّاي هبتٌي بر ًتايج پژٍّص

واژه نامه

ً -1تميج پژٍّص یيمًگش جمآيش هفمّين آييي سفتامس حشفاِ طو یاش

سٍيكشد ضٌمخت

1. Cognitive Perspective:

كيفيت قضمٍجْمو حسمیشسي طسات .طص آًاام كاِ یخاص فواذُ

ًؾشيِ سمختمسو

2. Structuration Theory

خَدخَطّي طختا

جتضْمو آهَصضي یِ خػَظ دس هضغـ كمسضٌمساي حسامیذطسو

ٍؽيفِضٌمسي طختقي

غشف آهَصش ًؾشو طًذطصُ گيشو ٍ گضطسش سٍياذطدّمو هاميي ٍ

سَدهٌذگشطيي

فشطيٌذّمو حسمیشسي آًْم هايگاشدد .جَجاِ یيطاتش یاِ هبمحا

ًسبتگشطييً ،سبي ًگشو

حشفِطو دس قميب گشطيطْمو هختلف یم جمكيذ
یش هفمّين آييي سفتمس حشفِ طو ٍ یِ غَس ٍطحذ دسسي جذطگمًِ

4. Deontology
5. Utilitarianism
6. Relativism

فضيلتْمو طختقي

7. Virtue Ethics

هتحؾم طختقي

8. Ethics of Care

ًوميٌذًُ ،وميٌذگي

9. Agent

دٍگمًگي سمختمس

شٍس دطسد.

3. Ethical Egoism

10. Duality of Structure
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