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تاثیر ویژگیهای اخالقی فردی حسابرسان
بر استفاده از راهنمای تصمیم در کشف تقلب مدیریت
دکترقاسم بًلً،1پیمان صادقی*2
داوشکدٌ حسابداری ي مدیریت،داوشگاٌ عالمٍ طباطبائی ،تُران
گريٌ حسابداری ي مدیریت ،داوشگاٌ آزاد اسالمی ،ياحد مشکیه شُر

چکیدٌ
زمیىٍ :ايي پژٍّش تاثیر ٍيژگیْای اخالقی فردی حساترساى را تر تصوین آًاى جْت استفادُ از راٌّوای تصوین تررای ارزيراتی خ رر
تقلة هذيريت تررسی کردُ است .عالٍُ تر ايي ،پژٍّش حاضر جْت يافتي هَاًع تِکارگیری راٌّوای تصروین ٍ رتثرِ تٌرذی عَاهر
هَثر تر استفادُ از آى صَرت گرفت.
ريش کار :در راستای دستیاتی تِ ّذف پژٍّش از تیي سرپرستاى ٍ سرپرستاى ارشذ شاغ در سازهاى حساترسی تعذاد ً 76فرر ترِ
شیَُ تصادفی طثقِ تٌذی شذُ ترای پاسخگَيی تِ پرسشٌاهِ پژٍّش اًتخاب شرذًذ .تحقیر حاضرر تراثیر پرٌغ هتمیرر هسرتق در
استفادُ يا عذم استفادُ حساترساى از راٌّوای تصوینگیری را تررسی کردُ است .دادّْای حاص از پرسشٌاهِ تا استفادُ از آزهرَى t

تررسی شذًذ.
یافتٍَا :يافتِّای پژٍّش حاکی از آى تَد کِ هْوترريي ٍيژگیْرای اخالقری فرردی هرَثر در اسرتفادُ از راٌّورای تصروین تَسر
حساترساى ترای اٍلَيت يکن تا پٌجن تذيي شرح ّستٌذ )1 :عذم عضَيت در جاهعِ حساتذاراى رسوی  )2ساتقِ حرفِ ای تیش از 22
سال  )3هذرک تحصیلی کارشٌاسی  )4ردُ سازهاًی سرپرست ارشذ  )5رشتِ تحصیلی هذيريت.
وتیجٍگیری :شَاّذ حبطل اص ایي پژٍّ

گَیبی آى است کِ هَاًغ ثِکبسگیشی ساٌّوبی تظوین اص ًظش ح بثشسبى دس سدُ سمبصهبًی سشپشسمت ٍ

سشپشست اسشذ ػذم ٍجَد ٍیژگیْبی اصالقی فَق هیثبشذّ .وچٌیي ساثغِ هتغیشّبی ه تقل ثب هتغیشّبی ٍاث تِ ثِ طَسل ه تقین همیثبشمذ کمِ
ثیشتشیي تبثیشگزاسی ثِ ٍسیلِ هتغیش ػذم ػضَیت دس جبهؼِ ح بثذاساى سسوی است.
کلید ياشٌَاٍ :یژگی اصالقی فشدی ،تقلت هذیشیت ،ساٌّوبی تظوین

هَس بل ػبلی ح بثشسی ٍ 3ثبًک جْبًی ضوي تَجِ ثِ تقلمت

سرآغاز

دس جْبى ثِ اسائِ سٌّوَدّبیی ثشای جلَگیشی اص تقلمت صظَطمب

تقلت پذیذُ ای است کِ کلیِ کشَسّبی جْبى کمن ٍ ثمی

دس کشَسّب ٍ سبصهبًْبی ػضَ اقذام کشدُاًذ ٍ دس آًْب تَجمِ ثمِ

ثب آى دست ثِ گشیجبًٌذ .سبصهبًْبی جْبًی اص جولِ سبصهبى ثمیي

استقبی فشٌّگ اسصشوذاسی ،طذاقت ،ه ؤٍلیت ٍ پبسخگَیی ثمِ

الوللی شماب سمبصی ،1سمبصهبى ثمیي الوللمی هَس مبل ػمبلی

ػٌَاى ػَاهل پیشگیشی کٌٌذُ هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است(.)1

ح بثشسیً ٍ 2یض سبیش هَس بل هٌغقِ ای هبًٌذ سبصهبى آسیبیی

دس دٍسُ هؼبطممش ،ح بثشسممی دس دًیممب تجممذیل ثممِ حشفممِ ای

____________________________________________________________________________________
* ًَی ٌذُ ه ؤٍلً :شبًی الکتشًٍیکیpeyman_205@yahoo.com :
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ًکتِ قبثل تَجِ ایٌکِ ح بثشسبى ثشصمی اص ایمي شمشکتْب دس

ضشٍسی ٍ ث یبس هَسد ًیبص شذُ است ،چشا کِ شَاّذ هتؼمذدی اص

گضاسشْبی ح بثشسی صَد ثِ چٌیي هشکالتی اشبسُ ًذاشتِاًمذ.

تالشْبی ث یبس دس دستکبسی فشیجکبساًِ دفبتش ح بثذاسی ششکتْب
کِ گبُ اص آى ثِ «ح بث بصی »4تؼجیش هیشَد طَسل همیگیمشد.

دس ایي حبل ایي پشس

ثشصممی هقققممبى دس ایممبدل هتقممذُ اهشیکممب ػٌممَاى «آى سممبل

کجب ثَدُ اًذ؟ ثذیي سجت تشدیذّبی اسبسمی دس همَسد کیایمت ٍ

هخَ » سا ثِ سبل  2222هیالدی کِ ثمشای حشفمِ ح بثشسمی

شابفیت اعالػبل ح مبثذاسی ٍ ح بثشسمی هغمشح شمذُ اسمت.

ثشای جبهؼِ هغشح شذ :پس ح بثشسمبى

8

ٍ اٍساق ثْمبداس دس ٍاکمٌ

ثمِ ایمي صَاسمت

دًیب سششبس اص اصجبس ًبگَاس سسَاییْبی هبلی قبثل تَجِ ثَد ً مجت

کو یَى ثمَس

دادُاًذ(.)2

ػوَهی ثب اًتشبس ثیبًیمِ هؼیمبسیي ح بثشسمی شموبسُ  99تَجمِ

سسَاییّبی اصیش ح بثذاسی ّوچمَى همَسد اًمشٍى ،ادلایمب،

ح بثشسبى سا ثیشتش ثِ هَضَع اسصیبثی ،شٌبسبیی ٍ کشف همَاسد

کَست ٍ ٍسلذکبم ٍ ضؼاْبی اسبسی ح بثشسی دس کشف تقلجبل

تقلت جلت ًومَدّ .وچٌمیي سٍشمْبیی سا ًیمض جْمت اسصیمبثی ٍ

ًبشی اص ایي سسَاییْب ثبػث شذ کِ ثیبًیِ شموبسُ  99هؼیبسّمبی
ح بثشسی دس سبل  2222تَسظ ّیبل هؼیبس ح بثشسی آهشیکب

شٌبسبیی ٍجَد صغش تقلت هؼشفی ًوَدُ است کمِ یکمی اص آًْمب
9

5

ثِکبسگیشی ٍ تَجِ ثیشتش دس ثِ کبسثشدى ساٌّوبی تظوین است.

ثممب ػٌممَاى «تَجممِ ثممِ تقلممت دس ح بثشسممی طممَستْبی هممبلی»

ساٌّوبی تظوین هَسد استابدُ دس ایي تققی شمبهل دٍ ق موت

جبیگضیي ثیبًیِ هؼیبس ح بثشسی 6شوبسُ  82ثب ػٌَاى «سسمیذگی

هیثبشذ:

ثِ تقلت دس طمَستْبی همبلی» تمذٍیي شمَد کمِ ثمش اسمب
ح بثش

الف) یک فْشست اص ػَاهل صغش هشتجظ ثب تقلت هذیشیت؛

آى

ة) یک قبػذُ تشکیجی کِ افشاد اص آى ثشای هقبسجِ اسصیبثی کلی

ثبیذ تبکیذ ثیشتشی ثش سٍی تشدیذ حشفِ ای داشتِ ثبشذ.

تقلت ثِ کوک ساٌّوبی تظوین استابدُ هیکٌٌذ.

ثب ایٌکِ شبیذ دس گزشتِ ح بثشسبى ه متقل تبکیمذ ثیشمتشی ثمش
سٍی کشف اشتجبّبل ًِ ٍ ،تقلجْبی ثمب اّویمت ،داشمتِاًمذ ،اهمب

هشبثِ ایي فْشست دس ػول ًیض استابدُ همیشمَد کمِ یمک

دسصَاست جْبًی ،هٌغقِ ای ٍ داصلی ثشای سٍیمبسٍیی ثمب تقلمت،

ساٌّوبی تظوینگیشی ثب ػَاهل سبصگبس هیثبشذ ٍ اصیشا دس ػومل

ف بد ٍ،سشَُ ًٍ ...بتَاًی ح بثشسبى ثش ایي اهش ٍ تقَدل جْمبى

ثشسسی شذُ است(.)3
تققیم حبضمش اص لقممبػ ّممذ  ،جممضء تققیقممبل کممبسثشدی

ٍ ششایظ صبص حبکن ثش دٍساى گزشتِ ٍ جذیذ ٍ فشطتْبی پی
آهذُ ثشای حشفِ ایجبة هیکٌذ تب تشمکلْبی حشفمِ ای اص جولمِ

هق َة هیشَد ّذ تققیقبل کبسثشدی تَسؼِ داً

جبهؼممِ ح ممبثذاساى سسمموی ایممشاى ٍ سممبصهبى ح بثشسممی تَجممِ

دس یک صهیٌِ صبص است .ثِػجبسل دیگش تققیقبل کبسثشدی ثمِ
سوت کبثشد ػلوی داً

ثیشتشی ثِ ػَاهل تبثیش گزاس ثشای ح بثشسبى جْت کشف تقلت

کبسثشدی

ّذایت هیشًَذ.

ٍ هظذاقْبی آى تَجِ ًوبیٌذ.
تقلت ،هغمبث آًچمِ دس تؼشیمف اصیمش اًجومي ح مبثذاساى

ريش بررسی

سسوی آهشیکب7ثیبى شذُ «فؼل ػوذی است کِ هٌجش ثِ تقشیف

ادثیبل هَجَد دس هَسد ساٌّوبی تظوین ٍ ػَاهل هَثش ثش استابدُ

ثباّویت دس طَستْبی هبلی هَسد ح بثشسی هیثبشمذ» .تقشیمف

آى تَسظ ح بثشسبى حبٍی دستبٍسد اسصشوٌذی است .ثب اتکب ثمش

ثب اّویت دس استجبط ثب تقلت هیتَاًذ ثمِ دٍ عشیم سد دّمذ)1 :

ایممي دسممتبٍسدّب ٍ ثممب ّممذ گ ممتشد دس هَجممَد اص تممبثیش

سَء استابدُ اص داسائیْب ( هبًٌذ سشقت داسائیْب)  )2طَستْبی هبلی

صظَطیبل فشدی ح بثشسبى ثش ثِکمبسگیشی ساٌّومبی تظموین،

هتقلجبًِ .گضاسشْبی هبلی هتقلجبًِ ( هبًٌذ تقلجبل هذیشیت ) توشکض
اطلی ایمي پمژٍّ

سؤالْبی هَسد ًظش ایي پژٍّ

همیثبشمذ .اص جولمِ ایمي همَاسد همیتمَاى

ثِ ششح صیش هیثبشذ:

 -اسصیبثی تمبثیش اػتومبد ثمِ ًامس 12ثمش هیمضاى اسمتابدُ اص

دستکبسی یب تغییش دس ثجتْبی ح بثذاسی ،کبسثشد ًبدسسمت اطمَل

ساٌّوبی تظوینگیشی جْت کشف تقلت هذیشیت؛

ح بثذاسی ثِ عَس ػوذی ٍ حز یب اسائِ ًبدسسمت اعالػمبل ثمب
اّویت دس طَستْبی هبلی ثِ طَسل ػوذی سا ًبم ثشد.
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ثشای ثِدست آٍسدى حجن ًوًَِ اص ثیي اػضبی جبهؼِ ًمبم

 تبثیش سدُّبی سمبصهبًی سشپشسمت اسشمذ ٍ سشپشسمت ثمشهیضاى استابدُ آًْب اص ساٌّوبی تظوینگیشی جْت اسصیبثی سمغ

ثشدُ شذُ دس ثخ  ،قجمل اص سٍد تظمبدفی عجقمِ ثٌمذی شمذُ

صغش تقلت هذیشیت؛

استابدُ شذُ است ٍ ًوًَِ حبضش ثب استابدُ اص فشهَل کَکشاى ثمِ
دست آهذُ است (.)4

 -ثشسسی تبثیش ػضمَیت دس جبهؼمِ ح مبثذاساى سسموی ثمش

حجن ًوًَِ ً 76اش است کِ ثب تَجِ ثِ دسطذ ّش عجقمِ دس

هیضاى اتکب ح بثشسبى ثِ ساٌّوبی تظوینگیشی؛

کل جبهؼِ آهبسی ٍ فشهَل ثبد ثشای سشپشستبى تؼذاد ً 51امش ٍ

 -تبثیش اػتوبد ثمِ ًامس ح بثشسمبى ثمب همذس تقظمیلی(

ثشای سشپشستبى اسشذ تؼذاد ً 25اش تؼییي هیشَد.

کبسشٌبسممی اسشممذ ٍ کبسشٌبسممی) ٍ سدُ سممبصهبًی (سشپشسممت ٍ
سشپشست اسشذ) دس اسصیبثی سغ صغش تقلت هذیشیت؛

دادُّبی دصم ثشای آصهَى فشضیِّمبی پمژٍّ

 ثشسسممی تممبثیش هیممضاى سممَدهٌذی اسممتابدُ اص ساٌّوممبیتظوینگیشی ثمشای ح بثشسمبى ثمب همذس

اص عشیم

پشسشٌبهِّمب جومغ آٍسی شمذُ اسمت .عمشح سمؤالْب اص عشیم

کبسشٌبسمی اسشمذ ٍ

پشسشٌبهِ ػالٍُ ثش ایٌکِ ثبػث هیشَد تب پبسخ دٌّذگبى ٍقمت

کبسشٌبسی؛

ثیشتشی سا ثشای فکش کشدى داشتِ ثبشٌذ ،ث یبس ػولیتمش ٍ آسمبًتش

 -ثشسسممی تممبثیش هممذس تقظممیلی (کبسشٌبسممی اسشممذ ٍ

ًیض ثَدُ ٍ ثِ پژٍّشگش اجبصُ هیدّذ کِ ًوًَِّمبی ثیشمتشی سا

کبسشٌبسی) ٍ سشتِ تقظیلی (ح بثذاسی ٍ همذیشیت) ثمش هیمضاى

ثشسسی ٍ هغبلؼِ کٌذ ٍ دس ًتیجِ تؼوین پزیشی ًتبیج ثْجَد یبثمذ.
تؼذاد  81پشسشٌبهِ تَصیغ شذ کِ دس ًْبیت 76

توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظوینگیشی جْت اسصیمبثی سمغ

دس ایي پژٍّ

صغش تقلت هذیشیت؛

پشسشٌبهِ دسیبفت شذ.

 -ثشسسی تبثیش سَاث حشفِ ای ثمش هیمضاى اسمتابدُ آًْمب اص

تجضیِ ٍ تقلیل دادُّبی جوغآٍسی شذُ دس ایي تققی ثمب

ساٌّوبی تظوینگیشی.

استابدُ اص ًضم افمضاس  ٍ Spss ٍ Excelآصهمَى فشضمیبل ًیمض دس

سؤالْبی هغمشح شمذُ فمَق ٍ ثمب ثْمشُ گیمشی اص

سغ هؼٌیداسی  5دسطذ اًجبم پزیشفتِ است ،ثشای آصهَى ّوِ

یبفتِّبی تققیقبل یبد شذُ ٍ سمبیش تققیقمبل ٍ هجمبًی ًظمشی

فشضیِّب اص آصهَى  tاستابدُ شذُ است .ثشای آصهَى فشضیِّمبی

ثش اسب

اشبسُ شذُ فشضیِّبی تققی تذٍیي شذُ است.

ایي پژٍّ

اعالػبل اص عشی پشسشمٌبهِّمبیی کمِ دس اصتیمبس

جبهؼِ آهبسی تققی شبهل سشپشستبى ٍ سشپشسمتبى اسشمذ

افشاد ٍاجذ ششایظ ٍ عج تؼبسیف صبص قمشاس گشفتمِ ،گمشدآٍسی

سبصهبى ح بثشسی هیثبشٌذ ٍ دلیل اًتخبة آًْب ثِ ػٌَاى جبهؼمِ

هیشَد .ثب تَجِ ثِ گ تشدُ ثَدى هجبحث تقلمت دس ح مبثذاسی ٍ

هَسد ثشسسی تققی حبضش ثِ ایي جْت هیثبشذ کِ ح بثشسمبى

گ تشدگی ساٌّوبی تظوین گیمشی (فْشسمتْب) دس ایمي پمژٍّ

جْت استقب ثِ ایي ستجِ ًیبصهٌمذ احمشاص شمشایظ صبطمی اص جولمِ

هٌظَس اص تقلت دس طَستْبی هبلی ،تخغمی ٍ ػمذٍل ثمب اّویمت

هَفقیت دس آصهًَْبی حشفِای ،داساثَدى سبثقِ حشفِای عمَدًی

ػوذی اص اطَل پزیشفتِ ح بثذاسی دس همَسد هجلم  ،عجقمِثٌمذی

ٍ ّوچٌیي تقظیالل داًشگبّی هیثبشٌذ کِ اًتخبة ایي افمشاد

چگًَگی اسائِ یب هَاسد افشب دس طَستْبی هبلی هیثبشذّ .وچٌیي

هیدّمذ ،چمشا کمِ آًْمب تجشثمِ

هٌظَس اص ساٌّوبی تظوین ثکبسگشفتِ شذُ دس ایي تققیم  ،چمک

قبثلیت اعویٌبى ًتبیج سا افضای

کبفی سا ثب فشایٌذ اسصیبثی تقلت دس هذیشیت داسًذ اص عشفی اًتخبة
ایي افشاد اسصد ثیشًٍی تققی سا افضای
اسصیبثی تقلت هذیشیت ّن ًق

لی تی است کِ شبهل دٍ ق وت هیثبشذ:

هیدّمذ ،صیمشا آًْمب دس

یک ثخ

چک لی ت ،شبهل ػَاهل صغش هشتجظ ثمب تقلمت

داسًذ .ثشای دستشسمی ثمِ افمشاد

هذیشاى ٍ یک قبػذُ تشکیجی کِ افشاد اص آى ثشای هقبسجِ کمشدى

فَق ثِ سبصهبى ح بثشسی هشاجؼِ شذُ است .دس صهبى اًجبم ایي

دیگمش

پژٍّ

اسصیبثی کلی تقلت ثِ کوک اثضاس استابدُ هیکٌٌذ .ثخم

دس سبصهبى ح بثشسی ایشاى حذٍد ً 239امش سشپشسمت

فْشسممت ،شممبهل ػممَاهلی اسممت کممِ اصیممشا دس ثیبًیممِ هؼیممبسیي

ًٍ 122اش سشپشست اسشذ ٍجَد داشت.

ح بثشسی  ٍ99ثخ

24هؼیبسّبی ح بثشسی ایشاى ثِ طمَسل

ػولی ثشسسی شذُ است ٍ دس ٍاقغ ػَاهل صغش هشتجظ ثمب تقلمت
76
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هذیشاى سا ًشبى هیدّذ .اص افشاد ششکت کٌٌذُ صَاستِ همیشمَد
کِ هَاسد سا صمَة هغبلؼمِ کٌٌمذ ٍ سمرس دس طمَسل توبیمل اص

تجسيه و تحليل فرضيه اول

ساٌّوبی تظوینگیشی ضویوِ شذُ ثمشای اسصیمبثی صغمش تقلمت

«اسممتابدُ ح بثشسممبى اص ساٌّوممبی تظمموینگیممشی ثممب سدُ

هذیشیت دس ششکت استابدُ کٌٌذّ .ذ اص ایيکبس هشبّذُ کبسثشد

سبصهبًی سشپشست اسشذ ٍ سشپشست ،یک بى ًومیثبشمذ ».ثمشای

ٍاقؼی ساٌّوبی تظوین گیشی تَسظ افشاد(هتغیش ٍاث تِ) ٍ اػتوبد

آصهَى ایي فشضیِ سَال صیش اص آصهَدًیْب پشسیذُ شذ:

ثِ ًتیجِ حبطل اص ثِکمبسگیشی ساٌّومبی تظموین گیشی(هتغیمش

چٌبًچِ ششکت الف یک ششکت ثمضس هق مَة شمَد ،دس

دٍم ٍ

هقبی ِ ثب صهبًی کِ ایي ششکت کَچمک فمشع همیشمَد ،چمِ

هشبّذُ ثِکبسگیشی یب ػذم ثمِکمبسگیشی ساٌّومبی تظموین ًیمض

هیضاى احتوبل داسد ثشای اسصیبثی صغش تقلت هذیشیت اص ساٌّومبی

هتغیشّبی ه تقل اص جولِ اًذاصُ هشتشی ،فشبس هتبثؼت ،اػتوبد ثِ

تظوین فَق استابدُ کٌیذ؟

ٍاث تِ) هیثبشذ .اص عشی پشسشْبی اًجبم شذُ دس ثخ

ًاس ٍ سَدهٌذی تظوین هَسد اسصیبثی قشاس هیگیشد.

ًتبیج آهبسی ٍ آصهَى هیبًگیي ًشبى همیدّمذ کمِ احتومبل
استابدُ اص ساٌّوبی تظوین دس طَسل ثضس ثَدى ششکت اص ًظش
ح بثشسبى ثب سدُ سبصهبًی سشپشست اسشمذ ٍ سشپشسمت هتامبٍل

یافتٍَا
دس ثخمم

هیثبشذ .دس ٍاقغ ثب تَجمِ ثمِ ًتمبیج آصهمَى هیمبًگیي دٍ ًوًَمِ

اٍل پشسشممٌبهِ  6سممَال ػوممَهی هممشتجظ ثممب

ه تقل هالحظِ هیشَد کِ احتوبل استابدُ اص ساٌّوبی تظموین

ٍیژگیْبی فشدی پبسخ دٌّذگبى شمبهل سمي ،سمبثقِ دس حشفمِ،
هذس

ثشای سشپشستبى اسشذ ( )11/48کوتمش اص سشپشسمتبى ()13/26

تقظیلی ،سشمتِ تقظمیلی ،سدُ سمبصهبًی ٍ ػضمَیت دس

هیثبشذ کِ ایي تابٍل ثب تَجِ ثِ هقمذاس  tهمیتمَاى گامت کمِ

جبهؼِ ح بثذاساى سسوی هغشح هیشَدً .تبیج ثمِدسمت آهمذُ اص

هؼٌیذاس هیثبشذ ،چشا کِ هقذاس  tهقبسجِ شذُ ( )2/13ثیشمتش اص

آهبس تقلیل تَطیای سؤالْبی ػوَهی پشسشٌبهِ ًشبى هیدّذ اص

هقذاس آهبسُ آصهَى ( )1/96استّ .وچٌیي سغ هؼٌیمذاسی ًیمض

ثیي ً 76اش پبسخ دٌّذگبى ثِ پشسشٌبهِ ً 47اش هؼمبدل 61/8

کوتش اص  ،%5یؼٌمی  2/24همیثبشمذ .ثٌمبثشایي همیتمَاى گامت

دسطذ سا سشپشستبى ٍ هبثقی سا سشپشستبى اسشذ تشکیل هیدٌّذ.

استابدُ سشپشستبى اسشذ اص ساٌّومبی تظموین دس طمَسل ثمضس

ّوچٌیي اص کل پبسخ دٌّذگبى ثمِ پشسشمٌبهِ ً 41امش هؼمبدل

ثَدى ششکت ثیشتش اص سشپشستبى است.

 53/9دسطذ ػضَ جبهؼِ ح مبثذاساى سسموی ایمشاى ّ متٌذ .اص
عش دیگش ثشسسی سي پبسخ دٌّذگبى ًیمض ًشمبى دٌّمذُ ایمي

تجسيه و تحليل فرضيه دوم

هَضَع است کِ  32/9دسطذ اص آًْمب صیمش  42سمبل ّ متٌذ ٍ

«هیضاى صغش تقلت اسصیمبثی شمذُ ثمذٍى اتکمب ثمِ ساٌّومبی

سي  57/9دسطذ اص آصهَدًیْب ثیي  41تمب  52سمبل همیثبشمذ،
ّوچٌیي  9/2دسطذ اص آصهَدًیْب ثی

تظمموینگیممشی ثممشای ح بثشسممبى ػضممَ ٍ ویممش ػضممَ جبهؼممِ

اص  52سبل سمي داسًمذ.

ح بثذاساى سسوی یک بى ًویثبشذ».

ًتبیج ثِدست آهذُ اص تجضیِ ٍ تقلیمل همذس تقظمیلی ،سشمتِ

ثشای آصهَى ایي فشضیِ سَال صیش اص آصهَدًیْب پشسیذُ شذ:

تقظیلی ٍ سبثقِ کبسی ًیض ًشبى هیدّذ کِ  122دسطذ پبسمخ
دٌّذگبى داسای هذس

سغ صغش تقلت هذیشیت دس طَسل ػذم اتکب ثمِ ساٌّومبی

کبسشٌبسی ثِ ثبد ّ تٌذ ٍ  85/5دسطذ

تظوین سا ثیبى ًوبییذ؟

اص پبسخ دٌّذگبى دس سشتِ ح بثذاسی تقظیل کشدُاًمذ ٍ 65/8

ًتبیج حبطل اص آصهَى تبثیش ػضمَیت دس جبهؼمِ ح مبثذاساى

دسطذ ثیي  12المی  22سمبل سمبثقِ کمبس داسًمذ .ایمي ػَاهمل
هیتَاًذ جْت اػتجمبس ثخشمیذى ثمِ یبفتمِّمبی پمژٍّ

سسوی ثِ جَاثْبی اسائِ شذُ ًشبى هیدّذ کِ ح بثشسبى ػضمَ

همَسد

جبهؼِ ح بثذاساى سسموی ،هیمبًگیي هیمضاى سمغ صغمش تقلمت

استابدُ قشاس گیشد.

اسصیبثی شمذُ سا ثمذٍى اسمتابدُ اص ساٌّومبی تظموین ()57/25
ثیشتش اص ح بثشسبى ویش ػضَ ( )26/56اسصیبثی کشدُاًذ کِ ایي
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تابٍل هؼٌیذاس هیثبشمذ؛ چمشا کمِ هقمذاس آهمبسُ آصهمَى ()2/78

کبسشٌبسی( )11/97است ،ایمي تامبٍل ثمب تَجمِ ثمِ هقمذاس T

ثیشتش اص هقذاس  1/96هیثبشذ .دس سمغ هؼٌیمذاسی ًیمض هیمضاى

( )-2/82کِ کوتش اص  -1/96است ،هؼٌیذاس هیثبشذ .ثٌمبثشایي

سغ صغش تقلمت ثمذٍى اسمتابدُ اص ساٌّومبی تظموین ٍ ًشمبى

هی تَاى گات هیمضاى اػتومبد ثمِ ًامس ح بثشسمبى ثمب همذس

دٌّذُ آى است کِ هیبًگیي سغ صغش تقلت اسصیبثی شذُ ثمذٍى

کبسشٌبسممی اسشممذ ثیشممتش اص ح بثشسممبى ثممب هممذس کبسشٌبسممی

استابدُ اص ساٌّوبی تظوین ثشای ح بثشسبى ػضَ ٍ ویش ػضَ دس

هیثبشذ.

جبهؼممِ ح ممبثذاساى سسمموی یک ممبى ًی ممت ٍ اػضممبی جبهؼممِ
تجسيه و تحليل فرضيه پنجن

ح بثذاساى سسوی سغ صغش تقلت سا ثیشتش اسصیبثی کشدُاًذ.

«هیممضاى سممَدهٌذی اسممتابدُ اص ساٌّوممبی تظمموین ثممشای
ح بثشسبى ثمب همذس

تجسيه و تحليل فرضيه سوم

کبسشٌبسمی اسشمذ ٍ کبسشٌبسمی یک مبى

ًویثبشذ».

«اػتوبد ثِ ًاس ح بثشسبى ػضمَ ٍ ویمش ػضمَ دس جبهؼمِ

هیبًگیي هیضاى سَدهٌذی استابدُ اص ساٌّوبی تظوین ثمشای

ح بثذاساى سسوی جْمت اسصیمبثی سمغ صغمش تقلمت همذیشیت

ح بثشسبى ثب هذس کبسشٌبسی ( )13/11کوتش اص ح بثشسبى ثمب

یک بى ًویثبشذ».

کبسشٌبسی اسشذ ( )15/13هیثبشذ ،کمِ ایمي تامبٍل ثمب

ثشای آصهَى ایي فشضیِ سَال صیش اص آصهَدًیْب پشسیذُ شذ:

هذس

چِاًذاصُ ثِ تَاًبیی صمَد دس اسصیمبثی صغمش تقلمت همذیشیت

تَجممِ ثممِ هقممذاس  )-2/46( tکوتممش اص  -1/96اسممت ،هؼٌیممذاس
هیثبشذ .ثٌبثشایي سَدهٌذی استابدُ اص ساٌّومبی تظموین ثمشای

اػتوبد داسیذ؟

ح بثشسبى ثب هذس

ًتبیج ًشبى هیدّذ هیضاى اػتوبد ثِ ًاس ح بثشسبى ػضمَ

کبسشٌبسمی اسشمذ ثیشمتش اص ح بثشسمبى ثمب

هذس کبسشٌبسی هیثبشذ.

دس جبهؼِ ح بثذاساى سسوی ( ٍ )57/25ح بثشسمبى ویمش ػضمَ
( )26/56جْت اسصیبثی سغ صغش تقلت هذیشیت تابٍل ٍجمَد

تجسيه و تحليل فرضيه ششن

داسد کممِ تاممبٍل هممزکَس هؼٌیممذاس اسممت؛ چممشا کممِ هقممذاس آهممبسُ
آصهممَى( )5/24ثیشممتش اص هقممذاس  1/96هممیثبشممذ .دس سممغ

«هیممضاى توبیممل ثممِ اسممتابدُ اص ساٌّوممبی تظمموین ثممشای
کبسشٌبسمی اسشمذ ٍ کبسشٌبسمی یک مبى

هؼٌیذاسی ًیض هیضاى اػتوبد ثِ ًاس ح بثشسبى ػضمَ دس جبهؼمِ

ح بثشسبى ثمب همذس

ح بثذاساى سسوی هیثبشذ ،یؼٌی اػضب جبهؼِ ح بثذاساى سسموی

ًی ت ».ثشای آصهَى فشضیِ فَق سَال صیش اص آصهَدًیْب پشسمیذُ

هیضاى اػتوبد ثِ ًاس ثبدیی ً جت ثِ افشاد ویش ػضَ دس جبهؼمِ

شذُ :
تب چِاًذاصُ هبیلیمذ ثمشای اسصیمبثی صغمش تقلمت همذیشیت دس

سا داسًذ.

ششکت الف اص ساٌّوبی تظوین فَق استابدُ کٌیذ؟
تجسيه و تحليل فرضيه چهارم

هیبًگیي هیضاى توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظوین ثمشای

«هیضاى اػتوبد ثِ ًاس ح بثشسبى ثب هذس کبسشٌبسی اسشذ

ح بثشسبى ثب هذس

کبسشٌبسی( )12/36کوتش اص ح بثشسبى ثمب

ٍ کبسشٌبسممی دس اسصیممبثی سممغ صغممش تقلممت هممذیشیت یک ممبى

هذس کبسشٌبسی اسشذ( )14/73هیثبشمذ؛ ثمب تَجمِ ثمِ ایٌکمِ

ًی ت».

هقذاس  )2/36( tثیشمتش اص هقمذاس  1/96اسمت ،تامبٍل هؼٌیمذاس

ثشای آصهَى فشضیِ فَق سَال صیش اص آصهَدًیْب پشسیذُ شذ:

است .ثٌبثشایي هیضاى توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظوین دس ثیي

چِاًذاصُ ثِ تَاًبیی صمَد دس اسصیمبثی صغمش تقلمت همذیشیت

ح بثشسبى ثب هذس

اػتوبد داسیذ؟
هیبًگیي اػتوبد ثِ ًاس ح بثشسمبى ثمب همذس

کبسشٌبسمی اسشمذ ثیشمتش اص ح بثشسمبى ثمب

هذس کبسشٌبسی هیثبشذ.
کبسشٌبسمی

اسشممممذ( )14/27ثیشممممتش اص ح بثشسممممبى ثممممب هممممذس

تجسيه و تحليل فرضيه هفتن
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«هیضاى توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظوینگیمشی دس ثمیي

صغش تقلت ارػبى شذُ اص عش ایي افمشاد ثشاثمش ثمب  %75اسمت.

ح بثشسبى ثمب سشمتِ تقظمیلی ح مبثذاسی ٍ همذیشیت یک مبى

افشاد ،ثب سبثقِ صیش  12سبل هیبًگیي سغ صغمش تقلمت اسصیمبثی

ًویثبشذ ».ثشای آصهمَى ایمي فشضمیِ سمَال صیمش اص آصهَدًیْمب

شذُ سا  44دسطذ ٍ افشاد ثیي  12تب  22سمبل سمبثقِ هیمبًگیي

پشسیذُ شذ:

سغ صغش تقلت ثذٍى استابدُ اص ساٌّوب سا  32/43دسطذ رکمش

تب چِاًذاصُ هبیلیمذ ثمشای اسصیمبثی صغمش تقلمت همذیشیت دس

کشدُاًذ.

ششکت الف اص ساٌّوبی تظوین فَق استابدُ ًوبییذ؟
ثب تَجِ ثِ ًتبیج آصهَى هالحظِ هیشَد کِ هیبًگیي توبیل

بحث

ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظوین ثشای ح بثشسبى ثب سشتِ تقظیلی

دس ایشاى پژٍّشی دس صظَص هَضَع ایي تققیم طمَسل

ح ممبثذاسی ( )12/31کوتممش اص ح بثشسممبى ثممب سشممتِ تقظممیلی

ًگشفتِ است ،اهب دس صمبس اص کشمَس هقمبدل ث میبسی دس حمَصُ

هذیشیت ( )15/91هیثبشذ کِ تابٍل فَق هؼٌیمذاس اسمت ،صیمشا

تقلت هذیشیت ٍجَد داسد .دس هشٍسی جبهغ ثمش ایمي هقمبدل ،ثمِ

هؼٌبداسی هشثَط ثِ آصهَى لَیي ثشاثش ثب  ٍ 2/24هقذاس  tهقبسجِ

ػٌَاى هثبل ًیس چَاتیس ٍ دیگشاى ( )5یک ًکتِ ثشج تِ ایمي

شممذُ ( )-3/27کوتممش اص  -1/96هممیثبشممذ ،ثٌممبثشایي هیممبًگیي

است کِ ثی

توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظموین دس دٍ گمشٍُ ح مبثذاسی ٍ

شٌبسبیی ػَاهل پی ثیٌی کٌٌذُ تقلت ًظیش آلجشل ٍ سٍهٌی (،)6

هذیشیت تابٍل هؼٌیمذاسی دس سمغ  %95اعویٌمبى داسد ،یؼٌمی

لجممک ( ،)7سبک ممیٌب ( )8تممب تققیقممبتی کممِ چگممًَگی اسصیممبثی

هیضاى توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظوین دس ثیي ح بثشسبى ثمب

تقلجْبی هذیشیت تَسظ ح بثشسبى ثب استابدُ اص ساٌّوبی تظوین

سشتِ تقظیلی ح بثذاسی کوتش اص ح بثشسبى ثب سشمتِ تقظمیلی

ٍ ثممذٍى اسممتابدُ اص آى هبًٌممذ پیممٌکس (ّ ،)9ممبکٌجش (،)12

هذیشیت هیثبشذ.

صیوجلوي ( ،)11اًیٌگ ( )12سا هَسد ثشسسی قشاس دادُاًذ .دس ایمي
تققی تٌْب ادثیبتی کِ ثِ ػٌبٍیي هغشح شذُ دس تققیم حبضمش

تجسيه و تحليل فرضيه هشتن

اشبسُ ًوَدُاًذ ،هشٍس شذُ است .حَصُ صبص ح بثشسی کمِ ایمي

«سغ صغش تقلت اسصیبثی شذُ ثمذٍى اسمتابدُ اص ساٌّومبی

تققی ثِ آى پشداصتِ ،اسصیبثی صغش تقلت هیثبشذ .اسصیبثی تقلت

تظوینگیشی تَسظ گشٍّْبی هختلف سٌی یک بى ًویثبشمذ».

شبهل اقذاهبل گًَبگَى ًظیش «عَفبى هغضی »11هیبى اػضمبی

ثشای آصهَى ایي فشضیِ سَال صیش اص آصهَدًیْب پشسیذُ شذ:

تین ح بثشسی دس استجبط ثب ًقَُ پٌْبى کشدى تقلت ،پش

احتوبل سغ صغش تقلت هذیشیت سا دس طَسل ػذم اتکب ثمِ

ٍ جمَ

اص هذیشیت ٍ سمبیشیي دسثمبسُ صغمش تقلمت ٍ ،اجمشای سٍشمْبی

ساٌّوبی تظوین ثیبى ًوبییذ؟

تقلیلی ثشای یبفتي هؼبهالل ویشػبدی همیثبشمذ .دس هیمبى ایمي

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هقذاس احتوبل جذٍل تقلیل ٍاسیبًس ثمشای

تققیقبل کِ ثب اسصیبثی صغش تقلت سش ٍ کبس داشتِاًمذ ،ثشصمی اص

سغ صغش تقلت اسصیبثی شذُ ثذٍى استابدُ اص ساٌّوبی تظموین

ساٌّوبی تظوین استابدُ ًوَدُ ٍ ثشصی ًیض اص ساٌّومبی تظموین

ثشای گشٍّْبی هختلف سٌی کوتش اص  %5است( )2/22ثٌمبثشایي

استابدُ ًکشدُاًذ.

افشاد دس گشٍّْبی هختلف سٌی سغ صغش تقلت اسصیمبثی شمذُ

ثشصی هغبلؼبل ًیض ثِ ثشسسی سفتمبس ح بثشسمبى دس اسصیمبثی

ثذٍى استابدُ اص ساٌّومبی تظموین سا یک مبى ًومیداًٌمذ یؼٌمی

صغش تقلت ثذٍى ثِکبسگیشی ساٌّوبی تظوین پشداصتِاًذ .ثِ عَس

تابٍل هؼٌیذاسی ثیي گشٍّْبی هختلف سٌی ٍجمَد داسد .ثمشای

ًوًَِ پٌِ هَى ( ،)13تبثیش سغَح استذدل اصالقمی ح بثشسمبى

تؼییي ایي تابٍل اص سٍد آصهَى داًکي استابدُ شذُ کمِ ًشمبى
هیدّذ ک بًی کِ ثی

اص  32هغبلؼِ جٌجْْبی گًَبگَى تقلت هذیشیت اص

ثش سٍی تَاًبییشبى سا دس قضمبٍل ثمش سٍی دسسمتی ٍ شبی متگی

اص  22سبل سبثقِ داسًذ هیبًگیي سمغ

هذیشاى هَسد آصهَى قشاس دادُ است .ایي هغبلؼِ ثش تققیقبل اٍلیِ

صغش تقلت اسصیبثی شذُ دس شمشکت سا ثمذٍى اسمتابدُ اص ساٌّومب

دس سٍاًشٌبسی (ًظیش پیجت ( ،)14کلجش ( )15تکیِ کشدُ است

ثیشتش اص سبیش افشاد ثب سَاث هتابٍل رکش کشدُاًذ .هیبًگیي سغ
79
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کِ الگَیی سا دسثبسُ ًقَُ سشذ تکمبهلی افمشاد اص لقمبػ اصالقمی

حذ اًجبم دادُاًذ .دس اٍلیي کبس ثب استابدُ اص یک قبػذُ عجقِثٌذی

اسائِ هیکٌٌذ .ثِ ػٌَاى هثبل فشدی کِ اص لقبػ اصالقی دس سغ

سبدُ (ساٌّوبی ویش هکبًیضُ ،سبدُ) آًْب دسیبفتٌذ کِ ساّکبسّمبی
هیدّذ ..آًْب اص

ثبدتشی قشاس داسد دس هقبی ِ ثب فشدی کِ دس سغَح پمبئیٌتش قمشاس

ججشاًی ،اتکبی فشد سا ثِ ساٌّوبی تظوین کبّ

داسد ثِ دًجبل هٌبفغ شخظی صَد ًی ت ثلکمِ دس پمی پیمشٍی اص

یک قبػذُ دسمتِثٌمذی سمبدُ دس ٍفیامِ دٍم اسمتابدُ کشدًمذ ٍ

اطَل اصالقی است .پٌِ هَى(  )13دسیبفت کِ ح بثشسبًی کمِ

دسیبفتٌذ کمِ اعویٌمبى ثمِ تَاًبییْمبی فمشد همیتَاًمذ اتکمب ثمِ

دس سغَح ثبدی استذدل اصالقی ّ تٌذ ً جت ثِ ػمَاهلی کمِ

ساٌّوبّبی تظوینگیشی سا کبّ

دّذ ٍ شَاّذی سا فشاّن کٌذ

ًشممبى دٌّممذُ ػممذم طممذاقت ٍ دسسممتکبسی هممذیشاى ّ ممتٌذ،

کِ اص ًظشیِ داٍ ( )19دسهَسد « صَدثیٌی شٌبصتی » حوبیمت -

ح بسیت ثیشتشی اص صَد ًشبى هیدٌّذ .ایي هَضَع ثیمبًگش آى

هیًوبیذ .ثبیذ تَجِ داشت کِ هبًٌذ ث یبسی اص ثشسسمیْبی دیگمش

است کِ ح بثشسبًی کِ دس سغ ثبدی استذدل اصالقی ّ تٌذ

هشتجظ ثب اتکب ثِ ساٌّوبی تظموین ،هقققمیي اتکمب سا ثمش ح مت

هوکي است اسصیبثی دقیقتشی اص صغش تقلت هذیشیت داشتِ ثبشٌذ

ایٌکممِ آیممب فممشد ًتیجممِ حبطممل اص ساٌّوممبی تظمموین سا دس

چَى آًْب ثِ ػَاهلی کِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد تقلت است ح بسیت

تظوینگیشی قجَل داسد یب صیش ،تؼشیف کشدُاًذ.

15

ّوچٌیي ثشاٍى ٍ جًَض چْبس سغ هشخض اص اتکب سا ًشمبى

ثیشتشی داسًذ.

دادًذ کِ ػجبستٌذ اص اتکبی کبهمل ،اتکمبی جضئمی ،طماش ،اتکمبی

ثِ عَس صالطِ ،پژٍّ ّبی اشمبسُ شمذُ دس ثمبد پیشمٌْبد

هٌای(.)22

هیکٌذ کِ تَاًبیی اسصیبثی صغش تقلت هذیشاى ثِ ٍسمیلِ ػَاهمل

16

هتٌَػی ًظیش ٍجَد اعالػبل ویش ه تقین ،الضاهبل قبًًَی جذیمذ

اتکبی کبهل ً :شبى هیدّذ کِ ح بثش

ٍ سغَح استذدل اصالقی ح بثشسبى تقت تبثیش قشاس همیگیمشد.

ثمِ سمبدگی ثمِ

ساٌّوبی تظوینگیشی تکیِ هیکٌذ.

ایي هغبلؼبل ًشبى هیدّذ کِ ح بثشسبى هوکي اسمت تَاًمبیی

اتکبی جضئمی :17یؼٌمی افمشاد اص یمک اثمضاس تظموینگیمشی

هقذٍدی ثشای اسصیبثی صغمش تقلمت داشمتِ ثبشمٌذ .ثمشای هثمبل

ثِػٌَاى یک سَال اضبفی یمب ثخشمی اص یمک ٍسمیلِ اعویٌمبى

ح بثشسبى ثِ اعالػمبل تشخیظمی ( ویمش ه متقین) صهمبًیکمِ

ثخ

استابدُ هیکٌٌذ.
اتکبی طاش :18صهبًی سد هیدّذ کِ ح مبثش

اعالػبل ه تقین ٍجَد داسد ثْبی کوتشی هیدٌّذ (.)12
تققیقبل دس هَسد کیایت تظوین ثش پبیِ یبفتِّبی ثِدسمت

اص ساٌّومبی

تظوین استابدُ ًویکٌذ ٍ اص آى چشن پَشی هیکٌذ.

آهذُ اص سٍاًشٌبسی است کِ ثیبى هیکٌٌمذ ساٌّوبّمبی تظموین،

اتکبی هٌایٍ :19قتی کِ افشاد ٌّگمبم اسمتابدُ اص ساٌّومبی

صهبًی سَدهٌذ ّ تٌذ کِ ثِ سوت اًجمبم هَضمَػبل اً مبًی ٍ

تظوین ،ثِ عشص هبّشاًِ اص اتکب ثِ آى شمبًِ صمبلی همیکٌٌمذ ،دس

ثْجَد ثخشیذى تظوین گیشی کلی گشای

داشمتِ ثبشمٌذ (.)16

حبل ًشبى دادى اتکبی هٌای ّ تٌذ.

تق قیقبل دس همَسد قبثمل اتکمب ثمَدى ساٌّومبی تظموین گیمشی
ساهیتَاى ثِ  3دستِ تق ین کشد:

وتیجٍگیری

الف) ثشسسیْبیی کِ سٍی اتکبی کوتش اص حذ 12توشکض داسًذ.

دس تققی حبضش ًیض پٌج هتغیش ه تقل دس تمبثیش اسمتابدُ یمب

ة) آًْبیی کِ ثِ سٍیکشد فشایٌذّبی پشداصشگش کبسثش تَجِ داسًذ
) آًْبیی کِ ثب ه بئل اتکبی اججبسی ٍ 13اتکبی ثی

اص حمذ

ػذم استابدُ ح بثشسبى اص ساٌّوبی تظوین گیشی شمبهل سمبثقِ

14

حشفممِ ای ،هممذس تقظمیلی ،سدُ سممبصهبًی ،سشممتِ تقظممیلی ٍ

سش ٍ کبس داسًذ( .)17

ػضَیت دس جبهؼمِ ح مبثذاساى سسموی ثشسسمی شمذ کمِ ًتمبیج

اتکبی کوتش اص حذّ ،وبًغَسی کِ اص ًمبم آى ًیمض هشمخض

ثِدست آهذُ اص تجضیِ ٍ تقلیل فشضیِ اٍل ًشبى هیدّذ هیضاى

است ،اشبسُ ثِ توبیل فشد ثشای ػذم پزیشد ًتبیج یک ساٌّومبی
تظمموینگیممشی داسد .شممبیذ آسکممس ٍ ّوکممبساً

استابدُ سشپشستبى اسشذ اص ساٌّومبی تظموین دس طمَسل ثمضس

( )18اٍلممیي

ثَدى ششکت ثیشتش اص سشپشستبى است .دس فشضیِ دٍم هؼلَم شذ

هقققیٌی ثَدًذ کِ اٍلیي ثشسسی ػوذُ سا دس هَسد اتکبی کوتش اص
88

فصلناهه اخالق در علوم و فنّاوري ،سال پنجن شوارههاي3و 1389 ،4

ایي پژٍّ

هیضاى سغ تقلت اسصیبثی شذُ ثذٍى استابدُ اص ساٌّوبی تظوین

ثِ ثشسسی ثشصی اص ػالئن هشتجظ ثب صغش تقلمت

دس ثیي اػضب جبهؼِ ح بثذاساى سسوی ثیشتش اص افمشاد ویمش ػضمَ

دس چبسچَة ساٌّوبی تظوین پشداصتِ است دس حبلیکِ هیتَاًمذ

هیثبشذ .فشضیِ سَم ًشبًگش ایي است کِ هیضاى اػتوبد ثِ ًاس

ثب ػالئن ّشذاس دٌّذُ دیگشی ًیض ثشسسی کٌذ.

ح بثشسبى ػضَ جبهؼِ ح بثذاساى سسموی ثیشمتش اص افمشاد ویمش

دادّْممبی ثممِدسممت آهممذُ طممشفب ثیممبى کٌٌممذُ ًظممشال ٍ

ػضممَ دس جبهؼممِ ،جْممت اسصیممبثی سممغ صغممش تقلممت هممذیشیت

ثشداشتْبی افشاد ًوًَِ هیثبشذ لزا ًتبیج ایي پژٍّ

ثبی تی ثمب

هیثبشذ .دس هَسد فشضیِ چْبسم هیضاى اػتوبد ثِ ًاس ح بثشسبى

لقبػ ایي هغلت تا یش ٍ تؼوین دادُ شَد.
یکی دیگش اص هقذٍدیتْبی ایي پژٍّ

ثممب هممذس کبسشٌبسممی اسشممذ ثیشممتش اص ح بثشسممبى ثممب هممذس

ػذم اهکبى ثشسسمی

کبسشٌبسی هیثبشذ .دس هَسد فشضمیِ پمٌجن هشمخض شمذ کمِ

توبهی ػَاهل ثَد کِ هیتَاً تٌذ ثمش اسمتابدُ یمب ػمذم اسمتابدُ

هیضاى سَدهٌذی استابدُ اص ساٌّومبی تظموین جْمت اسصیمبثی اص

ح بثشسبى اص ساٌّوبی تظوین گیشی هؤثش ثبشٌذ (همَاسد ثشسسمی

کبسشٌبسمی

شممذُ شممبهل :فشممبسهتبثؼت،اًممذاصُ شممشکت ،اػتوممبدثٌاس ٍ

سغ صغش تقلت هذیشیت ثشای ح بثشسبى ثب هذس

سَدهٌذی).

کوتش اص ح بثشسبى ثب هذس کبسشٌبسی اسشذ هیثبشمذ .دس همَسد
فشضیِ ششن ًیض هیضاى توبیل ثِ استابدُ اص ساٌّوبی تظموین دس
ثیي ح بثشسبى ثب هذس کبسشٌبسی اسشذ ثیشتش اص ح بثشسبى ثمب

پیشىُاد

هذس کبسشٌبسی همیثبشمذ .دس فشضمیِ ّامتن هؼلمَم شمذ کمِ

 )1آصهَى ػَاهل هؤثش ثش ح بثشسبى (سدّْبیی ویش اص سشپشسمت

ح بثشسبى ثب سشتِ تقظیلی هذیشیت توبیل ثیشتشی ثِ اسمتابدُ

اسشذ ٍ سشپشست ) دس استابدُ اص ساٌّوبی تظوین؛

اص ساٌّوبی تظموین ً مجت ثمِ ح بثشسمبى ثمب سشمتِ تقظمیلی

 )2آصهَى ػَاهمل همؤثش ثمش ح بثشسمبى ه متقل دس اسمتابدُ اص

ح بثذاسی داسًذ .دس ًْبیت دس هَسد فشضیِ ّشتن هشمخض شمذ

ساٌّوبی تظوین (ثب آصهَى فشضیبل جذیذ هبًٌمذ ًظمبسل کیامی

کِ هیبًگیي سغ صغمش تقلمت اسصیمبثی شمذُ ثمذٍى اسمتابدُ اص
ساٌّوبی تظوین دس ثیي ح بثشسبى ثب ثمی

سممبصهبى یممب جبهؼممِ ح ممبثذاساى سسمموی ،ح بثشسممی ًخ ممتیي،

اص  22سمبل سمبثقِ

صغشپزیشی ٍاحذ هَسد سسیذگی ٍ سبثقِ هذیشیت یب ػمذم اػتومبد

ثیشتش اص سبیش افشاد هیثبشذ.

ثش آى)؛

ّوچٌیي توبهی هتغیشّبی ه تقل(سبثقِ حشفمِ ای ،همذس

 )3ثشسسی کبسایی ساٌّوبی تظموین اص عشیم اػمالم ساٌّومبی

تقظیلی ،سدُ سمبصهبًی ،سشمتِ تقظمیلی ٍ ػضمَیت دس جبهؼمِ

تظوین ثِ یک گشٍُ ٍ ػذم اػالم ثِ گشٍُ دیگش ٍ هغبلؼِ ًتیجمِ

ح بثذاساى سسوی) ثش سٍی هتغیشّمبی ٍاث متِ(ّذ اسمتابدُ اص

کشف تقلت دس ششکتْبی فشضی؛

ساٌّوبی تظوینگیشی ،کبسثشد ٍاقؼی ساٌّومبی تظموینگیمشی ٍ

 )4ثشسسی استجبط ػالئن ّشذاس دٌّذُ ثب هیمضاى تقلجْمبی همبلی

قبثلیت اػتوبد ثِ ساٌّوبی تظوینگیشی)تبثیش ه تقین هیگزاسًمذ،

کشف شذُ؛

کممِ ثیشممتشیي تممبثیش اص سممَی هتغیممش ػممذم ػضممَیت دس جبهؼممِ

 )5تغجی ػالئن ّشذاس دٌّذُ اشبسُ شذُ دس ساٌّوبی تظوین ثب

ح بثذاساى سسوی هیثبشذ.
پژٍّشگش دس فشایٌذ پژٍّ

پشًٍذّْبی قضبیی تقلجْبی هبلی کِ قجال اتابق افتبدُ است.

ثب هقذٍدیتْبی هتؼذدی سٍثمشٍ

ثَدُ استّ ،ذ اص اسائِ ٍ ثیبى آًْب ایي است کمِ صَاًٌمذگبى ٍ

سپاسگساری

هغبلؼِکٌٌذگبى دس هَسد فشایٌذ تققی  ،قضبٍل ػبددًِای داشتِ
ثبشٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ هقذٍدیتْبی هَجَد اص قضمبٍل کلمی پشّیمض

دکتش کیْبى هْبم ٍ دکتش هقومَد ّومتفمش ً ،مخِ اطملی

شَدّ .وچٌیي ثِ ه بیل ،تجضیِ ٍ تقلیلْبی اًجبم شذُ ٍ ًتمبیج

هقبلِ سا هغبلؼِ کشدُ ٍ پیشٌْبدّبی سبصًذُ ٍ اسصشوٌذی دسثمبسُ

ثِدست آهذُ ثب ٍاقغ ًگشی ًگشی تِ شَد.

سبصتبس ٍ هقتَای هجبحث آى اسائمِ کشدًمذ کمِ ثمذیي ٍسمیلِ اص

ثشصی اص هقذٍدیتْبی هَجَد دس ایي پژٍّ

ایشبى سربسگضاسی هیشَد.
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