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هايحسابداريمالييحسابرسيپژيهش

1395/تابستان33شماره/8سال

  137تا119صفحه

 
 

 رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان



 
 1مُذ تُمه تىی

 2امیر وجاتی

 

 

 چکیذٌ
فشٌّگ سبصهبًی ثش سٍی هسئَلیتْبی اخالقی، سفتبس حشفِ ای، ّذف ایي تحقیق ثبتَخِ ثِ تبثیش فشٌّگ ثبٍیژُ 

کن کبسی ٍ ػذم هسئَلیت پزیشی حسبثشسبى، ثشسسی ساثكِ فشٌّگ سبصهبًی ثشاسبس تئَسی ّبفستذ ثش تؼْذ 

ضوسی اًدبم ضذُ ٍ خبهؼِ آهبسی ایي تحقیق، حسبثشسبى  1393کبسی حسبثشسبى هیجبضذ. تحقیق حبؾش دس سبل 

حسبثشسی ثخص خػَغی ٍ سبصهبى حسبثشسی هی ثبضذ. دادُ ّبی تحقیق اص قشیق  ضبغل  دس هَسسبت

 تحلیل گشدیذُ است، ثِ غَستی کِّبی آهبسی هختلفی  ساثكِ ّب ٍ سٍش پشسطٌبهِ خوغ آٍسی ٍ ثب استفبدُ اص

فشؾیِ ّبی تحقیق اص قشیق تحلیل ّبی ّوجستگی ٍ ّن چٌیي سگشسیَى الخستیک ثبیٌشی هَسد ثشسسی قشاس 

اص ثیي هتغیشّبی ًتبیح تحقیق ثیبًگش ایي ٍاقؼیت است کِ ی گیشد. ایي تحقیق هطتول ثش چْبس فشؾیِ است. ه

ّبفستذ تٌْب ثیي هیضاى اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ثب تؼْذ کبسی ساثكِ ٍخَد داسد. ًتبیح تحقیق ًطبى هی دّذ  ّش 

ّص هی یبثذ. ّن چٌیي ّشگبُ حسبثشس هشد چِ اختٌبة اص ػذم اقویٌبى افضایص یبثذ، تؼْذ کبسی حسبثشس، کب

ثبضذ، تؼْذ کبسی اٍ ًیض افضایص هی یبثذ. اگش هحل کبس حسبثشس، هَسسبت خػَغی حسبثشسی ثبضذ، تؼْذ کبسی 

ذ یبفت. اص آًدبییکِ هتغیش سبثقِ کبس، ساثكِ ای هثجت ثب تؼْذ کبسی داسد، لزا هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ  افضایص خَّا

  د دس حشفِ حسبثشسی افضایص یبثذ، تؼْذ آى ّب ثِ کبس حسبثشسی ًیض افضایص هی یبثذ.ّش چِ سبثقِ افشا

 

 فشٌّگ سبصهبًی، تؼْذ کبسی، حسبثشسی. ی:ذیکل یَا ياژٌ

 

 

                                                 
 Dr.banimahd@gmail.com دانشگبه آزاد اسالمي،  کرج ، ایران ،نویسنده اصلي مسئول مکبتببت واحد کرج، ری، ادانشیبر، گروه حسببد -1
  دانشگبه آزاد اسالمي، تهران ، ایرانواحد تهران مرکسی ، کبرشنبس ارشد حسببداری،  -2

 31/03/1395تبسیخ پزیشش:  30/01/1395تبسیخ دسیبفت: 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 حسابرسانييتعهدکاريفرهىگسازماوهیرابطهب      123

 هبی حسببداری مبلي و حسببرسي پژوهش 
 1331تببستبن / 33شمبره   

 مقذمٍ -1

گشٍُ کثیشی اص استفبدُ کٌٌذگبى اقالػبت حسبثذاسی، ثِ اقالػبتی اتکب هی کٌٌذ کِ ثِ ضکل غَستْبی 

تَسف هذیشاى تْیِ ٍ اسائِ هی ضًَذ. دس ثسیبسی اص هَاسد ّذف تْیِ کٌٌذگبى  هبلی ٍ یبدداضتْبی تَؾیحی

اقالػبت هبلی، ثب استفبدُ کٌٌذگبى آًْب یکسبى ًیست ٍ ایي هَؾَع ًبضی اص تؿبد هٌبفغ ثیي گشٍّْبی 

ریٌفغ دس ضشکت ّبست. ثٌبثشایي خْت کبّص تؿبد هٌبفغ گشٍّْبی هزکَس، استفبدُ کٌٌذگبى اقالػبت 

اسی ثِ خذهبت افشاد غبحت ًظش ثب غالحیت ٍ هستقل ثشای اػتجبس دّی ثِ اقالػبت حسبثذاسی ًیبص حسبثذ

داسًذ، ثِ ًحَی کِ اقالػبت هزکَس سا ثبٍس کٌٌذ. ًیبص ثِ خذهبت حسبثشسبى هستقل دس ایي استذالل ًْفتِ 

ای ًسجت ثِ هیضاى است ٍ فلسفِ ٍخَدی حسبثشسبى هستقل ایفبی ٍظیفِ اػتجبس دّی ٍ اظْبس ًظش حشفِ 

 ٍ اػتجبس ایي اقالػبت هی ثبضذ. ثٌبثشایي حشفِ حسبثشسی اص اّویت ٍ خبیگبُ ٍیژُ ای ثشخَسداس ثَدُ ٍ خلت

 اقالػــبتی کــِ اســت آى هــستلضم خبهؼــِ، یــک دس حــسبثذاسی ثـِ حشفــِ ی ػوـَهی اػتوبد حفظ

حسبثشسبى . ثبضذ ثشخـَسداس هوکـي کیفیـت ثـبالتشیي اص ٍ هؼتجـش هیکٌٌذ فشاّن حشفِ ای کــِ حسبثذاساى

ثشای اػتجبسدّی ٍ اظْبس ًظش هَظفٌذ ثشًبهِ ّبی حسبثشسی خَد سا دس چبسچَة استبًذاسدّبی حسبثشسی کِ 

ثِ ػٌَاى هؼیبس اسصیبثی کیفیت کبس حسبثشسبى ضٌبختِ هی ضَد، تذٍیي ٍاخشا کٌٌذ. ػالٍُ ثش ایي حسبثشسبى 

اًدبم سفتبسّبی  ق حشفِ ای ٍ سفتبسّبی حشفِ ای دس ایفبی ٍظبی  خَد هی ثبضٌذ، صیشا هلضم ثِ سػبیت اخال

تَاًذ کیفیت حسبثشسی سا کبّص دادُ ٍ اػتوبد ػوَم سا ثِ حشفِ حسبثذاسی ٍ حسبثشسی اص  غیش حشفِ ای هی

ی حسبثشسبى هدوَػِ ایي هَاسد سا هی تَاى دس تؼْذکبس ثیي ثشدُ ٍ ثِ حیثیت کل حشفِ لكوِ ٍاسد سبصد.

ًسجت ثِ حشفِ ٍ ریٌفؼبًی است کِ اص خذهبت حشفِ ای حسبثشسبى استفبدُ هی کٌٌذ، خستدَ ًوَد. اخال ق 

حشفِ ای، سفتبسّبی حشفِ ای ٍ تؼْذ کبسی حسبثشسبى هی تَاًذ تحت تبثیش ػَاهل هختلفی ًظیش فشٌّگ، 

بثیش پزیشی اص ایي ػَاهل هٌدش ثِ سػبیت احسبسبت، دیذگبّْب ٍ ًگشش اػؿبی سبصهبى قشاس گشفتِ ٍ ًْبیتب ثب ت

یب ػذم سػبیت سفتبس حشفِ ای ٍ تؼْذ کبسی دس ثیي حسبثشسبى ضَد. اص ثیي ایي ػَاهل،  اسصش ّبی اخالقی ٍ 

اسصش ّبی فشٌّگی تبثیشی هتقبثل ثش یک دیگش داسًذ. فشٌّگ سبصهبًی، اسصش ّبی اخالقی سا تحت تبثیش 

هیبى اسصش ّبی اخالقی ٍ فشٌّگی سبصهبى هَخت آى هی ضَد کِ  خَد قشاس هی دّذ. ساثكِ هستقین

، 1کبسکٌبى سبصهبى ثشای تأهیي هٌبفغ سبصهبى ٍ ریٌفؼبى آى، سفتبسی اخال ق هحَس داضتِ ثبضٌذ)آسهستشاًگ

(. هَسگبى هؼتقذ است کِ فشٌّگ ّش سبصهبى یکی اص ػَاهل ػوذُ ی اثشگزاس ثش ػولکشد آى است 1996

اص ًظش ثبسٍى ٍ گشیٌجشگ ، تبثیش فشٌّگ سبصهبًی ثش اػؿبی سبصهبى ثِ حذی است کِ  ( .1997، 2)هَسگبى

هی تَاى ثب ثشسسی صٍایبی آى ًسجت ثِ چگًَگی سفتبس، احسبسبت، دیذگبّْب ٍ ًگشش اػؿبی سبصهبى پی ثشد 

فشٌّگ  ٍ ٍاکٌص احتوبلی آًبى سا دس قجبل تحَالت هَسد ًظش اسصیبثی، پیص ثیٌی ٍ ّذایت کشد. ثب اّشم

سبصهبًی، ثِ سبدگی هی تَاى اًدبم تغییشات سا تسْیل کشد ٍ خْت گیشی ّبی خذیذ سا دس سبصهبى پبیذاس 

(. سبصهبى چیضی ثیص اص سكَح افقی ٍ ػوَدی، ٍاحذّب ٍ سلسلِ 96 :2000،  3کشد. )ثبسٍى ٍ گشیٌجشگ

ی ٍیژگی ّبی اًؼكبف هشاتت است. یک سبصهبى ّوبًٌذ یک فشد داسای ضخػیت است ، ضخػیتی کِ داسا

پزیشی، هحبفظِ کبسی ٍ ًَآٍسی ٍ ... است دس سبصهبى کبسکٌبى ًسجت ثِ یک الگَی خبظ سفتبسی ثب ّن 
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تَافق هی کٌٌذ ٍ ایي ّوبى فشٌّگ سبصهبًی است ، لزا ، اص آًدب کِ دس ّش سبصهبًی، فشٌّگ هٌحػش ثِ فشد 

یذى ثِ سٍیذادّب سا ًطبى هی دّذ، اص فشٌّگ آى سبصهبى ٍخَد داسد کِ ثِ افشاد ضیَُ فْن ٍ هؼٌی ثخط

سبصهبًی هی تَاى ثِ ػٌَاى یک اّشم قذستوٌذ ثشای ّذایت ٍ تقَیت سفتبس سبصهبًی استفبدُ ًوَد. اص خولِ 

ّبی اهشٍصی، کن کبسی، توبسؼ، ػذم تؼْذ کبسی، ثیضاسی اص کبس ٍ سشاًدبم تشک هسبیل هْن دس سبصهبى

ّب ٍ ایي کِ چِ داسد کِ هذیشاى ّوَاسُ دس پی یبفتي ػلت ایي پذیذُ ثبضذ. ؾشٍست خذهت کبسکٌبى هی

(. 1389ضًَذ، ثبضٌذ.)هػكفَی، ّبیی هَخت دلسشدی ٍ ثیگبًگی کبسکٌبى ًسجت ثِ سبصهبى هیػبهل

ثٌبثشایي فشٌّگ سبصهبًی هی تَاًذ ًقص ثسضایی دس تؼییي چبسچَة ّبی سفتبس حشفِ ای یک سبصهبى یب 

آیب فشٌّگ  "ضتِ ثبضذ.اص ایي سٍ سَال هكشح ضذُ دس ایي تحقیق، ایي است کِ: هَسسِ حسبثشسی دا

 "سبصهبًی ثش تؼْذ کبسی حسبثشسبى تبثیش داسد یب خیش؟ 

 

 پیطیىٍ پژيَص -2
دس  ْبٍػَاهل هحیكی تأثیشگزاس ثش آً حشفِ حسبثذاسی ٍ حسبثشسیتبکٌَى هكبثقبت تكجیقی خبلجی دس 

ًتبیح ایي .خْبى غَست گشفتِ است کِ ّوگی آًْب هإیذ تقبثل ٍتؼبهل حسبثذاسی ٍهحیف ثش یکذیگشًذ

تحقیقبت ًطبى هی دّذ کِ تَسؼِ ٍتکبهل حسبثذاسی تحت تأثیش ػَاهل هحیكی هختلفی قشاسداسد. کِ یکی 

 اهب تحقیقی دس حَصُ  اص هْوتشیي ایي ػَاهل فشٌّگ است.

حشفِ حسبثشسی تبکٌَى اًدبم ًطذُ است، ثٌبثشایي ًتبیح تحقیقبت هطبثِ فشٌّگ ٍ تؼْذ کبسی دس 

 خبسخی ٍ داخلی کِ دس حَصُ فشٌّگ ٍ حسبثذاسی ٍ حسبثشسی اًدبم ضذُ دس صیش ثیبى هی گشدد:

( دسیبفتٌذ کِ هحیف کٌتشلی، قشاحی ٍ اخشای سیستن ّبی کٌتشل داخلی سا 1985)4ّبسکیٌش ٍ ٌّبسی

. ایي تحقیق ثِ تفبٍت دس فشٌّگ ّب ًپشداختِ است، ٍلی ثب ایي ٍغ  ایي تحقیق تحت تبثیش قشاس هی دّذ

هْن است، چَى تَخِ سا ثِ ثخص تؼبسؼ ثبلقَُ دس حسبثشسی ثیي الوللی هؼكَف هی کٌذٍ آى ّن ػجبست 

است اص ٍخَد فؼبلیت ّبی ًظبستی هتفبٍت دس ضشکت ّبی غبحجکبس کِ دس فشٌّگ ّبی هختل  فؼبلیت هی 

( تػوین گیشی فشدی دس هقبثل گشٍّی سا دس کشُ خٌَثی 1986)5(. ّبى1985. )ّبسکیٌش ٍ ٌّبسی، ًوبیٌذ

هقبیسِ کشد. ّبى، گشٍّی اص حسبثشسبى کشُ خٌَثی ػؿَ ضشکت حسبثشسی ثضسگ ثیي الوللی آهشیکب سا ثب 

اغلت ثِ گشٍُ دیگش حسبثشسبى کشُ خٌَثی غیش ػؿَ ایي ضشکت هقبیسِ کشد. ٍی دسیبفت کِ قؿبٍت ّب 

ٍسیلِ تین حسبثشسی غَست هی گیشد تب تک تک افشاد ٍی ّوچٌیي هتَخِ ضذ کِ حسبثشسبى دٍ کطَس 

 6گشی(. 1388ٍقتی دس هَقؼیت ّبی هطبثِ قشاس هی گیشًذ، قؿبٍت ّبی هطبثِ اتخبر هی ًوبیٌذ )هشادی، 

شدُ فشٌّگ ثشای خ 7( ثب ثسف الگَی فشٌّگ ٍاسصضْبی اختوبػی هكشح ضذُ تَسف ّبفستذ1988)

حسبثذاسی چْبس اسصش تؼشی  کشد. اص دیذگبُ اٍ چْبس اسصش حسبثذاسی ػجبستٌذ اص: حشفِ گشایی دس هقبثل 

پٌْبى کبسی دس  -هحبفظِ کبسی دس هقبثل خَش ثیٌی -یکٌَاختی دس هقبثل اًؼكبف پزیشی -کٌتشل دٍلتی

ػذم اقویٌبى ٍفبغلِ قذست ثبال ٍ دس هقبثل آضکبس سبصی. ثِ اػتقبدگشی ّش چِ ستجِ کطَسّب دس اختٌبة اص 

فشدگشایی ٍهشدگشایی پبییي ثبضذ ثِ احتوبل صیبد ستجِ آًْب دس هحبفظِ کبسی ثبال ٍثشػکس حبالت فَ ق ستجِ 
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( ثب استفبدُ اص یک قشح 1992)8. پًَوي(2013گشی ٍ ّوکبساى، ) آًْب دس پٌْبى کبسی ثبال خَاّذ ثَد

سیذ کِ ثیي فشٌّگ سبصهبًی ایدبد ضذُ تَسف سّجشاى هَسسبى پژٍّص سِ ثخطی هقكؼی ثِ ایي ًتیدِ س

(. ٍیتل ٍ 1391حسبثشسی ٍ سجک ّبی تػوین گیشی صیشدستبى، ّوجستگی ٍخَد داسد )یگبًِ ٍ ّوکبسى، 

( اػتقبد داسًذ کِ فشٌّگ ثش اسصش ّبی اخالقی تبثیش گزاس است. آًْب ثب هكبلؼِ هطخػِ  1993) 9ّوکبساى

ُ تَسف ّبفستذ ، دس کطَسّبی هختل  ًطبى دادًذ کِ کطَسّبی هختل  ثب فشٌّگ ّبی فشٌّگی اسائِ ضذ

ّبی هتفبٍت ، اسصش ّبی اخالقی آى ّب ثب تَخِ ثِ فشٌّگ ًیض تغییش هی کٌذ. آى ّب پیطٌْبد هی کٌٌذ کِ 

ى، دس دس تػوین گیشی ّبی هشتجف ثب تدبست ثیي الولل  ثِ ایي هَؾَع ثبیذ تَخِ داضت)ثٌی هْذ ٍ ّوکبسا

( اٍلیي هكبلؼِ ای است کِ ثِ کوک هذل ّبفستذ ثِ تػوین گیشی 1995)10(.تحقیق یبهبهَسا1391

حسبثشس ٍ تؼییي سیسک حسبثشسی تَخِ داضتِ است یب هبهَسا دسیبفت کِ تفبٍت ّبی فشٌّگی هیتَاًذ 

ت ّب ثبػث تفبٍت ّبیی دس قشاحی ٍ اًتخبة سٍش ّبی حسبثشسی دس ثشًبهِ حسبثشسی ضَد ٍ ایي تفبٍ

( ساثكِ 1996)11هستقیوبً ثش ضٌبسبیی سیسک ثشای حسبة ّبی حسبثشسی ضذُ تبثیش خَاّذ گزاضت. ٍٍد

ثیي فشٌّگ ٍ هتغیشّبی هحیكی سا ثشسسی کشد. ٍی هتَخِ ضذ کِ سكح سَاد ٍ سفبُ اقتػبدی کطَس اص 

( 1996)12(.ٍالکش ٍ خبًسَى1996هَثشتشیي تؼییي کٌٌذُ ّبی هحیف حسبثشسی کطَس هی ثبضٌذ)ٍٍد 

دسیبفتٌذ کِ اختالفبت فشٌّگی هَخَد دس خَاهغ هختل  ثش حَصُ فؼبلیت حسبثشسبى ٍ ًحَُ ػول آًْب تبثیش 

ضشیک هَسسبت ثضسگ  131( ثِ ًتبیح هطبثْی دس پژٍّص خَد ثب 1996)13هی گزاسد. ٍیٌذسَس ٍ اضکبًسی

گ سبصهبًی ٍ فبکتَسّبی ضخػی، هلی حسبثشسی دس استشالیب دست یبفتٌذ. یبفتِ ّبی آى ًطبى داد کِ فشٌّ

اص ػَاهل اغلی تؼییي کٌٌذُ سجک ّبی تػوین گیشی حسبثشسبى ٍ سفتبس هستقل آًبى است )یگبًِ ٍ 

کطَس خْبى ثِ ایي ًتیدِ  30( ثب ثشسسی هحیف حسبثشسی دس ثیص اص 1997)14(. ٍیٌگیت1391ّوکبساى، 

خَد اص ثیي ٍیژگی ّبی هحیكی حسبثذاسی، سسیذ کِ فشٌّگ ثش هحیف تبثیش هی گزاسد. ٍیٌگیت دس تحقیق 

دٍ ٍیژگی هیضاى دػبٍی هكشٍحِ ػلیِ ضشکت ّب ٍ تؼذاد الضاهبت افطب دس گضاسش ّبی هبلی سا دس تحقیق 

خَد ثشسسی ًوَد. ٍی دسیبفت کِ ضشکت ّب دس خَاهغ فشدگشا هلضم ثِ افطبی اقالػبت ثیطتشی ّستٌذ. دس 

م اقویٌبى کن است، افطبی کبهل اقالػبت ثبػث افضایص سقبثت، ؾوي، خَاهؼی کِ دس آًْب اختٌبة اص ػذ

(. کبچلویش ٍ ضی 1997صهیٌِ سبصی ثشای ستیض ٍ اقبهِ دػبٍی قؿبیی ػلیِ ضشکت ّب هی ضَد )ٍیٌگیت، 

( اص هذل ّبفستذ ثشای ثشسسی تػوین گیشی حسبثشس دس صهیٌِ سبختبس کٌتشل داخلی 1997)15ّیت

دُ اص ثؼذ فشد گشایی دس هقبثل خوغ گشایی، حسبثشسبى داخلی کبًبدا، ٌّگ کٌگ استفبدُ کشدًذ. آًْب ثب استفب

ٍ خوَْسی خلق چیي سا ثب ّن هقبیسِ کشدًذ. آًْب دسیبفٌتذ ثب اًدبم حسبثشسی، سبختبس کٌتشل داخلی ًسجت 

ثِ اسصش ّبی حسبثشسی حسبس هی ضَد، ٍ سبختبس کٌتشل داخلی دس فشٌّگ خوغ گشا ػولکشد هطبثِ ثب 

ٌّگ فشدگشا سا ًذاسد، صیشا فشٌّگ خوغ گشا، هتکی ثش اػتوبد ٍ کبس گشٍّی است تب ًظبست ٍ تؼبسؼ ثیي فش

( تبثیش فشٌّگ ثش اسصیبثی حسبثشسبى اص کٌتشل داخلی ٍ تؼییي 2001(.َّیش)1997اػؿبی گشٍُ  ) کبچبهیش، 

هی دّذ کِ دس اسصیبثی  سیسک کٌتشل تَسف حسبثشسبى سسوی آهشیکب سا ثشسسی کشد. یبفتِ ّبی ٍی ًطبى

(  فشٌّگ اقتػبد 2013) 16(.سیضلَیچ1388کٌتشل داخلی، سیسک فشٌّگ ثبیذ دس ًظش گشفتِ ضَد )هشادی، 
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هلی  ضبهل فشٌّگ ؛ سّجشی ٍ سبصهبى سا ػبهلی دس پزیشش ٍ تغییشات استبًذاسدّبی ثیي الوللی دس ّش کطَس 

، ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی هلی  دس ّش کطَس ثش سیستن هی ضٌبسذ اٍ اػتقبد داسد کِ سیستن هذیشیت ٍ سّجشی 

حسبثذاسی ٍ پزیشش استبًذاسدّبی ثیي الوللی تبثیش گزاس است. اٍ اػتقبد داسد کِ افشاد ضبغل دس حشفِ 

حسبثذاسی ًیض سفتبس خَد سا ثش اسبس فشٌّگ اقتػبد هلی تٌظین هی ًوبیٌذ. ثِ ػجبست دیگش سفتبس حشفِ ای 

گ اقتػبد هلی است.  ثِ ػقیذُ اٍ  تغییش دس استبًذاسدّبی حسبثذاسی ًبضی اص تفکش هشدم آًبى ثبصتبثی اص فشٌّ

آى کطَس ًیست ثلکِ ًبضی اص تغییش دس سیستن هذیشیتی ٍ اقتػبدی کطَس است. تغییش دس تذٍیي 

ی استبًذاسدّبی حسبثذاسی اص سٍیکشد هجتٌی ثش قَاػذ ثِ سٍیکشد هجتٌی ثش اغَل دس تذٍیي استبًذاسدّب

حسبثذاسی سا هی تَاى ًوًَِ ای اص آى داًست. یب تغییش دس استبًذاسدّبی حسبثذاسی دس کطَسّبی کوًَیستی 

 (2013ًوًَِ ای دیگش اص آى است. )سیض لَیچ، 

( قی تحقیقی ثِ ثشسسی صهیٌِ فشٌّگی سفتبس حشفِ ای حسبثذاساى پشداختِ اًذ. 1379ثقفی ٍ سؾب صادُ )

بی ّبفستذُ دس خػَظ فشٌّگ اص حیث تأثیشگزاسی ثش سفتبس حسبثذاساى دس قی ایي تحقیق هذل ٍهتغیشّ

صهیٌِ ّبی هحبفظِ کبسی، پٌْبى کبسی ٍافطبء اقالػبت، هَسد ثشسسی قشاس گشفتِ اًذ. ًتیدِ تحقیق آًْب تأییذ 

تأثیشگزاسی اسصضْبی اختوبػی ثش سفتبس حشفِ ای حسبثذاساى دس اًذاصُ گیشی ٍافطبء اقالػبت تَسف 

بثذاساى است ٍلیکي سوت ٍ سَی ایي تأثیش هكبثق ثب اًتظبسات آًْب ًجَد ٍضذت آهبسی ًتبیح ًیض هؼٌی داس حس

( قی تحقیقی ثِ ثشسسی اثؼبد پٌح گبًِ 1382ًَسٍش ٍدیبًتی دیلوی ) .(34: 1379ًجَد )ثقفی ٍ سؾبصادُ، 

ثشسسی تحقیق ٍاستجبـ هتغیشّبی ًظشیِ ّبفستذُ دس ضشکت ّبی ایشاًی پشداختٌذ. قی ایي تحقیق آًْب ثِ 

پٌْبى کبسی ٍیکٌَاختی  -هحبفظِ کبسی -فشٌّگی هذل ّبفستذ ثش سفتبسّبی حسبثذاسی اص خولِ حشفِ گشایی

فشؾیِ ثَد لزا ًتیدِ گشفتٌذ کِ هذل گشی دس ایشاى تأییذ  20پشداختٌذ. ًتیدِ تحقیق آًْب دٍ فشؾیِ اص 

( قی تحقیق ثِ ثشسسی استجبـ 1388ػجذلی ٍ سٍیبیی ) .(61 :1382ًطذُ است)ًَسٍش ٍ دیبًتی دیلوی، 

هذیشیت سَد ثب  ًْب ػذم تبییذ ّش گًَِ ساثكِ ای ثیيآًتیدِ تحقیق  .فشٌّگ ثب ًظشیِ ًوبیٌذگی پشداختِ اًذ

ٍ سٍیبیی،  هَلفِ ّبی فشٌّگی ثَد ٍلیکي ساثكِ کبسگشیضی ثب فشدگشایی ٍ فبغلِ قذست تبییذ ضذ)ػجذلی

( فشغت قلجی سا دس حشفِ حسبثذاسی کطَس هَسد ثشسسی 1392ًذٍست حقیقی ٍ ّوکبساى ). فشقب(55: 1388

قشاس داد. آى ّب دسیبفتٌذ کِ ػَاهل تبثیشگزاس ثش هیضاى فشغت قلجی  دس حشفِ حسبثذاسی ػجبست است اص هشد 

قلجی   ثَدى ، سبثقِ کبس ٍ ضبغل ثَدى دس هَسسبت خػَغی حسبثشسی. ًتبیح پژٍّص اٍ ًطبى داد  فشغت

دس هیبى حسبثشسبى ثخص خػَغی ثیطتش اص ثخص دٍلتی است. ّن چٌیي ًتبیح ثیبًگش آى ثَد کِ ّش چِ  

تحػیالت حسبثشسبى افضایص یبثذ، هیضاى فشغت قلجی  ًیض کبّص هی یبثذ. اهب ثب افضایص ستجِ ٍ سوت 

 (1392بساى، سبصهبًی حسبثشسبى ، هیضاى فشغت قلجی  ًیض افضایص هی یبثذ )فشقبًذٍست ٍّوک

 

 مثاوی وظری ي فرضیٍ َای پژيَص -3
آیب اسصضْبی فشٌّگی "ّوبى گًَِ کِ قجال ّن ثیبى گشدیذ، سَال اسبسی پژٍّص حبؾش ایي است 

دس ایي تحقیق هَؾَع فشٌّگ ثب ثٌبثشایي، اص آًدبییکِ  "سبصهبى ثش تؼْذ کبسی حسبثشسبى تبثیش داسد یب خیش؟
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هذل هفَْهی فشؾیِ ّبی تحقیق ثش اسبس اثؼبد  هَسد ثحث قشاس هیگیشد، تَخِ ثِ تئَسی ٍ دیذگبُ ّبفستذ

 ثِ ضشح ریل ثیبى هیگشدد.ثشسسی هَؾَع تحقیق ٍ ًَع هتغیشّب اص حیث تبثیش گزاسی 

( تشس افشاد ، 1سِ هفَْهی کِ تشکیت ضبخع فبغلِ قذست سا ثِ ٍخَد هی آٍسًذ ػجبستٌذ اص سإاالت )

( آى 3ُ دسک ٍ تػَس پبسخگَیبى اص هحیف کبس سٍصاًِ ضبى هی ثبضٌذ(ٍ)( استجذادی )سئیس ًطبى دٌّذ2)

چیضی است کِ پبسخگَیبى ثِ ػٌَاى تشخیحبتطبى ثش آى تأکیذ هی ٍسصًذ یب ایٌکِ آًْب دٍست داسًذ هحیف 

کبسضبى ثِ چِ ضکلی ثبضذ.دس حقیقت ایي سِ سإال ثخطی اص یک خَضِ هطبثِ ّستٌذ کِ ًطبى هی دٌّذ 

کِ کبسکٌبى  سبصهبًْبییدس . ٍاقؼی یک ًفش ٍتوبیالت ٍاقؼی ٍی استجبـ ًضدیکی ٍخَد داسدهیبى تػَسات 

کبسکٌبى توبیل ثِ سجک ،خیلی ًوی تشسٌذ ٍسؤسب اص سجک استجذادی یب پذس هبثبًِ استفبدُ ًوی کٌٌذ 

سسیذى هطبٍسُ ای دس تػوین گیشی سا اص خَد ًطبى هی دٌّذ ٍ سئیس کسی است کِ ثب صیشدستبًص قجل اص 

کِ کبسکٌبى غبلجبً اص هخبلفت ثب سؤسبی ضبى  سبصهبًْبییثِ یک تػوین هطَست هی ًوبیذ.دس قشف هقبثل دس 

تشسٌذ ٍسؤسب ًیض سجک استجذادی یب پذس هبثبًِ داسًذ کبسکٌبى توبیل کوتشی ثِ هطبٍسُ ثب سئیس ضبى  هی

ثب فبغلِ قذست ثبال اص آًدبییکِ دس  دس ًتیدِ ایي اًتظبس هی سٍد، دسسبصهبًْبیی .(1386داسًذ)فشٌّگی ،

تػویوبت اص ًظشات صیش دستبى ٍ کبسکٌبى استفبدُ ًوی ضَد، تؼْذ کبسی دس ثیي کبسکٌبى پبییي تش ثبضذ ٍ 

بسی حسبثشسبى ثِ ضشح صیش هی ثبلؼکس.اص ایي سٍ فشؾیِ اٍل اص حیث تبثیشگزاسی فبغلِ قذست ثش تؼْذ ک

 ثبضذ.

 

 هیبى فبغلِ قذست ٍ تؼْذ کبسی حسبثشسبى ساثكِ ٍخَد داسد. فرضیٍ ايل:

هفَْم اختٌبة اص ػذم اقویٌبى )اثْبم گشیضی( ثب ضفبفیت ًقكِ هقبثل اثْبم ٍ تشدیذ است. دس خَاهؼی کِ 

ضفبفیت کن ٍ هحذٍد ٍ اثْبم ٍ تشدیذ ثبالست، اًجَّی اص قَاًیي  ٍ هقشسات دست ٍ پبگیش ٍ گْگبُ هتٌبقؽ 

دس ایي خَاهغ ػَاهل هَثش ضفبفیت ٍ پبسخگَیی، اص خولِ قَاًیي ضفبف ٍخَد ًذاسد ٍ دس هقبثل  ٍخَد داسد.

ثِ دلیل ٍخَد قَاًیي ٍ سٍیِ ّبی هتفبٍت ٍ گًَبگَى، فبقذ ًظبم اداسی غحیح ٍ کبسآهذ هی ثبضٌذ.دس هقبثل 

داسًذ.دس ٍاقغ دس ایي سبختبسّبی ضفبف ٍ ثب اثْبم ٍ تشدیذ پبییي اص ثؼذ ًظبم اداسی ٍؾؼیت هكلَثتشی 

کطَسّب، قَاًیي ٍ هقشسات سٍیِ ّب، داسای ضفبفیت ثیطتشی ثَدُ ٍ حذٍد هسئَلیتْب ٍ اختیبسات سٍضي است، 

(. دس ًتیدِ ایي اًتظبس هی سٍد، 1386پس داسای ًظبم اداسی غحیح ٍ کبسآهذتشی ّستٌذ ) تقَی، 

ٌذ، تؼْذ کبسی دس آى سبصهبى پبییي ثبضذ ٍ سبصهبًْبیی کِ ثب اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ثبال هَاخِ ّست

شسبى ثِ ثبلؼکس. اص ایي سٍ فشؾیِ دٍم اص حیث تبثیشگزاسی اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ثش تؼْذ کبسی حسبث

 ضشح صیش هی ثبضذ.

 

 هیبى اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ٍ تؼْذ کبسی حسبثشسبى ساثكِ ٍخَد داسد. فرضیٍ ديم:

ایي است کِ ّش کس ثِ فکش هٌبفغ خَد ثبضذ ٍ ٍاثستگی اًذکی دس افشاد  دس سبصهبًْبی فشدگشا اًتظبس ثش

یب اػؿبی یک گشٍُ یب کبسکٌبى یک سبصهبى ٍ یب هشدم یک خبهؼِ ٍخَد داضتِ ثبضذ. دس ایي ًَع خَاهغ ٍ 
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سبصهبًْب ًگشش ثِ اًدبم غحیح کبسّب دس خْت پیطجشد اّذاف سبصهبى یب خبهؼِ کوشًگ تش اص خَاهغ ٍ 

(. اص ایي سٍ ایي اًتظبس هی سٍد دس 1389یی است کِ دس آًْب فشٌّگ خوغ گشایی ٍخَد داسد)داساثی، سبصهبًْب

سبصهبًْبی خوغ گشا ، تؼْذ کبسی ثیطتشی ٍخَد داضتِ ثبضذ. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اسائِ خذهبت حسبثشسی ثش 

سی فشدگشایی ثش تؼْذ اسبس یک کبس گشٍّی)خوغ گشایی( اًدبم هی ضَد، لزا فشؾیِ سَم اص حیث تبثیشگزا

 بسی حسبثشسبى ثِ ضشح صیش هی ثبضذ.ک

 

 هیبى فشدگشایی دس هقبثل خوغ گشایی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشسبى ساثكِ ٍخَد داسد. فرضیٍ سًم:

فشؼ ثش ایي است کِ هشداى دس هدوَع خسَستش ، اّل سقبثت تش  ٍ سشسخت تش ّستٌذ ٍ صًبى ثیطتش ثِ 

هی کٌٌذ.دس خَاهغ ٍ سبصهبًْبی هشد هٌص فشؼ ثش ایي است کِ هشداى هسبئل احسبسی دس هحیف کبس تَخِ 

دس هدوَع خسَستش ، اّل سقبثت تش ٍ سشسخت تش ّستٌذ ٍ صًبى ثیطتش ثِ هسبئل احسبسی دس هحیف کبس 

صًبى  ٍ هٌضل اص ثیشٍى دس ضغلی هَفقیتْبی دًجبل کست ثِ ثیطتش هشداى هشدگشا، خَاهغ دس تَخِ هی کٌٌذ.

ثٌبثشایي اًتظبس هی سٍد ثب تَخِ ثِ ًَع  .(1386)فشٌّگی ،ّستٌذ کَدکبى ٍ خبًِ اص هشاقجت ِث هٌذ ػالقِ

دیذگبّْبی هتفبٍت دس ثیي خػَغیت ّبی هشد هٌطی ٍ صى هٌطی ، دس خَاهغ ٍ سبصهبًْبیی کِ فشٌّگ 

هشد هٌطی ٍخَد داسد ثِ دلیل هسئَلیتْبی اختوبػی هشداى دس ًتیدِ تؼْذ کبسی ثبالتشی داضتِ ثبضٌذ. اص 

 هی گشدد. ِ چْبسم ثِ ضشح صیش ثیبىایي حیث فشؾی

 

 هیبى هشد هٌطی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشسبى ساثكِ ٍخَد داسد. فرضیٍ چُارم:

فشٌّگ ػجبست است اص هدوَػِ ای اص اسصضْب ٍ ثبٍسّب ٍ دسک ٍ استٌجبـ ٍ ضیَُ ّبی تفکش یب  :فشٌّگ

اًذیطیذى کِ اػؿبی سبصهبى دس آًْب ٍخَُ هطتشک داسًذ ٍ ّوبى چیضی است کِ ثؼٌَاى یک پذیذُ دسست 

ّذف فشٌّگ  .ثِ اػؿبی تبصُ ٍاسد آهَصش دادُ هی ضَد آى ًوبیبًگش ثخص ًبًَضتِ ٍ هحسَس سبصهبى است

ایي است کِ ثِ اػؿبی سبصهبى احسبس َّیت ثذّذ ٍ دس اًبى ًسجت ثِ ثبٍسّب ٍ اسصضْبی ثبٍسًکشدًی تؼْذ 

                      (.14: 1385ایدبد ًوبیذ)قذهی،

فشٌّگ سبصهبًی سا ایي گًَِ تؼشی  هی کٌذ: فشٌّگ سبصهبًی: ًخست، کلی فشٌّگ سبصهبًی: ّبفستذ 

است کِ اص هدوَع اخضای آى ثیطتش است، دٍم هٌؼکس کٌٌذُ تبسیخ سبصهبى است، سَم دس ثشگیشًذُ هجبحث 

هَسد هكبلؼِ اًسبى ضٌبسبى هبًٌذ تطشیفبت ٍ ًوبدُ ّبست، چْبسم ثِ قَس اختوبػی ضکل گشفتِ یؼٌی تَسف 

اص افشاد کِ ثب ّن یک سبصهبى سا تطکیل دادُ اًذ ایدبد ٍ حفظ ضذُ است، پٌدن ثكئی ٍ کٌذ است ٍ  گشٍّی

  (.1991ضطن ایٌکِ ثِ سختی تغییش هی کٌذ )ّبفستذ، 

ثب ّذف اثجبت ًقص ٍ تبثیش تفبٍتْبی فشٌّگی ثش هذیشیت اًدبم داد کِ دس ایي   60ّبفستذ دس اٍاخش دِّ 

ًظشیِ ٍتحقیق کطَس هختل  دًیب ًظشسٌدی ضذ.  50کٌبى ضشکت ای.ثی.ام دس ًفش کبس 116000تحقیق اص 

دس هقبثل  3، فشدگشایی 2، اختٌبة اص ػذم اقویٌبى 1فبغلِ قذستی ضبهل فشٌّگاثؼبد ّبفستذ دس خػَظ 
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هی ثبضذ کِ دس ریل تَؾیح هختػشی دس ساثكِ ثب ّش کذام اص  174خوغ گشایی، هشدهٌطی دس هقبثل صى هٌطی

 ایي اثؼبد دادُ هی ضَد:

ایي هفَْم ًبظش ثِ ًحَُ تَسؼِ سٍاثف ٍ تَصیغ قذست ثیي افشاد خبهؼِ هی ثبضذ ٍ دس : فبغلِ قذست

 خَاهؼی کِ ثشاثشی ثؼٌَاى یک ٌّدبس ضٌبختِ ضذُ است ّوِ افشاد فشغت یکسبًی ثشای هطبسکت دس اهَس

هْن داسًذ .ایي خَاهغ ّویطِ خَیب ٍ پزیشای ًظبست ٍ ػقبیذ اػؿبیطبى ّستٌذ ثذٍى ایٌکِ تَخْی ثِ 

خبیگبُ ٍ هٌضلت آًْب داضتِ ثبضٌذ اهب دس خَاهؼی کِ داسای سلسلِ هشاتت قجقبتی ّستٌذ ًظشات افشاد ثب 

سا ثِ هیضاى  "فبغلِ قذست"ُ .  ّبفستذ(1385)قذهی ، تَخِ ثِ ستجِ ای کِ داسًذ هَسد تَخِ قشاس هی گیشًذ

 .پزیشش ٍ قجَل ًبثشاثشیْبی ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی دسٍى خبهؼِ تَسف افشاد ػبدی )فبقذ قذست( تؼشی  هی کٌذ

اختٌبة اص ػذم اقویٌبى: اص دیذ ّبفستذُ اختٌبة اصػذم اقویٌبى )اثْبم گشیضی( ثِ هیضاى ًگشاًی اػؿبی 

بضٌبختِ ٍ ًبهكوئي کِ دس آى احسبس ًگشاًی ٍ تْذیذ هی کٌٌذ یک فشٌّگ یب خبهؼِ اص ٍؾؼیت ٍ هَقؼیت ً

ٍ سؼی دس اختٌبة  اص آى داسًذ اقال ق هی ضَد. هفَْم اثْبم گشیضی ّبفستذُ ثب ضفبفیت ًقكِ هقبثل اثْبم ٍ 

تشدیذ است است. دس خَاهؼی کِ ضفبفیت کن ٍ هحذٍد ٍ اثْبم ٍ تشدیذ ثبالست، اًجَّی اص قَاًیي  ٍ هقشسات 

پبگیش ٍ گْگبُ هتٌبقؽ ٍخَد داسد. دس ایي خَاهغ ػَاهل هَثش ضفبفیت ٍ پبسخگَیی، اص خولِ قَاًیي  دست ٍ

ضفبف ٍخَد ًذاسد ٍ دس هقبثل ثِ دلیل ٍخَد قَاًیي ٍ سٍیِ ّبی هتفبٍت ٍ گًَبگَى، فبقذ ًظبم اداسی غحیح 

 ٍ کبسآهذ ٍ قجؼب داسای فسبد ٍ تقلت ثبال ّستٌذ.

فشدگشایی ػجبست است اص ٍاثستگی اًذک دس افشاد یب اػؿبی یک گشٍُ یب فشدگشایی دس هقبثل خوغ گشایی: 

کبسکٌبى یک سبصهبى ٍیب هشدم یک خبهؼِ.دس فشدگشایی اًتظبس ثش ایي است کِ ّش کس ثِ فکش هٌبفغ خَد ٍ یب 

کٌذ دس چٌیي خَاهؼی حقَ ق هٌبفغ خبًَادُ خَد ثبضذ لزا کوتش ثِ هسبیل اخالقی دس ایٌخػَظ تَخِ هی

 اختوبػی افشاد کوتش هَسد تَخِ قشاس هیگیشد ٍ هٌبفغ اختوبع ٍخوغ دس هشحلِ دٍم

هیضاًی است کِ افشاد ثِ خَد هتکی ثَدُ ٍ دس هقبثل ایي کِ ٍخَد افشاد ثیطتش (. 1987،13ّبفستذ،قشاسداسد)

  دس داخل گشٍُ اًسدبم یبفتِ، تٌْب ثِ خَد هی اًذیطٌذ.

دس هقبثل صى هٌطی: ّبفستذُ اغكالحبت هشدهٌطی ٍ صى هٌطی سا هؼبدل هشد یب صى ثَدى دس هشدهٌطی 

ًظش ًوی گیشد، ثلکِ آًْب سا تؼبثیشی ًسجی هی داًذ. هشد هی تَاًذ ثِ غَستی صى گًَِ سفتبس کٌذ ٍ صى ثِ 

ًِ ًِ تٌْب دس خَاهغ غَستی هشدگًَِ. ایٌکِ چِ سفتبسّبیی صًبًِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد ٍ چِ سفتبسّبیی هشدا

سٌتی ثلکِ دس خَاهغ هذسى هتفبٍت است.دس فشٌّگ هشدهٌص، خسبست ٍ سقبثت خَیی ٍ تَخِ ثِ هبدیبت دس 

 قبلت دسآهذّب ٍ هَفقیتْب، استقبی ضغل ٍ هضایبی ضغلی ثیطتش، اص خبیگبُ ٍیژُ ای ثشخَسداس است. 

 س ٍ پزیشش هسئَلیتْب دس قجبل هطتشیبى است.  تؼْذ کبسی :تؼْذ کبسی ػجبست است اص تؼْذ ًسجت ثِ اًدبم کب
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 ريش ضىاسی پژيَص -4

 جامؼٍ ي ومًوٍ آماری -4-1
ػالٍُ ثش سبیش ػَاهل هإثش، ثِ هیضاى ًوًَِ ّبی هَسد ثشسسی آى ثستگی داسد. دس  پژٍّصاػتجبس ًتبیح ّش 

خَضِ ای تػبدفی  گیشیسٍش ًوًَِ  ایي تحقیق ًیض سؼی خَاّذ ضذ اص ًوًَِ ّبی ثیطتشی استفبدُ ضَد.

ضبغل دس سبصهبى حسبثشسی ٍ هَسسبت حسبثشسی ثخص خػَغی  است. ثذیي هٌظَس دٍ خبهؼِ حسبثشسبى 

ّش کذام ثِ ػٌَاى یک خَضِ دسًظش گشفتِ ضذ. دس ًوًَِ گیشی سؼی ثش آى ضذُ کِ تؼذاد ٍ ستجِ ثٌذی 

ِ آهبسی  دس ایي تحقیق هَسسبت حسبثشسی ثخص خػَغی هذ ًظش قشاس گیشد. اص آى خبیی کِ خبهؼ

 استفبدُ ضذ.  1ًبهحذٍد است، ثشای تؼییي حدن ًوًَِ اص ساثكِ ضوبسُ 

(1)       
2

α

2

2

z Pq

n=
d

 

 :1دس ساثكِ 

n =  ًَِتؼذاد ًو 

Z 
 

 
  1.96هقذاس ًشهبل استبًذاسد یؼٌی   = 

p = q= 0.5  
d=0.1 

 

 300 دس ایي تحقیق تؼذاد هی ثبضذ کِ  96تؼذاد ًوًَِ آهبسی ثذست آهذُ هكبثق ثب فشهَل ثبال 

ثب تَخِ ثِ  پشسص ًبهِ  دسیبفت گشدیذ. 248ٍ تَصیغ ضذ  تػبدفیغَست  حسبثشسبى ثِپشسطٌبهِ هیبى 

یذ، ایي تؼذاد اص قبػذُ حذ هشکضی ٍ ٍ ًشهبل ثَدى هتغیشّبیی کِ  پشسص ًبهِ آى ّب سا اًذاصُ گیشی هی ًوب

 پشسص ًبهِ کبفی است. 

 

 وًع ي ريش پژيَص -4-2
صهیٌِ  ٍ آگبّیتَسؼِ داًص  آىّذف ایي تحقیق ثب تَخِ ثِ هبّیت، اص ًَع تحقیقبت کبسثشدی است صیشا 

چبسچَة پیوبیطی است.  –. ّن چٌیي اص ًظش سٍش تَغیفی است تؼْذ کبسی ٍ فشٌّگ دس حشفِ حسبثشسی

  ًتیدِ ًْبیی، ثشای آصهَى سد یب پزیشش اص ساُ قیبسی ٍ خوغ آٍسی دادُ ّب ٍ تحقیق ًیض ًظشی ٍ پیطیٌِ

. اص آًدبیی کِ ایي تحقیق دس یک هحیف پشسص ًبهِ اًدبم هی ضَد یقفشؾیِ ّب اص ساُ استقشایی ٍ اص قش

ی ثِ ٍاقؼی یؼٌی سبصهبى حسبثشسی ٍ هَسسبت خػَغی حسبثشسی اًدبم ضذُ است، خضٍ تحقیقبت هیذاً

ثِ هٌظَس خوغ آٍسی اقالػبت هَسد ًظش ٍ سٌدص هتغیشّبی تحقیق اص پشسطٌبهِ استفبدُ  ضوبس هی آیذ.

ّبفستذ ثشای سٌدص اسصش ّبی فشٌّگی سبصهبًی ٍ ًیض اص پشسص دس ایي پژٍّص اص پشسص ًبهِ ضذُ است. 

هقذاس ؾشیت آلفب ثشای   (ثشای  سٌدص تؼْذ کبسی استفبدُ ضذُ است.2010) 18ًبهِ صتلش، فشدسیح ٍ ّیلجیگ

دسغذ هحبسجِ ضذ. اص آًدبیی  75دسغذ ٍ پشسص ًبهِ تؼْذ کبسی  71پشسطٌبهِ اسصش ّبی فشٌّگی ثشاثش 
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ّن چٌیي ثشای  دسغذ است، ثٌبثشایي پشسص ًبهِ اص پبیبیی الصم ثشخَسداس است. 67کِ ایي هقبدیش ثیص اص 

هیبًگیي دٍ خبهؼِ  استفبدُ هی ضَد. ثشای تدضیِ ٍ آصهَى فشؾیِ ّب اص ّوجستگی پیشسَى ٍ آصهَى هقبیسِ 

 تحلیل ثیطتش ًتبیح پژٍّص ، اص سگشسیَى ثبیٌشی الخستیک ًیض استفبدُ ضذُ است.  

 

 متغیرَای پژيَص -4-3
ػجبست است اص فبغلِ قذست ، هشد هٌطی ، اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ، هستقل پژٍّص  ّبیهتغیش 

هحل اضتغبل ٍ خٌسیت، هی ثبضذ. ّن چٌیي هتغیشّبی  ٍاثستِ تؼْذ کبسیهشدهٌطی ٍ هتغیش  فشدگشایی ٍ

 سكح تحػیالت اص خولِ هتغیشّبی کٌتشل دس ایي پژٍّص ّستٌذ.

 

 اوذازٌ گیری متغیرَا -4-4

دسخَاست ضذُ است  حسبثشسبىاقالػبت هشثَـ ثِ هتغیشّبی تحقیق دس پشسص ًبهِ ٍخَد داضتِ ٍ اص 

ضبهل هطخػِ  (اسصش ّبی فشٌّگی) هستقلذ. هتغیش ٌیشّبی تحقیق پبسخ دّت هشثَـ ثِ هتغکِ ثِ سئَاال

پشسص اص قشیق کِ  هشدهٌطی است  ّبی فبغلِ قذست ، هشد هٌطی  ، اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ، فشدگشایی ٍ

سئَال دس قی  لیکشت   25ًبهِ اسصش ّبی فشٌّگی ّبفستذ اًذاصُ گیشی ضذُ است. ایي پشسص ًبهِ ضبهل 

( اًذاصُ گیشی هی ضَد. 2010) ٍاثستِ یؼٌی تؼْذ کبسی اص قشیق پشسطٌبهِ صتلش ٍ فشدسیحهتغیش  اهباست، 

سَال هی ثبضذ کِ ثِ ّش سَال اهتیبص دادُ هی ضَد.ثشای اًذاصُ گیشی تؼْذ کبسی،  21ایي پشسطٌبهِ ضبهل 

ست ػذد یک ٍ ثشای چبسک سَم تؼْذ کبسی هحبسجِ ٍ ثشای افشادی کِ تؼْذکبسی آى ّب ثبالی چبسک سَم ا

 ثِ غَست صیش قبثل اًذاصُ گیشی است:ًیض  ثقیِ افشاد هقذاس غفش قشاسدادُ ضذُ است.  هتغیشّبی کٌتشل 

هشد  ٍ  خٌسیت خٌسیت: یک هتغیش اسوی است کِ ثب هقذاس یک ٍ غفش ًطبى دادُ هی ضَد. یک ثشای

 غفش ثشای خٌسیت صى. 

هحل اضتغبل : یک هتغیش اسوی است کِ ثب هقذاس یک ٍ غفش ًطبى دادُ هی ضَد. اگش حسبثشس ضبغل 

 دس یکی اص هَسسبت خػَغی حسبثشسی ثبضذ هقذاس آى یک ٍ دس غیش آى غَست هقذاس آى غفش خَاّذ ثَد. 

بسخ دٌّذُ پًطبى دادُ هی ضَد. اگش   4الی است کِ ثب هقذاس یک  فبغلِ اییک هتغیش سكح تحػیالت: 

داسای تحػیالت کبسداًی ثبضذ  هقذاس یک ، کبسضٌبسی ػذد دٍ ، کبسضٌبسی اسضذ ػذد سِ ٍ  دکتشی ػذد  

 چْبس اختػبظ دادُ هی ضَد.
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 یافتٍ َای پژيَص -5

 آمار تًصیفی پژيَص -5-1
کبسی آهبسُ ّبی تَغیفی تحقیق سا ثشای کل ًوًَِ آهبسی ًطبى هی دّذ. هیبًگیي تؼْذ  1خذٍل ضوبسُ 

هی ثبضذ. هیبًِ ٍ هیبًگیي هتغیشّب ثِ ّن ًضدیک است ثِ غیش سبثقِ  189ٍ حذاکثش آى  51، حذاقل آى  125

 کبس ٍ صى هٌطی. 

 

 آمارٌ َای تًصیفی تحقیق -1جذيل ضمارٌ 

 فاصلٍ قذرت تؼُذ کاری آمارٌ
اجتىاب از 

 ػذم اطمیىان

فردگرایی ي 

 جمغ گرایی

مرد مىطی ي زن 

 مىطی
 ساتقٍ کار

 11/08 6/5966 3/8432 4/2081 2/8964 125 هیبًگیي

 7/50 3/2222 3/8 4 2/8333 125/50 هیبًِ

 9/913 39/99425 0/57359 0/45885 0/56257 23/555 اًحشاف هؼیبس

 1 1 2/40 3 1/50 51 حذاقل

 47 491/44 5 5 4/50 189 حذاکثش

 چبسک

 3 2/8333 3/6 4 2/5 111 اٍل

 7/50 3/2222 3/8 4 2/8333 125/50 دٍم

 15/75 3/7778 4/2 4/6 3/3333 141/75 سَم

 پژٍّطگش  ّبی هٌجغ: یبفتِ

 

 آمارٌ َای تًصیفی تحقیق  تر اساس تخص خصًصی ي ديلتی -2جذيل ضمارٌ 

 تؼُذ کاری آمارٌ محل اضتغال
فاصلٍ 

 قذرت

اجتىاب از 

ػذم 

 اطمیىان

فردگرایی ي 

 جمغ گرایی

مرد مىطی 

 ي زن مىطی

 سبصهبى

 حسبثشسی

 3/1569 3/8265 4/1294 2/9583 123/82 هیبًگیي

 0/67470 0/53410 0/44085 0/55939 25/754 اًحشاف هؼیبس

 114 114 114 114 114 تؼذاد ًوًَِ

ثخص 

 خػَغی

 3/4597 3/8575 4/2750 2/8438 126 هیبًگیي

0/ 21/625 اًحشاف هؼیبس 56338 0/46593 0/60813 0/63883 

 134 134 134 134 134 ًوًَِتؼذاد 

 خوغ

 3/3206 3/8432 4/2081 2/8964 125 هیبًگیي

 0/67063 0/57359 0/45885 0/56257 23/555 اًحشاف هؼیبس

 248 248 248 248 248 تؼذاد ًوًَِ

 پژٍّطگش  ّبی هٌجغ: یبفتِ
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آهبس تَغیفی هتغیشّبی تحقیق سا ثِ تفکیک ثخص خػَغی ٍ سبصهبى حسبثشسی سا  2خذٍل ضوبسُ 

ٍ دس هَسسبت خػَغی حسبثشسی  8/123ًطبى هی دّذ. هیبًگیي تؼْذ کبسی دس سبصهبى حسبثشسی ثشاثش 

ت. است. ثِ ثیبى دیگش تؼْذ کبسی دس سبصهبى حسبثشسی کوتش اص هَسسبت خػَغی حسبثشسی اس 126ثشاثش 

اهب هیبًگیي هطخػِ ّبی فشٌّگی دس سبصهبى حسبثشسی ٍ هَسسبت خػَغی حسبثشسی تقشیجب ًضدیک ثِ 

 ّن هی ثبضذ. 

 

 آمارٌ َای تًصیفی تحقیق   تر اساس سطح تحصیالت- 3جذيل ضمارٌ 

سطح 

 تحصیالت
 فاصلٍ قذرت تؼُذ کاری آمارٌ

اجتىاب از 

 ػذم اطمیىان

فردگرایی ي 

 جمغ گرایی

مرد مىطی ي 

 زن مىطی

 کبسداًی ٍ

 تش پبییي

 2/8889 3/6 3/8 3/6667 95 هیبًگیي

 0 0 0 0 0 اًحشاف هؼیبس

 1 1 1 1 1 تؼذاد ًوًَِ

 کبسضٌبسی

 3/3115 3/8588 4/2118 2/8301 122/02 هیبًگیي

 0/64598 0/45659 0/45151 0/53071 24/763 اًحشاف هؼیبس

 85 85 85 85 85 تؼذاد ًوًَِ

کبسضٌبسی 

 اسضذ

 3/3333 3/88 4/2165 2/9216 127/78 هیبًگیي

 0/71270 0/62427 0/46722 0/56143 22/215 اًحشاف هؼیبس

 142 142 142 142 142 تؼذاد ًوًَِ

 دکتشی

 3/3030 3/5091 4/1636 2/9394 120/09 هیبًگیي

 0/48709 0/61556 0/47175 0/71209 26/779 اًحشاف هؼیبس

 20 20 20 20 20 تؼذاد ًوًَِ

 خوغ

 3/3206 3/8432 4/2081 2/8964 125 هیبًگیي

 0/67063 0/57359 0/45885 0/56257 23/555 اًحشاف هؼیبس

 248 248 248 248 248 تؼذاد ًوًَِ

 پژٍّطگش  ّبی هٌجغ: یبفتِ

 

آهبس تَغیفی هتغیشّبی تحقیق سا دس سكَح هختل  تحػیلی ًطبى هی دّذ. ًتبیح ایي   3خذٍل ضوبسُ 

خذٍل ثیبًگش اى است کِ ثب افضایص سكح تحػیالت اص کبسداًی ثِ کبسضٌبسی ٍ کبسضٌبسی اسضذ هیبًگیي 

یبثذ.. اهب  تؼْذ کبسی افضایص هی یبثذ. اهب دس سكح دکتشی، تؼْذ کبسی ثِ حشفِ حسبثشسی کبّص هی

 هیبًگیي هطخػِ ّبی فشٌّگی دس سكح ّبی هختل  تحػیلی تقشیجب ًضدیک ثِ ّن  ّستٌذ.  
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 آمارٌ َای تًصیفی تحقیق تر اساس جىسیت -4جذيل ضمارٌ 

 جىسیت

 
 فاصلٍ قذرت تؼُذ کاری آمارٌ

اجتىاب از 

 ػذم اطمیىان

فردگرایی ي 

 جمغ گرایی

مرد مىطی ي 

 زن مىطی

 صى

 2/7835 3/8308 4/2 2/9103 120/59 هیبًگیي

 0/46091 0/53418 0/49204 0/49389 25/175 اًحشاف هؼیبس

 65 65 65 65 65 تؼذاد ًوًَِ

 هشد

 3/5127 3/8477 4/2110 2/8914 126/58 هیبًگیي

 0/62925 0/58935 0/44873 0/58723 22/861 هؼیبس اًحشاف

 183 183 183 183 183 تؼذاد ًوًَِ

 خوغ

 3/3206 3/8432 4/2081 2/8964 125 هیبًگیي

 0/67063 0/57359 0/45885 0/56257 23/555 اًحشاف هؼیبس

 248 248 248 248 248 تؼذاد ًوًَِ

 پژٍّطگش  ّبی هٌجغ: یبفتِ

 

آهبس تَغیفی هتغیشّبی تحقیق سا ثِ تفکیک خٌسیت ًطبى هی دّذ. ًتبیح ایي خذٍل  4خذٍل ضوبسُ 

ثیبًگش اى است هیبًگیي تؼْذ کبسی دس هشداى ثیطتش اص صًبى ضبغل دس حشفِ حسبثشسی است. اهب هیبًگیي 

شیجب ًضدیک ثِ ّن  هطخػِ ّبی فشٌّگی ثِ غیش اص هیبًگیي صى هٌطی ٍ هشد هٌطی دس هیبى هشداى ٍ صًبى تق

 ّستٌذ.  

 

 آزمًن فرضیٍ َا -5-2

 ايل فرضیٍ آزمًن  -5-2-1
 اٍل ثِ غَست صیش ثیبى هی ضَد:  فشؾیِ

 H0 . هیبى فبغلِ قذست ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ٍخَد ًذاسد ; 

 H1 .هیبى فبغلِ قذست ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ٍخَد داسد ; 

دسغذ است.  5اص ثیطتش  یؼٌی دسغذ  4/60ثشاثش فبغلِ قذست  داسیسكح هؼٌی ، هقذاس  7دس خذٍل 

 فبغلِ قذست ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ، ثیي هتغیش هستقل یؼٌی دسغذ 95ثٌبثشایي دس سكح اقویٌبى 

هی تَاى  سا  H1 هقبثل آى یؼٌی فشؼ فشؼٍ تبییذ    H0 فشؼ غفش آهبسی. اص ایٌشٍ ًذاسد  هؼٌی داس ٍخَد

 سد ًوَد.

 ديم فرضیٍ آزمًن  -5-2-2
 دٍم ثِ غَست صیش ثیبى هی ضَد:  فشؾیِ

H0 ; . هیبى اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ٍخَد ًذاسد 

 H1 ; .هیبى اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ٍخَد داسد 
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 5اص ثیطتش  یؼٌی دسغذ  085/0ثشاثش اختٌبة اص ػذم اقویٌبى  سكح هؼٌی داسی، هقذاس 7دس خذٍل 

اختٌبة اص  ، ثیي هتغیش هستقل یؼٌی دسغذ 95است. ثٌبثشایي دس سكح اقویٌبى دسغذ  10ٍ کوتش اص دسغذ 

دسغذ ساثكِ  90اهب دس سكح اقویٌبى  .ًذاسد  هؼٌی داس ٍخَد ساثكِػذم اقویٌبى ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس 

 فشؼٍ دسغذ سد  90دس سكح اقویٌبى   H0 فشؼ غفش آهبسیاص ایٌشٍ  هؼٌی داس هیبى آى ّب ٍخَد داسد. 

 هی تَاى تبییذ ًوَد. سا  H1 هقبثل آى یؼٌی فشؼ

 سًم فرضیٍ آزمًن  -5-2-3

 سَم ثِ غَست صیش ثیبى هی ضَد:  فشؾیِ

H0 . هیبى فشد گشایی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ٍخَد ًذاسد ; 

 H1 .هیبى فشد گشایی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ٍخَد داسد ; 

دسغذ است.  5اص ثیطتش  یؼٌی دسغذ  471/0ثشاثش فشد گشایی  سكح هؼٌی داسی، هقذاس  7خذٍل دس 

 فشد گشایی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ ، ثیي هتغیش هستقل یؼٌی دسغذ 95ثٌبثشایي دس سكح اقویٌبى 

هی تَاى  سا  H1 هقبثل آى یؼٌی فشؼ فشؼٍ تبییذ    H0 فشؼ غفش آهبسی. اص ایٌشٍ ًذاسد  هؼٌی داس ٍخَد

 سد ًوَد.

 چُارم فرضیٍ آزمًن  -5-2-4
 چْبسم ثِ غَست صیش ثیبى هی ضَد:  فشؾیِ

 H0 ; . هیبى هشد هٌطی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس ساثكِ هؼٌی داس ٍخَد ًذاسد 

 H1 ;  ساثكِ هؼٌی داس ٍخَد داسد.هیبى هشد هٌطی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس 

است.  دسغذ 5اص ثیطتش  یؼٌی دسغذ   219/0ثشاثش سكح هؼٌی داسی هشد هٌطی هقذاس ،  7دس خذٍل 

 ساثكِهشد هٌطی ٍ تؼْذ کبسی حسبثشس  ، ثیي هتغیش هستقل یؼٌی دسغذ 95ثٌبثشایي دس سكح اقویٌبى 

هی تَاى  سا  H1 هقبثل آى یؼٌی فشؼ فشؼٍ  تبییذ   H0 فشؼ غفش آهبسیاص ایٌشٍ  .ًذاسد  هؼٌی داس ٍخَد

 سد ًوَد.

 

 سایر یافتٍ َا -5-3
دس قسوت قجل ًطبى دادُ ضذ کِ دس ّش دٍ ثخص هَسسبت خػَغی حسبثشسی ٍ سبصهبى حسبثشسی ،  

ثیي اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ٍ تؼْذکبسی ساثكِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. دس ایي قسوت اثش هتغیش هستقل 

حػیالت اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ثِ ّوشاُ هتغیشّبی کٌتشل یؼٌی خٌسیت، هحل اضتغبل حسبثشس، سكح ت

ٍ سبثقِ کبس ثِ غَست یکدب ٍ ثب ّن دیگش  ثش تؼْذکبسی ثِ ػٌَاى هتغیش ٍاثستِ ثش اسبس سگشسیَى ثبیٌشی 

لدستیک هَسد آصهَى قشاس هی گیشد. ثش اسبس ًتبیح حبغل اص سگشسیَى ثبیٌشی لدستیک ػَاهل تبثیشگزاس ثش 

 ، هحل اضتغبل حسبثشس ٍ سبثقِ کبس. تؼْذ کبسی حسبثشسبى ػجبستٌذ اص اختٌبة اص ػذم اقویٌبى، خٌسیت
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 آزمًن رگرسیًن تایىری لجستیک -7جذيل ضمارٌ 

 سطح مؼىی داری آمارٌ يالذ ضرایة متغیر َا

 681/0 169/0 -081/1 ػشؼ اص هجذأ

 604/0 268/0 202/0 فبغلِ قذست

 085/0 967/2 -895/0 اختٌبة اص ػذم اقویٌبى

 471/0 519/0 303/0 فشد گشایی

 219/0 508/1 -474/0 هشد هٌطی

 092/0 832/2 096/1 خٌسیت

 000/0 538/13 631/2 هحل اضتغبل حسبثشس

 724/0 125/0 133/0 سكح تحػیالت

 054/0 711/3 060/0 سبثقِ کبس

 پژٍّطگش  ّبی هٌجغ: یبفتِ

 

ثشای کل ًوًَِ تؼْذکبسی حسبثشسبى  هذلدس ایي قسوت ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل اص آصهَى فشؾیِ، 

اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ثب تؼْذ کبسی حسبثشسبى دس ضَد. دس ثخص قجل هطخع ضذ کِ هیتذٍیي آهبسی، 

ًطبى هی دّذ خٌسیت ٍ   7ُ ضوبس خذٍل. ّن چٌیي ًتبیح داس داسدساثكِ هؼٌیدسغذ  90سكح اقویٌبى 

دسغذ ساثكِ ای هؼٌی داس ثب  95دسغذ ٍ هحل اضتغبل دس سكح اقویٌبى  90سبثقِ کبس دس سكح اقویٌبى 

 تؼْذ کبسی حسبثشسبى داسد. اهب سكح تحػیالت ساثكِ ای هؼٌی داس ثب تؼْذ کبسی حسبثشسبى ًذاسد. 

تؼْذ ذُ است. ثٌبثشایي هذل ضهطخع  7دس خذٍل ضوبسُ ؾشایت هشثَـ ثِ ّشیک اص هتغیشّبی هستقل 

 گشدد:استخشاج  هیخذٍل هزکَس  2ثش اسبس ساثكِ  کبسی 

 

Y= 895/0- x1 + 096/1 x2  631/2+ x3 +   06/0   x4 (2                                                                )                              

 کِ دس آى :

 Y =تؼْذ کبسی  حسبثشس        

 x1  =اختٌبة اص ػذم اقویٌبى   

 x2 =، هشد یک ٍ صى غفش  خٌسیت 

 x3 =هحل اضٌغبل حسبثشس، هَسسبت خػَغی حسبثشسی یک ٍ سبصهبى حسبثشسی غفش   

 x4 =سبثقِ کبس حسبثشس    

 

ًتبیح حبغل اص هذل ثیبًگش آى است کِ تؼْذ کبسی حسبثشس تبثغ ای است اص اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ، 

ِ اختٌبة اص ػذم خٌسیت ، هحل اضتغبل حسبثشس ٍ سبثقِ کبس است. ایي هذل ًطبى هی دّذ  ّش چ

اقویٌبى افضایص یبثذ ، تؼْذ کبسی حسبثشس، کبّص هی یبثذ. ّن چٌیي ّشگبُ حسبثشس هشد ثبضذ، تؼْذ 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 حسابرسانييتعهدکاريفرهىگسازماوهیرابطهب      134

 هبی حسببداری مبلي و حسببرسي پژوهش 
 1331تببستبن / 33شمبره   

کبسی اٍ ًیض افضایص هی یبثذ. اگش هحل کبس حسبثشس، هَسسبت خػَغی حسبثشسی ثبضذ ، تؼْذ کبسی 

تؼْذ کبسی داسد ، لزا هی تَاى ًتیدِ  افضایص خَاّذ یبفت. اص آًدبییکِ هتغیش سبثقِ کبس، ساثكِ ای هثجت ثب

گشفت کِ ّش چِ سبثقِ افشاد دس حشفِ حسبثشسی افضایص یبثذ ، تؼْذ آى ّب ثِ کبس حسبثشسی ًیض افضایص هی 

یبثذ.  هتغیش هحل اضتغبل ثیطتشیي ؾشیت سا دس هذل داسد. ثؼذ اص ایي هتغیش تبثیشگزاس تشیي هتغیش ثش تؼْذ 

 است. کبسی ، هشد ثَدى حسبثشسبى 

 

 تحث ي وتیجٍ گیری  -6

ایي هقبلِ ساثكِ ثیي اسصش ّبی فشٌّگی ٍ تؼْذ کبسی  دس هیبى  حسبثشسبى  ثخص دٍلتی )سبصهبى 

حسبثشسی( ٍ هَسسبت خػَغی حسبثشسی ػؿَ خبهؼِ حسبثذاساى سسوی سا هَسد هكبلؼِ قشاس دادُ است. 

سیت ، ضَاّذ پژٍّص ًطبى هی دّذ، تؼْذ کبسی حسبثشس تبثغ ای است اص اختٌبة اص ػذم اقویٌبى ، خٌ

هحل اضتغبل حسبثشس ٍ سبثقِ کبس است. ّش چِ اختٌبة اص ػذم اقویٌبى افضایص یبثذ ، تؼْذ کبسی 

حسبثشس ، کبّص هی یبثذ. ّن چٌیي ّشگبُ حسبثشس هشد ثبضذ ، تؼْذ کبسی اٍ ًیض افضایص هی یبثذ. اگش 

ت. اص آًدبییکِ هحل کبس حسبثشس ، هَسسبت خػَغی حسبثشسی ثبضذ ، تؼْذ کبسی افضایص خَاّذ یبف

هتغیش سبثقِ کبس، ساثكِ ای هثجت ثب تؼْذ کبسی داسد ، لزا هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ ّش چِ سبثقِ افشاد دس 

 حشفِ حسبثشسی افضایص یبثذ ، تؼْذ آى ّب ثِ کبس حسبثشسی ًیض افضایص هی یبثذ. 

 

 پیطىُادَای حاصل از وتایج تحقیقات ترای کارتران  -8

هی تَاى گفت: سبصهبى یب گشٍُ ٍخبهؼِ ای ثب اختٌبة اص ػذم  بی حبغل اص تحقیق،ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّ

اقویٌبى ثبال ، سبصهبى یب گشٍُ ای است کِ دس آى ًظن، اًسدبم، ثجبت سٍیِ، قَاًیي ٍ سٍیِ ّبی هذٍى ٍ 

کیذ دستَسالؼول ّبی هطخع ثشای کبّص سیسک ٍ ػذم اقویٌبى ّب ٍخَد داسد ٍ دس اًدبم اهَس ثش آًْب تب

هی ضَد. دس چٌیي سبصهبى ّبیی ثِ تٌَع افکبس ٍ آصادی دس سفتبس اّویت دادُ ًوی ضَد. حشفِ حسبثشسی ًیض 

ایي گًَِ است. حشفِ حسبثشسی ، اسبسبً ثشای کبّص سیسک ّبی هشتجف ثِ کبس حسبثشسی ، دستَسالؼول 

بثشایي ثب افضایص اختٌبة اص ػذم ّبی هذٍى ٍ هطخػی داسد ٍ اصادی سفتبس سا اص حسبثشسبى سلت هی ًوبیذ. ثٌ

اقویٌبى ، اًتظبس ثش آى است کِ اصادی سفتبس حسبثشسبى کبّص یبثذ ٍ ایي هَؾَع احتوبال هَخت کبّص 

تؼْذکبسی ثِ حشفِ تَسف حسبثشسبى ضَد. اص ایي سٍ ثِ خبهؼِ حسبثذاساى سسوی ٍ سبصهبى حسبثشسی 

ثشسبى ، آصادی ثیطتشی ثِ سفتبس حسبثشسبى دس سسیذگی پیطٌْبد هی ضَد تب ثِ هٌظَس استقبء تؼْذ کبسی حسب

ّب اص خولِ تذٍیي سٌّوَدّبیی ثشای کبّص دستَسالؼول ّب ٍ قَاػذ حسبثشسی اسائِ ًوبیذ. هثال ثشای اسصیبثی 

سكح اّویت، ایي اخبصُ سا ثِ حسبثشس دّذ کِ حسبثشس ثب قؿبٍت خَد سكح اّویت سا تطخیع دّذ ٍ ًِ 

 پیص تؼییي ضذُ سكح اّویت ثشای حسبثشس هطخع ضَد. ثش اسبس یک فشهَل اص
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