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در ايران، در بُبًد ضفافيت، پاسخگًيي ي محاسبٍ بُاي  (GFS)مطالؼٍ وقص آمارَاي مالي ديلت

 ايَاي تملل دارايي َاي سرمايٍتمام ضذٌ طرح

 

 (استاديار داوطگاٌ مازوذران) دمتر اسفىذيار ملنيان 

 (استاديار داوطگاٌ مازوذران) دمتر ػلي امبر ػسيسپًر 

 (ذ حسابذاريمارضىاس ارض)ػباسؼلي دريايي 

 

 چنيذٌ

ةا اػتوشاس ًظام حؼاةذاسي دٍلتي هٌاػب ٍ ًاسآهذ هي تَاى اًالػات كحيح، هاةل اػتواد ٍ ؿلاف سا خْت تلوين 

گيشي ّاي هٌٌوي ةشاي ةشًاهِ سيضي ّاي آيٌذُ اػوال ًوَد ٍ هذيشيت ػاصهاى ّاي دٍلتيي سا دس خْيت ايلياي هؼيتَليت     

گشدآٍسي اًالػات تَػي اسػيال پشػيؾ ًاهيِ ةيِ خاهؼيِ آهياسي تحويين، ؿياهل         ، تحويندس ايي . پاػخگَيي ياسي ًوَد

ًيِ   ّاي اخشاييدػتگاُ دػتگاّْاي اخشايي، حؼاةذاساى دٍلتي، حؼاةشػاى ديَاى هحاػتات ٍ ًاسؿٌاػاى هالي ريحؼاةاى

 .اًدام ؿذُ اػت ةِ هٌظَس آصهَى كشهيات، اػتاى هاصًذساى كؼاليت هي ًٌٌذ، دس هحذٍدُ خـشاكيايي

هٌدش ةِ ؿلاكيت اًالػات، % 95دس ػٌح اًويٌاى  حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًظاماخشاي  ًتايح تحوين ًـاى هي دّذ 

 .  پاػخگَيي ٍ حؼاةذّي هذيشاى ٍ ةْتَد هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ گشديذُ اػت

  ّاي تولي داسايي ّاي  ًشح ،پاػخگَيي، ةْاي توام ؿذُ، ؿلاكيت اًالػات(GFS)  :ياشگان مليذي

  ايػشهايِ 

 
 مقذمٍ

ةا تَخِ ةِ ًاكي ًتَدى ؿلاكيت اًالػات، كوذاى پاػخگَيي هٌاػب ٍ ػذم اهٌاى هحاػتِ ةْاي توام ؿيذُ ًيشح ّياي    

خْيت سكيغ هـيٌالت هيزًَس، دػيتَسالؼول      ٍصاست اهَس اهتلادي ٍ داسايي ، 1381ػال  دستولي داسايي ّاي ػشهايِ اي، 

ةِ ًـَس ّياي ػويَ    1381ًِ اص ًشف كٌذٍم ةيي الوللي پَل دس ػال   1ي دٍلتتحت ػٌَاى ًظام آهاسّاي هال خذيذي سا

ّن اًٌَى پغ اص حذٍد ّـت ػيال اص اخيشاي دػيتَسالؼول    . ّاي اخشايي اةالؽ ًوَدةِ دػتگاُايي كٌذٍم تَكيِ ؿذُ ةَد، 

گَيي هٌاػب ٍ ةْتيَد اهٌياى   اي ةيي ًظام حؼاةذاسي دٍلتي هذين ٍ خذيذ اص لحاٍ  ؿلاكيت اًالػات، پاػخهزًَس، هوايؼِ

 ًظيام تيا ةشسػيي ؿيَد ًيِ آييا تـيييشات       . گييشد هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ ًشح ّاي تولي داسايي ّاي ػيشهايِ اي اًديام هيي   

ِ ي پشٍطُ، ةش ؿلاكيت، پاػخگَيي ٍ  ةْتَد چگًَگي هحاػتِ ةْاي توام ؿذ1381ُحؼاةذاسي دٍلتي دس ػال  اي ّاي ػيشهاي

  هَثش ةَدُ اػت يا خيش؟

ايي تحوين، دس پي ةشسػي تٌتيوي ًظام حؼاةذاسي دٍلتي هذين ٍ خذيذ ةا تاًييذ ةيش حؼياا ّياي هؼيتول پيشٍطُ ّياي        

ةا ايي اهيذ ًِ ةتيَاًين اسصيياةي   . هي ةاؿذ( ًِ دس ًظام خذيذ، ٍخَُ تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي ًاهيذُ هي ؿَد)ػشهايِ اي 

ول آٍسدُ ٍ ًواى هَت ٍ هؼق آى سا هـخق ًشدُ ٍ دس ًْايت ةا تَخِ ةيِ  ّاي هٌللاًِ اي اص ًظام حؼاةذاسي ًـَس ةِ ػ
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كؼليي ٍ ًياسايي ّشچيِ     ًظامحؼاةذاسي هزًَس، پيـٌْاداتي دس خْت توَيت  ًظامةشسػي تٌتيوي ةِ ػول آهذُ دس حَصُ دٍ 

 .ةيـتش آى اسائِ ًوائين

 اَميت مًضًع ي اَذاف تحقيق

ةِ دػت آهذُ اًذ، اّويت ًـق صٍدٌّگام  خْاًي ةحشاى ّاي هاليتدشةِ ّاي اخيش ةِ ٍيظُ تدشةياتي ًِ ًي 

دس ايي حَصُ، ًاًَى تَخِ كٌذٍم ةيي الوللي . آػيب پزيشي ٍ اتخار ةِ هَهغ اهذاهات اكالحي سا ًـاى هي دّذ يهٌـا

اهذاهاتي  ةشاي ًيل ةِ ايي ّذف، ػاصهاى هزًَس دػت ةِ. پَل ةش اكضايؾ دػتشػي ةِ اًالػات ًليذي هتوشًض ؿذُ اػت

تْيِ دػتَسالؼول ّايي اػت ًِ ةِ تَكيق ًحَُ ي خوغ آٍسي آهاسّاي هالي ٍ اهتلادي هي  ،صدُ اػت، اص خولِ آًْا

، تْيِ چاسچَا خاهغ هلَْهي ٍ حؼاةذاسي هٌاػب ةشاي تحليل ٍ GFSّذف اكلي اص اسائِ دػتَسالؼول . ]1[ پشداصد

 .]1[ٍ دس ػٌحي ٍػيغ تش ةخؾ ػوَهي ّش ًـَس اػت 2لتاسصياةي ػياػت هالي، ةِ خلَف ػولٌشد ًل ةخؾ دٍ

. داسايي ّاي هتؼلن ةِ گشٍُ حؼاا داسايي ّاي ػشهايِ اي هتالؾ ةااليي اص ةَدخيِ ػياالًِ ًـيَس سا ؿياهل هيي ؿيَد      

حؼاةذاسي گشٍُ حؼاا تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي هَهَػي ةحي  ةيش اًگييض     ًظامةذيْي اػت، تتييي خايگاُ آًْا دس 

گشچِ دس ةيؼت ػال اخيش تالؽ ّاي صيادي دس خليَف تتيييي خايگياُ داساييي ّياي ػيشهايِ اي       . اكل ػلوي ةاؿذدس هح

ةيِ ًظيش هيي سػيذ كويذاى چياسچَا       . دٍلت اًدام ؿذُ اػت، اها ٌَّص ػؤاالتي ٍخَد داسد ًِ اليٌحل ةياهي هاًيذُ اػيت   

 .]15[ي  اهش ةاؿذ هلَْهي هٌاػب ٍ تالؿي دسخَس، خْت حل هـٌالت هزًَس، دليل  اكلي اي

ؿلاكيت ػولٌشد دٍلت تاةؼي اص هتـيش ّاي هختلق هيي ةاؿيذ، يٌيي اص هْوتيشيي اييي هتـيشّيا، پاػي         ةذيْي اػت، 

خَاّي ؿْشًٍذاى اص هؼتَليي ريشةي هي ةاؿذ ًِ ايي اهش دس ًْاد ّاي ًظاستي ٍ هشدهي ّوچَى هدلغ ؿَساي اػالهي ٍ 

ةٌاس گيشي هتٌياي حؼياةذاسي هٌاػيب، پييشٍي اص اكيَل ٍ هَاػيذ پيـيٌْادي        . ػتةِ تتغ آى ديَاى هحاػتات تتلَس ياكتِ ا

ي ًِ ةْاي خذهات ٍ ًاالّاي اسائِ ؿذُ تَػي دٍلت سا هحاػيتِ ًواييذ، اص خوليِ    ًظاهػاصهاى ّاي ةيي الوللي ٍ ًشاحي 

ًظيشاى ػشكيِ    هَهيَػي ًيِ اهيشٍصُ كياحب     .هشٍست ّايي اػت ًِ ةايذ تَػي هاًَى گزاساى هالي هذًظش هيشاس گييشد  

حؼاةذاسي دٍلتي دس ايشاى دس هواالت خَد ةِ آى اؿاسُ هي ًٌٌذ، كوذاى چاسچَا ًظشي هٌاػب خْت حؼاةذاسي دٍلتي 

سا ةيِ ًيَس    ي ًِ ةْاي تويام ؿيذُ خيذهات ٍ ًاالّياي دٍلتيي     ًظاه ًتَدهؼائل ٍ هـٌالت ةؼذي اص خولِ . دس ايشاى اػت

ًتَد اًالػات ؿلاف اص ػولٌشد هالي ٍ ػوليياتي دػيتگاُ ّياي اخشاييي،       ّوچٌيي. ؿَدهٌاػب هحاػتِ ًوايذ، احؼاع هي

 . ةخـي اص تتؼات كوذاى چاسچَا هزًَس هي ةاؿذ

دٍلت اص ًشين تٌظين ٍ اًتـاس گيضاسؽ  . اػتگضاسؽ ّاي هالي يٌي اص اةضاسّاي ًليذي ايلاي هؼتَليت پاػخگَيي 

ًوايٌذگاى هاًًَي آًْا ًيض اص ًشين ّويي گيضاسؽ ّيا، هؼيتَليت     ّاي هالي هؼتَليت پاػخگَيي خَد سا ايلا ٍ ؿْشًٍذاى ٍ

دس ػال ّاي اخيش تالؽ ّاي كشاٍاًيي ةيشاي ًشاحيي ٍ اخيشاي     . پاػخگَيي دٍلت سا هَسد اسصياةي ٍ داٍسي هشاس هي دٌّذ

اًٌذ، ػيالٍُ ةيش   ًظام ّاي حؼاةذاسي ٍ گضاسؿگشي هالي دٍلتي ةِ ػول آهذُ تا گضاسؽ ّاي هالي هاةل اػتخشاج اص آًْا ةتَ

. ]3[ايلاي هؼتَليت پاػخگَيي هالي، ؿيشائي الصم سا ةيشاي اداي هؼيوتي اص هؼيتَليت پاػيخگَيي ػوليياتي كيشاّن ًوايٌيذ        

يٌي اص اخضاي هْن هلَْم هؼتَليت  ،هؼتوذ اػت ًِ حوَم ةيي دٍسُ اي (GASB)ّيأت اػتاًذاسدّاي حؼاةذاسي دٍلتي

دس تييذٍيي ّييذف ّيياي حؼيياةذاسي   ةٌيياةشايي، ايييي اهييش .ؼييَا هييي گييشددهح آىپاػييخگَيي ػوييَهي ةييَدُ ٍ اص هتيياًي  
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ػؤاالتي ّوچَى، آيا هٌاةغ هالي ًِ ةشاي تياهيي هخياسج   . ]13[ٍگضاسؿگشي هالي دٍلتي ةايذ هَسد تَخِ خاف هشاس گيشد 

ولي ٍ ايداد هشةَى ةِ تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي ٍ اخشاي ًشح ّا ٍ پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي تحليل ؿذُ اػت، ةشاي ت

ّواى داسايي ّا هلشف گشديذُ اػت؟ هؼياس ةَدخِ هشةَى ةِ داسايي ّاي ػشهايِ اي دس ػيال ّياي آتيي چيؼيت؟ ٌّگيام      

ةياًگش اّويت ةيؾ اص پيؾ ًگْذاسي ... ًٌاسگزاسي يا ٍاگزاسي داسايي ّاي ػشهايِ اي هتٌاي سيالي آى چِ خَاّذ ةَد؟ ٍ 

 . ي دس يي گشٍُ حؼاا هـخق هي ةاؿذحؼاا ّاي سيالي داسايي ّاي ػشهايِ ا

ةا تَخِ ةِ هٌالب كَم، گشدآٍسي آهاس ةشاي دٍلت ةِ خلَف ةِ دليل ًويؾ خاكيي ًيِ دس تحلييل ّياي پيَلي ٍ       

ايي هؼتلِ ػوذتا اص ًشين دٍلتي اػت ًِ دس كـياس ّياي تيَسهي، ييا هيذ تيَسهي،       . اهتلادي ايلا هي ًٌذ، ةا اّويت اػت

ةِ ًَس ًلي دس ػٌح دٍلت هشًضي، ةذًِ تلوين گيشي هي تَاًذ ػياػت ّيايي  . ي ًوايذػياػت ّاي ةَدخِ اي اػوال ه

 .] 1[ سا دس ػٌح اّذاف اهتلاد هلي ةِ اًدام ةشػاًذ

تـييشات هزًَس هي تَاًذ آؿاصي ةش تـييش هتٌاي حؼياةذاسي هيَسد ػويل دػيتگاُ ّياي اخشاييي ًـيَسهاى اص ًويذي         

ػاصهاى ّاي ةييي   الضاهاتحوايت هؼتَالى اص چٌيي تـييشاتي ٍ ػايش ، لزا .ُ ةاؿذتؼذيل ؿذُ ةِ تؼْذي تؼذيل ؿذُ دس آيٌذ

هي تَاًذ هٌدش ةِ ةشآٍسد هشيب ةيِ ٍاهؼييت ةَدخيِ ػياالًِ ًـيَس       ،الوللي دس ساػتاي ؿلاف ػاصي گضاسؿات هالي دٍلتي

 .گشدد

حؼياةذاسي   ًظامدٍلت اػت ًِ  ةَدخِ ًل ًـَس ةِ ػٌَاى ةشًاهِ هالي دٍلت ةاصتاا ػياػت ّاي اهتلادي ٍ هالي 

دػتياةي ةِ ّذف ّاي ةَدخِ ةييؾ اص  . دٍلتي اخشاي آى سا ًٌتشل ٍ اسصياةي ًشدُ ٍ ًتايح ةذػت آهذُ سا گضاسؽ هي ًٌذ

ّشچيض ةِ ًحَُ ي اخشاي آى ةؼتگي داسد، صيشا ّش اًذاصُ ًِ ةَدخِ ًـَس ةِ سٍؽ ػلوي، ٍاهغ ةيٌاًِ ٍ ةا اتٌيا ةيِ آهياس ٍ    

دس ّيش حيال    . ]8[ چٌاًچِ ةِ خَةي  اخشا ًـذُ ةاؿذ ًتايح هَسد اًتظاس ةذػت ًخَاّذ آهيذ . تْيِ ؿذُ ةاؿذ اًالػات دهين

ٍخَد اًالػات هاةل اتٌا ٍ ٍاهؼي اهشي الصم دس خْت ةَدخِ سيضي هٌاػب ٍ ٍاهغ ًگش هيي ةاؿيذ ٍ اييي هؼيتلِ دس هيَسد      

وي اص ةَدخِ ًل ًـَس سا ةِ خَد اختلاف هي دّذ گشٍُ حؼاا تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي ًِ ّوِ ػالِ ةخؾ اػظ

 .اص اّويت ٍيظُ اي ةشخَسداس اػت

ّيتت اكَل حؼاةذاسي هٌتـش ؿذ، دٍساى اكَل ٍ هلشٍهات ةِ ػش آهذُ ةَد ٍ ّذف ّا  4صهاًيٌِ اػتاًذاسد ؿواسُ 

ـٌيل ًويتِ ّاي ٍييت ٍ تيشٍةالد   ، دهيوا ؿؾ هاُ پيؾ اص ت 1970ايي اػتاًذاسد دس اًتتش . ٍ اػتاًذاسدّا هٌشح ؿذُ ةَدًذ

گضاسؽ تشٍةالد ًخؼتيي گضاسؿي ةَد ًيِ ةيِ كيَستي هلليل دسةياسُ ّيذف ّياي اػيتلادُ ًٌٌيذگاى اص          . ]21[ هٌتـش ؿذ

دس آى گضاسؽ، اسائِ اًالػياتي ساخيغ ةيِ اثشةخـيي ٍ ًياسايي ػياصهاى ّياي دٍلتيي ٍ ؿييش          . كَست ّاي هالي ةح  ًشد

 .ّاي هالي آهذُ ةَداًتلاػي خضء يٌي اص اّذاف كَست 

 

 ادبيا ت تحقيق
گشچِ دس صهيٌِ هَهَع ًشح تحوين حاهش، هٌالؼاتي ةلَست هؼتوين ًِ ةِ ًشح هشةَى ةاؿيذ اًديام ًگشكتيِ اػيت     

ليٌي دس ايي تحوين هي تَاى اص ًظشات هحوويي ٍ كاحب ًظشاى ًٍْياد ّياي حشكيِ اي ٍ تيذٍيي ًٌٌيذگاى اػيتاًذاسدّاي       

 .اؿاسُ هي ؿَد، دس ساةٌِ ةا كشهيات ٍ ادةيات تحوين ةْشُ خؼتحؼاةذاسي ًِ ةشخي دس ريل 

 تحقيقات خارجي( الف
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ًيِ   "چاسچَا هلَْهي حؼاةذاسي هتتٌي ةش هؼتَليت پاػيخگَيي  "دس هوالِ اي تحت ػٌَاى ( 1982)3يَخي ايدشي

َا هلْيَهي هتتٌيي ةيش    دس داًـگاُ ّاسٍاسد ةشگضاس ؿذ، ةشاي اٍليي ةاس چاسچ 1982دس ّوايؾ چاسچَا هلَْهي دس ػال 

ٍ ٍيلييام  ( 1985)پغ اص آى تؼذادي اص هتلٌشاى حؼاةذاسي ًظيش سٍةشتؼيَى ٍ اػيٌايٌش   . هؼتَليت پاػخگَيي سا اسائِ ًوَد

اػالم ًوَدًذ ًِ دس حؼاةذاسي ةخؾ ػوَهي ٍ حتي دس حؼاةذاسي ٍاحذّاي اًتلياػي ةخيؾ ػويَهي اػيتلادُ اص     ( 1987)

دس  .]2[هتتٌيي ةيش تليوين گييشي ةشتيشي داسد       يت پاػيخگَيي ةيش چياسچَا هلْيَهي    چاسچَا هلَْهي، هتتٌي ةش هؼيتَل 

دٍ ًْيادي ًيِ دس اييي صهيٌيِ     . ةؼياسي اص ًـَسّا ةشاي دػتياةي ةِ پاػخگَيي هالي، ًْاد ّا ٍ سٍييِ ّيائي ايدياد ؿيذُ اًيذ     

ايي دٍ ًْاد حتي ًتَاًؼتٌذ ٍظائق تدشةِ ًـاى دادُ اػت ًِ . ةيـتشيي اّويت سا داسًذ، حؼاةشػي هؼتول ٍ هَُ هوٌٌِ ّؼتٌذ

هلَا خَد سا اًدام دٌّذ، چِ سػذ ةِ اًتظاسات ٍ تَهؼات ػاهِ هشدم، هحيذٍديت ّيايي اص اييي هتييل ػيذم تيَاصى تـيييش        

ػياػت ّاي دٍلت، هخاسج خاسج اص ؿوَل، ًتَد كشكت ًاكي ةشاي ةح  دسةاسُ ػياػت ّياي اهتليادي ًيالى ٍ كويذاى     

  .َخب ايداد هحذٍديت دس اخشاي ٍظائق هَُ هوٌٌِ ؿذُ اػتتخلق دس ايي صهيٌِ ّا ه

 GASB ( 1993، 56پاساگشاف ) ُةيياى هيي ًٌيذ     "اّذاف گضاسؿگشي هيالي "، هلاّين ًظشي خَد 1دس ةياًيِ ؿواس

پاػخگَيي دٍليت سا هليضم هيي ًٌيذ ةيِ ؿيْشًٍذاى دلييل ًحيَُ ي         . پايِ ٍ اػاع گضاسؿگشي هالي اػت  4ًِ پاػخگَيي

پاػخگَيي دٍلت ةيش    GASBةش اػاع . ةغ ػوَهي ٍ اّذاكي ًِ دس خْت آى هلشف ؿذُ اػت، پاػ  دٌّذاكضايؾ هٌا

ًِ هوٌي اػت هٌدش ةيِ  )داسًذ، ايي حن ًِ ةِ آػاًي اص حواين اكـا ؿذُ  5ايي هتٌا اػتَاس اػت ًِ ؿْشًٍذاى حن داًؼتي

َ  ( هٌاظشُ ػوَهي ةِ ٍػييلِ ؿيْشًٍذاى ٍ ًوايٌيذگاى آًْيا ؿيَد      دس خاهؼيِ اي ًيِ دهًَشاػيي حياًن اػيت،      . ًذةياختش ؿي

 .]13[ گضاسؿگشي هالي، دس اًدام ٍظيلِ دٍلت ةِ هٌظَس پاػخگَيي ةِ ػوَم ًوؾ اػاػي سا ةش ػْذُ داسد

 تحقيقات داخلي ( ب

هشٍسي ةش ادةيات ًشح ًـاى دادُ اػت ًِ دس داخل ايشاى، تحويوي دس ايي ساةٌِ اًدام ًـذُ اػت، ليٌي تحويواتي    

 :هي تَاى دس توَيت ادةيات ٍ كشهيات ةْشُ خؼت ةِ ؿشح صيش هي ةاؿٌذ ًِ

ًظام حؼاةذاسي هذين   "حؼاةذاسي دٍلتي دس ايشاى، يي ةشسػي تٌتيوي "، دس هوالِ اي تحت ػٌَاى (1371)ةاةاخاًي

اكيل   12اص ، هَسد ةشسػي هشاس هي دّذ، ةشسػي هزًَس ًـاى هي دّذ ًيِ   GASBاكل ةياى ؿذُ تَػي  12سا دس هالب 

 .]4[ هٌاةوت داسد GASBاكل ةا   5ةياى ؿذُ تٌْا 

ًوؾ پاػخگَيي، ؿلاكيت ٍ دسػيتٌاسي   "، دس هوالِ اي تحت ػٌَاى (1383)ةَلَ، هاػن ٍ ػلي اػواػيل صادُ هوشي

ؿلاكيت  ةياى هي ًٌذ ًِ كؼاد ٍ ؿلاكيت دٍ پذيذُ اي ّؼتٌذ ًِ ةا يٌذيگش ساةٌِ هؼٌَع داسًذ، يؼٌي "دس هتاسصُ ةا كؼاد

صياد دس ّش خاهؼِ اي ةِ داهٌِ ي ًوتشي اص كؼاد هي اًداهذ صيشا سكتاس ّاي خالف ٍ ؿيش هاًًَي دس آيٌذُ ًـق ٍ توتيغ ٍ 

ٍاهح اػت ًِ هؼق دس تْيِ، اسائِ ٍ اػتلادُ اص اًالػات ًوؾ اػاػيي سا دس تَػيؼِ   . هتخلليي تٌتيِ ٍ هداصات هي ؿًَذ

ؿلاكيت ًياصهٌذ آى اػت ًِ، كؼاليت ًْاد ّاي ٍاةؼتِ ةِ دٍلت ًياهال  . ْاى ايلا هي ًٌذٍ اؿاػِ كؼاد ٍ ػايش ةحشاى ّاي خ

دس كَستيٌِ ػولٌشد هؼتَالى دٍلتي ةيا دهيت سػييذگي ؿيَد،     . ةاص ٍ ػلٌي ةاؿذ ٍ تلويوات دٍلت ةِ اًالع هشدم ةشػذ

د ؿيٌاختِ ؿيذُ ًياس ًٌٌيذ، اص اػتوياد      اكيشا ( گشٍّيي  ) احتوال ايٌٌِ ةشخي ةِ ًلغ خَد ٍ ةشخي ديگش ةِ ًلغ تؼذاد اًيذًي  
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ّوچٌيي دس كَستي ًِ ًظياستي ةيش ًياس هؼيتَالى ٍ     . ػوَهي ػَء اػتلادُ ًٌٌذٍ هاًَى سا صيش پا ةگزاسًذ، صياد خَاّذ ةَد

اًتـياس ّضيٌيِ   . هواهات دٍلتي ًتاؿذ، اكشاد ػَد خَ ةِ ساحتي هي تَاًٌذ كؼاليت ّاي هٌلؼت ًلتاًِ خَد سا پٌْاى ًگِ داسًيذ 

ي دٍلت، سٍؽ ّاي حؼاةذاسي ٍ حؼاةشػي دسآهذ ّا ، هَاًيي ٍ هوشسات ٍ گضاسؽ هتاح  هَُ هوٌٌِ ةِ ؿلاكيت ّشچِ ّا

 .]6[ ةيـتش ػولٌشد دٍلت ًوي خَاّذ ًشد

آهياس ّياي    ًظيام ةشسػيي هَاًيغ اػيتوشاس     "، دس تحويويي تحيت ػٌيَاى    (1384)دػتگيش، هحؼيي ٍ هليٌلي كيتَسي   

 ًظيام ّاي آهاسي دٍلتي دس ًـيَس، ةيِ هٌاليب صييش اؿياسُ ًوَدًيذ،        ًظامداليل اخشاي  ةا تـشيح لضٍم ٍ " (GFS)دٍلتي

آهاسي هالي دٍلتي، يي ًظام ّواٌّگ ةيي الوللي ةشاي گضاسؽ گشي كؼالييت ّياي هيالي ٍ ةَدخيِ اي دٍليت اػيت ًيِ        

 ًظيام اػويال اييي   . ػتتَػي كٌذٍم ةيي الوللي پَل ةشاي ًـَسّاي ػوَ اص خولِ خوَْسي اػالهي ايشاى الضاهي ؿذُ ا

دس حؼاةذاسي دٍلتي ٍ ةَدخِ اي ةاػ  ةِ ٍخَد آهذى ؿاخق ّاي تحليلي هَسد ًياص ةشاي ةشسػي ّاي اهتلاد ًالى هي 

. اػيت  ًظيام ّن چٌيي ؿلاكيت ةَدخِ اي، پاػ  گَيي ةْتش ٍ ةْتَد ةشسػيي ػولٌيشد هيذيشاى اص ًتيايح اػيتوشاس اييي       . ؿَد

 :اكتٌذّوچٌيي آًْا ةِ ًتايح صيش دػت ي

 GFS ًظيام ًوتَد ًيشٍي اًؼاًي هتخلق ٍ ًاس آصهَدُ دس صهيٌِ حؼياةذاسي دٍلتيي هياًغ ػويذُ اي دس اخيشاي       .1

 .اػت

اػتلادُ هحذٍد اص اص گضاسؽ ّاي هالي دٍلت دس تلوين گيشي هذيشاى ٍ ػايش تلويوات ًالى اهتلادي اًگييضُ    .2

 . ي دّذسا ًاّؾ ه GFSّاي خذيذ اص خولِ  ًظامػوَهي ةشاي اػتوشاس 

 .]10[ ةِ دليل هـايشت ةا هَاًيي هالي دٍلتي دس ةشخي هَاسد ًياصهٌذ اكالح ٍ تٌتين اػت GFS ًظام  .3

 

 تحقيقفرضيات 

كشهيِ ّيايي ةيِ ؿيشح صييش تيذٍيي گشدييذُ       ( پيـيٌِ تحوين) ّاي اًدام ؿذُ  تحوينةا تَخِ ةِ تتَسي ّاي هَخَد ٍ 

 :اػت

ٍ اًتـاس اًالػات هشةَى ةيِ ًيشح توليي داساييي      هذين دس هحتَي ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام .1

 .اص ؿلاكيت ةيـتشي ةشخَسداس اػت ايّاي ػشهايِ

ًيشح توليي   ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس پاػخگَيي ٍ حؼاةذّي هذيشاى دس استتاى ةا  .2

 .هليذتش اػت داسايي ّاي ػشهايِ اي

تت ةِ ًظام هذين اهٌاى هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ ًشح ّاي توليي داساييي ّياي    ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼ .3

 .سا كشاّن خَاّذ آٍسد ػشهايِ اي

ِ   ثتت .4 ػياصي ٍ  دس ساػيتاي ؿيلاف   1381اي دس ػيال  ّاي حؼاةذاسي اػتتاسات ًشح تولي داساييي ّياي ػيشهاي

 .پاػخگَيي ّشچِ ةيـتش گضاسؿات هالي ًْادّاي دٍلتي ةَدُ اػت

 وٍ آماريجامؼٍ ي ومً

. خاهؼِ آهاسي هَسد هٌالؼِ دس ايي تحوين ًليِ ًاسًٌاى هالي دػتگاّْاي اخشايي دس ػٌح اػتاى هاصًذساى هي ةاؿذ

اص  .ري حؼاةي اػتاى حذٍدا ّلتاد ًلش ةشآٍسد گشديذًتن آهاس هٌتـشُ تَػي ػاصهاى هذيشيت ٍ ةشًاهِ سيضي تؼذاد پشػٌل 
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يٌؼاى دس ًظش  p  ٍqدسكذ ٍ ةشاي دػتياةي ةِ حذاًثش ًوًَِ،  10لحاٍ خٌاي ايي سٍ ةا اػتلادُ اص كشهَل ًٌشاى ٍ 

  .6ًلش هحاػتِ ؿذ 40ةا تَخِ ةِ خاهؼِ آهاسي، تؼذاد ًوًَِ،  .گشكتِ ؿذًذ

 ريش تحقيق

ًِ ةا ّذف ةشسػي تـييشات كَست گشكتِ دس ًظام هالي  تحوين حاهش، تحويوي ًيلي اص ًَع ًاسةشدي اػت

ٍ تاثيش آى ةش هيضات  1381هتل ٍ ةؼذ اص ػال ( ةا تاًيذ ةش حؼاا هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي) دػتگاّْاي دٍلتي

دس ايي هياى ةشاي  .ؿلاكيت اًالػات اسائِ ؿذُ اص ػَي دػتگاّْاي اخشايي دس يي هَهؼيت ٍاهؼي كَست پزيشكتِ اػت

 .اي اػتلادُ ؿذُ اػتاصهَى كشهيِ چْاسم اص سٍؽ ًتاةخاًِ

دس ايي تحوين گَيِ ّا ةِ . صُ گيشي هتـيشّاي تحوين اص هوياع پٌح گضيٌِ اي ليٌشت اػتلادُ ؿذُ اػتةِ هٌظَس اًذا

تشتيب اتلاهي دس اختياس پاػخگَ هشاس دادُ ؿذُ ٍ اص ٍي خَاػتِ ؿذُ اػت ًِ هيضاى هَاكوت خَد سا ةا ّش گَيِ ةش هتٌاي 

پغ اص . ًِ ّش گضيٌِ اص ًلوات هـخلي تـٌيل ؿذُ اػتلزا ةِ اٍ ًيلي پٌح گضيٌِ اي دادُ ؿذُ . يي ًيق ةياى ًٌذ

خوغ آٍسي پشػـٌاهِ ّا ةِ هٌظَس اهٌاى تدضيِ ٍ تحليل پاػ  ّا ةِ ًيق هضةَس ةِ تشتيب ًاهال هخاللن تا ًاهال هَاكون 

 .دادُ ؿذ 5تا  1ستتِ اي اص 

 ريش جمغ آيري اطالػات

ِ هيذاًي هي ةاؿذ، لزا ةِ هٌظَس اًدام تحوين، ًوًَيِ هٌاػيتي   ةا تَخِ ةِ آًٌِ، ايي تحوين، تَكيلي پيوايـي ٍ اص ؿاخ

( هذين ٍ خذيذ) اص ًاسًٌاًي ًِ دس اهَس هالي اداسات ًل اػتاى هاصًذساى هــَل ةِ ًاس ّؼتٌذ ٍ اص ّش دٍ ًظام حؼاةذاسي

 : دس اداهِ ةِ دٍ سٍؽ صيش دادُ ّا خوغ آٍسي گشديذ. هٌلؼٌذ، اًتخاا ؿذُ اػت

 (ِ اي ًتاةخاً) اػٌادي  .1

 :تٌظين پشػؾ ًاهِ ًِ ؿاهل دٍ ةخؾ هي ةاؿذ .2

 ... (ػي، خٌغ، ػاةوِ ًاس، هيضاى تحليالت، هؼتَليت ٍ ) هـخلات كشدي 

 .سا اسصياةي هي ًٌذ ًِ ةِ كَست پٌح گضيٌِ اي ًشاحي هي ؿَد تحوينػؤاالتي ًِ ؿاخق ّاي هَسد ًظش دس 

تتاس ٍ سٍايي پشػـٌاهِ ػالٍُ ةش اػتلادُ اص ًظشات اكيالحي  ّوچٌيي ةِ هٌظَس اسصياةي ٍ حلَل اًويٌاى هٌٌوي اص اػ

ةٌاةشايي پشػـيٌاهِ اٍلييِ ةيشاي    . ، اص پيؾ اصهَى اػتلادُ گشديذ(ةِ ػٌَاى گشٍُ ًٌتشل خاسج اص خاهؼِ آهاسي ) كاحتٌظشاى

 . ِ اػوال گشديذًلش اص اكشاد خاهؼِ آهاسي اسػال ٍ ةش هتٌاي پيـٌْاد ّاي ايي گشٍُ، اكالحات الصم ةش پشػـٌاه 15

 ريش َاي آماري تحقيق 

دس ًوًَيِ گييشي اص سٍؽ ًتويِ ةٌيذي اػيتلادُ      . سٍؽ تحوين اص سٍؽ تَكيلي پيوايـي ٍ اص ؿاخِ هيذاًي هي ةاؿيذ 

توؼيين  ( ري حؼياا، هؼيتَل اػتتياسات، حؼياةذاس ٍ ؿييشُ      ) ؿذُ اػت، ةذيي كَست ًِ اةتذا ًاسًٌاى سا ةِ چٌيذ دػيتِ    

ػپغ ةشاي تَكيق دادُ ّا اص خذاٍل دٍ . ةا اػتلادُ اص كشهَل ًٌشاى، ًوًَِ ّاي الصم اًتخاا گشديذًوَدُ ٍ اص ةيي آًْا 

خْيت هوايؼيِ    Tّوچٌيي ةيشاي تحلييل دادُ ّيا اص آصهيَى     . ةؼذي، هحاػتِ هياًگيي ّا ٍ اًحشاف هؼياس اػتلادُ ؿذُ اػت

ةيِ تحلييل ٍاسيياًغ خْيت هوايؼيِ       Fلادُ اص آصهيَى  هياًگيي ّا دس دٍ ًظام حؼاةذاسي ةْشُ گشكتِ ؿذ ٍ ػيشاًدام ةيا اػيت   
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ةيِ   (µ0=3)ٍ هيياًگيي   5α%=دس ػٌح هؼٌيي داسي    H0  ٍH1آهاسُ آصهَى ٍ كشم ّاي آهاسي . گشٍّْا پشداختِ ؿذ

 :ؿٌل صيش  اػت

 

H0:  µ < 3 

H1:  µ ≥ 3 

 

 يافتٍ َا ي وتايج تحقيق   

 :آمار تًصيفي(الف

 :ةِ ًتايح صيش سػيذُ اينتشًيب خٌؼي، تحليالت، پؼت ػاصهاًي ٍ ػاةن ًاس پشػؾ ؿًَذگاى  ةا ةشسػي

اكشاد ًوًَِ هشد هي ةاؿٌذ، ًِ التتِ ايي اهش ًاؿي اص تَصيغ كشاٍاًي ةاالي هشداى دس ةخؾ هالي دػتگاّْاي  اًثش

ّاي اسائِ ؿذُ تَػي ًاسهٌذاى هشد ٍ صى اخشايي هي ةاؿذ ٍ التتِ ًتايح آهاسي ةؼذي ًـاى دادُ اػت تلاٍتي ةيي پاػ  

هي ةاؿذ اًتظاس هي  1381ّاي هالي هتل ٍ ةؼذ اص ػال  ًظاماص آًدا ًِ هَهَع تحوين، دس خلَف هوايؼِ . ٍخَد ًذاسد

ي ّاي ًوًَِ ٍخَد اكشاد ةا گاص ديگش ٍيظ. َسداس ةاؿٌذسكت ًِ اكشاد پاػ  دٌّذُ اص ػاةوِ اخشايي ةااليي ًيض ةشخ

ػايش هَاسد ًيض اص خذاٍل ٍ ًگاسُ ّا هاةل اػتٌتاى . االػتٌِ يٌي اص ٍيظگي ّاي هٌلَا ًوًَِ تحوين هي ةاؿذتحليالت ة

 .اػت

 (ًگاسُ ؿواسُ يي)تًزيغ فراياوي جىس پاسخ دَىذگان

 
 (ًگاسُ ؿواسُ دٍ)مذت سابقٍ مار پاسخ دَىذگان تًزيغ فراياوي
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 (ًگاسُ ؿواسُ ػِ)پاسخ دَىذگانپست سازماوي  تًزيغ فراياوي

 
 (ًگاسُ ؿواسُ چْاس)تحصيالت پاسخ دَىذگان تًزيغ فراياوي

 
 

 آمار استىباطي( ب

آصهَى هياًگيي خاهؼِ ةا يي ػذد هـخق اػتلادُ اػت، اص  3چَى دادُ ّا پٌح گضيٌِ اي ةَدُ ٍ هياًگيي آًْا ةشاةش 

ةِ ايي . ًشدُ، ػپغ خْت ةشسػي ًلي كشهيِ ّاي اٍل تا ػَم اص ًيق ليٌشت اػتلادُ ًشدُ، آصهَى كَم سا اًدام دادين

كَست ًِ ػَاالت ّش كشهيِ سا ةا ّن خوغ ًشدُ ٍ توؼين ةش تؼذاد ػَاالت ًشدُ اين ٍ آصهَى ًيٌَيي ةشاصؽ سا ةشاي 

 .كشهيِ ّا اًدام دادُ ٍ ًشهال ةَدى دادُ ّا تاييذ ؿذُ اػت دس ًتيدِ هي تَاًين اص آصهَى ّاي پاساهتشي اػتلادُ ًٌين توام

 : آزمًن فرضيٍ ايل

    

H0:  µ < 3 

H1:  µ ≥ 3 

           

H01  : هؼتول پشٍطُ ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس هحتَي ٍ اًتـاس اًالػات هشةَى ةِ حؼاا

 .ّاي ػشهايِ اي اص ؿلاكيت ةيـتشي ةشخَسداس ًيؼت

H11  : ًُظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس هحتَي ٍ اًتـاس اًالػات هشةَى ةِ حؼاا هؼتول پشٍط

 .ّاي ػشهايِ اي اص ؿلاكيت ةيـتشي ةشخَسداس اػت
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 ُ ييخذٍل ؿواس

 ًتيدِ آصهَى P-value هحاػتاتي  t هؼياساًحشاف  هياًگيي تؼذاد ػؤاالت كشهيِ اٍل

 H0سد   020/0 42/2 17/1 45/3 40 1

 H0سد   001/0 52/3 98/0 55/3 40 2

 H0سد   000/0 76/4 22/1 92/3 40 3

 H0سد   009/0 75/2 31/1 57/3 40 4

 H0سد   003/0 23/3 27/1 65/3 40 5

 H0سد   011/0 67/2 24/1 52/3 40 6

 H0سد   000/0 19/6 94/0 92/3 40 7

 H0سد   000/0 88/6 60/0 65/3  كشهيِ اٍل

 

ّوچٌاًٌيِ دس  ( ييي خيذٍل ؿيواسُ   )ةشاي ّشيي اص ػؤاالت ةِ كَست خذاگاًِ دس ةياال آهيذُ اػيت    tًتايح آهاسُ 

% 95سد ؿيذُ ٍ دس ًتيديِ كشهييِ اٍل دس ػيٌح اًويٌياى      % 5دس ػٌح خٌياي   H0هـَْد اػت، كشهيِ  ؿواسُ ييخذٍل 

ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس هحتَي ٍ اًتـاس اًالػات هشةيَى ةيِ    "ذ ؿذُ اػت؛ ةذيي هؼٌا ًِتائي

 ".حؼاا هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي اص ؿلاكيت ةيـتشي ةشخَسداس اػت

 :آزمًن فرضيٍ ديم( 2

H0:  µ < 3 

H1:  µ ≥ 3 

 

H02  :ين دس پاػيخگَيي ٍ حؼياةذّي هيذيشاى دس استتياى ةيا حؼياا       ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذ

 .هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي هليذتش ًيؼت

H12  :       ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس پاػيخگَيي ٍ حؼياةذّي هيذيشاى دس استتياى ةيا حؼياا

 .هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي هليذتش اػت

ّوچٌاًٌيِ دس خيذٍل   ( 9خذٍل ؿواسُ )آهذُ اػت صيشةِ كَست خذاگاًِ دس  ةشاي ّشيي اص ػؤاالت tًتايح آهاسُ 

تائييذ ؿيذُ   % 95سد ؿذُ ٍ دس ًتيدِ كشهيِ دٍم دس ػيٌح اًويٌياى   % 5دس ػٌح خٌاي  H0ؿواسُ دٍ هـَْد اػت،كشهيِ 

ى دس استتياى ةيا   ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس پاػخگَيي ٍ حؼاةذّي هذيشا:   "اػت؛ ةذيي هؼٌا ًِ

 ". حؼاا هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي هليذتش اػت
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 دٍخذٍل ؿواسُ 

 ًتيدِ آصهَى P-value هحاػتاتي  t اًحشاف هؼياس هياًگيي تؼذاد ػؤاالت كشهيِ دٍم

 H0سد   000/0 84/6 94/0 02/4 40 1

 H0سد   000/0 94/5 01/1 95/3 40 2

 H0سد   001/0 66/3 07/1 62/3 40 3

 H0سد   000/0 52/4 94/0 67/3 40 4

 H0سد   025/0 49/10 72/0 20/4 40 5

 H0سد   000/0 40/6 03/1 05/4 40 6

 H0سد   000/0 65/4 91/0 67/3 40 7

 H0سد   000/0 20/9 60/0 88/3  كشهيِ دٍم

 

 :آزمًن فرضيٍ سًم( 2

H0:  µ < 3 

H1:  µ ≥ 3 

H03  : ًيشح  )ةِ ًظام هذين اهٌاى هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت

  .سا كشاّن ًخَاّذ آٍسد( ّاي تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي

H13  : ًيشح  )ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين اهٌاى هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي

 .اّن خَاّذ آٍسدسا كش( ّاي تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي

 ػِخذٍل ؿواسُ 

 ًتيدِ آصهَى P-value هحاػتاتي  t اًحشاف هؼياس هياًگيي تؼذاد ػؤاالت كشهيِ دٍم

 H0سد   002/0 34/3 23/1 65/3 40 1

 H0سد   000/0 52/4 01/1 72/3 40 2

 H0سد   015/0 55/2 17/1 47/3 40 3

 H0سد   000/0 81/6 85/0 92/3 40 4

 H0سد   025/0 02/6 97/0 92/3 40 5

 H0سد   000/0 90/3 21/1 75/3 40 6

 H0سد   000/0 14/8 57/0 74/3  كشهيِ ػَم

 

ّوچٌاًٌِ دس خذٍل ( ػِخذٍل ؿواسُ )ةشاي ّشيي اص ػؤاالت ةِ كَست خذاگاًِ دس ةاال آهذُ اػت tًتايح آهاسُ 

تائييذ ؿيذُ   % 95كشهيِ دٍم دس ػٌح اًويٌياى   سد ؿذُ ٍ دس ًتيدِ% 5دس ػٌح خٌاي  H0هـَْد اػت، كشهيِ  ؿواسُ ػِ
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ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين اهٌاى هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ پشٍطُ ّاي ػشهايِ :   "اػت؛ ةذيي هؼٌا ًِ

 ". سا كشاّن خَاّذ آٍسد( ًشح ّاي تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي)اي 

هيذُ اػيت، ةشسػيي ًظيشات اكيشاد ةيا تَخيِ ةيِ ػياةوِ ًياس،           يٌي اص ةشسػي ّاي ديگشي ًِ دس ايي تحويين ةؼويل آ  

اًدام گشكتِ ٍ ًتايح آى دس رييل   (ANOVA)تحليالت ٍ ػي هي ةاؿذ ًِ ايي اهش ةا اػتلادُ اص خذٍل تحليل ٍاسياًغ 

 . آهذُ اػت

 وظرات ي سابقٍ مار پاسخ دَىذگان( الف

 :ةياى هي گشدًذ ًِ H0  ٍH1ةذيي تشتيب كشهيات 

 

H0:  µ ; 0 

H1:  µ ≠ 0 

H0 :ًظشات پاػ  دٌّذگاى ةا ػاةوِ ًاس آًْا ساةٌِ ًذاسد. 

H1 :ًظشات پاػ  دٌّذگاى ةا ػاةوِ ًاس آًْا ساةٌِ داسد. 

هَسد تائيذ هيشاس گشكتيِ اػيت ٍ ّيچگًَيِ ساةٌيِ هؼٌيي داسي ةييي         H0آصهَى كشهيِ كَم، ًـاى هي دّذ ًِ كشهيِ 

 .(.ًگاُ ؿَد چْاس ةِ خذٍل ؿواسُ) آًاى ٍخَد ًذاسد اظْاس ًظشّاي پاػ  دٌّذگاى ٍ هذت ػاةوِ ًاس

 چْاس خذٍل ؿواسُ

 ًتيدِ Sig هحاػتاتي F هياًگيي هشةؼات دسخِ آصادي هدوَع هشةؼات  كشهيات

 اٍل

 006/0 2 01/0 سٍيِ

 383/0 37 18/14 خٌا H0 تائيذ  985/0 015/0

  39 19/14 ًل

 دٍم

 029/0 2 05/0 سٍيِ

 389/0 37 40/14 خٌا H0 ائيذ ت 929/0 074/0

  39 45/14 ًل

 ػَم

 188/0 2 337/0 سٍيِ

 340/0 37 56/12 خٌا H0 تائيذ  579/0 555/0

  39 94/12 ًل

 

 وظرات ي مذرك تحصيلي پاسخ دَىذگان( الف

 :ةياى هي گشدًذ ًِ H0  ٍH1ةذيي تشتيب كشهيات 

 

H0:  µ ; 0 

H1:  µ ≠ 0 
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H0 :پاػ  دٌّذگاى ةا هذسى تحليلي آًْا ساةٌِ ًذاسد ًظشات. 

H1 :ًظشات پاػ  دٌّذگاى ةا هذسى تحليلي آًْا ساةٌِ داسد. 

هَسد تائيذ هيشاس گشكتيِ اػيت ٍ ّيچگًَيِ ساةٌيِ هؼٌيي داسي ةييي         H0آصهَى كشهيِ كَم، ًـاى هي دّذ ًِ كشهيِ 

التتيِ ةاييذ دس ًظيش    .(. ًگياُ ؿيَد   پٌح ةِ خذٍل ؿواسُ) اظْاس ًظشّاي پاػ  دٌّذگاى ٍ هذسى تحليلي آًاى ٍخَد ًذاسد

داؿت ًِ ياكتِ ّا حاًي اص آى اػت ًِ استتاى هؼتويوي ةيي پاػ  ّاي هشةَى ةِ ػؤاالت كشهيِ اٍل ٍ هذسى تحليلي 

 .(ًگاُ ؿَد پٌحةِ سديق اٍل خذٍل ؿواسُ .)پاػ  دٌّذگاى ٍخَد داسد

 پٌحخذٍل ؿواسُ 

 ًتيدِ Sig هحاػتاتي F هياًگيي هشةؼات اديدسخِ آص هدوَع هشةؼات  كشهيات

 اٍل

 34/1 2 69/2 سٍيِ

 31/0 37 49/11 خٌا H0 سد  020/0 34/4

  39 19/14 ًل

 دٍم

 28/0 2 57/0 سٍيِ

 37/0 37 88/13 خٌا H0 تائيذ 471/0 76/0

  39 45/14 ًل

 ػَم

 01/0 2 02/0 سٍيِ

 34/0 37 91/12 خٌا H0 تائيذ 95/0 04/0

  39 94/12 ًل

 

 وظرات ي سه پاسخ دَىذگان( ب

 :ةياى هي گشدًذ ًِ H0  ٍH1ةذيي تشتيب كشهيات 

 

H0:  µ ; 0 

H1:  µ ≠ 0 

H0 :ًظشات پاػ  دٌّذگاى ةا ػي آًْا ساةٌِ ًذاسد. 

H1 :ًظشات پاػ  دٌّذگاى ةا ػي آًْا ساةٌِ داسد. 

هَسد تائيذ هيشاس گشكتيِ اػيت ٍ ّيچگًَيِ ساةٌيِ هؼٌيي داسي ةييي         H0ِ آصهَى كشهيِ كَم، ًـاى هي دّذ ًِ كشهي

 .(.ًگاُ ؿَدؿؾ  ةِ خذٍل ؿواسُ) اظْاس ًظشّاي پاػ  دٌّذگاى ٍ ػي آًاى ٍخَد ًذاسد
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 ؿؾخذٍل ؿواسُ 

 ًتيدِ Sig هحاػتاتي F هياًگيي هشةؼات دسخِ آصادي هدوَع هشةؼات  كشهيات

 اٍل

 28/0 2 56/0 سٍيِ

 36/0 37 63/13 خٌا H0 ائيذت 47/0 76/0

  39 19/14 ًل

 دٍم

 20/0 2 40/0 سٍيِ

 38/0 37 05/14 خٌا H0 تائيذ 59/0 53/0

  39 45/14 ًل

 ػَم

 51/0 2 03/1 سٍيِ

 32/0 37 90/11 خٌا H0 تائيذ 21/0 60/1

  39 94/12 ًل

 

 :ايمطالؼات متابخاوٍ( ج 

هاًَى هحاػتات ػوَهي، تؼْذات ػٌَات هتل دس هَسد ًشح ّايي ًِ ػوليات آًْا خاتوِ ياكتِ اػيت   63ةش اػاع هادُ 

يا ًال هتَهق گشديذُ اػت پغ اص سػيذگي ٍ تائيذ هواهات هداص دػتگاّْاي اخشاييي دس صهياى تادييِ تؼْيذ ٍ ةيا هَاكويت       

ًِ ٍ يا اص هحل سديق خاكي ًِ ةِ ّويي هٌظَس دس ٍصاست ةشًاهِ ٍ ةَدخِ دس هالب ًشحي ًِ اػتتاس آى اص هحل ةشًاهِ هشةَ

ّشچٌذ ايي هادُ الضاهي ةشاي تاهيي اػتتاس تؼْذات پشداخت ًـذُ هائل . ةَدخِ ّش ػال پيؾ ةيٌي هي ؿَد هاةل پشداخت اػت

 :   ًوايذ اًدام ثتتي هَسد ًياص ةشاي آى سا ًيض ًلي ًويةاؿذ ةا ايي حال تؼييي رخيشًُوي

                ααاس تؼْذات پشداخت ًـذُ      تاهيي اػتت    

  ααرخيشُ تاهيي اػتتاس تؼْذات پشداخت ًـذُ                                 

ّوچٌييي   . ّاي اخشايي دس ًظام خذيذ ةيَدُ اػيت  ّاي هالي ٍ تؼْيل كشآيٌذ حؼاةشػي دػتگاُدس ساػتاي ةْتَد ًظاست

 :  ثتت

                       ααًٌتشل هشاسدادّا      

   ααًشف حؼاا ًٌتشل هشاسداد ّا               

حؼاةذاسي ًؼتت ةِ گزؿتِ ؿذُ اػت ةٌحَيٌِ هي  ًظامدس آئيي ًاهِ خذيذ ةاػ  ةاالسكتي اكضايؾ ظشكيت اًالػاتي 

ػيالٍُ ةيش هيَاسد     .تَاى ًل هتلؾ تؼْذات آتي سا ًِ هوٌي اػت اػت اتلام ةيلتذ سا ةشاػاع هاًذُ ايي حؼاا تؼييي ًوَد

 : هزًَس  ثتت

                              ααهَخَدي خٌؼي     

  ααةاًي ث ت داسايي ّاي ػشهايِ اي          

دس ًي هلشف هَخَدي ّاي خٌؼي اص هيضاى ايي حؼاا ًؼش ؿذُ ةيِ حؼياا   : دس ايي هَسد ةايذ ػٌَاى داؿت ًِ 

. ًِ هؼلوا دس ساػتاي ؿيلاكيت هييضاى ةْياي تويام ؿيذُ پيشٍطُ هيي ةاؿيذ         ًاالي دس خشياى تٌويل يا ايداد اهاكِ هي ؿَد
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كويذاى چٌييي ًٌتيشل ّيايي دس ًظيام      . ّوچٌيي هٌدش ةِ اػوال ًٌتشل ّاي الصم ةش هَخيَدي هيَاد ٍ هليالح ًييض هيي ؿيَد      

 .حؼاةذاسي دٍلتي ػاةن ةاػ  اص ةيي سكتي هَخَدي ّايي اص ايي هتيل هي گشديذ 

 ًظيام َاُ گشداى حؼاةذاسي ةِ  هيضاى حَالِ ّياي كيادسُ ةاةيت تؼْيذات اًديام ؿيذُ، دس       دس هَسد ًاّؾ ٍخَُ تٌخ

خذيذ اص حؼاا ًٌتشل تخليق اػتتاس اػتلادُ هي ؿَد ًِ ايي حؼاا ةياًگش ًل دسياكتي ّاي ها اص خضاًِ هيي ةاؿيذ، ةيِ    

 : ػتاستي اص ثتت

                ααتٌخَاُ گشداى حؼاةذاسي      

  ααحؼاا ًٌتشل تخليق اػتتاس                                   

هذين دس ايي هَسد ػٌَت اختياس ًشدُ ةَد ةا ايي حال ًٌياتي   ًظامهذين ٍخَد ًذاؿتِ ٍ  ًظامّشچٌذ چٌيي ثتتي دس 

ةا تَخِ ةِ ايٌٌِ دسياكتي ةاةيت تٌخيَاُ گيشداى حؼياةذاسي اص هحيل تخلييق       . چٌذ ساخغ ةِ ثتت هزًَس هاةل تاهل اػت

تاس ةَدُ ٍ تخليق اػتتاس هاخز ايداد تؼْذ ٍپشداخت ًيض هي ةاؿذ ، ةِ هٌظَس اكضايؾ هشيب ًٌتشل ةَدخِ اي اكيلح  اػت

اػت، تخليق اػتتياس سا ةؼيتاًٌاس ًويَدُ صييشا اٍال ةيِ ًؼيتت دسخَاػيت ٍ دسياكيت ٍخيِ اص هحيل تخلييق اػتتياس ،             

ِ . ]7[ كِ خَيي هي ؿَدتخليق هضةَس ًاّؾ هي ياةذ ثاًيا دس اػتلادُ اص يي ػشكلل كش خيَيي  ةِ ًظش هحوويي، كيشك

هاًذُ حؼاا ًٌتيشل تخلييق اػتتياس    . حؼاةذاسي ًخَاّذ ةَد ًظامّا ّويـِ ةِ هؼٌاي ةْتَد ٍ پيـشكت دس تؼذاد ػشكلل

تلٌيي ايي ػشكليل اص حؼياا تخلييق اػتتياس خْيت ةياالةشدى       . ةياًگش ٍخَّي اػت ًِ اص خضاًِ دسياكت ؿذُ اػت

ّياي  ًتيدِ ةشسػييْاي كيَم ةيياًگش آى اػيت ًيِ، ثتيت       .ةاؿذات هشةَى ةِ ٍخَُ ًوذ دسياكتي اص خضاًِ هيؿلاكيت اًالػ

ػاصي ٍ پاػخگَيي ّشچِ ةيـتش دس ساػتاي ؿلاف 1381اي دس ػال حؼاةذاسي اػتتاسات ًشح تولي داسايي ّاي ػشهايِ

 .گضاسؿات هالي ًْادّاي دٍلتي ةَدُ اػت

 

 وتيجٍ گيري

ذُ ًـاى هي دّذ ًِ ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس هحتَي ٍ اًتـاس اًالػات ًتايح ةذػت آه

ةذيي هؼٌا ًِ ايي تـييشات  هٌدش ةِ . هشةَى ةِ حؼاا هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي اص ؿلاكيت ةيـتشي ةشخَسداس اػت

تي خذيذ ًؼتت ةِ ًظام هذين دس پاػخگَيي ٍ ّوچٌيي ًظام حؼاةذاسي دٍل. اكضايؾ ٍ ةْتَد هحتَاي اًالػاتي ؿذُ اػت

حؼاةذّي هذيشاى دس استتاى ةا حؼاا هؼتول پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي هليذتش اػت؛ ةذيي هلَْم ًِ هٌدش ةِ ةْتَد سًٍذ 

ًْايتا ًظام حؼاةذاسي دٍلتي خذيذ ًؼتت ةِ . حؼاةشػي ػولياتي ًشح ّاي تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي گشديذُ اػت

سا كشاّن ( ًشح ّاي تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي ) اهٌاى هحاػتِ ةْاي توام ؿذُ پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي ًظام هذين 

اص ديگش ياكتِ ّاي ايي تحوين ايي اػت ًِ، ةا تـييش دس هحيي هاًًَي ٍ اهتلادي ًـَس هي ةايؼت هَاًيي ٍ . آٍسدُ اػت

ؼاةذاسي دٍلتي دس دػتگاّْاي اخشايي اػت تـييش ًوايذ؛ ٍ آئيي ًاهِ ّاي هالي ًِ هْوتشيي آًْا سٍيِ ّاي هَسد ػول ح

ايي ةذاى هؼٌاػت ًِ پاػخگَيي هتتٌي ةش اًالػات ؿلاف، صهاًي هحون خَاّذ ؿذ ًِ ػالٍُ ةش خَاػت دػت 

 .اًذسًاساى دػتگاّْاي اخشايي، صهيٌِ ّاي ػولي هالي ٍ هاًًَي آى ًيض كشاّن آهذُ ةاؿذ

 ق ي تحقيقات آتيپيطىُادات مبتىي بر وتايج تحقي
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ةِ دػت اًذسًاساى تذٍيي سٍيِ ّاي حؼاةذاسي دٍلتي تَكيِ هي ؿَد، ًگشؽ هتتٌي ةش پاػخگَيي خايگضيي 

ًگشؽ هتتٌي ةش اسائِ كَست ّاي هالي دسآهذ ٍ هخاسج كشف گشدد، ةذيي هؼٌا ًِ صهيٌِ ّاي الصم ةشاي حؼاةشػي 

تا ةتَاى ةيؾ اص گزؿتِ ؿاّذ تلليوي اص . اهِ ّاي هالي كشاّن آيذػولياتي دػتگاّْاي اخشايي ةيـتش اص گزؿتِ دس آئيي ً

 .پاػخگَيي ٍ تلوين گيشي هٌاػب دس خلَف اهَس هالي تَػي هذيشاى دٍلتي ةاؿين

ّاي هالي دٍلتي هَاسد صيش پيـٌْاد هي  ًظامةش اػاع ًتايح تحوين ٍ ًياص ّاي دػتگاّْاي اخشايي دس خلَف ةْتَد 

 :گشدد

ةيي آًچِ ًِ دس خلَف ٍخَُ هؼتول تولي داسايي ّاي ػشهايِ اي دس دػتگاّْاي اخشايي هٌالؼِ تٌتيوي   .1

ايشاى هَسد ػول ٍاهغ هي گشدد ةا ػايش ًـَسّاي دس حال تَػؼِ ٍ احياًا ًـَس ّاي تَػؼِ ياكتِ خْت اسائِ 

 .ساٌّاسّاي الصم ةشاي ةْتَد هَاًيي هالي كؼلي ٍ اػتلادُ اص تدشةيات ػايش ًـَس ّا

ي اهٌاى ػٌدي اػتلادُ اص سٍؽ تؼْذي تؼذيل ؿذُ دس خلَف حؼاةذاسي ٍخَُ هؼتول تولي داسايي ةشسػ .2

 ّاي ػشهايِ اي 

 محذيديت َاي تحقيق

 :ايي تحوين ةا هحذٍديت ّايي ةِ ؿشح ريل هَاخِ ةَدُ اػت

 هحذٍديت راتي پشػـٌاهِ ًتتي ةِ دليل دسياكت پاػ  ّاي گاّا هتٌاهن .1

 .ى ةِ هوياع اًذاصُ گيشي دادُ ّا ٍ ًيق ليٌشت اػتهحذٍديت ديگش تحوين هشةَ .2

اًتواد ػوذُ اي ًِ ةشخي ةِ ايي ًيق ٍاسد هي داًٌذ، آى اػت ًِ ةا ايٌٌِ ًيق ليٌشت ًؼتت ةِ ديگش ًيق 

ّاي ديگش، گشايؾ ّا سا دهين تش ٍ ةا حدن ًاس ًوتش هي ػٌدذ، ةا ايي ٍكق اص ػٌح يي هوياع تشتيتي تداٍص 

 .اى آى سا دس ػٌح هوياع ّاي كاكلِ اي داًؼتًوي ًٌذ ٍ ًوي تَ

 ػذم آگاّي احتوالي ةشخي اص پاػ  دٌّذگاى ةِ هلاّين ػلوي حؼاةذاسي دٍلتي .3
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