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Abstract
The aim of this study was to evaluate the
efficiency of accrual accounting on transparency
of reporting & accountability of the universities
affiliated to the Ministry of Science, Research
and Technology. (A case study of Tehran
Kharazmi University). Analytical methodology is
applied. The population includes all financial
employees of the Kharazmi University, who were
examined by a simpler random sampling method.
To collect data, a questionnaire containing 30
questions, was used. The descriptive statistics
including: average, percentage and frequency
were used. And the Inferential statistical
techniques such as kolmogorov smirnov test,
chi-squared test, and also T–student test were
used to determine the normality of the data. And
the SPSS software was used to analyze the
collected data. The finding indicates that accrual
acco unting p r o mo tes the public sector
accountability. Results showed that accrual
accounting has no significant effects on the
transparency of reporting. Also the T-student test
results showed that accrual accounting affects the
cost of services in Kharazmi University.
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ُچکیذ
ّدف پژٍّش حاضر بررسی سَدهٌدی هبٌای حساابدرری عهْسدی بسر
ِشفافیت گسررشگری ٍ هائَلیت پاسسگگَیی درًساگاّْای ٍربسابِ بس
ٍٍزررت علَم (هطالهِ هسَردی درًساگاُ اَررزهسی عْسررىت رسست ر
پژٍّش عحلیلی رز ًَع کاربردی رسست ااههسِ اهساری عح یسم شساه
ٍکلیِ کارکٌاى رهَر هالی درًاگاُ اَررزهی بَدُ کِ بسا رسسبفادُ رز ر
ًوًَِ گیری عساادفی سسادُ هسَرد بررسسی سررر گرفبٌسد بسِ هٌوسَر
ُ رز پرساٌاهِ با ه یاس پٌج گسیٌِ لیکسرت رسسبفاد،گرداٍری دردُ ّا
 درصد ٍ فررٍرًی ٍ اهار،شد رز رٍ ّای اهار عَصیفی شاه هیاًگیي
رسبٌباطی ّوچَى ازهَى کَلوَگرف رسویرًف اْت عهییسي ٍضسهیت
ٍ  ازهَى ای دٍ ٍ ّوچٌیي ازهَى عی رسسبیَدًت،ًرهال بَدى دردُ ّا
 بِ هٌوَر عجسیِ ٍ عحلی دردُ ّای اوع اٍریSPSS ًیس رز ًرم رفسرر
شدُ رسبفادُ گردید یافبِ ّای عح یم حاکی رز اى بَد کِ حاابدرری
عهْدی باعث ررع ای پاسگگَیی بگش عوَهی هی شَد یافبِ ّا ًااى
درد کِ حاابدرری عهْدی عاثیر ههٌادرری بر شفافیت گسررشگری ًدررد
ِّوچٌیسسي ًبسسایج حاص س رز ازهسسَى عسسی – رسسسبیَدًت ًسسااى درد کسس
ُحاابدرری عهْدی بسر عهییسي بْسای عوسام شسدُ اسدهات در درًساگا
 ب ر عَاسِ بسِ ردبیسات هربَطسِ ٍ ًبایسج،اَررزهی هؤثر رست سررًجام
حاص رز پژٍّش ررّکارّایی اْست بْبسَد ٍضسهیت ٍ بسِ کسارگیری
حاابدرری عهْدی ٍ ّوچٌیي هائَلیت پاسسگگَیی ٍ بسِ طسَر کلسی
هبغیرّای پژٍّش در درًاگاُ ّای هگبلف ٍزررت علَم رررئِ شد
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مقدمٍ
ثب وجود زوند زو ثه زضد پریسش حسبثدازی تعهدی دز
سساسس جهابن ،نواوه پاریسش دن دز کاطوزهبی م،ت ا ،
متفبوت ثوده است .اش نظس کسیاستیبنص وزی نایسش ،)9005
این تفبوت هب دز سه سطح موتاوا ،مادت شمابن انت ابل اش
مجنبی حسبثدازی ن ادی ثاه تعهادی و نواوه ی پاریسش
حسبثدازی تعهدی ماطبهده ماي ضاود .هیننیان ،نتبیا
پژوهص هبی تجسثي نطبن دهناده ایان اسات کاه د یا
ماادیسیتي وکنتسلااي ،مهیااتسین ربم ا حسکاات اش مجناابی
حسبثدازی ن ادی ثاه تعهادی دز ایاب ت متواده دمسی اب،
انگ ستبن ،اساتسالیب وش نادنو ثاوده اسات .ایاب ت متواده
دمسی ب ،حسکت تدزیجي ثاه سایت حاسبثدازی تعهادی زا
اشمدت هب پیص دغبش کسد.کبنبدا ،دز سبل 9009حاسبثدازی
تعهاادی زا دز ث،ااص ریومااي ث بزگسگاات وانگ ااستبن دز
سبل 9002این زوش زا ثه طاوز کبما دز ث،اص ریوماي
اجسایي کسد تودوز.)9004 ،
ثب وجود انجبم ثسخي اش اغالحبت دز نظبم حسبثدازی و
گصازضگسی ث،اص ریوماي ،دز ثاسیبزی اش سابشمبن هابی
دولتي اش جی ه دانطگبه هب،کیبکبن ثسای ثجات زویادادهبی
مبلي اش مجنابی حاسبثدازی ن ادی اساتفبده ماي ضاود .دز
حسبثدازی ثس مجنبی ن دی ،دزدمدهب وهصیناه هاب دز شمابن
مجبدله وجه ن د ثجت مي ضود .ثنبثساین ،غوزت هبی مبلاي
مجتني ثس مجنبی حسبثدازی ن دی ،ثه غوزت سنتي منبثا
دزیبگت وجه ن اد وت،اػیع ثاه م،ابزد ن ادی زا ناطبن
مي دهد ودن زا ثب م،بزد ثودجه ضاده ،م بیاسه ماي کناد
ثبثااب جاابني )5841،و ثااه نظااس مااي زسااد کااه ایاان نظاابم
حسبثدازی ثسای اجسای ثسنبمه هابی ماوزد نظاس دولات ثاه
واسطه استفبده مؤثستس اش منبث ریومي ،منبست نیاست .ثاب
این وجود ،قبنون موبسجبت ریومي کطوز،گرضاته اش نناد
اغالح جصئي ،ت سیجب مطبثه نظبم حسبثدازی ن ادی معسگاي
ضده است وتأکید قبنون گع ي ثس پبس،گویي نیص ثاه ضا
زربیت پیص ثیني هبی قبنون وم سزات ثودجه ای ثب توجاه
ثااه اناادت اسااتفبده هاابی یااسوزی ماادیسیت اش اطالراابت
حسبثدازی اسات .هیننیان ،ثاب توجاه ثاه ثاسون دادهاب و
گصازش هبی حبغ اش نظبم حسبثدازی مجتاني ثاس مجنابی
ن دی مي توان گفت که این نظبم ثسای ثاسدوزدن نیبشهابی
پبس،گویي وکنتسل ،دازای نبزنوثي اش پیص طساحي ضاده
است .دز این نظبم ،مدیسان دولاتي گاصازش هابیي دزثابزه

وظیفه مجبضستي خود ثه منظوز نطبن دادن این مویاو
که وجوه طجق مجوش دزیبگتي اش قبنون گراز هصینه ضاده
است،تهیه وتنظیم مي کنند .ثنبثساین ،اطالربت دزیبگتاي
اش نظبم گع ي اثتدایي و نبکبگي اسات و نیاي تاوان دن زا
ثسای دستیبثي ثه دو هدف ضفبگیت گصازضگسی وازت ابی
ماااسئولیت پبسااا،گویي ،تجصیاااه وتو یااا کاااسد
غجوزی.)5842،
ثه طوز ک ي ،دز ثسزسي نبزنوة ک ي ری سد مبلاي
دز ث،ص هبی ریومي ودانطگبه نیبش ثه نظسیه پاسداشی و
تغییس دیدگبه هبی مبلي ثاه ویاوح احاسبس ماي ضاود.
ساابختبزهبی پینیااده ساابشمبني ،الااصام ثااه پیااص ثینااي
سوددوزی دتي وازشیبثي هصینه ودزدمد هب ،نیبش ثه ازائه زاه
کبزهاابی نااوین ومتعبقاات دن پیاابده ساابشی حااسبثدازی
تعهدی دز ث،ص هابی دولاتي داناطگبه) زا دو ننادان
کسده است نسجبت.)9055،
ث،ص ریومي ایسان ثسای گصازضاگسی مابلي خاود اش
مجنبی ن دی تعدی ضده استفبده مي نیبیاد ،ثاه نواوی
که دزدمدهب ثب مجنبی ن دی و گ ط دز شمبن وغول وجاه
ضنبسبیي و دز دگبتس ثجات ماي ضاوند ،وپسداخات هابی
ث،ص ریومي ثه نهبز نو ضبم هصینه ،پیص پسداخات،
ر ي الوسبة و تن،واه گسدان پسداخت ت اسیم میاطوند
حسیني و دقبلو.)5843 ،
ثبتوجه ثاه سابمبنه هابی حاسبثدازی دولاتي حبکام
ثسدستگبه هبی اجسایي دولات جیهاوزی اساالمي ایاسان
واشطسگي ثب ثسزسي حسبثدازی تعهدی این پسسص مطسح
است6
سودمندی حسبثدازی تعهدی دزضفبگیت گصازضگسی
وازت اابی مااسئولیت پبساا،گویي ث،ااطي ریومااي ایااسان
ثیطتس اش حسبثدازی ن دی است؟ یب این ه ثسزسي هب غیس
اش ایان زاناطبن میدهاد .اطالرابت حبغا اشحااسبثدازی
ن دی تعدی ضده مي تواندنیبشهبی اطالربتي مادیسان زا
ثسای انجابم تاػییم گایسی ثهیناه خاود تاأمین نیبیاد
ثنبثساین پژوهص حبیس ثسای دستیبثي ثاه پسساص هابی
شیس انجبم مي گیسد6
 .5دیااب مجناابی حااسبثدازی تعهاادی ثبراا ازت اابی
مسئولیت پبس،گویي دز دانطگبه خوازشمي مي ضود؟
 .9دیااب مجناابی حااسبثدازی تعهاادی ثبر ا اگصایااص
ضفبگیت گصازضگسی مي ضود؟

دٍ فصلٌبهِ حسببذاری دٍلتی؛ سبل اٍل ،شوبرُ ،3بْبر ٍ تببستبى83

 . 8دیب مجنبی حسبثدازی تعهدی ثبر ماي ضاود کاه
ثهبی تیابم ضاده خادمبت گعبلیات هابی داناطگبه زا ثاه
غوزت دقیق و قبث ات ب موبسجه نیود؟
پیشیىٍ تحقیق
ثبثبجاابني  ،)5848دز پژوهااطي ثااب رنااوان ”ازشیبثااي
ظسگیاات مااسئولیت پبساا،گویي نظاابم حااسبثدازی و
گصازضگسی مبلي دولت جیهاوزی اساالمي ایاسان“ م بلاه
مااست،سجه اش زساابله ایااطبن کااه دز گااػ نبمه مطبلعاابت
حسبثدازی ضیبزه  2دز تبثستبن  5848منتطس ضده است.
هدف اغ ي این تو یق ازشیبثي ظسگیات و قبث یات هابی
مسئولیت پبس،گویي نظبم حسبثدازی و گصازضگسی مبلي
دولت جیهوزی اسالمي ایسان مي ثبضد .ثسای انجابم ایان
منظوز سه مسح ه ری یبتي ثه ضسح شیس تدوین ضده است6
ال ا  .مطبلعااه و ثسزسااي مجاابني نظااسی نظاابم هاابی
حسبثدازی و گصازضگسی مبلي دولتي کطوزهبی نیونه ثاه
منظوز تعیین روام و موثس دز تو یاق و ازت ابی ساطح
مسئولیت پبس،گویي نظبم حسبثدازی و گصازضگسی مبلي
دولتي.
ة .نظس خواهي اش جبمعاه ت،ػاػي کاطوز دز ماوزد
روام ک یدی مست،سجه اش مجابني نظاسی حاسبثدازی و
گصازضگسی مبلي دولتي اش طسیق تو یق،ثه منظوز انت،بة
معیبزهبی قبث قجول ثسای ازشیبثي نظبم حسبثدازی ماوزد
ری دولت.
د .م بیسه ویژگي هبی نظبم حسبثدازی و گصازضگسی
مبلي دولت جیهوزی اسالمي ایسان ثب معیبزهبی منت،ات
جبمعه ت،ػاػي کاطوز ،ثاه منظاوز ازشیابثي ظسگیات و
قبث یت هبی مسئولیت پبس،گویي نظبم مرکوز.
نتاابی حبغ ا اش مساح ا سااه گبنااه تو یااق نااطبن
مي دهد که نظبم حسبثدازی و گصازضاگسی مابلي دولات
جیهوزی ایسان اش قبث یت هبی شم ثسای ادای ماسئولیت
پبساا،گویي دز شمینااه هاابی کنااتسل ثودجااه مااػوة،
ضنبسبیي و انع بس دزدمد و هصینه واقعي سب نه ،انع بس
دازائي هبی سسمبیه ای و ثدهي هبی ث ند مدت ریومي و
انع بس ویعیت و نتبی ری یبت مبلي دز گصازضهبی مبلي
جبم سب نه ،ثسخوزداز نیي ثبضد.
ثجنوزدی  ،) 5834دز پبیبن نبمه خود توات رناوان
ثسزسي موان توسعه حسبثدازی دولتي دز ایاسان و اثاسات

دن ثس گصازضگسی مبلي دولتي و نیص ثب هدف ثسزسي ر
توسعه حاسبثدازی دولاتي دز ایاسان و ضنبسابیي موانا
موجود دز این خػوظ ثسای ازا ئاه پیاطنهبدات ری اي
ثسای زگ دنهب و تو ق اهداف گصازضاگسی مابلي دولتاي
مي ثبضاد و دز نهبیات نتیجاه ای کاه اش ایان پژوهاص
حبغ ضده ثیبنگس این است که وجود موانا متعادد دز
اثعبد سبختبزی ،قبنوني ،سیبسي ،اجتیابري و گسهنگاي و
دموشضي ثبر گسدیده است کاه سیاستم حاسبثدازی و
گصازضگسی مبلي دز ایسان اش پیطسگت شم خود ثسخوزداز
نجبضااد و اهااداف گصازضااگسی ماابلي دولااتي خػوغااب
مسئولیت پبس،گویي دولت زا مو ق ننیبید.
کسدستبني  ،)5845دز م بله ای دز موزدحاسبثدازی
تعهدی ثه این نتیجه زسایدکه ثاب ثاهکابزگیسی مجنابی
تعهدی ،شمینه شم جهت اجسای ثودجهزیاصی ری یبتاي
ثهرنوان ثهینه تسین زوش ثودجه ثندی پریسگتاه ضاده دز
سطح ثینالی ي گساهم ميضود.
طسی ي  ،) 5843دز پبیابن نبماه کبزضنبساي ازضاد
خااود ثااب رنااوان ازشیاابثي مصایاابی اجااسا و پیاابده ساابشی
حسبثدازی تعهدی دز دانطگبه ر وم پصضا ي و خادمبت
ثهداضتي ،دزمبني تهسان ثه این نتیجه دسات یبگات کاه
مجناابی حااسبثدازی تعهاادی ثبراا اگااصایص قبث یاات
پبساا،گویي ماادیسان ،تااسهی دز تهیااه ثودجااه زیااصی
ری یاابتي ،تهیااه اطالراابت ثهاابی تیاابم ضااده ضاافبف
گعبلیت هب و اگصایص تػیییبت ثهینه مدیسان مي گسدد.
گسد  ،)5858دزتو ی ي توت رناوان ضافبفسابشی
حسبة هبدز مجنبی حاسبثدازی تعهادی ثاه ایان نتیجاه
زسید که 6حسبثدازی تعهدی یعني ام بن دستسساي ثاه
اطالراابت دقیااق و جاابم ماادیسیتي ثااسای ت،ااػیع و
استفبده ثهینه اش منبث دز اختیبز.
مبزت زاثینسون  ،)9009دز م بله خود توت رنوان
” حسبثدازی تعهادی و ث،اص ریوماي“ د یا ک یادی
تهیه ثودجه و سبیس گصازضابت مابلي دولاتي ثاه غاوزت
پینیااده و گیاا کننااده زا ثسزسااي کااسده و ثعاا ي
زاه ح هب زا دز این شمینه پیطنهبد مي کناد .وی ثیابن
مي دازد که حسبثدازی تعهدی ثه رنوان یک سیاستیي
ثب پینیدگي هبی غیس یسوزی دز حاسبة هابی دولتاي
معسگي ضده است که ایجبد این حاسبة هاب ثاسای اگاساد
غیس کبزضنبس دز زضاته حاسبثدازی ناب مفهاوم اسات و
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امسوشه تالش ثسای حا ایان ماط
است.
گدزاسیون کبزضنبسبن ازوپب نیص ثه ثسزسي حسبثدازی
تعهدی دز ث،ص دولتي پسداخته است .نتبی این تو یق،
اش این نظسیه که ثه کبزگیسی حسبثدازی تعهدی دز ث،ص
دولتي اش طسیق زوی سد پبیین ثاه ثاب ثبیاد انجابم گایسد
حیبیت ماي کناد .هیننیان تجسیاه و اغاالحبت انجابم
گسگته دز ث،ص هبی کونک ،دولات زا دز اجاسای طاسح
مصثوز دز سطح ک ي و گساگیس یبزی خواهد سبخت.
ثااب ایاان حاابل ،ثسزسااي هاابی نااسجته کیااي دز ثاابزه
ث بزگیسی حسبثدازی تعهدی و پیبمدهبی دن ثاسای یاک
جبمعه ثصزگ غوزت گسگته است و دز ثسیبزی ماوازد ثاه
مسبئ و مط التي که می ن است زخ دهد اضابزه ناطده
است.
گدزاسیون حسبثدازان جنوة دسیب اظهبز ميدازد کاه
استفبده اش مجنابی تعهادی ثبرا ماي ضاود تاب کیفیات
گصازضااگسی ماابلي دولاات ثهجااود یبثااد و اطالراابت مبلااي
م بیسه پریس ،دز دستسس قساز گایسد .ازشش دازایاي هاب و
ثدهي هب ثهغوزت ات بپریسی تعیین و تطبثق هصینههب ثاب
دزامد ثهتس انجبم ضود .ات بپریسی اطالربت مبلي اگصایاص
یبثد و اش هیه مهم تس ،ازشیبثي ری سد و پبس،گویي ثهتاس
غوزت گیسد و دز پستو وجود سیاستم گصازضاگسی مبلاي
کبزا تػییمگیسی ثهتس انجبم گیسد .)SAFA, 2010

جامعٍ ي ومًوٍ آماری تحقیق
تعداد جبمعه دمبزی این تو یق دز قبلت نگبزه ضیبزه
 5مي ثبضد.
وگارٌ( .)1حجم نیونه دمبزی ثه تف یک سیت
ردیف

یاسوزی و الصاماي

مي گیسد و انجبم دن ثب استد ل هبی قیبسي– اسات سایي
مي ثبضد ،ثدین معاني کاه نابزنوة نظاسی و پیاطینه
پژوهص اش زاه مطبلعه کتبة هب ،م ب ت و سابیت هاب ثاه
غوزت اساتد ل قیبساي و جیا دوزی اطالرابت ثاسای
دشمون گسییه هب اش زاه استد ل است سایي انجابم گسگتاه
اساات .ایاان تو یااق اش نااو دیگااس تو ی ااي– کاابزیسدی
مي ثبضد که دز نهبیت نتابی دن ثاه ماسئولین داناطگبه
خوازشمي تهسان و سبیس مساج استفبده کننده اش تو یاق
اش جی ااه وشازت ر ااوم ،تو ی اابت و گناابوزی ،دیااوان
موبسجبت کطوز و ...ازائه خواهد ضد.

1

0

گزٍُ

حسببزسبى دیَاى هحبسببت کِ در داًطگبُ خَارسهی
هستقزّستٌذ

هذیزاى اهَرهبلی ٍحسببذاری ٍاحذّبی تببعِ داًطگبُ
خَارسهی

تعذاد
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3

02

فرضیٍ َای پژيَش
ثب توجه ثه پسسص هبیي که دز قسیت ثیبن ماسئ ه و
ر ثسگصیدن مویو انت،بة ضده دز دانطگبه خوازشماي
انت،بة ضده است گسییه هبی این تو یق دز قبلات ساه
گسییه ثه ضسح ذی تدوین گسدیده است6
 .5حسبثدازی تعهدی ثس ضفبگیت گصازضگسی دانطگبه
خوازشمي تهسان مؤثس است.
.9حسبثدازی تعهدی ثس ازت بی مسئولیت پبس،گویي
دانطگبه خوازشمي تهسان مؤثس است.
. 8حسبثدازی تعهدی ثس تعیین جی ثهبی تیبم ضاده
خدمبت و گعبلیت دانطگبه خوازشمي تهسان مؤثس است.

تعیین حجم نیونه ی ي اش اسبساي تاسین و ماط
تسین گبمهابی هاس پاژوهص میاداني ثاوده و دقات دز
تعییان حجاام نیوناه مااي توانااد ثاه دزسااتي تااػییم و
نتیجه گیسی منجس ضود .ثسای انت،بة نیونه اش زوش سس
ضیبزی جهت نیونه گیسی استفبده ضده است.

ريش پژيَش

ريش تجزیٍ تحلیل دادٌ َا

این پژوهص ثه غوزت پییبیاطي و میاداني غاوزت

3

کبرکٌبى ٍکبرضٌبسبى اهَرهبلی داًطگبُ خَارسهی

11

1

کبرضٌبسبى بَدجِ داًطگبُ خَارسهی

3

جوع کل جبهعِ تحقیق

12

ثااه منظااوز تجصیااه تو یاا داده هاابی پااژوهص اش
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زوش هبی دمبز توغیفي میبنگین ،دزغد و گساواناي) و اش
زوضااهبی دماابز اسااتنجبطي مبننااد 6دشمااون کولیوگااسف
اسییسن جهت تعیین نسمبل ثودن داده هب) ،دشمون تاي
استیودنت ،دشماون خاي – دو و ثاسای تجصیاه و تو یا
دادههبی حبغ اش پسسطنبمه اش نسم اگصاز SPSSاستفبده
ضده است.
بررسی شاخصَای تحقیق :دز این ث،ص ثه ثسزسي
ویااعیت پبساا دهناادگبن دز ازتجااب ثااب هااس یااک اش
ضبخع هب و اثعبد تو یق پسداختاه ضاده اسات .شم ثاه
توییح است که ثسای سبختن هس یک اش ضبخعهب ،اثتدا
ثاااب اساااتفبده اش دساااتوزComputeدز ناااسم اگاااصاز
SPSSگویه هاب ثاب ی ادیگس تسکیات ضادند و سا ثاب
اسااتفبده اش دسااتوز  Recodeثااه منظااوز سااهولت دز
تو ی و تفسیس نتبی  ،دامنه مسثو ثه ضبخعهب ثه ساه
قسیت ت سیم ضد .دز ادامه ویعیت پبسا دهنادگبن دز
ازتجب ثب ضبخعهبی تو یق ثه هیساه گویههبی سابشنده
دنهب موزد ثسزسي و مطبلعه قساز گسگته است.

بررسی گًیهٍ َهای شهفافیت گزارشهگری :ثاسای
ثسزسااي گساوانااي و دزغااد  59گویااهی تااط ی دهنااده
ضفبگیت گصازضگسی ،نگبزه ضیبزه  8دمده است.
ثساسبس یبگته هبی نگبزه ضیبزه  8ماي تاوان گفات
ثیطتس پبس دهندگبن دز پبس ثه گویههابی مسثاو ثاه
ضفبگیت گصازضگسی ،گصینه هابی شیابد و خی اي شیابد زا
انت،بة کسدهاند کاه ایان گاسایص ثیاطتس دز ساوال اول
مطهود ميثبضد.
بررسی سىجش ارتقاء مهئوًییت پاسهوگًیی :دز
اثتاادا نتاابی حبغاا اش ساانجص ازت ااب مااسئولیت
پبساا،گویي دوزده ضااده اساات و دز ادامااه ثااه ثسزسااي
گویههبی سبشنده دن پسداخته ميضود.
ثااس اساابس یبگتااههاابی نگاابزه ضاایبزه  4ثااه ماایصان
 48دزغد اش پبسا دهنادگبن دز حاد شیابدی قبئا ثاه
ازت بی مسئولیت پبسا گویاي دز غاوزت پیابده سابشی
حسبثدازی تعهدی هستند.
بررسههی گًیههٍَههای سهها ودٌ ارتقههاء مههئوًییت

بررسی سىجش شفافیت گزارشگری :دز این قسیت
اثتدا نتبی حبغ اش سنجص ضفبگیت گصازضاگسی دوزده
ضده و دز ادامه ثه ثسزسي گویههبی سبشنده دن پسداختاه
ميضود.
ثس اسبس یبگتاههابی نگابزه ضایبزه  41 ،9دزغاد اش
پبساا دهناادگبن دز حااد شیاابدی قبئاا ثااه ضاافبگیت
گصازضگسی دز غوزت پیابده سابشی حاسبثدازی تعهادی
هستند.
وگارٌ( .)2گساواني پبس دهندگبن ثسحست ضبخع میصان ضفبگیت
گصازضگسی
ضفبفیت گشارضگزی

فزاٍاًی

درصذ

سیبد

31

58

هتَسط

6

18

کن

2

2

جوع کل

12

122

ضبخصّبی آهبری

پاسوگًیی :ثسطجق یبگته هبی نگبزه ضیبزه  1مي تاوان
گفت کاه ثاب توجاه ثاه گویاههابیي کاه متغایس ازت ابی
مسئولیت پبس گویاي زا سانجیدهاناد ،پبسا دهنادگبن
ریدتب گصینههبی خی ي شیبد و شیبد زا انت،ابة کاسدهاناد
که این نتیجه ثاه خاػوظ ثاسای گویاههابی  98و 94
مطهود ميثبضد.
بررسی سىجش تعییه بُای تمام شدٌ خهدما

ي

فعاییتَا :دز اثتدا نتبی حبغ اش سنجص تعیین جیا
ثهبی تیبم ضده خدمبت و گعبلیتهب دوزده ضاده اسات و
دز اداماه ثااه ثسزسااي گویااه هاابی ساابشنده دن پسداختااه
مي ضود .یبگتههبی نگبزه ضایبزه  2گویابی ایان مط ات
است که حدود 38دزغد اش پبس دهندگبن ،قبئ ثه تبثیس
شیبد پیبدهسبشی حسبثدازی تعهدی ثس ثهابی تیابم ضاده
خدمبت و کب هب و گعبلیتهبهستند .تنهب حدود  4دزغد
اش اگساد این تبثیس زا کم و  90دزغد اش پبسا دهنادگبن
تبثیس ننین پیبده سبشی زا متوسط ازشیبثي مينیبیند.

= 0020هیبًگیي= 10هیٌیون ًوزُ
= 62.1اًحزاف هعیبر= 11هبکشیون ًوزُ

بررسی گًیٍ َای سا ودٌ بُای تمام شدٌ خدما ي
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وگارٌ( .)3توشی گساواني پبس،گویبن ثسحست گویه هبی سبشنده ضفبگیت گصازضگسی
هیشاى
گَیِ ّب

خیلی
سیبد

 -1پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ خَارسهی ضفبفیت
استفبدُ اس هٌببع را افشایص هی دّذ2
 -0پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ خَارسهی ضفبفیت

سیبد

هتَسط

کن

خیلی
کن

جوع

فزاٍاًی

15

15

1

2

2

12

درصذ

18

18

12

2

2

122

فزاٍاًی

1.

18

6

2

2

12

درصذ

1.28

3.28

18

2

2

122

فزاٍاًی

1.

16

1

1

0

12

درصذ

1028

12

028

12

8

122

فزاٍاًی

13

1.

8

0

1

12

درصذ

3028

1.28

1028

8

028

122

فزاٍاًی

16

15

1

0

2

12

درصذ

12

18

12

8

2

122

فزاٍاًی

.

1.

.

1

1

12

درصذ

0028

1.28

1.28

12

028

122

فزاٍاًی

12

03

8

0

2

12

درصذ

08

8.28

1028

8

2

122

فزاٍاًی

13

03

1

2

2

12

درصذ

3028

8.28

12

2

2

122

فزاٍاًی

01

11

1

1

2

12

درصذ

62

0.28

12

028

2

122

فزاٍاًی

1.

1.

3

1

2

12

درصذ

1028

1.28

.28

028

2

122

فزاٍاًی

10

16

12

0

2

12

درصذ

32

12

08

8

2

122

فزاٍاًی

11

02

3

3

2

12

درصذ

38

82

.28

.28

2

122

هیشاى کسب درآهذ را افشایص هی دّذ
 -3بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ خَارسهی ضفبفیت
هیشاى ّشیٌِ اًجبم ضذُ بزای ّز داًطجَ افشایص هی یببذ
 -1بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ خَارسهی ضفبفیت
هیشاى درآهذ کسب ضذُ اس ّز داًطجَدر پزدیسْب افشایص هی یببذ
 -8اطالعبت حبصل اس هببًی حسببذاری تعْذی تب چِ اًذاسُ هٌجز
بِ ضفبفیت صَرتْبی هبلی داًطگبُ هی ضَد2
 -6بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در خَارسهی ضفبفیت هیشاى
ّشیٌِ ایجبد ضذُ تَسط پزسٌل ضبغل در بخطْبی هختلف افشایص
 -.بب اجزای سیستن حسببذاری تعْذی در داًطگبُ خَارسهی
ضفبفیت ٍاقعی هصبرف بَدجِ ای در یک دٍرُ هبلی افشایص
 -5بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ خَارسهی ضفبفیت
پیص بیٌی هٌببع بَدجِ ای در یک دٍرُ هبلی افشایص هی یببذ2
 -.حسببذاری تعْذی تب چِ اًذاسُ هی تَاًذ در افشایص ضفبفیت
بَدجِ ای ًقص ایفب کٌذ؟
 -12حسببذاری تعْذی تب چِ اًذاسُ هی تَاًذ در افشایص ضفبفیت
گشارضگزی هبلی در داًطگبُ کوک کٌذ؟
 -11اًجبم حسببذاری تعْذی داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هی تَاًذ در
ارائِ اطالعبت ضفبف بِ بخطْبی هختلف بزٍى سبسهبًی اس قبیل
 -10اجزای حسببذاری تعْذی تب چِ اًذاسُ هی تَاًذ تصَیز ضفبف
تزی اس رٍیذادّبی هبلی داًطگبُ ًطبى دّذ؟
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وگارٌ( .)4توشی گساواني پبس دهندگبن ثسحست ضبخع ازت بی مسئولیت پبس دهندگبن
فزاٍاًی

درصذ

ارتقبء هسئَلیت پبسخگَیی
سیبد

33

5028

هتَسط

1

12

کن

3

.28

جوع کل

12

122
= 08218هیبًگیي = 18هیٌیون ًوزُ

ضبخصّبی آهبری

=1220اًحزاف هعیبر= 81هبکشیون ًوزُ
وگارٌ( .)5توشی گساواني پبس،گویبن ثسحست گویه هبی سبشنده ازت ب مسئولیت پبس،گویي
هیشاى
گَیِ

خیلی
سیبد

سیبد

هتَسط

کن

خیلی
کن

جوع

 -13اجزای حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

11

1.

8

1

2

12

پبسخگَیی عولیبتی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

38

1028

1028

12

2

122

 -11پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

11

11

11

1

2

12

پبسخگَیی عوَهی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

38

0.28

0.28

12

2

122

 -18پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

02

10

8

3

2

12

پبسخگَیی هذیزیتی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

82

32

1028

.28

2

122

 -16پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی درداًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

18

15

1

0

1

12

پبسخگَیی هبلی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

3.28

18

12

8

028

122

 -1.پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

5

12

13

.

0

12

پبسخگَیی سیبسی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

02

08

3028

1.28

8

122

 -15پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

13

15

8

1

2

12

پبسخگَیی حزفِ ای را افشایص هی دّذ؟

درصذ

3028

18

1028

12

2

122

 -1.پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

1.

11

0

8

2

12

پبسخگَیی قبًًَی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

1.28

38

8

10

2

122

 -02پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هسئَلیت

فزاٍاًی

1.

12

.

6

2

12

پبسخگَیی اجتوبعی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

1028

08

1.28

18

2

122

 -01پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ ضفبفیت ٍ

فزاٍاًی

15

13

.

0

2

12

پبسخگَیی عولیبتی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

18

3028

1.28

8

2

122

 -00بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ ضفبفیت

فزاٍاًی

18

13

.

8

2

12

ٍ پبسخگَیی عوَهی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

3.28

3028

1.28

1028

2

122

 -03اجزای سیستن حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ ضفبفیت

فزاٍاًی

00

13

0

3

2

12

ٍ پبسخگَیی هذیزیتی را افشایص هی دّذ؟

درصذ

88

3028

8

.28

2

122

 -01اجزای سیستن حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ ضفبفیت

فزاٍاًی

1.

15

1

2

1

12

ٍ پبسخگَیی هبلی را افشایص هی دّذ ؟

درصذ

1028

18

12

2

028

122

 -08پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ ضفبفیت ٍ

فزاٍاًی

16

16

1

1

2

12

پبسخگَیی حزفِ ای را افشایص هی دّذ؟

درصذ

12

12

12

12

2

122

56

اهیٌی هْز ٍ ّوکبراى :بزرسی سَدهٌذی هبٌبی حسببذاری تعْذی بز شفبفیت گشارشگزی ٍ هسئَلیت پبسخگَیی ...

وگارٌ( .)6توشی گساواني پبس دهندگبن ثسحست ضبخع تعیین ثهبی تیبم ضده خدمبت وگعبلیت هب
فزاٍاًی

درصذ

بْبء خذهبت
سیبد

0.

.028

هتَسط

5

02

کن

3

.28

جوع کل

12

122
= 1221.هیبًگیي= 8هیٌیون ًوزُ

ضبخصّبی آهبری

= 1265اًحزاف هعیبر= 01هبکشیون ًوزُ
وگارٌ( .)7توشی گساواني پبس،گویبن ثسحست گویه هبی سبشنده ثهبی تیبم ضده خدمبت وگعبلیتهب
هیشاى

گَیِ

خیلی
سیبد

 -06بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ هیشاى ،
دستیببی بِ قیوت توبم ضذُ (بْبی توبم ضذُ ) فعبلیت اهکبى دارد؟

سیبد

هتَسط

کن

خیلی
کن

جوع

فزاٍاًی

13

1.

1

0

0

12

درصذ

3028

1.28

12

8

8

122

فزاٍاًی

1.

10

5

2

3

12

 -0.بب پیبدُ سبسی حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ هیشاى ،
دستیببی بِ قیوت توبم ضذُ (بْبی توبم ضذُ ) ّز یک اس بخص
ّبی هختلف اهکبى دارد؟

 -05حسببذاری تعْذی در داًطگبُ تب چِ اًذاسُ هی تَاًذ در
هحبسبِ دقیق تز قیوت توبم ضذُ(بْبی توب ضذُ) خذهبت

درصذ

1028

32

02

2

.28

122

فزاٍاًی

10

1.

6

2

3

12

آهَسضی ّز یک اس داًطجَیبى هَثز ببضذ؟

 -0.حسببذاری تعْذی تب چِ حذ قیوت توبم ضذُ (بْبی توبم
ضذُ) ٍاگذاری خذهبت بِ بخص خصَصی را هی تَاًذ دقیق تز

درصذ

32

1.28

18

2

.28

122

فزاٍاًی

18

11

11

2

3

12

اًذاسُ گیزی ًوبیذ؟

 -32تأثیز اجزای سیستن حسببذاری تعْذی در داًطگبُ بز بَدجِ
ریشی عولیبتی چقذر هی ببضذ؟

درصذ

3.28

0.28

0.28

2

.28

122

فزاٍاًی

18

1.

8

1

0

12

درصذ

3.28

1028

1028

028

8

122
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فعاییتَا :دز این قسیت ثه ثسزساي گویاههابی سابشنده
ثهبی تیبم ضده خدمبت وگعبلیتهبپسداخته مايضاود .ثاه
منظوز سنجص این ضبخع 1 ،گویه دز نظس گسگته ضاده
که دز نگبزه ضیبزه  3دمده است.
یبگتااه هاابی نگاابزه ضاایبزه  3نااطبن ماايدهااد کااه
پبس دهندگبن تیبی ثه انت،بة گصینه هبی شیبد و خی ي
شیبد دز پبس ثه گویه هب دازناد .ن تاه قبثا توجاه دیگاس
اینکه تعداد معدودی اش پبسا دهنادگبن دز واکناص ثاه
گویههب گسایص ثه اثساش کام تاسین مایصان مواگ ات دازناد
نندان که دز انت،بة گصینه ”کم“ و ”خی ي کم“ ،گصیناه
”خی ي کم“ زا تسجیح داده اند که نطبن دهندهی قبطعیت
دز اثساش نظس ميثبضد.

خواهد داد .اگس متغیس ضفبگیت گصازضگسی دازای توشیا
نسمبل نیي ثبضد .ثنبثساین ثسای م بیسه میبنگین جبمعه ثب
میااابنگین نیوناااه اش دشماااون نبپااابزامتسی خاااي -دو
 )Chi-squareاستفبده خواهیم کسد.
آ مًن فرضیا پژيَش
گسؼ  6 )5حسبثدازی تاعاهادی ثاس ”ضافابگایات
گصازضگسی“ دز دانطگبه خوازشمي مؤثس است.
نگبزه ضیبزه  65تبثیس حسبثدازی تعهدی ثس ضفبگیت گصازضگسی

ضفبفیت گشارضگزی

ارسش

سطح هعٌبداری

آ مًن ورمال بًدن دادٌ َا
ثه منظوز ثسزسي نسمبل ثودن توشی دادههبی مسثاو
ثاه متغیسهاابی تو یااق اش دشمااون ک وموگااسف اسااییسن
استفبده ضده که نتبی دن دز نگبزه ضیبزه  4دمده است6
وگارٌ( .)8نسمبل ثودن توشی متغیسهبی تو یق طجق دشمون
کولیوگسف اسییسن

هتغیز

آهبرُ Z

سطح هعٌی
داری

ضفبفیت

ضفبفیت

بْبی توبم

گشارضگزی

پبسخگَیی

ضذُ خذهبت

121.

121.

22.5

22203

22111

220.2

نگبزه مرکوز نطبن مي دهد که سطح معاني دازی دو
متغیس ثهبی تیبم ضاده خادمبت و ضافبگیت پبسا گویاي
ثصزگتس اش  0.01ثدست دمده که ماي تاوان گفات توشیا
داده هبی مسثو ثاه ایان متغیسهاب تفابوت معنابدازی ثاب
توشی نسمبل ندازند ،لرادز اینجب ثب توجه ثاه نسمابل ثاودن
دادههاااب اش دشماااون تاااک نیوناااهای تاااي -اساااتیودنت
 )One Sample T- Studentاستفبده ميکنیم .ایان
دشمون میبنگین نیونه زا ثب میبنگین جبمعه م بیسه کسده و
اگس تفابوت معنابدازی وجاود داضاته ثبضاد ،دن زا ناطبن

آسهَى خی -دٍ

01262

22136

ثب توجه ثه سطح معنبدازی دشمون خي -دو که نطبن
دهنده ی میصان خطبی ثیاص اش خطابی پریسگتاه ضاده
است ،مي توان گفت هیچ تفبوت معنبدازی ثین میبنگیان
جبمعه ثب میبنگین نیونه وجود ندازد ثنابثساین ماي تاوان
گفت حسبثدازی تعهادی تابثیس معنابدازی ثاس ضافبگیت
گصازضگسی ندازد.
گسؼ  6 ) 9حسبثدازی تعهدی ثس ”ازت بی مسئولیات
پبس،گویي“ دز دانطگبه خوازشمي مؤثس است.
وگارٌ(.)11تبثیس حسبثدازی تعهدی ثس مسئولیت پبس،گویي

هسئَلیت پبسخگَیی

ارسش

سطح هعٌبداری

دشمون t- student

-523.8

2222

ثب توجه ثه ساطح معنابدازی دشماون تاک نیوناهای
تي -استیودنت ،ميتاوان گفات تفابوت معنابدازی ثیان
میبنگین جبمعه ثب میبنگین نیونه وجود دازد .ثاه رجابزت
دیگااس م ااداز دماابزه میاابنگین نیونااه  )18ثصزگااتس اش
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میبنگین جبمعه )85ميثبضد ،ثنابثساین نتیجاه مايضاود
حااسبثدازی تعهاادی تاابثیس معناابدازی ثااس مااسئولیت
پبس،گویي دازد.
گسؼ 6 )8حسبثدازی تعهدی ثس ”تعیین ثهبی تایابم
ضده خدمبت“ دز دانطگبه خوازشمي مؤثس است.
وگارٌ( .)11تبثیس حسبثدازی تعهدی ثس تعیین ثهبی تیبم ضده
خدمبت

بْبی خذهبت

ارسش

سطح هعٌبداری

دشمون t- student

-6282.

2222

ثب توجه ثاه ساطح معنابدازی دشماون تاک نیوناهای
تي -استیودنت ،مي تاوان گفات تفابوت معنابدازی ثیان
میبنگین جبمعه ثب میبنگین نیونه وجاود دازد.ثاه رجابزت
دیگس م داز دمبزه میبنگین نیونه  )95ثصزگتس اش میبنگین
جبمعه  )51ميثبضد ،ثنبثساین نتیجه ميضود حسبثدازی
تعهدی تبثیس معنبدازی ثس تعیین ثهبی تیبم ضده خدمبت
دازد.
بحث ي وتیجٍ گیری
ثه منظوز تو ی سؤال اول پژوهص مجاني ثاس این اه
” دیب مجنبی حسبثدازی تعهادی ثبرا ازت ابی ماسئولیت
پبساا،گویي دانااطگبه خوازشمااي مااي ضااود ؟“ اش دشمااون
تي  -اسیودنت استفبده ضاد ،یبگتاه حابکي اش دن ثودکاه
تفبوت معنبدازی ثین میبنگین جبمعه ثاب میابنگین نیوناه
وجود دازد .ثه رجبزت دیگس م داز دمابزه میابنگین نیوناه
 )18ثصزگتس اش میبنگین جبمعه )85مايثبضاد ،ثنبثسایان
نتیجه مي ضود حاسبثدازی تعهادی تابثیس معنابدازی ثاس
ضفبگیت گصازضگسی دازد .دز نتیجه ثب توجه ثه داده هبی
حبغ اش جادول مسثوطاه ماي تاوان اذرابن داضات کاه
حسبثدازی تعهدی تبثیس معنبدازی ثاس ازت ابی ماسئولیت
پبس،گویي دازد.
دز تجیین این یبگته مي توان نتیجه گسگت که اجسای
سبمبنه حسبثدازی تعهدی دز نظابم حاسبثدازی داناطگبه

خوازشمي مي تواند موجت اگصایص ضفبگیت گصازضگسی و
ازت بی مسئولیت پبس،گویي دز این دانطگبه ضود .
دز پبیبن و ثب توجه ثب یبگته هابی دشماون مسثوطاه دز
تو ی ا سااؤال اول پااژوهص مااي تااوان گفاات  6اجااسا و
پیبده سبشی حسبثدازی تعهدی ثاه غاوزت تواماب یعناي
پبس،گویي سیبسي و ضافبگیت گصازضاگسی ،پبسا،گویي
ریومي و ضافبگیت گصازضاگسی ،پبسا،گویي ری یابتي و
ضفبگیت گصازضاگسی ،پبسا،گویي حسگاه ای و ضافبگیت
گصازضگسی و پبس،گویي اجتیبري و ضفبگیت
گصازضاااگسی ،پبسااا،گویي مااادیسیتي و ضااافبگیت
گصازضگسی ،پبس،گویي مبلي و ضفبگیت گصازضگسی ،موثس
واق مي ثبضد.
ثه منظوز تو ی سؤال دوم پاژوهص مجاني ثاس ”دیاب
حسبثدازی تعهدی ثس ضفبگیت گصازضگسی مؤثس اسات ؟“
دشمون خي دو استفبده ضد ،یبگته حبکي اش دن ثودکاه ثاب
توجه ثه ساطح معنابدازی دشماون خاي -دو کاه ناطبن
دهنده ی میصان خطابی ثیاص اش خطابی پریسگتاه ضاده
است ،مي توان گفت هیچ تفبوت معنبدازی ثین میبنگیان
جبمعه ثب میبنگین نیونه وجود نادازد ثنابثساین مايتاوان
نتیجه گسگت که حسبثدازی تعهدی تابثیس معنابدازی ثاس
ضفبگیت گصازضگسی ندازد.
دز تجیین این یبگته و ثب توجاه ثاه نتابی پاژوهص و
ادثیاابت تو یااق حبیااس مااي تااوان اذراابن داضاات کااه
حسبثدازی تعهدی نیي تواناد ن اص نناداني دز ثهجاود
ضفبگیت گصازضگسی داضاته ثبضاد و ثاه نظاس ماي زساد
روام مؤثس دیگسی مي تواناد ن اص ثاي ثادی ي دز ایان
زاستب داضته ثبضد.
ثه منظوز تو ی سؤال سوم پژوهص مجاني ثاس ”دیاب
حسبثدازی تعهدی ثس تعیین ثهبی تیبم ضده خادمبت دز
دانطگبه خوازشمي مؤثس است؟“ دشمون تاي  -اساتیودنت
استفبده ضد ،یبگته حبکي اش دن ثودکه ثب توجه ثاه ساطح
معنبدازی دشمون تک نیونهای تي -استیودنت ،مايتاوان
گفت تفبوت معنبدازی ثین میبنگین جبمعاه ثاب میبنگیان
نیونه وجود دازد .ثه رجبزت دیگس م اداز دمابزه میبنگیان
نیونه  ) 95ثصزگتس اش میابنگین جبمعاه  )51مايثبضاد،
ثناابثساین نتیجااه ماايضااود حااسبثدازی تعهاادی تبثیااس
معناابدازی ثااس تعییاان ثهاابی تیاابم ضااده خاادمبت دازد.
ثنبثساین مي توان نتیجه گسگت که اجاسا و پیابده سابشی
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مجنبی حسبثدازی تعهدی دز نظبم حسبثدازی تعهادی دز
ث،ص ریومي مي تواند موجت ثیابن ضافبگیت تاس ثهابی
تیبم ضده خدمبت و گعبلیت هب دولت گسدد.
دز تجیین این یبگته مي توان نتیجه گسگت؛ اش دنجبیاي
که دنیبی پیسامون اناسبنهب زوش ثاه زوش دز حابل متواول
ضدن است و ن ص ذخیسه دانص دز جهت تجدی نیودن
دانص ثه ض قبث گهم ثه منظوز استفبده دتي اش دن مي
ثبضد و ثه طوز ک ي این که این ویژگي ثه مستند سابشی
دانص جدید و ذخیسه سبشی دن اضبزه دازد و ثه گوناه ای
مي ثبضد که ک یه ذی نفعبن ثتوانناد ثاه سابدگي اش ایان
دانص ثهسه گیسند ،دز امس تع یام و تسثیات حابئص اهییات
ميثبضد.

پیبده سبشی حسبثدازی تعهادی دز پاژوهص هابی دتاي
موزد ثسزسي قساز گیسد.
پیطنهبد مي ضود ازشیبثي ثودجه زیصی ری یابتي دز
دانطگبه و ازائه زاه ح هب و پیبده سبشی ثودجاه ری یبتاي
موزد تو یق قساز گیسد.
مىابع




پیشىُادَا
پیشُادَای کاربردی :پیطنهبدهبی ازائه ضده دز شیس
مجتني ثس دو منج ادثیبت مسثوطه و یبگتاه هابی تو یاق
مي ثبضد.



پیطنهبد مي ضود:
 دانطگبه هب ثسای پبسا،گو ثاودن ،زوش حاسبثدازیتعهدی زا دز گصازش دهي استفبده کنند.
 ثه منظاوز اگاصایص پبسا،گویي اجتیابري مادیساندولتي ،حسبثدازی تعهدی اجسا و پیبده سبشی ضود.
 ثه منظوز ثیبن ضفبف تس نتبی ری سد ،کبزایي و اثسث،ااطي ثودجااه ری یاابتي ،حااسبثدازی تعهاادی اجااسا و
پیبده سبشی ضود.
 ثه منظوز ضفبف سبشی ثهبی تیابم ضاده واگارازیخدمبت ثه ث،ص خػوغي  ،حاسبثدازی تعهادی اجاسا و
پیبده سبشی ضود.
 ثه منظاوز اولویات ثنادی گعبلیتهاب و ثسنبماه هاب وهیننین ثهینه سبشی تػییم گیسی هبی دتاي ،مادیسان
ثبیااد اش اطالراابت نبضااي اش ساابمبنه حااسبثدازی تعهاادی
استفبده نیبیند.
پیشىُادَای پژيَشی :پیطنهبد ماي ضاود ازشیبثاي
موانا ا و ماااط الت اجسایاااي حاااسبثدازی تعهااادی دز
سبیسدستگبه هبی دولتي ثاه رناوان م یا ایان تو یاق
موزد پژوهص و تو یق قسازگیسد.
پیاااطنهبد ماااي ضاااود اساااتبندازدهبی شم ثاااسای
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