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Abstract

چکیده

The main aim of this study is to investigate the
implementation of operational budget in
Gachsaran Oil and Gas Production
Company. Following this study is to use the well
known “Shah Model”(1998) and with an
emphasis on three dimensions: the ability,
authority and acceptance and review of the
economy, to implement the operational budget at
the giant stat econsider. This study includes
thirteen main hypothesis and eight sub-hypo
theses. The result has shown that this company
has not 95% ability for operational budget and
this hypothesis is not confirmed from ability point
of view. But from authority and advantage view,
it is accepted. Based on the 4th main hypothesis, it
is confirmed that implementation of operational
budget causes economic advantage.
Other main hypothesis shown that among three
levels of choice in the company, top management,
middle management, budget experts have
different ideas and the result has been compared.

ِدف از ايجبم اینى حقیقنب رسی نا ٌان نبو نًجا قنبیَ نبز
رٍیجننُ لهاقننبحا یی ننسه رّننسَ رننسیای يچن ٌ ننبز ن بیاو
 حقیقب حبضس رُ یيببل ایى نٍضٍع ا هُ رنب ا ناچبیَ از.نا رب د
)“ ٌ رب حبهقند رنس نُ رتند حٍاينبیا8@@?( ُ ” َندل ًبخاُ د
بی ان نبو قنبیَ نبز،اخاقبی ٌ نییس ٌ رسی نا فنساُ ااان
رٍیجُ ییز لهاقبحا ییایى سه لظقم یٌلناا یا ننٍیی رسی نا
ُ حقیقب حبضس یایا قزیَ اسضقُ افاا ٌ ِنت اسضنق.اسای یِد
 يابیج حبفل ازایى حقیقب يتبو نا یِدهنُ از رتند.اسلا نا رب د
ٌ َحٍايبیا قبیَ بز یی طح اطهقًنبو <@ییفند نتًنبیای ينتد
ٌ ایى اسضقُ نٍیی حبیقد اسای يگساانُ ا ن ٌلنا از یٌ رتند اخاقنبی
ییس اسضقبت افناا ننٍیی حبیقند انسای ساانُ ا ن ِه ًقنى
ُآندَ از آزنٍو اسضقُ افاا چّبیم يقز رب حٍج
رسا بس يابیج رد
ُهُ قبیَ بز رٍیج
دَ ا
رُ حبیقد ایى اسضقُ ياقجُ قس
.بی نا سیی،لهاقبحا یی ایى سه نٍجب فساُ ااا
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مقذمٍ
ثًدجٍ فجبست است اص ثشوبمٍ جبمـ میبلی ثیشای اومیب
ثُیىٍ يؽیبی ثیب جًجیٍ ثیٍ مىیبثـ مویذيد ي ویبصَیبی ویب
موذيد ،یب ثٍ فجبست دیگش ثُتشیه ساٌ حی ثیشای وبمقبدلیٍ
”مػبسف > مىبثـ“ .کلییٍ دسآمیذَب ي مىیبثـ جیبمیه افتجیبس
پیص ثیىی می گشدد ي ثشآيسد کلیٍ َضیىٍ َیب ثیشای اومیب
فقبلیت َبی سبصمبن موبسجٍ ي ثشای حػًل ثٍ اَیذاف ثیٍ
کبس گشفتٍ می ضًد .ثًدجٍ ثىذی سيش َبی مختلفی داسد
کٍ اص مُمتشیه آوُب می جیًان ثیٍ ثًدجیٍ سییضی سیىتی ي
ثًدجٍ سیضی فملیبجی اضبسٌ کشد.دس ثًدجیٍ سییضی سیىتی،
ثًدجٍ ثٍ غًست جفضیلی جُییٍ میی گیشدد ،دساییه سيش
ثًدجٍ ثب دقت فشايان ي غشف يقت ثسیبس اص سیغً پبیییه
سبصمبن جب سأس َش جُیٍ می گشدد.
ثٍ مًجت مبدٌ  831اص قیبوًن ثشوبمیٍ اُیبس جًسیقٍ،
سبصمبن مذیشیت ي ثشوبمیٍ سییضی کیطًس مإؽی اسیت ثیب
َمکبسی دسیتگبٌ َیبی رییشثظ ثیٍ مىؾیًس اغیال وؾیب
ثًدجٍ سیضی ا ثٍ سيش َذفمىیذ ي فملییبجی ي ثیٍ غیًست
قیمت جمب ضذٌ خذمبت ،اقذامبت ي ثستش مىبست سا ایمبد
ومبیذ(قبوًن ثشوبمٍ اُبس جًسقٍ .)8311
ثشسسیی فلمیی مًعییًؿ امکیبن سییىمی پییبدٌ سییبصی
ثًدجییٍ سیییضی فملیبجی،اصملضيمییبت اغییلی سییبصمبن ثییشای
حشکت ثیٍ سیًی ثًدجیٍ سییضی فملییبجی ي ضیفبفیت دس
َضیىییٍ َییب ي اَییذاف ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان است .ایه ثشسسی ثبجًجٍ ثٍ سُم ثسضای ضشکت
ثُشٌ ثشداسی وفت ي گبص گچسبسان دس جًلیذ ملی میی جًاویذ
دس غًست امکبن پیبدٌ سبصی ،مًجیت جیسُی دس اجیشای
ثًدجٍ سیضی ي ضفبفیت َضیىٍ َبی ديلیت دس يصاست وفیت
گشدد.
یکی اصمُمیتشیه مىیبثـ دسآمیذی ديلیت يصاست وفیت
میجبضذيپیص ثیىی دسآمذَبی ضیشکت َیبی جبثقیٍ يصاست
وفت دساجشای ثشوبمٍ َبی میبلی ديلیت يثًدجیٍ ديلیتی اص
اَمیت ثسضایی ثشخًسداساست .جوقیق حبعش ویض ثىیب داسد،
امکبن اجشای ایه مُم سا دس ضشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي
گبص گچسبسان کٍ جًلیذکىىذٌ ثیص اص  02دسغذ وفت خیب
کطًس ي اص مُمتشیه ضشکت َبی ديلت دس جًلیذ ي اسسیبل
وفت خب ي مشاکض مُم جأمیه ثًدجٍ کطًس اسیت ،سا میًسد
ثشسسی قشاسدَذ .ثشسسی ي امکبن سىمی اسیتقشاس سییستم
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ثبجًجٍ ثٍ سبختبس سبصمبوی ي ضشایظ

خبظ حبکم ثش غىقت وفت ي گیبص ي ضیىبخت غیوی ي
فلمی اص ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي گبص گچیسبسان ي دس
غًست امکبن دستیبثی ثٍ ساٌ حلی جبمـ ي فملیی ثیشای
اجیشای مفیبد میبدٌ  831قییبوًن ثشوبمیٍ اُیبس جًسییقٍ
مُمتشیه مىؾًس اومب ایه جوقیق می ثبضذ.
پیطیىٍ تحقیق
فمیذ ي دیگیشان ( ،) 8311دس جوقیقیی ثیٍ ثشسسیی
وقص مقمبسی سبصمبوی دس استقشاس وؾیب ثًدجیٍ سییضی
فملیبجی پشداختٍ اوذ ،آن َب دس ایه جوقیق ثًدجٍ سیضی
فملیبجی سا ضیًٌ وًیه ي وُیبیی سیبصی دسخًاسیت َیب
ثشای جخػیع مىبثقی کیٍ اص عیش ساَیجشدی سیبصمبن
است ،جقشی ومًدٌ ،ي یك ثًدجٍ فملییبجی سا اص عشییق
ایمبد یکپبساگی میبن الیٍ َبی ساَیجشدی ي فشآیىیذی
سبصمبن ،موقق پزیش می داوىذ.
سسییًلیبن ي اثشیییطم ( ،)8311جوقیییق ثییب فىییًان
ثًدجٍ سیضی فملیبجی الگًیی ثشای اسجقبء وؾب مذیشییت
َبی دس ضُشداسی َب سا ثٍ اومب سسبوذٌ اوذ .سبل میًسد
ثشسسی ثب استفبدٌ اص مغبلقیبت مییذاوی ،دس سیبل 8311
دس ضُشداسی کبضبن ثٍ اومب سسیذٌ است .یبفتیٍ َیبی
جوقیق وطبن می دَذ کٍ ثًدجٍ سیضی فملیبجی قبثلییت
موبسییجٍ ثُییبی جمییب ضییذٌ خییذمبت سا ثییٍ سییبختبس
حسبثذاسی ضُشداسی َب می افضاییذ ي کیبسایی سییستم
ثًدجٍ سیضی سا دس ضُشداسی َب ثیٍ وویً ایطم گییشی
اسجقبء می ثخطذ.
ضیخ االسالمی وست ( ،)8332دس جوقیقی ثب فىًان،
ثشسسی استقشاس وؾب ثًدجٍ سیضی فملییبجی دس سیبصمبن
مذیشیت ي ثشوبمٍ سیضی استبن خًصسیتبن ثیب اسیتفبدٌ اص
مبجشیس  ،SWOTثب استفبدٌ اص ”مذل المبس“(،)8311
فًام داخلی ي خبسجی مإثش دس اجیشای ثًدجیٍ سییضی
فملیییبجی دس اسییتبوذاسی خًصسییتبن دس قبلییت مبجشیییس
 SWOTسا ضىبسبیی ومًدٌ است .ایه مذل يجًد ضص
فبکتًس ”مذیشیت ثشوبمٍ سیضی ،مذیشیت َضیىٍ ،مذیشییت
فملکشد ،مذیشیت جغییش ي وؾب پبسخ گًیی ي اوگییضش“
سا دس جغییش وؾب ثًدجٍ سیضی ثٍ ثًدجٍ سیضی فملیبجیی
سا الص می داوذ.
وتبیج ایه جوقییق ویطبن میی دَیذ ثًدجیٍ سییضی
فملیبجی دسسبصمبن میًسد جوقییق ،ییك ثًدجیٍ سییضی
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فملیبجی غیشياققی است ،صیشا اثتذا افتجبس ثٍ سبصمبن دادٌ
می ضیًد ،سیپس ثیش عجیق آن سییض ثشوبمیٍ َیب وًضیتٍ
می ضًد ي مطک دیگشی کٍ دس سبصمبن میبن کبسمىیذان
آن ثٍ اطم می خًسد ،ثی اوگیضگی ویسجت ثیٍ اسیتقشاس
ثًدجٍ ثىذی فملیبجی است ،کٍ آن سا امشی غییش ممکیه
می داوستىذَ .م اىیه اختیبسات کم میذیشان سیبصمبن ي
دستگبٌ َبی اجشایی دسیبفت ثشای سشیـ جش پیص ثیشدن
ایه َذف ي فذ يجًد یك ثبوك اعالفبجی یك پبساٍ دس
سبصمبن ثبفث کىذ ضذن سيوذ آن ضذٌ ثًد.
اثشاَیمی ي َمکبسان ( ،)8311ثیٍ ثشسسیی ي جولیی
اسییتشاجكیك اسییتقشاس وؾییب ثًدجُشیییضی فملیییبجی دس
ضُشداسی اغیفُبن سا ثیب اسیتفبدٌ اص میبجشیس SWOT
پشداختٍ اویذ .جولیی جوقییق ثیش اسیبس میذل المیبس
( ،)8311ي اص ضییص مىؾییش ،وؾییب آمییبس ي اعالفییبت،
ثشوبمییٍ سیییضی ،جولی ی َضیىییٍ َییب ،مییذیشیت فملکییشد،
مذیشیت جغییش ي وؾب پبداش ي پبسخ گًیی غًست گشفتٍ
ي دس وُبیت ثٍ استخشاج استشاجكی پشداختیٍ ضیذٌ اسیت.
وتبیج وطبن می دَذ کٍ جذيیه َذف َیبی کمیی ياقیـ
ثیىبوٍ دس الیٍ مییبوی ثیٍ فىیًان حلقیٍ اسججیبعی ثشوبمیٍ
اسییتشاجكیك سییبصمبن ثییب ثشوبمییٍ فلمیییبجی فییشاَم سییبصی
سیستم یك پبساٍ اعالفبجی ،استقشاس سیستم حسبثذاسی
جقُذی ي ججیییه ي اغیال جبیگیبٌ جمیبمی ثخیص َیبی
سبصمبن ثٍ فىًان غبحجبن فشآیىیذ ثًدجیٍ سییضی عیمه
فشَىگ سبصی الص اص جملٍ مُم جشیه استشاجكی َب دس
ایه حیغٍ می ثبضذ.
ملکشص ي يیالفجی ( ،) 8331ثشای پبسخ ثٍ اییه سیًال
وؾش سىمی َبی مختلفی سا ثشای ایبلت َبی امشیکب اومب
دادوذ ي دسیبفتىذ کٍ ثمض سٍ ایبلتَ ،مٍ ایبلت َیب داسای
الضامبت ثًدجٍ سیضی فملییبجی ثیًدٌ اویذ ي اکینش آن َیب
صمیىٍ َبی قبوًوی سا دس دٍَ  32میالدی ایمبد کشدٌ اوذ.
جییًسدن ي َکجییبست ( ،)8333وتییبیج وؾشسییىمی اص
مقبمبت اجشایی ثًدجٍ ایبلتی سا ثیٍ مىؾیًس جقیییه آثیبس
فملیبجی کشدن ثًدجٍ ثش جػمیمبت ثًدجیٍ ای سا ،اساهیٍ
ومًدوذ .آن َب جبییذ کشدوذ کٍ ثًدجٍ سیضی فملییبجی ثیٍ
ووً گستشدٌ ای دس امشیکب ثٍ کبس می سيد ،يلی اییه جىُیب
ضیًٌ اسصیبثی فملکشد است کٍ ثیش جخیػیع مىیبثـ اثیش
می گزاسد.
آوییذسي( ،)0221وییطبن دادٌ اسییت کییٍ امکییبن اجییشاء

ثًدجٍ سیضی فملیبجی دس ایبلت َبیی يجیًد داسد کیٍ دس
آن َییب جًاوییبیی حشفییٍ ای ي کبسضىبسییی ثییشای اىیییه
جغییشاجی ثیطتش يجًد داسد ي مقبمبت ثشای افمبل اىییه
جغییشاجی اختیبسات ثیطتشی داسوذ ،ي میضان پزیشش جغییش
ویض ثیطتش است.
ثلًمىتشیییت( ،)0221جوقیقییی ثییب فىییًان ”یکپبساییٍ
سبصی مذیشیت ساَیجشدی ي ثًدجیٍ سییضی“ اومیب داد ي
دسیبفت ،مذیشان دس اومب ثًدجٍ سییضی ي ثشوبمیٍ سییضی
ساَییجشدی ثباییبلص َییبی فشاياوییی سي ثییٍ سي َییستىذ ي
ثًدجٍ َب اسججبعی ثب استشاجكی َیبی جمیبسی ي فملیبجیی
وذاسوذي یك ثًدجٍ ومیی جًاویذ کیبسا ثبضیذ ،مگیش ایىکیٍ
سییبصمبن جییػمیم َییبیص اسییتشاجكیك ثبضییذ .مذیشیییت
ساَجشدی ي ثًدجٍ سیضی ممضا َستىذ ،يلی فقبلیت َبیی
ثٍ َم ياثستٍ داسوذ ي اگش َش دي ثٍ ضک مىبسجی ثٍ کیبس
گشفتٍ ضًوذَ ،ش ديی آوُب جًاوبیی خلق ي حفؼ فملکیشد
ثُتش سا ثُجًد می ثخطىذ.
فرضیٍ َای تحقیق
فرضیییٍ :1دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،جًاوبیی پیبدٌ سیبصی ثًدجیٍ سییضی فملیبجیی
يجًد داسد.
فشعیٍ فشفی : 8دسضشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچییسبسان ،جییًان اسصیییبثی فملکییشد دس ساسییتبی اَییذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد.
فشعیٍ فشفی : 0دس ضشکت ثُشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچییسبسان ،اص وؾییش ویییشيی اوییسبوی ،جییًان الص جُییت
پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی سا داسد.
فشعیٍ فشفی : 3دس ضشکت ثُشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،اص وؾش فیىی ،جیًان الص جُیت پییبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی سا داسد.
فرضیییٍ :2دسضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچییسبسان ،اختیییبسات مىبسییت جُییت پیییبدٌ سییبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد.
فشعیٍ فشفی : 1دس ضشکت ثُشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،اختیبس قبوًوی جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی
فملیبجی افغب ضذٌ است .
فشعیٍ فشفی : 1دس ضشکت ثُشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچییسبسان ،اختیییبس دس سيیییٍ َییب جُییت پیییبدٌ سییبصی
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ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد.
فرضیییٍ :3دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچییسبسان ،پییزیشش مىبسییجی جُییت پیییبدٌ سییبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد.
فشعیٍ فشفی : 1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،پزیشش سیبستی مىبسجی جُت پیبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد.
فشعیٍ فشفی : 1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،پزیشش مذیشیتی مىبسجی جُت پیبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد.
فشعیٍ فشفی : 1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،پزیشش اوگیضضی مىبسجی جُت پیبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًدداسد.
فرضیییٍ :4دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،پیبدٌ سبصی ثًدجیٍ سییضی فملییبجی مًجیت
ایمبد غشفٍ اقتػبدی می ضًد.
فرضیییٍ :5دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىبن دسخیػًظ جیًان اسصییبثی فملکیشد َمیسً ثیب
اَذاف ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقیىی داسی يجیًد
داسد.
فرضیییٍ :6دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىییبن دسخییػًظ جییًان اوییسبوی َمییسً ثییب اَییذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.
فرضیییٍ :7دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىییبن دس خییػًظ جییًان فییىی َمییسً ثییب اَییذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.
فرضیییٍ :8دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىبن دس خػًظ اختیبس سيییٍ ای َمیسً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.

گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش سیبسی َمیسً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.
فرضیییٍ :11دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش مذیشیتی َمسً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.
فرضیییٍ :12دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َیبی اداسات يسدٌ َیبی مختلی
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش اوگیضضی َمسً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.
فرضیییٍ :13دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىییبن دس خییػًظ غییشفٍ اقتییػبدی ثًدجییٍ سیییضی
فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد .
ريش تحقیق
جوقیق حبعش اص سيش جًغییفی پیمبییطی اسیتفبدٌ
ضذٌ ي اص لوبػ َیذف ،کیبسثشدی اسیت .اص سیًی دیگیش
اًن جوقیق حبعش ثٍ ثشسسیی جفیبيت دییذگبٌ َیب وییض
اضبسٌ داسد ،اص سيش مقبیسٍ ای ویض استفبدٌ ومًدٌ اسیت.
دس ایه جوقیق جُت آصمًن فشعیٍ َب اص ویش افضاسَیبی
 SPSSي  Excelاستفبدٌ ضذٌ است.
دس ایه پكيَص  ،ثش اسبس مذل ”ضٍ“ ( ،)8331سیٍ
فبم اغلی دس اجشای مًفق ثًدجٍ سیضی فملیبجی یقىی
اختیبس ،پزیشش ي جًاوبیی دس قبلت اجضای آن َب دس میذل
وؾشی مزکًس ،ضبم جًاویبیی اسصییبثی فملکیشد ،جًاوبییی
ویییشيی اوییسبوی ،جًاوییبیی فییىی ،اختیییبس قییبوًوی ،اختیییبس
فشآیىذی ،اختییبس سیبصمبوی ،پیزیشش سیبسیی ،پیزیشش
مذیشیتی ي پزیشش اوگیضضی اساهٍ می گیشدد .ثیش َمییه
اسبس ،ثشای امکبن سىمی اجشای ثًدجٍ سیضی فملیبجی،
پشسص وبمٍ ای جُیٍ ي مذلی جُت امکبن سىمی اجشای
ثًدجٍ فملیبجی اساهٍ گشدیذٌ است.

فرضیییٍ :9دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی
کبسکىبن دس خػًظ اختیبس سیبصمبوی َمیسً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جفبيت مقىی داسی يجًد داسد.
فرضیییٍ :11دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص

جامعٍ ي ومًوٍ آماری
جبمقٍ آمبسی ایه جوقییق ضیبم  3دسیتٍ اص افیشاد
مغلـ اص مشاح ثًدجٍ دس ضشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي
گبص گچسبسان ،کبسضىبسبن ثًدجٍ يمتخػػبن امًس مبلی
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( 81پشسطىبمٍ جًصیـ ي جمـ آيسی ضذٌ) ،مذیشان اسضذ
( 1پشسطىبمٍ جًصیـ ي جمـ آيسی ضذٌ) ي مذیشان میبوی
(سؤسبی اداسات يمسئًالن ثشوبمٍ سییضی)( 12پشسیطىبمٍ
جًصیـ ي جمـ آيسی ضیذٌ) میی ثبضیذ .ثىیبثشایه جبمقیٍ
آمبسی فجبسجست اصک افشاد مغلـ دس ضیشکت کیٍ ثیشای
َمٍ ایطبن پشسطىبمٍ اسسبل گشدیذي ثذیه جشجیت حمم
ک جبمقٍ ثشاثش ثب ومًوٍ(یقىی )12اوتخبة گشدیذٌ است.

پزیشفتٍ است .اسبس ومشات اییه پشسیطىبمٍ مجتیىی ثیش
مذل لیکشت می ثبضیذ (.8کیبمالکم.0 ،کیم.3 ،متًسیظ،
.1صیبد.1 ،کبمالصیبد).
یافتٍ َای تحقیق
بخص تًصیی :تحقییق :وگیبسٌ ضیمبسٌ  8فشاياویی
مشثًط ثٍ آمبس جًغیفی مذیشان ،مقبيوبن ي کبسکىیبن اداسٌ
مبلیبجی سا وطبن می دَذ.

ريش َای جمع آيری اطالعات
جُت گشدآيسی اعالفیبت دسصمیىیٍ مجیبوی وؾیشی ي
ادثیبت مًعًؿ پیكيَص اص مغبلقیبت کتبثخبویٍ ای ي ثیٍ
مىؾًس جمـ آيسی اعالفبت اص مػبحجٍ ثب غبحت وؾیشان
دس صمیىٍ ثًدجٍ دسسبصمبن اص جوقیقبت میذاوی اسیتفبدٌ
ضذٌ است .ثب جًجٍ ثٍ ایىکٍ جوقیق اص وًؿ صمیىٍ ییبثی ي
مقیبس سججٍ ای می ثبضذ ي سایج جشیه اثیضاس جمیـ آيسی
دس ایه صمیىٍ پشسطىبمٍ ي موبسجٍ است.
ريش تجزیٍ يتحلیل دادٌ َا
آمارتًصییی : :اثتییذا مییطبَذات جًسییظ سيش آمییبس
جًغیفی ضیبم جیذايل فشاياویی ي جًافقیی ،ومًداسَیبی
آمییبسی ي ضییبخع َییبی جمبییی مشکییضی ي پشاکىذگییی
جًغی ضذٌ است.

بخص استىباط تحقیق :قجی اص جولیی فشعییبت
جوقیق ،وشمبل ثًدن جًصیـ متغیشَب سا آصمًن می کىیم:
ثشای ثشسسی وشمبل ثًدن مإلفیٍ َیبی اثقیبد الگیً اص
آصمییًن کلمًگییشيف-اسییمیشوًف عجییق وگییبسٌ ضییمبسٌ 0
استفبدٌ گشدیذ ي دس جمبمی آصمًنَب ،فشعییٍ آمیبسی ثیٍ
غًست صیش میثبضذ.
 :H0دادٌَب وشمبل َستىذ (دادٌَیب اص جبمقیٍ وشمیبل
آمذٌاوذ)؛
 :H1دادٌَب وشمبل ویستتىذ (دادٌَب اص جبمقیٍ وشمیبل
ویبمذٌاوذ)؛
ثب جًجٍ ثٍ وگبسٌ مزکًس ،اص آومب کٍ سغ مقىی داسی
آصمًن وشمبل ثًدن متغیشَیب ثییطتش اص  2/21میی ثبضیذ.
ثىبثش اییه فیشؼ غیفش سا سد وکیشدٌ ي ثیب اعمیىیبن %31
میجًان گفت جًصیـ متغیشَب وشمبل است.

استىباط  :مطبَذات ثب استفبدٌ اص سيش َبی آمیبس
استىجبعی ي ثب استفبدٌ اصآصمیًن َیبی وکًییی ثیشاسصش،
T-Testي  ANOVAجمضیٍ ي جولی دادٌ َیب غیًست

تحلیل فرضیات تحقیق
فرضیٍ اصل  :1در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گیا

وگارٌ( .)1وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ

وگارٌ( .)2وتبیج آصمًن کلمًگشيف اسمیشوًف ثشای متغیشَبی

ومًوٍ

پكيَص

افشاد

اوذاصٌ
ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف
استبوذاسد

خغبی
جخمیه

متغیشَبی جوقیق

جقذاد

سغ مقىبداسی

سيسبی اداسات ي
کبسضىبسبن ثشوبمٍ
سیضی

12

1.211

2.333

2.213

جًاوبیی پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی

12

2.01

کبسضىبسبن ثًدجٍ
ي متخػػبن امًس
مبلی

81

1.333

2.330

2.821

اختیبسات مىبست جُت
پیبدٌ سبصی

12

2.211

مذیشان

1

1.188

2.138

2.022

پزیشش مىبست جُت
پیبدٌ سبصی

12

2.23

مممًؿ

12

1.813

2.333

2.210

غشفٍ اقتػبدی

12

2.811
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گچساران ،تًاوای پیادٌ سا ی بًدجٍ رییزی عملیاتی
يجًد دارد.

ثشای ایه سإال می جیًان اص آصمیًن  tییك ومًویٍای
عجق وگبسٌ ضمبسٌ  3استفبدٌ کشد .ثب جًجٍ ثٍ ایه کیٍ دس
ایه جوقیق عی لیکیشت  1جیبیی سا دس وؾیش گشفتیٍاییم
مقییذاس آمییبسٌ آصمییًن سا ( 3حییذ يسییظ) دس وؾییش گشفتییٍ
میضًد.
H :   3
0


 H1 :   3

وگبسٌ مزکًس ،وتبیج آصمًن  tیك ومًویٍ ای سا ویطبن
می دَذ  .ثش اسبس ستًن ايل ایه وگبسٌ ،دس غًسجی کیٍ
مقذاس میبوگیه ثیبالجش اص  3ضیذٌ ثبضیىذ مییجیًان گفیت
ضبخع مًسد وؾش يعقیت مغلًثی داسد ي دس غًسجی کیٍ
مقذاس میبوگیه ثٍ دست آمیذٌ ثیشای ومًویٍ صییش  3ضیذٌ
ثبضییىذ وییطبن اص فییذ مغلًثیییت داسد  ،ثییشای ثشسسییی
مقىبداسی یب فذ مقىبداسی ایه مغلًثییت اص امیبسٌ  tدس
ستًن سً ایه جذيل استفبدٌ میکىیم .ثب جًجٍ ثٍ ییك
عشفٍ ثًدن فشعیٍ دس غیًسجی مییجیًان گفیت مغلیًة
می ثبضذ کٍ مقذاس آمبسٌ  tاص  +8/31ثضسگجش ثبضذ وتبییج
حبغلٍ اص آصمًن  tوطبن می دَیذ کیٍ دس ضیشکت ثُیشٌ
ثشداسی وفت ي گبص گچسبسان ،جًاوبیی پیبدٌ سبصی ثًدجیٍ
سیضی فملیبجی يجًد داسد(مقذاس متًسظ ثبالجش اص  3ضیذٌ
است) امب ایه جًاویبیی دس سیغ اعمیىیبن  %31مقىیبداس
وطذٌ است(مقذاس  tکمتش اص  8/31ضیذٌ اسیت) ثىبثشاییه
فشعیٍ اغلی  8سد می ضًد .ثشای فشعیبت فشفیی وتبییج
فجبست است اص:
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :8دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي
گبص گچسبسان ،جًوبیی اسصیبثی فملکشد يجیًد داسد(مقیذاس
متًسییظ ثییبالجش اص  3ضییذٌ اسییت) ي جًاوییبیی دس سییغ
اعمیىبن  %31مقىبداس ضذٌ است(مقذاس  tثیطتش اص 8/31

ضذٌ است) .ثىبثشایه فشعیٍ فشفی  8جبییذ ضذٌ است.
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :0دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت
ي گییبص گچییسبسان ،جًوییبیی اوییسبوی يجییًد وذاسد(مقییذاس
متًسظ کمتش اص  3ضذٌ است) ي دس وتیمٍ اییه جًاوبییی
دس سغ اعمیىبن  %31مقىبداس َم وطذٌ است(مقذاس t
کمتش اص  8/31ضذٌ است) .ثىبثشایه فشعییٍ فشفیی  0سد
ضذٌ است.
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :3دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت
ي گبص گچسبسان ،جًوبیی فىی يجًد وذاسد(مقیذاس متًسیظ
کمتش اص  3ضذٌ است) ي ایه جًاوبیی دس سیغ اعمیىیبن
 %31مقىبداس َم وطذٌ است(مقذاس  tکمتش اص  8/31ضذٌ
است) .ثىبثشایه فشعیٍ فشفی  3سد ضذٌ است.
فرضیٍ اصل  :2در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گیا
گچساران ،اختییارات مىاسیج جُیت پییادٌ سیا ی
بًدجٍ ریزی عملیات يجًد دارد.

ثشای ایه سإال می جًان اص آصمیًن  tییك ومًویٍ ای
عجق وگبسٌ ضمبسٌ  1استفبدٌ کشد .ثب جًجٍ ثٍ ایه کیٍ دس
ایه جوقیق عی لیکشت  1جیبیی سا دس وؾیش گشفتیٍاییم
مقیذاس آمیبسٌ آصمییًن سا ( 3حیذ يسییظ) دس وؾیش گشفتییٍ
H0 :   3
میضًد.

 H1 :   3
وتیبیج حبغیلٍ اص آصمییًن  tویطبن مییی دَیذ کییٍ دس
ضشکت ثُشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص گچیسبسان ،اختییبسات
مىبست جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملییبجی يجیًد
داسد(مقییذاس متًسییظ ثییبالجش اص  3ضییذٌ اسییت) ي ایییه
اختیبسات دس سغ اعمیىیبن  %31مقىیبداس ضیذٌ اسیت
(مقذاس  tثییطتش اص  8/31ضیذٌ اسیت) ثىیبثشایه فشعییٍ
اغلی  0جبییذ میی ضیًد .ثیشای فشعییبت فشفیی وتبییج

وگارٌ( .)3وتبیج آصمًن  tیك ومًوٍ ای

متغیش

میبوگیه

اووشاف
استبوذاسد

آمبسٌ t

دسجٍ آصادی

سغ مقىبداسی

وتیمٍ

پزیشش مىبست جُت پیبدٌ سبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی

3.111

2.001

00.138

13

2.222

جبییذ

پزیشش سیبسی

3.318

2.031

38.311

13

2.222

جبییذ

پزیشش مذیشیتی

3.122

2.321

81.111

13

2.222

جبییذ

پزیشش اوگیضضی

3.322

2.301

1.811

13

2.222

جبییذ
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فجبست است اص:
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت
ي گبص گچسبسان ، ،اختیبسات قبوًوی جُیت پییبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد وذاسد(مقذاس متًسظ کمتش اص
 3ضذٌ است) ي ایه اختییبسات دس سیغ اعمیىیبن %31
مقىیبداس َیم ویطذٌ اسیت(مقذاس  tکمیتش اص  8/31ضییذٌ
است) ثىبثشایه فشعیٍ فشفی  1سد ضذٌ است.
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت
ي گبص گچسبسان ،اختیبسات دس سيیٍ َب يجیًد داسد(مقیذاس
متًسظ ثبالجش اص  3ضذٌ است) ي ایه اختیبسات دس سیغ
اعمیىبن  %31مقىبداس َم ضذٌ اسیت(مقذاس tثییطتش اص
 8/31ضذٌ است) .ثىبثشایه فشعیٍ فشفیی  1جبیییذ ضیذٌ
است.
فرضیٍ اصل  :3در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گا
گچییساران ،پ ی یرش مىاسییج جُییت پیییادٌ سییا ی
بًدچٍ ریزی عملیات يجًد دارد.

ثشای ایه سإال می جیًان اص آصمیًن  tییك ومًویٍای
عجق وگبسٌ ضمبسٌ  1استفبدٌ کشد .ثب جًجٍ ثٍ ایه کیٍ دس
ایه جوقیق عی لیکشت  1جبیی سا دس وؾیش گشفتیٍاییم
مقییذاس آمییبسٌ آصمییًن سا ( 3حییذ يسییظ) دس وؾییش گشفتییٍ
میضًد.
H0 :   3

 H1 :   3

وتییبیج حبغییلٍ اص آصمییًن  tوییطبن مییی دَییذ کییٍ دس
ضیشکت ثُیشٌ ثییشداسی وفیت ي گییبص گچیسبسان ،پییزیشش
مىبست جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملییبجی يجیًد
داسد(مقییذاس متًسییظ ثییبالجش اص  3ضییذٌ اسییت) ي ایییه
اختیبسات دس سغ اعمیىیبن  %31مقىیبداس ضیذٌ اسیت
(مقذاس  tثییطتش اص  8/31ضیذٌ اسیت) ثىیبثشایه فشعییٍ
اغلی  3جبییذ میی ضیًد .ثیشای فشعییبت فشفیی وتبییج
فجبست است اص:
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت
ي گبص گچسبسان ، ،پزیشش سیبسی مىبست جُیت پییبدٌ
سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد(مقیذاس متًسیظ
ثیطتش اص  3ضذٌ است) ي ایه پزیشش دس سغ اعمیىیبن
 %31مقىیبداس َییم ضییذٌ اسییت(مقذاس  tثضسگییتش اص 8/31
ضذٌ است) ثىبثشایه فشعیٍ فشفی  1جبییذ ضذٌ است.
وتیمٍ فشعیٍ فشفی :1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي
گبص گچسبسان ، ،پزیشش مذیشیتی مىبسیت جُیت پییبدٌ
سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی يجًد داسد(مقیذاس متًسیظ
ثیطتش اص  3ضذٌ است) ي ایه پزیشش دس سغ اعمیىیبن
 %31مقىیبداس َییم ضییذٌ اسییت(مقذاس  tثضسگییتش اص 8/31
ضذٌ است) ثىبثشایه فشعیٍ فشفی 1جبییذ ضذٌ است.
وتیمٍ فشعیٍ فشفی  :1دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت
ي گییبص گچییسبسان ،پییزیشش اوگیضضییی مىبسییت جُییت
پیبدٌ سبصی ثًدجیٍ سییضی فملییبجی يجیًد داسد(مقیذاس

وگارٌ( .)4وتبیج آصمًن  tیك ومًوٍ ای
متغیش

میبوگیه

اووشاف
استبوذاسد

آمبسٌ t

دسجٍ
آصادی

سغ
مقىبداسی

وتیمٍ

اختیبسات مىبست جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی

3.217

0.372

4.506

59

0.000

جبییذ

اختیبس قبوًوی

3.183

0.596

2.381

59

0.020

سد

اختیبس دس سيیٍ َب

3.250

0.437

4.435

59

0.000

جبییذ

وگارٌ( .)5وتبیج آصمًن  tیك ومًوٍ ای
متغیش

میبوگیه

اووشاف
استبوذاسد

آمبسٌ t

دسجٍ
آصادی

سغ
مقىبداسی

وتیمٍ

پزیشش مىبست جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی

3.111

2.001

00.138

13

2.222

جبییذ

پزیشش سیبسی

3.318

2.031

38.311

13

2.222

جبییذ

پزیشش مذیشیتی

3.122

2.321

81.111

13

2.222

جبییذ

پزیشش اوگیضضی

3.322

2.301

1.811

13

2.222

جبییذ
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متًسظ ثیطتش اص  3ضذٌ است) ي اییه پیزیشش دس سیغ
اعمیىبن  %31مقىبداس َم ضذٌ است(مقذاس tثضسگتشاص8/31
ضذٌ است) ثىبثشایه فشعیٍ فشفی  1جبییذ ضذٌ است.
فرضیٍ اصل  :4در ضرکت بُرٌ برداری و:یت ي گیا
گچساران ،پیادٌ سا ی بًدجٍ رییزی عملییات مًجیج
ایجاد صرفٍ عملیات م ضًد.

ثشای ایه سإال می جًان اص آصمًن  tیك ومًوٍای عجق
وگبسٌ ضمبسٌ  1استفبدٌ کشد .ثب جًجٍ ثیٍ اییه کیٍ دس اییه
جوقیق عی لیکشت  1جبیی سا دس وؾیش گشفتیٍاییم مقیذاس
آمبسٌ آصمًن سا (3حذ يسظ) دس وؾش گشفتٍ میضًد.
H0 :   3

 H1 :   3
وتبیج حبغلٍ اص آصمًن  tوطبن می دَذ کٍ دس ضیشکت
ثُشٌ ثشداسی وفت ي گیبص گچیسبسان ،پییبدٌ سیبصی ثًدجیٍ
سیضی فملیبجی مًجیت ایمیبد غیشفٍ فملییبجی دس سیغ
اعمیىبن  %31می ضًد( مقذاس متًسیظ ثیبالجش اص  3ضیذٌ
است) ي ایه اختییبسات دس سیغ اعمیىیبن  %31مقىیبداس
ضذٌ است(مقذاس  tثییطتش اص  8/31ضیذٌ اسیت) ثىبثشاییه
فشعیٍ اغلی اُبس جبییذ می ضًد.
فرضیٍ اصل  :5در ضرکت بُرٌ برداری و:یت ي گیا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َیای مختلی ،

ثب جًجیٍ ثیٍ کیفیی ثیًدن متغییش میستق (اداسات ي
سدٌ َبی مختل کبسکىبن) ي کمی ثًدن متغیش ياثستٍ
(جًاوبیی اسیبثی فملکشد)ي ثیب جًجیٍ ثیٍ اییه کیٍ متغییش
مستق اص وًؿ اىذگشيَی می ثبضذ ثیٍ مىؾیًس جولیی
ایه فشعیٍ اص سيش جولیی ياسییبوس ییك عشفیٍ عجیق
وگبسٌ ضمبسٌ  1استفبدٌ میضًد.
یکی اص پیص فشؼ َیبی آصمیًن جولیی ياسییبوس،
ثشاثش ثًدن ياسیبوس َبی گشيٌ َب می ثبضیذ .آصمیًن لیًن
فشؼ ثشاثشی ياسییبوس َیب سا اومیب میی دَیذ .دس اییه
آصمًن فشؼ غفش ي فشؼ خالف ثٍ ضش صیش می ثبضذ.
2
2
2
 H 0 :  1   2   3

2
2
 H1 :  i   j For one i  j

مقبدیش آمبسٌ ی لیًن جُیت ثشسسیی فیشؼ جیسبيی
ياسیبوسَب دس افشاد متفبيت دس جذيل ثبال وطبن میدَیذ
کٍ فشؼ جسبيی ياسیبوس َب دس َش سٍ گشيٌ مًسد جبیییذ
می ثبضذ (سغ مقىیبداسی ثییطتش اص  %1ضیذٌ اسیت) ي
استفبدٌ اص جولی ياسییبوس ثیشای مقبییسٍ مییبوگیه َیب
ثالمبوـ است.فشؼ غفش ي فشؼ خیالف ثیٍ غیًست صییش
می ثبضذ.
 H 0 : 1  2  .3

 H1 : i   j For one i  j
وگییبسٌ ضییمبسٌ  ،1وتییبیج جولی ی ياسیییبوس سا وییطبن

کارکىان در خصًظ تًاوای اریاب عملکرد َی سیً بیا
اَذاف بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:یايت معىیاداری يجیًد

می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولی ياسییبوس ییك عشفیٍ

دارد.

وگارٌ( .)6وتبیج آصمًن  tیك ومًوٍ ای
میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

آمبسٌ t

دسجٍ آصادی

سغ مقىبداسی

وتیمٍ

1.813

2.333

03.211

13

2.222

جبییذ

وگارٌ( .)7آصمًن لًن ثشای ثشاثشی ياسیبوسَبی  3گشيٌ
Fآمبسٌ

df1

df2

سغ مقىبداسی

وتیمٍ آصمًن ثشاثشی ياسیبوسَب

8.818

0

11

2.318

جبییذ میگشدد

وگارٌ(.)8وتبیج جولی ياسیبوس
میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

وتیمٍ

0.11

2.211

فذ جفبيت مقىبداس

مىجـ جغییشات

مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

گشيٌ

2.131

0

2.013

خغب

1.111

11

2.231

مممًؿ

1.211
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دس دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص گچیسبسان يجیً
داسد ي اصدیذگبٌ سؤسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی
جًاویییبیی اویییسبوی کمیییتشی دس جُیییت پییییبدٌ سیییبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی دس دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي
گبص گچسبسان يجًد داسد .ثىبثشایه فشعییٍ موقیق جبیییذ
می گشدد.

ویطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ جًاوبیی اسصیبثی فملکشد َم سیً ثیب
اَذاف ثًدجٍ سیضی فملییبجی ،دس سیغ اعمیىیبن %31
جفبيت مقىبداسی يجًد وذاسد (سغ مقىیبداسی ثییطتش اص
 %1ضذٌ است).

فرضیٍ اصل  :7در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گا

فرضیٍ اصل  :6در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گیا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َای مختل ،

گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َای مختل ،

کارکىان در خصًظ تًان اوساو َی سیً بیا اَیذاف

کارکىان در خصًظ تیًان فیى َی سیً بیا اَیذاف

بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

وگبسٌ ضمبسٌ  3ي  82ثٍ جشجیت وتبیج جًغیفی ضیبم
میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍي وتبیج جولی
ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولیی ياسییبوس ییك عشفیٍ
ویطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ جیًان اویسبوی َیم سیً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجًد داسد (سغ مقىبداسی کمتش اص  %1ضیذٌ
است) .وتبیج آمبس جًغیفی (میبوگیه) وطبن می دَذ کیٍ
جًان اوسبوی جوت جبثیش افشاد قشاس گشفتیٍ اسیت ي وتبییج
میبوگیه َب وطبن می دَذ کٍ اص دیذگبٌ مذیشان ،جًوبیی
اوسبوی ثیطتشی جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی

وگیبسٌ ضیمبسٌ  88ي  80ثیٍ جشجییت وتیبیج جًغیییفی
ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ ي وتبیج
جولی ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولیی ياسییبوس ییك عشفیٍ
ویطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىییبن دس خییػًظ جییًان فییىی َییم سییً ثییب اَییذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجًد داسد (سغ مقىبداسی کمتش اص  %1ضیذٌ
است) .وتبیج آمبس جًغیفی (میبوگیه) وطبن می دَذ کیٍ
جًان فىی جوت جأثیش افیشاد قیشاس گشفتیٍ اسیت ي وتبییج
میبوگیه َب وطبن می دَذ کٍ اص دیذگبٌ سؤسبی اداسات ي
کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی ،جًاویبیی فیىی ثییطتشی جُیت

وگارٌ( .)9جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

40

2.819

0.371

0.059

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

14

3.143

0.487

0.13

مذیشان

6

3.25

0.742

0.303

مممًؿ

60

2.938

0.469

0.06

وگبسٌ ضمبسٌ  :82وتبیج جولی ياسیبوس
مىجـ جغییشات

مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

گشيٌ

8.11

0

2.11

خغب

88.083

11

2.831

مممًؿ

80.313

13

آمبسٌ F
1.101

سغ مقىبداسی
2.281

وتیمٍ
جفبيت مقىبداس
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پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی دس ضشکت ثُشٌ ثیشداسی
وفت ي گبص گچسبسان يجً داسد ي اصدیذگبٌ مذیشان جًاوبییی
اوییسبوی کمییتشی دس جُییت پیییبدٌ سییبصی ثًدجییٍ سیییضی
فملیبجی دس ضشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص گچیسبسان
يجًد داسد .ثىبثشایه فشعیٍ موقق جأییذ می گشدد.
فرضیٍ اصل  :8در ضرکت بُرٌ برداری و:یت ي گیا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َیای مختلی ،
کارکىان در خصًظ اختیار ريیٍ ای َ سیً بیا اَیذاف
بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

میییبوگیه ي اووییشاف اسییتبوذاسد ي اوییذاصٌ ومًوییٍ ي وتبیییج
جولی ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولی ياسییبوس ییك عشفیٍ
وطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ اختیبس سيیٍ ای َم سیً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجًد ویذاسد (سیغ مقىیبداسی ثییطتش اص %1
ضذٌ است).

وگبسٌ ضمبسٌ  83ي  81ثٍ جشجیت وتبیج جًغیفی ضیبم

فرضیٍ اصل  :9در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گا

وگارٌ( .)11وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

3735.

.755.

.7...

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

271.5

.71..

.7312

مذیشان

1

275.3

.7.52

.72.3

مممًؿ

1.

275.3

.71.3

.7...

وگارٌ( .)12وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

گشيٌ

373.3

2

371.1

573.5

.7...

خغب

3.7332

5.

.733.

مممًؿ

237..3

55

مىجـ جغییشات

وتیمٍ
جفبيت مقىبداس

وگارٌ( .)13وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

3735.

.7..3

.7..1

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

3723.

.7155

.73..

مذیشان

1

37333

37.33

.7.22

مممًؿ

1.

373.3

.7551

.7...

وگارٌ( .)14وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

.7353

27...

.7.51

.721.

.7.15

خغب

2.7.5.

5.7...

.7315

مممًؿ

2.75.3

557...

مىجـ جغییشات
گشيٌ

وتیمٍ
فذ جفبيت مقىبداس

دو فصلنامه حسابداری دولتی؛ سال اول ،شماره ،3بهار و تابستان33

گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َای مختل ،
کارکىان در خصًظ اختیار سا ماو َ سً با اَیذاف

مقىبداسی يجیًد ویذاسد (سیغ مقىیبداسی ثییطتش اص %1
ضذٌ است).

بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

وگیبسٌ ضییمبسٌ  81ي  81ثییٍ جشجیییت وتییبیج جًغیییفی
ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍي وتبییج
جولی ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولیی ياسییبوس ییك عشفیٍ
ویطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ اختیبس سبصمبوی َم سیً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت

فرضیٍ اصل  :11در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َای مختل ،
کارکىان در خصًظ پ یرش سیاس َ سً با اَیذاف
بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

وگیبسٌ ضیمبسٌ  81ي  81ثیٍ جشجییت وتیبیج جًغیییفی
ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍي وتبییج
جولی ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولیی ياسییبوس ییك عشفیٍ

وگارٌ( .)15وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

372..

.7..5

.7.1.

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

3735.

.7.5.

.7333

مذیشان

1

37333

.7531

.7233

مممًؿ

1.

3725.

.7.3.

.7.51

وگارٌ( .)16وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

گشيٌ

.73.2

27...

.7353

.7...

.7.1.

خغب

3.75..

5.7...

.7352

مممًؿ

33725.

557...

مىجـ جغییشات

وتیمٍ
فذ جفبيت مقىبداس

وگارٌ( .)17وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

375.5

.72.3

.7.32

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

37.53

.72.2

.7..3

مذیشان

1

.7325

.73.1

.7325

مممًؿ

1.

375.3

.7235

.7.3.

وگارٌ( .)18وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

گشيٌ

.722.

27...

.733.

273.1

.7321

خغب

37.33

5.7...

.7.53

مممًؿ

37213

557...

مىجـ جغییشات

وتیمٍ
فذ جفبيت مقىبداس
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وییطبن میییدَییذ ،دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دییذگبٌ َیبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش سیبسی َیم سیً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سییضی فملییبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجًد وذاسد (سغ مقىبداسی ثیطتش اص  %1ضیذٌ
است).
فرضیٍ اصل  :11در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گیا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َیای مختلی ،
کارکىان در خصًظ پ یرش مذیریت َ سً با اَیذاف
بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

وگبسٌ ضمبسٌ  83ي  02ثٍ جشجیت وتبیج جًغیفی ضیبم
میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍي وتیبیج جولیی
ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمیذٌ اص جولیی ياسییبوس ییك عشفیٍ
وییطبن میییدَییذ ،دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دییذگبٌ َیبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش مذیشیتی َم سیً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سییضی فملییبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجًد وذاسد (سغ مقىبداسی ثیطتش اص  %1ضیذٌ
است).
فرضیٍ اصل  :12در ضرکت بُرٌ برداری و:یت ي گیا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َیای مختلی ،

کارکىان در خصًظ پ یرش اوگیزض َ سً با اَذاف
بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت معىاداری يجًد دارد.

وگبسٌ ضیمبسٌ  08ي  00ثیٍ جشجییت وتیبیج جًغییفی
ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍي وتبییج
جولی ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولی ياسییبوس ییك عشفیٍ
وطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش اوگیضضی َم سً ثب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجًد ویذاسد (سیغ مقىیبداسی ثییطتش اص %1
ضذٌ است).
فرضیٍ اصل  :13در ضرکت بُرٌ برداری و:ت ي گا
گچساران ،بیه دیذگاٌ َای ادارات ي ردٌ َای مختل ،
کارکىان در خصًظ صیرفٍ اتتیصادی بًدجیٍ رییزی
عملیات َ سً با اَذاف بًدجٍ ریزی عملیات  ،ت:ايت
معىاداری يجًد دارد.

وگبسٌ ضیمبسٌ  03ي  01ثیٍ جشجییت وتیبیج جًغییفی
ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍي وتبییج
جولی ياسیبوس سا وطبن می دَذ.
وتبیج ثٍ دست آمذٌ اص جولی ياسییبوس ییك عشفیٍ
وطبن مییدَیذ ،دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،

وگارٌ( .)19وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

371.3

.731.

.7.2.

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

37.3.

.72..

.7...

مذیشان

1

37...

.7...

.733.

مممًؿ

1.

37...

.73.5

.7.35

وگارٌ( .)21وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

گشيٌ

.7.5.

27...

.7.25

.7213

.7.15

خغب

57.35

5.7...

.7.55

مممًؿ

57..5

557...

مىجـ جغییشات

وتیمٍ
فذ جفبيت مقىبداس

دو فصلنامه حسابداری دولتی؛ سال اول ،شماره ،3بهار و تابستان33

کبسکىییبن دس خییػًظ غییشفٍ اقتییػبدی ثًدجییٍ سیییضی
فملیبجی َم سً ثیب اَیذاف ثًدجیٍ سییضی فملییبجی ،دس
سغ اعمیىبن  %31جفبيت مقىبداسی يجًد داسد (سیغ
مقىبداسی کمتش اص  %1ضذٌ است) .ي وتیبیج مییبوگیه َیب
وطبن می دَذ کٍ اص دیذگبٌ سؤسبی اداسات ي کبسضىبسبن
ثشوبمٍ سیضی  ،جًوبیی فىی ثیطتشی جُت پییبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملیبجی دس دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي
گبص گچسبسان يجً داسد ي اصدیذگبٌ مذیشان پییبدٌ سیبصی
ثًدجٍ سیضی فملییبجی مًجیت ایمیبد غیشفٍ اقتیػبدی
ثیییطتشی مییی ضییًد يلییی اص دیییذگبٌ سؤسییبی اداسات ي
کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی ایه ایمبد کمتش است.

بحث ي وتیجٍ گیری
وتبیج حبغلٍ اصاص آصمًن tدس فشعیٍ اغلی ضیمبسٌ ،8
وطبن می دَذ کٍ دس ضشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،جًاوبیی پیبدٌ سیبصی ثًدجیٍ سییضی فملیبجیی
يجًد داسدامب ایه جًاوبیی دس سغ اعمیىبن  %31مقىبداس
ویستثىبثشایه فشعیٍ اغلی  8سد می ضًد .وتبیج حبغلٍ
اص آصمًن tدس فشعیٍ اغلی ضمبسٌ  ،0وطبن می دَذ کیٍ
دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي گبص گچیسبسان ،اختییبسات
مىبست جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملییبجی يجیًد
داسدي ایه اختیبسات دس سغ اعمیىبن  %31مقىبداس میی
ثبضییذ ،ثىییبثشایه فشعیییٍ اغییلی  0جبییییذمی ضییًد.وتبیییج

وگارٌ( .)21وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

372..

.7235

.7.3.

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

373.5

.72.3

.7..3

مذیشان

1

375..

.7..5

.7331

مممًؿ

1.

373..

.7325

.7..2

وگارٌ( .)22وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

گشيٌ

.7..5

27...

.7223

27351

.7323

خغب

57...

5.7...

.73.3

مممًؿ

17225

557...

مىجـ جغییشات

وتیمٍ
فذ جفبيت مقىبداس

وگارٌ( .)23وتبیج جًغیفی ضبم میبوگیه ي اووشاف استبوذاسد ي اوذاصٌ ومًوٍ
اوذاصٌ ومًوٍ

میبوگیه

اووشاف استبوذاسد

خغبی جخمیه

افشاد
سيسبی اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی

..

.7..5

.7333

.7.53

کبسضىبسبن ثًدجٍ ي متخػػبن امًس مبلی

3.

.7333

.7352

.73.5

مذیشان

1

.7133

.7.53

.72..

مممًؿ

1.

.73.5

.7355

.7.52

وگارٌ( .)24وتبیج جولی ياسیبوس یك عشفٍ
مممًؿ مشثقبت

دسجٍ آصادی

میبوگیه ممزيسات

آمبسٌ F

سغ مقىبداسی

گشيٌ

37..3

2

.75.

.733.

.7..2

خغب

.753.

5.

.7332

مممًؿ

57.35
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مىجـ جغییشات

وتیمٍ
جفبيت مقىبداس
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حبغلٍ اص آصمًن tدس فشعیٍ ضمبسٌ  ، 3وطبن می دَذ کیٍ
دس ضشکت ثُشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص گچیسبسان ،پیزیشش
مىبست جُت پیبدٌ سبصی ثًدجیٍ سییضی فملییبجی يجیًد
داسد ي ایییه اختیییبسات دس سییغ اعمیىییبن  %31مقىییبداس
می ثبضذ .ثىبثشایه فشعیٍ اغلی  3جبییذ می ضًد.
وتبیج حبغلٍ اص آصمیًن tدس فشعییٍ اغیلی ضیمبسٌ ، 1
وطبن می دَذ کیٍ دس ضیشکت ثُیشٌ ثیشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی مًجت ایمبد
غشفٍ فملیبجی دس سغ اعمیىیبن  %31میی ضیًد ي اییه
اختیییبسات دس سییغ اعمیىییبن  %31مقىییبداس مییی ثبضییذ.
ثىبثشایه فشعیٍ اغلی اُبس جبییذ می ضًد.
دس آصمًن فشعیٍ ضمبسٌ  ،1ثب جًجیٍ ثیٍ کیفیی ثیًدن
متغیییش مییستق (اداسات ي سدٌ َییبی مختل ی کبسکىییبن) ي
کمی ثًدن متغیش ياثیستٍ (جًاویبیی اسییبثی فملکیشد)ي ثیب
جًجٍ ثٍ ایه کٍ متغییش میستق اص ویًؿ اىیذگشيَی میی
ثبضذ ثٍ مىؾًس جولی ایه فشعیٍ اص سيش جولی ياسیبوس
یك عشفٍ استفبدٌ ضذٌ است .وتبیج ثٍ دست آمیذٌ اص اییه
جولی وطبن میدَذ ،دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص
گچسبسان ،ثیه دییذگبٌ َیبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ جًاوبیی اسصیبثی فملکیشد َیم سیً ثیب
اَذاف ثًدجیٍ سییضی فملییبجی ،دس سیغ اعمیىیبن %31
جفبيت مقىبداسی يجًد وذاسد .ثىبثشایه فشعییٍ پىیج میًسد
می ضًد.
وتییبیج حبغییلٍ اص آصمییًن فشعیییٍ ضییمبسٌ  ، 1وییطبن
می دَذ کٍ دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي گبص گچیسبسان،
ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َبی مختلی  ،کبسکىیبن دس
خػًظ جًان اویسبوی َیم سیً ثیب اَیذاف ثًدجیٍ سییضی
فملیبجی ،دس سغ اعمیىبن  %31جفبيت مقىیبداسی يجیًد
داسد .وتبیج آمبس جًغیفی (میبوگیه) ویطبن میی دَیذ کیٍ
جًان اوسبوی جوت جبثیش افشاد قیشاس گشفتیٍ اسیت ي وتبییج
میبوگیه َب وطبن می دَذ کٍ اص دیذگبٌ میذیشان ،جًوبییی
اوسبوی ثیطتشی جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سییضی فملیبجیی
دس دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي گبص گچسبسان يجًد داسد
ي اص دیییذگبٌ سؤسییبی اداسات ي کبسضىبسییبن ثشوبمییٍ سیییضی
جًاوبیی اوسبوی کمتشی دس جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سییضی
فملیبجی دس دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفت ي گیبص گچیسبسان
يجًد داسد .ثىبثشایه فشعیٍ موقق جبییذ می گشدد.
وتییبیج حبغییلٍ اص آصمییًن فشعیییٍ ضییمبسٌ  ، 1وییطبن

مییی دَییذ کییٍ دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىییبن دس خییػًظ جییًان فییىی َییم سییً ثییب اَییذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىبداسی يجیًد داسد .وتیبیج آمیبس جًغییفی (مییبوگیه)
وطبن می دَذ کٍ جیًان فیىی جویت جیأثیش افیشاد قیشاس
گشفتٍ است ي وتبیج میبوگیه َب ویطبن میی دَیذ کیٍ اص
دیییذگبٌ سؤسییبی اداسات ي کبسضىبسییبن ثشوبمییٍ سیییضی،
جًوبیی فىی ثیطتشی جُت پییبدٌ سیبصی ثًدجیٍ سییضی
فملیبجی دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص گچیسبسان
يجًد داسد ي اصدیذگبٌ مذیشان جًاوبیی اوسبوی کمتشی دس
جُت پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی دس ضشکت ثُشٌ
ثشداسی وفت ي گبص گچسبسان يجًد داسد .ثىبثشایه فشعیٍ
موقق جأییذ می گشدد.
وتبیج حبغلٍ اص آصمًن فشعیٍ ضمبسٌ  ، 1ویطبن میی
دَذ کٍ دس ضشکت ثُشٌ ثشداسی وفیت ي گیبص گچیسبسان،
ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َبی مختل  ،کبسکىبن دس
خػًظ اختیبس سيیٍ ای َم سً ثب اَذاف ثًدجیٍ سییضی
فملیبجی ،دس سغ اعمیىبن  %31جفبيت مقىبداسی يجًد
وذاسد .ثىبثشایه فشعیٍ موقق سد می گشدد.
وتییبیج حبغییلٍ اص آصمییًن فشعیییٍ ضییمبسٌ  ، 3وییطبن
مییی دَییذ کییٍ دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ اختیبس سبصمبوی َم سیً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىییبداسی يجییًد وییذاسد .ثىییبثشایه فشعیییٍ موقییق سد
می گشدد.
وتبیج حبغلٍ اص آصمیًن فشعییٍ ضیمبسٌ  ، 82ویطبن
مییی دَییذ کییٍ دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش سیبسی َم سً ثیب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىییبداسی يجییًد وییذاسد .ثىییبثشایه فشعیییٍ موقییق سد
می گشدد.
وتبیج حبغلٍ اص آصمیًن فشعییٍ ضیمبسٌ  ، 88ویطبن
مییی دَییذ کییٍ دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش مذیشیتی َم سً ثب اَیذاف
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ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىییبداسی يجییًد وییذاسد .ثىییبثشایه فشعیییٍ موقییق سد
می گشدد.
وتبیج حبغلٍ اص آصمیًن فشعییٍ ضیمبسٌ  ، 80ویطبن
مییی دَییذ کییٍ دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىبن دس خػًظ پزیشش اوگیضضی َم سً ثب اَیذاف
ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،دس سیغ اعمیىیبن  %31جفیبيت
مقىییبداسی يجییًد وییذاسد .ثىییبثشایه فشعیییٍ موقییق سد
می گشدد.
وتبیج حبغلٍ اص آصمیًن فشعییٍ ضیمبسٌ  ، 83ویطبن
مییی دَییذ کییٍ دس ضییشکت ثُییشٌ ثییشداسی وفییت ي گییبص
گچسبسان ،ثیه دیذگبٌ َبی اداسات ي سدٌ َیبی مختلی ،
کبسکىییبن دس خییػًظ غییشفٍ اقتییػبدی ثًدجییٍ سیییضی
فملیبجی َم سً ثیب اَیذاف ثًدجیٍ سییضی فملییبجی ،دس
سغ اعمیىبن  %31جفبيت مقىبداسی يجًد داسد ي وتبیج
میبوگیه َب وطبن می دَذ کٍ اص دیذگبٌ سؤسیبی اداسات
ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی ،جًوبیی فیىی ثییطتشی جُیت
پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملییبجی دس دس ضیشکت ثُیشٌ
ثییشداسی وفییت ي گییبص گچییسبسان يجییًد داسد ي اصدیییذگبٌ
مذیشان پیبدٌ سبصی ثًدجٍ سیضی فملیبجی مًجت ایمیبد
غشفٍ اقتػبدی ثیطتشی می ضًد يلی اص دیذگبٌ سؤسیبی
اداسات ي کبسضىبسبن ثشوبمٍ سیضی ایه ایمبد کمتش است.

ثٍ مًعًؿ ي سبیش اثقیبد جوقییق متفیبيت اسیت .جیالش
موقق ایه است کٍ جب حذ امکبن اص اییه مویذيدیت َیب
ثکبَذ ي یب ایه کٍ اییه مویذيدیت َیب سا جقیذی کىیذ،
جوقیق حبعش وییض اص اییه مویذيدیت َیب میجشا وجیًدٌ ي
اغلی جشیه موذيدیت ایه جوقیق  ،موذيدیت حبکم ثیش
سیستم حسبثذاسی وقذی ي الضا سیبصمبن ثیشای جىؾییم
ثًدجٍ ثٍ سيش سىتی میی ثبضیذ ،کیٍ مًجیت گشدییذٌ
مفبَیم ايلیٍ ثًدجٍ ثىیذی فملییبجی ،ثیٍ دلیی قذمیت
سبصمبن ،ثب مطکالت مًجًد دس سیستم کىتشل َضیىٍ َب
ضشکت ثٍ ابلص کطیذٌ ضًد ي امکیبن اجمیبؿ غیبحت
وؾشان ثشای جىؾیم پشسطىبمٍ ای جبمـ سا موذيد سبصد.
ایییه مییًسد ثبفییث گشدیییذٌ اسییت جییب موییذيدیت راجییی
پشسطىبمٍ جطذیذ گشدد.
مىابع




پیطىُادَا برای تحقیق َای آت
ثشسسی ي امکیبن سیىمی اسیتقشاس سییستم مىبسیت
کىتشل َضیىٍ َب،دس ضشکت َبی ثُشٌ ثیشداس ياثیستٍ ثیٍ
ضشکت ملی وفت ایشان ،دس ساستبی اَذاف ثًدجٍ سییضی
فملیبجی.
ثشسسی مًاوـ مًجًد ثشای استقشاس ثًدجیٍ فملیبجیی
دس ضشکت ملی وفت ایشان.
ثشسسی ووًٌ جىؾیم ثشوبمیٍ صمیبن ثىیذی ي ضیىبخت
مًاوـ متقذد اجیشای دقییق ي ثیٍ مًقیـ اییه ثشوبمیٍ دس
ضشکت ملی وفت ایشان.
محذيدیت َای تحقیق
َش جوقیقی اص مشحلیٍ عشاحیی جیب مشحلیٍ اجیشا ثیب
موذيدیت َبیی مًاجٍ است کٍ ایه موذيیت َیب ثیستٍ







اثشاَیمی ،سقیذ ؛ فشداوی ،سقیذ ؛ مومذوجی ،صَیشٌ ؛
يالییییبوی ،وًضییییه .)8311( .ثشسسیییی ي جولیییی
استشاجكیك استقشاس وؾب ثًدجیٍ سییضی فملییبجی دس
ضییُشداسی اغییفُبن ( ثییب اسییتفبدٌ اص سيش مبجشیییس
 .)SWOTمقبلٍ اساهٍ ضذٌ دس سًمیه کىفشاوس ثیه
المللی ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جُشان7
سسییًلیبن ،موییسه ي اثشیییطم ،حییسیىقلی)،)33.1
ثًدجیٍ سییضی فملیییبجی الگًییی ثییشای اسجقیبء وؾییب
مذیشیت مبلی دس ضُشداسی َب .مقبلیٍ اساهیٍ ضیذٌ دس
ايلیه کىفشاوس ثیه المللی ثًدجیٍ سییضی فملییبجی،
جُشان.
ضیییخ االسییالمی وییست ،ضییشیقت( ،)8332ثشسسییی
اسییتقشاس وؾییب ثًدجییٍ سیییضی فملیییبجی دس سییبصمبن
مذیشیت ي ثشوبمٍ سیضی استبن خًصستبن ( ثب استفبدٌ
اص سيش مبجشیس  .)SWOTداویطگبٌ جُیشان ،پبییبن
وبمٍ داوطمًیی کبسضىبسی اسضذ.
قبوًن ثشوبمٍ اُبس جًسقٍ اقتػبدی( ،)8311سبصمبن
ثشوبمٍ سیضی ي جًسقٍ کطًس ،مبدٌ 831ي .811
فمیذ ،امیه ي دَقبوبن ،حبمذ( .)8311ثشسسی وقیص
مقمیبسی سیبصمبوی دس اسیتقشاس وؾیب ثًدجیٍ سییضی
فملیبجی .مقبلیٍ اساهیٍ ضیذٌ ديمییه کىفیشاوس ثییه
المللی ثًدجٍ سیضی فملیبجی ،جُشان7
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