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Abstract
This paper seeks to recognize the obstacles
regarding the implementation of the performance
budgeting in Iran Tax Affairs Organization. The
Shah model is used to test hypotheses. The model
includes three factors: Ability, Authority and
Acceptance. The sample consists of 312 participants
that selected based on simple random sampling
method. Chi square test is conducted to analyze the
collected data. Also, we use Cronbach’s alpha
coefficient to assess reliability of data for all scales.
Statistical analyses are performed using SPSS
statistical software. Statistical results show that all
three main hyposteses are significant at the 0.05
level as well as all sub-hypotheses. Our findings
reveal that Tax Affairs Organization doesn’t have
sufficient ability, authority, and acceptance of
performance budgeting implementation.
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ُچکید
ّذف اص پظٍّؾ حبضش ثشسػی هَاًغ اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیابیی دس
فشضیِ ّابی اكالی. هی ثبؿذ24:3 ػبصهبى اهَس هبلیبیی ایشاى دس ػبل
پظٍّؾ ثشهجٌبی هذل ضِ یؼٌی ػِ ػبهل یَاًابیی اتتیابس ٍ پازیشؽ
. ًفاش های ثبؿاذ423  حدن خبهؼِ آهابسی.هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد
ِ ثا.سٍؽ ًوًَِ گیشی دسایي یحمیك اص ًَع یالبدفی ػابدُ های ثبؿاذ
هٌظَس یدضیِ ٍیحلیل اطالػبت پغ اص خوغ آٍسی اطالػبت ٍپبػخ ّبی
ُ اػاتفبدSPSS ٍ Excel پشػـٌبهِ ّبی یَصیغ ؿذُ اص ًشمافضاسّبی
ٍ  ثِ هٌظَس ثشسػی پبیبیی پشػـٌبهِ ًیض اص ضشیت آلفابی وشًٍجابو.ؿذ
ّوچٌیي ثِ هٌظَس آصهاَى فشضایبت پاظٍّؾ اص آصهاَى ًبپبساهتشیاه
.تی دٍ اػتفبدُ گشدیذُ اػت
ًٍتبیح یحمیك ًـبى های دّاذ واِ دس یوابم فشضایبت هماذاس تای د
 ّوچٌیي ًتبیح فشضیِ ّبی اكلی ٍ یوبهی فشضایبت.هؼٌی داس هی ثبؿذ
فشػی هشیجط ثب آًْب ثِ یشییت ًـبى داد وِ ػبصهبى اهَس هبلیبیی واـَس
یَاًبیی اتتیبس ٍ پزیشؽ الصم ثشای اخاشای ثَدخاِ سیاضی ػولیابیی سا
.ًذاسد

 هَاًغ ثَدخِ سیاضی ػولیابیی یَاًابیی پازیشؽ اتتیابس:ٍاصُ ّای کلیدی
ػبصهبى اهَس هبلیبیی
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هقدهِ

یْیِ ٍ یٌظین ثَدخِ ثِ سٍؽ ػولیبیی هی ثبؿذ.

یحَالت ٍ پیچیذگی ّبی ػلش حبضش ًیبص دٍلات ّاب سا خْات
اػوبل یذاثیشی هٌطمی ثِ تلَف الذام ثِ ثشًبهِ سیاضی كاحی
یلوین گیشی ٍ هذیشیت ػلوی ٍ ایدبد ّوبٌّگی دس اهاَس هشثاَ
ثِ ًیبصهٌذیْبی خَاهغ هطشح ػبتتِ اػت .اػتفبدُ اص سٍؽ ّابی
ًَیي ثَدخِ ثٌذی ػالٍُ ثش ایي واِ اص وٌاذی وابس دػاتگبّْبی
دٍلتی ٍ اػشاف اهَال ػوَهای خلَگایشی های وٌاذ دس پیاـجشد
همبكذ اختوبػی ٍ التلبدی ًیض ثؼیبس هإثش ثَدُ ٍ دٍلت ّب اص ایاي
طشیك هی یَاًٌذ هٌبثغ هلی سا ثِ ًحَ ػبدالًاِ ٍ هطلاَة دس ثیاي
اّذاف هطلَة خبهؼِ یَصیغ ًوبیٌذ (ًَسٍؽ .)2499
سًٍذ هتذاٍل ثَدخِ سیضی دس وـَس اطالػبت وبفی دس تلَف
ًتبیح ّضیٌِ وشد اػتجبسات ٍ هیضاى اثشثخـی ٍ وابسایی ثشًبهاِ ثاِ
دػت ًوی دّذ ٍ ّوچٌیي داسای افك ثشًبهِ سیاضی وَیابُ هاذت
ثَدُ ٍ هحذٍدیت التذاس هذیشیت دس وٌتشل ّضیٌِ ّب ٍ ًظابست ثاش
اخشای ّش ٍاحذ سا هَخت هی ؿَد .
اص آًدب وِ دس ػیؼتن ثَدخِ سیضی ػٌتی ػَاهل هْوای واَى
اثشثخـی وبسایی كشفِ خَیی ٍ ثابصدّی دسلجابل كاشف هٌبثاغ
ًبدیذُ گشفتِ هی ؿًَذ لزا اصهٌبثغ ثذسػتی اػتفبدُ ًـذُ ٍ حتای
ثِ ّذس هی سًٍذ .اص طشفی افضایؾ یب وبّؾ ثَدخِ دػتگبّْب یبثاغ
یلویوبت ػیبػی ٍ اػوبل ًفَر اؿخبف ٍلذست وبًاِ صًای آًْاب
ثَدُ ٍهیضاى پبػخگَیی هذیشاى ٍػٌدؾ هیضاى هؼئَلیت پازیشی
آًبى ووشًگ هی ثبؿذ .ػالٍُ ثشایي دسوـَس هب ثَدخاِ ثاب هاؼب ل
التلبد والى هبًٌاذ سؿاذ التالبدی ثیىابسی اؿاتتبل ٍیاَسم ٍ
ثطَسولی سًٍك ٍسوَد التلبدی دساسیجاب اػات ٍ اصػاَی دیگاش
دساوثش ػبلْب ثب وؼشی ثَدخِ هَاخِ اػت (فشصیت .)2492
یىی اص اكالحبت اتیش دس ًظبم ثَدخاِ ای واـَس حشوات ثاِ
ػوت ثَدخاِ ػولیابیی های ثبؿاذ .ثَدخاِ ثٌاذی ػولیابیی ثاِ
فؼبلیتْبیی اطالق هی گاشدد واِ هاذیشاى ثاشای واؼت سضابیت
هـتشیبى ٍ دس ػیي حبل وٌتشل ٍ وبّؾ ثْبی یوابم ؿاذُ اًدابم
هی دٌّاذ .ثَدخاِ ثٌاذی ػولیابیی ثاشای ػابصهبى ّاب فشایاش اص
اًذاصُ گیشی ٍ گضاسؿگشی ثْبی یوبم ؿذُ یَلیذات ٍ تذهبت اػت
ٍ دس ٍالغ یه فلؼفِ یه ؿیَُ ثشتَسد ٍ یه هدوَػِ اص یىٌیىْب
ثشای ایدبد اسصؽ ثیـتش ثب ثْبی یوبم ؿذُ ووتش سا دس ثش هی گیشد.
اهشٍصُ ثشای حفظ ثمبی ػبصهبى دس دًیبی سلابثتی ثَدخاِ ثٌاذی
ػولیبیی یه ضشٍست اػت (ًَسٍؽ .)2494
دس دِّ گزؿتِ دس ایشاى ًیض هبًٌذ ثؼیبسی اص وـَسّبی دیگاش
اكالح ًظبم ثَدخِ سیضی ٍ ثِ ٍیظُ ثَدخِ سیاضی ػولیابیی هاَسد
یَخِ ثیـتشی لشاس گشفتِ اػات .اص ػابل ً 2491ایض ثاب یالَیت
لَاًیٌی دس ثَدخِ ػبالًِ دٍلت هىلف ثِ اًدبم الذاهبت الصم ثاشای
اكالح ًظبم ثَدخِ ثٌذی ؿذ وِ یىی اص هحَسّبی اػبػی آى

اهب پیبدُػبصی ثَدخِ ثٌذی ػولیبیی دس دػتگبُ ّابی دٍلتای
ثِ آػبًی ًیض اهىبى پزیش ًجَدُ ٍ ثاب هَاًاغ ٍ هاـىالت فشاٍاًای
هَاخِ هی ثبؿذ .لزا یحمیك حبضش ثِ ثشسػی ٍ ؿٌبػابیی هَاًاغ
پیبدُ ػبصی ثَدخِ سیضی ػولیبیی دس ػابصهبى اهاَس هبلیابیی ثاِ
ػٌَاى یىی اص دػتگبُ ّبی هْن اخشایی دٍلت ایشاى هی پاشداصد ٍ
یالؽ تَاّذ ؿذ یب هْوتشیي ػبهل ّبیی وِ هشثاَ ثاِ هَاًاغ
پیبدُ ػبصی ثَدخِ سیضی ػولیبیی هیثبؿٌذ هاَسد ثشسػای لاشاس
گیشًذ ٍ ّوچٌیي ساُوبسّبیی ًیض اسا ِ ؿًَذ.
یىی اص هؼشٍف یشیي هذل ّبی هشثَ ثِ اخشای دلیك ثَدخِ
سیضی ػولیبیی ٍ هَفمیت آى ٍ ّوچٌیي هَاًغ اخشای آى یَػاط
ضِ اسا ِ ؿذُ اػتٍ .ی ػِ ػبهل اػبػی دس اخشا ٍ پیابدُػابصی
هَفمیت آهیض ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا یَاًبیی اتتیبس ٍ پازیشؽ
هؼشفی هی وٌذ (اًذسٍص .)3115
دس ایشاى ٍ دس خشیبى ثشًبهِ ػَم یَػؼِ دسكذ ثؼیبس ووای اص
ػبصهبى ّب ثب ووه ؿشوت ّبی هـبٍسُ یاب ثاب ّوىابسی هشاواض
ػلوی ٍ پظٍّـی اص لجیل داًـگبُ ّب الذام ثِ اخشای پشٍطُ ّابی
هشثَ ثِ یؼییي ثْبی یوبم ؿاذُ تاذهبت تاَد وشدًاذ .ثاشای
اخشای ثَدخاِ ثٌاذی ػولیابیی الصم اػات یوابهی ثخاؾ ّاب
ػبصهبى ّب اداسات ول ٍ ٍصاسیخبًِ ّب فؼبلیت ّبی تَد سا هؼتٌذ
ٍ ثْبی یوبم ؿذُ آى سا هحبػجِ وٌٌذ ٍ ػپغ دٍلت ثِ اخاشای
ثَدخِ ًَیؼی ثِ ؿیَُ ػولیبیی ثپشداصد.
دس حبل حبضش ثَدخِ سیضی ػولیبیی دس ثؼیبسی اص وـَسّبی
یَػؼِ یبفتِ اػتمشاس یبفتِ اػت ٍ دس وـَس هب ًیض لضٍم ثشلاشاسی
ػیؼتن ثَدخِ سیضی هَسد یَخِ لشاس گشفتِ ٍ دس ایي ساػتب دٍلت
هَظف ؿذُ اػت یب پبیبى ثشًبهِ پٌدن یَػؼِ التلبدی اختوبػی
ٍ فشٌّگی ثِ یذسیح صهیٌِ ّبی الصم سا ثشای یْیِ ثَدخِ ثِ سٍؽ
ػولیبیی دس ولیِ دػتگبّْبی اخشا ی ثِ ًحَی فاشاّن آٍسد واِ
الیحِ ثَدخِ ػبل ػَم ثشًبهِ ثِ سٍؽ ػولیبیی یْیاِ یاذٍیي ٍ
یمذین هدلغ ؿَسای اػالهی ؿَد ّوچٌیي دس اخشای ثٌذ ()43
ػیبػتْبی ولی ثشًبهِ پٌدن یَػؼِ ٍ اػتمشاس ًظبم ثَدخِ سیاضی
ػولیبیی اػتجبسایی وِ ثاش اػابع لیوات یوابم ؿاذُ هَضاَع
هبدُ ( )27لبًَى هذیشیت تذهبت وـَسی اتتالبف های یبثاذ
پغ اص پشداتت ثِ ٍاحذّبی هشثَطِ ثذٍى الضام ثِ سػبیت لَاًیاي
ٍ همشسات ػوَهی حبون ثش دػتگبّْبی دٍلتی ٍ فمط ثاش اػابع
آ یي ًبهِ هبلی هؼبهالیی اداسی ٍ اػتخذاهی ّضیٌِ های گاشدد
وِ هتضوي پیؾ ثیٌی ًحَُ ًظبست ثشّضیٌِ ّب ٍ یحمك اّذاف
پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت ٍ ثب پیـٌْبد هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ
ًظبست ساّجشدی س یغ خوَْس ٍ ٍصاست اهَس التلبدی ٍ داسا ی ثِ

دٍ فصلٌاهِ حسابداری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،3پاییش ٍ سهستاى/6

یلَیت ّیئت ٍصیشاى هی سػذ تابطش ًاـبى های گاشدد هاَاد
( ) 255( ٍ )249لبًَى ثشًبهِ وْبسم یَػؼِ ًیض دٍلت سا هَظاف
ثِ اػتمشاس ًظبم ثَدخِ سیضی ػولیبیی ًوَدُ یب هٌدش ثِ افضایاؾ
وبسا ی ثْشُ ٍسی ٍ اػتمشاس ًظبم وٌتشل ًتیدِ ٍ هحلَل گاشدد
ٍ ّوچٌیي ثٌذ (ٍ) هبدُ ( ) 42لبًَى هزوَس دٍلت سا هَظاف ثاِ
یذٍیي اػتبًذاسدّبی هلای حاؼبثذاسی طاشح یولاه داسا یْابی
ػشهبیِ ای ثشای یؼییي دلیك ػولىشد حؼبثْبی ػاشهبیِ گازاسی
ثخؾ ػوَهی ٍ یؼییي لیوت یوبم ؿذُ طشحْب ًوَدُ اػات واِ
ایي اهش دس هبدُ ( ) 27لبًَى هذیشیت تاذهبت واـَسی هالَة
 24973839هدلغ ؿَسای اػالهی ٍ ّوچٌیي خضء (ج) ثٌاذ ():
هبدُ ٍاحذُ لبًَى ثَدخِ ػابل ً 249:ایض هاَسد یىلیاف ٍالاغ
گشدیذُ اػت  .ثشاػبع الضاهبت لبًًَی هدلغ ؿَسای اػالهی دس
ثٌذ (ص) یجلشُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل  ٍ2492خضء ( )3ثٌذ (ة)
یجلشُ ( )5لَاًیي ثَدخِ ػبلْبی ٍ2494ٍ 2493هَاد 255ٍ249
لبًَى ثشًبهِ وْبسم یَػؼِ دٍلت سا هلضم وشدُ اػت واِ ًاؼجت
ثِ اكالح ًظبم ثَدخِ سیضی اص سٍؽ هَخَد ثِ سٍؽ ّذفوٌاذ ٍ
ػولیبیی ٍ ثِ كَست لیوت یوبم ؿذُ تذهبت الذام ًوبیذ.
لزا ثب یَخِ ثِ هشایت فَق ایي یحمیك ثذًجبل پبػخ ثاِ ایاي
ػَال اػت وِ ایب ػبصهبى اهاَس هبلیابیی واـَس ایاشاى یَاًابیی
پزیشؽ ٍ اتتیبسات الصم ثشای اخشای ثَدخاِ سیاضی ػولیابیی سا
داسد تیش؟
هزٍری بز پیطیٌِ پضٍّص
خَسدى ٍ ّبوجابست ( ) 2:::یحمیمای ثاب ػٌاَاى اّاذاف ٍ
هَفمیت پیبدُ ػبصی ثَدخِ ثٌذی ػولیبیی اًدابم دادُ اًاذ واِ
یبفتِ ّبی یحمیك ایي هحممیاي ًاـبى داد واِ واِ هاؼئَلیت
پبػخگَیی ثشًبهِ ای ثِ خبی ّذف یخلیق ثَدخاِ ثیاـتش دس
هَفمیت اػتمشاس ػیؼتن ثَدخِ ثٌذی ثش هجٌابی ػولىاشد هَثاش
اػت (حؼي آثبدی ٍ ًدبس كشاف .)2497
آًذسٍص (ً )3115ـبى دادُ اػت وِ اهىبى اخشاء ثَدخِ سیضی
ػولیبیی دس ایبلت ّبیی ٍخَد داسد وِ دس آًْب یَاًبیی حشفِ ای ٍ
وبسؿٌبػی ثشای وٌیي یتییشایی ثیاـتش ٍخاَد داسد ٍ همبهابت
ثشای اػوبل وٌیي یتییشایی اتتیبسات ثیاـتشی داسًاذ ٍ هایضاى
پزیشؽ یتییش ًیض ثیـتش اػت.
هحوَدی ( ) 2495دس پظٍّـی ثاب ػٌاَاى ثشسػای هاـىالت
پیبدُ ػبصی ثَدخِ سیضی ػولیابیی دس ػابصهبى ّابی دٍلاتی ٍ
اسا ِ ساّىبسّبی الصم خْت وبّؾ هَاًغ ثِ ایي ًتابیح دػات
یبفت وِ ثیي پیبدُ ػابصی ثَدخاِ ثٌاذی ػولیابیی ثاب ػَاهال
هذیشیتی اسیجب هؼٌی داسی ٍخَد داسد ٍ هـىالت پیبدُ ػبصی
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ثَدخِ ثٌذی ػولیبیی ثِ یشییت ؿبتق ّبی;
 -2ػَاهل فٌی ٍ فشایٌذی
 -3ػَاهل اًؼبًی
 -4ػَاهل هحیطی
ثب ػَاهل هذیشیتی هشیجط هی ثبؿٌذ.
اػااؼذی ٍ ّوىاابساًؾ ( ) 2496دس پظٍّااـی ثااب ػٌااَاى
”ؿٌبػبیی هَاًغ اػتمشاس ثَدخِ ػولیابیی دس گواشن خوْاَسی
اػالهی ایشاى“ ثش اػبع هذل ؿِ ثِ ایي ًتبیح دػت یبفت واِ اص
ػَاهل ثبصداسًذُ اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی دس ػابصهبى هاَسد
هطبلؼِ ثِ یشییت ; پزیشؽ اًگیضؿای اتتیابس سٍیاِ ای اتتیابس
لبًًَی اتتیبس ػبصهبًی یَاًبیی فٌی یَاًابیی اسصیابثی ػولىاشد
پزیشؽ هذیشیتی یَاًبیی ًیشٍی اًؼبًی ٍ پزیشؽ ػیبػی اػت.
ّوچٌیي ػبدل آرس ٍ ّوىبساى ( )24:2دس پظٍّاـی یحات
ػٌَاى ” اٍلَیت ثٌذی ػَاهال هَثاش ثاش اػاتمشاس ثَدخاِ سیاضی
ػولیبیی“ سا ثشسػی ًوَدُ ٍ ثِ ایي ًتبیح دػت یبفتٌذ وِ ػَاهل
هحیطی اخشایی ٍ وٌتشلای اص الضاهابت اػاتمشاس ثَدخاِ سیاضی
ػولیبیی ثَدُ ٍ ػذم سػبیت آًْب دس ػبصهبى هبًؼی ثشای اػاتمشاس
ثَدخِ سیضی ػولیبیی تَاّذ ثاَد ّوچٌیاي اص ػَاهال هازوَس
ػَاهل هحیطی ثیـتشیي یبثیش ٍ ػَاهال وٌتشلای ٍ اخشایای ثاِ
یشییت دس سیجِ ّبی ثؼذی خْت اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیای
دس ؿشوت هَسد هطبلؼِ یبثیشگزاس ّؼتٌذ.
پَسصهبًی ٍ ًبدسی ( )24:2دس پظٍّؾ تَد ثِ ثشسػی هَاًاغ
اػتمشاس ثَدخِ سیاضی ػولیابیی دس ػابصهبى ّابی هٌابطك آصاد
یدبسی -كٌؼتی ایشاى پشداتتٌذ .هذل پاظٍّؾ آًْاب ثاش اػابع
هذل ػَاهل ؿِ هی ثبؿذ .ثش اػبع یبفتِ ّبی پاظٍّؾ ًبیَاًای
دس اسصیبثی ػولىشد ًبیَاًی ًیشٍی اًؼبًی ًذاؿتي اتتیبس لبًًَای
ٍ ًجَد اتتیبس سٍیِ ای ٍ ّوچٌیي ًذاؿتي اًگیضُ ّبی پزیشؽ ثِ
ػٌَاى هَاًغ ػوذُ اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی ؿٌبػبیی ؿذًذ.
افضٍى ثش ایي یبفتِ ّبی پظٍّؾ ًـبى دٌّذُ ایي ٍالؼیت اػات
وِ دس حبل حبضش ػبصهبى هٌابطك یدابسی -كاٌؼتی یَاًابیی
اتتیبس ٍ پزیشؽ الصم ثشای اخشای ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا ًذاسد.
دس پظٍّـی دیگش ثبثبخبًی ٍ سػَلی ( )24:1ثِ ثشسػی هَاًغ
ٍ هـىالت هَخَد دس اػتمشاس ًظبم ثَدخاِ سیاضی ػولیابیی دس
دػتگبُ ّبی خشایی وـَس پشداتتٌذً .تابیح حبكال اص یحمیاك
ًـبى داد واِ وبسؿٌبػابى ثاش ایاي ػمیاذُ ّاؼتٌذ واِ ًظابم
ثَدخِ سیضی ػولیبیی دس ػول یَفیك وٌذاًی ًذاؿتِ اػت .ایاي
وبسؿٌبػبى ػِ دػتِ اص ػَاهل سفتبسی ػبتتبسی ٍ هحیطای سا
دس ػذم اػتمشاس ًظبم ثَدخِ سیضی ػولیبیی هإثش هی داًٌذ.
اسدواابًی ٍ ّوىاابساى ( ) 2499دس پظٍّااـی ثااب ػٌااَاى
”ثَدخِ سیضی ػولیبیی ٍ وبلؾ ّبی آى دس ایشاى“ ثب اسا ِ ؿشحی

پَرسهاًی ٍ صدرهغاًی :هَاًع استقزار بَدجِ ریشی عولیاتی درساسهاى اهَر هالیاتی ایزاى
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اص سًٍذ اكالحبت دس خْبى ثِ یؼشیاف ٍ همبیاؼِ ثَدخاِ سیاضی
ػولیبیی ثب سٍؽ ّبی لذیوی ثَدخِ سیاضی ػولیابیی دس ایاشاى
پشداتتِ اًذ .ػپغ ػیش ثَدخِ سیضی دس ایشاى ٍ دس ًْبیات
وبلؾ ّبی هَخاَد ثاش ػاش ساُ آى دس ایاشاى هطاشح ٍ ثشتای
ساّىبسّب اسا ِ ؿذُ اػت.
لزا ثب یَخِ ثِ ثشسػی پظٍّؾ ّبی اًدبم ؿذُ دس ایي صهیٌِ ایي
یحمك ثِ هٌظَس پَؿؾ تاالء یحممابیی هَخاَد دس اسیجاب ثاب
یَاًبیی پزیشؽ ٍ اتتیبسات ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس دس خْات
ثشای اخشای ثَدخِ سیضی ػولیبیی ػبتتبس ثٌذی ٍ هَسد پظٍّؾ
لشاس گشفتِ اػت .دس ایي تلَف ثب یَخِ ػَال اكلی یحمیك وِ
دس ثٌذ همذهِ روش گشدیذ فشضیبت صیش ثشاػبع هذل ؿِ یجییاي
ٍ هَسد آصهَى لشاس تَاٌّذ گشفت;
فزضیِ اصلی  :3ساسهاى اهَر هالیاتی کطَر ایزاى تَاًایيی
السم بزای اجزای بَدجِ ریشی عولیاتی را دارد.

فشضیِ فشػی  ;2-2ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایاشاى یَاًبیای
اسصیبثی ػولىشد دلیك فؼبلیت ّبی اًدبم ؿذُ سا داسد.
فشضیِ فشػی  ; 3-2ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایاشاى ًایشٍی
اًؼبًی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فشضیِ فشػی  ;4-2ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایاشاى یَاًبیای
فٌی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فزضیِ اصلی  :3ساسهاى اهَر هالیاتی کطَر ایزاى اختیارات
السم بزای اجزای بَدجِ ریشی عولیاتی را دارد.

فشضیِ فشػی  ;2-3ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایاشاى اتتیابس
لبًًَی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فشضیِ فشػی  ;3-3ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایاشاى اتتیابس
سٍیِ ّبی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فشضیِ فشػی  ;4-3ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایاشاى اتتیابس
ػبصهبًی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فزضیِ اصلی  :6در ساسهاى اهيَر هالیياتی کيطَر ایيزاى،
پذیزش السم در رابطِ با اجزای بَدجِ ریشی عولیياتی ٍجيَد

رٍش پضٍّص
ثِ هٌظَس یدضیاِ ٍ یحلیال اطالػابت پاغ اص خواغ آٍسی
اطالػبت ٍ پبػخ ّبی پشػـٌبهِ ّبی یَصیغ ؿذُ اص ًشمافضاسّبی
 SPSS ٍ Excelاػااتفبدُ ؿااذ .ثااِ هٌظااَس ثشسػاای پبیبیاای
پشػـٌبهِ ًیض اص ضشیت آلفبی وشًٍجابو ثاب اػاتفبدُ اص SPSS
اػتفبدُ ؿذ.
ّوچٌیي ثاِ هٌظاَس آصهاَى فشضایبت پاظٍّؾ اص آصهاَى
ًبپبساهتشیه تی دٍ اػتفبدُ گشدیذ اػت .اگش ػط هؼٌی داسی
ثذػت آهذُ دس ایي آصهَى اص  1316ووتش ثبؿذ ًـبى های دّاذ
وِ پبػخ ّب ثِ گضیٌِ ّابی ػاَاالت داسای پشاوٌاذگی یىاؼبًی
ًجَدُ ٍ پبػخ ّب دس یه خْت داسای ؿایت های ثبؿاٌذ (یاب دس
خْت تیلی صیبد ٍ یب دس خْت تیلای وان) .دس اداهاِ همبیاؼِ
هیبًگیي ًـبى دٌّذُ خْت پبػخ ّب ثاِ گضیٌاِ ّابی ّاش ثؼاذ
تَاّذ ثَد .اگش هیبًگیي ثذػت آهذُ ثشای ّاش ثؼاذ وواتش اص 4
ثبؿذ ًـبى هی دّذ وِ ثؼذ هزوَس اص هطلَثیات ثشتاَسداس ًوای
ثبؿذ لزا فشضیِ پظٍّؾ سد هی ؿَد .اگش هیبًگیي ثذػات آهاذُ
ثشای ّش ثؼذ ثیـتش اص  4ثبؿذ ًـبى هی دّذ واِ ثؼاذ هازوَس اص
هطلَثیت ثشتَسداس هی ثبؿذ لزا فشضیِ پظٍّؾ یأییذ هی ؿَد.
جاهعِ آهاری ،حجن ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِگیزی
ولیِ خبهؼِ آهبسی پاظٍّؾ ؿابهل ػابصهبى هشواضی اهاَس
هبلیبیی وـَس(هؼبًٍبى هاذیشاى ٍوبسؿٌبػابى ثَدخاِ ػابصهبى)
هی ثبؿذ .حدن خبهؼِ آهبسی ً 423فش هی ثبؿذ.
سٍؽ ًوًَِ گایشی دس ایاي یحمیاك اص ًاَع یالبدفی ػابدُ
هی ثبؿذ .ثِ هٌظَس یؼییاي یؼاذاد ًوًَاِ اص ًگابسُ وشخاؼی ٍ
هَسگبى اػتفبدُ هی گشدد .ثش اػبع ًگابسُ وشخاؼی ٍ هَسگابى
حدن ًوًَِ ً 283فش هحبػجِ ؿذُ اػت.
رٍشّا ٍ ابشار گزدآٍری اطالعات

دس یحمیك حبضش ثشای وؼت اطالػابت الصم دسثابسُ هَضاَع
پظٍّؾ ٍ ؿٌبتت دلیكیش آى سٍؽ خوغآٍسی دادُّب ثِ كَست
یشویجی اص دٍ سٍؽ وتبثخبًِای (هطبلؼِ اػٌبد ٍ هذاسن) ٍ سٍؽ
هیذاًی (اػتفبدُ اص اثضاس پشػـٌبهِ) ثَدُ اػت.

دارد.

فشضیِ فشػی  ;2-4ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایشاى پازیشؽ
ػیبػی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فشضیِ فشػی  ;3-4ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایشاى پازیشؽ
هذیشیتی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.
فشضیِ فشػی  ;4-4ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ایشاى پازیشؽ
اًگیضؿی الصم ثشای اػتمشاس ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا داسد.

هدل ٍ هتغیزّای تحقیق
هذلی وِ خْت یحمیك حبضش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت هاذل
ؿِ هی ثبؿذ وِ یَػط اًذسٍص دس ػبل  ٍ 3115ثش پبیِ ػِ ػبهل
اػبػی یَاًبیی اتتیبس ٍ پزیشؽ اسا ِ ؿذُ اػت.
هتتیش ّبی پظٍّؾ حبضش ػجبسیٌذ اص;
تَاًایی; ثشای اخشای هَفك ّش ثشًبهِ ای یَاًبیی الصم ثشای

دٍ فصلٌاهِ حسابداری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،3پاییش ٍ سهستاى/6

اخشا ٍ اداهِ فشآیٌذّبی اخشایی آى ؿش اػبػی ٍ الصم هی ثبؿذ.
ثذٍى داؿتي یَاًبیی الصم ثشای وبسی اخشای آى وبس ثِ طَس یمیي
ثب هـىالت فشاٍاًی ّوشاُ تَاّذ ثَد .دس ثشسػی ّبی هشثاَ ثاِ
پیبدُ ػبصی ػیؼتن ثَدخِ سیضی ػولیبیی ػبهال یَاًابیی سا ثاِ
ػِ ػبهل یَاًبیی اسصیبثی ػولىشد یَاًبیی ًیشٍی اًؼبًی ٍ یَاًبیی
فٌی یمؼین هی وٌٌذ»یَاًبیی ػٌدؾ ػولىشد« ثش ّوِ هشاحال
اخشای ثَدخِسیضی ػولیبیی یأثیش هی گزاسد (ّشیغ .)3112
اختیار ; ػبهال هإثاش دٍم دس اخاشای هَفاك ثَدخاِ سیاضی

ًگارُ ( .)3ؿبتق ّبی یَكیفی هتتیش ّبی پظٍّؾ

هتغیزّای تحقیق

اًحزاف

سیز هقیاط

هیاًگیي

اسصیبثی

3.65

1.78

اًؼبًی

3.62

1.81

استاًدارد

تَاًایی

ػولیبیی ػبهل اتتیبس اػت وِ دس ػاِ ػاط اتتیابس لابًًَی
اتتیبس سٍیِ ای ٍ اتتیبس ػبصهبًی هطشح هی ؿَد.
پييذیزش; ساثیٌااؼَى ٍ ثشٍهااجی ( )3116ایااي گًَااِ ثیاابى
هی وٌٌذ وِ همبٍهت دس ثشاثش اكالحبت اص خبًت ثشتای همبهابت
دٍلتی سؤػبی ػبصهبى ّب ثخؾ ّاب ٍ وبسوٌابى هوىاي اػات
ثضسگتشیي هبًغ اخشا ٍ پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی خذیاذ اص لجیال
ثَدخِ سیضی ثش هجٌبی ػولیبت ثبؿٌذ .ػبهل پزیشؽ دس ػِ خٌجِ
هَسد ًیبص اػت; خٌجِ ػیبػی خٌجِ هذیشیتی ٍ خٌجِ اًگیضؿی.
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فٌی

3.73

1.79

یَاًبیی

3.67

1.69

لبًًَی

3.64

1.77

سٍیِ

3.56

1.87

اختیار
ػبصهبًی

3.56

1.82

اتتیبس

3.58

1.74

ػیبػی

3.78

1.79

هذیشیتی

3.71

1.88

یافتِ ّای پضٍّص
آهار تَصیفی ٍاستٌباطی

ًتبیح آهبس یَكیفی ًـبى داد اص ثیي یؼاذاد  281پشػاـٌبهِ
یَصیغ ؿذُ  91دسكذ (ً 247فش) اص ًوًَِ آهبسی هشد ٍ 31دسكذ
(ً 45فش) آًْب صى ّؼتٌذ ّوچٌیي ثیـتش اػضبی ًوًَِ آهبسی (
6335دسكذ) ثیي  37یب 46ػبل ػي داؿتٌذ .ثیـتش اػضبی ًوًَِ
آهبسی ( 663:دسكذ) داسای یحلیالت لیاؼبًغ ثَدًاذ ٍ ًْبیتاب
اوثشیت پؼت ػبصهبًی هَسد ثشسػی ( 5835دسكاذ) وبسؿٌبػابى
ثَدُ اػت.
ًتبیح ًگبسُ فَق ًـبى هی دّذ وِ دس یوابم فشضایبت هماذاس
تی دٍ هؼٌی داس هی ثبؿذ لزا وٌیي ًتیدِ گیشی هی ؿاَد واِ
پبػخ ّب ثِ گضیٌِ ّبی ػَاالت داسای پشاوٌذگی یىؼبًی ًجَدُ ٍ
پبػخ ّب دس یه خْت داسای ؿیت هی ثبؿٌذ .ثشسػی هیبًگیي ّب
ًـبى هی دّذ وِ ایي فشاٍاًی ثِ ػوت تیلی ون ٍ ون هی ثبؿذ
لزا دس یوبم هَاسد فشضیِ ّبی پظٍّؾ سد هی ؿَد.
فزضييیِ اصييلی اٍل ٍ فزضييیات فزعييی 6-3 ٍ 3-3 ،3-3
پضٍّص

ًتبیح فشضیِ اٍل ٍ فشضیبت فشػی هشیجط ثب آى ًـبى داد واِ
ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس یَاًبیی الصم ثشای اخشای ثَدخِ سیضی
ػولیبیی سا ًذاسد .ثشسػای یَاًابیی اص خْات اسصیابثی ػولىاشد
ًیشٍی اًؼبًی ٍ یَاًبیی فٌی هَسد ثشسػی لشاس گشفت.

پذیزش
اًگیضؿی

3.49

1.89

پزیشؽ

3.66

1.74

ایي ًتبیح ّوؼَ ثب ًتبیح پظٍّؾ ّابی دیگاش ثاِ طاَس هثابل
هحوااَدی دس ػاابل ً 2495ااـبى داد وااِ ثیااي پیاابدُ ػاابصی
ثَدخِ ثٌذی ػولیبیی ثب ػَاهل هذیشیتی اسیجب هؼٌی داس ٍخاَد
داسد ٍ هـىالت پیبدُ ػبصی ثَدخِ ثٌاذی ػولیابیی ثاِ یشییات
ؿبتق ّبی ػٌَاى ؿذُ صیش;
 )2ػَاهل فٌی ٍ فشایٌذی
 )3ػَاهل اًؼبًی
 )4ػَاهل هحیطی
ثب ػَاهل هذیشیتی هشیجط هی ثبؿٌذ.
ّوچٌیي پَس صهبًی ٍ ًبدسی دس پظٍّـی ػبل  24:2ثب ػٌَاى
ثشسػی هَاًغ اػتمشاس ثَدخِ سیاضی ػولیابیی دس ػابصهبى ّابی
هٌبطك آصاد یدبسی -كٌؼتی ایشاى ًاـبى دادًاذ واِ ًابیَاًی دس
اسصیبثی ػولىشد ٍ ًبیَاًی ًیشٍی اًؼبًی اص هَاًاغ ػواذُ اػاتمشاس
ثَدخِ سیضی ػولیبیی هی ثبؿٌذ .
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ًگارُ ( .)3آصهَى ًبپبساهتشیه تی دٍ ثِ هٌظَس آصهَى فشضیبت پظٍّؾ
هتغیزّای تحقیق

تَاًایی

اختیار

پذیزش

سیز هقیاط

فزضیِ

آسهَى خی دٍ

هعٌی داری

ًتیجِ آسهَى

ًتیجِ گیزی

اسصیبثی

فشػی 2-2

88.64

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

اًؼبًی

فشػی 3-2

85.44

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

فٌی

فشػی 4-2

219.13

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

یَاًبیی

اكلی 2

:4.23

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

لبًًَی

فشػی 2-3

:2.29

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

سٍیِ

فشػی 3-3

67.:5

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

ػبصهبًی

فشػی 4-3

7:.54

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

اتتیبس

اكلی 3

82.28

1.13

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

ػیبػی

فشػی 2-4

218.64

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

هذیشیتی

فشػی 3-4

98.12

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

اًگیضؿی

فشػی 4-4

48.65

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

پزیشؽ

اكلی 4

5:.52

1.112

یفبٍت ٍخَد داسد

سد فشضیِ

فزضیِ اصيلی دٍم ٍ فزضيیات فزعيی 6-3 ٍ 3-3 ،3-3
پضٍّص

ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس اتتیبسات لبًًَی اتتیبس سٍیاِ ای
ٍ اتتیبس ػبصهبًی الصم ثشای اخاشای ثَدخاِ سیاضی ػولیابیی سا
ًذاسد .ثِ ًظش هی سػذ ثاش اػابع ًظاشات وبسؿٌبػابى لَاًیاي
هبلیبت ّبی هؼتمین لبًَى ثشًبهِ ٍ ثَدخاِ لابًَى هحبػاجبت
ػوَهی ٍ لبًَى ثشًبهِ پٌدن یَػؼِ ثشای ثَدخِ سیضی ػولیبیای
دس ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس ّوؼَ ٍ دس یه ساػتب ًوی ثبؿٌذ.
ّوچٌیي ثِ ًظش هی سػذ وِ لَاًیي الصم ثشای یاؼْیل اخاشای
ثَدخِ پیؾ ثیٌی ًـذُ ٍ ضوبًت اخشایی الصم ٍ ًظابست ثاش آى
دس ایي ػبصهبى ٍخَد ًذاسد.
هطبثك ثب »اتتیبس سٍیِ ای« ػٌدؾ ػولىشد ٍ اػتفبدُ ثبلمَُ
اص اطالػبت ػولىشد اغلت دس فشایٌذ ّبی ثَدخاِ هَخاَد هاَسد
غفلت ٍالغ هی ؿَدً .تبیح پظٍّؾ حبضش ًاـبى های دّاذ واِ
سٍیِ ّبی هبلی سٍیِ ّبی وٌتشل ثَدخاِ خابسی ٍ سٍیاِ ّابی
ثَدخِ سیضی خبسی دس ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس یىاؼَ ٍ یاه
خْت ًیؼتٌذ.
اگش اتتیبسّبی الصم ٍاگزاس ؿَد ٍ ثِ هذیشاى اخبصُ دادُ ؿَد
وِ یلوین ّبیی دس هَسد اػتخذام ثَدخِ سیضی گضاسؽ گشی ٍ
لذست یلوین گیشی داؿتِ ثبؿٌذ ثَدخِ ػولیابیی ثاِ كاَست
اثشثخؾ یش اخشا هی ؿَد (وتل .)2::3

ًتبیح پظٍّؾ حبضش حبوی اص آى اػات واِ ػابصهبى اهاَس
هبلیبیی وـَس اص اتتیبسات الصم دس اخاشای ثَدخاِ ٍ اػاتفبدُ اص
اطالػبت ػولىشد دس ػبصهبى ثشتَسداس ًجَدُ ٍ ؿاتبة ٍ ػاشػت
الصم ثشای اخشای ثَدخِ آصادی ػول ٍ اًؼطبف الصم ٍ ّوبٌّگای
ٍ یىپاابسوگی ثیااي ٍاحااذ ّاابی ػاابصهبى ثااِ هٌظااَس اخااشای
ثَدخِ سیضی ػولیبیی ٍخَد ًذاسد.
فزضیِ اصلی سَم پضٍّص ٍ فزضيیات فزعيی ٍ3-6 ،3-6
 6-6پضٍّص

ػبصهبى اهَس هبلیابیی واـَس پازیشؽ ػیبػای هاذیشیتی ٍ
اًگیضؿی الصم ثاشای اخاشای ثَدخاِ سیاضی ػولیابیی سا ًاذاسد.
یؼذادی اص كبحجٌظشاى یأویذ هی وٌٌذ وِ ػیبػاتوذاساى اغلات
دس همبثل اػتفبدُ اص اطالػبت ػولىاشد دس یالویوبت یخلالی
همبٍهت هی وٌٌذ وَى یه وٌیي اطالػبیی آػیت پزیشی آًْاب
سا دس ثشاثش هشدم افضایؾ هی دّذ .ثشسػیّب ًـبى های دّاذ واِ
پزیشؽ ثَدخِ سیضی ػولیبیی اص خبًت هاذیشاى ثاِ تالَف دس
اسیجب ثب اػتفبدُ اص اطالػبت ػولىشد دس یلوین گیشی هذیشیتای
ٍ ایدبد طشح ّبی اًگیضؿی اػبػی اػت.
ًتبیح پظٍّؾ حبضش ًاـبى های دّاذ واِ دس ثؼاذ پازیشؽ
ػیبػی همبهبت ػیبػی اطالػبت حبكل اص ػولىشد ػبصهبى اهَس
هبلیاابیی وااـَس سا لبثاال اطویٌاابى ًذاًااؼتِ ٍ آًْااب سا دس
یلوین گیشی ّبی تَد ثِ وبس ًوی گیشًذّ .وچٌیي آًْب

دٍ فصلٌاهِ حسابداری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،3پاییش ٍ سهستاى/6

ثَدخِ سیضی ػولیبیی سا ثؼٌَاى سٍؿی هٌبػت ثشای ثَدخِ سیضی
ػولیبیی ًپزیشفتِ اًذ .دس حیطِ پزیشؽ هذیشیتی ًایض ٍضاغ ثاِ
ّویي هٌَال ثَدُ ٍ ثِ ًظش هی سػذ ثِ هذیشاى ػبصهبى اتتیبسات
الصم خْت یلوین گایشی ٍ اػاتمالل هاذیشیتی خْات اخاشای
ثَدخِ سیضی ػولیبیی ٍاگزاس ًاـذُ اػات .دس حیطاِ پازیشؽ
اًگیضؿی هی یَاى ایٌگًَِ ثیبى واشد واِ ػٌبكاش ٍ طاشح ّابی
یَثیخی ٍ اًگیضؿی دس ػیؼتن اسصیابثی ػولىاشد ثاشای یاـَیك
هذیشاى ٍ وبسؿٌبػبى دس اخاشا یاب ػاذم اخاشای ثَدخاِ سیاضی
ػولیبیی ٍخَد ًذاسدّ .وچٌیي ًظبم حمَق ٍ هضایابی هٌبػات ٍ
طشح ّبی یـَیمی ٍ یٌجیْی ثشای ػولىشد هٌبػت ٍ ًبهٌبػت دس
ثشًبهِ ّبی هلَة دس ػبصهبى اهَس هبلیبیی واـَس ٍخاَد ًاذاسد.
ًْبیتب هی یَاى گفت وِ آهَصؽ ّبی الصم دس ساثطاِ ثاب واؼت
ؿٌبتت ٍ هْبست ّبی الصم خْت اخشای ثَدخِ سیاضی ػولیبیای
اسایِ ًـذُ اػت.
بحث ٍ ًتیجِ گیزی
یحمیك حبضش ثِ دًجبل پبػخ ثِ ایاي ػاَال اػات واِ آیاب
ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس یَاًبیی اتتیبس ٍ پازیشؽ الصم ثاشای
اخشای ثَدخِ سیضی ػولیابیی سا داسد؟ ًتابیح فشضایبت یحمیاك

فشضیِ ػَم; ػبصهبى اهَس هبلیبیی وـَس پزیشؽ ػیبػی
هذیشیتی ٍ اًگیضؿی الصم ثشای اخشای ثَدخِ سیاضی ػولیابیی سا
ًذاسد .لزا پیـٌْبد هی ؿَد;
الف) هٌبثغ هبلی وابفی خْات ایدابد اًگایضؽ دس پازیشؽ
اخشای ثَدخِ سیضی ػولیبیی دس لَاًیي ثَدخِ هٌظَس گشدد.
ة) ثب ثبالثشدى اسیمبی ػولىشد هی یَاى پازیشؽ ػیبػای ٍ
هذیشیتی سا فشاّن وشد.
ج) اص طشح ّبی یـَیمی حمَق ٍهضایبی هٌبػت ٍآهاَصؽ ٍ
هْبست الصم خْت اسیمبی پزیشؽ اًگیضؿی دس وبسوٌابى ػابصهبى
اهَس هبلیبیی وـَس اػتفبدُ گشدد.
ّوچٌیي پیـٌْبدات ثشای یحمیمبت آیی ػجبسیٌذ اص; ثشسػی
ساّىبسّبی اسیمبی یَاًب ی ػابصهبى اهاَس هبلیابیی واـَس خْات
اخشای هَثشیش ثَدخِ سیضی ػولیبیی ثشسػی هَاًغ پزیشؽ وِ اص
حیث ػیبػی هذیشیتی ٍاًگیضؿی ٍ سفغ ایي هَاًغ خْت اسیمابی
پزیشؽ ػبصهبى اهَس هبلیبیی خْت اخشای هَثشیش ثَدخِ سیاضی
ػولیبیی ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی آهابسی خذیاذ هبًٌاذ هؼابدالت
ػبتتبسی ٍیحلیل ویفی ثشای یحلیل ًتبیح.
هٌابع


ًـبى داد وِ;
فشضِ اٍل; ػبصهبى اهاَس هبلیابیی واـَس یَاًابیی اسصیبثای
ػولىشد ًیشٍی اًؼبًی ٍ فٌی الصم ثاشای اخاشای ثَدخاِ سیاضی



ػولیبیی سا ًذاسد .لزا پیـٌْبد هی ؿَد;
الف) اصسٍؽ ّب ٍؿبتق ّبی كاحی ٍهٌبػات ثاِ هٌظاَس
اسیمبی یَاًب ی ػبصهبى اػتفبدُ گشدد.
ة) ثب اػتفبدُ اص وبسؿٌبػابى هابلی تاجشُ دس صهیٌاِ ّابی
اكالح ػیؼتن ّبی حؼبثذاسی ػٌدؾ ػولىشد ٍآؿٌب ثِ لَاًیي
هبلی ًیشٍی اًؼبًی الصم یبهیي گشدد.
فشضیِ دٍم; ػبصهبى اهَس هبلیبیی واـَس اتتیابسات لابًًَی
اتتیبس سٍیِ ای ٍ اتتیبس ػبصهبًی الصم ثشای اخشای ثَدخِ سیاضی
ػولیبیی سا ًذاسد .لزا پـٌْبد هی ؿَد;
الف) لَاًیي خذیذ ثشای اػطبی اتتیبسات خْت اخشا ًظابست
ٍ ضوبًت اخشا ی دس ػبصهبى اهَس هبلیبیی واـَس پیاؾ ثیاٌی ٍ
هلَة گشدد.
ة) ٍحذت سٍیِ دس اثؼبد هبلی ٍ اخشا ی ػبصهبى ایدبد گشدد.
ج) اتتیبسات الصم دس اخشا ٍ اػتفبدُ اص اطالػبت ػبصهبى اهَس
هبلیبیی واـَس اػطاب ٍّوچٌیاي ّوابٌّگی ٍیىپابسوگی ثیاي
ٍاحذّبی هختلف ػبصهبى هٌظَس گشدد.
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آرس ػبدل؛ داًبیی فاشد حؼي؛ الَاًی ػایذهْذی.)24:2( .
سٍؽ ؿٌبػی پاااظٍّؾ ویفی دس هذیشیت; سٍیىشدی خبهغ
یْشاى; اًتـبسات كفبس اؿشالی.
اسدوابًی ػاؼیذ؛ ؿابّی طابّشُ؛ فشخابم سػاتن؛ فبطوااِ
هَػی ًظاد .)2499( .ثَدخِ سیضی ػولیبیی ٍ وبلؾ ّبی آى
دس ایشاى .حؼبثذاس سػوی ؿوبسُ  32ف.257-252
اػؼذی هحوَد؛ اثشاّیوی هحؼي؛ ثبثبؿبّی خجبس.)2496( .
ؿٌبػبیی هَاًغ اػتمشاس ثَدخِ ػولیبیی دس گوشن خوْاَسی
اػالهی ایشاى ثش اػبع هذل ؿِ .دٍهیي وٌفشاًغ ثیي الوللی
ثَدخِ سیضی ػولیبیی .یْشاى;  2: ٍ 29اسدیجْـت هبُ.
ثبثبخبًی خؼفش؛ سػَلی هْذی .)24:1( .ؿٌبػابیی هَاًاغ ٍ
هـىالت هَخَد دس اػتمشاس ًظبم ثَدخِ سیاضی ػولیابیی دس
دػتگبُ ّبی اخشایی وـَس .دٍ فللٌبهِ پظٍّؾ ّبی یدشثای
حؼبثذاسی هبلی ؿوبسُ اٍل ف.61-43
پَسصهبًی صّشا؛ ًبدسی ثبثه .)24:2( .ثشسػی هَاًغ اػاتمشاس
ثَدخِ ػولیبیی دس ػبصهبىّبی هٌبطك آصاد یدبسی  -كٌؼتی
ایشاى .فاللٌبهِ حاؼبثذاسی ػاالهت دٍسُ اٍل ؿاوبسُ اٍل
ؿوبسُ پیبپی( )2ف.27-2
حؼي آثبدی هحوذحؼي؛ ًدبسكشاف ػلیشضب .)2497( .هذل
خبهغ ًظبم ثَدخِ سیضی ػولیابیی یْاشاى; اًتاـبسات هشواض
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