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 يمال يرانمد يريگ يمتصم يفيتدر ك يتعهد ينقش استقرار حسابدار
  )يغرب يجاناستان آذربا يشكزدانشگاه علوم پ: مطالعه موردي(

  
  

  2مرام عسكر پاك /1علي اسلوب             

      
  

رو، به نظر  از اين. ندا هاي دولتي به سمت استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري حركت كرده در كشور ما، برخي سازمان: مقدمه
 ثيرگذارأهاي مبتني بر اين اطالعات ت گيري تواند بر اطالعات مالي و تصميم حسابداري دولتي مي رسد كه مبناي مورد استفاده در مي
 پژوهش. اي در تخصيص منابع شود بندي، موجب تغييرات عمده بيني و بودجه و در صورت گزينش آن به عنوان مبناي پيش باشد

ي غرب يجاناستان آذربا يشكزعلوم پ يمال يرانمد يريگ يمتصم يفيتدر ك يتعهد ينقش استقرار حسابداربررسي  به دنبال حاضر
  .است

ها توصيفي و از نظر شيوه  ها كمي، از نظر نحوه گردآوري داده از نظر هدف كاربردي، از نظر نوع داده پژوهش: روش پژوهش
) N= 250(ي غرب يجاناستان آذربا يشكزعلوم پ يمالعه آماري در اين تحقيق شامل مديران جام. است) يابي زمينه(اجراء پيمايشي 

گيري تصادفي  با استفاده از روش نمونه) نفر مديران مياني 144نفر مديران ارشد و  42(نفر  186لذا در اين پژوهش تعداد . باشد مي
هاي آمار توصيفي  ها از شاخص در تحليل داده. آوري گرديد الزم جمع هاي اي انتخاب و پرسشنامه استاندارد بنار، پخش و داده طبقه

  .چون خي دو استفاده شده است و در بخش استنباطي از آزمون آمار ناپارامتريك هم... چون ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد و 
 ياتيبودجه عمل نيتدو، مرتبط با 571/65رابر بگويي  پاسخ تيقابلهاي مرتبط با  ي توزيع فراواني مقدار خي دو مقايسه :ها يافته
ي برابر مال رانيمد نهيبه يها يريگ ميتصمو مرتبط با  097/36ي برابر واقع هاي نهيتمام شده و هز يبها، مرتبط با 760/37برابر 
  .باشند معنادار مي  ≥01pباشد كه همگي در سطح  مي 080/18

 ،گويي پاسخچون قابليت  هاي آن هم ي و مولفهمال يرانمد يريگ يمتصم يتيفدر ك يتعهد يحسابداربطور كلي : گيري نتيجه
  .ي موثر استمال رانيمد نهيبه يها يريگ ميتصمي و واقع هاي نهيتمام شده و هز يبهاي، اتيبودجه عمل نيتدو

  .، بهداشت و درمانيمال يرانمد ،گيري يري، تصميمگ يمتصم يفيتكحسابداري تعهدي،  :ها كليد واژه
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  مقدمه
ها،  يتشدن فعال يچون تخصص يدر جهان امروز عوامل

 يازهايتنوع ن ييرات فناوري،وسعت و سرعت در تغ
ها در جوامع مختلف، گسترش روزافزون  انسان

 يازهايتر شدن ن يچيده، باعث پ...ي وهاي رقابت يوهش
يند فرا يريت،بشر شده است به طوري كه مد

ناگون آنان گو يازهايبخش ن يتسازي رضا برآورده
به عنوان  موجود شده يفهاي تعر توسط سازمان

هاي  يتهمراه با عدم قطع يز،اي چالش برانگ مسئله
 يتموفق يف،تعر يناساس ا بر .شود يفراوان مطرح م

شده  يينبه اهداف تع يابيسطح دست يهبر پا يزسازمان ن
 شرايطي، چنين در. ]1[گرفت خواهد قرار ارزيابي مورد

 محدود منابع از مؤثرتر و بهينه ادهمنظور استف به

 عالقه انديشمندان مورد پيش از بيش كه آنچه موجود،

 است، شده واقع فناوري و علم عرصه گران پژوهش و

 نوين رويكردهاي و ها ديگر روش يافتن واقع، در

 يابي دست احتمال بتوان كه طوري به است، جايگزين

 ديمن رضايت حصول جهت در شده اهداف تعريف به

 توسط مطرح شده نيازهاي كردن برآورده نيز و ها انسان

 سازمان وري بهره نحوي به تا كرد حداكثر را آنان

 به توانند مي كه عواملي تمامي بين در .يابد افزايش

 سازمان تأثيرگذار يك عملي نتايج و رفتار در نحوي

 به را اي ويژه جايگاه» سازمان يعملكرد مال«باشد، 

ارتباط، مطالعه و  ينا در .است دهدا اختصاص خود
تواند  يسازمان م يمال يرسيستمز يندهايتمركز بر فرا

كارآمد براي  ييها راه حل يافتنجهت  مؤثر در يگام
از جمله . مالي سازمان باشد مرتفع كردن مسائل

بر  يژهسازمان به و يتواند بر عملكرد مال يمواردي كه م
 يدگاهد سازمان، از يج عملياتيعملكرد و نتا

سامانه حسابداري گيري مديران تأثيرگذار باشد  تصميم
دهد كه هدف  يها نشان م پژوهش]. 2[است آن سازمان

آوردن اطالعات مربوط به  ي فراهممال يها صورت يكل
 ينةزم كنندگان در يازهاي استفادهمنظور برآوردن ن

توان  يم يقت،در حق. است يمقتض هاي يريگ تصميم
 را ديگر اهداف ية، كه كليردف فراگرا ه يريگ يمتصم

 حسابداري. گرفت نظر در دهند، مي قرار تأثير تحت

 رويدادها، به و مبادالت مالي آثار تعهدي، در واقع

 يا پرداخت دريافت زمان به توجه بدون و وقوع هنگام

 يگر،عبارت د به]. 3[شود مي شناسايي نقد، وجوه
 دريافت طعها در مق ينهدرآمدها در موقع تحقق و هز

ارسال  زمان نظر و بدون توجه به كاال و خدمات مورد
و ثبت  شناسايي پرداخت وجوه مربوط، ياصورت حساب 

 ي،نقد حسابداري برخالف ين،چن هم .شوند يم
 يافشا ي شاملتعهد يحسابدار در يگر گزارش

، )فيزيكي و يمال( ها ييدارا يةاطالعات مربوط به كل
، ها ييدارا خالص ،)و بلندمدتمدت  كوتاه( ها يبده يةكل

ها و  يژه، هزينهحقوق صاحبان سهام، ارزش و
 يد حسابداريگرچه تأك يگر،د ياز سو. درآمدهاست

نقد است،  و نه فقط وجوه ها ييدارا يةبر كل يتعهد
 يكامل اطالعات مستندات حاصل از نظام مذكور شامل

كه  يا گونه به هست يزن ينقد هاي يانجر ةدربار
 ينفك مجموعةوجوه نقد جزء ال هاي يانصورت جر

 حسابداري شده در نظام يمتنظ يمال يها صورت

توجه داشت كه تفاوت  يدبا. آيد مي شمار به تعهدي
در زمان  ي،و تعهد ينقد ي حسابداريمبان يانم ياصل

مذكور،  ياست و مقطع زمان ي نهفتهمال يدادهايثبت رو
 ].4[داردآن  هاي يمو تصم يريترا در مد ياتينقش ح

 در اطالعات سعيدي در پژوهشي نشان داد كه كمبود

 كيفيت در بودجه تفريغ چگونگي خصوص

 يا مقننه و اجرايي از اعم گيري مسئوالن تصميم

در پژوهشي  غالمپورو  الماسي]. 5[است موثر نظارتي
نقش قوانين و مقررات محاسباتي و تحت عنوان 

گويي  پاسخسيستم حسابداري تعهدي در ارتقاء ظرفيت 
كه قوانين و مقررات محاسباتي و سيستم دادند نشان 

گويي  ظرفيت پاسخ ءحسابداري تعهدي در ارتقا
حساب عملكرد نقش بسزايي دارد، ولي اطالعات  صورت

گوي انتظارات  حساب عملكرد، پاسخ مندرج در صورت
اما طي . حساب نيست كنندگان از اين صورت استفاده
اي اطالعاتي اين هاي اخير، در محتو سال

بابائيان در  .]6[حساب، بهبود حاصل شده است صورت
 حسابداري سامانه از مندي بهره ميزان تأثير بررسي

 سازماني نشان وري بهره سطح بهبود كامل بر تعهدي
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 اقتصادي صرفه و كارايي، اثربخشي بهبود كه داد

 ناجا مطالعات و ها پژوهش سازمان گوناگون هاي فعاليت

 بواسطه آنها سازي است كه فراهم شرايطي نيازمند

 نخواهد ميسر نقدي چندان حسابداري از سامانه استفاده

 تعهدي حسابداري سامانه بود در اين ارتباط اجراي

 تواند مي ناجا مطالعات و ها پژوهش سازمان در كامل

 به سازمان گويي پاسخ ارتقاي سطح در مؤثر گامي

]. 7[باشد آنان يشايسته نيازها تأمين و نفعان ذي
 حسيني و همكاران در پژوهشي تحت عنوان مقايسه

 اطالعات و نقدي هاي جريان بر مبتني مالي اطالعات

 بازده بيني پيش در تعهدي حسابداري بر مالي مبتني

 سه ها اطالعات شركت عمر ي به چرخه توجه با سهام

 هاي فعاليت(نقد  وجوه جريان صورت عمده طبقه

 اطالعات با )مالي و تامين گذاري سرمايه عملياتي،

 تعهدي اقالم عملياتي، سود(آنها  با متناظر تعهدي

 تعهدي اقالم گذاري و سرمايه هاي  فعاليت از ناشي

 بازده بيني پيش جهت )مالي تامين هاي فعاليت از ناشي

 ها شركت ي عمر چرخه هاي دوره از هر يك در سهام

 هاي يافته. دادند مورد مقايسه قرار) افول و بلوغ رشد،(

شركت  540از متشكل نمونه يك براساس پژوهش اين
 بهادار اوراق بورس در شده هاي پذيرفته شركت ميان از

 رابطه وجود از ،90 تا 85 هاي سال طي تهران

 سهام بازده و نقد وجوه اطالعات جريان بين داري معني

 در سهام بازده و تعهدي مالي اطالعات چنين هم و

 در اين .دهد مي خبر ي عمر چرخه هاي هدور تمامي

 مشخص وونگ آماري آزمون نتايج كه است حالي

 عمر، ي چرخه از و افول رشد هاي دوره در داد نشان

 جهت تري بيش توان از نقدي هاي جريان اطالعات

 تعهدي به اطالعات نسبت سهام بازده بيني پيش

بلوغ  دوره مورد در موضوع اين عكس و است برخوردار
چوكاكيتي در پژوهشي با عنوان ]. 8[كند دق ميص

هاي نقدينگي، جريان نقدي و حسابداري  كاربرد نسبت
بيني جريان نقدي عملياتي آتي در  تعهدي در پيش

نتايج اين پژوهش نشان داد كه . تايلند را بررسي نمود
توانند جهت  سود، جريان نقدي و اجزاء تعهدي را مي

هاي تايلندي  شركت بيني جريان نقدي آتي در پيش

بيني بهتري  يشپاستفاده شوند و جريان نقدي توان 
عالوه بر اين مدل . نسبت سودهاي تاريخي دارند

و اجزاء تعهدي توان  جريان نقدي و مدل جريان نقدي
چنين  هم. بيني بهتري نسبت به مدل سود دارند پيش

بيني  هاي جريان نقدي قابليت پيش نشان داد كه نسبت
فرانسيس و همكاران در ]. 9[دي آتي را ندارندجريان نق

پژوهش تحت عنوان كيفيت اقالم تعهدي معيار 
تشخيص ابهام موجود در مورد گردش وجه نقد آتي 

ها استراليا نشان دادند كه كيفيت اقالم تعهدي  شركت
گذران به معني نزديكي سود حسابداري  از نظر سرمايه

ضعيف اقالم  بنابراين كيفيت. باشد به وجه نقد مي
شود كه مبهم بودن اطالعات افزايش  تعهدي باعث مي

گذاري نيز در پي آن افزايش  يافته و ريسك سرمايه
 اين از بارتون حاكي تحقيق هاي يافته]. 10[داشته باشد

كارآيي  مديريت باعث تعهدي حسابداري كه است
 براي ها دولت كه كند مي تاكيد شود وي مي منابع

وجوه  مديريت و مدت كوتاه مالي هاي سياست اعمال
 و )نقدي مبناي(نقدي  هاي جريان اطالعات به نقد

 حسابداري اطالعات به منابع بهينه مديريت براي

  ].11[هستند نيازمند تعهدي
نحوه اثرگذاري اطالعات حسابداري بر  ينهدر زم يقتحق
، به يرندگان ذينفعگ يماز تصم يعيوس يفط ياتتصم

اطالعات و ضرورت  يننقش ا يدرك بهتري از چگونگ
با توجه به از سوي ديگر،  .كند يافشاي آنها كمك م

اطالعات حسابداري بر مبناي فرض تعهدي  كه  ينا
نقدي و  ي ارقامگردد، محتواي اطالعات يو ارائه م يهته

و  يكتئور يتر شدن مبان تواند به روشن يتعهدي م
 استانداردهاي كه در وضع يمفروضات ينچن هم
از  .ري كندثكمك مؤ يرد،نظر قرار گ مد يدبداري باحسا

سوي ديگر، اهميت اطالعات حسابداري بر كسي 
ها و ادارات  ها، سازمان پوشيده نيست و اكثر شركت

بخاطر الزامات قانوني و نيز تبليغ ساير كاربردهاي 
هاي  اطالعات حسابداري، دست به استقرار سيستم

ستقرار شامل طراحي و اين ا. اند اطالعات حسابداري زده
هاي زيادي را  باشد، و عموماً هزينه ها مي اجراي سيستم

بنابراين از اطالعات . ها تحميل نموده است بر شركت
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 ينبر ا]. 12[تهيه شده اين سيستم بايستي استفاده گردد
متعددي كه  يهاي جهان اساس و با توجه به وجود نمونه

اجراي از  يبخش يج رضايتدهنده حصول نتا نشان
، مسئله هاست  سامانه حسابداري تعهدي در سازمان

سؤال است كه در  ينپژوهش حاضر، پاسخ به ا ياصل
 حسابداري تعهدي يكرداز رو يا استفادهآ ي،كنون يطشرا
يري گ يمتصمبر كيفيت تواند به طور معناداري  يم

  ي تأثير بگذارد؟شكزدانشگاه علوم پمديران مالي 
  

  روش پژوهش
با توجه به مبناي نتيجه، كاربردي، با  پژوهش حاضر

توجه به نوع هدف، توصيفي، به لحاظ نوع داده ها، 
كمي، به لحاظ مبناي كنترل محقق جزو گروه تحقيقات 

و به لحاظ مبناي روش نيز جزو تحقيقات  غير آزمايشي
  . باشد پيمايشي مي

جامعه آماري شامل كليه مديران مالي  پژوهش اين در
استان  يشكزدانشگاه علوم پ) و ميانيمديران ارشد (

باشد كه حجم كامل آنها برابر نفر  ي ميغرب يجانآذربا
250 N= )50  نفر مديران  200نفر مديران ارشد و
با توجه به حجم جامعه، به منظور . باشد مي) مياني

برآورد حجم نمونه انتخاب شده از جدول كوكران 
استفاده از  رو، در اين پژوهش با از اين. استفاده شد
اي تصادفي، كه طبقات را نوع  گيري طبقه روش نمونه

اي به  دهند، نمونه تشكيل مي) ارشد يا مياني(مديران
نفر مديران  144نفر مديران ارشد و  42(نفر  186حجم 
  .انتخاب گرديد) مياني

آوري اطالعات  به منظور جمع: آوري اطالعات ابزار جمع
كه توسط بنار براي انجام  اي  در اين پژوهش از پرسشنامه

ارشد تدوين شده استفاده گرديده  نامه كارشناسي پايان
سؤال بسته پاسخ از نوع  20شامل   پرسشنامه]. 13[است

نيز   در اين پرسشنامه. باشد اي ليكرت مي پنج درجه
هاي مختلف خيلي  دهندگان نظرات خود را از مقوله پاسخ

   هاي پرسشنامه همؤلف. كنند زياد تا خيلي كم بيان مي
 ريزي گويي، بودجه پاسخ شامل چهار مقياس قابليت

شفافيت (هاي واقعي  عملياتي، بهاي تمام شده و هزينه
 آلفاي بنار مقدار. باشد گيري مي و تصميم) اطالعات

 را  پرسشنامه اين پايايي گيري اندازه ابزار براي كرونباخ

 سيارپايايي ب دهنده نشان كه آورده است بدست 96/0

  نتايج مربوط به پايايي پرسشنامه. است  پرسشنامه باالي
است كه شواهد كافي براي اجرا در / 80در اين پژوهش 
  .دهد اختيار قرار مي

 هاي داده تحليل به منظور: ها روش تجزيه و تحليل داده

 روش گرفتن نظر در با اين تحقيق در شده، آوري جمع

پيمايشي است از آمار  -كه توصيفي  تحقيق انجام
بدين منظور در . توصيفي و استنباطي استفاده شده است

ها از جدول توزيع  بخش توصيفي براي تحليل داده
و به منظور آزمون ... فراواني، ميانگين، واريانس

هاي پژوهش با توجه به اين كه آزمون  فرضيه
آزمون  رو، از نرمال بود از اينك كلموگروف اسميرنف غير

در  سهولت براي. استفاده شد... ناپارامتريك خي دو 
نسخه   SPSS افزار نرم از آماري فنون از اين استفاده

 .شده است گيري بهره 20

  
  ها يافته

نفر بوده كه پس از  186نظر در اين تحقيق  نمونه مد
درصد از  10تقريباً   پرسشنامهها از طريق  دادهآوري  جمع

رگشت داده نشدند يا قابل تحليل ها يا ب  پرسشنامه
ها قابل تحليل   رو، تعداد كل پرسشنامه نبودند از اين

تعداد افراد مرد  از اين تعداد .باشد مي  پرسشنامه 175
درصد  26نفر و  46درصد و زنان  74نفر و  129
نفر و  39چنين از اين تعداد مديران ارشد  باشند هم مي
 درصد 78و  نفر 136درصد و مديران مياني  22
فوق ديپلم افرادي كه مدرك تحصيلي آنها . باشند مي
درصد، فوق % 42نفر و  74، ليسانس % 21نفر و 37

افرادي ( نامشخص و% 36نفر و  62ليسانس و باالتر 
نفر و  2) اند ي خود را مشخص نكردهليمدرك تحص كه
 5تعداد افرادي كه سابقه آنها چنين  است هم درصد 1

نفر و  57 سال10-6، % 1نفر و 2باشد  مي سال و كمتر
سال و 15،  و%41نفر و  72 سال 15-11درصد، % 33

 افرادي كه( نامشخص درصد و  22نفر و  38 به باال
نفر و  6) اند خود را مشخص نكردهسابقه خدمت 

  .دهند از كل نمونه را تشكيل ميدرصد 3
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ها آمده  در بخش توصيفي، آمار توصيفي مربوط به مولفه
با توجه به نتايج حاصل، ميانگين قابليت است 
، 5829/18، تدوين بودجه عملياتي 9714/22گويي پاسخ

و  7771/10هاي واقعي  بهاي تمام شده و هزينه
. باشد مي 7086/19هاي بهينه مديران  گيري تصميم

هاي آمار توصيفي نيز به تفكيك در جدول  ساير شاخص
  )1جدول . (آمده است 1شماره 

هاي بدست آمده براي  نرمال بودن داده براي آزمون
اسميرنوف  - متغيرهاي تحقيق از آزمون كولموگروف

ها فرض  در آزمون نرمال بودن داده .استفاده شده است
ها از توزيع نرمال تبعيت  صفر چنين است كه توزيع داده

با . كند و فرض مقابل بر خالف اين امر داللت دارد مي
از  كمترها  ري تمامي دادهدا سطح معنياينكه توجه به 

توان گفت كه توزيع  رو مي بوده است، از اين 05/0
هاي تحقيق  هاي بدست آمده از پرسشنامه داده
ها  به همين منظور براي آزمون فرضيه. نرمال استغير

كامل نتايج . توان استفاده نمود پارامتريك مينااز آمار 
 2شماره اسميرنوف در جدول  - آزمون كولموگروف
  )2جدول ( .نشان داده شده است

براي بررسي فرضيات پژوهش از آزمون آماري خي دو 
)x2 (رو، نتايج حاكي از آن است كه  استفاده شد از اين

هاي مرتبط با  ي توزيع فراواني مقدار خي دو مقايسه
 نيتدو، مرتبط با 571/65برابر گويي  پاسخ تيقابل

تمام شده  يهاب، مرتبط با 760/37برابر  ياتيبودجه عمل
و مرتبط با  097/36ي برابر واقع هاي نهيو هز
 080/18ي برابر مال رانيمد نهيبه يها يريگ  ميتصم
باشند  معنادار مي  ≥01pباشد كه همگي در سطح  مي

درصد اطمينان  99هاي پژوهش را با  بنابراين، فرضيه
نتايج آزمون فرضيات  3جدول شماره . توان رد نمود نمي

  )3جدول . (دهد مل نشان ميرا بطور كا
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي پژوهش حاكي از آن است كه  بررسي نتايج فرضيه

 گويي پاسخ تياجراي حسابداري تعهدي بر افزايش قابل
دو  بر اين اساس مقدار خي ثير داشته استأت مديران

571/65  =x2 01باشد كه در سطح  ميp≤    معنادار

اجراي حسابداري كه  چنين نتايج نشان داد هم. است
ي مال رانيتوسط مد ياتيبودجه عمل نيتعهدي بر تدو

باشد كه  مي x2=  760/37دو  موثر است و مقدار خي
از سوي ديگر، . معنادار است  ≥01pآن هم در سطح 

 تواند يم يتعهد يحسابدار يجرانتايج نشان داد كه ا
 يسازمان را برا يواقع يها نهيتمام شده و هز يبها
دو  و مقدار خي دينما انبي تر بطور شفاف يمال نرايمد

097/36  =x2 01باشد كه آن هم در سطح  ميp≤  
 يتعهد يحسابدار يجراباشد و در نهايت ا معنادار مي

را  رانيمد نهيبه يها يريگ ميموجبات تصم تواند  يم
است كه  x2=  080/18دو  د كه مقدار خيفراهم ساز

نتايج حاصل  .باشد ميمعنادار    ≥01pآن هم در سطح 
و  الماسي، ]7[از اين پژوهش با نتايج؛ بابائيان

  . باشد سو مي ، هم]11[و بارتون] 5[، سعيدي]6[غالمپور
 گامي تواند مي كامل تعهدي حسابداري سامانه اجراي

 و نفعان ذي به سازمان گويي پاسخ ارتقاي سطح در مؤثر
قوانين و  چنين هم]. 7[باشد آنان شايسته نيازهاي تأمين

مقررات محاسباتي و سيستم حسابداري تعهدي در 
حساب عملكرد نقش  گويي صورت ظرفيت پاسخ ءارتقا

 در اطالعات كمبود از سوي ديگر،]. 6[بسزايي دارد

 كيفيت در بودجه تفريغ چگونگي خصوص

 يا مقننه و اجرايي از اعم گيري مسئوالن تصميم

 ثباع تعهدي حسابداري .]5[است موثر نظارتي

 كه كند مي تاكيد شود وي مي كارآيي منابع مديريت

 و مدت كوتاه مالي هاي سياست اعمال براي ها دولت
 مبناي(نقديد هاي جريان اطالعات به وجوه نقد مديريت

 اطالعات به منابع بهينه مديريت براي و )نقدي

  ]. 11[هستند نيازمند تعهدي حسابداري
جرا و براساس نتايج مزبور و پيشينه پژوهش ا

سازي سامانه حسابداري تعهدي در نظام  پياده
 يجاناستان آذربا يشكزعلوم پحسابداري دانشگاه 

گويي مديران بوده و  ي كه مبني بر قابليت پاسخغرب
بودجه فعلي دانشگاه را به بودجه چنين بتواند مبناي  هم
 يها  نهيتمام شده و هز يبهاي تغيير دهد و اتيعمل
ورت دقيق و شفاف بيان كند و ي دانشگاه را بصواقع

مديران را در اتخاذ تصميمات بهينه و مهم و مؤثر ياري 
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توان نتيجه  بنابراين، مي. رساند امري ضروري است
سازي مبناي حسابداري تعهدي  گرفت كه اجرا و پياده

استان  يشكزعلوم پدر نظام حسابداري دانشگاه 
هاي  يگير ي به بهبود و افزايش تصيميمغرب يجانآذربا

حسابداري (كند و اين امر  مديران در دانشگاه كمك مي
 يفيتكتواند باعث كمك به رشد  مي) تعهدي
با توجه به . در دانشگاه گردد يمال يرانمد يريگ يمتصم

 تعهدي نتايج حاصل از اين تحقيق و اينكه حسابداري
 قابليت( مالي مديران گيري تصميم كيفيت در

 و شده تمام بهاي لياتي،عم بودجه تدوين گويي، پاسخ
) مديران بهينه هاي گيري تصميم و واقعي هاي هزينه

است  موثر غربي آذربايجان استان پزشكي علوم دانشگاه

گردد مبناي حسابداري در نظام   رو، پيشنهاد مي از اين
چنين با توجه  هم. پزشكي به تعهدي كامل تبديل گردد

د، به منظور گرد هاي پژوهش حاضر پيشنهاد مي به يافته
ها در برابر  گويي مديران سازمان افزايش قابليت پاسخ

شهروندان و ساير افراد، وجوه دريافتي بابت اجراي 
ها حسابداري تعهدي را اجرا و  ها و پروژه طرح
به منظور تسهيل در زمينه تدوين . سازي نمايند پياده

بودجه عملياتي و امكان تهيه بودجه عملياتي به صورت 
 هاي هزينه و شده تمام سازي بهاي و شفافمطلوب 

هاي اجرايي، حسابداري تعهدي اجرا و  واقعي دستگاه
  . سازي گردد پياده

 
و  يواقع يها نهيتمام شده و هز يبها ،ياتيبودجه عمل نيگويي، تدو پاسخ تيقابلهاي  مؤلفههاي توصيفي  يافته – 1جدول 

  مالي رانيمد نهيبه يها يريگ ميتصم
  تعداد دامنه انحراف معيار واريانس  ميانه ميانگين ها مؤلفه

 175 8 88163/2 304/8 22 9714/22  گويي قابليت پاسخ

 175 12 97359/2 842/8 18 5829/18  تدوين بودجه عملياتي

 175 7 58233/2 668/6 11 7771/10 هاي واقعي بهاي تمام شده و هزينه

 175 9 94990/2 702/8 19 7086/19 هاي بهينه مديران گيري تصميم

 
 
 

  ها اسميرنوف نرمال بودن داده - آزمون كولموگروف - 2جدول
 نهيبه يها يريگ ميتصم

  رانيمد
تمام شده ويبها
  يواقعي ها نهيهز

تدوين بودجه
  عملياتي

قابليت 
  گويي پاسخ

  

  اسميرنوف - آزمون كولموگروف  581/4 745/1 024/3  503/2
  اريد سطح معني  01/0 01/0 01/0  01/0

  
  
  

  نتايج آزمون خي دو مرتبط با اجراي حسابداري تعهدي: 3جدول

  آزمون  متغيرها
 خي دو

 درجه آزادي
 Sig  

  نتيجه آزمون  تعداد  سطح معناداري

  رد  تاييد
    * 175  01/0 2 571/65  گويي مديران قابليت پاسخ

    * 175  01/0  2  760/37  ياتيبودجه عمل نيتدو
    * 175  01/0  2  097/36  سازمان يواقع يها نهيتمام شده و هز يبها

    *  175  01/0  2  080/18  يمال رانيمد نهيبه يها يريگ ميتصم
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