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 چکيده
 امعهج باشد، می اعتماد قابلیت بر حسابداری مبنای تغییر اثر بررسی پژوهش اين انجام از هدف

 زا نیز تحقیق باشند. نمونه می استان کرمانشاه دولتی های سازمان و ادارات حاضر پژوهش آماری

 از تحقیق انجام برای و 6931 سال یزن تحقیق سال. شده اند انتخاب ها سازمان و ادارات اين بین

يک فرضیه اصلی  دارای پژوهش اين .شده است استفاده 6931 تا 6931 های سال مالی های داده

 Excel  افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزيه و فرضیات آزمون و هشت فرضیه فرعی می باشد. برای

 گفت توان می ها، داده از صلحا نتايج به  توجه با. است شده استفاده 19نسخه  SPSS و

حسابداران و مديران مالی ادارات دولتی شهرستان مالير، معتقد بودند که استفاده از حسابداری 

تعهدی می تواند بهتر از حسابداری نقدی، وضعیت مالی ادارات را گزارش کند. در فرضیه اصلی و 

ر نند، حسابداری تعهدی بهشت فرضیه فرعی که ويژگی کیفی گزارشگری مالی را بررسی می ک

  حسابداری نقدی برتری کمی داشته است.

مبنای حسابداری، حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، قابلیت اعتماد،  :يديکل واژگان

 کیفیت گزارشگری مالی، ادارات و سازمان های دولتی.
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   3 امير مهر افزون ، 2 ، مجتبی رحيميان 1 یزدان رستمی

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور ، عضو وابسته انجمن حسابرسی ايران و انجمن حسابداری ايران،  6

 .ل شرکت پیشگامان حسابداری امرولهمديرعام
 .کارشناس ارشد حسابداری، دبیر آموزش و پرورش 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، ايران، اهواز 9
 

 نام نویسنده مسئول:
 یزدان رستمی

بررسی اثر تغيير مبناي حسابداري بر قابليت اعتماد گزارش هاي مالی 

 ان کرمانشاهدر ادارات وسازمانهاي دولتی است
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 مقدمه
 است، مالی دوره طی مؤسسه نقد وجه پرداخت و دريافت درباره عاتاطال ارايه صرفاً ها گزارش تهیه از هدف نقدی حسابداری روش در

 ملیات،ع مالی آثار گیری اندازه و شناسايی با کار اين که است مؤسسه عملكرد سنجش امكانپذيری غايی ثمره تعهدی حسابداری روش در لیكن

جمع  آن تغییرات و مؤسسه بدهیهای و دارايیها مورد در عاتیاطال روش، اين در. می شود انجام آنها تحقق دوره در مالی رويدادهای و معامالت

 عملكرد ارزيابی امكان نقدی مالی روش نیست. در تأمین قابل حسابداری با وجه هیچ به اطالعات اين پرداخت و دريافت که شود می آوری

 ارتباط تحلیل امكان و ها فعالیت بر مبتنی ندیب بودجه نظام ايجاد خدمات، و ها فعالیت شده تمام قیمت محاسبه امكان سازمان، مديريت

 فرآيندهای بر نقدی مبنای 6911 سال از قبل ندارد وجود ها هزينه با شده انجام فعالیتهای و دارايیها کارگیری به از حاصل منافع بین منطقی

 ود،س ها، هزينه درآمدها، بدهیها، ها، مطالبه مالی حسابهای زمینه در سابق مالی نظام شفافیت عدم به توجه با و بود حاکم بهداشت وزارت مالی

 حوزه در شفافیت افزايش با شد سعی تعهدی مبنای با مالی نوين نظام اجرای با 6911 سال از. نبود فراهم مناسب پاسخگويی امكان ،...( و زيان

 ینهزم در اتكا قابل و جامع اطالعات آوردن فراهم يكی،: دارد کارکرد دو اخیر نظام. شود تقويت و ايجاد پاسخگويی امكان دولتی، مالی مديريت

 بر یمبتن مالی گزارشگری و حسابداری نظام و دولت فعالیتهای بر مؤثرتر و بهتر مالی نظارت برای الزم زمینه ايجاد ديگری، و عمومی دارايی

 دولتی سازمانهای از برخی است، بوده مطرح مالی پاسخگويی تمسؤولی ارزيابی و ايفا در اصلی ابزارهای از يكی عنوان به ديرباز از تعهدی، مبنای

 کرده رکتح کامل تعهدی حسابداری مبنای از استفاده سمت به پاسخگويی، مسؤولیت ارزيابی و ايفا برای الزم تسهیالت کردن فراهم راستای در

 فادهاست مورد حسابداری مبنای که چرا باشد الزم و ریضرو کشور عمومی های بخش در تعهدی حسابداری کامل سازی پیاده میرسد نظر به و اند

  .باشد تأثیرگذار اطالعات اين بر مبتنی های گیری تصمیم مالی اطالعات بر می تواند دولتی، بخشهای در

 

 بيان مساله

 رد مالی الیتهایفع نقش که اين به توجه با و است اقتصادی و صنعتی علمی، های پیشرفت حال در همواره بشری جوامع که عصری در

 واحد هر که طوری به(. 1262 تیكل،) است اساسی نیاز يک حسابداری روز به روز توسعه به نیاز است انكار غیرقابل توسعهای و پیشرفت هر

 اطالعات که آنجا از و می دهد قرار بررسی مورد را حسابداری گزارشهای و اطالعات آينده، مشی خط تعیین و ريزی برنامه منظور به اقتصادی

 کي گذشته، دهه سه شود. در خالصه مالی صورتهای قالب در و شده بندی طبقه و ثبت بايد نیستند استفاده قابل خود خودی به حسابداری

 است انجام حال در حسابداری کامل تعهدی مبنای به نقدی مبنای از تغییر برای ها دولت اکثر وسیله به پیوسته اما آهسته جهانی حرکت

 از تر آگاهانه گیری تصمیم و اطالعات شفافیت افزايش بیشتر، پاسخگويی خواستار نتیجه در تغییر اين(.  1229 کارلین، و 6331 لی،بوکسا)

 کشورهای شامل) کشورها همه ديگر سال چند تا که می شود بینی پیش چنین اين منظور همین به(. 1222 دکنسن،) است عمومی های بخش

 است قدمعت حسابداران بین المللی فدراسیون عمومی خدمات کمیته. کنند استفاده تعهدی مبنای از خود حسابداری مسیست در( توسعه حال در

 دگانکنن استفاده برای مفیدتری و مقايسه قابل موثق تر، مربوط تر، اطالعات نقدی، مبنای با مقايسه در مالی صورتهای تعهدی مبنای که

 به يافتهگی توسعه از سطحی هر در را کشورها همه عمومی خدمات کمیته (1221 عمومی، خدمات یتهکم) می آورد. فراهم مالی صورتهای

 الیم گزارشگری بهبود اهمیت. می کند تشويق عمومی، بخش حسابداری بین المللی استانداردهای از استفاده و تعهدی مبنای سمت به حرکت

 ملل ازمانس توسعه برنامه و آسیا توسعه بانک پول، المللی بین صندوق جهانی، بانک مانند مالی ای منطقه و المللی بین نهادهای طرف از دولتها

 کشورها اين که است اين بر مشروط ها مؤسسه اين مالی کمكهای اغلب اينكه و ،(1229 همپورس،) است شده شناخته رسمیت به نیز 5 متحد

 استانداردهای تدوين کننده هیأت های(.   1223 همكاران، و پینا) ببرند بكار را عهدیت مبنای و داده تغییر را خود حسابداری اطالعاتی سیستمهای

 امر ناي تحقق در و تأکید، عمومی بخش نهادهای غیربازرگانی فعالیتهای حسابداری در کامل تعهدی مبنای از استفاده بر عموماً نیز حسابداری

 انگلیس، نادا،کا استرالیا، آمريكا، کشورهای در عمومی بخش نهادهای غیربازرگانی عالیتهایف حسابداری مبنای تغییر اساس، براين کرده اند؛ تالش

 های زمینه کردن فراهم برای ريزی برنامه و پذيرفته انجام میالدی 32 و 12 های دهه در تعهدی به نقدی از اروپايی کشورهای بیشتر و زالندنو

 اهمیت دهنده نشان اقدامات قبیل اين. است شده انجام يک و بیست قرن ابتدايی سالهای در نیز کامل تعهدی مبنای از استفاده جهت الزم

 ولیتمسئ موقع به و صحیح ايفای اينكه به توجه با حسابداری های نظام پاسخگويی مسئولیت ارتقای در حسابداری مبنای اين بكارگیری

 انعكاس و ساالنه مخارج و درآمدها میزان واقعی اندازه گیری با آن، (6911 رفیعی،) است. عمومی بخش مالی گزارشگری و  ارزيابی و پاسخگويی

 ثبت نحوه در نیز تعهدی يا نقدی مبنای بكارگیری که گفت می توان لذا دارد، ارتباط عمومی بخش نهادهای مالی گزارشهای در آنها کامل

 ارائه. دبو خواهد مؤثر بسیار امری پاسخگويی، مسئولیت دقیق زيابیار و قضاوت امر تسهیل برای خصوصاً دولتی، دستگاههای مالی رويدادهای

 پیش ارقام با ها هزينه و درآمدها واقعی ارقام مقايسه و مالی گزارشهای در دولتی دستگاه های هزينه های و درآمدها خصوص در دقیق اطالعات
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 و رفط بی ناظرين ساير و دولت از اعم کننده نظارت واحدهای هانهآگا قضاوت جهت آنها عملكرد از شفافی تصوير ساالنه، بودجه در شده بینی

 می کند. فرآهم را مزبور گروههای دقیقتر ارزيابی امكان و کرده، ارائه مالی، اطالعات کنندگان استفاده ساير و مستقل

 تدوين به توجه با و ايران اسالمی وریجمه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه 93 ماده در مقرر تكالیف اجرای راستای در

 و ساماندهی ضرورت و تعهدی حسابداری روش بكارگیری لزوم و دولتی های سازمان و ادارات جديد معامالتی و مالی های نامه آيین ابالغ و

 و شرح هب کردن ملحوظ با مالی امور واحد در مسئولیت و کار تقسیم و اختیارات حدود تعیین و سیستمی رويكرد لزوم و ها فعالیت بین تجانس

 بنایم تغییر اثر بررسی عنوان با پژوهش اين فعالیت، هر خاص شرايط و ماهیت دولتی سازمانهای در کامل تعهدی مبنای سازی پیاده توضیح

 پردازد. می استان کرمانشاه دولتی ادارات در اعتماد قابلیت بر حسابداری
 

 مبانی نظري پژوهش

 مبناي حسابداري -1
 از ها و هزينه درآمدها ثبت زمان حسابداری، نظر از ها. هزينه و ثبت درآمدها و شناسايی برای مناسب زمان يعنی حسابداری مبنای

 مبنای ديگر، عبارت به آورد. به وجود آن در را تغییراتی حسابداری، نظام دادن قرار تأثیر باتحت است ممكن و است برخوردار زيادی اهمیت

 وصول زمان -6کنیم: اقدام آن براساس و انتخاب ها و هزينه درآمدها ثبت و شناسايی برای را زير زمانی مقاطع از اينكه يكی یيعن حسابداری

 دريافت يا هزينه وجه پرداخت زمان از نظر درآمد، صرف تحصیل يا تحقق يا و هزينه تحمل هنگام به -1هزينه، وجه پرداخت يا و درآمد وجه

 ايجاد يا تحمل به زمان توجه بدون وجه، پرداخت هنگام به و درآمد ياتحقق تحصیل زمان به توجه بدون ، وجه وصول نگامه به -9وجه درآمد،

 هزينه.
 

 انواع مبانی حسابداري -2

 نقدي )کامل( مبناي1-2
 و شناسايی به آنها، مربوط نقد وجه پرداخت هنگام به ها هزينه و نقد دريافت وجه زمان در درآمدها ،()کامل نقدی حسابداری نظام در

 شدن قطعی يا تحقق نظام، اين در استوار است نقد وجه پرداخت يا دريافت بر مذکور نظام که اساس شود می مالحظه پس شوند. می ثبت

 نمی گیرد مدنظرقرار اه هزينه و درآمدها ثبت و شناسايی در است؛ وخدمات عرضه کاال يا دريافت آثار از معموالً که هزينه، وقوع تعهديا و درآمد

 همین ندارد. به خاصی مهارت های حسابداری به نیاز آن کاربرد و فهمیدن زيرا ، است آن شده سادگی ياد مبنای از استفاده مزيت بزرگترين

 سوی از دارند تریکم کمک و آموزش به نیاز آن برای درک حسابداری، مبانی ساير با مقايسه در کنندگان، عموم استفاده و سیاستمداران دلیل،

 شدت به اختیار در منابع درزمینۀ دولت پاسخگويی مسئولیت ارزيابی برای را خواهان توانايی پاسخ ،()کامل نقدی مبنای از استفاده ديگر،

 بزرگترين یويژگ دهد. اين نمی ارائه دولت و بدهیهای دارايیها مديريت چگونگی دربارۀ اطالعاتی گونه نظام هیچ اين زيرا کند، می تضعیف

 .(6936 يانچشمه، عظیمی و باباجانی)آيد  می شمار به ()کامل نقدی محدوديت مبنای
 

 مبناي نقدي تعدیل شده2-2

 اين است آن متفاوت با ها هزينه ثبت و شناسايی نحوۀ در فقط و دارد (نقدی کامل مبنای به بسیاری شباهت شده تعديل نقدی مبنای

شوند.  می ثبت و شناسايی وصول هنگام نظام به دو هر در درآمدها زيرا ، است مشابه درآمدها مورد مبنا در ود هر عمل نحوۀ که معناست بدان

است  پرداخت وجه نقدی مبنای در ها هزينه ثبت و شناسايی برای و کافی الزم شرط تنها شد، مالحظه اين از پیش که گونه همچنین، همان

 هزينه لزوماً پرداختی هر زيرا شود، پرداخت ها می ساير از آن تفكیک و ها هزينه دقیق درشناسايی یاشكاالت موجب نقدی(. اين مبنای )مشابه

 يا کاال قبال تحويل در و است قطعی پرداختهای از يكی که ، هزينه تا شود باعث می شده تعديل نقدی مبنای از استفاده حقیقت، در .نیست

 پرداختها اين  شوند. کامالً متمايز الحساب علی و پرداخت پیش پرداخت، گردان تنخواه تها نظیرپرداخ ساير از ، شود می پرداخت خدمت انجام

 و شناسايی پس شوند. می محسوب دارايی ازاقالم است، نگرديده تحويل آنها به مربوط خدمات يا کاال مادام که و آيند می شمار به غیرقطعی

 -6:زيراست شرح به کافی و الزم شرط دو تحقق مستلزم ، دارد آن تأکید بر نیز ايران عمومی تمحاسبا قانون که مذکور مبنای ها در هزينه ثبت

 .(6936 يانچشمه، عظیمی و باباجانی)قطعی  صورت به وجه پرداخت -1قرارداد اجرای يا خدمت عرضۀ يا کاال تحويل

 

 مبناي نيمه تعهدي3-2
 تعهدی از مبنای ها هزينه ثبت و شناسايی برای است، ()کامل و تعهدی (امل)ک نقدی مبنای دو از ترکیبی واقع در که مبنا اين در

 در اين  شوند. می ثبت و شناسايی وجه آنها، پرداخت زمان به توجه بدون و ايجاد يا تحمل به محض ها هزينه يعنی ، شود می استفاده ()کامل
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 بنا اشخاص، بردرآمد مالیات مانند: درآمدها از برخی رود، زيرا می ارک به (نقدی)کامل مبنای درآمدها، ثبت و برای شناسايی که است حالی

 ثبت و برای شناسايی ()کامل تعهدی مبنای از استفاده که د شو می اين موجب نیستند. گیری اندازه قابل وصول از قبل ، دارند که برماهیتی

 مبنای بر ها هزينه تعهدی، شناسايی نیمه مبنای در که شود می همالحظ بنابراين،.نباشد  پذير عمومی امكان بخش واحدهای درآمدهای کلیۀ

 به مشكالتی توجه شود. با می است مالی دورۀ يک های واقعی هزينه انعكاس همانا که مزبور، مبنای محاسن از تحقق يكی موجب ()کامل تعهدی

 اين در درآمد تحقق از اطمینان کامل حصول ، دارد وجود توسعه درحال کشورهای دولتهای اغلب درآمد کسب فرايند تكمیل زمینۀ در که

 و باباجانی)است  شده متداول کشورها اين از برخی عمومی بخش حسابداری در تعهدی نیمه مبنای از بنابراين، استفاده نیست. میسر کشورها

 . (6936 يانچشمه، عظیمی

 

 مبناي تعهدي تعدیل شده4-2

 ها هزينه آيد؛ شمارمی به عمومی بخش غیر بازرگانی فعالیتهای مبانی حسابداری ترين ناسبم از يكی که شده تعديل تعهدی مبنای در

 درآمدها مذکور، مبنای در که است درحالی اين شوند. می ثبت و شناسايی ايجاد يا تحمل هنگام تعهدی، در نیمه و (تعهدی)کامل مبانی مانند

 و رحمانی)اند  دسترس در حال، درعین ، گیری و اندازه قابل اند که اول، درآمدهايی ند.گروه شو می تقسیم دسته دو به ماهیت آنها حسب بر

تعهدی  مبنای از استفاده با درآمدها، قبیل اين بود. وصول خواهند قابل شناسايی از پس کوتاهی زمان در . بنابراين،(6932 لداری، غالمزاده

 شناسايی گیری و اندازه ، بنابراين ندارند، را اول گروه درآمدهای که ويژگیهای اند ی درآمدهای دوم، گروه شوند. می ثبت و شناسايی ،()کامل

 اين نیست. پذير امكان آن پس از کوتاهی مدت يا مالی ۀ دور طول در شناسايی از پس وصول آنها يا است غیرممكن عمل در و مشكل آنها

 تعهدی تعديل مبنای تفاوت که شود می مالحظه ترتیب، بدين .شوند می ثبت و یشناساي ،()کامل نقدی ازمبنای استفاده با ، درآمدها از دسته

 ايجاد يا تحمل زمان ها در هزينه مبنا سه هر در زيرا ، درآمدهاست ثبت و درشناسايی فقط تعهدی، نیمه و ،()کامل تعهدی مبانی با شده

 .(6936 يانچشمه، عظیمی و باباجانی)شوند  می ثبت و شناسايی

 

 اي تعهدي )کامل(مبن5-2
 به درآمد است که موقعی درآمد تحقق يا تحصیل شوند. زمان می ثبت و شناسايی تحقق يا تحصیل هنگام در درآمدها مبنا، اين در

 بنابراين، شود، نمی توجه روش دراين وجه وصول زمان به گردد. بنابراين، می حاصل ارائۀ خدمات، اثر بر ، يا شود می شناسايی قطعی صورت

مذکور،  مبنای در نیز ها هزينه ثبت و شناسايی ديگر، ازسوی  است. درآمد تحقق يا تحصیل زمان دارد، اهمیت ثبت درآمد و شناسايی در نچهآ

 می تحويل کااليی که زمانی نقد، در وجه پرداخت و دريافت هرگونه از نظر صرف عبارت ديگر، گیرد. به می صورت آنها تحمل يا ايجاد هنگام به

 ايجادمی پرداخت قابل بدهی شده، عرضه خدمت يا کاالی تحويلی شده تمام بهای معادل ، مؤسسه برای شود، عرضه می خدمتی يا ، دگرد

 آن از عبارت مذکور تفاوت برد. پی حسابداری نقدی و تعهدی مبانی میان ترين تفاوت مهم به توان می ساده ای مقايسه با ترتیب، بدين شود. 

 با امر، اين تحقق که است حالی در اين و گزارش نیست قابل ، حسابداری نقدی مبنای از استفاده با دورۀ مالی، يک واقعی ایه هزينه که است

 .(6932 کريمی، و گرد)بود  خواهد پذير امكان حسابداری، در تعهدی مبنای کارگیری، به

 

 گزارشگري در مالی دو بخش عمومی اهداف -3
 دولت به مالی آورد. گزارشگری می فراهم را اطالعاتی موجود، متعدد اهداف برای بلكه نیست، هدف دخو خودی به مالی گزارشگری

 يا دارند اطالعات به دسترسی برای محدودی امكانات که را کنندگانی استفاده نیازهای و کند ادا را خود پاسخگويی مسئولیت تا کند می کمک

 غیربازرگانی فعالیتهای محیط ويژگیهای (6931 زارع، و ماهر و محمدی)برآورد  کنند،  می اتكا اطالعاتی مهم منبع همچون مالی گزارشهای به

 مفهوم براساس عمومی بخش مالی گزارشگری اهداف تا است شده موجب ها، دولت نظیر عمومی بخش بزرگ مؤسسات حاکمیتی فعالیتهای يا

 آيد می شمار به عمومی بخش مالی  گزارشگری اهداف کلیۀ ناپذير جدايی جزء مذکور مفهوم ای که گونه به شود؛ تعیین پاسخگويی مسئولیت

 شده انجام مصوب و قانونی بودجۀ رعايت با منابع مصرف و تحصیل آيا اينكه کردن مشخص -6می رود: کار به مقاصد برای اين  اهداف اين.

 قانونی رعايت محدوديتهای شامل شده، توافق پیش از و قانونی زاماتال رعايت با آنها مصرف و منابع تحصیل آيا اينكه تعیین -1.خیر يا است

 -9.آنها مصرف چگونگی و تخصیص نحوۀ شده، تحصیل مالی منابع بارۀ در اطالعاتی دادن -9.خیر يا است گرفته صورت شده تصويب مالی

 ارزيابی زمینۀ در مفیدی اطالعات عرضۀ -5.تابعه احدهایو يا دولت نیاز نقد وجوه و مالی منابع تحصیل چگونگی دربارۀ اطالعاتی آوردن فراهم

 آوردن فراهم -1.آنها بر کم حا شرايط و ات تعهد ايفای و بدهیها بازپرداخت ، آن تابع واحدهای يا دولت دست به فعالیتها مالی تأمین توان
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 زمینۀ در درآمدمندی و جامع اطالعات سازی آماده -1.هاآن در شده ايجاد تغییرات و آن تابع واحدهای يا دولت مالی شرايط دربارۀ اطالعاتی

 .(6936 ايرانشاهی، و کردستانی)عملیات  اجرای و کارايی شده، عرضه خدمات شدۀ تمام بهای قالب در تابعه، واحدهای يا دولت عملكرد ارزيابی
 

 مقایسه مبانی حسابداري نقدي با تعهدي بر اساس اهداف گزارشگري مالی 1جدول 
 

 تعهدی حسابداری مبانی نقدی حسابداری مبانی مالی ف گزارشگریاهدا

 مبنای تعهدی شده تعهدی تعديل مبنای شده تعديل نقدی مبنای نقدی مبنای 

 بلی بلی بلی بلی مصوب بودجۀ رعايت

 و قانونی الزامات رعايت

 شده وضع مالی محدوديتهای

 و الزامات

 وجوه محدوديتهای

 دارد نقد

 و الزامات

 وجوه ديتهایمحدو

 نقد شبه و نقد

 و الزامات

 وجوه محدوديتهای

 مالی منابع و نقد

 محدوديتهای و الزامات

 وجوه

 اقتصادی منابع و نقد

 و تخصیص تأمین، نحوۀ

 چگونگی

 مالی منابع مصرف

 نقد منابع
 شبه و نقد منابع

 نقد نقد منابع
 مالی منابع و نقد منابع مالی منابع و نقد منابع

 فعالیت مالی ینتأم چگونگی

 و ها

 شده تعیین مالی الزامات تحقق

 نقد منابع
 شبه و نقد منابع

 نقد نقد منابع

 الزامات ساير و نقد منابع

 مالی

 الزامات ساير و نقد منابع

 مالی

 مالی، تأمین توان ارزيابی

 پرداخت

 تعهدات ايفای و ها بدهی

 نقد وجوه محل از
نقد و شبه  وجوه محل از

 نقد
 منابع اقتصادی محل از مالی بعمنا محل از

 نقدينگی وضعیت آن تغییرات و مالی وضعیت
نقد و شبه  وجوه وضعیت

 نقد
 مالی و اقتصادی منابع مالی منابع

 بهای حسب بر عملكرد ارزيابی

 تمام

 شده ارائه خدمات شدۀ

 گزارش اطالعاتی

 شود نمی

 گزارش اطالعاتی

 شود نمی

 محدودی اطالعات

 شود می گزارش

 برای الزم عاتاطال

 ارزيابی

 شود می گزارش عملكرد

 

 زمانی مقطع و است نهفته مالی رويدادهای ثبت زمان در تعهدی، و نقدی مبانی حسابداری میان اصلی ت تفاو که داشت توجه بايد

 دارد.  آن تصمیم های و مديريت پاسخگويی ادای مسئولیت در را حیاتی نقش مذکور،

 

 اري تعهدياصول و مفروضات حسابد -4

 اصل تطابق 1-4
 همان های بر هزينه رويداد آن تأثیر ، شود می مالی دورۀ يک در درآمد موجب تحقق مالی ی رويداد که هنگامی تطابق، اصل موجب به

 .(6915 بزرگ اصل،)شود  می شناسايی مالی دورۀ

 

 اصل ثبات روالها)رعایت یکنواختی(2-4
 و ثبت گیری، شناسايی، اندازه برای را حسابداری خاص روش يک که ملزم است بداریحسا شخصیت هر روال، ثبات اصل موجب به

 .(6936 ياسوج، رمضانی)برد  کار نیز به بعد مالی های دوره و مشابه مالی رويدادهای تمام و برای کند انتخاب مالی رويدادهای گزارش

 

 اصل محافظه کاري )احتياط(3-4

 آن به اصل اين درآمد کاربرد از يک هیچ نمودن منظور بدون  شود می عنوان بیان با سادگی به اغلب اصل، اين  ، زيانها کلۀ شناسايی

 اعمال قابل های ارزش میان از ممكن بیشترين ارزش به را ها هزينه و بدهیها و کمترين به را و درآمدها دارايیها بايد حسابداران که معناست

 .(6936 ياسوج، رمضانی)کنند نگردد  گزارش
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 اصل افشاء ) اصل افشاي کامل(4-4
گزارش  و صورتها در بايد عملیات نتايج و مالی وضعیت با مرتبط و اهمیت حقايق با کلیۀ که معناست اين به حسابداری در مذکور اصل

 .(6915 الهی، و آقايی اعتمادی،)شد  خواهد آنها در مندرج مالی شود اطالعات عرضه گزارشگر واحد مالی های

 

 فرض تداوم فعاليت5-4
 ادامه خواهد خود موجود تعهدات کامل ايفای تا و طوالنی برای مدت را خود فعالیت حسابداری شخصیت که معناست به آن فرض اين

 دامها تعهدی حسابداری نظام از شده ناشی ايجاد تعهدات نهايی تصفیۀ تا و دور بسیار ای تا آينده حسابداری شخصیت حیات ديگر، بیان داد. به

 .(6936 ياسوج، رمضانی)داشت  خواهد

 

 ضرورت انجام تحقيق
 وظیفه و تاس غیرانتفاعی و طرفانهبی هایفعالیت درگیر دولت که شودمی تدوين فرض اين با دولتی، بخش حسابداری استانداردهای اغلب

 ضعیتو و عملكرد نتايج دقیق محاسبه به نیازی و شودمی محدود وجوه مصرف و تأمین شرح بودجه، از دولت فراغت گزارش به دولتی، حسابداری

 در یراًاخ اما. نیست کامل تعهدی مبنای به نیازی و است دولت مالی اطالعات نیازهای جوابگوی نقدی مبنای همان بنابراين، نیست، دولت مالی

 شده جاداي عمومی بخش حسابداری در کامل تعهدی مبنای زا استفاده سوی به رويكردی استرالیا، و نو ندزال بريتانیا، جمله از کشورها، از بعضی

 دولتی هایسازمان رو، اين از. اندکرده حرکت حسابداری در کامل تعهدی مبنای از استفاده سمت به دولتی هایسازمان برخی ما، کشور در. است

  .کنند کتحر مسیر اين سوی به موجود، شرايط و هازيرساخت به توجه با است الزم اند،برگزيده را مسیر اين که کشورهايی ديگر همانند نیز ايران

 

 اهداف تحقيق

 اهداف آرمانی -1
 رب حسابداری مبنای تغییر احتمالی اثر بهتر درک همچنین و حسابداری علم پیشرفت و توسعه به کمک تحقیق انجام از آرمانی هدف

 حقیقت انجام از اصلی هدف. يابیم دست مهم اين به پژوهش اين انجام با رود می ظارانت که است استان کرمانشاه دولتی ادارات در اعتماد قابلیت

 .است تحقیق قلمرو در اعتماد قابلیت با حسابداری مبنای تغییر رابطه بررسی رابطه تعیین

 

 اهداف ویژه -2

 یتقابل ويژگی نظر از تعهدی و قدین مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش هدف ويژه تحقیق حاضرعبارت است از: بررسی رابطه بین

 اعتماد.

 

 اهداف کاربردي -3
 هدف کاربردی ازتحقیق حاضر ارائه راهكار مناسب برای درک بهتر تغییرمبنای حسابداری برقابلیت اعتماد در ادارات دولتی می باشد. بهره

 -9تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت ديرانم -1دولتی های سازمان و ادارات مديران -6از: عبارتند پژوهش اين نتايج از وران

  .هستند ارتباط در مديريت حسابداری با نحوی به که نفعانی ذی ساير

 

 روش تحقيق
اين تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که اين نوشتار به توصیف آنچه که هست يا 

نه به الزام و توصیه خاص( و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در اين تحقیق کم رنگ است،  )وموجود بدون دخل و تصرف توصیف شرايط 

. پژوهش قیاسی که به آن پژوهش فرضیه آزما نیز گفته می شود ، پژوهشگر  پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود

فرضیه ها يا پرسش هايی شروع کند که از طريق مشاهدها ، پژوهش های اکتشافی، يا ساير نظريه های ارايه شده ئر ممكن است کار خود را با 

زمینه مورد مطالعه بدست آمده اند. پژوهش قیاسی برعكس پژوهش اکتشافی با يک مفهوم يا انتظار از پیش فرض شده در مورد پديده مورد 

ا يا فرضیه ها مسیر حرکت پژوهشگر را تعیین می نمايند و به همین دلیل به آن پژوهش فرضیه پیرو بررسی شروع می شود و اين پیش فرض ه

نیز گفته می شود . به سخن ديگر ، اين نوع پژوهش با پرسش يا فرضیه )هايی( شروع می شود که دامنه يا کانون پژوهش را محدود به بررسی 

 نظام مند و کنترل عوانل نامربوط کمک می کند.
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 پيشينه تحقيق
( در تحقیقی با عنوان تاثیر اجرای نظام مالی تعهدی بر شفافیت و مسولیت پاسخ گويی در دانشگاه 6931رضاکاينی ماوی و همكاران  )

علوم پزشكی قزوين اعالم می دارند که هدف مطالعه به منظور تعیین تاثیر اجرای نظام نوين مالی تعهدی بر شفافیت مالی و مسوولیت پاسخ 

و به روش پیمايشی در دانشگاه علوم پزشكی قزوين انجام شد. يافته ای اين تحقیق،  6931گويی است. مواد و روش های اين مطالعه در سال 

ین نبین نظام نوين مالی تعهدی و موارد زير رابطه معناداری وجود داشت. افزايش شفافیت مالی و امكان ارزيابی کنترل بودجه مصوب، رعايت قوا

ررات مالی، گزارش گری مالی به منظور افزايش پاسخ گويی مالی و هم چنین امكان ارزيابی کارايی و صرفه اقتصادی به منظور افزايش پاسخ و مق

 ا توجهبگويی عملیاتی.  ولی با امكان ارزيابی اثر بخشی به منظور افزايش پاسخ گويی عملیاتی رابطه معنا دار آماری وجود نداشت.  نتیجه گیری، 

  .به يافته ها ، اجرای نظام نوين مالی تعهدی در دانشگاه علوم پزشكی قزوين به افزايش شفافیت مالی ، پاسخ گويی مالی و عملیاتی منجر شد

 شهید پزشكی علوم دانشگاه عملیاتی و مالی عملكرد بر تعهدی به نقدی حسابداری روش در تغییر اثرات بررسی به (6932کريمی ) و گرد

 اين بیانگر دانشگاه مالی کارشناسان و حسابداری روسای نظران، صاحب از نفر 622 شامل ای نمونه بررسی از حاصل نتايج  داختند.پر بهشتی

 تمام بهای تعیین در تعهدی حسابداری چنین شود. هم می دستگاه عملیاتی و مالی عملكرد بهبود به منجر تعهدی حسابداری اجرای که بود

 صحیح و تر دقیق مالی های گزارش و شده ها هزينه و درآمدها تر دقیق کنترل باعث و است نقدی حسابداری از کاراتر تها فعالی و خدمات شده

 .دهد می قرار مديران اختیار در تری

ابداری ی در حس( در تحقیقی با عنوان ارائه الگوی اقتضايی برای فرايند انتقال از مبنای نقدی به تعهد6913قدرت اله طالب نیا و همكاران )

دولتی ايران اعالم می دارند که هدف اين مقاله ارائه يک چارچوب نظری به منظور توضیح، پیش بینی اصالحات حسابداری جمهوری اسالمی 

ولتی ( است. يافته های ابن تحقیق پیمايشی نشان دهنده اين است که حسابداری د1226ايران با اقتباس از الگوی اقتضايی بین المللی لودر )

 ايران درآستانه تحول بنیادين قرار دارد و محرک اصلی اين تحول افزايش تقاضااست.

 گیری بهره آنان  اعتقاد  به  .پرداختند ايران در عملیاتی ريزی بودجه چالشهای بررسی به پژوهشی در (6913همكاران ) و سعیداردکانی

 و کنترل و نظارت و تعهدی به نقدی از حسابداری تغییر نظام سازمان، هدفهای از کارکنان  حتی   و مديران ساختن آگاه متخصص، افراد از

 و بودجه نويسی زمینه در ايران در موجود مشكالت با برخورد برای توان می که است از راهكارهايی ديگر موارد و ها برنامه و ها طرح ارزشیابی

 است . ريزی بودجه امر در درگیر مسئوالن کلیه همكاری و کارشناسی فعالیت مستلزم که برد بكار اجرای بودجه

( به بررسی و ارزيابی مزايای سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 6911کرباسی يزدی و طريقی )

سابرسان ديوان محاسبات، روسای نفر از اعضای هیأت امنای دانشگاه، ح 51 نتايج حاصل از بررسی نمونه ای شامل  درمانی تهران پرداختند.

 شده تمام بهای تواند می حسابداری و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشكی تهران بیانگر اين بود که اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی

 گری گزارش های سامانه از ناشی اطالعات همچنین شود. منجر عملیاتی ريزی بودجه اجرای به و کرده بیان تر شفاف را ها فعالیت و خدمات

 .کند فراهم را نها آ پاسخگويی مسئولیت ايفای ابزار و شده مديران وسیله به بهینه های تصمیم گیری موجب تواند می تعهدی

در اندونزی در  تحقیقی با عنوان بررسی ديدگاه های مربوط به اجرای اقدامات مديريت دولتی  1269هارون، يی آن و عبدالقهار در سال 

يد می پردازند که شامل معرفی سیستم حسابداری اقالم تعهدی برای دولت محلی است. اهداف بیان شده اصالحات بخش دولتی در اندونزی جد

ات اخیر، اصالحشامل ايجاد دولت دموکراتیک، شفاف و پاسخگو و بهبود بازده و عملكرد سازمان های بخش دولتی است. علیرغم رشد اقتصادی 

سیاسی و بخش دولتی با چالش های عمده ای روبرو است که فساد اصلی ترين آن است. اين اصالحات باعث تغییر رفتار برخی افراد مهم در 

. همان ددولت نمی شوند. با توجه به کاربرد حسابداری اقالم تعهدی، دولتهای محلی در اندونزی هنوز به پشتیبانی کافی دولت مرکزی نرسیده ان

طور که در مقاله گفته شد، مشكالت ريشه در عدم تمايل دولت مرکزی به مدرنیزه کردن سیستم مديريت حسابداری انسانی به کار رفته در 

دولت محلی و تغییرات سريع قوانین تحمیل شده توسط دولت مرکزی در مورد سیستم حسابداری دولتی محلی است. به بیان ديگر، قوانین 

جديد توسط مدرنیزاسیون مناسب سیستم مديريت منابع انسانی پشتیبانی نمی شود. اگرچه اندونزی سیاست های تمرکززدايی را گزارشگری 

 برای دولت محلی ارائه کرده است اما گزارشگری و مديريت منابع انسانی توسط دولت مرکزی کنترل می شود. 

عنوان حسابداری تعهدی در بخش عمومی برزيل بر سودمندی اطالعات حسابداری تحقیقی ب 1261روسانا آگرا دی سوزا و همكاران در سال 

 هاعالم نمودند که اين مطالعه به بررسی برداشت های کاربران داخلی و خارجی می پردازد و اطالعات حسابداری را در بخش دولتی برزيل دربار

ستم برای فراهم کردن مزايای اطالعاتی برای تصمیم گیرندگان و مديران تغییر در سیستم حسابداری مبتنی بر اقالم تعهدی و توانايی اين سی

ای رنهادهای دولتی فراهم می کند. نتايج نشان دادند که پاسخگويان تحقیق، حسابداری مبنای تعهدی را قادر به فراهم کردن مزايای اطالعاتی ب

مفروض بین گروه های مختلف پاسخگويان نشان می دهد که اقدامات تصمیم گیری در سازمانهای دولتی می دانند. تفاوت در سطوح کارآمدی 

های آموزشی باعث  انجام شده توسط مديران در استانداردهای حسابداری برزيلی بخش خصوصی برای بهبود انتشار اطالعات و اجرای برنامه
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تفاده می کنند که توانايی زيادی برای مديران دارد تبادل می شود چون کاربران داخلی و خارجی از آن برای درک مبنای تعهدی حسابداری اس

 تا بر فرايند اجزای فعالیتهای سهامداران تمرکز کنند و محیطی ايجاد کننده که پذيرای اين الگوی جديد باشد. 

عالم نمودند که با در استرالیا در تحقیقی با عنوان  چشم اندازهای ذی نفعان بخش عمومی استرالیا ا 1262رالف کوبر و همكاران در سال 

توجه به اينكه جهت پاسخ گويی ذی نفعان بخش عمومی به سواالت مطرح شده در زمینه گزارشگری مالی مفاهیم و تعاريف مشخصی وجود 

 دارد اما از اين تعاريف استفاده نمی شود و نیاز به طراحی چارچوب مفهومی  مشترک جهت پاسخگويی احساس می شود.

 

 فرضيه هاي تحقيق

 فزضيه اصلی -1
 است.  گذار اثر استان کرمانشاه و سازمان های دولتی ادارات در اعتماد قابلیت بر حسابداری مبنای تغییر

 

 فزضيه فرعی -2
 .ددار وجود داری معنا اطالعات تفاوت بودن مربوط کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش بین -6

 .اردد وجود داری معنا اطالعات تفاوت ارائه در صداقت کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش بین -1

 .اردد وجود داری معنا اطالعات تفاوت بودن فهم قابل کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش بین -9

 .اردد وجود داری معنا اطالعات تفاوت بودن موقع به کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای ساسا بر شده تهیه های گزارش بین -9

 جودو داری معنا اطالعات تفاوت بودن مقايسه قابل کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش بین -5

 دارد.

 

 قلمرو تحقيق
 قلمرو موضوعی -1

 حقیق شامل بررسی سودمندی اطالعات مالی بر اساس مبنای نقدی و تعهدی در ادارات دولتی استان کرمانشاه است.قلمرو موضوعی اين ت

 

 قلمرو مکانی -2
 استان کرمانشاه است.  و سازمانهای دولتی ادارات

 

 جامعه و نمونه آماري
مونه تحقیق نیز از بین اين ادارات و سازمان ها جامعه آماری پژوهش حاضر ادارات و سازمان های دولتی استان کرمانشاه می باشند. ن

 اين استفاده شده است. در 6939تا  6913و برای انجام تحقیق از داده های مالی سال های  6931انتخاب شده است. سال تحقیق نیز سال 

 الب،فاض و آب ادارات ادارات برق، مثال انبعنو. اند گرفته قرار تحقیق آماری نمونه بعنوان استان کرمانشاه دولتی شبه و دولتی ادارات تحقیق

 ثبت اداره مخابرات، روستايی، تعاونی مهندسی، نظام سازمان شهید، بنیاد شهرها، نوسازی و شهرسازی سازمان فرمانداری ها ، اوقاف، سازمان

 داراتا اين مالی مديران همچنین و حسابداری شبخ کارمندان و مسئوالن از تحقیق اين در. اند گرفته قرار بررسی مورد نمونه بعنوان...  و اسناد

 مربوطه سازمان يا اداره همكاری عدم يا همكاری آماری، نمونه انتخاب برای محقق مالک تنها عمل در. است شده پرسیده سوال ها سازمان و

 .است بوده

 

 ابزارهاي گردآوري داده ها
است.  رسونیپ یهمبستگ قاتیاز نوع تحق یفیتوص ق،یتحق نيخاطر ا نیبه هم تمرکز دارد، رهایمتغ نیحاضر بر روابط ب قیاز آنجا که تحق

  Spssو  Excelاز نرم افزار  لیو تحل هيتجز یبرا نی. همچنشده استاستفاده  زین رهیچند متغ ونیرگرس یاطالعات از مدلها لیو تحل هيدر تجز

 باال، دقیق و تیفیباکای به کار گرفته شود که اطالعات و داده ها ست شیوهبايها میآوری اطالعات يا دادهدر جمع شود. یم ادهاستف 19نسحه 

ها نیز به و کیفیت اطالعات و داده شدهیآورجمعهای موثق استخراج شود، چون کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زيادی به اطالعات و داده

رد، مثل بررسی مدارک و اسناد، مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، گزارش و... های مختلفی نیز وجود داشود. روشها مربوط میآوری آنشیوه جمع

، مترجم 6331همزمان استفاده کرد )سكاران، صورت بهها يا چند روش توان از يكی از اين روشکه با توجه به رويكرد، هدف، و طرح پژوهش می
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. در یم شودتقس یو میدان یادسته کتابخانه به دو تواندیوهش را مپژ يکاطالعات در  یهای گردآورروش یطورکل به(. 6912صائبی، شیرازی

رد  ايتأيید  یاطالعات برا یخصوص گردآور و در یاکتابخانه هایاز روش یقنه تحقیاطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیش یخصوص گردآور

 یاطالعات در تحقیقات پیمايش یابزار گردآور نيتراز متداول یعنوان يك . پرسشنامه بهگرددیاستفاده می های پژوهش از روش میدانفرضیه

 گوناگون نظر، ديدگاه و بینش يک یهااسیاز مق گیریدار که با بهرههای هدفاز پرسش یااست از مجموعه گیرد و عبارتاستفاده قرار می مورد

 (. 6911حافظ نیا،) دهدیسنجش قرار م فرد پاسخگو را مورد

 

 ي کرونباخنتایج بررسی آلفا
 در جدول زير آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه و به تفكیک فرضیات آورده شده است:

 

 محاسبه آلفاي کرونباخ 2جدول 
 

 اراتبتعداد ع آلفای کرونباخ 

 1 .16 حسابداری مبنای تغییر

 6 .13 اطالعات بودن مربوط کیفی ويژگی

 6 .16 اطالعات ارائه در صداقت کیفی ويژگی

 6 .13 اطالعات بودن فهم قابل کیفی ويژگی

 6 .19 اطالعات بودن موقع به کیفی ويژگی

 6 .19 اطالعات بودن مقايسه قابل کیفی ويژگی

 

 اسميرونوف -آزمون کلموگروف
 و اين آزمون به عنوان يک آزمون تطابق توزيع برای داده های کمی است. فرض کنید محققی نمونه ای از انداره های کمی در اختیار دارد

ن يمی خواهد تعیین کند که آيا اين نمونه از جامعه ای با توزيع نرمال بدست آمده است يا خیر؟ آزمون نرمال بودن يک توزيع يكی از شايع تر

 ، آزمون مناسبی است. در نرم افزار K-Sآزمون ها برای نمونه های کوچک است که محقق به نرمال بودن آن شک دارد. برای اين هدف آزمون 

spss  از اين آزمون برای تطابق چهار توزيع مختلف نرمال، پواسن، نمايی و يكنواخت استفاده شده است. اساس اين روش بر اختالف بین فراوانی

تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. فرض صفر می گويد که نمونه انتخاب شده دارای توزيع نرمال، )پواسن، 

 های احتمال با ها را داده مجموعه در مقادير تجمعی های احتمال توزيع، تطابق برای اسمیرونوف –كنواخت( است. آزمون کلموگروف نمايی يا ي

زرگ باشد، اين آزمون نشان خواهد دادکه داده ب کافی قدر به آن اختالف اگر. کند می مقايسه خاص نظری توزيع يک در مقادير همان تجمعی

باشد فرض صفر  5از %)سطح معنی داری( باالتر  ز توزيع های نظری مورد نظر تطابق ندارد. در اين آزمون اگر معیار تصمیمهای شما با يكی ا

 نرمال هستند.يعنی داده ها  ،می شود تائید
 

 آزمون کلوموگروف اسميرنوف 3جدول
 

 کلوموگروف اسمیرنوف 

 سطح معنی داری فراوانی آماره 

 .991 961 .691 حسابداری مبنای تغییر

 .556 961 .121 اطالعات بودن مربوط کیفی ويژگی

 .923 961 .639 اطالعات ارائه در صداقت کیفی ويژگی

 .193 961 .161 اطالعات بودن فهم قابل کیفی ويژگی

 .131 961 .619 اطالعات بودن موقع به کیفی ويژگی

 .653 961 .161 اطالعات بودن مقايسه قابل کیفی ويژگی
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 تحقيق مدل
 (6رابطه )

Y= f(X1,X2,X3,…) 
 

نشان دهنده ی متغیر مستقل است. با توجه به اينكه در اين تحقیق يک متغییر مستقل و يک متغییر  Xمتغییر وابسته و  Yدر اين رابطه 

 وابسته وجود دارد، مدل تحقیق عبارتند از:

 (1رابطه)

Y =  α +  β1X1 +  ε 
 که در اين مدل داريم:

Y =  اعتمادقابلیت 

= β ضريب بتا 

 = X1 مبنای حسابداری بكار رفته 

= ε  ضريب خطا  

 

 تجزیه و تحليل داده ها
 داری عنام اطالعات تفاوت بودن مربوط کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه فرعی اول: بین

 مربوط فیکی ويژگیها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت  با توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده .دارد وجود

 (..212و  2.152و   1.19) از:بترتیب عبارتند  اطالعات بر مبنای نقدی بودن
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن مربوط کيفی ویژگیوضعيت  4جدول 
 

 میانگین استاندارد خطای ردانحراف استاندا میانگین فراوانی 

 .212 .152 1.19 661 نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن مربوط

 .219 .325 1.96 661 تعهدی مبنای اساس اطالعات بر بودن مربوط

 

 بودن مربوط یکیف ويژگیبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت 

  (..219و  2.325و   1.96) از:بترتیب عبارتند  اطالعات بر مبنای تعهدی
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن مربوط کيفی ویژگی وضعيتآزمون تی تک نمونه  5جدول 
 

 

Test Value = 2 

T df میانگین اختالفات سطح معنی داری 
 اختالفات %35فاصله اطمینان 

 باال پايین

 اطالعات بر بودن مربوط

 نقدی مبنای اساس
62.512 665 222. 199. 53. 11. 

 اطالعات بر بودن مربوط

 تعهدی مبنای اساس
9.311 665 222. 969. 15. 51. 

 

 نمره وضعیتاين است که میانگین بیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه، مقدار تی در سطح 

همچنین  .باشد می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن مربوط کیفی ويژگی

 طحس در تی مقدار نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس اطالعات بر بودن مربوط کیفی ويژگیوضعیت در مورد 

 متوسط یتوضع تعهدی با مبنای اساس اطالعات بر بودن مربوط کیفی ويژگی نمره میانگین که است اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2

 و از نمره متوسط بیشتر می باشد دارد معناداری تفاوت
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 عنام اطالعات تفاوت ارائه در صداقت فیکی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه فرعی دوم: بین

 یفیک ويژگیبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت  .دارد وجود داری

  (..215و  2.129و   1.59) از:بترتیب عبارتند  اطالعات بر مبنای نقدی ارائه در صداقت
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر ارائه در صداقت کيفی ویژگیعيت وض6جدول 
 

 میانگین استاندارد خطای انحراف استاندارد میانگین فراوانی 

 .215 .129 1.59 661 نقدی مبنای اساس اطالعات بر ارائه در صداقت

 .231 6.251 1.12 661 تعهدی مبنای اساس اطالعات بر ارائه در صداقت

 

 در داقتص کیفی ويژگیه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت با توج

  (..231و  6.251و   1.12) از:بترتیب عبارتند  اطالعات اطالعات بر مبنای تعهدی ارائه
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر ئهارا در صداقت کيفی ویژگی وضعيتآزمون تی تک نمونه 7جدول 
 

 

Test Value = 2 

T df میانگین اختالفات سطح معنی داری 
 اختالفات %35فاصله اطمینان 

 باال پايین

 اساس اطالعات بر ارائه در صداقت

 نقدی مبنای
1.611 665 222. 599. 96. 11. 

 اساس اطالعات بر ارائه در صداقت

 تعهدی مبنای
1.661 665 222. 131. 52. 13. 

 

 اين است که میانگین نمره وضعیتبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه، مقدار تی در سطح 

همچنین  .دباش می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای اساس اطالعات بر ارائه در صداقت کیفی ويژگی

 سطح رد تی مقدار نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس اطالعات بر ارائه در صداقت کیفی ويژگیوضعیت در مورد 

 ضعیتو تعهدی با مبنای اساس اطالعات بر ارائه در صداقت کیفی ويژگی نمره میانگین که است اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2

 و از نمره متوسط بیشتر می باشد. دارد معناداری تفاوت متوسط

 معنا اطالعات تفاوت بودن فهم قابل کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه فرعی سوم: بین

 یفیک ويژگیندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت با توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استا .دارد وجود داری

  (..251و  2.123و   1.55) :بترتیب عبارتند از اطالعات بر مبنای نقدی بودن فهم قابل
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن فهم قابل کيفی ویژگیوضعيت  8جدول 
 

 میانگین استاندارد خطای انحراف استاندارد میانگین فراوانی 

 .251 .123 1.55 661 نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن فهم قابل

 .219 .113 1.59 661 تعهدی مبنای اساس اطالعات بر بودن فهم قابل

 

 فهم ابلق کیفی ويژگیبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت 

  (..219و  2.113و   1.59) از:بترتیب عبارتند  اطالعات بر مبنای تعهدی ودنب

 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 63 -85، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن فهم قابل کيفی ویژگی وضعيتآزمون تی تک نمونه 9جدول 
 

 

Test Value = 2 

T df میانگین اختالفات سطح معنی داری 
 اختالفات %35فاصله اطمینان 

 االب پايین

اطالعات  بودن فهم قابل

 نقدی مبنای اساس بر
3.159 665 222. 551. 99. 11. 

اطالعات  بودن فهم قابل

 تعهدی مبنای اساس بر
1.911 665 222. 599. 91. 12. 

 

 ره وضعیتاين است که میانگین نمبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه، مقدار تی در سطح 

همچنین  .دباش می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن فهم قابل کیفی ويژگی

 سطح در تی مقدار نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس اطالعات بر بودن فهم قابل کیفی ويژگیوضعیت در مورد 

 ضعیتو تعهدی با مبنای اساس اطالعات بر بودن فهم قابل کیفی ويژگی نمره میانگین که است اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2

 و از نمره متوسط بیشتر می باشد. دارد معناداری تفاوت متوسط

 عنام اطالعات تفاوت بودن موقع به کیفی ويژگی ظرن از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه فرعی چهارم: بین

 یفیک ويژگیبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت  .دارد وجود داری

  (..211و  2.192و   1.36) :بترتیب عبارتند از اطالعات بر مبنای نقدی بودن موقع به
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن موقع به کيفی ویژگیوضعيت 11دول ج
 

 میانگین استاندارد خطای انحراف استاندارد میانگین فراوانی 

 .211 .192 1.36 661 نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن موقع به

 .291 .561 1.96 661 تعهدی مبنای اساس اطالعات بر بودن موقع به

 

 بودن موقع هب کیفی ويژگیجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت با تو

  (..291و  2.561و   1.96) از:بترتیب عبارتند  اطالعات بر مبنای تعهدی
 

 تعهدي و نقدي مبناي ساسا اطالعات بر بودن مربوط کيفی ویژگی وضعيتآزمون تی تک نمونه 11جدول 
 

 

Test Value = 2 

T Df میانگین اختالفات سطح معنی داری 
 اختالفات %35فاصله اطمینان 

 باال پايین

 اطالعات بر بودن موقع به

 نقدی مبنای اساس
66.161 665 222. 369. 11. 6.21 

 اطالعات بر بودن موقع به

 تعهدی مبنای اساس
1.121 665 222. 969. 91. 56. 

 

 اين است که میانگین نمره وضعیتبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه، مقدار تی در سطح 

همچنین  .دباش می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن موقع به کیفی ويژگی

 سطح رد تی مقدار نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس اطالعات بر بودن موقع به کیفی ويژگیوضعیت در مورد 

 عیتوض تعهدی با مبنای اساس اطالعات بر بودن موقع به کیفی ويژگی نمره میانگین که است اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2

 و از نمره متوسط بیشتر می باشد. دارد ریمعنادا تفاوت متوسط

 

http://www.joas.ir/


 63 -85، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 تفاوت اطالعات بودن مقايسه قابل کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه فرعی پنجم:  بین

 ژگیويارد میانگین متغیر وضعیت با توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاند .دارد وجود داری معنا

  (..211و  2.123و   1.92) از: بترتیب عبارتند اطالعات بر مبنای نقدی بودن مقايسه قابل کیفی
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن مقایسه قابل کيفی ویژگیوضعيت 12جدول 
 

 میانگین استاندارد خطای انحراف استاندارد میانگین فراوانی 

 .211 .123 1.92 661 نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن مقايسه قابل

 .211 .169 1.12 661 تعهدی مبنای اساس اطالعات بر بودن مقايسه قابل

 

 مقايسه ابلق کیفی ويژگیبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت 

  (..211و  2.169و   1.12) از:بترتیب عبارتند  اطالعات بر مبنای تعهدی بودن
 

 تعهدي و نقدي مبناي اساس اطالعات بر بودن مقایسه قابل کيفی ویژگی وضعيتآزمون تی تک نمونه 13جدول 
 

 

Test Value = 2 

T df میانگین اختالفات سطح معنی داری 
 اختالفات %35فاصله اطمینان 

 االب پايین

 اطالعات بر بودن مقايسه قابل

 نقدی مبنای اساس
1.211 665 222. 931. 11. 59. 

 اطالعات بر بودن مقايسه قابل

 تعهدی مبنای اساس
1.331 665 229. 631. 21. 99. 

 

 گین نمره وضعیتاين است که میانبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه، مقدار تی در سطح 

 .باشد می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای اساس اطالعات بر بودن مقايسه قابل کیفی ويژگی

 مقدار نه،نمو تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس اطالعات بر بودن مقايسه قابل کیفی ويژگیوضعیت همچنین در مورد 

تعهدی  نایمب اساس اطالعات بر بودن مقايسه قابل کیفی ويژگی نمره میانگین که است اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2 سطح در تی

 و از نمره متوسط بیشتر می باشد. دارد معناداری تفاوت متوسط وضعیت با

با توجه به نتايج حاصل از تحلیل  .دارد وجود داری معنا تفاوت تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه اصلی:  بین

 :تند ازبترتیب عبار نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارشداده ها میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت 

  (..111و  1.116و   16.29)
 

 تعهدي و نقدي مبناي ساسا بر شده تهيه هاي گزارشوضعيت 14جدول 
 

 میانگین استاندارد خطای انحراف استاندارد میانگین فراوانی 

 .111 1.116 16.29 661 نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش

 .916 9.591 63.93 661 تعهدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش

 

 بر شده هتهی های گزارشاستاندارد و خطای استاندارد میانگین متغیر وضعیت با توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده ها میانگین، انحراف 

  (..916و  9.591و   63.93) از:بترتیب عبارتند  تعهدی مبنای اساس
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 تعهدي و نقدي مبناي اساس بر شده تهيه هاي گزارش وضعيتآزمون تی تک نمونه  15جدول 
 

 

Test Value = 2 

T df اختالفاتمیانگین  سطح معنی داری 
 اختالفات %35فاصله اطمینان 

 باال پايین

 بر شده تهیه های گزارش

 نقدی مبنای اساس
9.911 665 222. 916. 16. 59. 

 بر شده تهیه های گزارش

 تعهدی مبنای اساس
1.611 665 222. 512. 92. 11. 

           

 اين است که میانگین نمره وضعیتبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه، مقدار تی در سطح 

همچنین در مورد  .باشد می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش

 و است  معنادار 26/2 سطح در تی مقدار نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس بر شده تهیه های گزارشوضعیت 

از نمره  و دارد معناداری تفاوت متوسط وضعیت تعهدی با مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش نمره میانگین که است اين بیانگر مطلب اين

 متوسط بیشتر می باشد.
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 نتيجه گيري
ودن، ب مربوط کیفی ويژگی نظر از تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده یهته های گزارش با توجه به فزضیات فرعی اول تا پنجم بین

با توجه به نتايج آزمون تی تک نمونه،  .دارد وجود داری معنا صداقت در ارائه، قابل فهم بودن، به موقع بودن، قابل مقايسه بودن اطالعات تفاوت

 اساس اطالعات بر بودن مربوط کیفی ويژگی که میانگین نمره وضعیت اين استبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2مقدار تی در سطح 

 بودن مربوط کیفی ويژگیوضعیت همچنین در مورد  .باشد می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی مبنای

 اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2 سطح در تی رمقدا نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای اساس اطالعات بر

ط و از نمره متوس دارد معناداری تفاوت متوسط وضعیت تعهدی با مبنای اساس اطالعات بر بودن مربوط کیفی ويژگی نمره میانگین که است

 بیشتر می باشد. 

با توجه به نتايج آزمون تی تک  .دارد وجود داری معنا تفاوت تعهدی و نقدی مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش فرضیه اصلی: بین

 مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش اين است که میانگین نمره وضعیتبیانگر اين مطلب و است  معنادار  26/2نمونه، مقدار تی در سطح 

 اساس بر شده تهیه های گزارشوضعیت رد همچنین در مو .باشد می بیشتر متوسط نمره از با وضعیت متوسط تفاوت معناداری دارد و نقدی

 میانگین که است اين بیانگر مطلب اين و است  معنادار 26/2 سطح در تی مقدار نمونه، تک تی آزمون نتايج به توجه تعهدی داريم، با مبنای

بیشتر می باشد. نتايج تحقیق  و از نمره متوسط دارد معناداری تفاوت متوسط وضعیت تعهدی با مبنای اساس بر شده تهیه های گزارش نمره

 صنعتی دانشگاه: مطالعه مورد) دولتی هایسازمان در کامل تعهدی مبنای سازی(، با عنوان پیاده6931زارع، ) ماهر و حاضر با تحقیق محمدی،

 اهدانشگ عملیاتی و مالی عملكرد بر تعهدی حسابداری به نقدی حسابداری روش تغییر اثرات بررسی (، با عنوان6932) ؛ گرد و کريمی(شیراز

 صورتهای در تعهدی به نقدی مبنای از حسابداری تغییر از ناشی اثرات بررسی (، با عنوان6936ياسوج ) بهشتی؛ رمضانی شهید پزشكی علوم

 مبنای يا تعهدی نقدی،: عمومی بخش در حسابداری مبنای ( با عنوان6932لداری ) غالمزاده فارس و رحمانی و استان های شهرداری مالی

مشابه می باشد. همانطور که در نتايج فرضیات فرعی قبل و همینطور فرضیه اصلی تحقیق آورده شد؛ از ديد حسابداران و مديران مالی  يديگر،

ن اادارات و شرکت های دولتی، گزارش های بر مبنای تعهدی، بهتر از گزارش های بر مبنای نقدی می توانند ويژگی های کیفی اطالعات را بی

هدی عنمايند. با توجه به نزديكی نتايج فرضیات به يكديگر، می توان بیان داشت که از نظر پاسخ دهندگان، تفاوت بین مبنای حسابداری نقدی و ت

 در بیشتر ويژگی های کیفی به هم نزديک بوده و تقريبا نتیجه يكسانی بدست آمده است.
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