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حسابداری تعهدی و بهبود  عملکرد مالی و عملیاتی: مطالعه ی موردی دانشگاه علوم
پزشکی شهرستان سبزوار

بهکارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجهبندی عملیاتی، میتواند نقش قابل مالحظهای در

مانند دولتی  برخی  سازمانهای  نیز،  ما  در کشور  کند.  ایفا  عمومی  بخش  پاسخگویی  قابلیت  ارتقاء 

از مبنای تعهدی کامل در بهداشتی و درمانی به سمت استفاده  دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات 

حسابداری گام برداشتهاند. از  این رو، به نظر میرسد که ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را

انتخاب نمودهاند بررسی تأثیر اجرای این مبنا، بر بهبود عملکرد مالی و عملیاتی ادارات و دستگاهها ضروری

باشد، چرا که مبنای مورد استفاده در حسابداری دستگاههای دولتی کشور و گزینش آن به عنوان مبنای

بودجهبندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر

اجرای تأثیر  این پژوهش  اصلی  مالی و عملیاتی میباشد. هدف  بر عملکرد  اجرای حسابداری تعهدی 

حسابداری تعهدی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

سبزوار میباشد. برای این کار ابتدا به تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در ارتباط با موضوع پرداخته

شد. در مرحله بعد با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرسشنامه طراحی گردید. که نمونهای به حجم

118 نفر از طریق فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه پنج گزینهای طیف لیکرت به طور تصادفی و با

نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد. پس از گردآوری اطالعات دادهها وارد نرمافزار Spss  و مورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل

از پژوهش نشان میدهد اجرای حسابداری تعهدی، بر عملکرد مالی و عملیاتی تاثیر داشته است هچنین

نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین حسابداری تعهدی و عملکرد مالی و عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد

به عبارت دیگر با افزایش روشهای حسابداری تعهدی با عث افزایش عملکرد مالی و عملیاتی میشود.
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performance improvement: Case study of City
Sabzevar University of  Medical Sciences
Applying method Comprehensive Accrual Accounting and Operational Budgeting
Can play a significant role To enhance public sector accountability In our country, too,Role
of governmental organizations such as medical and health services universities .They have
taken a step towards using the full accrual basis of accounting Hence, it seems
Which Iran is the same as other countries that have chosen this route Investigating the
effect of the implementation of this basis,  It  is essential to improve the financial and
operational performance of the departments and agencies Because the basis used in the
accounting of government agencies and Choosing it as the basis for budgeting will cause
major changes in resource allocation. Therefore, this research seeks to investigate the effect
of accrual accounting performance on financial and operational performance. The main
objective of this research is the effect of accrual accounting performance on improvement
of financial and operational performance of Sabzevar University of Medical Sciences and
Health  Services.  To do this,  we first  developed theoretical  foundations  and research
background in relation to the topic. In the next stage, based on theoretical foundations and
background of the research, a questionnaire was designed. A sample of 118 people was
selected through Cochran's formula, and five Likert spectrum questionnaires were randomly
distributed and distributed to the community in the sample. After collecting data, data were
entered into SPSS software and analyzed. Descriptive and inferential statistics were used
for analysis. The results of the research show that the implementation of accrual accounting
has influenced financial and operational performance. Also, the results of the correlation
test  showed that  there  is  a  meaningful   relationship between accrual  accounting and
financial and operational performance, in other words, by increasing accruals accounting
methods with increasing financial and operational performance
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