مقاله پژوهشی
مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  ،16پاییز و زمستان  ،1315صص.19-11 .

نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر سعید علیاحمدی *1و سید اصغر رهایی
تاریخ دریافت1315/11/11 :

تاریخ اصالح نهایی1316/90/1 :

تاریخ پذیرش1316/96/ 5 :

چکیده
مقدمه :طراحی و استقرار کنترلهای داخلی در دستگاههای اجرایی دولت ی مانن د بیمارس تانه ا ض رورتی انکارناپ ذیر
است .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی نقش نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی دانش گاه عل وم پزش کی
اصفهان میپردازد.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توص یفی-پیمایش ی اس ت .جامع ه مم اری ای ن
پژوهش شامل مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1315است .تع داد نمون ه پ ژوهش 150
نفر بوده و از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است .ابزار پژوهش ،پرسشنامه پژوهشگرساخته ب وده و ب رای تجری ه
و تحلیل دادهها از مزمون  tاستفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که اجرای نظام نوین مالی منجر به بهبود کنترل داخلی شده اس ت .ب ه عب ارد دیگ ر،
اجرای نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزش کی اص فهان در بهب ود کنت رله ای داخل ی موج ودی نق د ،حس ا ه ای
دریافتنی و درممدهای اختصاصی ،خرید و موجودی کاال ،داراییهای ثابت مشهود و بهبود محیط کنترل داخل ی نق ش
مؤثری داشته است.
نتیجهگیری :با توجه به نقش نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی ،پیشنهاد میشود در دانش گاه عل وم پزش کی
یاستهایی از جمله تشکیل واحد حسابرسی داخلی در جهت حمایت از کنترلهای داخلی اث ربشش طراح ی
اصفهان س 
و بکار گرفته شود.
واژههای کلیدی :بشش عمومی ،حسابداری تعهدی ،کنترلهای داخلی ،نظام نوین مالی.
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 .کارشناسارشد ،گروه حسابداری ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه مزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
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نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه

مقرراد اجرایی دانشگاههای علوم پزشکی از سال
 ،1350تغییر رویکرد از مبنای مورد استفاده (مبنای

با هر تغییر و تحول اقتصادی و اجتماعی در کشور،

نقدی) به مبنای حسابداری تعهدی به عنوان گام اول

بشش سالمت نیز همواره در تالش برای بهبود وضع

اجرای نظام نوین مالی مغاز شد.

موجود و حرکت به سوی وضعیت مطلو بوده است.

با تغییر رویکرد مبنای حسابداری نقدی به مبنای

از جمله هدفهای وزارد بهداشت ،درمان و مموزش

حسابداری تعهدی (نظام نوین مالی) بهتدریج

پزشکی در سند چشمانداز  9ساله و قوانین برنامههای

کنترلهای داخلی نیز بر اساس مییننامه مالی و

پنجساله چهارم (ماده  55و ماده  )19و پنجم (بند

معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی در مورد

ماده  ، 0بند د ماده  3و ماده  )35توسعه اقتصادی،

موجودی نقد ،موجودی مواد و کاال ،اموال ،مطالباد

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کمک در

و بدهیها بهبود یافته است .گفتنی است استقرار کامل

تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه

و مناسب کنترلهای داخلی در بشش سالمت با

مستقیم مردم و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل

استقرار و عملیاتیشدن همه گامهای مندرج در

مموزش و سالمت است .تحقق این هدفها نیازمند

برنامههای نظام نوین مالی تحقق مییابد .از این رو،

مدیریت متکی به اطالعاد بهموقع و قابلاتکا در قالب

انتظار میرود با استقرار نظام نوین مالی تمام

طراحی یک نظام حسابداری مترقی با رویکرد احصای

ضعفهای کنترل داخلی ناشی از بکارگیری مبنای

قیمت تمامشده خدماد است ( .)1در راستای اجرای

حسابدارى نقدى در دانشگاههای علوم پزشکى

تکالیف مقرر در برنامههای چهارم و پنجم توسعه

برطرف شود .در حال حاضر مبنای حسابدارى مورد

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

استفاده در دانشگاههای علوم پزشکى و واحدهاى

ایران ،به ویژه ماده  9برنامه پنجم توسعه اقتصادی،

تابعه و نیز بیمارستانهاى مستقل ،حسابدارى تعهدی

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و

است .بررسیهاى انجامشده نشان داده است که در

منوطشدن تشصیص اعتباراد دولتی به دانشگاههای

گذشته به دلیل بکارگیری مبنای حسابداری نقدی

علوم پزشکی بر اساس بهای تمامشده خدماد ارائه

اغلب اطالعاد مربوط به حسا

موجودیها ،اموال و

شده ،مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارد بهداشت،

داراییهای ثابت مشهود و حسا

درمان و مموزش پزشکی به استناد مییننامه مالی و

الزاماد استانداردهاى حسابدارى تهیه و نگهدارى

معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدماد

نشده و در نتیجه ،اطالعاد درستی برای تصمیمگیری

بهداشتی درمانی کشور طرحی به نام نظام نوین مالی

ارائه نمیشده است (.)0

درممدها مطابق

ارائه کرد ( و  .)3در واقع ،با عنایت به ناکارممدی

در مبنای حسابداری نقدی کنترلهای داخلی

مبنای نقدی و با توجه به تغییراد اساسی در قوانین و

مبتنی بر مبنای حسابداری تعهدی رعایت نمیشود و
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کنترلهای داخلی از کارایی مناسب برخوردار نیست.

میرسد (.)6

حسابداری تعهدی با رعایت اصل تطابق درممد با

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله

هزینه و افشای کامل مطالباد و تعهداد سازمان بر

دانشگاههای پیشتاز در زمینه اجرای حسابداری تعهدی

حسابداری نقدی برتری دارد .همچنین ،در مبنای

و اجرای نظام نوین مالی در بین دانشگاههای علوم

حسابداری نقدی ،اغلب گزارشها بر مبنای وجوه

پزشکی کشور است و لذا هدف پژوهش حاضر این

اختصاصیافته به منظور ارائه به مراجع پرداختکننده

است که در حد امکان مثار ناشی از اقداماد

منابع مالی تهیه میشود .بنابراین ،در این مبنا ترازهای

انجامشده و نیز میزان دستیابی به هدفهای این تغییر

مالی تهیه شده تنها به تفکیک منابع اعتباری و بر

مبنا ،در حوزه کنترلهای داخلی ،را بررسی و نتایج من

اساس وجوه دریافتی و پرداختی ارائه میشود .با

را ارائه کند .با در نظر گرفتن موارد بیانشده در باال

اجراییشدن نظام نوین مالی ،مبتنی بر حسابداری

میتوان مسئله پژوهش را به این شرح بیان کرد که میا

تعهدی ،چرخههای مالی با یکدیگر مرتبط شده است.

با اجرای نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی

این ارتباط موجب شده تا گزارشهای مالی از حالت

اصفهان نظام کنترلهای داخلی ارتقا یافته است؟

منابع دریافتی و پرداختی خارج و اطالعاد مالی در
سطح مدیران دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

با توجه به مطالب باال ،مدیران همواره در تالشاند

گستردگی و پیچیدگی روزافزون سازمانها در

که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر

جهان پیشرفته امروز ،فشارهای ناشی از کمبود منابع،

کنند ،چون میدانند که در نبود نظام کنترل داخلی

افزایش سطح رقابت ،وجود انواع مشاطراد در

اثربشش ،تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینهکردن

زمینههای مشتلف مالی ،اداری و تجاری که هدفها

رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود.

و سیاستهای سازمانی را خواه از درون و خواه از

همچنین ،وجود کنترلهای داخلی باعث افزایش

بیرون سازمان تهدید میکند موجب شده است تا

کارایی ،کاهش خطر از دستدادن داراییها و

کنترل اثربشش منابع و فعالیتها ،به عنوان مسألهای

دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری

حائز اهمیت ،مورد توجه ارکان راهبری هر سازمان

صوردهای مالی و رعایت قوانین و مقرراد خواهد

قرار گیرد ( .)1پروول معتقد است که سازمانهای

شد ( .)5بر اساس پژوهشهای انجام شده در ایران،

بشش عمومی که با وجوه عمومی باالیی سر و کار

نظام کنترلهای داخلی مالی و اداری ،در دستگاههای

دارند و در محیطی سیاسی عملیاد خود را انجام

دولتی به دالیل گوناگون ،وضعیت مطلوبی ندارد و

میدهند ،ضرورد دارد درجه باالیی از اعتمادپذیری

برای تحقق هدفهای خرد و کالن اقتصادی ،ایجاد

را برای امور مالی فراهم کنند .این موضوع میتواند از

تحول و تغییر در کنترلها بسیار ضروری به نظر

طریق کنترل مالی تحقق یابد .وجود کنترلهای داخلی
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مالی اهمیت دارد؛ زیرا ،میتواند اطالعاد مالی

قوانین و مقرراد طراحی میشود .کنترل داخلی ،یک

سازمان را یکپارچه کند و سالمت مالی را برای

رویداد نیست بلکه مجموعهای از عملیاد و فعالیتها

سازمان تضمین کند ( .)5کنترلهای مالی رویههای

بر پایه ستانده است ( .)13همچنین ،میتوان کنترل

طراحی شدهای است که از داراییها حفاظت میکند

داخلی شرکت را به عنوان مجموعهای از سیاستها،

و این اطمینان را فراهم میکند که تمام معامالد مالی

اقدامها و فرایندهای مورد استفاده در سازمان تعریف

به منظور جلوگیری و کاهش تقلب و اشتباه در دفاتر

کرد که به دنبال برموردهکردن هدفهایی از جمله

ثبت شده و اطالعاد مالی به صورد معتبر و درست

حفاظت از داراییها ،ایجاد اطمینان از صحت و قابلیت

ارائه شده است ( 5و  .)1سازمانها برای اطمینان یافتن

اتکای اطالعاد مالی ،ایجاد کارایی در عملیاد

از عملکرد درست چنین رویههای کنترلی ،فرایندها و

سازمان و اندازهگیری میزان رعایت کنترلهای داخلی

سیاستهایی را به عنوان بششی از کنترلها اعمال

مصو به وسیله مدیریت است (  10 ،1و .)15

میکنند .این کنترلها کمک میکند تا از پایبندی

چارچو

کوزو یکی از چارچو های یکپارچه

مستمر به ارزشهای اخالقی و معیارهای عملکردی

در ارزیابی کنترل داخلی است که در سال 111

اطمینان حاصل شود ( .)19همچنین ،نظام کنترل

میالدی منتشر شد .این چارچو

از پنج جزء شامل

داخلی با ایجاد مجموعهای از سیاستها و رویهها

محیط کنترلی ،ارزیابی خطر ،فعالیتهای کنترلی،

موجب اطمینان مدیریت سازمان از انجام دقیق و

اطالعاد و ارتباطاد و نظارد تشکیل شده است.

کارای فعالیتها میشود .بنابراین ،هدف از کنترلهای

محیط کنترلی شامل مجموعهای از استانداردها،

داخلی ایجاد کارایی و اثربششی در عملیاد و قابلیت

فرمیندها و ساختارها و همچنین پایه و اساس کنترل

اتکای اطالعاد مالی و تطابق با قوانین و مقرراد

داخلی در سازمانها است .اصول مرتبط با محیط

است ( .)11اهمیت و ضرود وجود کنترلهای داخلی

کنترلی عبارد است از صداقت و ارزشهای اخالقی،

را میتوان در حوزه کشف اشتباهها و تقلبها ،کاهش

اهمیت هیئت مدیره ،فلسفه مدیریت و شیوه عملیاتی،

رفتار غیرقانونی ،بهبود قدرد رقابت شرکت تجاری،

ساختار سازمانی ،تعهد به صالحیت و گزارشگری

بهبود کیفیت دادهها و کاهش حقالزحمه حسابرسی

مالی ،اختیار و مسئولیت و منابع انسانی .ارزیابی خطر

نیز جستوجو کرد (  .)1از این رو ،مطابق با تعریف

فرایندی پویا و تکرارشونده برای شناسایی و تجزیه و

کمیته حمایت از سازمانهای کمیسیون تردوی

تحلیل خطرهای موجود در مسیر دستیابی به

(کوزو) ،کنترل داخلی فرمیندی است که متأثر از

هدفهای سازمان است .اصول مرتبط با ارزیابی خطر

هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان بنگاه اقتصادی

دربرگیرنده اهمیت هدفهای گزارشگری مالی،

بوده و به منظور کسب اطمینان معقول از دستیابی به

شناسایی و تحلیل خطرهای گزارشگری مالی و

هدفهای مرتبط با عملکرد ،گزارشگری و رعایت

ارزیابی خطر تقلب است .فعالیتهای کنترلی شامل
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خطمشیها ،رویهها و یا تدابیر نرمافزاری از جمله

معامالد اصلی شامل پنج چرخه خرید ،تولید ،منابع

میزان دسترسی و تعریف کلمههای عبور است که باید

انسانی ،درممد و چرخه تأمین مالی است .چرخه خرید

تعریف و اجرا شود .فعالیتهای کنترلی در سرتاسر

شامل فعالیتهای خرید و پرداخت وجه برای کاالها و

سازمان رخ میدهد .اصول مرتبط با فعالیتهای

خدماد مصرف شده در بنگاه اقتصادی است .چرخه

کنترلی شامل عناصر فعالیتهای کنترلی ،فعالیتهای

تولید دربرگیرنده تبدیل مواد خام به کاالی تکمیل

و بهبود

شده است .چرخه منابع انسانی شامل فرایند ثبت

فعالیتهای کنترلی و فنموری اطالعاد است.

کارکرد کارکنان ،تأیید ساعتهای کاری ،محاسبه

اطالعاد و ارتباطاد برای اطمینان از این موضوع

ناخالص حقوق و دستمزد ،کسور حقوق و دستمزد و

است که میا اطالعاد از طریق نظامهای اطالعاتی

پرداخت حقوق و دستمزد است .چرخه درممد شامل

شناسایی ،گردموری ،پردازش و گزارش میشود.

دریافت سفارش از مشتری ،بررسی اعتبار مشتری،

اصول مرتبط با اطالعاد و ارتباطاد دربرگیرنده

تحویل کاال و خدماد به مشتری ،صدور صورتحسا

نیازهای اطالعاتی ،کنترل اطالعاد ،ارتباطاد

و وصول وجه نقد است ( 10و .)15

کنترلی مرتبط با ارزیابی خطر ،انتشا

مدیریتی ،ارتباطاد هیئت مدیره و ارتباط با گروههای
برونسازمانی است .نظارد به عنوان مخرین جزء

در ادامه خالصهای از برخی پژوهشهای انجام
شده در زمینه پژوهش حاضر بیان میشود.

شامل ارزیابی مداوم و مستقل کنترل داخلی و همچنین

کوو در پژوهشی به بررسی اثر اجرای کنترلهای

ارائه گزارشهای الزم در ارتباط با کنترل داخلی است

داخلی و عملکرد مدیریت بر پاسخگویی دولت محلی

تا در صورد لزوم اقداماد اصالحی به موقع انجام

در اندونزی پرداخت .تعداد پاسخدهندگان  115نفر

کوزو

در سال  916میالدی بود .نتایج پژوهش وی نشان داد

شامل نظارد مستمر ،ارزیابی مجزا و گزارش نقصها

که اجرای کنترلهای داخلی بر پاسخگویی مالی تأثیر

است (  13و .)16

دارد .همچنین ،عملکرد مدیر بر پاسخگویی مالی در

شود .اصول مرتبط با نظارد در چارچو

بر اساس چارچو

کوزو الزم است کنترلهای

دولت محلی اندونزی تأثیر دارد (.)11

داخلی تدوین شود .کنترلهای داخلی به منظور تأمین

خلیلپور و علیشانی در پژوهشی نظام کنترلهای

هدفهایی (از جمله صدور مجوز معامالد ،تفکیک

داخلی بیمارستانهای مموزشی-درمانی تهران را پس

مناسب مسئولیتها ،مستنداد کافی و ثبت رویدادها،

از اجرای نظام نوین مالی بررسی کردند .پژوهش منان

حسابدهی مؤثر در مورد داراییها و ارزشیابی درست

با استفاده از پرسشنامه در  09بیمارستان در سال

و مناسب اقالم ثبت شده) طراحی میشود .طراحی

 916انجام شد .نتایج پژوهش خلیلپور و علیشانی

کنترلهای داخلی به منظور برموردن هدفهای باال بر

نشان داد که نظام کنترلهای داخلی بیمارستانهای

اساس چرخه معامالد شکل میگیرد .چرخههای

مموزشی-درمانی تهران از نقطهنظر کنترل خطاهای
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عملیاد ،کنترل عملیاتی و حفاظت فیزیکی اطالعاد

کارکنان  1بیمارستان در سال  910میالدی بود.

پس از اجرای نظام نوین مالی در حد بهینه است (.)15

نتایج پژوهش حامد رباباه نشان داد که بین درجه

سیگیالی در پژوهشی به بررسی اثر کنترلهای

اثربششی نظام کنترل داخلی در بشش خصوصی و

داخلی بر جمعموری درممد در سطح پنج بیمارستان

اندازه بیمارستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

شهر ناکارو در کشور کنیا پرداخت .تعداد

همچنین ،بین اثربششی نظام کنترل داخلی و ارزیابی

پاسخدهندگان  09نفر در سال  916میالدی بوده و

حسابرس مستقل از نظام کنترل داخلی همبستگی مثبت

برای جمعموری دادهها از پرسشنامه استفاده شده

و معنادار وجود دارد ( ).

بود .نتایج پژوهش وی شواهدی مبنی بر اثرگذاری
محیط کنترلی بر درممد نشان نداد (.)11
اوسیفیوه در پژوهشی به بررسی نظام کنترل داخلی

واکیریبا و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر
کنترلهای مالی بر مدیریت مالی در بشش دولتی کنیا
پرداختند .تعداد پاسخدهندگان  39نفر در سال 910

در بیمارستانهای کوچک و متوسط مفریقای جنوبی

میالدی بود .نتایج پژوهش منان نشان داد که نظام

پرداخت .تعداد پاسخدهندگان  59نفر در سال 915

کنترل داخلی اثربشش از طریق تفکیک وظایف،

میالدی و ابزار پژوهش پرسشنامه بود .نتایج پژوهش

سرپرستی و کمیتههای مدیریت در بشش دولتی ایجاد

وی نشان داد که از نظر مدیران و مالکان بیمارستانها

شده است اما در اجرای کنترلهای مالی نقاط ضعفی

اثربششی کنترلهای داخلی برای موفقیت تجاری یک

وجود دارد .زیرا ،وظایف حسابرس داخلی به همه

امر ضروری است (.) 9

بششهای سازمان گسترش نیافته است .همچنین ،نتایج

مهرالحسنی و همکاران در پژوهشی به بررسی

پژوهش واکیریبا و همکاران حاکی از من بود که بین

وضعیت اجرای نظام حسابداری تعهدی در بشش

فعالیتهای کنترلی و مدیریت مالی رابطه مثبت و

سالمت پرداختند .پژوهش منان در دانشگاه علوم

معناداری وجود دارد (.) 3

پزشکی کرمان در سال  915میالدی انجام شد .تعداد

رضایی و همکاران در پژوهشی به ارزیابی نظام

نفر و ابزار پژوهش پرسشنامه

کنترلهای داخلی مؤسساد غیرانتفاعی بر اساس

بود .نتایج پژوهش مهرالحسنی و همکاران نشان داد

چارچو

کوزو در بیمارستانهای دولتی شیراز

که اجرای نظام حسابداری تعهدی با چالشهای

پرداختند .نمونه مماری پژوهش منان شامل  331نفر

اساسی در حوزه مدیریت و رهبری روبهرو است

بود و از پرسشنامه طراحی شده بر اساس چارچو

( .) 1

کوزو در سال  1315استفاده کردند .نتایج پژوهش

پاسخدهندگان 1

حامد رباباه در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر

حاکی از من بود که در نظام کنترلهای داخلی

کنترلهای داخلی در بیمارستانهای خصوصی اردن

بیمارستانها و درمانگاههای دولتی شیراز اجرای

پرداخت .نمونهی پژوهش وی شامل تعداد  51نفر از

کنترلهای داخلی شامل محیط کنترلی ،ارزیابی خطر،
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دکتر سعید علیاحمدی و سید اصغر رهایی

فعالیتهای کنترلی ،اطالعاد و ارتباطالد و ارزیابی
و نظارد به طور اثر بشش عمل نمیکند (.)16

زلقی در پژوهشی به ارزیابی تأثیر نظام نوین مالی
وزارد بهداشت ،درمان و مموزش پزشکی بر

بکلو و محمدی در پژوهشی به بررسی تأثیر

پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی

کنترلهای داخلی بر تشلفاد مالی دستگاههای اجرایی

منطقه غر

کشور پرداخت .پژوهش وی در سال

در استان مذربایجان غربی پرداختند .تعداد

 1313با استفاده از پرسشنامه انجام شد و نمونه من

پاسخدهندگان  53نفر و پژوهش در سال  1315انجام

شامل  11نفر بود .نتایج پژوهش زلقی نشان داد که

شد .نتایج مزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که

تغییر مبنای حسابداری در دانشگاههای علوم پزشکی

هزینه استقرار کنترل داخلی و کلیه اجزای کنترل

از نقدی به تعهدی تأثیر زیادی بر ارتقا پاسخگویی

داخلی به جزء اطالعاد و ارتباطاد ،بر تشلفاد مالی

مالی و عملیاتی داشته است (.) 6
ساالری و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

تأثیر دارد (.) 0
نقیزاده و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

اجرای نظام مالی تعهدی بر شفافیت و مسئولیت

اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیران

پاسخگویی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال

دانشگاه علوم پزشکی و خدماد بهداشتی درمانی

 1313پرداختند .نمونه پژوهش و پرسشنامه بکار

ایران در سال  1310پرداختند .جامعه

گرفته شده ،بهترتیب ،شامل  19نفر و  3سؤال بود.

مماری پژوهش  301نفر و نمونه مورد بررسی  151نفر

نتایج پژوهش منان نشان داد که اجرای نظام مالی

بود .یافتههای پژوهش منان نشان داد که اجرای

تعهدی باعث افزایش شفافیت مالی شده و امکان

حسابداری تعهدی بر هفت بُعد پاسخگویی مدیران

ارزیابی کنترل بودجه مصو

و رعایت قوانین و

شامل عمومی ،مدیریتی ،مالی ،قانونی ،اجتماعی و

مقرراد مالی گزارشگری مالی به منظور افزایش

عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارد دیگر،

پاسخگویی را فراهم میکند (.) 1

شمال غر

اجرای حسابداری تعهدی باعث افزایش سطح
پاسخگویی میشود (.) 5

وکیلیفرد و نظری در پژوهشی به بررسی عوامل
مؤثر بر اجرای نظام حسابداری تعهدی در مؤسساد

حضوری و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل

تابعه وزارد بهداشت ،درمان و مموزش پزشکی

مؤثر بر بروزرسانی نظام کنترلهای مالی دستگاههای

پرداختند .نمونه پژوهش شامل  15نفر بود .نتایج

اجرایی در سال  1313پرداختند .نمونه مورد بررسی

پژوهش منان نشان داد که عوامل مدیریت ،نیروی

پژوهش متشکل از  199نفر بود .نتایج پژوهش منان

انسانی متشصص ،قوانین و مقرراد ،چارچو

نظری

نشان داد که عوامل انسانی ،نظام حسابداری دولتی و

و فرهنگ پاسخگویی و پاسخخواهی بر بکارگیری

نارساییهای قانونی در ایجاد نارسایی و ضعف در

حسابداری تعهدی در بشش دولتی تأثیرگذار است

نظام کنترل مالی دستگاههای اجرایی مؤثر است (.)6

(.) 5
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نتایج پژوهش گرد و کریمی با بررسى مثار تغییر
مبنای حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى بر
عملکرد مالى و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکى شهید
بهشتی در سال  1319نشان داد که تبدیل مبنای

بهبود کنترلهای داخلی داراییهای ثابت مشهود نقش
دارد.
فرضیه فرعی پنجم :اجرای نظام نوین مالی در
بهبود محیط کنترل داخلی نقش دارد.

حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى ،منجر به بهبود
عملکرد مالى و عملیاتى دستگاه میشود .همچنین،

روش پژوهش

حسابدارى تعهدى گزارشهای مالى دقیقتر و
درستتری را در اختیار مدیران قرار میدهد (.)0

این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای
کاربردی و از من جا که از پرسشنامه برای

فرضیههای پژوهش
با در نظر گرفتن چارچو

جمعموری اطالعاد درباره نگرشها ،عقاید و رفتار
کنترل داخلی کوزو،

استفاده شده است ،از نظر روش پژوهش از نوع

چرخه معامالتی و بررسی مییننامههای مالی و معامالتی

توصیفی-پیمایشی است .در این پژوهش سعی شده

میتوان کنترل های داخلی را در حوزههای موجودی

است تا مالحظاد اخالقی از جمله اجتنا

از مسیب

نقد ،حسا های دریافتنی و درممدهای اختصاصی،

رساندن ،اجتنا از تبعیض ،تعارض منافع ،پاسخگویی

خرید و موجودیها ،داراییهای ثابت مشهود و محیط

اجتماعی و رازداری رعایت شود.

کنترل داخلی مورد بررسی قرار داد .بر این اساس،
فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

ابزار پژوهش ،پرسشنامه است .در این پژوهش
گزارههای پرسشنامه بر اساس فرضیههای پژوهش

فرضیه اصلی :اجرای نظام نوین مالی در بهبود

مطرح شده است .برای تعیین گزارههای مربوط به هر

کنترلهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نقش

یک از فرضیههای پژوهش ،ابتدا ،پژوهشهای

دارد.

انجامشده در مورد نظام نوین مالی و کنترلهای داخلی

فرضیه فرعی اول :اجرای نظام نوین مالی در بهبود
کنترلهای داخلی موجودی نقد نقش دارد.

در بشش عمومی بهدقت بررسی و بر اساس این
پژوهشها فرضیههای پژوهش مطرح و بر مبنای منها

فرضیه فرعی دوم :اجرای نظام نوین مالی در بهبود

گزارههای پرسشنامه تدوین شد .در تنظیم پرسشنامه

کنترلهای داخلی حسا های دریافتنی و درممدهای

سعی شده است از  19گام اجرایی نظام نوین مالی

اختصاصی نقش دارد.

استفاده شود و گزارههای پژوهش منطبق با من

فرضیه فرعی سوم :اجرای نظام نوین مالی در بهبود
کنترلهای داخلی خرید و موجودیها نقش دارد.
فرضیه فرعی چهارم :اجرای نظام نوین مالی در
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استشراج شود .پرسشنامه مذکور چندین بار مورد
اصالح و بازنگری قرار گرفت و سرانجام پرسشنامه
نهایی تنظیم شد .پرسشنامه این پژوهش از دو قسمت
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دکتر سعید علیاحمدی و سید اصغر رهایی

با توجه به پژوهشگرساختهبودن ابزار پژوهش،

به شرح زیر تشکیل شده است.
بشش اول :شامل اطالعاد فردی پاسخدهندگان

الزم است قبل از توزیع پرسشنامه بین نمونه پژوهش،

(جنسیت ،مدرک تحصیلی ،سابقه خدمت ،واحد

پایایی و روایی ابزار پژوهش ارزیابی شود .در این

سازمانی محل خدمت و سمت سازمانی) است.

پژوهش به منظور بررسی روایی پژوهش از نظر

بشش دوم :این قسمت مربوط به گزارههای

استادان رشته حسابداری و کارشناسان حسابداری در

تشصصی است .این بشش شامل  09گزاره مربوط به

دانشگاههای علوم پزشکی استفاده و پیشنهادهای منها

فرضیههای پژوهش است که در  5گروه طبقهبندی

در ابزار پژوهش اعمال شد .قبل از توزیع پرسشنامه

شده و بر اساس طیف لیکرد  5گزینهای تدوین شده

نهایی و به منظور بررسی پایایی ابزار اندازهگیری

یکی از گزینهها از

تعداد  39پرسشنامه بین نمونه پژوهش توزیع و با

کامالً موافق تا کامالً مشالف ،میزان موافقت یا

استفاده از ملفای کرونباخ مزمون شد .در پژوهشهای

مشالفت خود را ابراز کند .برای مزمون فرضیههای

علوم انسانی ضریب ملفای کرونباخ باالتر از 9/1

پژوهش از نمره میانگین طیف لیکرد یعنی عدد 3

بیانگر پایایی قابل قبول است .نتایج مربوط به نمونه

استفاده شده است.

پیش مزمون برای مزمون پایایی (جدول شماره )

است .پاسخگو میتواند با انتشا

خالصه اطالعاد مربوط به ابزار پژوهش در
جدول شماره  1ارائه شده است.

نشان داد که گویههای این پژوهش از انسجام درونی
برخوردار است.

جدول  :1خالصه اطالعات ابزار پژوهش
کنترل داخلی
موجودی نقد
حسا های دریافتنی و درممدهای اختصاصی
خرید و موجودیها
داراییهای ثابت مشهود
محیط کنترل داخلی

تعداد گزاره
5
5
5
1
1

شماره گزاره
 1تا 5
 1تا 16
 11تا 0
 5تا 31
 3تا 09

جدول  :2نتایج آزمون پایایی پژوهش
گزارههای
مؤلفه
پرسشنامه
گزاره  1تا 5
بهبود در کنترلهای داخلی موجودی نقد
گزاره  1تا 16
بهبود در کنترلهای داخلی حسا های دریافتنی و درممدهای اختصاصی

ضریب
آلفا
9/1 0
9/155

ضریب آلفا
کل پرسشنامه

گزاره  11تا 0
گزاره  5تا 31
گزاره  3تا 09

9/511
9/116
9/51

9/11

بهبود در کنترلهای داخلی خرید و موجودیها
بهبود در کنترلهای داخلی داراییهای ثابت مشهود
بهبود در محیط کنترل داخلی
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معیار ( )%5و  :σ2واریانس جامعه مماری است که پس

جامعهمماری و نمونه پژوهش
جامعه مماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل

از تشمین واریانس نمونه مقدماتی  9/0برمورد شد.

در امور مالی ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه علوم

حجم نمونه محاسبه شده طبق رابطه کوکران برابر با

پزشکی اصفهان تشکیل میدهد .دانشگاه علوم

 133نفر تعیین شد (رابطه شماره  .)1بعد از تعیین حجم

پزشکی اصفهان شامل  1معاونت 5 ،دانشکده35 ،

نمونه ،تعداد  169پرسشنامه توزیع و سرانجام 150

بیمارستان و  3شبکه بهداشت و درمان و  5مرکز

پرسشنامه جمعموری شد .بنابراین ،در این پژوهش

پژوهشی است .به این منظور فهرستی از کل کارکنان

بهمنظور ایجاد قابلیت اتکای بیشتر از دادههای مربوط

حسابداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تعداد

به  150پرسشنامه استفاده شد.

 111نفر تهیه شد .روش نمونهگیری پژوهش حاضر

گفتنی است افزون بر رابطه شماره  ،1استفاده از

نمونهگیری در دسترس است .برای تعیین حجم نمونه

جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران ( )39نیز

از رابطه کوکران ( ) 1به شرح زیر استفاده شد:

تعداد نمونه انتشا شده را مورد تأیید قرار داد.

رابطه 1

Nσ 2 Z2α
2

(N  1)d 2  σ 2 Z2α

n

2

197  0.40  1.962
n
 133
) (196  0.052 )  (0.40  1.962

یافتهها
اطالعاد جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول

در رابطه باال  :nحجم نمونه انتشابی :N ،حجم

شماره  3ارائه شده است .این اطالعاد نشان میدهد

جامعه مماری ( :α ،)111معناداری ( :d ،)%5خطای

که از نظر جنسیت %63 ،پاسخدهندگان را زنان و

جدول  :3اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
تعداد
سطوح متغیر
متغیر
51
مرد
جنسیت
11
زن
1
دیپلم
1
کاردانی
سطح تحصیالد
110
کارشناسی
0
کارشناسی ارشد
65
کمتر از  19سال
53
بین  19تا  9سال
تجربهکاری
36
بیشتر از  9سال
11
کاردان
69
کارشناس
سمت سازمانی
5
کارشناس مسئول
55
رئیس اداره
56
ستادی
محل خدمت
15
مراکز مموزشی و بهداشتی
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مابقی را مردان تشکیل میدهد .همچنین%19 ،
پاسخدهندگان

دارای

مدرک

کارشناسی

مزمون فرضیههای پژوهش

و

در فرضیه فرعی اول پژوهش این موضوع مطرح

کارشناسیارشد هستند .از نظر تجربهکاری%55 ،

شد که اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای

پاسخدهندگان بیشتر از  19سال تجربه دارند .اطالعاد

داخلی موجودی نقد نقش دارد .نتایج مزمون این

مربوط به سمت سازمانی و محل خدمت

فرضیه در جدول شماره  0ارائه شده است .نتایج

پاسخدهندگان نیز در جدول مزبور ارائه شده است .بر

مندرج در جدول مزبور نشان میدهد که میانگین نمره

اساس این نتایج ،مزمودنیها صالحیت الزم برای

ارائه شده به وسیله پاسخدهندگان به گزارههای این

پاسخگویی به گزارههای پرسشنامه را دارند.

فرضیه برابر با  3/51و مماره  tبه مقدار  1/303است

جدول  :4نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
ردیف
1

3
0
5
6

1

5

گزاره

گروه

اسناد دریافتنی (چکهای دریافتنی) تحت کنترلهای مناسب قرار داشته و
در فواصل معین و مناسب به حسا های بانکی واریز یا برای وصول به
بانک ارائه میشود.
فرایند صدور چک بهصورد سیستمی انجام میشود و متعاقب من صورد
مغایرد بانکی نیز بهصورد سیستمی و ماهیانه تهیه میشود.
همزمان با صدور چک ،مستنداد و مدارک پیوست برای جلوگیری از
استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل میشود.
صدور چک و حوالههای بانکی به وسیله اششاص مستقل از صادرکننده
مجوز پرداخت انجام میشود (این تفکیک وظایف باعث بهبود کنترلهای
داخلی شده است).
زمان تحویل چک ،رسید معتبر دریافت میشود و چکهای تحویل نشده
به نحو مناسبی نگهداری میشود.
پذیرش وجوه نقد ،چک و اسناد مدددار از مشتریان ،پس از تصویب
یکی از مقاماد مسئول انجام میشود (این امر باعث بهبود کنترلهای
داخلی شده است).
بهمنظور اعمال کنترلهای داخلی مناسب و با اجرای نظام نوین مالی،
میتوان در پایان هر روز بر اساس رسیدهای صندوق صورد خالصه
روزانه وجوه ،چکها و اسناد دریافتنی تهیه و به وسیله ششصی مستقل از
دریافتکنندگان وجوه و اسناد ،من را کنترل کرد.
بهمنظور اعمال کنترلهای داخلی مناسب و با اجرای نظام نوین مالی،
دستورعمل نحوه دریافت و تسویه تنشواهگردانها تهیه و تنظیم شده است.

فرضیه

میانگین

جمعبندی فرضیه فرعی اول:
اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی موجودی نقد
نقش دارد.

3/51

نسبت
نسبت
مشاهده شده آزمون

معناداری

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

انحراف معیار
9/515

آماره  tمعناداری
1/303

9/999
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که در سطح خطای  %5معنادار است .بنابراین ،میتوان

نقش دارد در جدول شماره  5ارائه شده است .نتایج

بیان کرد که اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود

مندرج در جدول مزبور نشان میدهد که میانگین نمره

کنترلهای داخلی موجودی نقد شده است .همچنین،

ارائه شده به وسیله پاسخدهندگان به گزارههای این

نتایج مربوط به تکتک گزارههای پژوهش

فرضیه برابر با  3/565و مماره  tبه مقدار  11/511است

مطرحشده دربارهی نقش اجرای نظام نوین مالی در

که در سطح خطای  %5معنادار است .بنابراین ،میتوان

بهبود کنترلهای داخلی موجودی نقد نیز مؤید این

بیان کرد که اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود در

موضوع است که در سطح خطای  %5کلیه گزارههای

کنترلهای داخلی حسا های دریافتنی و درممدهای

مطرحشده معنادار است.

اختصاصی شده است .همچنین ،نتایج مربوط به

نتایج مزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر

تکتک گزارههای مطرحشده درباره نقش اجرای

این که اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای

نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی

داخلی حسا های دریافتنی و درممدهای اختصاصی

حسا های دریافتنی و درممدهای اختصاصی نیز مؤید

جدول  :5نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
ردیف
1

3
0
5
6
1
5

گزاره

جمعبندی فرضیه فرعی دوم:
اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی حسا های
دریافتنی و درممدهای اختصاصی نقش دارد.
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>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

/3

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

گروه

کلیه درممدهای تحققیافته حاصل از ارائه خدماد (اسناد ارسالی و
وصولی درممد) طبق مدارک موجود در سیستم ثبت و نگهداری میشود.
کسور اعمالشده نسبت به صورتحسا های ارسالی به طرفهای قرارداد
(واحدهای بیمهگر) مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
دانشگاه نسبت به فرمیند کسب درممد واحدهای تابعه نظارد مؤثری
اعمال میکند و کنترل انجامشده محدود به بررسی اسناد و مدارک
ارسالی از واحدهای تابعه نیست.
تمامی مطالباد دانشگاه از سازمانها ی طرف قرارداد به تفکیک ثبت و
نگهداری میشود.
همه اسناد دریافت شده به نام دانشگاه بوده و برای جلوگیری از واریز به
حسابی غیر از حسا دانشگاه ،در هنگام دریافت ،پشتنویسی میشود.
طی دورههای مناسب مانده حسا بدهکاران عمده با دفاتر مشتریان (طرف
حسا ) مطابقت داده شده و مغایردهای موجود پیگیری و رفع میشود.
دستورعمل مربوط به درممدهای اختصاصی و نحوه ثبت منها تهیه و
تنظیم شده است.
صورتحسا ارائه خدماد ،بر مبنای مدارک مربوط و بهطور درست
تنظیم شده و در موعد مقرر بهطرفهای قرارداد ارائه میشود.

فرضیه

نسبت
آزمون

معناداری

میانگین
3/565
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نسبت مشاهده
شده

انحراف معیار
9/50

آماره t
11/511

معناداری
9/999

دکتر سعید علیاحمدی و سید اصغر رهایی

این موضوع است که در سطح خطای  %5کلیه

 3/911است که در سطح خطای  %5معنادار است .از

گزارههای مطرحشده معنادار است.

این رو ،میتوان گفت که اجرای نظام نوین مالی

در فرضیه فرعی سوم پژوهش به بررسی این

باعث بهبود کنترلهای داخلی خرید و موجودیها

موضوع پرداخته شد که اجرای نظام نوین مالی در

شده است .همچنین ،نتایج مربوط به گزارههای

بهبود کنترلهای داخلی خرید و موجودیها نقش

مطرحشده درباره نقش اجرای نظام نوین مالی در

دارد .نتایج مزمون این فرضیه در جدول شماره  6ارائه

بهبود کنترلهای داخلی خرید و موجودیها نیز مؤید

شده است .نتایج مندرج در جدول مزبور نشان میدهد

این موضوع است که در سطح خطای  %5کلیه

که میانگین نمره ارائه شده به وسیله پاسخدهندگان به

گزارههای مطرحشده معنادار است.

گزارههای این فرضیه برابر با  0/903و مماره  tبه مقدار

فرضیه فرعی چهارم پژوهش حاکی از این است

جدول  :6نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
ردیف
1

3
0

5
6
1
5

گروه

نسبت مشاهده
شده

نسبت
آزمون

معناداری

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

میانگین

انحراف معیار

آماره t

معناداری

0/903

9/56

3/911

9/999

گزاره
کلیه خریدها بر اساس مجوز و درخواستهای مربوط بهصورد
سیستمی انجام میشود.
کلیه کارکنان موجود در هر واحد تابعه در سیستم تعریفشده و
حوالهها به ششص تحویل داده میشود.
کلیه موجودیهای انبار در نظام ثبتشده و بهطور منظم شمارش و
با مدارک مربوط مقایسه میشود.
امکان تهیه گزارش روزانه از موجودی انبار ،کاردکس ریالی و
گردش ریالی فراهم شده است و همچنین ،اقالم نایا  ،کم گردش،
راکد و معیو شناسایی و تفکیک شده است.
ارزشیابی بهای تمامشده کاالی خریداریشده و موجودیها بر اساس
استانداردهای حسابداری (بهطور یکنواخت) و به روش اولین صادره
از اولین وارده نگهداری شده است.
فرایند شمارش کاال و انبارگردانی بهصورد سیستمی انجام و
کسری-اضافه انبار مششص میشود.
کلیه درخواست های خرید تنها برمبنای نیازهای واقعی دانشگاه صادر
میشود و رسیدهای انبار بهصورد سیستمی و روزانه صادر میشود.
کلیه کاالهای مرجوعی برای ثبت در سوابق مدنظر قرارگرفته و بابت
مبالغ مورد ادعای دانشگاه از فروشندگان اعالمیه بدهکار صادر و در
حسا های مربوط ثبت میشود.

فرضیه
جمعبندی فرضیه فرعی سوم:
اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی خرید و
موجودیها نقش دارد.

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  ،16پاییز و زمستان 1315

77

نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

که اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی

داراییهای ثابت مشهود نیز مؤید این موضوع است

داراییهای ثابت مشهود نقش دارد .نتایج مزمون این

که در سطح خطای  %5کلیه گزارههای مطرحشده

فرضیه در جدول شماره  1ارائه شده است .نتایج

معنادار است.

مندرج در جدول مزبور نشان میدهد که میانگین نمره

در فرضیه فرعی پنجم پژوهش این موضوع مطرح

ارائه شده به وسیله پاسخدهندگان به گزارههای این

شد که اجرای نظام نوین مالی در بهبود محیط کنترل

فرضیه برابر با  0/130و مماره  tبه مقدار  1/11است

داخلی نقش دارد .نتایج مزمون این فرضیه در جدول

که در سطح خطای  %5معنادار است .بنابراین ،میتوان

شماره  5ارائه شده است .نتایج مندرج در جدول

بیان کرد که اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود در

مزبور نشان میدهد که میانگین نمره ارائه شده به

کنترلهای داخلی داراییهای ثابت مشهود شده است.

وسیله پاسخدهندگان به گزارههای این فرضیه برابر با

همچنین ،نتایج مربوط به گزارههای پژوهش درباره

 3/100و مماره  tبه مقدار  3/011است که در سطح

نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای

خطای  %5معنادار است .بنابراین ،میتوان بیان کرد که

جدول  :7نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم
ردیف

1

3
0
5

6

1

گزاره
داراییهای ثابت مشهود به ارزش متعارف ،خریداری یا ایجاد شده،
بر اساس استانداردهای حسابداری در حسا ها انعکاس یافته و کلیه
خریدهای داراییهای ثابت مشهود با اخذ مجوز و تأییدیه الزم انجام
شده است.
همه داراییهای منقول متعلق به دانشگاه بارکد دارد.
کلیه تبادلهای موجودی انبار و اموال بین ستاد و واحدهای تابعه در
سیستم ثبت میشود.
فرایند حذف ،فروش و اسقاط اموال در سیستم ثبت میشود.
دستورعمل کتبی برای تمایز هزینههای سرمایهای از هزینههای جاری
تهیه و اجرا میشود.
دفتر یا کارد اموال حاوی اطالعاد تاریخ خرید ،تاریخ
بهرهبرداری ،ویژگیهای فنی ،بهای تمامشده ،بهای ارزیابی ،روش و
نرخ استهالک ،استهالک انباشته ،محل استقرار ،شماره شناسایی
برای هر یک از سرفصلهای داراییهای ثابت مشهود نگهداری
میشود.
طی دورههای منظم (حداقل سالی یکبار) تعدادی از اقالم دفتر یا
کارد اموال با داراییهای موجود مطابقت عینی میشود.

فرضیه
جمعبندی فرضیه فرعی چهارم:
اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی دارایی ثابت مشهود
نقش دارد.
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گروه

نسبت مشاهده
شده

نسبت
آزمون

معناداری

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9 /3

9 /0

9/999

انحراف معیار

آماره t

معناداری

میانگین
0/130
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9/013

1/11

9/999

دکتر سعید علیاحمدی و سید اصغر رهایی

اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود در محیط کنترل

که میانگین نمره ارائه شده به وسیله پاسخدهندگان به

داخلی شده است .همچنین ،نتایج مربوط به گزارههای

گزارههای این فرضیه برابر با  3/111و مماره  tبه مقدار

مطرحشده درباره نقش اجرای نظام نوین مالی در

 1/515است که در سطح خطای  %5معنادار است.

بهبود محیط کنترل داخلی نیز مؤید این موضوع است

بنابراین ،میتوان بیان کرد که اجرای نظام نوین مالی

که در سطح خطای  %5همه گزارههای مطرحشده

باعث بهبود در کنترلهای داخلی شده است.

معنادار است.
نتیجهگیری

در فرضیه اصلی پژوهش این موضوع مطرح شد که
اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی نقش
دارد .نتایج مزمون این فرضیه در جدول شماره  1ارائه

تا پیش از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

شده است .نتایج مندرج در جدول مزبور نشان میدهد

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنای

جدول  :8نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم
ردیف
1

3
0
5
6
1
5
1

گزاره

نسبت
مشاهده شده

نسبت
آزمون

معناداری

>=3

9 /3

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3

9/

9 /0

9/999

>=3
>=3
>=3
>=3

9 /1
9 /1
9/
9/

9 /0
9 /0
9 /0
9 /0

9/999
9/999
9/999
9/999

>=3

9 /1

9 /0

9/999

>=3

9 /1

9 /0

9/999

گروه

فرایند تأمین اعتبار و تشصیص اعتبار و تفاهمنامهها برای همه گروه حسا ها
بهصورد سیستمی انجام میشود.
با توجه به ساختار سازمانی تعریفشده وظایف کارکنان و حدود اختیاراد و
مسئولیتها نیز تعریف شده است.
دسترسی به اطالعاد مالی بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعاد مزبور در سطوح
مشتلف در حداقل زمان میسر شده است.
سطح کیفی رسیدگی به اسناد حسابداری ارتقا یافته است.
کیفیت نظارد مالی بر عملیاد مالی واحدهای تابعه ارتقا یافته است.
پاسخگویی و مسئولیتپذیری مدیران بهبود یافته است.
اجرای نظام نوین مالی با قوانین مالی مرتبط با دانشگاه همجهت است.
اجرای نظام نوین مالی در ارتقا سطح دانش و تشصص فنی کارکنان امور
مالی مفید و مؤثر بوده است.
کیفیت کنترلهای داخلی ارتقا یافته است.

میانگین

فرضیه
جمعبندی فرضیه فرعی پنجم:
اجرای نظام نوین مالی در بهبود محیط کنترل داخلی نقش دارد.

3/100

انحراف معیار
9/011

آماره t

معناداری

3/011

9/999

جدول  :9نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
اجرای نظام نوین مالی در بهبود
کنترلهای داخلی نقش دارد.

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

آماره t

معناداری

150

3

5

3/111

9/093

1/515

9/999
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حسابداری مورد استفاده در دانشگاههای علوم پزشکی

داخلی مرتبط با بشش حسا های دریافتنی و

کشور نقدی بود و کنترلهای داخلی متناسب با روش

درممدهای اختصاصی پس از اجرای نظام نوین مالی

مزبور تهیه و تنظیم میشد .این قانون ناکارممدی مبنای

بهبود یافته است و اصول پذیرفته شده حسابداری

حسابداری را به میزان بیشتری مشکار کرد .بنابراین،

درباره تحقق درممدها و افشا کامل رعایت میشود.

در گام نشست اجرای نظام نوین مالی مبنای

همچنین ،با بهبود این کنترلها ،خطرهای مرتبط با به

حسابداری از نقدی به تعهدی تغییر یافت .با تغییر در

موقع و قابل اتکا نبودن اطالعاد گزارش شده در

مبنای حسابداری و همچنین تغییر در مییننامههای

صوردهای مالی کاهش یافته است .تقویت این نظام

مالی و معامالتی ،سعی شده است کنترلهای داخلی

کنترلی میتواند به بهترشدن پیشبینیهای متی درممد

متناسب با بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی طراحی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمک کند.

و اجرا شود .کنترلهای داخلی با تقویت سیاستها و

نتایج مزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش این

خطمشیهای مصو  ،امکان استفاده درستتر از

موضوع را تأیید کرد که اجرای نظام نوین مالی در

منابع و زمینه حفظ و نگهداری داراییهای سازمان را

بهبود کنترلهای داخلی خرید و موجودیها نقش

فراهم میکند .بر همین اساس در این پژوهش مبتنی

دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در دانشگاه

بر مییننامههای مالی و معامالتی و چرخه معامالد،

علوم پزشکی اصفهان وضعیت کنترلهای داخلی

نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای

خرید و موجودیها با اجرای نظام نوین مالی بهبود

داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی شد.

یافته است .این موضوع میتواند خطرهای مرتبط با

نتایج مزمون فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد

حفاظت از منابع سازمان و امکان سوء استفاده را

که اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترلهای داخلی

کاهش دهد .همچنین ،بهبود این کنترلها توانسته

موجودی نقد نقش دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه

است خطرهای مرتبط با گزارشگری اطالعاد قابل

گرفت که وضعیت کنترلهای داخلی موجودی نقد

اتکا در صوردهای مالی را کاهش دهد.

در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بهبود یافته

نتایج مزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش حاکی از

و منجر به کاهش خطرهای مرتبط با موجودی نقد و

من است که اجرای نظام نوین مالی در بهبود

وقوع تقلب شده است.

کنترلهای داخلی داراییهای ثابت مشهود نقش دارد.

نتایج مزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش حاکی از

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در دانشگاه علوم

من است که اجرای نظام نوین مالی در بهبود

پزشکی اصفهان کنترلهای داخلی مرتبط با داراییهای

کنترلهای داخلی حسا های دریافتنی و درممدهای

ثابت مشهود بعد از اجرای نظام نوین مالی بهبود یافته

اختصاصی نقش دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

است .این موضوع نشان میدهد که کنترلهای داخلی

که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نظام کنترلهای

توانسته است خطر مربوط به حفاظت از منابع دانشگاه
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دکتر سعید علیاحمدی و سید اصغر رهایی

علوم پزشکی اصفهان را کاهش داده و با ارائه

کنترل داخلی شده است .بنابراین ،به نظر میرسد

اطالعاد قابل اتکا و به موقع در صوردهای مالی

بهبود در کنترل داخلی توانسته است هدفهای مرتبط

خطرهای مرتبط با گزارشگری مالی را کاهش دهد.

با کنترلهای داخلی یعنی حفاظت از داراییها ،ایجاد

نتایج مزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش این

اطمینان از صحت و قابلیت اتکای اطالعاد مالی،

موضوع که اجرای نظام نوین مالی در بهبود محیط

ایجاد کارایی در عملیاد سازمان و اندازهگیری میزان

کنترل داخلی نقش دارد را تأیید کرد .بنابراین،

رعایت کنترلهای داخلی مصو به وسیله مدیریت را

میتوان نتیجه گرفت که در دانشگاه علوم پزشکی

فراهم کند .از این رو ،ممارست در جهت اجرای

اصفهان کنترلهای داخلی مرتبط با محیط کنترل

دقیقتر و کاملتر نظام نوین مالی میتواند نقش مؤثری

داخلی بعد از اجرای نظام نوین مالی بهبود یافته است.

در اصالح نظام حسابداری دانشگاهها داشته و با

این موضوع نشان میدهد که بعد از اجرای نظام نوین

افزایش قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی

مالی خطرهای مرتبط با کیفیت اطالعاد ،پاسخگویی

هدفهای مرتبط با نظام حسابداری تعهدی را تحقق

مدیران و دسترسی به اطالعاد کاهش یافته است.

بششد .در راستای اجرای دقیقتر و کاملتر نظام نوین

بر اساس نتایج مزمون فرضیه اصلی پژوهش

مالی ،بهبود در فرمیندهای کنترل داخلی میتواند

میتوان ادعا کرد که از دیدگاه پاسخدهندگان

حفاظت از منابع و استفاده بهینه از من را فراهم کند.

پژوهش حاضر ،اجرای نظام نوین مالی منجر به بهبود

حفاظت از منابع سازمان از طریق ایجاد کنترلهای

کنترلهای داخلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داخلی مناسب در حوزههای مشتلف از جمله

شده است .بهبود در کنترل های داخلی توانسته است

موجودی کاال ،داراییهای ثابت مشهود و غیره

خطرهای مرتبط با حفاظت از منابع سازمان را کاهش

امکانپذیر است .در نتیجه ،به سایر دستگاههای

داده و شفافیت و کیفیت گزارشهای مالی را ارتقا

اجرایی دولتی پیشنهاد میشود با استفاده از تجربههای

بششد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای

دانشگاههای علوم پزشکی و اجرای بهتر نظام نوین

اوسیفیوه ( ) 9و حامد رباباه ( ) همسو است.

مالی زمینه تقویت کنترلهای داخلی را برای
دستیابی به هدفهای کنترل داخلی فراهم کنند.

پیشنهادهای کاربردی

همچنین ،به دانشگاههای علوم پزشکی پیشنهاد میشود

نتایج پژوهش حاکی از من است که اجرای نظام
نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منجر به

در راستای تقویت کنترلهای داخلی اقدام به تشکیل
واحد حسابرسی داخلی کنند.

بهبود کنترل داخلی در حوزه موجودی نقد،
داراییهای ثابت مشهود ،حسا های دریافتنی و
درممدهای اختصاصی ،خرید و موجودیها و محیط

پیشنهادهایی برای پژوهشهای مینده
در این پژوهش کنترلهای داخلی تنها در سطح
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محدودیتهای پژوهش

 حسا های دریافتنی و درممدهای،موجودی نقد

محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی از جمله

 داراییهای ثابت، خرید و موجودیها،اختصاصی

 نادیده گرفتن کنترلهای داخلی به،خطاهای انسانی

مشهود و بهبود محیط کنترل داخلی مورد بررسی قرار

 تبانی مدیران و کارکنان و فزونی منافع،وسیله مدیران

 پیشنهاد میشود که در پژوهشهای مینده،گرفت

بر مشارج کنترل داخلی میتواند بر طراحی و اجرای

کنترلهای داخلی مطرح شده در سایر حوزهها از

کنترل داخلی تأثیر داشته باشد که در این پژوهش

. هزینه و غیره نیز بررسی شود، حوزه بدهی،جمله

 امکان، از این رو.امکان بررسی منها وجود نداشت

 پیشنهاد میشود در پژوهشهای مینده از نظر،همچنین

دارد این محدودیت بر یافتههای پژوهش تأثیر داشته

سایر افراد از جمله کارشناسان دیوان محاسباد نیز در

.باشد

.این زمینه استفاده شود
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