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 چکیده
 

 یرانکارناپ ذ  یض رورت  ه ا  یمارس تان مانن د ب  یدولت   ییاجرا یها در دستگاه یداخل یها و استقرار کنترل یطراح :مقدمه

 یدانش گاه عل وم پزش ک    یداخل یها بهبود کنترل در یمال یننقش نظام نو یراستا، پژوهش حاضر به بررس یندر ا .است

  .پردازد یاصفهان م

جامع ه مم اری ای ن    . اس ت  پیمایش ی -توص یفی  وهشپژ روشنظر  نظر هدف کاربردی و از پژوهش از این :روش پژوهش

 150تع داد نمون ه پ ژوهش    . است 1315در سال  اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یو کارشناسان امور مال یرانپژوهش شامل مد

ب رای تجری ه   و ساخته ب وده  پژوهشگر نامه پرسش ،پژوهش ابزار .شده است استفاده دسترس در یریگ نمونه وشراز و بوده نفر 

 .استفاده شد tها از مزمون  و تحلیل داده

ب ه عب ارد دیگ ر،     .شده اس ت  یمنجر به بهبود کنترل داخل یمال یننظام نو یپژوهش نشان داد که اجرا یجنتا :ها یافته

ی ه ا  حس ا  ، موج ودی نق د  ی داخل ی  ه ا  کنت رل بهب ود   در دانشگاه علوم پزش کی اص فهان در   اجرای نظام نوین مالی

 کنترل داخل ی نق ش  محیط و بهبود  مشهود ثابت های اختصاصی، خرید و موجودی کاال، دارایی هایدریافتنی و درممد

 .اشته استدمؤثری 

 یدر دانش گاه عل وم پزش ک    شود پیشنهاد می ،یداخل یها بهبود کنترل در یمال ینبا توجه به نقش نظام نو :گیری نتیجه

 یاث ربشش طراح    یداخل هایاز کنترل یتدر جهت حماداخلی  حسابرسی واحداز جمله تشکیل  هایییاستاصفهان س

 .کار گرفته شودو ب

 

 .یمال یننظام نوی، داخل یها کنترلی، تعهد یحسابداری، بشش عموم :های کلیدی واژه
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 مقدمه

 
 اقتصادی و اجتماعی در کشور، تغییر و تحولهر با 

وضع  بهبود در تالش برایبشش سالمت نیز همواره 

. بوده استبه سوی وضعیت مطلو  و حرکت موجود 

وزارد بهداشت، درمان و مموزش  های هدف جمله از

ی ها برنامهساله و قوانین  9  انداز چشمپزشکی در سند 

بند   ) و پنجم( 19و ماده  55ماده )چهارم  ساله پنج

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

کمک در  ایران اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

هزینه مت و کاهش سهم تحقق شاخص عدالت در سال

یی از قبیل ها شاخصسطح  یارتقامستقیم مردم و 

نیازمند  ها هدفتحقق این . استمموزش و سالمت 

در قالب  اتکا قابلو  موقع بهمدیریت متکی به اطالعاد 

 حسابداری مترقی با رویکرد احصای نظامطراحی یک 

در راستای اجرای  .(1) استخدماد  شده تمامقیمت 

 ی چهارم و پنجم توسعهها برنامهتکالیف مقرر در 
 یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد

 ی،اقتصادبرنامه پنجم توسعه  9 ماده  ژهیو  بهیران، ا

یران و ا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

ی ها دانشگاهشدن تشصیص اعتباراد دولتی به  منوط

 ارائهخدماد  شده تمامعلوم پزشکی بر اساس بهای 

، مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارد بهداشت، شده

مالی و  نامه نییمدرمان و مموزش پزشکی به استناد 

پزشکی و خدماد های علوم  معامالتی دانشگاه

طرحی به نام نظام نوین مالی  بهداشتی درمانی کشور

ی ناکارممدبه  تیبا عناواقع،  در(. 3و   )ارائه کرد 

مبنای نقدی و با توجه به تغییراد اساسی در قوانین و 

سال  از های علوم پزشکی مقرراد اجرایی دانشگاه

مبنای )ستفاده ا مورد، تغییر رویکرد از مبنای 1350

به مبنای حسابداری تعهدی به عنوان گام اول  (نقدی

 .مغاز شد اجرای نظام نوین مالی

 یبه مبنابا تغییر رویکرد مبنای حسابداری نقدی  

 جیتدر به( نظام نوین مالی) یتعهد یحسابدار

مالی و  نامه نییمبر اساس نیز ی داخلی ها کنترل

پزشکی در مورد های علوم  معامالتی دانشگاه

ی مواد و کاال، اموال، مطالباد موجودی نقد، موجود

کامل  گفتنی است استقرار .بهبود یافته است ها یبدهو 

ی داخلی در بشش سالمت با ها کنترلو مناسب 

ی مندرج در ها گامشدن همه  استقرار و عملیاتی

رو،  یناز ا. یابد میی نظام نوین مالی تحقق ها برنامه

تمام  یلما ینبا استقرار نظام نو رود یانتظار م

 یمبنا یریاز بکارگ یناش یکنترل داخل یها ضعف

علوم پزشکى  یها حسابدارى نقدى در دانشگاه

 حسابدارى مورد مبنایدر حال حاضر  .برطرف شود

علوم پزشکى و واحدهاى  یها استفاده در دانشگاه

 تعهدی هاى مستقل، حسابدارى تابعه و نیز بیمارستان

در داده است که شده نشان  انجام هاى یبررس .است

بکارگیری مبنای حسابداری نقدی  دلیل به گذشته

، اموال و ها یحسا  موجود اغلب اطالعاد مربوط به

و حسا  درممدها مطابق مشهود ثابت  یها ییدارا

ردهاى حسابدارى تهیه و نگهدارى استاندا مادالزا

گیری تصمیم درستی برایاطالعاد  و در نتیجه، نشده

 (. 0) شده است مین ارائه

های داخلی  کنترل حسابداری نقدی مبنایدر 

و  شود مبتنی بر مبنای حسابداری تعهدی رعایت نمی
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 .نیستهای داخلی از کارایی مناسب برخوردار  کنترل

حسابداری تعهدی با رعایت اصل تطابق درممد با 

بر سازمان هزینه و افشای کامل مطالباد و تعهداد 

 مبنایچنین، در  هم .حسابداری نقدی برتری دارد

بر مبنای وجوه  هاحسابداری نقدی، اغلب گزارش

کننده به مراجع پرداختبه منظور ارائه یافته  اختصاص

ترازهای  مبنادر این  ،بنابراین. شود میتهیه منابع مالی 

 و بر به تفکیک منابع اعتباری تنهامالی تهیه شده 

با  .دشو می ارائهاساس وجوه دریافتی و پرداختی 

مبتنی بر حسابداری  ،نظام نوین مالی شدن ییاجرا

. شده استی مالی با یکدیگر مرتبط ها چرخه ،تعهدی

مالی از حالت  های گزارششده تا  این ارتباط موجب

در خارج و اطالعاد مالی  منابع دریافتی و پرداختی

  .تجزیه و تحلیل قرار گیردسطح مدیران دانشگاه مورد 

 اند تالشمدیران همواره در با توجه به مطالب باال، 

 مستقری داخلی را در سازمان خود ها کنترلکه بهترین 

داخلی  کنترل نظامکه در نبود  دانند یم، چون کنند

کردن  کمینه، تحقق رسالت اصلی سازمان و اثربشش

. بسیار مشکل خواهد بود رمنتظرهیغرویدادهای 

ی داخلی باعث افزایش ها کنترلوجود ، چنین هم

و  ها ییدارادادن  خطر از دستکارایی، کاهش 

ی ریاعتمادپذیابی به اطمینان معقول از  دست

ی مالی و رعایت قوانین و مقرراد خواهد ها صورد

 یران،انجام شده در ا یها بر اساس پژوهش (.5) شد

 های دستگاهدر  ،اداریو  یمالداخلی  یها نظام کنترل

ندارد و  یطلوبم یتگوناگون، وضع یلبه دال یدولت

 یجادا ی،خرد و کالن اقتصاد یها تحقق هدف یبرا

به نظر  یضرور یاربس ها در کنترل ییرتحول و تغ

  (.6) رسد یم

علوم پزشکی اصفهان از جمله دانشگاه  

حسابداری تعهدی  اجرایهای پیشتاز در زمینه  دانشگاه

های علوم  و اجرای نظام نوین مالی در بین دانشگاه

این  حاضر هدف پژوهشپزشکی کشور است و لذا 

در حد امکان مثار ناشی از اقداماد که است 

این تغییر  های هدفبه  یابی و نیز میزان دستشده  انجام

بررسی و نتایج من را اخلی، های د نا، در حوزه کنترلمب

در باال  شده انیبگرفتن موارد با در نظر . کندارائه را 

میا که  شرح بیان کرداین مسئله پژوهش را به  توان یم

با اجرای نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی 

 یافته است؟ارتقا های داخلی  کنترلنظام اصفهان 

 

 و پیشینه پژوهش یمبانی نظر

 در ها سازمان روزافزون پیچیدگی و گستردگی

منابع،  کمبود از ناشی فشارهای امروز، پیشرفته جهان

 در مشاطراد انواع وجود رقابت، سطح افزایش

 هاهدف که تجاری و اداری مالی، مشتلف های زمینه

 از خواه و درون از خواه را سازمانی یها و سیاست

 تا است شده موجب کندمی تهدید سازمان بیرون

 ایمسأله عنوان به ،ها فعالیت و منابع اثربشش کنترل

 سازمان هر راهبری ارکان توجه مورد اهمیت، حائز

 های معتقد است که سازمانپروول (. 1) گیرد قرار

 بشش عمومی که با وجوه عمومی باالیی سر و کار

سیاسی عملیاد خود را انجام  ییطدارند و در مح

 ضرورد دارد درجه باالیی از اعتمادپذیریدهند،  می

تواند از این موضوع می. ندکنرا برای امور مالی فراهم 

های داخلی وجود کنترل .طریق کنترل مالی تحقق یابد
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العاد مالی ند اطتوامی ،زیرا ؛مالی اهمیت دارد

برای  د و سالمت مالی راسازمان را یکپارچه کن

های  مالی رویه هایکنترل (.5) کند تضمین سازمان

کند می حفاظتها داراییکه از  استای طراحی شده

کند که تمام معامالد مالی و این اطمینان را فراهم می

ش تقلب و اشتباه در دفاتر و کاهمنظور جلوگیری  به

معتبر و درست ثبت شده و اطالعاد مالی به صورد 

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

 فرایندها و کنترلی، های رویه چنین درست عملکرد از

 اعمال ها کنترل از یعنوان بشش به را ییها سیاست

 بندیپای از د تاکنمی کمک ها کنترل این .ندکنمی

 عملکردی یمعیارها و ی اخالقیها ارزش به مستمر

کنترل  نظام چنین، هم (.19) شود حاصلاطمینان 

ها ها و رویهای از سیاستمجموعهبا ایجاد داخلی 

مدیریت سازمان از انجام دقیق و موجب اطمینان 

های کنترلهدف از بنابراین، . شود میها  فعالیت یکارا

عملیاد و قابلیت در بششی کارایی و اثر ایجادداخلی 

اتکای اطالعاد مالی و تطابق با قوانین و مقرراد 

های داخلی  اهمیت و ضرود وجود کنترل. (11) است

ها، کاهش  ها و تقلب توان در حوزه کشف اشتباه را می

رقابت شرکت تجاری، قانونی، بهبود قدرد رفتار غیر

الزحمه حسابرسی  ها و کاهش حق بهبود کیفیت داده

تعریف از این رو، مطابق با  (. 1) کردجو و جستنیز 

 یتردو یسیونکم یها از سازمان یتحما یتهکم

خلی فرمیندی است که متأثر از ، کنترل دا(کوزو)

مدیره، مدیریت و سایر کارکنان بنگاه اقتصادی  هیئت

یابی به  بوده و به منظور کسب اطمینان معقول از دست

های مرتبط با عملکرد، گزارشگری و رعایت  هدف

کنترل داخلی، یک . شود قوانین و مقرراد طراحی می

ها  ای از عملیاد و فعالیت رویداد نیست بلکه مجموعه

توان کنترل  ، میچنین هم(. 13)بر پایه ستانده است 

ها،  ای از سیاست داخلی شرکت را به عنوان مجموعه

ها و فرایندهای مورد استفاده در سازمان تعریف  اقدام

هایی از جمله  کردن هدف کرد که به دنبال برمورده

ها، ایجاد اطمینان از صحت و قابلیت  حفاظت از دارایی

د مالی، ایجاد کارایی در عملیاد اتکای اطالعا

های داخلی  گیری میزان رعایت کنترل سازمان و اندازه

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

های یکپارچه  یکی از چارچو چارچو  کوزو 

  111ل داخلی است که در سال در ارزیابی کنتر

شامل  ءج جزچارچو  از پناین . میالدی منتشر شد

های کنترلی،  ، فعالیتخطرمحیط کنترلی، ارزیابی 

. است تشکیل شده اطالعاد و ارتباطاد و نظارد

ای از استانداردها،  مجموعهشامل محیط کنترلی 

چنین پایه و اساس کنترل  فرمیندها و ساختارها و هم

اصول مرتبط با محیط . ها است در سازمانداخلی 

های اخالقی،  صداقت و ارزش عبارد است ازکنترلی 

مدیره، فلسفه مدیریت و شیوه عملیاتی،  اهمیت هیئت

ساختار سازمانی، تعهد به صالحیت و گزارشگری 

 خطرارزیابی . مالی، اختیار و مسئولیت و منابع انسانی

سایی و تجزیه و شنا برایشونده و تکرار فرایندی پویا

یابی به  موجود در مسیر دست خطرهایتحلیل 

خطر اصول مرتبط با ارزیابی . سازمان است های هدف

گزارشگری مالی،  های هدفبرگیرنده اهمیت در

های گزارشگری مالی و خطرشناسایی و تحلیل 

شامل های کنترلی  فعالیت. تقلب است خطرارزیابی 
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جمله  افزاری از نرمها و یا تدابیر  ، رویهها مشی خط

است که باید  عبورهای  کلمهمیزان دسترسی و تعریف 

های کنترلی در سرتاسر  فعالیت. دتعریف و اجرا شو

های  اصول مرتبط با فعالیت. دهد سازمان رخ می

های  های کنترلی، فعالیت کنترلی شامل عناصر فعالیت

، انتشا  و بهبود خطرکنترلی مرتبط با ارزیابی 

. وری اطالعاد استم ی کنترلی و فناه فعالیت

اطالعاد و ارتباطاد برای اطمینان از این موضوع 

های اطالعاتی  است که میا اطالعاد از طریق نظام

. شود شناسایی، گردموری، پردازش و گزارش می

برگیرنده مرتبط با اطالعاد و ارتباطاد در صولا

ارتباطاد  نیازهای اطالعاتی، کنترل اطالعاد،

های  مدیره و ارتباط با گروه ، ارتباطاد هیئتمدیریتی

 ءنظارد به عنوان مخرین جز .است سازمانی برون

چنین  شامل ارزیابی مداوم و مستقل کنترل داخلی و هم

های الزم در ارتباط با کنترل داخلی است  ارائه گزارش

انجام صورد لزوم اقداماد اصالحی به موقع  تا در

در چارچو  کوزو اصول مرتبط با نظارد . شود

ها  شامل نظارد مستمر، ارزیابی مجزا و گزارش نقص

 (.16و  13)  است

های  بر اساس چارچو  کوزو الزم است کنترل

مین داخلی به منظور تأ های کنترل. دداخلی تدوین شو

معامالد، تفکیک از جمله صدور مجوز ) ییها هدف

ها، ها، مستنداد کافی و ثبت رویداد مناسب مسئولیت

 درستها و ارزشیابی  داراییثر در مورد حسابدهی مؤ

احی طر .شود طراحی می (و مناسب اقالم ثبت شده

اال بر های ب های داخلی به منظور برموردن هدف کنترل

های  چرخه. گیرد اساس چرخه معامالد شکل می

تولید، منابع  ،خرید مل پنج چرخهمعامالد اصلی شا

چرخه خرید . است، درممد و چرخه تأمین مالی انسانی

ها و های خرید و پرداخت وجه برای کاال امل فعالیتش

چرخه . بنگاه اقتصادی استخدماد مصرف شده در 

برگیرنده تبدیل مواد خام به کاالی تکمیل تولید در

ثبت مل فرایند چرخه منابع انسانی شا. شده است

ری، محاسبه های کا یید ساعتکارکرد کارکنان، تأ

و  و دستمزد حقوق دستمزد، کسورحقوق و ناخالص 

چرخه درممد شامل . است و دستمزد حقوق پرداخت

دریافت سفارش از مشتری، بررسی اعتبار مشتری، 

 حسا صورتتحویل کاال و خدماد به مشتری، صدور 

  .(15 و 10) و وصول وجه نقد است

های انجام  برخی پژوهشای از  در ادامه خالصه

 .شود می بیان شده در زمینه پژوهش حاضر

های به بررسی اثر اجرای کنترلدر پژوهشی  کوو

گویی دولت محلی  داخلی و عملکرد مدیریت بر پاسخ

نفر  115 دهندگان پاسختعداد . در اندونزی پرداخت

نشان داد  ویج پژوهش نتای. بودمیالدی  916 در سال 

ثیر گویی مالی تأ های داخلی بر پاسخکه اجرای کنترل

الی در گویی م چنین، عملکرد مدیر بر پاسخ هم. دارد

 .(11) ثیر داردتأاندونزی دولت محلی 

ی ها کنترل نظامدر پژوهشی  پور و علیشانیخلیل

درمانی تهران را پس -ی مموزشیها داخلی بیمارستان

منان پژوهش . ندبررسی کرداز اجرای نظام نوین مالی 

در سال بیمارستان  09در   نامه پرسشبا استفاده از 

پور و علیشانی خلیلپژوهش نتایج . انجام شد 916 

ی ها ی داخلی بیمارستانها کنترل نظامکه نشان داد 

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

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

ی ها به بررسی اثر کنترل در پژوهشی سیگیالی

موری درممد در سطح پنج بیمارستان داخلی بر جمع

تعداد . شهر ناکارو در کشور کنیا پرداخت

بوده و میالدی  916 در سال نفر  09دهندگان  پاسخ

نامه استفاده شده  ها از پرسش موری داده برای جمع

شواهدی مبنی بر اثرگذاری  پژوهش وینتایج . بود

 .(11) نشان نداددرممد  رب یکنترلمحیط 

کنترل داخلی  نظامبه بررسی در پژوهشی  اوسیفیوه

ی کوچک و متوسط مفریقای جنوبی ها در بیمارستان

 915 در سال نفر  59 دهندگان پاسختعداد . پرداخت

نتایج پژوهش . بود نامه پرسشو ابزار پژوهش میالدی 

 ها مدیران و مالکان بیمارستاناز نظر داد که نشان وی 

ی داخلی برای موفقیت تجاری یک ها اثربششی کنترل

 . (9 ) امر ضروری است

به بررسی در پژوهشی همکاران  الحسنی ومهر

حسابداری تعهدی در بشش  نظاموضعیت اجرای 

شگاه علوم در دانمنان پژوهش . سالمت پرداختند

تعداد  .شدانجام میالدی  915 در سال پزشکی کرمان 

 نامه پرسشنفر و ابزار پژوهش  1   دهندگان پاسخ

نشان داد  مهرالحسنی و همکاراننتایج پژوهش . بود

های الشچحسابداری تعهدی با  نظامکه اجرای 

 رو است هاساسی در حوزه مدیریت و رهبری روب

( 1) . 

ثر بر عوامل مؤبه بررسی در پژوهشی  اهربابحامد 

 اردنخصوصی  های ی داخلی در بیمارستانها کنترل

نفر از  51ی پژوهش وی شامل تعداد  نمونه. پرداخت

. میالدی بود 910 بیمارستان در سال  1 کارکنان 

نشان داد که بین درجه  حامد رباباهنتایج پژوهش 

و  یکنترل داخلی در بشش خصوص نظام اثربششی

. داری وجود داردمثبت و معنا ن رابطهاندازه بیمارستا

 کنترل داخلی و ارزیابی نظام بین اثربششیچنین،  هم

کنترل داخلی همبستگی مثبت  نظام حسابرس مستقل از

 .(  ) وجود دارد و معنادار

به بررسی اثر در پژوهشی  واکیریبا و همکاران

های مالی بر مدیریت مالی در بشش دولتی کنیا  کنترل

 910 در سال نفر  39 دهندگان پاسختعداد . پرداختند

 نظامنشان داد که  نتایج پژوهش منان. بودمیالدی 

از طریق تفکیک وظایف،  کنترل داخلی اثربشش

های مدیریت در بشش دولتی ایجاد  سرپرستی و کمیته

ی ی نقاط ضعفهای مال شده است اما در اجرای کنترل

وظایف حسابرس داخلی به همه  ،ازیر .وجود دارد

نتایج چنین،  هم. های سازمان گسترش نیافته استبشش

بین  که بودحاکی از من واکیریبا و همکاران پژوهش 

رابطه مثبت و های کنترلی و مدیریت مالی فعالیت

 .(3 ) وجود دارد یدارمعنا

به ارزیابی نظام  در پژوهشی همکاران رضایی و

اساس  سساد غیرانتفاعی بری داخلی مؤها کنترل

دولتی شیراز  های چارچو  کوزو در بیمارستان

نفر  331 شاملمنان نمونه مماری پژوهش . پرداختند

 چارچو  بر اساسطراحی شده  نامه پرسش ازو  بود

نتایج پژوهش . کردند استفاده 1315در سال کوزو 

ی داخلی ها که در نظام کنترل بود منحاکی از 

دولتی شیراز اجرای  های و درمانگاه ها بیمارستان

ی داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی خطر، ها کنترل
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ی کنترلی، اطالعاد و ارتباطالد و ارزیابی ها فعالیت

 .(16) کند و نظارد به طور اثر بشش عمل نمی

ثیر در پژوهشی به بررسی تأ بکلو و محمدی

های اجرایی  های داخلی بر تشلفاد مالی دستگاه کنترل

تعداد . ندمذربایجان غربی پرداختدر استان 

انجام  1315و پژوهش در سال نفر  53 دهندگان پاسخ

که ان داد های پژوهش نشنتایج مزمون فرضیه. شد

و کلیه اجزای کنترل  کنترل داخلی رهزینه استقرا

داخلی به جزء اطالعاد و ارتباطاد، بر تشلفاد مالی 

 (.0 )تأثیر دارد 

ثیر أبه بررسی تدر پژوهشی زاده و همکاران نقی

گویی مدیران  اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ

دانشگاه علوم پزشکی و خدماد بهداشتی درمانی 

جامعه . پرداختند 1310سال در شمال غر  ایران 

نفر  151مورد بررسی نفر و نمونه  301 پژوهش مماری

نشان داد که اجرای  ی پژوهش منانها یافته. بود

گویی مدیران  عد پاسخحسابداری تعهدی بر هفت بُ

اعی و شامل عمومی، مدیریتی، مالی، قانونی، اجتم

به عبارد دیگر، . دارد یدارو معنا ثیر مثبتعملیاتی تأ

اجرای حسابداری تعهدی باعث افزایش سطح 

 .(5 ) شودگویی می پاسخ

در پژوهشی به بررسی عوامل  حضوری و همکاران

های  های مالی دستگاه کنترل نظام ثر بر بروزرسانیمؤ

نمونه مورد بررسی  .پرداختند 1313در سال اجرایی 

 منان نتایج پژوهش. نفر بود 199پژوهش متشکل از 

حسابداری دولتی و  نظام نشان داد که عوامل انسانی،

و ضعف در های قانونی در ایجاد نارسایی نارسایی

 .(6) استثر مؤ های اجراییکنترل مالی دستگاه نظام

زلقی در پژوهشی به ارزیابی تأثیر نظام نوین مالی 

وزارد بهداشت، درمان و مموزش پزشکی بر 

گویی مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی  پاسخ

در سال  ویپژوهش . منطقه غر  کشور پرداخت

و نمونه من نامه انجام شد  پرسشاز با استفاده  1313

داد که نتایج پژوهش زلقی نشان . نفر بود  11شامل 

های علوم پزشکی  تغییر مبنای حسابداری در دانشگاه

گویی  از نقدی به تعهدی تأثیر زیادی بر ارتقا پاسخ

 (.6 )مالی و عملیاتی داشته است 

ثیر أبه بررسی ت در پژوهشی ساالری و همکاران

اجرای نظام مالی تعهدی بر شفافیت و مسئولیت 

در سال  ر دانشگاه علوم پزشکی قزوینگویی د پاسخ

نامه بکار  نمونه پژوهش و پرسش. پرداختند 1313

. سؤال بود  3نفر و  19ترتیب، شامل  گرفته شده، به

اجرای نظام مالی نشان داد که  انمن پژوهش نتایج

امکان  تعهدی باعث افزایش شفافیت مالی شده و

ارزیابی کنترل بودجه مصو  و رعایت قوانین و 

گزارشگری مالی به منظور افزایش  مقرراد مالی

 .(1 ) کند گویی را فراهم می پاسخ

به بررسی عوامل در پژوهشی  فرد و نظری وکیلی

سساد اجرای نظام حسابداری تعهدی در مؤثر بر ؤم

تابعه وزارد بهداشت، درمان و مموزش پزشکی 

نتایج . نفر بود 15 نمونه پژوهش شامل . پرداختند

عوامل مدیریت، نیروی نشان داد که  پژوهش منان

انسانی متشصص، قوانین و مقرراد، چارچو  نظری 

ی خواهی بر بکارگیر گویی و پاسخ و فرهنگ پاسخ

 ر استثیرگذاحسابداری تعهدی در بشش دولتی تأ

( 5). 
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تغییر  مثار بررسى با گرد و کریمینتایج پژوهش 

حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى بر  مبنای

 دیعملکرد مالى و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکى شه

 مبنایکه تبدیل  نشان داد 1319در سال  یبهشت

بهبود  ، منجر بهحسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى

چنین،  هم. دشو عملکرد مالى و عملیاتى دستگاه می

و  تر قیهای مالى دق گزارشحسابدارى تعهدى 

 .(0) دهد در اختیار مدیران قرار میرا  یتر درست

 

 های پژوهش فرضیه
 گرفتن چارچو  کنترل داخلی کوزو، با در نظر 

 معامالتیو های مالی  نامه چرخه معامالتی و بررسی میین

موجودی  های های داخلی را در حوزه توان کنترل می

، های اختصاصیدرممددریافتنی و  های نقد، حسا 

محیط و مشهود های ثابت  ها، دارایی خرید و موجودی

بر این اساس،  .داخلی مورد بررسی قرار داد کنترل

 :دشهای پژوهش به شرح زیر تدوین  فرضیه

 بهبود دراجرای نظام نوین مالی  :فرضیه اصلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نقش  ی داخلیها کنترل

 .دارد

 بهبود درمالی  اجرای نظام نوین :فرعی اول  هیفرض

 .نقد نقش دارد ی داخلی موجودیها کنترل

 بهبود در اجرای نظام نوین مالی :فرعی دوم  هیفرض

درممدهای ی دریافتنی و ها حسا ی داخلی ها کنترل

 .اختصاصی نقش دارد

 بهبود دراجرای نظام نوین مالی  :فرعی سوم  هیفرض

 .نقش دارد ها یموجودی داخلی خرید و ها کنترل

 دراجرای نظام نوین مالی  :فرعی چهارم  هیفرض

نقش  مشهود ی ثابتها ییدارای داخلی ها کنترلبهبود 

 .دارد

 درنظام نوین مالی  اجرای: فرعی پنجم  هیفرض

 .دارد نقش یکنترل داخل یطمحبهبود 

 

 روش پژوهش

 
 های پژوهشهدف از نوع  نظر ازاین پژوهش 

برای  نامه پرسشاز  که جا من از کاربردی و

رفتار ها، عقاید و  موری اطالعاد درباره نگرش جمع

از نظر روش پژوهش از نوع  است، شده  استفاده

در این پژوهش سعی شده  .یمایشی استپ-توصیفی

است تا مالحظاد اخالقی از جمله اجتنا  از مسیب 

گویی  ، پاسخرساندن، اجتنا  از تبعیض، تعارض منافع

  .دشورعایت  داریاجتماعی و راز

 در این پژوهش. است نامه پرسش ،پژوهشابزار 

 ی پژوهشها هیفرضبر اساس  نامه پرسشی ها گزاره

 ی مربوط به هرها گزارهبرای تعیین . مطرح شده است

 های پژوهش ،ابتدا ،ی پژوهشها هیفرضیک از 

ی داخلی ها کنترلدر مورد نظام نوین مالی و  شده انجام

اساس این  و بر بررسی دقت بهدر بشش عمومی 

ها  بر مبنای منپژوهش مطرح و  های فرضیه ها پژوهش

نامه  در تنظیم پرسش. دش تدوین نامه پرسش های گزاره

اجرایی نظام نوین مالی گام  19سعی شده است از 

های پژوهش منطبق با من گزارهشود و استفاده 

چندین بار مورد مذکور  نامه پرسش .استشراج شود

 نامه پرسش سرانجاماصالح و بازنگری قرار گرفت و 

این پژوهش از دو قسمت  نامه پرسش. نهایی تنظیم شد
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 .است شده لیتشکبه شرح زیر 

 دهندگان پاسخاطالعاد فردی شامل : بشش اول

بقه خدمت، واحد جنسیت، مدرک تحصیلی، سا)

 . است( سازمانی سمت سازمانی محل خدمت و

ی ها گزارهاین قسمت مربوط به : بشش دوم

مربوط به  گزاره 09این بشش شامل . استتشصصی 

ی بند طبقهگروه  5ی پژوهش است که در ها هیفرض

ای تدوین شده  گزینه 5و بر اساس طیف لیکرد  شده 

ها از  تواند با انتشا  یکی از گزینه گو می پاسخ. است

کامالً موافق تا کامالً مشالف، میزان موافقت یا 

های  برای مزمون فرضیه .مشالفت خود را ابراز کند

 3پژوهش از نمره میانگین طیف لیکرد یعنی عدد 

 .استفاده شده است

اد مربوط به ابزار پژوهش در خالصه اطالع

 .ارائه شده است 1شماره  جدول

بودن ابزار پژوهش،  با توجه به پژوهشگرساخته

نامه بین نمونه پژوهش،  الزم است قبل از توزیع پرسش

در این . ارزیابی شودپایایی و روایی ابزار پژوهش 

  پژوهش به منظور بررسی روایی پژوهش از نظر

و کارشناسان حسابداری در استادان رشته حسابداری 

ها  های من های علوم پزشکی استفاده و پیشنهاد دانشگاه

نامه  قبل از توزیع پرسش. در ابزار پژوهش اعمال شد

گیری  ابزار اندازهنهایی و به منظور بررسی پایایی 

و با نامه بین نمونه پژوهش توزیع  پرسش 39تعداد 

ی ها ژوهشپدر . شد مزموناز ملفای کرونباخ استفاده 

 1/9علوم انسانی ضریب ملفای کرونباخ باالتر از 

نتایج مربوط به نمونه . بیانگر پایایی قابل قبول است

(  جدول شماره )پیش مزمون برای مزمون پایایی 

های این پژوهش از انسجام درونی  نشان داد که گویه

 .برخوردار است
 

 خالصه اطالعات ابزار پژوهش: 1جدول 

 گزارهشماره  گزارهتعداد  یکنترل داخل
 5تا  1 5 موجودی نقد

 16تا  1 5 یاختصاص یها و درممد یافتنیدر یها حسا 
 0 تا  11 5 ها خرید و موجودی

 31تا  5  1 مشهود ی ثابتها دارایی
 09تا   3 1 یکنترل داخل یطمح

 

 نتایج آزمون پایایی پژوهش: 2جدول 

 مؤلفه
ی ها گزاره

 نامه پرسش
ضریب 

 آلفا
ضریب آلفا 

 نامه پرسشکل 
 0/9 1 5تا  1 گزاره ی داخلی موجودی نقدها بهبود در کنترل

11/9 
 155/9 16تا  1 گزاره یاختصاص یها و درممد یافتنیدر یها حسا ی داخلی ها بهبود در کنترل
 511/9 0 تا  11 گزاره ها ی داخلی خرید و موجودیها بهبود در کنترل
 116/9 31تا  5  گزاره مشهود ی ثابتها ی داخلی داراییها بهبود در کنترل

 9/ 51 09تا   3 گزاره یکنترل داخل یطمحبهبود در 
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 و نمونه پژوهش مماری جامعه
جامعه مماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل 

در امور مالی ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه علوم 

دانشگاه علوم . دده یمپزشکی اصفهان تشکیل 

 35 دانشکده، 5معاونت،  1پزشکی اصفهان شامل 

مرکز  5شبکه بهداشت و درمان و  3  وبیمارستان 

 کارکنانی از کل فهرستمنظور  اینبه . است پژوهشی

به تعداد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حسابداری

گیری پژوهش حاضر  روش نمونه. تهیه شد نفر 111

برای تعیین حجم نمونه  .است دسترس گیری در نمونه

 :شد استفادهبه شرح زیر  (1 ) کوکران رابطهاز 

      1رابطه 
2

2
α

22

2

2
α

2

Zσ1)d(N

ZNσ

n
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1.960.40197
n

22

2





 

 
   

حجم : N حجم نمونه انتشابی،: nدر رابطه باال 

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

2و ( %5)معیار 
σ : که پس  استواریانس جامعه مماری

. شد برمورد 0/9 نمونه مقدماتیاز تشمین واریانس 

کوکران برابر با  رابطهطبق  شده محاسبهحجم نمونه 

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

 150 سرانجامو  توزیع نامه پرسش 169تعداد  ،نمونه

بنابراین، در این پژوهش  .شدی مور جمع نامه پرسش

ی مربوط ها دادهایجاد قابلیت اتکای بیشتر از  منظور به

 .شد  استفاده نامه پرسش 150به 

، استفاده از 1 گفتنی است افزون بر رابطه شماره

نیز ( 39)جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران 

 .مورد تأیید قرار دادتعداد نمونه انتشا  شده را 

 

 ها یافته

 
دهندگان در جدول  شناختی پاسخ اطالعاد جمعیت

 دهد این اطالعاد نشان می. ارائه شده است 3شماره 

و دهندگان را زنان پاسخ% 63 که از نظر جنسیت،
 

 دهندگان پاسخ شناختی یتاطالعات جمع: 3جدول 
 تعداد سطوح متغیر متغیر

 51 مرد جنسیت
 11 زن

 سطح تحصیالد

 1 دیپلم
 1 کاردانی
 110 کارشناسی

 0  کارشناسی ارشد

 کاری تجربه
 65 سال 19تر از  کم
 53 سال 9 تا  19بین 

 36 سال 9 بیشتر از 

 سازمانی سمت

 11 کاردان
 69 کارشناس
 5  مسئولکارشناس 
 55 رئیس اداره

 56 ستادی محل خدمت
 15 مراکز مموزشی و بهداشتی
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% 19 چنین، هم .دهد مابقی را مردان تشکیل می

مدرک کارشناسی و دارای دهندگان  پاسخ

% 55 ،کاری از نظر تجربه. هستندارشد  کارشناسی

اطالعاد  .سال تجربه دارند 19دهندگان بیشتر از  پاسخ

محل خدمت  سازمانی و سمتمربوط به 

بر . دهندگان نیز در جدول مزبور ارائه شده است پاسخ

ها صالحیت الزم برای  مزمودنی ،اساس این نتایج

 .نامه را دارند های پرسش به گزارهگویی  پاسخ
 

 های پژوهش مزمون فرضیه 
در فرضیه فرعی اول پژوهش این موضوع مطرح 

 یها کنترلبهبود  درنظام نوین مالی  شد که اجرای

این نتایج مزمون . داخلی موجودی نقد نقش دارد

نتایج . شده استارائه  0شماره  جدولفرضیه در 

که میانگین نمره  دهد مینشان مندرج در جدول مزبور 

 های این دهندگان به گزاره ارائه شده به وسیله پاسخ

است  1 /303به مقدار  tو مماره  51/3برابر با  فرضیه

 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: 4جدول 

 گروه گزاره ردیف
نسبت 

 مشاهده شده
نسبت 
 آزمون

 معناداری

1 
 و داشته قرار مناسب های کنترل تحت( های دریافتنی چک) دریافتنی اسناد
 به وصول برای ای زیوار بانکی های حسا  به مناسب و معین فواصل در

 .دشو می ارائه بانک
3=> 1/9 0/9 999/9 

  
و متعاقب من صورد  شود یمانجام  سیستمی صورد بهفرایند صدور چک 
 999/9 0/9 3/9 <=3 .دشو یمو ماهیانه تهیه  سیستمی صورد بهمغایرد بانکی نیز 

3 
جلوگیری از  ، مستنداد و مدارک پیوست برایچکصدور زمان با  هم

 999/9 0/9 3/9 <=3 .شود استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می

0 
اششاص مستقل از صادرکننده  به وسیلهی بانکی ها و حوالهصدور چک 
ی ها کنترلاین تفکیک وظایف باعث بهبود ) شود انجام میمجوز پرداخت 

 .(ه استشدداخلی 
3=>  /9 0/9 999/9 

5 
ی تحویل نشده ها و چکد شو ویل چک، رسید معتبر دریافت میزمان تح

 999/9 0/9 9/  <=3 .شود ی نگهداری مینحو مناسببه 

6 
دار از مشتریان، پس از تصویب  پذیرش وجوه نقد، چک و اسناد مدد

ی ها کنترلاین امر باعث بهبود ) شود یکی از مقاماد مسئول انجام می
 .(داخلی شده است

3=> 3/9 0/9 999/9 

1 

ی داخلی مناسب و با اجرای نظام نوین مالی، ها کنترلاعمال  منظور به
 صورد خالصهرسیدهای صندوق  بر اساس روز هردر پایان  توان یم

ها و اسناد دریافتنی تهیه و به وسیله ششصی مستقل از  روزانه وجوه، چک
 .دکرکنترل من را وجوه و اسناد،  کنندگان افتیدر

3=> 3/9 0/9 999/9 

5 
ی داخلی مناسب و با اجرای نظام نوین مالی، ها کنترلاعمال  منظور به

 999/9 0/9 9/  <=3 .تهیه و تنظیم شده است ها گردان تنشواهنحوه دریافت و تسویه  دستورعمل

 معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین فرضیه
 :فرضیه فرعی اول بندی جمع
ی داخلی موجودی نقد ها کنترلبهبود  مالی درنظام نوین  اجرای

 .نقش دارد
51/3 515/9 303/ 1 999/9 

 



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

 1315، پاییز و زمستان 16دوم، پیاپی   مجله حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره       77

 توان یمبنابراین،  .است معنادار% 5که در سطح خطای 

اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود د که کربیان 

 چنین، هم. ی داخلی موجودی نقد شده استها کنترل

 ی پژوهشها گزاره تک تکنتایج مربوط به 

 نظام نوین مالی در نقش اجرای ی درباره شده مطرح

این  دیمؤی داخلی موجودی نقد نیز ها کنترلبهبود 

ی ها کلیه گزاره %5موضوع است که در سطح خطای 

 .است ادارمعن شده مطرح

نتایج مزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر 

ی ها کنترلبهبود  درنظام نوین مالی  این که اجرای

ی دریافتنی و درممدهای اختصاصی ها حسا داخلی 

 نتایج. ارائه شده است 5شماره  جدولنقش دارد در 

مره که میانگین ن دهد مینشان  مندرج در جدول مزبور

های این  دهندگان به گزاره ارائه شده به وسیله پاسخ

است  511/11به مقدار  tو مماره  565/3 برابر با فرضیه

 توان یمبنابراین،  .دار استمعنا% 5که در سطح خطای 

د که اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود در بیان کر

 هایی دریافتنی و درممدها حسا ی داخلی ها کنترل

چنین، نتایج مربوط به  هم. اختصاصی شده است

 درباره نقش اجرای شده مطرحی ها گزاره تک تک

 ی داخلیها کنترلبهبود  نظام نوین مالی در

دیمؤاختصاصی نیز  هایی دریافتنی و درممدها حسا 

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم :5جدول  

 گروه گزاره ردیف
نسبت مشاهده 

 شده
نسبت 
 آزمون

 معناداری

1 
اسناد ارسالی و )خدماد حاصل از ارائه یافته  تحققکلیه درممدهای 
 999/9 0/9 1/9 <=3 .شود یمی نگهدارطبق مدارک موجود در سیستم ثبت و ( وصولی درممد

  
قرارداد  یها به طرفی ارسالی ها صورتحسا نسبت به  شده اعمال کسور
 999/9 0/9 3/9 <=3 .ردیگ یمقرار  لیوتحل هیو تجزی بررس مورد( گر مهیبواحدهای )

3 
ی مؤثردانشگاه نسبت به فرمیند کسب درممد واحدهای تابعه نظارد 

محدود به بررسی اسناد و مدارک  شده انجامو کنترل  دکن یماعمال 
 .ستینی تابعه واحدهاارسالی از 

3=> 3/9 0/9 999/9 

0 
ی طرف قرارداد به تفکیک ثبت و ها سازمانمطالباد دانشگاه از  تمامی
 999/9 0/9 9/  <=3 .شود یمی دارنگه

5 
جلوگیری از واریز به  برایاسناد دریافت شده به نام دانشگاه بوده و همه 

 999/9 0/9 3/9 <=3 .شود ی میسینو پشت ،حسابی غیر از حسا  دانشگاه، در هنگام دریافت

6 
طرف )بدهکاران عمده با دفاتر مشتریان  حسا  ماندههای مناسب  طی دوره
 999/9 0/9 9/  <=3 .شود گیری و رفع می های موجود پی و مغایرد شده دادهمطابقت  (حسا 

1 
تهیه و  ها منی اختصاصی و نحوه ثبت درممدهامربوط به  عملدستور
 999/9 0/9 /3 <=3 .شده است میتنظ

5 
 درست طور بهصورتحسا  ارائه خدماد، بر مبنای مدارک مربوط و 

 999/9 0/9 3/9 <=3 .شود قرارداد ارائه می های طرف بهتنظیم شده و در موعد مقرر 

 معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین  فرضیه
 :فرضیه فرعی دوم بندی جمع
ی ها حسا ی داخلی ها کنترلبهبود  نظام نوین مالی در اجرای

 .دریافتنی و درممدهای اختصاصی نقش دارد
565/3 50/9 511/11 999/9 
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 کلیه %5این موضوع است که در سطح خطای 

 .است دارامعن شده مطرحی ها گزاره

این  به بررسی در فرضیه فرعی سوم پژوهش

 درنظام نوین مالی  شد که اجرای پرداختهموضوع 

نقش  ها یموجودی داخلی خرید و ها کنترلبهبود 

ارائه  6شماره  جدولفرضیه در  این نتایج مزمون. دارد

 دهد مینشان  مندرج در جدول مزبور نتایج. شده است

دهندگان به  ارائه شده به وسیله پاسخکه میانگین نمره 

مقدار به  tو مماره  903/0 برابر با های این فرضیه گزاره

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

که اجرای نظام نوین مالی  گفت توان یم، این رو

 ها یو موجود یدخری داخلی ها کنترلباعث بهبود 

های گزارهچنین، نتایج مربوط به  هم. شده است

 در نظام نوین مالی اجرای نقش درباره شده مطرح

 دیمؤنیز  ها یموجودی داخلی خرید و ها کنترلبهبود 

 کلیه %5این موضوع است که در سطح خطای 

 .است دارامعن شده مطرحی ها گزاره

حاکی از این است پژوهشچهارم  فرعیفرضیه 

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم :6جدول  

 گروه گزاره ردیف
نسبت مشاهده 

 شده
نسبت 
 آزمون

 معناداری

1 
 صورد بهی مربوط ها درخواستکلیه خریدها بر اساس مجوز و 

 999/9 0/9 1/9 <=3 .دشو یمسیستمی انجام 

  
و  شده فیتعر سیستمموجود در هر واحد تابعه در  کارکنانکلیه 
 999/9 0/9 1/9 <=3 .شود یمبه ششص تحویل داده  ها حواله

3 
منظم شمارش و  طور و به شده ثبتهای انبار در نظام  کلیه موجودی

 999/9 0/9 9/  <=3 .شود با مدارک مربوط مقایسه می

0 
امکان تهیه گزارش روزانه از موجودی انبار، کاردکس ریالی و 

اقالم نایا ، کم گردش،  ،نیچن و هم گردش ریالی فراهم شده است
 .راکد و معیو  شناسایی و تفکیک شده است

3=>  /9 0/9 999/9 

5 
 بر اساسها  و موجودی شده یداریخرکاالی  شده تمامارزشیابی بهای 
اولین صادره به روش  و( یکنواخت طور به)حسابداری استانداردهای 
 .ی شده استدارنگه از اولین وارده

3=> 1/9 0/9 999/9 

6 
انجام و  سیستمی صورد بهفرایند شمارش کاال و انبارگردانی 

 999/9 0/9 3/9 <=3 .شود یم مششصاضافه انبار -کسری

1 
های خرید تنها برمبنای نیازهای واقعی دانشگاه صادر  کلیه درخواست

 999/9 0/9 9/  <=3 .شود یمو روزانه صادر  سیستمی صورد بهی انبار دهایرس و شود می

5 
و بابت  قرارگرفتهثبت در سوابق مدنظر  کلیه کاالهای مرجوعی برای

بدهکار صادر و در مبالغ مورد ادعای دانشگاه از فروشندگان اعالمیه 
 .شود ثبت می های مربوط حسا 

3=>  /9 0/9 999/9 

 معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین  فرضیه
 :فرضیه فرعی سوم بندی جمع
ی داخلی خرید و ها کنترلبهبود  نظام نوین مالی در اجرای
 .نقش دارد ها یموجود

903/0 56/9 911/ 3 999/9 
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ی داخلی ها کنترلبهبود  نظام نوین مالی در اجرای که

این نتایج مزمون . نقش دارد مشهود ثابت های دارایی

نتایج . ارائه شده است 1شماره  جدول درفرضیه 

که میانگین نمره  دهد مینشان مندرج در جدول مزبور 

های این  گزارهدهندگان به  ارائه شده به وسیله پاسخ

است  1 / 11به مقدار  tو مماره  130/0 برابر با فرضیه

 توان یمبنابراین،  .است معنادار% 5که در سطح خطای 

د که اجرای نظام نوین مالی باعث بهبود در بیان کر

. استشده مشهود  ثابت های ی داخلی داراییها کنترل

های پژوهش درباره گزارهچنین، نتایج مربوط به  هم

ی ها کنترلبهبود  نظام نوین مالی در اجرای نقش

این موضوع است  دیمؤنیز مشهود ثابت  های دارایی

 شده مطرحی ها گزاره کلیه %5که در سطح خطای 

 .است دارامعن

پژوهش این موضوع مطرح در فرضیه فرعی پنجم 

کنترل  یطمحنظام نوین مالی در بهبود  شد که اجرای

 جدولفرضیه در این  نتایج مزمون. نقش دارد یداخل

 مندرج در جدولنتایج . شده است ارائه 5شماره 

ارائه شده به که میانگین نمره  دهد مینشان مزبور 

 برابر با های این فرضیه گزارهدهندگان به  وسیله پاسخ

 است که در سطح 3 /011به مقدار   tو مماره  100/3

د کهبیان کر توان یمبنابراین،  .است معنادار% 5خطای 

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم: 7جدول  

 گروه گزاره ردیف
نسبت مشاهده 

 شده
نسبت 
 آزمون

 معناداری

1 

، شده جادیاهای ثابت مشهود به ارزش متعارف، خریداری یا  دارایی
ها انعکاس یافته و کلیه  استانداردهای حسابداری در حسا  بر اساس

های ثابت مشهود با اخذ مجوز و تأییدیه الزم انجام  خریدهای دارایی
 .شده است

3=> 1/9 0/9 999/9 

 999/9 0/9 1/9 <=3 .داردی منقول متعلق به دانشگاه بارکد ها ییدارا همه  

3 
ی موجودی انبار و اموال بین ستاد و واحدهای تابعه در ها تبادلکلیه 
 999/9 0/9 9/  <=3 .دشو یمثبت  سیستم

 999/9 0/9 9/  <=3 .شود یمثبت  سیستمدر فرایند حذف، فروش و اسقاط اموال  0

5 
های جاری  ای از هزینه های سرمایه  تمایز هزینه دستورعمل کتبی برای

 999/9 0/9 9/  <=3 .شود تهیه و اجرا می

6 

دفتر یا کارد اموال حاوی اطالعاد تاریخ خرید، تاریخ 
، بهای ارزیابی، روش و شده تمامفنی، بهای  های ویژگیبرداری،  بهره

نرخ استهالک، استهالک انباشته، محل استقرار، شماره شناسایی 
نگهداری مشهود های ثابت  های دارایی برای هر یک از سرفصل

 .شود می

3=>  /9 0/9 999/9 

1 
تعدادی از اقالم دفتر یا  (بار حداقل سالی یک)های منظم  طی دوره

 999/9 0/9 3/9 <=3 .شود های موجود مطابقت عینی می کارد اموال با دارایی

 معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین فرضیه
 :بندی فرضیه فرعی چهارم جمع
مشهود ی داخلی دارایی ثابت ها کنترلبهبود  نظام نوین مالی در اجرای

 .نقش دارد
130/0 013/9 11 / 1 999/9 
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کنترل  یطمحاجرای نظام نوین مالی باعث بهبود در 

های چنین، نتایج مربوط به گزاره هم. شده است یداخل

 نظام نوین مالی در اجرای نقشدرباره  شده مطرح

این موضوع است  دیمؤنیز  یکنترل داخل یطمحبهبود 

 شده مطرحی ها گزاره همه% 5که در سطح خطای 

 .است دارامعن

پژوهش این موضوع مطرح شد که  اصلیدر فرضیه 

ی داخلی نقش ها کنترلنظام نوین مالی در بهبود  اجرای

ارائه  1شماره  جدولنتایج مزمون این فرضیه در . دارد

 دهد ینشان ممندرج در جدول مزبور  یجنتا. شده است

دهندگان به  پاسخ یلهنمره ارائه شده به وس یانگینکه م

به مقدار  tو مماره  111/3 برابر با یهفرض ینا یها گزاره

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

بیان کرد که اجرای نظام نوین مالی  توان یمبنابراین، 

 .ی داخلی شده استها کنترلباعث بهبود در 

 

 گیری  نتیجه

 
 ی،اقتصادتا پیش از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه 

یران مبنایا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم :8 جدول

 گروه گزاره ردیف
نسبت 

 مشاهده شده
نسبت 
 آزمون

 معناداری

1 
 ها حسا برای همه گروه  ها نامه تفاهمو  تشصیص اعتباراعتبار و  نیتأمفرایند 
 999/9 0/9 3/9 <=3 .شود یمسیستمی انجام  صورد به

  
اراد و و حدود اختی کارکنانوظایف  شده فیتعربا توجه به ساختار سازمانی 

 999/9 0/9 9/  <=3 .ده استها نیز تعریف ش مسئولیت

3 
وح اطالعاد مزبور در سط لیوتحل هیتجز منظور بهدسترسی به اطالعاد مالی 

 999/9 0/9 9/  <=3 .ده استمشتلف در حداقل زمان میسر ش

 999/9 0/9 1/9 <=3 .سطح کیفی رسیدگی به اسناد حسابداری ارتقا یافته است 0
 999/9 0/9 1/9 <=3 .کیفیت نظارد مالی بر عملیاد مالی واحدهای تابعه ارتقا یافته است 5
 999/9 0/9 9/  <=3 .ی مدیران بهبود یافته استریپذ تیمسئولی و یگو پاسخ 6
 999/9 0/9 9/  <=3 .است جهت همنظام نوین مالی با قوانین مالی مرتبط با دانشگاه اجرای  1

5 
امور  کارکناننظام نوین مالی در ارتقا سطح دانش و تشصص فنی اجرای 

 999/9 0/9 1/9 <=3 .بوده است مؤثرمالی مفید و 

 999/9 0/9 1/9 <=3 .ی داخلی ارتقا یافته استها کنترلکیفیت  1

 معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین فرضیه
 :فرضیه فرعی پنجم بندی جمع 

 .نقش دارد یکنترل داخل یطمحبهبود  نظام نوین مالی در اجرای
100/3 011/9 011/ 3 999/9 

 

 نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش: 9جدول 

 معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد پژوهش فرضیه اصلی

بهبود  در یمال یننظام نو یاجرا

 .نقش دارد یداخل یها کنترل
150 3 5 111/3 093/9 515/ 1 999/9 
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ی علوم پزشکی ها حسابداری مورد استفاده در دانشگاه

های داخلی متناسب با روش  و کنترل بودنقدی کشور 

 مبنایکارممدی ناقانون این . شد میمزبور تهیه و تنظیم 

 ،بنابراین. دکربه میزان بیشتری مشکار را حسابداری 

در گام نشست اجرای نظام نوین مالی مبنای 

با تغییر در . حسابداری از نقدی به تعهدی تغییر یافت

های  نامه میینچنین تغییر در  مبنای حسابداری و هم

های داخلی  ، سعی شده است کنترلمالی و معامالتی

متناسب با بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی طراحی 

و  ها سیاست  با تقویت داخلی های کنترل .دشوو اجرا 

تر از  درستهای مصو ، امکان استفاده  مشی خط

سازمان را  های زمینه حفظ و نگهداری داراییمنابع و 

مبتنی هش این پژوبر همین اساس در  .کند فراهم می

 ،های مالی و معامالتی و چرخه معامالد نامه میین بر

ی ها کنترلبهبود  اجرای نظام نوین مالی در نقش

 . بررسی شددانشگاه علوم پزشکی اصفهان  داخلی

نشان داد  اول پژوهشفرعی رضیه نتایج مزمون ف

ی داخلی ها کنترلنظام نوین مالی در بهبود  که اجرای

توان نتیجه  بنابراین، می. موجودی نقد نقش دارد

های داخلی موجودی نقد  گرفت که وضعیت کنترل

بهبود یافته  در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

و  های مرتبط با موجودی نقدخطر و منجر به کاهش

 . شده است وقوع تقلب

دوم پژوهش حاکی از  فرعینتایج مزمون فرضیه 

نظام نوین مالی در بهبود  اجرای هاست ک من

ی دریافتنی و درممدهای ها حسا ی داخلی ها کنترل

توان نتیجه گرفت  بنابراین، می. اختصاصی نقش دارد

های  که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نظام کنترل

های دریافتنی و  داخلی مرتبط با بشش حسا 

ام نوین مالی پس از اجرای نظ های اختصاصیدرممد

اصول پذیرفته شده حسابداری بهبود یافته است و 

. شود میکامل رعایت  ها و افشادرباره تحقق درممد

به های مرتبط با خطرها،  چنین، با بهبود این کنترل هم

نبودن اطالعاد گزارش شده در موقع و قابل اتکا 

تقویت این نظام  .های مالی کاهش یافته است صورد

های متی درممد  بینی ند به بهترشدن پیشتوا کنترلی می

 .  کمک کند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوم پژوهش این  فرعیفرضیه  نتایج مزمون

نظام نوین مالی در  که اجرایتأیید کرد موضوع را 

نقش  ها یموجودی داخلی خرید و ها کنترلبهبود 

توان نتیجه گرفت که در دانشگاه  بنابراین، می .دارد

های داخلی  وضعیت کنترلپزشکی اصفهان  علوم

 ها با اجرای نظام نوین مالی بهبود خرید و موجودی

های مرتبط با تواند خطر این موضوع می. یافته است

و امکان سوء استفاده را  سازمانحفاظت از منابع 

ها توانسته  چنین، بهبود این کنترل هم. کاهش دهد

قابل  رشگری اطالعادهای مرتبط با گزاخطراست 

 .  های مالی را کاهش دهد اتکا در صورد

چهارم پژوهش حاکی از فرعی نتایج مزمون فرضیه 

نظام نوین مالی در بهبود  است که اجرای من

 .ثابت مشهود نقش دارد های ی داخلی داراییها کنترل

دانشگاه علوم توان نتیجه گرفت که در  بنابراین، می

های  با دارایی های داخلی مرتبط پزشکی اصفهان کنترل

بعد از اجرای نظام نوین مالی بهبود یافته مشهود ثابت 

های داخلی  دهد که کنترل نشان میاین موضوع . است

دانشگاه مربوط به حفاظت از منابع  خطرتوانسته است 
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را کاهش داده و با ارائه  علوم پزشکی اصفهان

های مالی  عاد قابل اتکا و به موقع در صورداطال

 .  را کاهش دهدتبط با گزارشگری مالی های مرخطر

پنجم پژوهش این  فرعینتایج مزمون فرضیه 

 یطمحنظام نوین مالی در بهبود  که اجرای موضوع

ین، بنابرا. کردیید تأ را نقش دارد یکنترل داخل

دانشگاه علوم پزشکی توان نتیجه گرفت که در  می

کنترل  یطمحهای داخلی مرتبط با  اصفهان کنترل

. بعد از اجرای نظام نوین مالی بهبود یافته است یداخل

بعد از اجرای نظام نوین  دهد که ضوع نشان میاین مو

گویی  های مرتبط با کیفیت اطالعاد، پاسخمالی خطر

 .عاد کاهش یافته استالمدیران و دسترسی به اط

پژوهش فرضیه اصلی نتایج مزمون بر اساس 

 دهندگان پاسخکه از دیدگاه د توان ادعا کر می

م نوین مالی منجر به بهبود پژوهش حاضر، اجرای نظا

های داخلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  کنترل

بهبود در کنترل های داخلی توانسته است  .شده است

اهش های مرتبط با حفاظت از منابع سازمان را کخطر

های مالی را ارتقا  داده و شفافیت و کیفیت گزارش

 های ین پژوهش با نتایج پژوهشنتایج ا. بششد

 .استهمسو  (  )رباباه حامد و ( 9 )اوسیفیوه 

 

 ی کاربردیپیشنهادها

است که اجرای نظام  منحاکی از  پژوهشنتایج 

منجر به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نوین مالی در 

موجودی نقد، ه حوز بهبود کنترل داخلی در

ی و های دریافتن ، حسا مشهود ثابت های دارایی

 یطمحها و  و موجودی، خرید های اختصاصیدرممد

رسد  به نظر می ،بنابراین. شده است یکنترل داخل

های مرتبط  هدفبهبود در کنترل داخلی توانسته است 

ها، ایجاد  از داراییحفاظت های داخلی یعنی  با کنترل

قابلیت اتکای اطالعاد مالی، اطمینان از صحت و 

گیری میزان  ارایی در عملیاد سازمان و اندازهایجاد ک

مدیریت را  به وسیله های داخلی مصو  رعایت کنترل

ممارست در جهت اجرای از این رو، . دکنفراهم 

نقش مؤثری تواند  میمالی نظام نوین  تر تر و کامل دقیق

با داشته و  ها حسابداری دانشگاه نظاماصالح  در

افزایش قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی 

را تحقق مرتبط با نظام حسابداری تعهدی  های هدف

نظام نوین تر  تر و کامل اجرای دقیقدر راستای . بششد

تواند  مالی، بهبود در فرمیندهای کنترل داخلی می

. فراهم کندرا  از منابع و استفاده بهینه از منحفاظت 

های  نابع سازمان از طریق ایجاد کنترلحفاظت از م

های مشتلف از جمله  داخلی مناسب در حوزه

و غیره مشهود های ثابت  ال، داراییموجودی کا

های  دستگاهبه سایر  ،در نتیجه. پذیر است امکان

های  از تجربهاستفاده شود با  دولتی پیشنهاد میاجرایی 

نظام نوین تر بهاجرای شکی و های علوم پز دانشگاه

 برایرا  های داخلی تقویت کنترلمالی زمینه 

. هم کنندکنترل داخلی فرا های هدفیابی به  دست

 شود پیشنهاد میهای علوم پزشکی  دانشگاهبه چنین،  هم

های داخلی اقدام به تشکیل  در راستای تقویت کنترل

  .کنندداخلی  حسابرسیواحد 

  

 مینده های پژوهش برای پیشنهادهایی
های داخلی تنها در سطح کنترلدر این پژوهش 
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 هایرممدی دریافتنی و دها حسا ، موجودی نقد

ثابت  های ، داراییها اختصاصی، خرید و موجودی

مورد بررسی قرار  یکنترل داخل یطمحو بهبود مشهود 

های مینده  شود که در پژوهش پیشنهاد می ،گرفت

ها از  های داخلی مطرح شده در سایر حوزه کنترل

. بررسی شودنیز  غیرهو  ، هزینهحوزه بدهیجمله، 

نظر از های مینده  در پژوهش شود پیشنهاد میچنین،  هم

در سایر افراد از جمله کارشناسان دیوان محاسباد نیز 

 .استفاده شوداین زمینه 

 

 پژوهشهای  محدودیت
از جمله  یداخل یها کنترل یذات های یتمحدود

به  یداخل یها گرفتن کنترل یدهناد ی،انسان یخطاها

منافع  یو کارکنان و فزون یرانمد یتبان یران،مد یلهوس

 یو اجرا یبر طراح تواند یم یبر مشارج کنترل داخل

که در این پژوهش داشته باشد  یرتأث یکنترل داخل

رو، امکان  یناز ا .ها وجود نداشت بررسی منامکان 

ثیر داشته های پژوهش تأ یافتهبر   یتمحدود یندارد ا

 .باشد
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