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ورود به فاز دوم اصالحات  ریکشور در مس یعلوم پزشک هایدانشگاه هایتیمحدود ییشناسا

 یفیمطالعه ک کیسالمت:  یمال نینظام نو

 
 5یدی، حجت حم4انیرمضان ممری ،3ی، احمد صادق2، مسعود ابوالحالج*1یباستان وندیپ

 
 52/6/49 :دریافت مقاله              94/91/49 :شدهصالح دریافت مقاله ا             54/99/49 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

کشکور و رکرورت حرککت     یعلوم پزشک   های( در دانشگاهیتعهد ینظام سالمت )حسابدار ینظر به استقرار فاز اول اصالحات مال :مقدمه

ورود بکه فکاز دوم    هکای تیمحدود نتریممه ییمطالعه با هدف شناسا نیتمام شده(، ا متیق یفاز اصالحات )حسابدار نیمت دومس به هاآن
 .دیو اجرا گرد یطراح 9949نظام سالمت کشور در سال  یاصالحات مال

از  ینفکر  92گکروه   کیک مطالعه،  نیانجام شد. در ا یدلف  ردیبود که با استفاده از رو یفیپژوهش حارر از نوع مطالعات ک :بررسی روش

سالمت در وزارت بهداشکت   یمال نیو متخصصان نظام نو یعلوم پزش  هایدانشگاه یمال رانیمتخصصان شامل معاونان توسعه منابع و مد
 .شد حاصل هاسطح، توافق در پاسخ نیمشارکت نمودند و در ا یو درمان به صورت هدفمند انتخاب و در سه مرحله دلف

 دجدیک . شد عنوان هادانشگاه ییدر بدنه اجرا یانسان یروین یبالقوه، لزوم توانمندساز تیمحدود نیشتریاز آن بود که ب یحاک جینتا ها:یافته

بکود ککه در بدعکد     یتیمحکدود  نیاولک  زیک ن یو عدم وجکود تجربکه مشکابه ق لک     رانیتمام شده در بخش بهداشت و درمان ا متیبودن بحث ق
 شده است.  ییسالمت، شناسا یفاز دوم اصالحات مال بهبالفعل ورود  هایتیمحدود

 یبها یدر استقرار حسابدار تیموفق هایشرط شیپ نتریاز مهم ی یتعهدى به عنوان  یحسابدار یبا توجه به اجرا :یریگجهیو نت بحث

چکارچوب و   ،یعلکوم پزشک    هکای دانشکگاه  یوزارت بهداشکت و ککادر مکال    هکای معاونت نیب یتمام شده، الزم است ابتدا با تعامل و هم ار
 و گکردد  رفکع  هاوجود دستورالعمل تمحدودی افزار،شده و با کمک نرم نیتمام شده خدمات تدو متیورود به فاز ق یبرا واحدی العملدستور
 .گردد تراصالحات هموار ریمس بیترت نبدی
 

 یدلف کیت ن ،یسالمت، دانشگاه علوم پزش  یتمام شده، اصالحات مال متیق یحسابدار ،یتعهد یحسابدار :یدیکل واژگان

 
:ورود به فاز  ریکشور در مس یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاتیمحدود ییشناسا. حجتیدی، حممیمرانی، رمضاناحمدیمسعود، صادقالحالج، ابووندیپیباستان ارجاع

 .981-918(: 9)9؛ 9911 سالمت محور هایمجله پژوهش. یفیمطالعه ک کیسالمت:  یمال نیدوم اصالحات نظام نو

 

 

 .رانیا ،رازیش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یو اطالع رسان تیریدانشکده مد ،یمت و منابع انسانسال تیریمد قاتیمرکز تحق ار،ی. استاد9
 .رانیتهران، ا ،یعملکرد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک شیمرکز بودجه و پا ار،ی. استاد2
 .رانیا ،رازیش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یو اطالع رسان تیریدانشکده مد ،یدکترا ی. دانشجو9
 .رانیکرمان، کرمان، ا یدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یپژوه ندهیخدمات سالمت، پژوهشکده آ هیارا تیریمد قاتیمرکز تحق ،یدکترا ی. دانشجو 1
 .رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،یامور مال تیری. کارشناس ارشد، گروه مد 5

 .یپزشک یو اطالع رسان تیریمالصدرا و سه راه برق، ساختمان الماس، دانشکده مد ابانیقصردشت، حدفاصل خ ابانیخ ،زرایش ول:ؤنویسنده مس *

 Email: bastanip@sums.ac.ir                                                                                               13992911191لفن: ت
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 های دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحاتشناسایی محدودیت

 مقدمه

از هر نوع و با هر اندازه، باا شااار    یدولت هایسازمان

 روروبا   یو اثربخاا  ییبهباود ااارا   یبارا  ایندهیشزآ

 یلا یاز گذشت  با  د   شیا  امروزه ب طوری ب  هستند

 تیدر جلا  راااا  ماداران اسااتیس شیگارا  لیا از قب

توسااع  بخااش  دهناادگان،الیااماارد ، انترااارال مال

ماورد توجا     رانترارال مارد  د  شیو اشزا یخصوص

منااب  محادود و    یارد ااارا  ن هزی ب  هادولت اتریب

 ییدر مصرف بودج ، از نرار پاساخ و   اتریب تیشفاش

رابط  ساامان    نی(. در هم1) باشندیتحت شاار م یمال

 یبا  نناوان روخ خاوب    تیا شعال یبر مبناا  یابین یهز

 یجهت ناان دادن رشتار بهاا  یلتدو یهاسازمان یبرا

در  رانیماااتالل مااد یباارا یحلاااهتمااا  شااده و ر

 (.2شده است ) انهادیپ ،یمال ییپاسخ و

 اااور  در گذارقانون دیبا توج  ب  تأا  رید یاز سو  

 جملا   از هاا بر اختصاا  انتباارال دسات اه    مبنی ما

 -یو پژوهاا  ناالی  آماوزخ  مؤسساال  و هادانا اه

و خادمال   هاا تیتما  شده شعال یبهابر اساس  یدولت

و  ندهایاصالح شرآ نهمچنی و هادست اه لیقب نیا یبرا

اصااالح نرااا    اهاز ر یاقتصاااد تیریساااختار مااد 

از  یزریا اصاالح نراا  بودجا     نیو همچن یحسابدار

و در  یاتیااباا  روخ هدشمنااد و نمل ایروخ برناماا 

 شیو اشازا  رانیتوسط مد ن یبه مالیاتخاذ تصم تینها

نراا    ساازی ادهیپ دهی(، ا3) رانیمد ییپاسخ و تیابلق

و  ینلاو  پزشات   هاای سالمت در دانا اه یمال نینو

تحاات پوشااش وزارل  یرماااند -یخاادمال بهداشاات

پا  از بحاو و    یبهداشت، درمان و آموزخ پزشات 

چهاار   یطا  ساازی و شرهنگ لولیپا یو اجرا یبررس

 سااتمیس یاجاارا ،یتعهااد یشاااز )اساات رار حسااابدار

 یزریا تما  شاده، اسات رار بودجا     متیو ق یابی نیهز

و  نا  یهز تیریو ماد  تیریماد  یو حسابدار یاتینمل

وزارل  هاای تیا اولو ءجاز  1334( از ساا   وریبهره

 متبوع قرار گرشت.

اااور   ینلاو  پزشات   هاای حا  حاار دانا اه در  

شده  ادیپ  از گذشت چند سا  از شروع اصالحال 

 یبا  جاا   یتعهد یسابدارو ب  دنبا  است رار اامل ح

اصالحال  نیورود ب  شاز دو  ا ریدر مس ،ین د یمبنا

تماا  شاده    مات یق یبا ننوان است رار نرا  حساابدار 

شاز تعیین هزین  تماا  شاده بارای     نیا  در ا باشندیم

 و هاا دستیابی ب  تصویر روشنی از میزان و روند هزین 

 ماورد  ب مناا  از مؤثر استفاده و ایبرنام  بودج  تدوین

 .است گرشت  قرار توج 

نباارل   تیا شعال یبار مبناا   یابین یهز ف،یتعر طبق  

خادمال   ایمحصو   ن یآن هز یا  ط یاست از روش

آن  دیا تول یانجاا  گرشتا  بارا    هاای تیا شعال یبر مبنا

(، 4) شاود یم یرگیآن خدمت اندازه  یارا ایمحصو  

  ساامان  تیا شعال یبار مبناا   یابین یهز  ریب  نبارل د

 ایمحصو ل  یجا  را ب هان یاست ا  هز یحسابدار

 (.5) دهندینسبت م هاتیخدمال ب  شعال

است ا  با اوشش و  یندیروخ، شرآ نیدر ا تیشعال  

 یقانون فیو بر اساس شرح وظا یبدن ای یتالخ شتر

  یا ارا یبارا  یای اجرا هایمصوب دست اه هایو برنام 

نموماا   خدمال مصوب ب  مرد  در زماان مااخ) )  

اا  از محال انتباارال     اینا  یسال ( و با هز کیدوره 

از  ینا یواحد مع دیلمنجر ب  تو شود،یم نیتأم این یهز

و  یرگیا اندازه تیو غالبا  قابل گرددیاا  م ایخدمال 

 (.6دارد )شدن  یامّ

بار   Brumby و   Robinsonروخ با  ن ال از    نیا ا

 یبارا  1993ساا    اساس مطالعال ااپالن و ااوپر در 

 یبرا  ،یبار ب  اار گرشت  شد و بر اساس آن نرر نیاول

 ناادیشرآ کیاا یتمااا  شااده خروجاا  مااتیق نیاایتع

 نااا یمجماااوع هز ساااتبایی)محصاااو مخدمت( مااا
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 فاز دوم اصالحات ریر مسدانشگاه د یهاتیمحدود ییشناسا

 

را محاسااب  ااارد و  ناادیدر شرآ لیاادخ هااایتیااشعال

و باا نار     هاا تیا شعال کیا تفت  سربار را ب هاین یهز

 (.7داد ) )تخصی هاجذب متفاول ب  آن

 ت،یا شعال یبر مبنا یابین یهز ترد،یرو نیبا ا نیرابناب  

تما  شاده اسات،    متیق یروخ حسابدار کین  تنها 

و  ییااارا  شیاشازا  یبارا  یتیریبلت  ابزار قدرتمند مد

ساازمان، با     وریبهاره  یارت اا  تیو در نها یاثربخا

 یایا (. هر چند در انار توج  با  مزا 3) دآییحساب م

 ز  جهات   هاای ساخت ریروخ،  ز  است ب  ز نیا

 زیا ن نا  یزم نیا مناسا  در ا  یسااز است رار آن و بستر

 مبذو  نمود. یتوج  ااش

تما  شاده و   یبها یبحو است رار نرا  حسابدار در  

 یمطالعااال محاادود ت،یااشعال یباار مبنااا یابیااناا یهز

در مطالعا    Hopperو  Majorصورل گرشت  اسات.  

یرى نتتاا  دارنااد ااا  باا  اااارگ نیااخااود اشاااره باا  ا

 میازان  باا  متناسا   بایاد  شعالیات  مبنااى  بر یابىهزین 

 زمانساا  مادیران  رااایت  و انساانى  نیاروى  م اومت

 یتوجاا  بیاااتر یرشتااار سااازمان لیباشااد و باا  مسااا

 تاا یاا  در آمر  ایمطالعا   جی(. نتاا 9معطوف گاردد ) 

هم  مزایاا   رغمیا  نل دهدیانجا  شده است ناان م

تما  شده، تنها تعاداد   متیق یحسابدار هایو توانایى

 هناوز  و انناد مى استفاده آن از هامحدودى از شرات

 و هاا حسابداران شارات  نبی در آن از صحیحى درك

ناد    نیا نوامال ا  نتریمهم ا  ندارد وجود مؤسسال

پذیرخ را ند  آشنایى حسابداران، م اومات ااراناان   

(. 4) اناد و ارورل تغییرال متناس  سازمانى دانسات  

و همتااران در بخاش    یا  توسط باستان ای مطالع در

 یرا بارا  یالزامال خاص زیسالمت ااور انجا  شده ن

 یابیا نا  یو هز یاتینمل یزیراست رار بودج  وان رش  م

 فیااااا  تعر دهناادیماا ااانهادیپ ت،یااشعال یباار مبنااا

 نیاایتع فیاامااورد انترااار سااازمان، تعر هااایسااتاده

 ز   هاای آموزخ  یمناس  نملترد، ارا یاستانداردها

و  ینا بیشیخبره و پا  یانسان یروین نیب  اارانان، تأم

 (.11هستند ) موارد نی ز  از جمل  ا نیقوان  یتصو

توج  ب  این ا  سیساتم حساابداری بهاای تماا       با  

شااده اطالنااال باا  موقاا ، مسااتمر و ماانرم باارای   

 ایجااد  آن محصاو   و هاا شعالیات  دولات،  هاای برنام 

 و ریازان برناما   اجرایای،  رانمادی  همچنین و نمایدمی

 جهااات ایاز اطالناااال هزینااا  گاااذاراناساااتسی

 دولتاای، مناااب  اختصااا  مااورد در گیااریتصاامیم

مجاز و ماخ)، ارزیابی نملترد، بررسای   ایهبرنام 

 بناابراین  نمایناد، اارایی و اقتصاد نملیاتی استفاده می

 و شاده  تماا   بهاای  حساابداری  سیستم است رار لزو 

 و مهام  اجرایی هایدست اه در آن اطالنال از استفاده

 .باشدمی اهمیت با

ا  در حا  حااار، شااز او  اصاالحال     نیب  ا نرر  

( در یتعهاد  ینرا  سالمت )اسات رار حساابدار   یمال

 -یو خدمال بهداشات  ینلو  پزشت هایدانا اه  یال

انجااا  گرشتاا  و  تیااسراساار ااااور بااا موش  یدرمااان

شاااز  نیود باا  دوماامزبااور، در شاارف ور یواحاادها

 نیا ا باشند،یتما  شده م متیق یاصالحال، حسابدار

 نیا هایتیمحدود نتریمهم ییمطالع  با هدف شناسا

 یورود ب  شاز دو  اصاالحال ماال   رمسی در هادانا اه

است باا   دیو اجرا شد. ام ینرا  سالمت ااور، طراح

و ن اا    هاتیمحدود نیو اارشناسان  ا قیدق ییشناسا

موارد، گا   نیو رش  ب  موق  ا سازیبرطرف اعف و

مرحلا  از اصاالحال    نیا با  ا  دورو ریدر مس یمؤثر

 نرا  سالمت ااور برداشت  شود.   یمال

 

 روش بررسی

باود. جامعا     یفا یپژوهش حاار از نوع مطالعال ا  

معاونان توسع  منااب  و    یپژوهش نبارل بودند از ال
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 های دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحاتشناسایی محدودیت

اااور اا     یزشتنلو  پ هایدر دانا اه یمال رانیمد

( یمال رمدی 3 و توسع  معاون 7) نفر 15 هاآن انیاز م

ب  صورل هدشمند جهت شرات در مطالعا  انتخااب   

 بود. یدلف کیتنت ها،داده یشدند. روخ گردآور

پاژوهش باا توجا  با       هاای منرور انتخاب نمونا   ب 

با  مااارات در    لیمتجان  بودن جامع  از مالك تما

و دقت در طو  مراحال ااار   و داشتن حوصل   قیتح 

 یصورل ا  با توج  با  شاناخت   نیبد ،دیاستفاده گرد

ا  پژوهاا ران از جامعا  تحات مطالعا  با  دسات       

از  نفار  15 نا ، یزم نیا خبرگاان در ا  یآوردند و معرشا 

 یماال  رانیمعاونان توسع  و مد نتریو خبره نتریشعا 

 وارد مطالع  شدند. ینلو  پزشت هایدانا اه

باود   نیا پژوهش ا نیدر ا یه از روخ دلفاستفاد نلت

 ایا  یمتاشاف  ذهنا   ینا بیشیپ هایروخ حوزه ب  ،ا 

دلفای روشای     ار، یتعلق دارد. با  نباارل د   یشهود

است ا  بر پایة نررال شهودی متخصصان قارار دارد  

و در آن یک گروه از متخصصان، پ  از ابراز نرارال  

دسات   جماعخود دربارة یک مسئل  ماخ)، ب  یک ا

از  یتا ی یروخ دلفا   ار، ید ساوی  از(. 11) یابندیم

اسات   یپژوها ندهیآ ندیمورد استفاده در شرآ هایروخ

 روخ انتباار  پیمایاای،  تح یق هایو برخالف روخ

 با   بلتا   تح یق، در انندگانشرات تعداد ب  ن  دلفی

 پاژوهش  در انناده  شارات  متخصصاان  نلمی انتبار

  ز  انندگانشرات عدادت باب در(. 12) دارد بست ی

وجااود دارد، باا   ینراارال مختلفاا زیااروخ ن نایاا در

 برای هاا  گفت  شده حداقل تعداد انضای پنل یطور

 پژوهش طراحی ب  بست ی اتتاء قابل نتیج  ب  حصو 

 در براهاوف  نرار  طبق سرور، از ن ل ب  چند هر دارد

 توانندمی هم نفره چهار هایگروه حتی آرمانی شرایط

لاذا از آنجاا اا      ،(13داشت  باشاند )  مناسبی لتردنم

و  یجمعا  دگاهیا با  د  یابیپاژوهش، دسات   نیا هدف ا

 هاایی تیمحدود ینبیشیخبرگان در مورد پ یتخصص

سراسر اااور در   ینلو  پزشت هایاست ا  دانا اه

رو ورود باا  شاااز دو  اصااالحال بااا آن روباا   ریمساا

ن یبهتار  یاا  روخ دلفا   رسدیخواهند شد، ب  نرر م

 مطالع  بود. نیانجا  ا یروخ برا

بار متاون و    یپرسانام  پا  از مارور    یمنرور ته ب 

اسات رار   یشنا  میمطالعال انجا  شده و اخذ نررال تا 

در وزارل بهداشت درمان و آماوزخ   یمال نینرا  نو

شد و م ارر   یسؤا ل ب  صورل بست  طراح ،یپزشت

 ایا ( ب  ننوان وجود تمیا  اشراد ب  هر سؤا  )آ دیگرد

شااز دو    اسات رار بار سار راه    تیوجود محادود ند  

ااا  باا  ننااوان    یاصااالحال نمااره داده و مااوارد  

شدند در مرحلا  بعاد با  نناوان      ییشناسا تیمحدود

تاا نا     کیا بالفعال از   تیمحدود ایبال وه  تیمحدود

 شوند.   بندیازیامت

سا    قیا تح  میا  توسط تا  ایپرسانام   یترتنیبد  

 اریا انتبار در اخت دییتأ یاشده بود بر  ینفره حاار ته

قاارار گرشاات و در  ربطیااچهااار تاان از متخصصااان ذ

منتخا  و متااتل از    ینفار  15گاروه   یبارا  تیا نها

 یماال  رانیمتخصصان شامل معاونان توسع  مناب  و مد

مرحلا    نیاولا   یا ترت نبدی و شد شرستاده هادانا اه

 نیا ا هایآغاز گات. پ  از بازگات پرسانام  یدلف

 یاا  متخصصاان بارا    یلد ی و هاپاسخ فی، طمرحل 

 ارخود بیان ارده بودند، ماورد بررسای قار    هایپاسخ

 برای مجددا  گزارخ، این. شد نویسیخالص  و گرشت

ارساا  شاد و    کیا پست التترون قطری از متخصصان

خود را بر اساس نتایج گازارخ   هایمتخصصان پاسخ

ا  مرحلا  دو ، مجادد   جینتاا  تیا تغییر دادناد و در نها 

 یجهت دسترسا  ندیشرآ نیمورد ارزیابی قرار گرشت. ا

 شده انجا  شد.   ادیب  اجماع در نررال گروه 
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 هایمرحل  )مرحل  سو ( پ  از اخذ پاسخ نیآخر در

شاارات اننااده منتخاا ،   انضااای از شااده ارسااا 

 ازالیا صاورل گرشات و درصاد امت    یینها ازبندیمتیا

بار حسا     تیاس  شاده با  نناوان رتبا  محادود     

باال وه باا اساتفاده از     تیمحدود ایبالفعل  تیحدودم

 ازیا درصاد امت  تیا شد و در نها نییتب Excel اشزارنر 

محاساب    زینمره ن 111از  تیاس  شده ب  هر محدود

 . دیگرد

شارات انناده در    یانضاا  یمنراور حفاگ گمناام    ب 

 قیا پژوهش نسبت ب  ارسا  سؤا ل از طر میت ،یدلف

) اقادا  اارد و از   هار شاخ   یبارا  کیپست التترون

آدرس  دیبا ق لیمیا کیارسا   ای یگروه لیمیارسا  ا

شاد. اامنا  در    خاودداری  اننادگان ب  هما  شارات  

داده  رهنالوه بر سؤا ل نم یدو  و سو  دلف یراندها

نماره داده   نیان یا شده توسط خود شرات انناده و م 

اشراد  اریدر اخت تمیهر آ یشده توسط ال انضاء بر رو

 ایا در ماورد ناا     ی ار ید حیتواا  چیت و هقرار گرش

اشراد قارار   اریگان در اختانندشرات ریسا هاییژگیو

 ن رشت.  

 

 هایافته
ورود با  شااز دو     رمسی در هادانا اه هایتیمحدود

 یسالمت با  دو دسات  الا    یمال نیاصالحال نرا  نو

نلاو    هاای بالفعال و باال وه داناا اه    هایتیمحدود

 میاااور ت سا   یدرماان  -یشتو خدمال بهدا یپزشت

ساهولت ااار و    یبارا  بندیمیت س نیشدند. هر چند ا

در نمل، هم   یشد ول  یارا بندیطب   جادیب  منرور ا

  ریتاد یرابط  مت ابل داشت  و بر   ریتدیموارد با  نیا

 اثر داشتند.

باال وه را از نرار    هاای تیمحدود بندی، رتب 1 جدو 

در مطالعا    یدلفا  انناده در سا  مرحلا    اشراد شارات 

از آن باود اا     یحااا  جی. نتاا دهاد یحاار نااان ما  

 دهنادگان، باال وه با  زنام پاساخ     تیمحدود نیاتریب

 یای در بدنا  اجرا  یانساان  یرویا ن ساازی توانمند لزو 

 .بودند هادانا اه

 
 کنندگان در دلفیهای بالقوه از نظر شرکتبندی محدودیت: رتبه1 جدول

ها محدودیت رتبه در کل های بالقوهرتبه در محدودیت درصد کسب شده محور سؤال

 )بالقوه و بالفعل(

 2 9 15 سازی نیروی انسانی در بدنه اجراییلزوم توانمند

 6 2 19 لزوم درگیر شدن حسابرس در رسیدگی و بررسی واحدهای زیرمجموعه

 92 1 11 نفعانهای مالی مناسب در واحدهای زیرمجموعه جهت ذیلزوم تهیه صورت

 8 9 11 لزوم تصویب و ابالغ چارت تشکیالتی از سوی وزارت بهداشت

  

تماا  شاده در    متیبودن بحو ق دیجد  ر،ید یاز سو

و ناد  وجاود تجربا      رانیا بخش بهداشت و درماان ا 

بااود ااا  در ب عااد   یتیمحاادود نیاولاا یمااااب  قبلاا 

 یبالفعل ورود ب  شاز دو  اصالحال مال هایتیمحدود

با    تیمحدود نیشد. امن آن ا  ا ییساسالمت، شنا

اا    هاایی تیاال محادود   انیا در م ک،یا ننوان رتبا   

است رار شااز   ریااور در مس ینلو  پزشت هایدانا اه

 زنیا  هساتند،  روسالمت با آن روب  یدو  اصالحال مال

 .(2جدو  ) قرار گرشت
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 های دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحاتشناسایی محدودیت

 

 دلفی کنندگان درهای بالفعل از نظر شرکتبندی محدودیت: رتبه2جدول 

های رتبه در محدودیت     کسب شدهدرصد  محور سؤال

 بالفعل

 هارتبه در کل محدودیت

 )بالقوه و بالفعل( 

 9 9 16 جدید بودن بحث قیمت تمام شده در بخش بهداشت و درمان و عدم وجود تجربه مشابه قبلی

 3 5 81 ضعف آگاهی و شناخت تخصصی از موضوع و اهمیت آن در بدنه مالی بخش سالمت

 8 6 85 های مستمر و اثربخش در واحدهای زیر مجموعهکمبود آموزش

 1 3 81 ابالغ نشدن دستورالعمل های کارشناسی در مسیر نحوه تهیه قیمت تمام شده

 9 2 15 بدنه مالی نسبت به انجام این اصالحات عدم وجود انگیزه کافی در

 99 1 89 وجود مقاومت باال نسبت به تغییر در کارکنان

 91 8 82 فقدان روابط بین بخشی میان مدیران واحدها و عامالن حسابداری تعهدی

 5 1 11 تجمع نیروهای کارآزموده در حوزه ستادی و خالء آن در واحدهای محیطی

 1 9 19 ضعف نگرشی در مدیران

 92 91 81 عدم تهیه گزارش های مدیریتی در پایان فاز یک اصالحات

 

 

 یریگبحث و نتیجه

 در صحیح اطالنال ن ش ب  توج  با امروزه

 ای،هزین  و مالی اطالنال ویژه ب  و هاگیریتصمیم

 ا  یابیهزین  یک سیستم اارگیری ب  و طراحی لزو 

 صحیح محاسب  و هاهزین  ااف و شناسایی ب  قادر

 و دارد جای اه خاصی باشد، خدمال شده تما  بهای

در  (.14گردد )می هاشزود آن اهمیت بر روز ب  روز

پژوهش حاار دو دست  محدودیت در قال  

 های بال وه و بالفعل در مسیر ورود و پیادهمحدودیت

های سازی حسابداری قیمت تما  شده در دانا اه

انندگان نلو  پزشتی ااور از دیدگاه ماارات

 شناسایی گردید.

 سیستم است رار نتایج یک مطالع  ناان داد ا  جهت

مانند  نواملی و ابزارها ب  تما  شده بهای حسابداری

 با منطبق (سازمانی واحد)مسئو   هایبخش ایجاد

 بندیاجرایی، ت سیم هایدست اه سازمانی ساختار

 ب  هاشعالیت شعالیت، تفتیک و ب  برنام  هابخش

 برای مناس  گیریاندازه واحد واحد، انتخاب

مست یم، غیر و مست یم هایهزین  ها، تفتیکشعالیت

 ستماسی با بطامرت و مناس  هایسرشصل اده ازااستف

  مناس  داریاحساب شده، روخ تما  بهای حسابداری

 

 

 

مناس ، وجود  ریزیها، برنام هزین  ارزیابی جهت  

 مورد در مناس  دستورالعمل ااشی، وجود انتبار

مدیریت،  حسابداری با مدیران سیستم، آشنایی

 و اشزارینر  و امتانالآموزشی  دوره برگزاری

 (.15باشد )می نیاز و غیره مورد اشزاریسخت

در همین رابط  نتایج یک مطالع  در باب اهمیت   

ها است رار نرا  حسابداری بهای تما  شده در دانا اه

 استفاده مستلز  شده تما  بهاى برآورد دارد ا بیان می

 حاسب م بوده و شعالیت مبناى بر بندىبودج  سیستم از

 ب  اارگیرى طریق از باید نیز واقعى شده تما  بهاى

 و گیرد صورل مبناى شعالیت بر یابىهزین  سیستم

 سیستم نوسازى و تحو  براى سیستم دو این است رار

اجتناب  نالى آموزخ مؤسسال ها ودانا اه مالى هاى

 (.16باشند )می ناپذیر

ست رار ای در مورد الزامال ااز سوی دی ر، مطالع   

یابی بر مبنای شعالیت در ریزی نملیاتی و هزین بودج 

های نلو  پزشتی ااور، س  دست  نوامل دانا اه

محیطی، سازمانی و شردی را ب  زنم خبرگان و 

های ریزی وزارل متبوع و دانا اهاارشناسان بودج 

شمارد و تابع  ب  ننوان الزا  ورود ب  این مرحل  بر می

  رای انجا  بودج اانعی باالزامال را مند  رنایت این 
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داند. امنا  همین مطالع  ب  وجود ریزی نملیاتی می

حسابداری تعهدی، نیروی انسانی اارآمد و متخص) 

ترین الزامال سازی اارانان ب  ننوان مهمو توانمند

 (.17اجرای این مرحل  اشاره نموده است )

در الی  از آنجا ا  در حا  حاار، حسابداری تعهدی 

های نلو  پزشتی ااور ب  طور اامل مست ر دانا اه

توان گفت اولین الزا  می ؛آمده است شده و ب  اجرا در

ب  ننوان پیش شر  ورود ب  شاز دو  یعنی حسابداری 

 هر چند در این میان، ،قیمت تما  شده، برقرار است

های مدیریتی در پایان شاز یک ند  تهی  گزارخ»

های بالفعلی است ا  در از محدودیتیتی  «اصالحال

ریزی پژوهش حاار ب  آن اشاره شده است و برنام 

ها جهت انجا  آن از سوی مدیران االن دانا اه

 اهمیت زیادی خواهد داشت.

اعف ن رشی در مدیران، ند  وجود ان یزه ااشی   

در اارانان و وجود م اومت نسبت ب  تغییر در 

های ای بالفعل دانا اههاارانان از دی ر محدودیت

نلو  پزشتی ااور در ورود ب  شاز دو اصالحال بوده 

ک مطالع  در ااور است ا  در این زمین  نتایج ی

 آن بوده است ا  ب  اارگیرى پرتغا  نیز بیان ر

 میزان با متناس  باید شعالیت بر مبناى یابىهزین 

سازمان  مدیران راایت و انسانى نیروى م اومت

 (.9یرد )صورل بپذ

جدید بودن بحو قیمت تما  شده و ند  وجود   

های دولتی ااور، تجرب  مااب  قبلی در سایر بخش

اعف آگاهی و شناخت تخصصی حسابداران شاغل 

ها و امبود از مواوع و اهمیت آن در دانا اه

های مستمر در واحدهای زیر مجمون  آموزخ

ت  شده های بالفعل شناخها از دی ر محدودیتدانا اه

اند ا  برخی مطالعال مرتبط در در مطالع  حاار بوده

 سابداری ات رار حاترین نلت ند  اساین زمین  نیز مهم

 

آشنایی مدیران و  ش دانبر مبنای شعالیت را   

 تغییرال ارورل و اارانان م اومت حسابداران،

 .(4،13اند )دانست  سازمانى متناس 

دیران واحدها و ش دان روابط بین بخای میان م  

نامالن حسابداری تعهدی و تجم  نیروهای اارآزموده 

در حوزه ستادی و خأل آن در واحدهای محیطی از 

های شناخت  شده حاار جمل  دی ر محدودیت

ریزی صحیح، ایجاد ارتباطال باشند ا  با برنام می

های آبااری و باز توزی  نیروی انسانی تیمی و آموزخ

ها ب  خوبی قابل ختلف دانا اهمتخص) بین سطوح م

ها حل خواهد بود. از سوی دی ر، سایر پژوهش

( ب  الزامال دی ری جهت است رار سیستم 15،13)

های دولتی ااور اشاره بهای تما  شده در دست اه

نرر اارشناسان و اند ا  در مطالع  حاار مدارده

متخصصان شرات اننده در شرآیند دلفی قرار ن رشت  

 .است

 در نهایت، مطالع  حاار ب  چهار دست  از محدودیت  

ها نیز جهت است رار سیستم قیمت های بال وه دانا اه

تما  شده اشاره ارده است ا  نبارل بودند از لزو  

سازی نیروی انسانی در بدن  اجرایی، لزو  توانمند

درگیر شدن حسابرس در بررسی و رسیدگی ب   

 لزو  تهی  صورلجزییال واحدهای زیر مجمون ، 

های زیر نفعان در واحدهای مالی مناس  جهت ذی

مجمون  و لزو  تصوی  و ابالغ چارل تاتیالتی از 

عد االن ها از ب سوی وزارل بهداشت ا  توج  ب  آن

شود برنام  ز اهمیت است. در این راستا پیانهاد میئحا

سازی اارانان و مدیران با توج  ب  مدون توانمند

خا  آنان تهی  شده و ب  صورل متمراز از نیازهای 

سوی ستاد وزارل بهداشت و نیم  متمراز در سطح 

گون  ا  ها ب  مرحل  اجرا در آید. امنا  هماندانا اه

 وده ایانهاد نمامتاران در مطالع  خود پاست و هاسرم
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 های دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحاتشناسایی محدودیت

 

هاى داده توان با ایجاد پای اهاست، توانمندى شنى را مى

ثبتى مدیریت بودج  و استفاده قابل دسترس در نرا  

یابى بر مبناى متناس  با سیستم هزین  اشزارهاىاز نر 

(؛ چرا ا  با است رار این 13شعالیت، اشزایش داد )

اطالنال مفید را از مناب  مختلف  توان انواعنوامل مى

بندى و گزارخ ارده و در آمار طب  آورى نموده،جم 

ور نمود. امنا  همان منر اىبینى بودج و ارقا  پیش

گون  ا  ذار شد استفاده از مبناهاى حسابدارى 

ترین خروجى محور چون مبناى تعهدى، یتی از مهم

های موش یت در است رار حسابداری بهای پیش شر 

تما  شده است ا  در شرایط شعلی نرا  بهداشت و 

 اند. درمان ااور صدق می

ز او  شا چند سا  از اجرای با توج  ب  این ا 

اصالحال مالی در نرا  سالمت ایران گذشت  و این 

مرحل  ب  طور اامل و در تما  واحدهای زیر مجمون  

وزارل بهداشت درمان و آموزخ پزشتی اجرایی شده 

رسد با بررسی دقیق این شاز و است؛ لذا ب  نرر می

شناسایی ن ا  اعف و قول و دستاوردهای حاصل از 

تری ب  شازهای   و بینش دقیقاین شاز، بتوان با برنام

بعدی قد  برداشت. نتایج این مطالع  ناان داد ا  

جهت ورود ب  شاز دو  اصالحال مالی نرا  سالمت و 

های نلو  پزشتی ااور با اجرایی اردن آن، دانا اه

 رورل دارداا  ا باشندی  ماواجام ییهاتیحدودام

 

 

 ایند. گیری نمگذاران نسبت ب  رش  آن تصمیمسیاست

 

 پیشنهادها

بندی نتایج حاصل از سایر شود امن جم پیانهاد می

مطالعال انجا  شده در این زمین ، نسبت ب  طراحی 

مطالعال جدید در زمین  شناسایی ماتالل اجرایی 

ساختن حسابداری بهای تما  شده در بخش سالمت 

سازی آن در واحدهای زیر ااور و امتان سنجی پیاده

بهداشت درمان و آموزخ پزشتی  مجمون  وزارل

های ب  نالوه، با توج  ب  وجود محدودیتاقدا  گردد. 

گردد پژوهش ذاتی در روخ تح یق دلفی پیانهاد می

حاار ب  صورل میدانی و از طریق مصاحب  با 

خبرگان و تحلیل محتوایی آن نیز مورد توج  سایر 

 مح  ان در این حوزه قرار گیرد.

 

 سپاسگزاری

دانند از معاونان ان م ال  بر خود  ز  مینویسندگ

های نلو  پزشتی توسع  مناب  و مدیران مالی دانا اه

و متخصصان نرا  نوین مالی سالمت در وزارل 

بهداشت، درمان و آموزخ پزشتی ا  در اجرای این 

مطالع  همتاری و ماارات داشتند، مرات  

 سپاس زاری را ب  نمل آورند.
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Abstract  

 
Introduction: Due to the need for transition from accrual accounting as the first phase of 

health financial management reform to unit cost as the second phase of this reform, this study 

was conducted in 2012 to investigate the most important constraints faced by Medical 

Sciences Universities against this reform. 

Method: This was a qualitative study through happlying Delphi method. Fifteen experts 

including resource development assistants and financial managers of Medical Universities 

accompanied with experts in health new financial management reform from Ministry of 

Health and Medical Education were attended 3 rounds of Delphi for achieving agreement. 

Results: Findings indicated that the most potential constraint belongs to the “need for human 

resource empowerment in executive body of the universities”. “Novelty of unit cost in health 

sector” and “lack of previous similar experience” were also identified as the first actual 

limitations in establishing the second phase of health financial management reform. 

Conclusion: Considering the complete establishment of accrual accounting as one of the most 

important pre requisites for unit cost success, in order to flatten the way for reform, it is 

necessary to prepare a unique and specific framework and guideline for unit cost of services 

through contribution of all departments and branches of MOHME and financial officers of 

Universities of Medical Sciences. 
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