شناسایی محدودیتهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز دوم اصالحات
نظام نوین مالی سالمت :یک مطالعه کیفی



دریافت مقاله49/6/52 :



دریافت مقاله اصالح شده49/91/94 :



پذیرش مقاله49/99/54 :

چکیده
مقدمه :نظر به استقرار فاز اول اصالحات مالی نظام سالمت (حسابداری تعهدی) در دانشگاههای علوم پزشک ی کشکور و رکرورت حرککت
آنها به سمت دومین فاز اصالحات (حسابداری قیمت تمام شده) ،این مطالعه با هدف شناسایی مهمترین محدودیتهکای ورود بکه فکاز دوم
اصالحات مالی نظام سالمت کشور در سال  9949طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی :پژوهش حارر از نوع مطالعات کیفی بود که با استفاده از روی رد دلفی انجام شد .در این مطالعه ،یکک گکروه  92نفکری از
متخصصان شامل معاونان توسعه منابع و مدیران مالی دانشگاههای علوم پزش ی و متخصصان نظام نوین مالی سالمت در وزارت بهداشکت
و درمان به صورت هدفمند انتخاب و در سه مرحله دلفی مشارکت نمودند و در این سطح ،توافق در پاسخها حاصل شد.
یافتهها :نتایج حاکی از آن بود که بیشترین محدودیت بالقوه ،لزوم توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه اجرایی دانشگاهها عنوان شد .جدیکد
بودن بحث قیمت تمام شده در بخش بهداشت و درمان ایران و عدم وجکود تجربکه مشکابه ق لکی نیکز اولکین محکدودیتی بکود ککه در بدعکد
محدودیتهای بالفعل ورود به فاز دوم اصالحات مالی سالمت ،شناسایی شده است.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به اجرای حسابداری تعهدى به عنوان ی ی از مهمترین پیش شرطهای موفقیت در استقرار حسابداری بهای
تمام شده ،الزم است ابتدا با تعامل و هم اری بین معاونتهکای وزارت بهداشکت و ککادر مکالی دانشکگاههکای علکوم پزشک ی ،چکارچوب و
دستورالعمل واحدی برای ورود به فاز قیمت تمام شده خدمات تدوین شده و با کمک نرمافزار ،محدودیت وجود دستورالعملها رفکع گکردد و
بدین ترتیب مسیر اصالحات هموارتر گردد.
واژگان کلیدی :حسابداری تعهدی ،حسابداری قیمت تمام شده ،اصالحات مالی سالمت ،دانشگاه علوم پزش ی ،ت نیک دلفی
ارجاع :باستانی پیوند ،ابوالحالج مسعود ،صادقی احمد ،رمضانیان مریم ،حمیدی حجت .شناسایی محدودیتهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز
دوم اصالحات نظام نوین مالی سالمت :یک مطالعه کیفی .مجله پژوهشهای سالمت محور 9911؛ .981-918 :)9(9

 .9استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2استادیار ،مرکز بودجه و پایش عملکرد ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران.
 .9دانشجوی دکترای ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 . 1دانشجوی دکترای ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 . 5کارشناس ارشد ،گروه مدیریت امور مالی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسؤول :شیراز ،خیابان قصردشت ،حدفاصل خیابان مالصدرا و سه راه برق ،ساختمان الماس ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی.
Email: bastanip@sums.ac.ir
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پیوند باستانی ،*1مسعود ابوالحالج ،2احمد صادقی ،3مریم رمضانیان ،4حجت

حمیدی5

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

پیوند باستانی و همکاران

مقدمه

بهرهوری) از ساا  1334جازء اولویاتهاای وزارل

سازمانهای دولتی از هر نوع و با هر اندازه ،باا شااار

متبوع قرار گرشت.

شزآیندهای بارای بهباود ااارایی و اثربخاای روبا رو
از قبیال گارایش سیاسااتماداران در جلا

پ

از گذشت چند سا از شروع اصالحال یاد شده

راااایت

و ب دنبا است رار اامل حسابداری تعهدی با جاای

ماارد  ،انترااارال مالیااالدهناادگان ،توسااع بخااش

مبنای ن دی ،در مسیر ورود ب شاز دو این اصالحال

خصوصی و اشزایش انترارال مارد در ماورد توجا

با ننوان است رار نرا حساابداری قیمات تماا شاده

بیاتر دولتها ب هزین ارد ااارای منااب محادود و

میباشند ا در این شاز تعیین هزین تماا شاده بارای

شفاشیت بیاتر در مصرف بودج  ،از نرار پاساخ ویی

دستیابی ب تصویر روشنی از میزان و روند هزین هاا و

مالی تحت شاار میباشند ( .)1در همین رابط ساامان

تدوین بودج برنام ای و استفاده مؤثر از منااب ماورد

هزین یابی بر مبناای شعالیات با نناوان روخ خاوبی

توج قرار گرشت است.

برای سازمانهای دولتی جهت ناان دادن رشتار بهاای

طبق تعریف ،هزین یابی بار مبناای شعالیات نباارل

تمااا شااده و راهحل ای باارای ماااتالل ماادیران در

است از روشی ا طی آن هزین محصو یا خادمال

پاسخ ویی مالی ،پیانهاد شده است (.)2

بر مبنای شعالیاتهاای انجاا گرشتا بارای تولیاد آن

از سوی دی ر با توج ب تأاید قانونگذار در اااور
ما مبنی بر اختصاا

انتباارال دسات اههاا از جملا

محصو یا ارای آن خدمت اندازهگیری میشاود (،)4
ب نبارل دی ر هزین یابی بار مبناای شعالیات ساامان

دانا اهها و مؤسساال آماوزخ ناالی و پژوهاای-

حسابداری است ا هزین ها را ب جای محصو ل یا

دولتی بر اساس بهای تما شده شعالیتهاا و خادمال

خدمال ب شعالیتها نسبت میدهند (.)5

برای این قبیل دست اهها و همچنین اصالح شرآیندها و

شعالیت در این روخ ،شرآیندی است ا با اوشش و

ساااختار ماادیریت اقتصااادی از راه اصااالح نرااا

تالخ شتری یا بدنی و بر اساس شرح وظایف قانونی

حسابداری و همچنین اصاالح نراا بودجا ریازی از

و برنام های مصوب دست اههای اجرایای بارای ارایا

روخ برنام ا ای باا روخ هدشمنااد و نملیاااتی و در

خدمال مصوب ب مرد در زماان مااخ( (نموماا

نهایت اتخاذ تصمیمال بهین توسط مدیران و اشازایش

دوره یک سال ) و با هزینا ای اا از محال انتباارال

قابلیت پاسخ ویی مدیران ( ،)3ایده پیادهساازی نراا

هزین ای تأمین میشود ،منجر ب تولید واحد معینای از

نوین مالی سالمت در دانا اههاای نلاو پزشاتی و

خدمال یا اا میگردد و غالبا قابلیت اندازهگیاری و

خاادمال بهداشااتی -درمااانی تحاات پوشااش وزارل

امّی شدن دارد (.)6

از بحاو و

ایان روخ با ن ال از  Robinsonو  Brumbyبار

بهداشت ،درمان و آموزخ پزشاتی پا

بررسی و اجرای پایلول و شرهنگساازی طای چهاار

اساس مطالعال ااپالن و ااوپر در ساا  1993بارای

شاااز (اساات رار حسااابداری تعهاادی ،اجاارای سیسااتم

اولین بار ب اار گرشت شد و بر اساس آن نرری  ،برای

هزین یابی و قیمت تما شاده ،اسات رار بودجا ریازی

تعیااین قیماات تمااا شااده خروجاای یااک شرآینااد

نملیاتی و حسابداری مادیریت و مادیریت هزینا و

(محصاااو مخدمت) ماایبایسااات مجماااوع هزیناا
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هستند ب طوری ا امروزه بیش از گذشت با د یلای

در حا حاار دانا اههاای نلاو پزشاتی اااور

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

پیوند باستانی و همکاران

شعالیااتهااای دخیاال در شرآینااد را محاسااب ااارد و

استانداردهای مناس

هزین های سربار را ب تفتیاک شعالیاتهاا و باا نار

ب اارانان ،تأمین نیروی انسانی خبره و پایشبینای و
تصوی

جذب متفاول ب آنها تخصی( داد (.)7

نملترد ،ارای آموزخهاای ز

قوانین ز از جمل این موارد هستند (.)11

ن تنها یک روخ حسابداری قیمت تما شاده اسات،

شااده اطالنااال باا موقاا  ،مسااتمر و ماانرم باارای

بلت ابزار قدرتمند مدیریتی بارای اشازایش ااارایی و

برنام هاای دولات ،شعالیاتهاا و محصاو آن ایجااد

اثربخای و در نهایت ارت اای بهارهوری ساازمان ،با

مینماید و همچنین مادیران اجرایای ،برناما ریازان و

حساب میآید ( .)3هر چند در انار توج با مزایاای

سیاساااتگاااذاران از اطالناااال هزینا ا ای جهااات

این روخ ،ز است ب زیر ساختهاای ز جهات

مناااب دولتاای،

است رار آن و بسترساازی مناسا

در ایان زمینا نیاز

توج ااشی مبذو نمود.

تصاامیمگیااری در مااورد اختصااا

برنام های مجاز و ماخ( ،ارزیابی نملترد ،بررسای
اارایی و اقتصاد نملیاتی استفاده مینمایناد ،بناابراین

در بحو است رار نرا حسابداری بهای تما شاده و

لزو است رار سیستم حساابداری بهاای تماا شاده و

هزینا یاابی باار مبنااای شعالیات ،مطالعااال محاادودی

استفاده از اطالنال آن در دست اههای اجرایی مهام و

صورل گرشت اسات Major .و  Hopperدر مطالعا

با اهمیت میباشد.

خااود اشاااره با ایان نتتا دارنااد اا با اااارگیرى

نرر ب این ا در حا حااار ،شااز او اصاالحال

باا میازان

مالی نرا سالمت (اسات رار حساابداری تعهادی) در

م اومت نیاروى انساانى و رااایت مادیران ساازمان

الی دانا اههای نلو پزشتی و خدمال بهداشاتی-

باشااد و ب ا مسااایل رشتااار سااازمانی توج ا بیاااتری

درمااانی سراساار ااااور بااا موش یات انجااا گرشتا و

معطوف گاردد ( .)9نتاایج مطالعا ای اا در آمریتاا

واحاادهای مزبااور ،در شاارف ورود ب ا دوم این شاااز

انجا شده است ناان میدهد ا نلیرغم هم مزایاا

اصالحال ،حسابداری قیمت تما شده میباشند ،ایان

و توانایىهای حسابداری قیمت تما شده ،تنها تعاداد

مطالع با هدف شناسایی مهمترین محدودیتهای این

محدودى از شراتها از آن استفاده مىانناد و هناوز

دانا اهها در مسیر ورود ب شاز دو اصاالحال ماالی

درك صحیحى از آن در بین حسابداران شاراتهاا و

نرا سالمت ااور ،طراحی و اجرا شد .امید است باا

مؤسسال وجود ندارد ا مهمترین نوامال ایان ناد

شناسایی دقیق و اارشناسان این محدودیتها و ن اا

پذیرخ را ند آشنایى حسابداران ،م اومات ااراناان

اعف و برطرفسازی و رش ب موق این موارد ،گا

هزین یابى بر مبنااى شعالیات بایاد متناسا

و ارورل تغییرال متناس

سازمانى دانسات اناد (.)4

در مطالع ای ا توسط باستانی و همتااران در بخاش

مؤثری در مسیر ورود با ایان مرحلا از اصاالحال
مالی نرا سالمت ااور برداشت شود.

سالمت ااور انجا شده نیز الزامال خاصی را بارای
رش موان است رار بودج ریزی نملیاتی و هزینا یاابی

روش بررسی

باار مبنااای شعالی ات ،پیااانهاد م ایدهنااد ا ا تعری اف

پژوهش حاار از نوع مطالعال ایفای باود .جامعا

سااتادههااای مااورد انترااار سااازمان ،تعری اف تعیااین

پژوهش نبارل بودند از الی معاونان توسع منااب و
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بنابراین با این رویترد ،هزین یابی بر مبنای شعالیات،

با توج ب این ا سیساتم حساابداری بهاای تماا

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

پیوند باستانی و همکاران

از میان آنها  15نفر ( 7معاون توسع و  3مدیر مالی)

است ا دانا اههای نلو پزشتی سراسر اااور در

ب صورل هدشمند جهت شرات در مطالعا انتخااب

مس ایر ورود ب ا شاااز دو اصااالحال بااا آن روب ا رو

شدند .روخ گردآوری دادهها ،تتنیک دلفی بود.

خواهند شد ،ب نرر میرسد اا روخ دلفای بهتارین

ب منرور انتخاب نمونا هاای پاژوهش باا توجا با

روخ برای انجا این مطالع بود.

متجان

بودن جامع از مالك تمایل با مااارات در

ب منرور تهی پرسانام پا

از ماروری بار متاون و

تح یق و داشتن حوصل و دقت در طو مراحال ااار

مطالعال انجا شده و اخذ نررال تایم شنای اسات رار

استفاده گردید ،بدین صورل ا با توج با شاناختی

نرا نوین مالی در وزارل بهداشت درمان و آماوزخ

ا پژوهاا ران از جامعا تحات مطالعا با دسات

پزشتی ،سؤا ل ب صورل بست طراحی شد و م ارر

آوردند و معرشای خبرگاان در ایان زمینا  15 ،نفار از

گردید ا اشراد ب هر سؤا (آیتم) ب ننوان وجود یاا

شعا ترین و خبرهترین معاونان توسع و مدیران ماالی

ند وجود محادودیت بار سار راه اسات رار شااز دو

دانا اههای نلو پزشتی وارد مطالع شدند.

اصااالحال نمااره داده و مااواردی ااا باا ننااوان

نلت استفاده از روخ دلفی در این پژوهش ایان باود

محدودیت شناسایی شدند در مرحلا بعاد با نناوان

ا  ،ب حوزه روخهای پیشبینای متاشاف ذهنای یاا

محدودیت بال وه یا محدودیت بالفعال از یاک تاا نا

شهودی تعلق دارد .با نباارل دی ار ،دلفای روشای

امتیازبندی شوند.

است ا بر پایة نررال شهودی متخصصان قارار دارد
و در آن یک گروه از متخصصان ،پ

بدینترتی

پرسانام ای ا توسط تایم تح یاق سا

از ابراز نرارال

نفره حاار تهی شده بود برای تأیید انتبار در اختیاار

خود دربارة یک مسئل ماخ( ،ب یک اجماع دسات

چهااار تاان از متخصصااان ذی اربط قاارار گرشاات و در

مییابند ( .)11از ساوی دی ار ،روخ دلفای یتای از

نهایات بارای گاروه  15نفاری منتخا

و متااتل از

روخهای مورد استفاده در شرآیند آیندهپژوهای اسات

متخصصان شامل معاونان توسع مناب و مدیران ماالی

و برخالف روخهای تح یق پیمایاای ،انتباار روخ

دانا اهها شرستاده شد و بدین ترتیا

اولاین مرحلا

از بازگات پرسانام های ایان

دلفی ن ب تعداد شراتانندگان در تح یق ،بلتا با

دلفی آغاز گات .پ

انتبار نلمی متخصصاان شارات انناده در پاژوهش

مرحل  ،طیف پاسخها و د یلی اا متخصصاان بارای

بست ی دارد ( .)12در باب تعداد شراتانندگان ز

پاسخهای خود بیان ارده بودند ،ماورد بررسای قارار

در ایان روخ نیاز نراارال مختلفای وجااود دارد ،با

گرشت و خالص نویسی شد .این گزارخ ،مجددا برای

طوری ا گفت شده حداقل تعداد انضای پنلها برای

متخصصان از طریق پست التترونیاک ارساا شاد و

حصو ب نتیج قابل اتتاء بست ی ب طراحی پژوهش

متخصصان پاسخهای خود را بر اساس نتایج گازارخ

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

تغییر دادناد و در نهایات نتاایج مرحلا دو  ،مجاددا

شرایط آرمانی حتی گروههای چهار نفره هم میتوانند

مورد ارزیابی قرار گرشت .این شرآیند جهت دسترسای

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

ب اجماع در نررال گروه یاد شده انجا شد.

هدف ایان پاژوهش ،دساتیابی با دیادگاه جمعای و
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مدیران مالی در دانا اههای نلو پزشتی اااور اا

تخصصی خبرگان در مورد پیشبینی محدودیتهاایی

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

پیوند باستانی و همکاران

در آخرین مرحل (مرحل سو ) پ

ن رشت.

از اخذ پاسخهای

ارسااا شااده از انضااای شاارات اننااده منتخاا ،
یافتهها

امتیازبندی نهایی صاورل گرشات و درصاد امتیاازال
شاده با نناوان رتبا محادودیت بار حسا

محدودیت بالفعل یا محدودیت باال وه باا اساتفاده از

اصالحال نرا نوین مالی سالمت با دو دسات الای

نر اشزار  Excelتبیین شد و در نهایات درصاد امتیااز

محدودیتهای بالفعال و باال وه داناا اههاای نلاو

اس

پزشتی و خدمال بهداشتی -درماانی اااور ت سایم

شده ب هر محدودیت از  111نمره نیز محاساب

گردید.

شدند .هر چند این ت سیمبندی بارای ساهولت ااار و

ب منراور حفاگ گمناامی انضاای شارات انناده در

ب منرور ایجاد طب بندی ارای شد ولی در نمل ،هم

دلفی ،تیم پژوهش نسبت ب ارسا سؤا ل از طریاق

این موارد با یتدی ر رابط مت ابل داشت و بر یتادی ر

پست التترونیک بارای هار شاخ( اقادا اارد و از

اثر داشتند.

ارسا ایمیل گروهی یا ارسا یک ایمیل با قید آدرس

جدو  ،1رتب بندی محدودیتهاای باال وه را از نرار

ب هما شاراتاننادگان خاودداری شاد .اامنا در

اشراد شاراتانناده در سا مرحلا دلفای در مطالعا

راندهای دو و سو دلفی نالوه بر سؤا ل نمره داده

حاار نااان مایدهاد .نتاایج حااای از آن باود اا

شده توسط خود شرات انناده و میاان ین نماره داده

بیاترین محدودیت باال وه با زنام پاساخدهنادگان،

شده توسط ال انضاء بر روی هر آیتم در اختیار اشراد

لزو توانمندساازی نیاروی انساانی در بدنا اجرایای

قرار گرشت و هیچ تواایح دی اری در ماورد ناا یاا

دانا اهها بودند.

ویژگیهای سایر شراتانندگان در اختیار اشراد قارار
جدول  :1رتبهبندی محدودیتهای بالقوه از نظر شرکتکنندگان در دلفی
محور سؤال

رتبه در کل محدودیتها

درصد کسب شده

رتبه در محدودیتهای بالقوه

لزوم توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه اجرایی

15

9

2

لزوم درگیر شدن حسابرس در رسیدگی و بررسی واحدهای زیرمجموعه

19

2

6

لزوم تهیه صورتهای مالی مناسب در واحدهای زیرمجموعه جهت ذینفعان

11

1

92

لزوم تصویب و ابالغ چارت تشکیالتی از سوی وزارت بهداشت

11

9

8

(بالقوه و بالفعل)

از سوی دی ر ،جدید بودن بحو قیمت تماا شاده در

ننوان رتبا یاک ،در میاان اال محادودیتهاایی اا

بخش بهداشت و درماان ایاران و ناد وجاود تجربا

دانا اههای نلو پزشتی ااور در مسیر است رار شااز

مااااب قبلاای اولااین محاادودیتی بااود ااا در بعااد

دو اصالحال مالی سالمت با آن روب رو هساتند ،نیاز

محدودیتهای بالفعل ورود ب شاز دو اصالحال مالی

قرار گرشت (جدو .)2

سالمت ،شناسایی شد .امن آن ا این محدودیت با
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اس

محدودیتهای دانا اهها در مسیر ورود با شااز دو

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

پیوند باستانی و همکاران

جدول  :2رتبهبندی محدودیتهای بالفعل از نظر شرکتکنندگان در دلفی
درصد کسب شده

محور سؤال

رتبه در محدودیتهای

رتبه در کل محدودیتها

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

16

9

9

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

81

5

3

کمبود آموزشهای مستمر و اثربخش در واحدهای زیر مجموعه

85

6

8

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

81

3

1

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

15

2

9

وجود مقاومت باال نسبت به تغییر در کارکنان

89

1

99

فقدان روابط بین بخشی میان مدیران واحدها و عامالن حسابداری تعهدی

82

8

91

تجمع نیروهای کارآزموده در حوزه ستادی و خالء آن در واحدهای محیطی

11

1

5

ضعف نگرشی در مدیران

19

9

1

عدم تهیه گزارش های مدیریتی در پایان فاز یک اصالحات

81

91

92

بحث و نتیجهگیری

امروزه با توج

ب

جهت ارزیابی هزین ها ،برنام ریزی مناس  ،وجود
ن ش اطالنال صحیح در

انتبار ااشی ،وجود دستورالعمل مناس

در مورد

تصمیمگیریها و ب ویژه اطالنال مالی و هزین ای،

سیستم ،آشنایی مدیران با حسابداری مدیریت،

لزو طراحی و ب اارگیری یک سیستم هزین یابی ا

برگزاری دوره آموزشی و امتانال نر اشزاری و

قادر ب شناسایی و ااف هزین ها و محاسب صحیح

سختاشزاری و غیره مورد نیاز میباشد (.)15

بهای تما شده خدمال باشد ،جای اه خاصی دارد و

در همین رابط نتایج یک مطالع در باب اهمیت

روز ب روز بر اهمیت آن اشزوده میگردد ( .)14در

است رار نرا حسابداری بهای تما شده در دانا اهها

پژوهش حاار دو دست

محدودیت در قال

بیان میدارد ا برآورد بهاى تما شده مستلز استفاده

محدودیتهای بال وه و بالفعل در مسیر ورود و پیاده

از سیستم بودج بندى بر مبناى شعالیت بوده و محاسب

سازی حسابداری قیمت تما شده در دانا اههای

بهاى تما شده واقعى نیز باید از طریق ب اارگیرى

پزشتی ااور از دیدگاه مااراتانندگان

سیستم هزین یابى بر مبناى شعالیت صورل گیرد و

نلو

شناسایی گردید.

است رار این دو سیستم براى تحو و نوسازى سیستم

نتایج یک مطالع ناان داد ا جهت است رار سیستم

هاى مالى دانا اهها و مؤسسال آموزخ نالى اجتناب

حسابداری بهای تما شده ب ابزارها و نواملی مانند

ناپذیر میباشند (.)16

(واحد سازمانی) منطبق با

از سوی دی ر ،مطالع ای در مورد الزامال است رار

ایجاد بخشهای مسئو

ساختار سازمانی دست اههای اجرایی ،ت سیمبندی

بودج ریزی نملیاتی و هزین یابی بر مبنای شعالیت در

بخشها ب برنام و شعالیت ،تفتیک شعالیتها ب

دانا اههای نلو پزشتی ااور ،س دست نوامل

برای

محیطی ،سازمانی و شردی را ب زنم خبرگان و

واحد ،انتخاب واحد اندازهگیری مناس

شعالیتها ،تفتیک هزین های مست یم و غیرمست یم،

اارشناسان بودج ریزی وزارل متبوع و دانا اههای

و مرتابط با سیاستم

تابع ب ننوان الزا ورود ب این مرحل بر میشمارد و

استفااده از سرشصلهای مناس

حسابداری بهای تما شده ،روخ حساباداری مناس

911

ند رنایت این الزامال را ماانعی بارای انجا بودج

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول /شماره /3زمستان 4331

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 18:24 +0330 on Monday September 21st 2020

بالفعل

(بالقوه و بالفعل)

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

پیوند باستانی و همکاران

ریزی نملیاتی میداند .امنا همین مطالع ب وجود
حسابداری تعهدی ،نیروی انسانی اارآمد و متخص(
و توانمندسازی اارانان ب ننوان مهمترین الزامال

حسابداران ،م اومت اارانان و ارورل تغییرال
متناس

سازمانى دانست اند (.)4،13

ش دان روابط بین بخای میان مدیران واحدها و

از آنجا ا در حا حاار ،حسابداری تعهدی در الی

نامالن حسابداری تعهدی و تجم نیروهای اارآزموده

دانا اههای نلو پزشتی ااور ب طور اامل مست ر

در حوزه ستادی و خأل آن در واحدهای محیطی از

شده و ب اجرا در آمده است؛ میتوان گفت اولین الزا

جمل

ب ننوان پیش شر ورود ب شاز دو یعنی حسابداری

میباشند ا با برنام ریزی صحیح ،ایجاد ارتباطال

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

تیمی و آموزخهای آبااری و باز توزی نیروی انسانی

«ند تهی گزارخهای مدیریتی در پایان شاز یک

متخص( بین سطوح مختلف دانا اهها ب خوبی قابل

اصالحال» یتی از محدودیتهای بالفعلی است ا در

حل خواهد بود .از سوی دی ر ،سایر پژوهشها

پژوهش حاار ب آن اشاره شده است و برنام ریزی

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

جهت انجا آن از سوی مدیران االن دانا اهها

بهای تما شده در دست اههای دولتی ااور اشاره

اهمیت زیادی خواهد داشت.

اردهاند ا در مطالع حاار مدنرر اارشناسان و

اعف ن رشی در مدیران ،ند وجود ان یزه ااشی
در اارانان و وجود م اومت نسبت ب تغییر در

دی ر محدودیتهای شناخت

شده حاار

متخصصان شرات اننده در شرآیند دلفی قرار ن رشت
است.

اارانان از دی ر محدودیتهای بالفعل دانا اههای

در نهایت ،مطالع حاار ب چهار دست از محدودیت

نلو پزشتی ااور در ورود ب شاز دو اصالحال بوده

های بال وه دانا اهها نیز جهت است رار سیستم قیمت

است ا در این زمین نتایج یک مطالع در ااور

تما شده اشاره ارده است ا نبارل بودند از لزو

پرتغا

نیز بیان ر آن بوده است ا ب اارگیرى

توانمندسازی نیروی انسانی در بدن اجرایی ،لزو

با میزان

درگیر شدن حسابرس در بررسی و رسیدگی ب

هزین یابى بر مبناى شعالیت باید متناس

م اومت نیروى انسانى و راایت مدیران سازمان
صورل بپذیرد (.)9

جزییال واحدهای زیر مجمون  ،لزو تهی صورل
های مالی مناس

جدید بودن بحو قیمت تما شده و ند وجود

جهت ذینفعان در واحدهای زیر

مجمون و لزو تصوی

و ابالغ چارل تاتیالتی از

تجرب مااب قبلی در سایر بخشهای دولتی ااور،

سوی وزارل بهداشت ا توج ب آنها از بعد االن

اعف آگاهی و شناخت تخصصی حسابداران شاغل

حائز اهمیت است .در این راستا پیانهاد میشود برنام

از مواوع و اهمیت آن در دانا اهها و امبود

مدون توانمندسازی اارانان و مدیران با توج ب

آموزخهای مستمر در واحدهای زیر مجمون

نیازهای خا

دانا اهها از دی ر محدودیتهای بالفعل شناخت شده

سوی ستاد وزارل بهداشت و نیم متمراز در سطح

در مطالع حاار بودهاند ا برخی مطالعال مرتبط در

دانا اهها ب مرحل اجرا در آید .امنا همانگون ا

این زمین نیز مهمترین نلت ند اسات رار حاسابداری

سرماست و هامتاران در مطالع خود پایانهاد نماوده
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اجرای این مرحل اشاره نموده است (.)17

بر مبنای شعالیت را ش دان آشنایی مدیران و

شناسایی محدودیتهای دانشگاه در مسیر فاز دوم اصالحات

است ،توانمندى شنى را مىتوان با ایجاد پای اههاى داده

پیوند باستانی و همکاران

سیاستگذاران نسبت ب رش آن تصمیمگیری نمایند.

قابل دسترس در نرا ثبتى مدیریت بودج و استفاده
از نر اشزارهاى متناس

با سیستم هزین یابى بر مبناى

پیشنهادها

نوامل مىتوان انواع اطالنال مفید را از مناب مختلف

مطالعال انجا شده در این زمین  ،نسبت ب طراحی

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

مطالعال جدید در زمین شناسایی ماتالل اجرایی

و ارقا پیشبینى بودج اى منرور نمود .امنا همان

ساختن حسابداری بهای تما شده در بخش سالمت

گون ا ذار شد استفاده از مبناهاى حسابدارى

ااور و امتان سنجی پیادهسازی آن در واحدهای زیر

خروجى محور چون مبناى تعهدى ،یتی از مهمترین

مجمون وزارل بهداشت درمان و آموزخ پزشتی

پیش شر های موش یت در است رار حسابداری بهای

اقدا گردد .ب نالوه ،با توج ب وجود محدودیتهای

تما شده است ا در شرایط شعلی نرا بهداشت و

ذاتی در روخ تح یق دلفی پیانهاد میگردد پژوهش

درمان ااور صدق میاند.

حاار ب صورل میدانی و از طریق مصاحب با

با توج ب این ا چند سا

از اجرای شاز او

اصالحال مالی در نرا سالمت ایران گذشت و این

خبرگان و تحلیل محتوایی آن نیز مورد توج سایر
مح ان در این حوزه قرار گیرد.

مرحل ب طور اامل و در تما واحدهای زیر مجمون
وزارل بهداشت درمان و آموزخ پزشتی اجرایی شده

سپاسگزاری

است؛ لذا ب نرر میرسد با بررسی دقیق این شاز و

نویسندگان م ال بر خود

شناسایی ن ا اعف و قول و دستاوردهای حاصل از

توسع مناب و مدیران مالی دانا اههای نلو پزشتی

این شاز ،بتوان با برنام و بینش دقیقتری ب شازهای

و متخصصان نرا نوین مالی سالمت در وزارل

بعدی قد برداشت .نتایج این مطالع ناان داد ا

بهداشت ،درمان و آموزخ پزشتی ا در اجرای این

جهت ورود ب شاز دو اصالحال مالی نرا سالمت و

مطالع

اجرایی اردن آن ،دانا اههای نلو پزشتی ااور با

سپاس زاری را ب نمل آورند.

ز میدانند از معاونان
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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.
Keywords: Accrual accounting, Unit cost, Health financial reform, University of Medical
Sciences, Delphi technique
Citation: Bastani P, Abolhallaje M, Sadeghi A, Ramezania M, Hamidi H. Identifying the Constraints Faced by Medical
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