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ترین نوع  ه موضوع مورد تصمیم است و عمدهمستلزم کسب اطالعات گوناگون دربار  گیری آگاهانه، تصمیم
و ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی  رو هر مؤسسه از این. اطالعات مالی است اطالعات مؤثر در اغلب تصمیمات،

و  موقع فراهم آورد کار گیرد که اطالعات مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به
در این راستا، طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی و ارتقای کارایی . گیرندگان مختلف بگذارد اختیار تصمیم در

در بررسی حاضر ابتدا از طریق مصاحبه و . نور استان خراسان جنوبی انجام شده است سیستم مالی دانشگاه پیام
به سیستم مالی فعلی دانشگاه، عملیات مالی و جو از مدیر مالی و کارشناسان مالی استان شناخت کافی نسبت  و پرس

شناخت اولیه از طریق اسنادکاوی و مطالعه . شود، کسب گردید طور معمول انجام می ی که بهیها نظارت
ها و  سپس گلوگاه. دیگرد های مالی دانشگاه و نیز مشاهده انجام عملیات مالی و سیستم حسابداری تکمیل  نامه آیین

تغییر روند معمول برخی  شده از دو طریق  های کشف و در نتیجه محدودیت فعلی شناساییهای سیستم  محدودیت
  .دگرد میاصالح و مرتفع  افزار مالی جهت بهبود عملیات مالی دانشگاه پیشنهاد طراحی نرمو  های مالی فعالیت

  
  .های مالی مین مالی، کارایی، سیستمأنور، ت دانشگاه پیام: های کلیدی واژه
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  مقدمه .1
 ؛، رهبری و نظارتیریزی، سازمانده اساس اصول کلی اعمال مدیریت که عبارت است از برنامه رب

ها همیشه به  سازمان. شود توجه به کارایی و اثربخشی امر نظارت و کنترل بیش از پیش مشخص می
نی، اساس آن وضعیت منابع انسا هستند تا بر نیازمند های در حال انجام ینداشناخت کارکنان و فر

سرمایه و اطالعات خود را بهبود بخشند و به این ترتیب بر کیفیت تولید و یا ارائه خدمات خود 
   .بیفزایند و بتوانند در روند حرکت خود تحوالت مثبت ایجاد نمایند

ریزی  های اصلی مدیریت به لحاظ سیستم بودجه در مدیریت واحدهای دولتی، توجه به شاخصه
یک . ن پرداخته شده استه آیابد که در پژوهش حاضر ب واحدها ضرورت میمین اعتبار در این أو ت

ای از عوامل که نظام  مانند هر سیستم دیگری از مجموعه از اندازه و نوع آن جدا ،سیستم حسابداری
نیروی انسانی شاغل  عامل مسلط در هر سیستم حسابداری، .شود تشکیل می ،ارتباطی مشخصی دارند

های  نیروی انسانی شاغل در سیستم. توجهی دارد ثیر قابلأتسیستم  وفقیتبر مدر آن است که 
مهارت و تجربه الزم برای ایفای  امانت و پشتکار باید از تخصص، حسابداری عالوه بر درستکاری،

  . گیرند برخوردار باشند عهده می رهایی که ب وظایف و مسئولیت
  

  لهئبیان مس .2
مقررات و  اساسترتیب و بر  شود که به ی دولتی به مراحلی گفته میاه مراحل انجام هزینه در سازمان

یا خدمتی شود یید و نظارت مقامات مسئول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کاالیی تحویل أبا ت
قانون محاسبات ) 52(در ایران طبق ماده . طور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد گردد انجام گیرد یا به

  : خرج عبارتند از عمومی مراحل انجام
  

 تشخیص . 2-1
 که شود هایی می هایی که منجر به پرداخت عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر فعالیت

 .تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف دانشگاه الزامی است

 .استستگاه دولتی و یا مقامات مجاز د س دستگاه دولتیئیعهده وزیر وزارتخانه یا ر رمرحله تشخیص ب
 نجاآاز  .شود های گوناگونی استفاده می های دولتی برای در خواست کاال یا خدمات از فرم در دستگاه

  .شود در سیستم حسابداری ثبت نمی ،که مرحله تشخیص از مراحل اداری انجام هزینه است
  : شامل موارد زیر است مراحل تشخیص

   .کند سایر واحدها را دریافت می واحد تدارکات یا کارپردازی پیشنهاد –
   .شود ورد قیمت تقریبی انجام میآبر –
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   .دهد کند و در اختیار رئیس دستگاه دولتی قرار می درخواست خرید کاال یا انجام خدمت را تنظیم می –
  بررسی برگ درخواست –
  .نماید در صورت موافقت به واحد امور مالی ارسال می –
 

 أمین اعتبارت. 2-2
از تخصیص تمام یا بخشی از اعتبار مصوب  است قانون محاسبات عمومی عبارت) 18( ماده طبق

  . عهده ذیحساب دستگاه دولتی است رمین اعتبار بأمسئولیت ت .برای انجام فعالیت معین
  :حاوی مطالب زیر باشد بایداعتبار  مینأتفرم 
بهای تقریبی کاال یا خدمت،  کننده، یا خدمت، مقدار کاال یا خدمت، واحد درخواست کاالنوع 
گردد، محل  ن ثبت میآورد شده در آصفحه دفتر اعتبارات که مبلغ بر مین اعتبار، ردیف وأمحل ت

  .امضای ذیحساب و مقام مجاز دستگاه دولتی
 

 تعهد . 2-3
 :ی ازاز ایجاد دین بر ذمه دانشگاه ناش است نور، عبارت نامه مالی و معامالتی دانشگاه پیام از نظر آیین

 خرید کاال، تحویل کاال یا انجام خدمات -

 .دناجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باش -

 صالح احکام صادره از مراجع قانونی و ذی -

 المللی المللی و عضویت در مجامع بین پیوستن به قراردادهای بین -

  ها انسکمک و اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی، سمینارها و کنفر -
  :شود های زیر استفاده می برای اثبات تعهد از فرم

  قبض انبار - 

 حویل کاالصورت جلسه ت - 

  صورت مقادیر کار انجام شده - 

  گواهی انجام کار - 
  

 تسجیل . 2-4
این  .کننده بدهی عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات

در مرحله تسجیل وجه مندرج در فاکتور یا . استمجاز دستگاه دولتی  عهده مقام رمرحله ب
  .گیرد یید مقام مجاز دستگاه دولتی قرار میأوضعیت مورد ت صورتحساب یا صورت
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 حواله . 2-5
دیه تعهدات و بدهی قابل أرئیس دانشگاه و یا مقام مجاز برای ت طور کتبی توسط بهای است که  اجازه

 .شود نفع صادر می مدیر امور مالی در وجه ذی/ رات مربوط عهده مدیرکلپرداخت از محل اعتبا

  : شود در فرم حواله اطالعات زیر درج می
  مبلغ قابل پرداخت -
  مین اعتبارأمحل ت -
  نوع هزینه -
  مدارک ضمیمه  -
  

 نظارت مالی و درخواست وجه. 2-6
ای ایفاد تعهدات، از محل درخواست وجه سندی است که توسط رئیس دانشگاه یا مقام مجاز بر

 .شود اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه دانشگاه صادر می

کند که آیا قوانین و  ذیحساب وزارتخانه یا دستگاه دولتی بر پرداخت هر وجهی نظارت می
  . مرحله قبلی رعایت شده یا نه 5ن در آمقررات حاکم بر مصرف 

 عهده رقانون محاسبات عمومی ب )90(طبق ماده  هک استمرحله نظارت مالی، نظارت قبل از خرج 
   .شود های دولتی انجام می باشد و از طریق ذیحسابان مستقر در دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی می

، نظارت قبل از خرج را استنجا که وزارت امور اقتصاد و دارایی زیر نظر قوه مجریه آاز 
صورت مداوم توسط ذیحسابان که با حکم  که به توان نوعی حسابرسی داخلی محسوب نمود می

  . گردد د انجام مینشو وزارتخانه مذکور منصوب می
مشخصات کامل هزینه و  کهگردد  ای تنظیم می سند هزینه ،از انجام مرحله نظارت مالی پس

  .شود صورت خالصه ثبت می ههمچنین اطالعات مربوط به مراحل خرج در آن ب
مین اعتبار، تعهد، أای از اطالعات مربوط به مراحل تشخیص، ت خالصهفرمی است که  سند هزینه

گردد و همراه با مدارک مربوط به مراحل مذکور جهت  تسجیل و صدور حواله در آن قید می
  .گردد ارسال می یرسیدگی و اظهارنظر ذیحساب یا معاون و

و مقررات مطابقت نموده و ن با قوانین آکه مندرجات سند هزینه و مدارک ضمیمه  زمانی در نهایت
  . به امضای یکی از آنها برسد مرحله نظارت نیز تحقق یافته است
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 پرداخت . 2-7
 .عنوان کمک یا عناوین مشابه عبارت است از تعیین بدهی قابل پرداخت در قبال تعهد یا تحت

  :بانک دایر بر گواهی.عنوان سندی برای اثبات پرداخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت مدارک بهاین 
 نفع انتقال وجه به حساب ذی -

 ویمقام قانونی  نفع یا قائم پرداخت وجه به ذی -

  وی مقام قانونی نفع یا قائم حواله در وجه ذی -
 های بانک و یا صدور چک صورت گیرد های دولتی باید از طریق حساب های سازمان کلیه پرداخت

  ).1389باباجانی، (
باتوجه به . انجام گیرد و انجام هر مرحله منوط به انجام مراحل قبل است بیترت باید به مراحلاین 

 گیرد، یند مالی آنها انجام میاصورت متمرکز فر ههایی که ب های سنتی در دستگاه موارد فوق در سیستم
  .ممکن است عدم رعایت ترتیب انجام مراحل خرج یکی از مشکالت اصلی سیستم مالی آنها باشد

نامه، بعد مسافت بین  ترتیب ذکر شده در آیین اصلی عدم رعایت مراحل خرج بهیکی از علل 
و ) انجام هزینه(از تعهد  پسطوری که  هب. مراکز و واحدهای دستگاه اجرایی با مرکز استان می باشد

دیگر در  سویگردد و از  مدارک مربوط برای تشخیص به مرکز استان ارسال می ،صدور چک
های بودجه  اساس ردیف بر(شود که بر اساس سرفصل خود  ی انجام مییها ختبرخی از موارد پردا
  .باشد نمی) های استان تخصیصی به دستگاه
مقایسه اعتبار (ای  شود، کنترل بودجه لویت مرحله تشخیص بر تعهد رعایت نمیواز آنجایی که ا

ای  های بودجه ردیف ضروری تغییر گیرد و در مواردی غیر نیز انجام نمی) مصوب با هزینه واقعی
  .پذیرد صورت می

صورت  ههای اجرایی که ب شده مشکل دیگری نیز در سیستم مالی دستگاه غیر از موارد مطرح
شده  های انجام ها، اسناد هزینه کنند وجود دارد و آن این است که مراکز و واحد متمرکز فعالیت می

بنابراین . نمایند ی تشخیص و ثبت ارسال میاز انجام هزینه و هرچند وقت یکبار به استان برا پسرا 
های حسابداری معضل دیگر سیستم  خیر در انجام ثبتأغیر از عدم رعایت الویت تشخیص بر تعهد، ت

 .باشد ها می مالی اینگونه دستگاه

نحو مطلوب اجرا  تابعه آن ممکن است به یها طور دقیق نیز در مرکز استان و واحد هسیستم انبارداری، ب
 ثری از موجودی انبار در مرکز استان از واحدهای تابعه وجود نداشته باشد وؤد و هیچ گزارش صحیح و منگرد

  .سیستم اموال نیز سیستم قدیمی و غیرقابل ویرایش بوده و عملکرد قابل انتظاری ندارد
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شده و  اگر ترتیب انجام هزینه رعایت. دهد ی و اثربخشی مدیریت منابع را کاهش مییله کارائاین مس
ثیر گذاشته و مقام تشخیص به کیفیت و کارایی و أی خرج تیاز تعهد انجام گیرد، بر کارا به پیشتسجیل 

  .اثربخشی و تناسب اموال خریداری شده نظارت خواهد داشت
  :توان در موارد زیر خالصه نمود ها را می طور کلی مشکالت سیستم مالی در اینگونه دستگاه به
  ر مراحل خرجعدم رعایت ترتیب د - 
  ای مربوط به خود های بودجه ها در ردیف عدم رعایت پرداخت - 
  ها و اموال ییعدم مدیریت قوی دارا - 
  های کامپیوتری مالی سیستم اها ب عدم آشنایی کافی کارشناسان مالی مراکز و واحد - 

  

  اهداف تحقیق. 3
هایی که  کالت برخی دستگاهعمل آمده و پی بردن به مش های به با توجه به موارد فوق و بررسی

نور نیز از آنجایی که  توان این استنباط را داشت که دانشگاه پیام می ،شوند صورت متمرکز اداره می هب
تواند با این مشکالت مواجه شود، بنابراین  می ،گردد ها اداره می صورت متمرکز در مراکز استان هب

  :شرح ذیل برشمرد توان به اهداف این تحقیق را می
 نور ی و اثربخشی عملیات در سیستم مالی دانشگاه پیامیبررسی قانونمندی، کارا -

مین اعتبار، انبار و اموال أافزاری مناسب جهت بهبود کارایی و اثربخشی سیستم ت استقرار نرم -
  دانشگاه در صورت نیاز

  

 مبانی نظری. 4
  کلیاتی از سیستم حسابداری.4-1

  :ه داردسه عملکرد عمد حسابداری سیستم
  عملکرد اطالعاتی .1- 4-1

عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطالعاتی است و هر سیستم حسابداری  نتری مهم
مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را عملیات  باید اطالعات موجود درباره معامالت،

های  ثبت و در گروه ،گیری سنجیده عنوان مقیاس مشترک اندازه گردآوری نماید و برحسب پول به
گیرندگان مختلف درباره  هایی را فراهم آورد که تصمیم و باالخره گزارش بندی کند همگن طبقه

  .تصمیم بگیرندیک مؤسسه بتوانند بر مبنای آن آگاهانه 
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 عملکرد کنترلی .2- 4-1

است و هر سیستم حسابداری  وظیفه یا عملکرد کنترلی یک سیستم حسابداری بر وظیفه اطالعاتی آن متکی
ریزی و هدایت عملیات، نظارت و کنترل  باید اطالعات مناسبی را فراهم آورد که مدیران مؤسسه را در برنامه

  . حقوق متعلق به یک مؤسسه را حفظ نماید و اموال وها و امور یاری دهد  فعالیت
  

  عملکرد خدماتی. 3- 4-1
. ستد و سروکار دارد و د و با اشخاص و مؤسسات مختلفی دادگیر ای معموالً افرادی را به خدمت می هر مؤسسه

 اتدادن اطالع یگران،تنظیم روابط مؤسسه با د. کنداین جریان، تعهدات و مطالباتی را برای مؤسسه ایجاد می
موقع مطالبات عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری  صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به

  .دهد را تشکیل می
  :سیستم اطالعاتی حسابداری دو هدف عمده دارد

 ارائه اطالعات برای عملیات و نیازهای قانونی - 

 گیری ارائه اطالعات برای تصمیم - 

  :ها دو فعالیت عمده وجود دارد برای رسیدن به این هدف
  پردازش مبادالت - 
  پردازش اطالعات - 

پردازش مبادالت در یک  .شوند ردازش میهای اساسی حسابداری پ ثبت توسطمبادالت حسابداری 
طور صحیح  هاگر سیستم پردازش اطالعات ب. شود ها انجام می سیستم وسیله زیر هسیستم اطالعاتی حسابداری ب

  .ثر باشدؤها به خوبی و با دقت کنترل شوند و عمل پردازش کارامد و م شود داده باعث می ،طراحی شده باشد
باشد و این  ریزی وکنترل عملیات می راهنمایی در امر برنامه ت به قصدخروجی فرایند پردازش اطالعا

سیستم طراحی شده برای پردازش اطالعات یا سیستم . دهد گیری ارائه می فرایند اطالعاتی را برای تصمیم
، گیری مورد نظر مربوط باشد، قابل اتکا باشد اطالعاتی حسابداری باید اطالعاتی را ارائه دهد که با تصمیم

  .ه شده باشد و مختصر و مفید باشدئ، با دقت اراموقع باشد به
و  کند گیرندگان از طریق سنجش، پردازش و انتقال اطالعات کمک می سیستم اطالعاتی حسابداری به تصمیم

  :توان دو نوع از سیستم های اطالعاتی حسابداری را برشمرد از این نظر می
  .های اطالعاتی حسابداری مالی و سیستممدیریت  های اطالعاتی حسابداری  سیستم
اری و ذگ های مالی، سرمایه های اطالعاتی حسابداری مدیریت اطالعات مربوط به فعالیت سیستم

که مسئولیت تحقق اهداف سوددهی و کنند گیرندگان داخلی تهیه می عملیاتی را برای آن دسته از تصمیم
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و آنها را به  کند هایی را تهیه می داری مالی گزارشستم اطالعاتی حسابسی. ندرعهده دا رنقدینگی را ب
د تا آنها بتوانند موفقیت آن واحد تجاری را در رسیدن به نک گیرندگان بیرونی منتقل می تصمیم
  ).1385موسوی مدنی و نوروزی، ( هایش ارزیابی کنند هدف
  

  یند نظارت و کنترلافر .4-2
های منظم و  یعنی دارای هدف، فعالیت ؛باشد ای از مراحل می صورت چرخه نظارت و کنترل به

نگر با دید  نظارت پیش. نگر داریم و پس نگر یند نظارتی پیشااین اساس دو نوع فر بر. بازخورد است
پردازد و درصدد  های جاری می ها و داده بینی مسائل آتی از طریق شناسایی علت گرا به پیش آینده

اساس نتایج  نگر بر که نظارت پس در حالی ،آید برمییند و جلوگیری از انحراف آن ااصالح فر
کند در دوره بعدی  حاصل از یک دوره به بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد برآمده و سعی می

  ).1995گرانتهام، ( ای را ایجاد نماید یند اصالح شدهافر
حال به ارائه راهکارهای مختلف برای ایجاد یک سیستم نظارت و کنترل کارا و مؤثر 

یند افر. تواند راهگشا باشد آنها می گیری از تمام تنهایی مؤثر نبوده و بهره این راهکارها به. پردازیم می
  ):1377، مک لوید( مرحله انجام داد 4توان طی  نظارت و کنترل را می

 تعیین معیار یا ضابطه کنترل -

 سنجش عملکرد در برابر معیارها -

 تشخیص انحرافات و تحلیل علل آن -

 اقدامات اصالحی -
  

  یند نظارت و کنترلابخشی به فر نحوه کیفیت. 4-3
. استت های اصلی برای نیل به کارایی و اثربخشی مدیریت، توجه به بحث کیفی زمینه یکی از پیش
 کاربرد که اگر نظام مدیریت  ت بهاین صور توان واژه کیفیت را به مدی نظارت میادر بحث کار

برخورد نماید که او به اصالح و ) حقیقی یا حقوقی(نوعی با مخاطب خود  نظارت و کنترل بتواند به
توان گفت چنین نظارتی  تداوم این نظارت ترغیب شود و از آن گریزی نداشته باشد، آنگاه می

  .دارای کیفیت است
توان از درک نیازهای نظارتی توسط  بخشی به نظام مدیریت نظارت، می برای کیفیت

بخشی در کارکنان،  های کاری کیفیت، تعیین اهداف کیفیت، آگاهی  اده از گروهکننده، استف نظارت
گیری از استانداردها  بهره .های کیفیت نام برد ها و اختیارات، بایگانی منظم و ممیزی تبیین مسئولیت
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بخشی به مدیریت نظارت و کنترل را  تواند حداقل کیفیت از جمله استانداردهای سری ایزو نیز می
  ).1380تسلیمی، ( ن نمایدتضمی

 
  ها، کانون مدیریت نظارت و کنترل کارا شاخص .4-4

ها، کمبودها و در بهبود برنامه از جهت  ها در شناسایی و درک بهتر نارسایی توجه عمیق به شاخص
های عملکردی سه نگاه اساسی دارد؛ یکی اینکه به  شاخص. کند و کیفی کمک شایانی می کمی

رساند دیگر اینکه، روش حرکت و مسیر را برای شناخت از کارکرد مدیران  می نظام ارزشیابی مدد
یک نظام مدیریت  .کند یق ارزشیابی مشخص میی را از طرا های برنامهآورد و سوم خأل فراهم می

 :هایی به این شرح است ها با ویژگی نظارت کارا معموالً دارای شاخص
 نهنگام بود به -

 قابل اطمینان بودن -

 دار بودناعنم -

  هشداردهندگی -
  کنندگی بینی پیش -

: نظیرهایی  مارتین شرلی در پژوهش خود نشان داد که برای تعیین مدیرموفق باید به شاخص
دن ویکتوریا نیز . مأموریت و اهداف سازمان، انگیزش، محیط و ارتباطات با ارباب رجوع توجه نمود

شاخص مهم مؤثر بودن و متعهد بودن  2است که  به این نتیجه رسیده، در پژوهشی 2000در سال 
های  در یک نگاه، شاخص. تواند سازمان را از وضع نامساعد به وضع بهینه انتقال دهد رهبری می
  :دهنده سالمتی یک سازمان از این قرارند کلی نشان
  یهای ورود شاخص •
  یندیاهای فر شاخص •
  های خروجی شاخص •

های هزینه،  مانند شاخص  های کمی شاخص: ی داریمو کیف  دسته شاخص کمی 2در نگاه دیگر 
  ).1380رونق، ( ... های کیفی مانند رضایتمندی، صحت و دقت و درآمد، سرمایه و برنامه و شاخص

  
  بررسی مجدد امور .4-5

کارهای  و ساز یند نظارت و کنترل، مهندسی مجددایندها از جمله فرایک روش برای بهبود مؤثر فر
مدت و  مدت، میان های بلند در این راستا تنظیم برنامه. اختاری، وظایف و تشکیالت استسازمانی، س
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های ارزیابی، نوسازی تشکیالت  شونده بر شاخص کننده و نظارت مدت، توافق نظارت کوتاه
های آمار و اطالعات و اجرای  ریزی، ایجاد بانک سازی آمارها، طراحی نظام بودجه سازمانی، شفاف

های  توان از روش کارهای نظارتی، می و در مهندسی مجدد ساز .اماندهی بسیار مؤثر استهای س طرح
. استفاده نمود (TQM) و تأکید بر کنترل کیفیت فراگیر) کایزن( کاربردی مانند روش بهبود دائمی

  :ها عبارتند از های اصلی این روش ویژگی

 اراییکنار هم قرار دادن کارکنان و مدیریت برای افزایش ک -

 اری، اجرا و نظارتذگیری، هدفگ حمایت سازمانی از کارکنان توسط مدیر در مراحل مختلف تصمیم - 

 ایجاد فضای مشارکت کار توأم با فرهنگ مشورت در کلیه سطوح سازمانی از سوی مدیر - 

 و تسهیل در جریان اطالعات در سازمان با جایگزینی افراد شایسته بهبود - 

 ).2004ایفرام، ( ای ندارند کند و آنها که ارزش افزوده که در نظارت ارزش افزوده ایجاد می هایی هزینه تعیین - 
 

  سازی فرهنگ خودکنترلی نهادینه. 4-6
دهد هرچند در  گویند تا چیزی را فرد با باطن خود الزم و مؤثر نشمرد به آن رغبتی نشان نمی می

مد است که بتواند معیارهای نظارتی خود را اارک هنگامی یک نظام نظارتی. ظاهر آن را تأیید نماید
به ساختارهای  مندسازی نیاز عالوه بر فرهنگ ایجاد خودکنترلی. شوندگان درونی سازد در نظارت

ای که برای  گونه به ،مراتب و قوانین و مقررات اندک است المقدور کوچک و با سلسله کنترلی حتی
  .ل درک بوده، پیچیده و مبهم نباشدنظارت هستند ساده و قاب همه کسانی که تحت

های مناسب برای افزایش کارایی مدیریت  کنترلی، یکی از روش سازی فرهنگ خود نهادینه
های ارزیابی  چه بیشتر مخاطبان در تعیین شاخص سازی مؤثر بهتر است هر در نهادینه. باشد نظارت می

ان و مدیران مورد نظارت در این مرحله های فراگیر بین کارکن سنجی انجام نیاز. مشارکت داده شوند
  .قابل توجه است

نوع محیط مورد نظارت از نظر دانش فرهنگی، وجاهت قانونی، نوع ساختار اداری، ارتباطات 
. سازی و خودکنترلی بسیار تأثیر دارد های نهادینه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز در ایجاد زمینه

ت در مورد نحوه انجام امور نظارتی متناسب با محیط و بایس نظام مدیریت نظارت و کنترل می
  .شونده آگاهی کافی داشته باشد فرهنگ جاری نظارت

های الزم و  کننده کاال، نیازمند داشتن آگاهی عنوان مثال نظارت مؤثر برروی یک بنگاه صادر هب
ورم در کشور مبدأ و دانستن نرخ ت. باشد ها، کارکردها و نیازهای آن می اولیه در مورد اهداف، روش

های  های گمرکی از جمله زمینه تعرفه و المللی کاال نقل بین و مقصد، نرخ مبادله ارز، وضعیت حمل
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بایست نوع فرهنگ حاکم بر  حال در هر نظارتی می در عین. کنندگان است مورد نیاز برای نظارت
های فرهنگی را  رک شاکلهها و باورهای مشت ها، ارزش سنت. سیستم مورد نظارت را در نظر داشت

  .)1381سلطانی، ( شود کنند که هیچ سازمانی از آن مبرا نمی ایجاد می
  

 یراهکارهای تقویت فرهنگ خودکنترل. 4-7
 عدم تمرکز و تفویض اختیارات بیشتر -
 اه بازبینی مستمر روش -
 گیری از تجارب سایر کشورها بهره -
 های کاری با تجربه و متخصص تشکیل گروه -
 ها تهیه مقررات الزم برای مبارزه با آسیب -
 رسانی شفاف از مقررات و تصمیمات آگاهی -
  های حقوق و دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل طرح -

کننده باید به آن  های نظارت شونده و سازمان های نظارت اینها راهکارهایی است که مدیریت سازمان
های اداری باال خواهد بود و سیستم  چنین راهکارهایی، نرخ آسیبدر صورت فقدان . توجه داشته باشند

  ).1377رابینز، ( باشد به نتایج مطلوب نخواهد رسیدهر چقدر هم پیشرفته نظارت 
  

  روش تحقیق. 5
جو از مدیر مالی و کارشناسان مالی استان، نسبت به  و در بررسی حاضر ابتدا از طریق مصاحبه و پرس

شناخت  شود طور معمول انجام می ی که بهیها شگاه، عملیات مالی و نظارتسیستم مالی فعلی دان
های مالی دانشگاه و نیز  نامه شناخت اولیه از طریق اسناد کاوی و مطالعه آیین. کسب گردید کافی

های  ها و محدودیت سپس گلوگاه ،گردد مشاهده انجام عملیات مالی و سیستم حسابداری تکمیل می
  .گردد یی میسیستم فعلی شناسا

  

  روش انجام کار. 5-1
  :فاز اجرا شد 3پژوهش حاضر در 
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  های سیستم و عملکرد جاری کسب شناخت از کارکردها و ضعف ؛فاز اول. 1- 5-1
های مختلف عملکرد سیستم و چگونگی  ست از شناخت جنبها تحلیل یک سیستم عبارت و تجزیه

منظور دستیابی به مبنایی جهت  باط بین آنها بهدهنده آن، نحوه و میزان ارت عملکرد اجزای تشکیل
 .تر طراحی سیستم بهتر، با عملکرد مناسب

کند تا موقعیت کنونی سازمان را به خوبی درک کنیم، از  تحلیل سیستم به ما کمک می و تجزیه
ها و مشکالت، بهترین  ییجریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسا

های فرعی  توان بررسی سیستم تحلیل سیستم را می و بنابراین تجزیه. حل را انتخاب و توصیه کنیم راه
منظور کسب اطمینان از مناسب بودن  های موجود در سازمان تعریف کرد که به سیستم یا زیر
 تحلیل سیستم، ایجاد و هدف از تجزیه. شود های جاری و ارزیابی میزان اثربخشی آنها می روش

  .های بهتر انجام کار است ها و روش اصالح و بهبود در وضع سازمان از طریق رویه
مانند روش استخدامی  ،شود های انجام کار تدوین و یا اصالح می تحلیل سیستم روش و در تجزیه

شده در  در سیستم پرسنلی، روش انبارداری در سیستم تدارکاتی یا روش محاسبه قیمت تمام
  . ... حسابداری و

 .منظور بهبود سازمان است اند، وظیفه ایجاد تغییر به ترین وظایفی که برای مدیران برشمرده یکی از مهم
کنند، همگام با آخرین تغییرات و  حال که تعادل سازمان خود را حفظ می مدیران موظفند در عین

و از جدیدترین وجود آورند  دهد تغییرات الزم را در سازمان خود به تحوالتی که در جهان رخ می
  .های انجام کار در اداره امور سازمان خود بهره گیرند ها و شیوه روش

  :ها تحلیل سیستم و فواید تجزیه
 .اقدامی مناسب برای بررسی مسائل و مشکالت سازمانی است -

نخست با تشویق افراد : توان افزایش داد طریق می 2طور معمول از  وری یک سازمان را به بهره -
 های کار کردن با سرعت بیشتر، دوم با ساده کردن و بهسازی روش به کار

منظور مددرسانی به مدیران و مقامات  توان اقدامی به ها را می ها و روش تحلیل سیستم و تجزیه -
 .گیری دانست مسئول در زمینه سیاستگذاری و تصمیم

مدتر و اهای اجرایی کار وشتر، ر توان ساختار سازمانی مناسب ها می تحلیل سیستم و با تجزیه -
 .وری در سازمان افزود وجود آورد و بر میزان کارایی و اثربخشی و بهره های عملیاتی پرثمرتر به شیوه

کاری و اتالف مساعی  توان از نیرو و تالش کارکنان بهترین استفاده را کرد و از دوباره می -
 .نیروی انسانی جلوگیری نمود
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ن اشتباهات و خطاها کاسته شود و امر تحویل کاالها و خدمات به شود تا از میزا باعث می -
 .مشتریان و کاربران سرعت یابد

دست آوردن اطالعات دقیق و  به ،ها ها و روش تحلیل سیستم و ترین نتایج تجزیه یکی از مهم -
مدیران و  ریزی در اختیار هنگام از وضع موجود است که این اطالعات مبنای مناسبی را برای برنامه به

 .)1999آلن، ( دهد مسئوالن قرار می

ها و نقاط  یربط دانشگاه پیام نور استان انجام گرفت، چالشذ نطی مذاکرات و جلساتی که با مسئوال
  :اهم موارد نقاط ضعف به شرح زیر شناسایی گردید. ضعف سیستم مالی ردیابی و شناسایی گردید

 خیر در صدور مجوز خرجأت - 

 موجودی دقیق انبار در برخی مراکز و واحدها عدم اطالع از - 

 گیرنده در برخی مراکز و واحدها عدم ارائه گزارش صحیحی از لیست اموال به تفکیک کارکنان تحویل - 

 های بودجه شده در ردیف عدم امکان تغییرات توجیه - 

 هاواحد بینی بودجه سال بعد جهت پیشنهاد به استان توسط برخی مراکز و عدم توانایی پیش - 

 خریدهای نامناسب تجهیزات و اموال با ارقام غیرمنطقی در برخی مراکز واحدها - 

تواند بیانگر این موضوع باشد که در برخی مراکز و واحدها سیستم مالی  نقاط ضعف فوق می
افزاری مناسبی وجود ندارد، بنابراین اقدامات الزم جهت  گیرد و یا سیستم نرم صورت دستی انجام  هب
  .افزار موردنظر در فاز بعدی انجام گرفت یه نرمته

  

  افزار هدف شناسایی امکانات و کارکرد نرم ،افزار مقدمات تهیه نرم ؛فاز دوم. 2- 5-1
کارایی و اثربخشی  یافزار مورد نظر و ارتقا برای گنجاندن امکانات و کارکردهای مورد نیاز در نرم

برای تحقق این . نظر لحاظ گردد افزار مورد راحی نرمالزم بود نظر کاربران اصلی سیستم مالی در ط
یربط که اشراف کاملی به فرایندهای مالی دانشگاه ذمهم و همچنین استفاده از تجربیات کارشناسان 

های  دارند، با کارشناسان بخش مالی استان و برخی از کارکنان مرتبط در مراکز واحدها مصاحبه
  . ای انجام گرفت جداگانه

ا کارشناس بودجه، کارشناس حقوق استان و امین اموال استان، کارشناس وجوه مصاحبه ب
  :افزار منتج شد عمرانی استان و مسئول ثبت دفتری استان به ارائه نکات زیر در طراحی نرم

های بودجه، هرچند رعایت  امکان ارائه عملکرد صحیحی از واحدها در خصوص ردیف -
 .درس نظر می کامل بودجه غیرممکن به

 های بودجه قبل از خرج کرد ردیف امکان کنترل هزینه -
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 امکان کنترل موجودی انبار تمام مراکز واحدها قبل از خرج -

 کنترل منطقی بودن مبلغ درخواست خریدهای واصله از مراکز واحدها -

کرد ردیف بودجه و موجودی انبار  صورتی که خرج مین اعتبار بهأامکان رؤیت یک فرمت ت -
 .ان دهدرا نش

شود سیستم تأمین اعتبار با سیستم انبار و اموال ارتباط داشته باشد تا در خواست پیشنهاد می
خرید مراکز واحدها به انبار نیز ارسال شود و مقام تشخیص در زمان تأیید خرید، استعالم موجودی 

که  خرید تعیین شود همچنین فردی جهت نظارت بر موجه بودن مبلغ درخواست. انبار را نیز مشاهده کند
در خواست کاالی مراکز واحدها به وی نیز ارسال گردد و تأیید، عدم تأیید و اصالح مبلغ را به مقام 

به این صورت که مقام تشخیص همزمان با درخواست خرید مراکز واحدها، . تشخیص گزارش نماید
 . دریافت نمایدییدیه مبلغ را أاستعالم موجودی انبار، لیست اموال مرتبط موجود و ت

امکان پیشنهاد بودجه مراکز واحدها بر حسب عملکرد سال گذشته برای گزارش آن به  -
 از لحاظ کردن سایر مالحظات توسط استان پسسازمان مرکزی 

 های بودجه استفاده از طرف حسابی جهت امکان تغییر در ردیف -

یدها با مبالغ کمتر از سقف تعیین سقف معینی برای ارائه درخواست خرید به استان و خر -
دهد،  گردانی که استان در اختیار مراکز واحدها قرار می شده بدون مجوز استان از محل تنخواه تعیین

 .های معینی به استان تحویل گردد کرد تنخواه در دوره پرداخت شود و گزارش خرج

ل نصب گردد و در صورت فیزیکی در مح اموال به تفکیک هر فرد در سیستم اموال درج و به -
مین اعتبار امکاناتی تعبیه شود که در زمان تأیید درخواست خرید، با لینگ به سیستم اموال أسیستم ت

 . شماره اموال نیز تعیین گردد

  نظر الزام کلیه کارکنان بخش مالی به استفاده از سیستم مالی مورد -
 

  افزار انتخاب نرم ؛فاز سوم. 3- 5-1
های زیر  افزار کامپیوتری در دسترس بررسی شد و گزینه های طراحی نرم نهدر این مرحله تمام گزی

  :تر انتخاب گردید های تخصصی برای بررسی
 کامپیوتری مطرح بازار یها افزار توسط شرکت طراحی نرم -

ت علمی گروه کامپیوتر و مسئولیت ئاعضای هی( طراحی توسط نیروهای متخصص داخلی -
 )فناوری اطالعات استان
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های فوق و متخصصین داخلی انجام گرفت  یربط شرکتذا مذاکرات و جلساتی که با مسئوالن ب
سازی و استقرار و همچنین تجربه طراحی  بندی پیاده و همچنین سایر مالحظات هزینه، زمان

  .افزارهای موردنظر توسط نیروهای داخلی انتخاب گردید افزارهای مشابه، گزینه طراحی نرم نرم
های کاری اقدام شود تا با صرف  ها و اصالح شیوه نه الزم است که به بهسازی روشدر این زمی

های  امروزه سازمانی پویا و پایاست که هدف. تر و مفیدتر عاید گردد های مناسب زمان کمتر، ستاده
خود را با شرایط و نیازهای محیطی تطبیق دهد و انعطاف الزم را برای تغییر در ساختار درونی 

های اجتماعی خود را با  ه نحوی که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهد و مسئولیتخویش ب
  .)1377، مک لوید( کیفیتی برتر انجام دهد

باشد که هریک از چندین فعالیت  تحلیل سیستم ها دارای سه مرحله عمده می و روش تجزیه
  :این مراحل عبارتند از. تشکیل شده است

  
  لیل سیستمتجزیه و تح. 1-3-1- 5

  :طور اختصار شامل موارد زیر است های این مرحله به فعالیت
  تشخیص و تعریف مسئله -
  ها تعیین اهداف و محدودیت -
  تشخیص نیازهای سیستم جدید -
  مین نیازهای فوقأهای مختلف ت حل تعیین راه -
  حل با توجه به معیارهای مشخص انتخاب بهترین راه -
  

  طراحی سیستم .1-3-2- 5
  :شود طراحی سیستم موارد زیر انجام می در

ها،  ها، کنترل داده ها، برون داده تعیین دقیق مشخصات سیستم انتخاب شده از لحاظ درون -
  ها ها یا پایگاه داده فایل

  افزارها و نیروی متخصص الزم افزارها، نرم تهیه مشخصات سخت -
  

  اجرای سیستم طراحی شده .1-3-3- 5
  :زیر است این مرحله شامل موارد

  افزارهای انتخاب شده در مرحله قبل افزارها و نرم تهیه و استقرار سخت -
  سازی سیستم جدید منظور پیاده آموزش نیروی انسانی به -
  جایگزین نمودن سیستم جدید با سیستم قبلی -
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  ).1993چرل، ( ارزیابی نتایج عملکرد سیستم جدید -
 

  گیری و پیشنهادات نتیجه .6
دو بُعد اصلی این . ها همواره رو به رشد بوده است های اطالعاتی در سازمان سیستماستفاده از 

با  بایست های مهم مدیریتی می عنوان یکی از نظام به نیز نظارت و کنترلبنابراین  .ها انسان و ماشین هستند سیستم
فع انمود خورد، وج آنچه که در یک محیط نظارتی کارا به چشم می. تغییرات محیطی همسو باشد

، سیستم شناسی های منطقی، پویایی و فرهنگ بیشتر از هزینه، مرزهای مشخص نظارتی، شاخص
موفقیت و مطلوبیت هر نظام منوط به وجود  .باشد می اطالعاتی مناسب و روند منطقی انجام امور

اصلی نظام ارزیابی مشتمل برمعیارها،  یاجزا. استآن  یهای مطلوب در اجزا خواص و ویژگی
  . ها، موقعیت زمانی و مکانی و اهداف است ها، روش شاخص

های انجام نظارت و ارزیابی، ایجاد  هایی از جمله رعایت موارد قانونی در روش وجود ویژگی
باعث افزایش کارایی این   مستندسازی و ثبت و ضبط سوابق، مهارت و تخصص ارزیابانا، محتو

ارزیابی از قضاوت  یسو و چنین سیستمی، تغییر سمت برآیند مهم از کارکردهای. سیستم خواهد شد
مراتبی به کمک مشاوره و ارائه خدمات به ارزیابی شونده  اساس دیدگاه سلسله و امتیازدهی بر

شوند که  عنوان مربیان شناخته می کنندگان به باشد و در این حالت نظارت منظور بهبود توانایی می به
کند  این دیدگاه تعامل مؤثر در سازمان را فراهم می. شوندگان هستند دنبال بهبود توانایی ارزیابی به

   .نماید که این تعامل مؤثر به نوبه خود تحقق اهداف سازمانی را تسهیل می
و همچنین سیستم پذیر و متخصص  اعمال سیستم نظارتی مؤثر نیازمند مدیران باتجربه، مسئولیت 

بوط و قابل اتکا و طراحی روندی مناسب برای انجام امور کامپیوتری مناسب برای استخراج اطالعات مر
مهارت و دانش کافی  انتصاب افراد شایسته با کارشناسان و آموزش حین خدمت مدیران و. استمربوطه 

بنابراین . باشد ترین فعالیت یک سیستم نظارت نیز تعیین اهداف می مقدم. رسد نظر می در این زمینه الزم به
های  یک از فعالیت ا به تعیین اهداف اصلی و فرعی پرداخته شود و حیطه نفوذ هربایست در ابتد می

  .نظارتی در هر دستگاه مشخص گردد
های نظارتی را بدون درک آنها انتخاب  کنندگان روش همیشه این خطر وجود دارد که نظارت

نیاز به رهبری، آنها . های ارزیابی مدیریت به خودی خود کافی نیست  از روشکدام هیچ . نمایند
  .ندکاربرد هوشمندانه و چندگانه، استعداد و صبر و حوصله دار
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