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ارزیابي وضعیت سیستم کنترلهای داخلي در بیمارستانهای آموزشي -
درماني شهر تهران پس از اجرای نظام نوین مالي

چكيده

رضیه عليخاني /5مهدی مرانجوری /2نوشین جزءخلیلپور9

مقدمه :وجود سيستمهاي کنترلهاي داخلی ،باعث افزایش کارایی ،کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمينان
معقول از اعتمادپذیري صورتهاي مالی و رعایت قوانين و مقررات خواهد شد .مكانيزمهاي کنترل داخلی باید به عنوان جزء
ضروري هر سيستمی شناسایی شود که مدیریت براي تنظيم و هدایت فعاليتها بهکار میگيرد ،نه به عنوان یک مكانيزم جداگانه
در درون یک دستگاه اجرایی .هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی وضعيت بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران ،از نظر به
کارگيري سيستم کنترل داخلی است.
روش پژوهش :دادههاي مورد نياز این تحقيق پيمایشی از طریق توزیع  701پرسشنامه در بين کارکنان بخش مالی
بيمارستانهاي آموزشی -درمانی شهر تهران جمعآوري شده است .به منظور تحليل آزمون فرضيهها از آزمونهاي تی تک نمونهاي
و باینوميال استفاده شده است.
یافتهها :با توجه به این که آستانه معناداري آزمون  0/007است و کمتر از  0/00میباشد و ميانگين محاسبه شده ( ،)3/000از
ميانگين ممتنع ( ،)3بيشتر است ( .)H1: µ > 3لذا پس ازاجراي نظام نوین مالی ،سيستم کنترل داخلی بيمارستانهاي آموزشی -
درمانی شهر تهران ،از سطح مطلوبی برخوردار است .
نتیجهگیری :یافتههاي پژوهش نشان داد سطح آشنایی کارکنان بخش مالی بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران در
مورد نظام نوین مالی باال است ،چرا که پس ازاجراي نظام نوین مالی سيستم کنترلهاي داخلی داراي وضعيت مطلوبی است.
کلید واژهها :سيستم کنترلهاي داخلی ،بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی ،نظام نوین مالی.

 -7استادیار ،گروه حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،چالوس ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الكترونيک:
Alikhani_r2@yahoo.com
 -2دکتراي حسابداري ،عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،چالوس ،ایران
 -3کارشناس مالی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ،تهران ،ایران
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ارزیابي وضعیت سیستم کنترلهای داخلي

مقدمه
مدیران همواره در تالشند که بهترین کنترلهاي داخلی
را در سازمان خود مستقر کنند ،چرا که میدانند در نبود
سيستم کنترل داخلی اثربخش ،تحقق رسالت اصلی
سازمان و کمينه کردن رویدادهاي غيرمنتظره ،بسيار
مشكل خواهد بود .همچنين ،وجود این کنترلهاي
داخلی ،باعث افزایش کارایی ،کاهش ریسک از دست
دادن داراییها و دستیابی به اطمينان معقول از
اعتمادپذیري صورتهاي مالی و رعایت قوانين و
مقرارت خواهد شد[ .]7کنترل داخلی ،یک رویداد
نيست ،بلكه مجموعهاي از عمليات و فعاليتها بر پایه
ستانده است .کنترل داخلی باید بهعنوان جزء الزم هر
سامانهاي شناسایی شود که مدیریت براي تنظيم و
راهنمایی فعاليتها بهکار میگيرد ،نه به عنوان یک
سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی[ .]2با این
مفهوم ،کنترل داخلی ،کنترل مدیریت است که در درون
یک واحد بهعنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت
بهوجود میآید تا به مدیران در انجام امور یک واحد و
دستیابی به هدفهاي آن بر یک پایه و اساس مداوم
کمک کند .کنترل داخلی ،جزء جداییناپذیر در اداره
امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمينان
منطقی از دستیابی سازمان به هدفهایش میشود[.]3
به بيانی دیگر ،کنترل داخلی بخش مهمیاز اداره یک
سازمان است که شامل طرحها ،شيوهها و روشهاي
اجراشدنی براي دستیابی به وظيفهها ،هدفها و
مقاصد و به عبارت دیگر پشتيبانی از مدیریت بر مبناي
عملكرد است و نيز به عنوان اولين خط دفاعی در
حفاظت از داراییها و پيشگيري و کشف خطاها و
تقلبها بهکار میرود و استقرار یكسان آن براي کليه
سازمانها و دستگاههاي بخش عمومیمقدور نيست.
از طرفی ،پيشرفت در فناوري اطالعات و تغييرات در
نظامهاي مالی ،ضرورت بهنگامسازي راهنماییهاي
کنترل داخلی را ایجاد میکند .کشورهاي توسعه یافته،
استانداردهاي حسابداري بينالمللی بخش عمومیرا
پذیرفته و سيستم حسابداري بر مبناي تعهدي را در
دولتهاي خود اجرا کردهاند[ .]4بسياري از کشورهاي
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در حال توسعه مانند ایران نيز در حال اجراي سيستم
حسابداري بر مبناي تعهدي در دولتها و موسسات
بخش عمومی و برگزیدن استانداردهاي حسابداري
بينالمللی بخش عمومی هستند.
سيستم کنترل داخلی ،در راستاي کمک به مدیریت
براي دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب واحد
اقتصادي ،طراحی میشود[ ]0و با توجه به راهبرد واحد
تجاري ،در راههاي گوناگونی به کار میرود[.]6
شرکتها به منظور اطمينان از کارایی و بهرهوري
فعاليتها ،قابليت اعتماد اطالعات و مطابقت با قوانين
اجرایی ،به سيستم کنترل داخلی مناسب و کافی نياز
دارند[ ،]1زیرا این سيستم ،سيستمی پویاست که انواع
خطرها و انحراف از خطمشیها و دستورالعملها را در
بر میگيرد[ .]8طبق بخش  370استاندارد حسابرسی
ایران ،کنترل داخلی فرآیندي است که به وسيله
مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا میشود تا از
دستیابی به اهداف واحد مورد رسيدگی در زمينه
قابليت اعتماد گزارشگري مالی ،اثربخشی و کارایی
عمليات و رعایت قوانين و مقررات مربوط ،اطمينانی
معقول به دست آید .از اینرو ،کنترلهاي داخلی براي
شناسایی آن دسته از خطرهاي کسب و کار ،طراحی و
اجرا میشوند که دستيابی به هریک از این اهداف را
تهدید میکنند[.]7
مسئوليت پيشگيري و کشف تقلب و اشتباه در بخش
عمومی ،بر عهده مدیران است .مدیران با استقرار
کنترلهاي داخلی و به کارگيري پيوسته سيستمهاي
مناسب حسابداري ،این مسئوليت را ایفا خواهند کرد[.]9
اهداف سيستم کنترل داخلی در بخش عمومیاز نظر
شكل کلی ،تفاوت چندانی با اهداف سيستم کنترل
داخلی در واحدهاي انتفاعی بخش خصوصی ندارد.
دربخش عمومینيز سيستم کنترل داخلی به فرآیندي
گفته میشود که به منظور کسب اطمينان منطقی و
معقول از تحقق اهداف سه گانه زیر ،از سوي مراجع
ذیربط طراحی و اجرا میشود:
 -7اهداف عملياتی :که به استفاده اثربخش و کارآمد از
منابع اقتصادي مربوط میشود؛

رضیه عليخاني و همکاران

 -2اهداف گزارش دهی مالی :که به تهيه صورتهاي
مالی قابل اعتماد مربوط است؛ و
 -3اهداف رعایتی :که به رعایت قوانين و مقررات
حاکم بر واحدها مربوط است[.]70
از آنجا که عمليات نهادهاي بخش عمومیمتفاوت از
یكدیگر است ،لذا استقرار کنترلهاي داخلی یكسان براي
کليه سازمانها و دستگاههاي بخش عمومی ،مقدور
نيست .استقرار کنترلهاي خاص در هر سيستم به
عواملی چون اندازه ،نوع عمليات و اهداف سازمانی که
سيستم براي آن طراحی شده است ،بستگی دارد[.]77
در این پژوهش وضعيت کنترلهاي داخلی
بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران از  9بعد
مورد ارزیابی قرار میگيرد که  4بعد مربوط به
وروديهاست .اولين بعد "وروديها -مجوز اطالعات"
است که بررسی میشود آیا در خصوص اجراي ضوابط
براي شناسایی متصدیان مجاز براي وارد کردن اطالعات
کنترلهاي الزم صورت میگيرد .دومين بعد
"وروديها -تبدیل اطالعات" است .از این جهت که آیا
اطالعات ثبت شده بر روي فرمهاي اوليه توسط کاربران
به درستی وارد سيستم میشود کنترلهاي مناسب
استقرار مییابد .سومين بعد"وروديها  -تغذیه
اطالعات" است و از این جهت کنترلها صورت میگيرد
که آیا رویدادهاي مالی به درستی ثبت و گزارش
میشوند .چهارمين بعد"وروديها  -مخابره اطالعات"
است و سيستم کنترل داخلی از این دیدگاه که آیا در
انتقال دادهها نظارت کافی صورت میگيرد ،ارزیابی
میشود .پنجمين بعد " عمليات  -کنترلهاي عملياتی"
است .این بعد از کنترلهاي داخلی از جهت دستیابی به
کارایی و سودمندي عمليات و رعایت روشهاي مورد
نظر مدیریت در تمام بخشها مورد ارزیابی قرار میگيرد.
ششمين بعد "نگهداري اطالعات الكترونيكی" است.
کنترلهاي مربوط به این بعد از جهت به روزرسانی
مستمر برنامههاي امنيتی ارزیابی میشود 3 .بعد دیگر
مربوط به گزارشهاي خروجی است .هفتمين بعد
"گزارشهاي خروجی  -کنترل فرمها" است .بدین
معنی که آیا فرمهاي مهم داراي شماره سریال چاپی
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بوده و در جایی نگهداري میشود .هشتمين
بعد"گزارشهاي خروجی تهيه گزارشها" است .در این
بعد گزارش اشتباهات و نظارت بر تهيه گزارشهاي به
هنگام مورد بررسی قرار میگيرد .نهمين بعد
"گزارشهاي خروجی  -توزیع گزارشها" است که در
آن کنترلهاي مربوط به دستورالعملهاي توزیع
گزارشها ،افراد دریافت کننده گزارشها و طبقهبندي
گزارشها ارزیابی میشود .ابدولكدیر[ ]6در بررسی
چالشهاي پيادهسازي سيستم کنترل داخلی در
سازمانهاي درمانی کنيا ،نتيجه گرفت وضعيت سيستم
کنترل داخلی این نهادها مطلوب نبوده و آنان بر
کنترلهاي غيررسمی و ابتدایی ،تكيه مینمایند .اِفا[]72
به ارزیابی کنترلهاي داخلی مالی بيمارستانهاي
عمومیدر غنا پرداخت .نتيجه مطالعه وي نشان داد که
کنترلهاي داخلی مالی در سازمانهاي انتفاعی در
قياس با سازمانهاي غيرانتفاعی مانند بيمارستانهاي
عمومی ،بهتر اجرا میشود .گرچه بيمارستانهاي
عمومیدر انطباق با کنترلهاي داخلی مالی بودهاند ،اما
تمرکز و تأکيدشان به اندازه سازمانهاي انتفاعی نبوده
است .با مرور ادبيات خارجی ،مشهود است که کارهاي
پژوهشی اندکی درباره سيستم کنترل داخلی بخش
عمومی و متعاقب آن ،بيمارستانها انجام شده است.
سارنز و همكاران[ ]73در راستاي بررسی سيستم کنترل
داخلی و مدیریت ریسک در بخش عمومی ،نهادهاي
عمومیامنيت اجتماعی بلژیک را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج بررسی آنان نشان داد که ( )7سيستم
کنترل داخلی و مدیریت ریسک به ميزان زیادي توسعه
نيافتهاند؛ ( )2سيستم کنترل داخلی نسبت به مدیریت
ریسک ،توسعه بيشتري داشته است؛ و ( )3مفاهيم
مدیریت ریسک ،مانند شناسایی و ارزیابی ریسک،
بخشهایی از سيستم کنترل داخلی هستند ،به جاي
این که سيستم کنترل داخلی بخشی از مدیریت ریسک
شود .آنان نتيجه گرفتند ،این حقيقت که فلسفه سيستم
کنترل داخلی سنتی (تمرکز بر تبعيت و پيروي) گستره
بيشتري نسبت به فلسفه مدیریت ریسک جدید (تمرکز
بر عملكرد) داشته ،میتواند دليلی باشد براي این که
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چرا الزامات عملكردي این نهادها تحقق نمییابد.
استرک و همكاران[ ]74یكی از نخستين مطالعات
بينالمللی راجع به اقدامات سيستم کنترل داخلی در
بخش عمومی را انجام دادند .این مطالعه ،به یافتههایی
درباره چارچوبهاي سيستم کنترل داخلی مورد استفاده
در چند کشور جهان که به عنوان پيشگامان در سطح
جهانی قلمداد میشدهاند ،دست یافت .براي نمونه،
براساس یافتههاي آنان ،استراليا ،یک مدل کنترل
مرکزي ایجاد کرده است که به روشنی به پنج جزء
چارچوب سيستم کنترل داخلی اوليه کوزو اشاره دارد .در
سوئد ،بيشتر نهادهاي عمومی ،ترکيبی از رویكردهاي
توصيه شده توسط دولت (مبتنی بر چارچوب کوزو) و
سيستمها و رویههاي خاصی که با توجه به عوامل
داخلی  -براي مثال ،اندازه سازمان و نوع فعاليتهاي
اجرا شده  -ایجاد شدهاند را استفاده میکنند .در ایاالت
متحده ،استانداردهاي سيستم کنترل داخلی ،مبتنی بر
چارچوب کوزو ،یک چارچوب سيستم کنترل داخلی کلی
براي شناسایی و کشف چالشهاي عمده مدیریت
عملكرد و ریسکهاي برجسته داخلی ،ارائه نمودهاند .از
اندک مطالعات انجام شده در داخل کشور نيز میتوان
به بررسی کنترل و مشكالت آن در بخش دولتی توسط
زارعی و عبدي[ ]70اشاره کرد .نتایج پژوهش آنان
نشان داد که آموزشهاي کارآمد و کاربردي براي
کارکنان مالی ،مقررات مربوط به کنترلهاي داخلی و
نيروي انسانی متخصص و کارآمد ،سه شرط الزم براي
اجراي سيستم کنترل داخلی مطلوب هستند .جامعی و
کرمزاده[ ]76به بررسی فناوري اطالعات روي پيشبرد
سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاههاي علوم و
پزشكی ایران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که
فناوري اطالعات نقش بسزایی در برنامهریزي و
تصميمگيري مدیران ،مدیریت دادهها و اطالعات،
ارزیابی عملكرد سازمانها و کارکنان ،افزایش امنيت
اطالعات ،شيوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی
ایفا میکند و همگی این عوامل در پيشبرد سيستم
حسابداري تعهدي موثر میباشد .با توجه به مطالب
فوق هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی وضعيت
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بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهرستان تهران ،از
نظر به کارگيري سيستم کنترل داخلی است .بنابر
تعریف ارائه شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی ،بيمارستان مكانی است که با اخذ
مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،با
استفاده از امكانات تشخيصی ،درمانی ،بهداشتی،
آموزشی و پژوهشی ،به منظور درمان و بهبودي بيماران
سرپایی و بستري به صورت شبانه روزي ،تأسيس
میگردد و به بيمارستان عمومی و تک تخصصی
تقسيم میشود .علت گزینش بيمارستانهاي مذکور این
است که آنها ،اماکن حياتی دسترسی ما به نيازهاي
بهداشتی و سالمتی میباشند[ ]71و تعهدي ویژه به
ارائه خدمات به شهروندان دارند[ .]78این در حالی است
که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،در
راستاي اصالح نظام سالمت و تحول اداري در این
بخش و به منظور ارتقاي مدیریت و بهرهوري منابع در
دانشگاههاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
کشور ،اقدام به اصالح نظام مالی در این وزارتخانه
نموده است که گام اول ،اصالح نظام حسابداري و تغيير
آن از حسابداري نقدي به تعهدي بوده است تا زمينه
تهيه اطالعات مالی کافی براي تصميمگيري در
خصوص مدیریت و ترکيب داراییها و منابع مالی ایجاد
گردد .این امر در سال  7389به پایان رسيد و
دانشگاههاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
کشور توانستهاند صورتهاي مالی را بر اساس
حسابداري تعهدي ارائه دهند[ .]79با در نظر گرفتن
جميع توضيحات فوق ،در این مطالعه این پرسش مطرح
میشود که آیا پس از اجراي نظام نوین مالی در
بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران ،سيستم
کنترل داخلی ،کاربرد و کيفيت چشمگيري یافته است یا
خير؟
روش پژوهش
در گردآوري دادههاي تحقيق با توجه به این که از نوع
توصيفی  -تحليلی است ،به منظور تهيه و تدوین
مباحث نظري تحقيق ،با استفاده از مطالعات
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کتابخانهاي شامل کتب ترجمه شده و مقاالت مرتبط
با موضوع تحقيق ،از روش فيشبرداري ادبيات تحقيق
جمعآوري گردید .بدین منظور نخست منابع مرتبط با
موضوع تعيين شد .سپس اطالعات گردآوري شده به
صورت موضوعی دستهبندي و طبقهبندي گردید و براي
هریک عناوین مناسب و درخور انتخاب شد .به منظور
بررسی و تجزیه و تحليل متغيرهاي مربوط به تحقيق و
سنجش ایدههاي جامعه آماري در ارتباط با آنها ،از ابزار
پرسشنامه براي گردآوري دادهها استفاده گردید.
جامعه آماري پژوهش حاضر ،شامل تمام کارکنان امور
مالی بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران
میباشد .پس از انجام بررسیهاي متعدد و مطالعه
اطالعات مندرج در پایگاههاي اینترنتی معتبر ،تعداد 26
بيمارستان آموزشی  -درمانی در شهر تهران شناسایی
شد که شامل 749کارمند بودهاند .با استفاده از جدول
مورگان و روش نمونهگيري تصادفی ساده پس از
پيگيريهاي پياپی طی سه ماه ،تعداد  701پرسشنامه
گردآوري شد .البته براي رسيدن به تعداد نمونه مورد
نظر ،پرسشنامههاي بيشتري توزیع گردید که پس از
جمعآوري و حذف پرسشنامههاي ناقص در نهایت 701
پرسشنامه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .قلمرو
زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی
نيست و در نيمه دوم سال  7394انجام شده است.
براي کسب شناخت از وضعيت سيستم کنترل داخلی
نمونههاي مورد بررسی ،پرسشنامهاي مبتنی بر چک
ليست سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گردید .این
پرسشنامه ،در اختيار حسابداران رسمیو اساتيد باسابقه
که با ادبيات علمی نيز آشنایی داشتهاند ،قرار گرفت و از
آنها خواسته شد تا کيفيت آن را ارزیابی نموده و با توجه
به دانش و اطالعات شخصی خود ،تعدیالتی را اعمال
نمایند .تالش شد تا فصل مشترک پيشنهادها و علل،
مدنظر قرار گيرد که در نهایت ،تغيير مهمیدر پرسشنامه
ایجاد نشد .پرسشنامه شامل  02سوال است که در 9
بعد طبقهبندي گردید .بعد " 7مجوز اطالعات" است
که در زمينه دستورالعمل و روش دریافت اسناد ،سوال
پرسيده می شود .بعد " 2تبدیل اطالعات" شامل
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سواالتی در زمينه کنترلهاي الزم در مورد عمليات
تبدیل است .بعد " 3تغذیه اطالعات" است شامل
سواالتی در زمينه دستورالعملهاي الزم جهت حصول
اطمينان از تغذیه اسناد به مرکز کامپيوتر و حصول
اطمينان از تغذیه صحيح اطالعات .بعد " 4مخابره
اطالعات" شامل سواالتی در زمينه کلمه رمز ،ایمنی و
حفاظت اطالعات ،قفل شدن ترمينال پس از
کوششهاي ناموفق می باشد .بعد " 0کنترلهاي
عملياتی" شامل سواالتی مربوط به مجوز کتبی ،بررسی
صحت و پيگيري اطالعات همچنين اطمينان از صحت
ارقام می باشد .بعد "6نگهداري اطالعات الكترونيكی"
شامل سواالتی در زمينه مجوز به روز رسانی پروندهها،
کنترل بر روي گزارش اشتباهات و تغييرات همچنين
جلوگيري از دسترسی غير مجاز به اطالعات است.
بعد" 1کنترل فرمها" شامل سواالتی در مورد کنترل
فرمهاي مهم ،دسترسی افراد معين به فرمها ،کنترل بر
موجودي رسيدها و صدور فرمها میباشد .بعد "8تهيه
گزارشها" شامل سواالتی درباره برنامه زمانبندي
چاپ گزارشها ،کنترل بر تعداد نسخهها و یافتن
اشتباهات بدیهی و تصحيح اشتباهات است .بعد 9
"توزیع گزارشها" شامل سواالتی در زمينه
دستورالعمل توزیع گزارشها ،تاریخ و طبقهبندي
گزارشها و عدم دسترسی افراد غير مجاز به گزارش
میباشد .پاسخها به صورت طيف پنج گزینهاي ليكرت
(گزینه یک = به هيچ وجه؛ گزینه دو = کم؛ گزینه سه
= تقریباً؛ گزینه چهار = زیاد؛ و گزینه پنج = بسيار زیاد)
میباشند.
اعتبار یا روایی یعنی این که ابزار اندازهگيري تا چه حد
مناسب انتخاب شده است و میتواند متغير مورد نظر را
اندازهگيري کند .اعتبار محتوایی بيانگر آن است که
پرسشها در راستاي هدفهاي مورد نظر تهيه شده و
هدف را به طور مناسب اندازهگيري میکند .در این
پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و اساتيد رشته
حسابداري ،پرسشنامه تدوین و مبناي بررسیها قرار
گرفت .بنابراین ،پرسشنامه از اعتبار محتوایی برخوردار
است.

ارزیابي وضعیت سیستم کنترلهای داخلي

اعتبار ساختاري ،مربوط به مفاهيم یا ویژگیهایی است
که از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار میگيرد .این
موضوع به طور مستقيم قابل مشاهده نبوده و تنها به
صورت غيرمستقيم ،قابل مشاهده و ارزیابی است .یكی
از روشهاي آزمون اعتبار ساختاري ،مقایسه یافتههاي
پژوهش با نتایج پژوهشهاي مشابه است .اگر نتایج به
دست آمده به هم نزدیک باشد ،اعتبار ساختاري ابزار
اندازهگيري تأیيد میشود[ .]20از آنجا که تاکنون
پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر در ایران
انجام نشده است ،این شيوه نمیتوانست براي تعيين
اعتبار ساختاري ابزار اندازهگيري مورد استفاده قرار
گيرد .از اینرو ،براي آزمون اعتبار ساختاري از نظرات
متخصصان و تعدادي از اساتيد حسابداري استفاده شده
است .به دليل عدم شناسایی مشكالت مفهومیتوسط
ایشان ،اعتبار ساختاري پرسشنامه تأیيد شد .پایایی ابزار
اندازهگيري یعنی این که ابزار اندازهگيري انتخاب شده ،در
صورت تكرار اندازهگيري متغيرها در شرایط یكسان ،تا چه
حد نتایج مشابهی را ارائه میکند .ضریب آلفاي کرونباخ،
یكی از متداولترین روشهاي اندازهگيري اعتمادپذیري و
یا پایائی پرسشنامههاست .منظور از اعتبار یا پایایی
پرسشنامه این است که اگر صفتهاي مورد سنجش با
همان وسيله و تحت شرایط مشابه و در زمانهاي مختلف
مجدداً اندازهگيري شوند ،نتایج تقریباً یكسان حاصل شود.
ضریب آلفاي کرونباخ ،براي سنجش ميزان تک بعدي
بودن نگرشها ،عقاید و ...به کار میرود .با توجه به اینكه
ميزان آلفاي کرونباخ در تمام موارد بيش از  %10است ،از
اینرو ابزار اندازهگيري مورد استفاده در این پژوهش پایا
است و نيازي به حذف هيچ سوالی نيست .به منظور تجزیه
و تحليل هر یک از فرضيهها از آزمونهاي تی تک
نمونهاي و باینوميال با توجه به نرمال بودن و نبودن توزیع
دادهها استفاده گردید .همچنين براي آزمون فرضيههاي
پژوهش از نرمافزار آماري  SPSSاستفاده شده است.
یافتهها
آمار توصيفی ابعاد مربوط به کنترلهاي داخلی به شرح
جدول شماره  7است .نتایج این جدول نشان میدهد،
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پاسخهاي داده شده به پرسشهاي مربوط به بند شماره
( 3وروديها  -تغذیه اطالعات) داراي باالترین ميانگين
هستند (برابر با  .)4/048پایينترین ميانگين نيز مربوط
به پرسشهاي بند شماره ( 4وروديها  -مخابره
اطالعات) است (برابر با  .)2/189این نشان میدهد که
قدرت سيستم کنترل داخلی در سطح بيمارستانهاي
مورد بررسی ،از منظر "وروديها  -تغذیه اطالعات" در
باالترین سطح و از منظر "وروديها  -مخابره
اطالعات" ،در پایينترین سطح قرار دارد .این در حالی
است که باالترین رقم ميانه ،به طور مشترک مربوط به
پرسشهاي بندهاي ( 7وروديها  -مجوز اطالعات)2 ،
(وروديها  -تبدیل اطالعات) و ( 3وروديها  -تغذیه
اطالعات) برابر  4است .کمترین مقدار ميانه نيز متعلق
به پرسشهاي مربوط به بند شماره ( 4وروديها -
مخابره اطالعات) برابر  2/174میباشد .مقادیر بيشينه
پرسش هاي مطرح شده مرتبط به بند شماره  7و 2و
مقادیر کمينه پرسشهاي مطرح شده مرتبط به بند 8
میباشد .بيشترین انحراف معيار ،متعلق به پرسشهاي
مربوط به بند شماره چهار (وروديها  -تبدیل
اطالعات) است که نشان میدهد ،تنوع قدرت سيستم
کنترل داخلی بيمارستانهاي مورد بررسی ،از این منظر
بسيار باال میباشد .کمترین مقدار انحراف معيار نيز
متعلق به پرسشهاي مربوط به بند شماره ( 0عمليات -
کنترلهاي عملياتی) است که نشان میدهد این منظر
از سيستم کنترل داخلی در سطح بيمارستانهاي مورد
بررسی ،بسيار نزدیک به یكدیگر است( .جدول)7
تجزیه و تحليل دادهها براي بررسی صحت و سقم
فرضيهها براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصی
برخوردار است .امروزه در بيشتر تحقيقاتی که متكی بر
اطالعات جمعآوري شده از موضوع مورد تحقيق
میباشد؛ تجزیه وتحليل اطالعات از اصلیترین و
مهمترین بخشهاي تحقيق محسوب میشود .ابتدا
آزمون نرمال بودن متغييرها انجام شد ،که نتایج به
شرح جدول شماره  2است .با توجه به این جدول مقدار
سطح معنیداري متغيرهاي (وروديها  -مجوز
اطالعات ،وروديها  -تبدیل اطالعات ،وروديها -
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مخابره اطالعات ،عمليات  -کنترلهاي عملياتی و
گزارشهاي  -خروجی تهيه گزارشها) کوچكتر از
 0/00شده است که نشان از عدم پذیرش فرضيه صفر
میباشد یعنی متغيرهاي مورد نظر از توزیع نرمال
پيروي نمیکند .همچنين سطح معنیداري متغيرهاي
(کنترل داخلی ،وروديها  -تغذیه اطالعات ،نگاهداري
اطالعات الكترونيكی ،گزارشهاي خروجی  -کنترل
فرمها و گزارشهاي خروجی  -توزیع گزارشها)
بزرگتر از  0/00شده یعنی متغيرها از توزیع نرمال
پيروي میکنند( .جدول)2
فرضيه اصلی پژوهش به این شكل بيان شد که سيستم
کنترل داخلی بيمارستانهاي آموزشی درمانی شهر
تهران پس از اجراي نظام نوین مالی مطلوب است .بر
اساس نتایج بدست آمده از جدول  2چون مقدار پارامتر
ضریب معناداري سيستم کنترل داخلی بيشتر از 0/00
است یعنی ( ،)0/210توزیع نرمال بوده و پارامتریک
میباشد .لذا از آزمون تی تک نمونه براي استنباط
فرضيه استفاده میشود .همانگونه که در جدول 3
مشاهده میشود چون آستانه معناداري آزمون 0/007
است و کمتر از  0/00میباشد و ميانگين محاسبه شده
( ،)3/000از ميانگين ممتنع ( ،)3بيشتر است ( H1: µ
 .)> 3از اینرو فرضيه صفر رد میشود و فرضيه تحقيق
مورد تایيد قرار میگيرد (فرض  H0رد شده و H1
تایيد میشود)؛ به عبارت دیگر سيستم کنترل داخلی
بيمارستانهاي آموزشی درمانی شهر تهران پس از
اجراي نظام نوین مالی مطلوب است( .جدول)3
در بررسی ابعاد وروديها  -مجوز اطالعات ،وروديها
 تبدیل اطالعات ،وروديها  -مخابره اطالعات،عمليات  -کنترلهاي عملياتی و گزارشهاي خروجی
 تهيه گزارشها با توجه به نرمال نبودن توزیع دادههااز آزمون باینوميال استفاده گردید .همانگونه که در
جدول شماره  4مشاهده میشود چون آستانه معناداري
آزمون ابعاد وروديها  -مجوز اطالعات (،)0/007
وروديها  -تبدیل اطالعات ( )0/007و عمليات -
کنترلهاي عملياتی ( )0/007کمتر از  0/00است ،از
اینرو فرضيه صفر رد میشود و فرضيه تحقيق مورد
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تایيد قرار میگيرد ،به عبارت دیگر سيستم کنترل
داخلی بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران از
نظر این سه بعد پس از اجراي نظام نوین مالی مطلوب
است( .جدول)4
اما آستانه معنیداري ابعاد وروديها  -مخابره اطالعات
( )0/016و گزارشهاي خروجی – تهيه گزارشها ()0/087
بيشتر از  0/00میباشد ،از اینرو فرضيه صفر تایيد میشود و
فرضيه تحقيق مورد تایيد قرار نمیگيرد ،لذا سيستم کنترل
داخلی بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران از
نظر این دو بعد پس از اجراي نظام نوین مالی مطلوب
نيست( .جدول)4
در بررسی ابعاد وروديها  -تغذیه اطالعات ،نگاهداري
اطالعات الكترونيكی ،گزارشهاي خروجی  -کنترل
فرمها و گزارشهاي خروجی  -توزیع گزارشها با توجه
به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون تی تک نمونهاي
استفاده گردید .همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده
میشود چون آستانه معناداري آزمون ابعاد وروديها-
تغذیه اطالعات ( ،)0/007نگاهداري اطالعات الكترونيكی
( ،)0/007گزارشهاي خروجی  -کنترل فرمها ()0/007
و گزارشهاي خروجی  -توزیع گزارشها ( )0/007کمتر
از  0/00میباشد ،فرضيه صفر رد میشود و فرضيه
تحقيق مورد تایيد قرار میگيرد ،به عبارت دیگر سيستم
کنترل داخلی بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر
تهران از نظر این چهار بعد پس از اجراي نظام نوین مالی
مطلوب است( .جدول)3
بحث و نتیجهگیری
وجود سيستمهاي کنترلهاي داخلی ،باعث افزایش
کارایی ،کاهش ریسک از دست دادن داراییها و
دستیابی به اطمينان معقول از اعتمادپذیري صورتهاي
مالی و رعایت قوانين و مقررات خواهد شد .پژوهش
حاضر به ارزیابی وضعيت بيمارستانهاي آموزشی -
درمانی شهر تهران ،از نظر بهکارگيري سيستم کنترل
داخلی پرداخته است .سيستم کنترل داخلی از  9بعد طبق
چارچوب ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار
مورد تحليل قرار گرفت که نتایج به شرح زیر است:
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بعد وروديها  -مجوز اطالعات پس از اجراي نظام
نوین مالی مطلوب است .مجاز بودن اطالعات از دیدگاه
حسابداري به این معنی است که وجود امضاء ،پاراف یا
سایر نوشتهها در اسناد و فرمهاي ارسالی وجود دارد و
کنترل الزم در خصوص اجراي ضوابط مصوب براي
شناسایی متصدیان مجاز براي وارد کردن اطالعات
انجام میشود .پس از اجراي نظام نوین مالی نشان
میدهد امضاي تهيه کننده سند ،مسئول اعتبارات،
مسئول رسيدگی ،مسئول مالی در انتهاي اسناد وجود
دارد و واحد رسيدگی به اسناد از موجه بودن آنها
اطمينان حاصل میکند.
بعد وروديها  -تبدیل اطالعات پس از اجراي نظام
نوین مالی مطلوب است .از دیدگاه حسابداري ،تبدیل
اطالعات زمانی مطلوب است که اطالعات ثبت شده بر
روي فرمهاي اوليه توسط کاربران به درستی وارد
سيستم شود .پس از اجراي نظام نوین مالی کاربري که
سند را صادر میکند اجازه تایيد آن را ندارد و شخص
دیگري باید از درستی اطالعات وارد شده اطمينان
حاصل کند ،سپس سند به مرحله بعدي فرستاده
میشود در غير اینصورت سند مجددا جهت ویرایش به
صدور سند ارجاع میگردد .نتایج نشان می دهد این
فرایند بعد از اجراي نظام نوین مالی به درستی در حال
اجرا است.
نتایج بررسیها نشان داد که سيستم کنترل داخلی
بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهرتهران از دیدگاه
وروديها  -تغذیه اطالعات پس از اجراي نظام نوین
مالی مطلوب است .مطلوب بودن تغذیه اطالعات یعنی
رویدادهاي مالی مربوط به یک واحد اقتصادي به
درستی ثبت و سپس اطالعات حسابداري را بتوان به
طور مناسب گزارش کند .پس از اجراي نظام نوین مالی
شخص صادر کننده سند ابتدا باید گزارش رقمیاز سند
بگيرد تا مطمئن شود ارقام تكراري نيست .اگر ارقام
تكراري بود باید پيگيري نماید که آیا این سند قبال ثبت
شده یا خير؟واحد رسيدگی به اسناد هم موظف است
این کنترل را انجام دهد .نتایج نشان میدهد که
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کارکنان از وظایف خود در این زمينه اطالعات کافی
داشته و کنترل الزم را انجام می دهند.
با توجه به مطلوب نبودن بعد وروديها  -مخابره
اطالعات پس از اجراي نظام نوین مالی میتوان گفت
مطلوب بودن مخابره اطالعات یعنی سازمانها براي
کاهش خطر عدم موفقيت در انتقال اطالعات بر شبكه
اطالعاتی خود نظارت کرده و نقاط ضعف آن را
شناسایی کرده باشند .نتایج نشان میدهد که این
دیدگاه از نظر پاسخدهندهها نامطلوب بود یعنی سازمان
در عوامل موثر بر انتقال داده ،نظارت کافی نداشته
است.
بعد عمليات – کنترلهاي عملياتی نيز مطلوب است .از
دیدگاه حسابداري ،کنترلهاي عملياتی کنترلهایی
هستند که بر صورتهاي مالی تاثيري ندارند یا تاثير
اندکی دارند و به طور مستقيم مورد توجه حسابرسان
مستقل قرار نمیگيرند .این کنترلها به منظور
دستیابی به اهدافی چون کارآیی وسودمندي عمليات و
رعایت رویههاي موردنظر مدیریت در تمام قسمتها و
دوایر واحد تجاري استقرار مییابند .پس از اجراي نظام
نوین مالی هر بخش از نرمافزار پس از تایيد
استفادهکننده آغاز میشود .در گزارشات خروجی امكان
پيگيري هرکدام از اقالم منعكسه تا اصل سند با
استفاده از شماره سند و کد کنترل وجود دارد .افراد
شاغل در قسمت دفترداري گزارشاتی که توسط سيستم
بدست میآورند را کنترل میکنند .همچنين در قسمت
مجوز صدور چک شخص تایيد کننده تمام شماره
حسابهاي توليد شده و جمع چکهاي تجميعی را
کنترل میکند .به طور کلی این فرایند پس از اجراي
نظام نوین مالی داراي شرایط مطلوبی است.
مطلوب بودن نگاهداري اطالعات الكترونيكی به معنی
به هنگام سازي مستمر و مداوم یک برنامه جامع
امنيتی است .در این خصوص پس از اجراي نظام نوین
مالی هر شخص پس از ورود به سيستم اطالعات از
قبيل ساعت ،زمان و اي پی سيستم ثبت میگردد ،در
خصوص بروز رسانی برنامه حتما مجوزهاي الزم از
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مسئول دریافت و خود برنامه تایيدیه از کاربر مبنی بر
بروز رسانی انجام میدهد.
مطلوب بودن کنترل فرمها به این معنی است که
فرمهاي مهم داراي شماره سریال چاپی بوده و در
جایی نگهداري میشود .از دیدگاه حسابداري
گزارشگري مالی داراي اهميت زیادي است و باید
داراي ویژگیهاي قابل اتكاپذیري ،قابل مقایسه بودن،
قابل فهم بودن و مربوط بودن باشد .یک گزارش
ایدهآل تمامیخصوصيات باال را شامل میشود .با توجه
به جميع توضيحات زمان و فزونی منافع بر مخارج نيز
در تهيه گزارشها حائز اهميت میباشد .نتایج نشان
میدهد پس از اجراي نظام نوین مالی کنترلی جهت
برنامه زمانبندي در خصوص چاپ انواع گزارش وجود
ندارد .ضمنا با توجه به این که یكی از اهداف استقرار
نظام نوین مالی بدست آوردن بهاي تمام شده درست
میباشد ،تاکنون این هدف از این بعد محقق نشده
است و این موضوع پس از استقرار کنترلهاي داخلی
جاي تامل دارد.
مطلوب بودن توزیع گزارشها از دیدگاه حسابداري بر
تهيه گزارشهاي اقتصادي مالی و غير مالی براي
استفادهکنندگان درون سازمانی نظير مدیران سطوح
مختلف ميانی و اجرایی تمرکز دارد .توزیع مطلوب
گزارش ابزاري براي کمک به تصميمات مدیران و
ارزیابی این تصميمات در اختيار آنان قرار میدهد .نتایج
نشان میدهد پس از اجراي نظام نوین مالی
گزارشهایی با عنوان مشخص براي مدیران بصورت
دوره اي تهيه میشود .در صورتی که مدیران گزارش
خاصی بصورت محرمانه نياز داشته باشند نيز با توجه به
قابليت نرمافزار نظام نوین مالی این گزارشها در
کمترین زمان ممكن تهيه و کامال محرمانه در اختيار
آنان قرار میگيرد.
نتيجه آزمون فرضيههاي این مطالعه مبنی بر این که
"پس از پيادهسازي نظام نوین مالی ،سيستم کنترل
داخلی بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران،
وضعيت مطلوبی دارد" همسو با مطالعه استرک و
همكاران[ ]74و مطالعه افا[ ]72که به ارزیابی
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کنترلهاي داخلی مالی بيمارستانهاي عمومی در غنا
پرداخت ،میباشد ولی نتایج مغایر با مطالعه
ابدولكدیر[ ]6است .با توجه به این که دادههاي مورد
نياز تحقيق از پرسشنامه گردآوري شدهاند ،این ابزار
داراي محدودیتهاي ذاتی از قبيل عدم پوشش
احتمالی تمامی جوانب ،عدم پاسخگویی دقيق و صادقانه
توسط برخی آزمودنیها و مواردي از این قبيل مواجه
می باشد .البته نهایت سعی شده است تا آثار این موارد
تا حد امكان کنترل و خنثی شوند .همچنين محدود
بودن جامعه آماري که تنها بيمارستانهاي آموزشی -
درمانی شهر تهران را تحت پوشش قرار داده موجب
شده نتایج قابل تعميم به سایر سازمانها نباشد .جهت
تكميل ادبيات مربوط به موضوع تحقيق حاضر به
پژوهشگران آتی پيشنهاد میشود تحقيق حاضر را با در
نظر گرفتن سایر عوامل از قبيل تفاوت در نوع مدرک
تحصيلی ،ميزان تجربه و غيره مورد مطالعه قرار دهند.
تشکر و قدرداني
پژوهشگران از همكاري صميمانه کارکنان بخش مالی
بيمارستانهاي آموزشی  -درمانی شهر تهران کمال
تشكر و قدردانی را دارند.
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7
2
3
4
0
6
1
8
9

جدول -5نتایج بدست آمده از خروجي آمار توصیفي متغیرهای تحقیق
ميانه
انحراف معيار
ميانگين
متغيرها
4/000
0/044
3/890
وروديها -مجوز اطالعات
4/000
0/802
4/030
وروديها -تبدیل اطالعات
4/000
0/407
4/048
وروديها -تغذیه اطالعات
2/174
0/493
2/189
وروديها -مخابره اطالعات
3/310
0/283
3/409
عمليات -کنترلهاي عملياتی
3/200
0/408
3/769
نگاهداري اطالعات الكترونيكی
3/766
0/404
3/267
گزارشهاي خروجی -کنترل فرمها
3/000
0/448
2/933
گزارشهاي خروجی -تهيه گزارشها
3/428
0/470
3/399
گزارشهاي خروجی -توزیع گزارشها

حداکثر
0/00
0/00
4/80
4/28
4/27
3/90
4/33
4/00
4/28

حداقل
2/00
2/00
3/00
2/74
3/70
2/40
2/33
7/80
2/42

جدول -2نتایج بدست آمده از آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
سطح معنی داري
0/210
0/033
0/000
0/000
0/077
0/000
0/416
0/769
0/074
0/778

متغيرها
کنترلهاي داخلی
وروديها -مجوز اطالعات
وروديها -تبدیل اطالعات
وروديها -تغذیه اطالعات
وروديها -مخابره اطالعات
عمليات کنترلهاي عملياتی
نگاهداري اطالعات الكترونيكی
گزارشهاي خروجی -کنترل فرمها
گزارشهاي خروجی -تهيه گزارشها
گزارشهاي خروجی -توزیع گزارشها

 Zکلموگروف اسميرنوف
0/996
7/430
2/426
7/342
7/608
2/287
0/843
7/777
7/010
7/790

جدول -9نتایج بدست آمده از آزمون تي تك نمونهای
مقدار آزمون = 3
سطح
اختالف
فاصله اطمينان  %90از تفاوتها
t
معنیداري
ميانگين
حدپایين
حدباال
37/083
0/007
0/000
0/468
0/031
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7/730

0/962

0/241

0/097

0/348

0/714

0/411

0/320
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نتيجه آزمون
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
نرمال
غير نرمال
نرمال

سيستم کنترل داخلی

7/048

0/007

24/036

وروديها-تغذیه اطالعات

0/769

0/007

4/283

نگاهداري اطالعات الكترونيكی

0/267

0/007

0/906

گزارشهاي خروجی-کنترل فرمها

0/399

0/007

70/008

گزارشهاي خروجی-توزیع گزارشها
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جدول -4نتایج بدست آمده از آزمون باینومیال
گروهها

تعداد

گروه 7

=<3

72

./77

گروه 2

>3

90

./89

701

7/00

گروه 7

=<3

21

./20

گروه 2

>3

80

./10

701

7/00

گروه 7

=<3

86

./80

گروه 2

>3

27

./20

701

7/00

گروه 7

=<3

0

./00

گروه 2

>3

701

7/00

701

7/00

گروه 7

=<3

63

./09

گروه 2

>3

44

0/47

701

7/00

ابعاد و مولفههای متغیر

وروديها  -مجوز اطالعات

کل

وروديها  -تبدیل اطالعات

کل

وروديها  -مخابره اطالعات

کل

عمليات  -کنترلهاي عملياتی

کل

گزارشهاي خروجی  -تهيه گزارشها

کل
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شده

Test Prop.

./00

./00

./00

./00

./00

آستانه معناداری
آزمون
./007

./007

./016

./007

./087

ارزیابي وضعیت سیستم کنترلهای داخلي

Reference:
1- Maranjory M, Alikhani R. Principles

of Auditing 1. First Edition, Tehran:
Daneshpazir; 2011: 145-151. [in Persian]
2- COSO. Internal Control – Integrated
Framework.
Executive
Summary,
Committee of Sponsoring Organizations;
2001: available at: www.coso.organ.
3- Karbasi Yazdi H, Tarighi A.
Assessment of the Benefits of Accrual
Accounting
systems
in
Tehran
University of Medical Sciences. Journal
of Auditing Knowledge, 2009; 9(30): 1627. [in Persian]
4- Mahdavi Gh. Accountability systems
and Governmental Accounting of Iran.
Quarterly Journal of Auditing, 2000; 7:
38-43. [in Persian]
5- Chenhall R. Management control
systems design with in its organizational
context: Findings from contingencybased research and directions for the
future. Accounting, Organizations and
Society, 2003; 28(2–3): 127–168.
6- Abdulkadir HS. Challenges of
implementing internal control systems in
Non-Governmental
Organizations
(NGO) in Kenya: A case of Faith-Based
Organizations (FBO) in Coast Region.
IOSR Journal of Business and
Management, 2014; 16 (3): 57-62.
7- Jokipii A. Determinants and
consequences of internal control in
firms: a contingency theory based
analysis. Journal of Management and
Governance, 2010; 14(2): 115-144.
8- Chorafas DN. Strategic Business
Planning for Accountants: Methods,
Tools and Case Studies. CIMA
Publishing is an imprint of Elsevier, First
Edition; 2007.
9- Lin S, Pizzini M, Vargus M, Bardhan
IR. The Role of the Internal Audit
Function in the Disclosure of Material
Weaknesses. Accounting Review, 2011;
86: 287-323.

10- Babajani J. Assessing the Capacity
of Responsible Accountability Reporting
and Accounting systems of the
Government of Islamic Republic of Iran.
Quarterly Journal of Accounting Studies,
2004; 6: 26-54. [in Persian]
11- Mahdavi Gh, Mohammadi S.
Possibility of Implementing Accrual
Basis in the Municipalities. The
Financial Accounting and Auditing
research, 2011; 3(11): 1-24. [in Persian]
12- Effah A. An Evaluation of internal
financial controls in public hospitals. A
case study of regional and municipal
hospital, Sunyani and District hospital,
Bechem (Brong-Ahafo). A Dissertation
submitted to the Institute of Distance
Learning, Kwame Nkrumah University
of Science and Technology in partial
fulfillment of the requirements for the
degree of Commonwealth Executive
Master of Business Administration
(CEMBA); 2011: Institute of Distance
Learning, KNUST.
13- Sarens G, De Visscher Ch, Van Gils
D. Risk management and internal control
in the public sector: an in-depth analysis
of Belgian social security Public
Institutions; 2010: Documentatieblad,
70e jaargang.nr.3.3e Kwartaal.
14- Sterck M, Scheers B, Bouckaert G.
The modernization of the Public Control
pyramid: International trends. Report
from the research group financial
management, performance measurement
and performance management; 2005:
Leuven (Policy Research Centre –
Governmental Organization in Flanders).
15- Zarei M, Abdi S. Internal controls
and problems in Sector Governmental.
Journal of Auditing Knowledge, 2010;
10(39): 25-34. [Persian]
16- Jamei R, Karamzadeh T. The Role of
informatiom Technology (IT) in
promotion of Accrual Accounting
system in the Medical Science
Universities in Iran. Journal of Empirical

)4( 7 ؛5931 مدیریت بهداشت و درمان

/ 08

رضیه عليخاني و همکاران

Research in Accounting, 2014; 4(13):
85–103. [Persian]
17- Regenstein M, Huang J. Stresses to
the Safety Net: The Public Hospital
Perspective', Kaiser Commission on
Medicaid
and
the
Uninsured.
Washington, DC. Jun; 2005.
18- Bazzoli GJ, Manhein LM, Waters
TM. U.S. hospital industry restructuring
and the hospital safety net. InquiryExcellus Health Plan, 2003; 40: 6-24.
19- Nasiripour A, Toloi Ashlagi A,
Tabibi J, Maleki M, Abolghasem Gorji
H. Financial statements Analysis
Medical Universities in Iran. Journal of
Health Administration, 2012; 15(49): 7788. [in Persian]
20- Mahdavi Gh. Golmohammadi M. An
Investigation into the level of Familiarity
of Chief Financial Officers with New
Methods of Budgeting in Fars Province
Authorities.
Journal
of
Health
Accounting, 2012; 1(1): 85-110.
[Persian]

)4( 7 ؛5931 مدیریت بهداشت و درمان

/ 09

Received: 1/ Feb/ 2017, Modified: 8/ Apr/ 2017, Accepted: 12/ Apr/ 2017

An Evaluate of status the Internal Controls system in Educational-Remedial
Hospitals of Tehran City After the Implementation of Modern Financial
System

1

Abstract

Alikhani R , Maranjory M2, Joz Khlil poor N3

Introduction: The presence of internal control systems leads to an increase of
efficiency, reduction of property loss risk levels, achieving the logical assurance in
financial statement’ trust factors, and complying with laws and regulations. Internal
control mechanisms should be identified as the necessary component of each system
which management uses to regulate and guide the activities not as a separate mechanism
in an executive body. This paper aims, above all, to evaluate the functioning of
Educational- Remedial hospitals in the city of Tehran regarding the use of internal
control systems.
Methods: The data for this survey research were acquired through distribution of
questionnaire among 107 employees of financial sector in the Educational-Remedial
Hospitals of Tehran City. Using the statistical methods of Binomial and One-sample
Tests, the data were analyzed to test the hypotheses.
Results: Due to the significant threshold test is 0/001 and 0/05 is less than the average
calculated (3/500), the average abstention (3), more (H1: μ> 3). Therefore, the
implementation of new financial systems, internal control system hospitals - of Tehran,
the level is satisfactory.
Conclusion: The findings of the current study, demonstrate that the degree of
familiarity of employees of financial sector in the Educational-Remedial Hospitals of
Tehran was tap. To that after implementing the modern financial system, internal
controls system possess acceptable level.
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