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  چكيده

  
 دارويـي  شـركت  10براي  حسابداري اطالعاتي نظام بكارگيري در مؤثر عوامل بررسي به پژوهش حاضر :مقدمه

  .پرداخته است تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ
ي مورد ها از كاركنان شركت نفر 100 بين نامه در پرسش توزيع طريق از پژوهشهاي  داده :روش پژوهش

كوكران  بر اساس فرمول كرونباخ، آلفاي محاسبه و آزمون شيپ اجراي از بعد است كه شده آوري جمع بررسي
 آزمون و استيودنت تي آزمون از استفاده پژوهش، آماري روش. شدند انتخاب پژوهش نمونهعنوان  به نفر 70تعداد 
  .است عوامل از يك هر بندي رتبه براي فريدمن
 حسابداري اطالعاتي موفق نظام اجراي بر بررسي مورد عوامل همه كه است اين بيانگر پژوهش نتايج :ها يافته

نداشتن  متغير آگاهي از حسابداري ياطالعات نظام تغييرپذيري ميزان كه داد چنين، نتايج نشان هم. است اثرگذار
 استانداردنبودن يرمتغ از را تغييرپذيري ترين كم و است بيشتر متغيرها ساير به نسبت رايانه اهميت از مديران
 متغير و 1 رتبه داراي نظام ناپذيري انعطاف نيز نشان داد كه متغير فريدمن نتايج آزمون. دارد حسابداري هاي روش
  .است رتبه آخرين داراي متخصص نيروي كمبود
از برخي . ها با مشكالت زياد و نرخ باالي شكست روبرو است اجراي نظام اطالعاتي در سازمان :گيري نتيجه

هاي پيشرفته و  آوري ها با فن نظام نداشتن ها مانند تطبيق آوري مورد استفاده در نظام مشكالت، ناشي از نوع فن
گيري از اطالعات جامع و بهنگام  روز براي بهرهه افزارهاي پيشرفته و ب نرم نكردن از افزون و استفادهتغييرات روز

  .است
  

  .ي مديريت، نظام اطالعاتي حسابداريطالعاتنظام اطالعاتي، نظام ا: هاي كليدي واژه

                                                            
 .رفسنجان) عج( وليعصر دانشگاهحسابداري  دانشيار 1.
 .باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانعضو ، سيرجان واحد اسالمي آزاد دانشگاهاز  حسابداري ارشد كارشناس. 2
  .باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانعضو ، واحد سيرجان اسالمي آزاد شگاهدان از بازرگاني مديريت ارشد كارشناس 3.
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  مقدمه
  

 تجاري بزرگ هاي شركت برنده برگ اطالعات
 دستي روش به اطالعات گردآوري كه آنجا از. است

 است، غيرممكن بزرگ هاي شركت براي معمولي و
). 1( اند آورده روي اطالعاتي هاي نظام به ها آن

 تغييرات ،رايانه مبناي بر اطالعاتي هاي نظام پذيرش
 و كرد خواهد ايجاد افراد وظايف انجام در را اي عمده

 در انقالبي ها، نظام گونه اين ابزارهاي طريق از
از آنجا بنابراين، ). 2( افتد مي اتفاق سازمان فرآيندهاي

هاي  تصميم اي از بخش عمدهها  سازمانكه در اغلب 
اطالعات مالي است، اين  مديران به نحوي درگير

 .كند اصلي را ايفا ميدر بيشتر موارد نقش  اطالعات
نقصان نظام  مان معموالًضعف نظام اطالعاتي ساز

 ناتواني و اطالعاتي حسابداري را نيز در بطن خود دارد
 گاه مالي به اطالعات موقع بهصحيح و  دسترسي در

 ،امروزه .آورد مي بار به ناپذير جبران هايي زيان
 و ها موقعيت گ درگيربزر اعم از كوچك و ها، سازمان

 .تري از گذشته هستند پيچيده مراتب بهشرايط 
هاي  نوسان نظير رقابت فشرده در بازار، اتيموضوع

 ،الملل روزمره در روابط بينهاي  بحران اقتصادي،
حساسيت  ها، در اغلب زمينه آوري فنيشرفت سريع پ

 ،... عامل انساني در سازمان و اهميت بيش از پيش
را بسيار دشوارتر از گذشته كرده ها  انسازممديريت 

و نياز به اطالعات صحيح ها  محيط ،تغيير شرايط .است
 نظامكارگيري توسعه و ب در سطوح مختلف مديريت،

مديريت با اطالعات دقيق و مناسب را  ياطالعات
ريزي و  برنامه ايجاب كرده است كه موجب طراحي،

  ).3(شود  مي نتايج بهتر گيري بهتر مديران و تصميم
شود كه  مي نظام كنترل مديريت هنگامي مستقر

دست به اي  طور دوره هب مديريت سازمان بتواند
 ،چنين هم. اي و كنترلي بزند هاي برنامه سازي  تصميم
كنترلي مستلزم در اختيار داشتن اطالعات  هاي تصميم

ها و عملكرد شركت  جامع و فراگير در زمينه فعاليت
 نظاماي از  ن اطالعات را مجموعهظيفه تهيه ايو .است

  نظامعهده دارد كه بخش اعظم آن  اطالعاتي بر
چگونگي  ،رو از اين .اطالعاتي حسابداري است

كل  نظاميك  عنوان بهها  نظامطراحي و استقرار اين 
  ).4( داراي اهميت فراوان است

 ،)5(اجرايي ضعف دانش تخصصي كاركنان  
ردن كاربران در نك تجربه قبلي و مشاركت نداشتن
استانداردنبودن  ،)6( اطالعاتي حسابداري نظام اجراي
متخصص انساني كمبود نيروي  حسابداري، هاي روش

 ،حسابداري اطالعاتي نظاماجراي  و براي ايجاد
 هاي قابليت بسته و رايانه اهميت از مديران نداشتن آگاهي

 ،)8( باال هاي ، هزينهنظام پذيرينا انعطاف ،)7( يافزار نرم
 آموزش افزاري و كيفيت سخت مناسب زيرساخت نبود

استقرار و اجراي روي  كه پيش است عواملي از همگي
وجود  ،مؤثرحسابداري موفق و  ياطالعات نظاميك 
آيا  كه اساسي له، پرداختن به اين مسأرو از اين. دارد

 اجراي در در استفاده و بكارگيري و سرانجام ها شركت
 زيربنايي اساسي عنوان بهبداري حسا ياطالعات نظام
هايشان درست گام  و موفق بودن فعاليت مؤثر منظور به
عوامل اند  آيا مديران توانستهدارند يا خير؟ و  ميبر

اطالعاتي حسابداري  نظامدر بكارگيري  مؤثر
ها  آن رفع منظور بههاي خود را شناسايي و  سازمان

همواره ست كه بايد ي اتنكا ،بردارند مؤثر هاي گام
گفت كه  توان ميبا اين مقدمه  .گيرد مورد توجه قرار

له مورد بررسي پژوهش حاضر، بررسي و شناسايي مسأ
حسابداري  اطالعاتي نظامدر بكارگيري  مؤثرعوامل 
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ارويي پذيرفته شده در بورس د هاي شركت وسيله به
  .ستر تهران ابهادا اوراق

 و خواجوي ،)5( بختياري ،)4( رفعت هاي پژوهش
 همكاران و مازاريزدي  عرب و )6( جوريابي اعتمادي

بيانگر اين نكته است كه اجراي موفق نظام  ،)8(
رو،  از اين. اطالعاتي حسابداري داراي مشكالتي است

پژوهش حاضر با هدف معرفي برخي از عوامل 
ها در اجراي موفق نظام اطالعاتي  روي سازمان پيش

وجود در حسابداري، به بررسي عوامل مؤثر م
هاي  حسابداري در شركت اطالعاتي نظام بكارگيري

دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته 
عواملي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار . است
اند از نظر متخصصان حسابداري و كارشناسان  گرفته

 ير را بر اجرا و استقرار يك نظاممالي بيشترين تأث
، مطابق بنابراين. فق داشته استموحسابداري  ياطالعات

نظر اين كارشناسان ساير عوامل حذف و عوامل با 
 امل مؤثر بر سر راه استقرار نظامعنوان عو تأثير بيشتر به

  .اند حسابداري در نظر گرفته شده ياطالعات
  

  مباني نظري
آوري اطالعات  عصر حاضر، عصر ارتباطات و فن
ل نفوذ و بروز است كه در تمام اركان جوامع در حا

آوري اطالعات به  پيشرفت شتابنده و شگرف فن. است
دامنه نفوذپذيري اطالعات در حركت و حيات 

طوري  ها و نهادهاي مختلف افزوده است، به سازمان
كه حتي افراد عادي هم در زندگي روزمره خود 

وري از اطالعات،  توانند بدون تأثيرپذيري و بهره نمي
هاي  دستيابي به هدف ايبرگيري كرده و  تصميم

 دانشي اطالعات آوري فن ).9(خويش گام بردارند 
 و اطالعاتي هاي نظام در را رايانه كاربرد كه است

 و دهد مي قرار مطالعه و بررسي مورد گزارشگري
 توليد، به مربوط هاي روش و ابزار مجموعه شامل

. است انساني كاربر براي اطالعات عرضه و پردازش
 افزارها سخت با مرتبط هاي آوري فن ين،نو دانش اين
 سازي، ذخيره پردازش، براي اي رايانه افزارهاي نرم و

 ميان اين در. گيرد برمي در را اطالعات انتقال و تبادل
 و مؤلفه اطالعاتي، نظام يك عنوان به حسابداري
 پردازش طريق از كه است سازمان از عنصري

 اطالعات و هشداردهنده اطالعات مالي، رويدادهاي
 از كنندگان استفاده اختيار در را گيري تصميم مبناي
 نظام ديگر، عبارت به). 10( دهد مي قرار اطالعات اين

 عمليات كه است نظامي حسابداري، اطالعاتي
 طي را مالي هاي داده سازي ذخيره و آوري جمع

 پردازش از پس و دهد مي انجام حسابداري فرايندهاي
 گيرندگان تصميم استفاده مورد تاطالعا ها، داده اين

 حسابداري ياطالعات نظام. كند مي توليد را سازماني
 تواند مي مالي، هوشمندانه هاي گزارش ارائه با

 هاي برنامه در را سازمان مديران و گيرندگان تصميم
  ). 11( كند ياري راهبرديشان

 2006بر اساس نظريه سابروال و همكاران در سال 
از چهار جنبه كيفيت،  ياطالعات ظامنموفقيت ميالدي 

ان و كاربرد تشكيل كاربررضايت ، ارزيابي سودمند
 1988 در سال وسي د وچنين، تريت هم. شده است

 هنگامي را ييك نظام اطالعات موفقيتميالدي 
نظام درك از دانند كه كاربرد آن رو به افزايش و  مي
 هنگامي كه رضايتيا همراه باشد و كيفيت مطلوب با 

  ).12(از آن زياد باشد كاربر 
 به كمك در مهمي نقش حسابداري اطالعاتي  نظام
 راهبردي موقعيت يك حفظ و پذيرش براي سازمان

 كمك به مناسب موقعيت يك به دستيابي. ددار
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 هر به مربوط هاي داده كه است اين مستلزم ها فعاليت
 اين سپس،. شود گردآوري مناسبي شيوه به فعاليت
 فرآيند در بتواند تا شود تبديل اطالعاتي هب ها داده

 با ها فعاليت اين و شده استفاده مديريت هاي تصميم
 اطالعات اين. باشد داشته بيشتري هماهنگي يكديگر

 فرآيند در تا باشد دسترس در همواره و اتكاء قابل بايد
 نظام يك اجراي و طراحي. شود استفاده گيري تصميم

 آن به كالن سطح در منابع تخصيص نيازمند راهبردي،
 طول به سال 5 تا 3 بين معموالً امر اين .است نظام
 تخصيصبه  شبيه بسيار فرآيند اين واقع در. انجامد مي
 خط توسعه نظير راهبردي، هاي فعاليت ساير به منابع
 و بازار هاي پژوهش مستغالت، گسترش توليد،

 رااج و طراحي ها، سازمان بيشتر. است توليد آوري فن
 آن در نظام كه موقعيتي سازماني، نيازهاي اساس بر را

. )6( دهند مي انجام كاربران هاي بازخورد و دارد قرار
 حيات چرخه ،)6( همكاران و استيوز ديدگاه از

 زير شرح به مرحله شش شامل اطالعاتي هاي نظام
 :است
 ؛اطالعاتي نظام پذيرش و تصميم اتخاذ :اول مرحله
 ؛اطالعاتي نظام بانتخا :دوم مرحله
  ؛اطالعاتي نظام اجراي: سوم مرحله
 ؛اطالعاتي نظام نگهداري و كارگيريب: چهارم مرحله
 و ؛اطالعاتي نظام تدريجي بهبود :پنجم مرحله
 .كنارگذاري :ششم مرحله

 از يكي عنوان به سوم مرحله كه است ذكر به الزم
 عمر چرخه در مراحل ترين هزينه پر و مراحل ترين مهم
 به شده ارائه اطالعات .شود مي شناخته اطالعاتي امنظ

 قابليت حسابداري اطالعاتي نظام طريق از مديران
 سه به خاصي توجه راستا، اين در. ددار زيادي استفاده
 تمركز، عنوان با حسابداري اطالعاتي نظام ويژگي

 بر تمركز). 13( شده است زماني افق و سنجش
 به( سازماني درون رتصو به كه دارد داللت اطالعاتي

 يا) كار و كسب واحد وري بهره نرخ نمونه، عنوان
) اقتصادي شرايط نمونه، عنوان به( سازماني برون

 مالي اطالعات گيري اندازه بر سنجش. شود مي متمركز
 به( غيرمالي اطالعات يا) سود حاشيه نمونه، عنوان به(

 ).14( دارد داللت) كاركنان غيبت نرخ نمونه، عنوان
 سازماني برون گذشته و تاريخي اطالعات بر زماني افق

 بر يا) گذشته سال سهيا  دو نمونه، عنوان به(
 نمونه، عنوان به( اطالعات بيني پيش محوري آينده
. كند مي داللت) آينده در طرح درآمد برآورد احتمال

  نظام اساسي شالوده عنوان به اطالعاتي ويژگي سه اين
 سنتي، از نظر. شود مي عريفت حسابداري اطالعاتي
 مالي اطالعات به حسابداري اطالعاتي نظام طراحي
 بنابراين،. شود مي مربوط گذشته، سازماني درون

 فقط حسابداري اطالعاتي نظام تر كوچك محدوده
 شود مي تاريخي و مالي سازماني، درون اطالعات شامل

 شامل حسابداري اطالعاتي نظام وسيع محدوده و
 است محور آينده و غيرمالي سازماني، رونب اطالعات

)15.( 
 تناسب كه است اين بر فرض اقتضايي نگرش در
 ساختار محتوايي متغيرهاي و سازمان راهبردهاي ميان

 در شود، مي بهينه عملكرد به دستيابي به منجر سازماني
 ندبتوا كه حسابداري اطالعاتي نظام نقش ميان اين

 معيارهاي و سازمان هايراهبرد ميان را پويا ارتباطي
 اي زاويه از را عملكرد و كند ايجاد حسابداري متداول
 .دارد بيشتري اهميت دهد، قرار سنجش مورد جامع
 محدوديت علت به حسابداري سنتي معيارهاي ،زيرا

 جامعي ارزيابي تواند مي مختلف متغيرهاي گيري اندازه
 كه اقتضايي نگرش).  16( سازد فراهم عملكرد از را
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 دستيابي بر ها آن تأثير و محيطي هاي پويايي كننده بيان
 به تبديل اخير دهه سه در است، اندازها چشم به

 نظري تحول و تغيير مبناي كه است شده چارچوبي
 كرده فراهم را سازماني و مديريتي مفاهيم از بسياري
 راهبردي حسابداري مباني نظري توسعه در). 17( است
 اين البغ موضوع به تدريج به اقتضايي رويكرد نيز

 نقش گرفتن نظر در با. است شده تبديل علمي حوزه
 و عملكرد ارزيابي در راهبردي حسابداري محوري
 حسابداري، علم از شاخه اين در اقتضايي رويكرد
 متغيرهاي ميان تناسب از تابعي شركت، عملكرد
  ).18( بود خواهد راهبردها و ساختاري
متكي به چندين نظريه نظام اطالعاتي ع موضو

 نظريهاقدام منطقي،  ، نظريهانتظارنظريه محيطي شامل 
نظريه پذيرش،  الگويريزي، نظريه  رفتار برنامه

 .است نظريه شناختي و نظريه اشاعه نوآوري، اجتماعي
شود كه نظام  مشخص مي ها اين نظريه تركيب با

مديريت، اطالعاتي تابعي از متغيرهاي كاربران، 
ي محيطو بافت  سازماني برونهاي  تخصصم پشتيباني

بر همين اساس طبق پژوهش آشاري در ). 12(است 
 در، متغيرهاي آگاهي مديران ميالدي 2008سال 

هاي حسابداري، نيروي تخصصي،  بكارگيري روش
 كيفيت آموزش و زيرساخت مناسب ،دانش تخصصي

كه از پذيري نظام  و انعطاف افزاري، هزينه باال سخت
، استثر در اجراي موفق يك نظام اطالعاتي ؤمعوامل 

 .)12( در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است
 اختيار در دقيق اطالعات موقع به دادن قرارچنين،  هم

 موضوعي اطالعات، بودن موقع به و گيرندگان تصميم
 اگر و شود مشخص كاربر وسيله به بايد كه است

 نشود ارائه نياز بهنگام و دقيق صورت به اطالعات
 سودمندي حداقل يا ديگر سودمند نباشد است ممكن

 جزء اطالعات موقع به ارائه بنابراين،. باشد داشته را
 شود مي محسوب اطالعاتي نظام هر عمده هاي  هدف

)19.(  
هاي مربوط به موضوعات مالي  تحصيالت، تجربه

و آگاهي مديران نسبت به نقش اطالعات در 
عوامل تأثيرگذار در اجراي ديگر  ها از گيري تصميم

در شرايطي كه . موفق نظام اطالعاتي حسابداري است
نسبت به توانايي نظام اطالعاتي حسابداري  مديران
حسابداري  و مالي هاي حوزه كارشناسان اند، بوده ناآگاه

نيز تالش بسيار كمي براي آگاه ساختن مديران از اين 
هرچند . اند داده ها و اهميت اطالعات انجام توانايي

هاي مختلف و آگاه  مسئوليت آموزش مديران در رده
ها از قابليت اطالعات مالي به عهده مديران  ساختن آن

كردن مديران از  توان آگاه ها نيست اما مي مالي سازمان
خطر استفاده نادرست از اطالعات مالي را در حوزه 

  ).7(وظايف كارشناسان مالي يك سازمان تلقي كرد 
 در اساسي  پشتيبان عنوان به حسابداري افزارهاي رمن
. برخوردارند اي ويژه اهميت از حسابداري اطالعاتي نظام
 كاربر به جديد هاي داده تأييد خصوص در چنين، هم

 را قديمي اطالعات ،آسان صورت به و كرده كمك
 داراي و كند مي استخراج روند تحليل و تجزيه براي

 كنترل پذيري، انعطاف مانند ديگري اصلي هاي ويژگي
 گيري پشتيبان و امنيت مختلف سطوح ها، موجودي
 حسابداري افزارهاي نرم ،كلي طور هب. است خودكار

 اطالعاتي نظام يك هاي ويژگي با انطباق در
 محاسبات خصوص در را شرايط اين بايد حسابداري
 راستاي در و ها شركت مالي و حسابداري

 سازگاري، :كند احراز مديران صحيح گيري تصميم
 عمومي، هاي ويژگي داخلي، هاي لكنتر پذيري، انعطاف
 پذيري انعطاف ).20( هي د گزارش ساختار و آموزش
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 اطالعاتي نظام در اهميت حائز بسيار مباحث از يكي
تغيير  امكان يعني پذيري انعطاف ).21( است حسابداري

 انحراف يا جهت تغيير مقابل در نظام) شدن هماهنگ(
 بايد اطالعاتي نظام). 22( فعاليت شده تعيين مسير از

 با امر اين كه باشد داشته را آينده در ادغام توان
 وقتي ايوانز، گفته به. است پذير امكان پذيري انعطاف
 محيطي جريان يك در نظام و سازمان هاي عامل بيشتر

 يك عنوان به پذيري انعطاف دارد، قرار پيوسته هم هب
 دارد جريان سازمان در موفقيت بحراني عامل راهبرد

 ديگر يكي افزارها نرم آموزش قابليت چنين، هم ).23(
 سازمان آينده نيازهاي با تطبيق در بارز هاي ويژگي از

 راهي كاربران به الزم هاي آموزش بنابراين،. است
 ها سازمان مالي و كاري هاي هدف به رسيدن براي
 اجرا، باال، هاي گيويژ بر افزون). 24( شود مي تلقي

 افزاري نرم الگوهاي در دستور پردازشگر و يكپارچگي
 است گيري تصميم پشتيبان نظام يك مهم هاي جنبه از
 قرار و گيري تصميم الگوهاي آوري جمع وسيله به كه

   .)25( شود مي انجام اطالعاتي نظام يك در ها آن دادن
  

  پيشينه پژوهش
 كه مختلفي بعادا بر تأكيد با متعددي هاي پژوهش

 تأثيرگذار حسابداري اطالعاتي نظام موفق اجراي بر
 آن از كه شده انجام كشور از خارج و داخل در است
  .كرد اشاره زير موارد به توان مي جمله

 همبستگي اثر بررسي به ابتدا همكاران، و جيمز
 اطالعاتي نظام اجراي در افراد آگاهانه توجه و گروهي

 مشاركت اثرگذاري مقايسه به سپس و حسابداري
 نتايج. پرداختند گروهي مشاركت برابر در فردي

 شكل در كاربران مشاركت كه داد نشان آنان پژوهش
 عاملي عنوان به فردي شكل به نسبت گروهي

  ).26( است اطالعاتي هاي نظام اجراي در تأثيرگذارتر
 و تأكيد. الف: پرداخت مورد دو بررسي به رابرت

 با غيرمستقيم طور به اجرا فرآيند بر مديريت توجه
 است، مرتبط اطالعات كاربران مندي رضايت افزايش

 عامل نُه الگو اين در اسوانسوم، الگوي از استفاده. ب
 ارزشي، مبناي مديريت، تعهد كاربر، درگيربودن

 عملكرد، سطح طراحي، كيفيت متقابل، درك
 دخيل موقعيتي ثبات و منابع كفايت طرح، مديريت

 طرح اگر كه داد نشان پژوهش اين نتايج. است
 مدير، سوي از فعال حمايت نشود، مديريت خوبي به

 مورد در اصلي مسأله واقع، در. بود نخواهد اثربخش
 كارايي بايد كه است اين طرح به نسبت مديريت تعهد

  ).27( دهد نشان كاربران به را طرح پذيري انعطاف و
 حسابداري اتياطالع نظام رابطه كينگ و اسماعيل

 را مالزي متوسط و كوچك هاي شركت عملكرد و
 داد نشان آنان پژوهش نتايج. دادند قرار بررسي مورد
 نظام ترازي هم متوسط و كوچك هاي شركت در كه

 و دارد قرار بااليي سطح در حسابداري اطالعاتي
 ساير به نسبت بهتري عملكرد ها، شركت اين اغلب

  ).28( دارند ها شركت
بر تناسب  مؤثرعيل و كينگ به بررسي عوامل اسما

ي توليدي ها شركتاطالعاتي حسابداري در  نظام
اساس  اين پژوهش بر. كوچك و متوسط پرداختند

آن به نتايج  توجه با و پژوهشگراناين  پيشينپژوهش 
 و اسماعيل پژوهشهاي  يافته. است انجام شده پژوهش
ي اطالعات نظام ترازي همكه  داد نشان كينگ

سطح  ،اطالعات آوري فنحسابداري با سطح تكامل 
اطالعات مالكان و  آوري فنحسابداري و دانش 
دولتي و هاي  استفاده از متخصصان بنگاه ،مديران

اطالعات مرتبط  آوري فنكارمندان داخلي بخش 
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است كه اندازه شركت و  حالي اين در. است
 ظامن ترازي همپذيري مديران و مالكان آن با  مسئوليت

  ).29(معناداري ندارد  رابطهحسابداري اطالعاتي 
 نظاميي ابه بررسي كارسجادي و دستگير 

ي پذيرفته شده در ها شركتحسابداري در  ياطالعات
 دار تهران از ديدگاه مديران ماليبورس اوراق بها

 نظام اجراينشان داد كه  آنان پژوهشنتايج . پرداختند
باعث بهبود  ها شركتاطالعاتي حسابداري در اين 

 ،هاي داخلي كنترل ،گيري مديران فرآيند تصميم
و تسهيل در فرآيند معامالت  ماليهاي  كيفيت گزارش

ست كه نتايج هيچ ا حالي اين در. شده است ها شركت
  ).30( دهد ي را در ارزيابي عملكرد نشان نميپيشرفت

 نظامفوايد «عنوان  باصالحي و رستمي در پژوهشي 
داري بر شواهد تجربي در اقتصاد حساب ياطالعات
ي ايراني ها شركتبه اين نتيجه رسيدند كه  »ايران

 هاي تصميمدر دسترس خود هاي  ند با دادهتوان مين
اطالعاتي حسابداري  نظام ها شركت اين .بگيرند خوبي
 ها شركتبراي  نظامند اما در عمل اين كن مي را اجرا

 ت و آنچه كه هس شكاف بين آن چراكه ،مفيد نيست
 نتايج پژوهش هر چند. كند چه كه بايد باشد را پر نمي

 ،اطالعاتي حسابداري نظامكه  داد نشان آنان
هاي مالي و صحت گزارشگري مالي در ايران  صورت

  ).31( را بهبود بخشيده است
به بررسي نقش كيفيت اطالعات و گاه  وونگسيم

. حسابداري پرداختند ياطالعات نظامدر انطباق با 
كه ابعاد  نشان داد آنان پژوهش تجربيهاي  فتهيا

حسابداري  ياطالعات نظام به موفقيت اطالعات كيفيت
 .دكن مي گيري كمك احل تصميمدر تمامي مر

 ياطالعات نظامكيفيت اطالعات در تطبيق با  ،چنين هم
بهبود  منظور و بايد بهوده ب اثرگذارحسابداري 

 قرار گيرد رمدنظحسابداري  ياطالعات نظام اثربخشي
)32.(  

 نظام سودمنديبه بررسي  سوداني حسينينژاد
سازماني  مؤثرعملكرد  براي حسابداري ياطالعات
حسابداري در  ياطالعات نظام تأثيروي . پرداخت

 مديريت عملكرد وعناصر عملكرد سازماني نظير 
 پژوهش نتايج .داد مورد بررسي قراررا  عملكرد مالي
اطالعاتي  نظام اگر چه كه ادد نشان سوداني نژادحسيني
بر عملكرد ممكن است و  است بسيار مفيدحسابداري 

 نظاماما بين  داشته باشد اثر ها شركت سازماني
ديريت عملكرد ارتباطي حسابداري و م ياطالعات

  ).33( وجود ندارد
 نظام عملكرد ارزيابي و شناساييالشراري به 

هاي  تانبيمارس مورد استفاده درحسابداري  اطالعاتي
نشان داد  وي پژوهشنتايج . پرداخت اردن خصوصي

استفاده  و بسيار باال است پيشرفتهتجهيزات  هزينه كه
 كار تا كند مي كمك افراد به پيشرفتههاي  برنامه از
 با توانند مي كاركنان و انجام شود سرعت به ها آن

  ).34( شوند  گامهنب ،حسابداري نظام در توسعه انساني
 درحسابداري  ياطالعات نظام تأثير يكيتردعود و 

عملكرد  برمنابع سازماني  ريزي برنامه محيط
نتايج  .را مورد بررسي قرار دادندي تونس ها شركت
مشاركت وجود اثرگذاري  بيانگر آنان پژوهش

 نظامبر  سازماني برونمديريت ارشد و تخصص 
هاي  اين، روشافزون بر .حسابداري است ياطالعات

ه پس از تصويب برنامه منابع سازمان ك حسابداري
عملكرد شركت را تحت  ،دگير مي مورد استفاده قرار

متقابل صالحيت  تأثير، چنين هم .دده مي قرار تأثير
 ر مثبتداراي اث ،حسابداري ياطالعات نظامكاركنان با 

  ).35(بر عملكرد شركت است 
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 ياطالعات نظام تأثيربه بررسي  ساالرياميري و 
 پژوهشهدف  .ندپرداخت افزار نرم كيفيت بر حسابداري

 ياطالعات نظام آيا كه ه استله بودبررسي اين مسأ آنان
اطالعات مورد  ،سهند مهر شركت فوالدحسابداري 

از  .كند مي گيري مديريت فراهم براي تصميم را نياز
 جامعه پژوهش عنوان به اين شركت مديران ،رو اين

پژوهش  يها داده .دقرار گرفتن مطالعه مورد بررسي و
 ليكرت طيفو با استفاده از  نامه پرسش از طريق

 اميري و ساالري پژوهش نتايج .ه استشد آوري جمع
 شركت فوالدحسابداري  ياطالعات نظام نشان داد كه

گيري  براي تصميم را اطالعات مورد نياز ،سهند مهر
  ).36(كند  مي مديران فراهم مؤثر

 ياطالعات نظام هاي ژگيوي تأثير همكاران و دستگير
گيري مديران را مورد  حسابداري بر بهبود تصميم

 نشان داد كهآنان پژوهش نتايج . ندبررسي قرار داد
مديران  گيري تصميم بهبود بر حسابداري ياطالعات نظام
نتايج حاصل از بررسي وضعيت  ،چنين هم. دارد تأثير

حسابداري نشان داد كه اين  ياطالعات نظامموجود 
گيري را  تصميماطالعات مورد نياز مديران براي  ،ظامن

موجود و مطلوب فاصله  و بين وضعيتكند  فراهم نمي
  ).37(وجود دارد 

آوري  فن تأثيربررسي به همكاران  اعتمادي و
 حسابداري يكيفي اطالعاتهاي  اطالعات بر ويژگي

 آوري فننشان داد كه  آنان نتايج پژوهش. پرداختند
  اطالعات بودن مربوط افزايش باعث اطالعات
 و شود مي آن اعتماد قابليت كاهش و حسابداري

 دهد مي افزايش ،كم ميزان به نيز را مقايسه قابليت
)38.(  

 داليلعرب مازاريزدي و همكاران به بررسي 
 اطالعاتي هاي نظام اجراي در شكست و موفقيت

 معيارهايكه  نشان داد آنانپژوهش نتايج . پرداختند
 هاي اطالعاتي نظام گسترده كارگيريبت در موفقي

 بازگشت وها  هدف به رسيدن كاربران، رضايت
آن اجراي  زمينه در موانع ترين عمده و گذاري يهسرما

 و طوالني مدت باال، هاي كاربران، هزينه مقاومت
  ).39( است نادرست مديريت

 ترازي همبر  مؤثرعوامل  تذرجي شيبانيانصاري و 
 نظام اين اطالعاتي حسابداري و ظرفيت نظامنيازها از 

ي كوچك و ها شركتپردازش اطالعات در  براي
 نتايج. سط صنعتي را مورد بررسي قرار دادندمتو

اطالعاتي  نظام ترازي همنشان داد كه آنان پژوهش 
اطالعات در  آوري فنحسابداري با سطح رشد و 

از حسابداري و  سطح دانش مديريت ،ها شركت
 اجرايسطح مشاركت مديران در  ،عاتاطال آوري فن
وجود كارمندان با تخصص  اطالعاتي و نظام

  ).40( دارد اطالعاتي شركت رابطه نظامحسابداري و 
 عوامل بررسي به جوريابي اعتمادي و خواجوي

 در حسابداري اطالعاتي نظام موفق اجراي بر مؤثر
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت
 عوامل كه داد نشان آنان پژوهش هاي يافته. تندپرداخ

 و تجربه دانش، كاربران، مقاومت ،كاركنان مشاركت
 اجراي در تأثيرگذار عوامل از نظام پذيري انعطاف
 ميان، اين در و است حسابداري ياطالعات نظام موفق

 فني هاي ويژگي و مديريتي راهبردهاي انساني، منابع
 بيشترين داراي ترتيب، هب حسابداري، ياطالعات نظام
  ).6( است تأثير

 پردازش قابليت تأثير بررسي به همكاران و جباري
 مجتمع سازماني عملكرد بر حسابداري اطالعاتي نظام
 نشان آنان پژوهش نتايج. پرداختند بناب شاهين فوالد
 عملكرد ابعاد بر حسابداري اطالعاتي نظام كه داد
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 و ذهني تصور مالي، منابع به دسترسي قابليت( سازماني
 نظام تأثير ميزان و دارد تأثير) مشتريان وفاداري
 مالي منابع به دسترسي قابليت بر حسابداري اطالعاتي

 مشتريان وفاداري و ذهني تصور بر آن تأثير از بيشتر
 ).41( است

 بر مؤثر عوامل به بررسيو همكاران  حاجيها
هاي  افتهي .پرداختند حسابداري اطالعاتي نظام هماهنگي
 ياطالعات نظام هماهنگيد كه دا نشانآنان  پژوهش

 حسابداري دانش شامل مديريت دانش باحسابداري 
سسات استفاده از مؤ ،اطالعات آوري فن دانش و

 مربوط كاركنان از استفاده و حسابرسيحسابداري و 
 .ددار ارتباط ،شركت داخل دراطالعات  آوري فن به

 يالعاتاط نظامي هماهنگ اندازه شركت نيز با
  ).42( دارد حسابداري رابطه معنادار

بر تمايل  مؤثربررسي عوامل  به كريميو  مهدوي
 آوري فندستاوردهاي  استفاده از حسابرسان در

نتايج  .ديدگاه حسابرسان مستقل پرداختنداز  اطالعات
حسابرسان نظر ه نشان داد كه ب آنان پژوهشحاصل از 

رسمي ايران،  مستقل عضو جامعه حسابداران
ي سبب افزايش كاراي اطالعات آوري فندستاوردهاي 

ديدگاه ، چنين هم .شود حسابرسي مي اثربخشي در و
 فشار ترجيحات ريسك حسابرسان، مديران ارشد،

 آوري فنسودمندي استفاده از دستاوردهاي  اي، بودجه
از جمله عوامل  آن، سهولت استفاده از اطالعات و

ابرسان در استفاده از اثرگذار بر تمايل حس
  ).10(آوري اطالعات است  دستاوردهاي فن

 نظام هاي ويژگي تأثير بررسيبه  نبيوييو  احاجيه
 در شرايط نظام اين عملكرد بر حسابداري ياطالعات
 اساس بر پژوهش نتايج .وظيفه پرداختند پذيري تحليل

 شرايط در كه داد نشان متغيره چند رگرسيون

 و دامنه وسيع با اطالعات ارائه وظيفه، پذيري تحليل
 مديران رضايت اطالعاتي، نظام به وسيله يافته تجميع

 افزايش را حسابداري اطالعاتي نظام عملكرد از
 اثر موقع به اطالعات ارائه شرايط، اين در اما دهد مي

 حسابداري نظام عملكرد از مديران رضايت بر معكوسي
 سازماني فوظاي كه هنگامي، ديگر عبارت به .دارد

 حسابداري اطالعاتي نظام از مديران ،است تحليلي
 بودن موقع به اما دارند انتظار تجميعي و وسيع اطالعات
 آنان رضايت بر معناداري و معكوس تأثير اطالعات

  ).11( دارد
 بر مؤثر عوامل به بررسي نظريفرد و  وكيلي

 تابعه مؤسسات در تعهدي حسابداري نظام اجراي
 .پرداختند پزشكي آموزش درمان و ت،بهداش وزارت
 كه بود اين دهنده نشان آنان پژوهش از حاصل نتايج
 و قوانين متخصص، انساني نيروي مديريت، عوامل

 و گويي پاسخ فرهنگ و نظري چارچوب مقررات،
 در تعهدي حسابداري بكارگيري بر خواهي پاسخ
  ).43( است تأثيرگذار دولتي بخش

  
  هاي پژوهش فرضيه

بررسي عوامل (تحقق هدف اصلي پژوهش براي 
) مؤثر در بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري

  :هاي پژوهش به شرح زير طراحي شده است فرضيه
 ي كاركنان اجرايي ازـدانش تخصص :1فرضيه 

عوامل مؤثر در بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري 
  .است

تجربه قبلي از عوامل مؤثر در بكارگيري  :2فرضيه 
  .اطالعاتي حسابداري است نظام

مشاركت كاربران در اجراي نظام  :3فرضيه 
اطالعاتي حسابداري از عوامل مؤثر در بكارگيري 
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  .نظام اطالعاتي حسابداري است
 استاندارد حسابداري هاي روش بكارگيري :4فرضيه 

از عوامل مؤثر در بكارگيري نظام اطالعاتي 
  .حسابداري است

اي ايجاد و اجراي نيروي متخصص بر :5فرضيه 
نظام اطالعاتي حسابداري از عوامل مؤثر در 

  .بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري است
مديران از اهميت رايانه و قابليت  آگاهي :6فرضيه 

افزاري از عوامل مؤثر در بكارگيري نظام  نرم هاي بسته
  .اطالعاتي حسابداري است

امل پذيري نظام اطالعاتي از عو انعطاف :7فرضيه 
  .مؤثر در بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري است

هاي باال از عوامل مؤثر در  هزينه :8فرضيه 
  .بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري است

افزاري از  زيرساخت مناسب سخت :9فرضيه 
عوامل مؤثر در بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري 

  .است
كيفيت آموزش از عوامل مؤثر در  :10فرضيه 

  .ارگيري نظام اطالعاتي حسابداري استبك
  

  پژوهشروش 
  

از آنجا كه اين پژوهش به توصيف عوامل مؤثر در 
با استناد به  بكارگيري نظام اطالعاتي حسابداري

نظرات كارشناسان و متخصصان در دسترس، 
پيمايشي بوده و از حيث  - پردازد، از نوع توصيفي مي

ين هاي ا گردآوري داده. هدف، كاربردي است
هاي  هاي نخست از طريق روش پژوهش در گام

هاي  نامه و پايگاه كتاب، مقاله، پايان(اي  كتابخانه
هاي بعدي با مراجعه به  گام انجام شده و در) اينترنتي

 نامه مربوط، پرسش دادن قرار اختيار در و امر متخصصان
 نخست بخش .است شده آوري جمع نياز مورد هاي داده

به  مربوط عمومي هاي السؤ شامل نامه پرسش
شامل جنسيت، (ها  آزمودني محيطي و فردي هاي ويژگي

) كاري سن، رده سازماني، سطح تحصيالت و سابقه
گزاره تخصصي است كه  50بخش دوم شامل . است

ي اين بخش از طيف ها گويي به گزاره براي پاسخ
مخالفم، مخالفم، نظري  كامالً شامل(ليكرت پنج طبقه 

 هاي ، به ترتيب، با رتبه)موافقم ندارم، موافقم و كامالً
هاي  تعداد گزاره. استفاده شده است 5و  4، 3، 2، 1

  .عدد است 5مربوط به هر فرضيه پژوهش 
  

  متغيرهاي پژوهش
 بر مؤثر عوامل حاضر پژوهش مستقل متغيرهاي

 طور به كه است حسابداري اطالعاتي نظام موفق اجراي
فني نظام  هاي ويژگيكلي به دو دسته منابع انساني و 

دانش  منابع انساني شامل. دشو اطالعاتي تقسيم مي
 مشاركت قبلي، تجربه اجرايي، كاركنان تخصصي

نظام اطالعاتي حسابداري، نيروي  اجرايكاربران در 
 ،حسابداري اطالعاتي نظام اجراي و ايجاد براي متخصص

هاي  هميت رايانه و قابليت بستهآگاهي مديران از ا
 شامل اطالعاتي  فني نظام هاي ويژگيافزاري و  نرم

 ها، هزينه ،پذيري انعطاف حسابداري، هاي روش
افزاري و كيفيت آموزش  سخت مناسب زيرساخت

متغير  نظام اطالعاتي حسابداري ،چنين هم. شود مي
عوامل  حاضر در نظر دارد اي است كه پژوهش وابسته
  .را مورد بررسي قرار دهد موفق آن اجراير مؤثر ب

  
  جامعه آماري

شركت  10جامعه آماري اين پژوهش شامل 
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اوراق بهادار تهران دارويي پذيرفته شده در بورس 
 اجراي از بعدنمونه آماري پژوهش نيز . است

ز نفر ا 70تعداد  كرونباخ آلفاي محاسبه و آزمون شيپ
ست كه از طريق ها ا اين شركت )كارشناسان(كاركنان 

عنوان نمونه پژوهش انتخاب  فرمول كوكران به
  .اند شده

  
  

  نامه روايي و پايايي پرسش
نامه، از  در اين پژوهش براي سنجش روايي پرسش

مصاحبه و استعالم نظرات كارشناسان متخصص و 
، استفاده ها احتمالي آنپيشنهادي اعمال اصالحات 

ظرات براي اين منظور پس از اخذ ن. شده است
ها، تغيير و  متخصصان با انجام اصالحات مورد نظر آن

ي ها سؤالو تبديل به  ها سؤالاصالح در بعضي از 
 براي جامعه آماري و سرانجام حذف برخي تر فهم قابل
هاي مهم  كردن سؤال ها و اضافه ها يا سؤال شاخص از

 منظور بهچنين،  هم. نامه تأمين شد ديگر، روايي پرسش
 نامه از ضريب آلفاي كرونباخ ايي پرسشيي پايشناسا

% 75مقدار آلفاي كرونباخ بيش از . استفاده شده است
 ،1جدول شماره  .براي تأييد پايايي قابل قبول است

، 21نسخه  SPSSافزار  خروجي نرم هاي جدولنتيجه 
  .دهد نشان مي را براي تعيين پايايي

 1طور كه نتايج مندرج در جدول شماره  همان
ها  دهد مقدار آلفاي كرونباخ براي همه فرضيه ينشان م

نامه مورد  در نتيجه، پايايي پرسش. است 75/0بيش از 
  .گيرد تأييد قرار مي

  
  هاي پژوهش يافته

  
  ها بررسي نرمال بودن داده

 

هاي آزمون پارامتريك  براي استفاده از روش
هاي پژوهش بايد نرمال باشد؛ در غير اين صورت،  داده

منظور تجزيه و  هاي ناپارامتريك به د از روشناگزير باي
در اين راستا، . ها استفاده كرد تحليل و آزمون فرضيه

اسميرنوف، براي بررسي - از آزمون كلموگروف
چنانچه سطح . ها استفاده شده است بودن داده نرمال

معناداري محاسبه شده با استفاده از اين آزمون كه با 
از  05/0ح خطاي شود، در سط محاسبه مي Zآماره 
تر باشد، متغير مذكور نرمال و  بزرگ 05/0عدد 

باشد متغير نرمال تر  كوچك 05/0چنانچه از عدد 
، 21نسخه  SPSSافزار  جدول خروجي نرم. نيست

، نتيجه بررسي نرمان بودن 2قرار جدول شماره  به
  .دهد ها را نشان مي داده

 دبا توجه به اين كه سطح معناداري براي همه موار
فرض % 95است، در سطح اطمينان  05/0بيشتر از 

شود و  بودن توزيع جامعه مورد نظر رد نمي نرمال
هاي پژوهش از  توان براي آزمون فرضيه مي

.استيودنت استفاده كرد هاي پارامتريك تي آزمون
  

  نباخوكر يآلفانتايج آزمون  :1 جدول
 ضريب آلفاي كرونباخفرضيهضريب آلفاي كرونباخ فرضيه
  886/0 ششم825/0  اول
  849/0 هفتم784/0  دوم
  798/0 هشتم762/0  سوم
  798/0 نهم897/0  چهارم
  845/0 دهم771/0  پنجم
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  اسميرنوف-بودن كلموگروفآزمون نرمال:2جدول
  سطح معناداري  تعداد نمونه نتيجه آزمون آماري  عامل

056/0  170/070 دانش تخصصي  
120/0 157/070 تجربه قبلي  

060/0 115/070 مشاركت كاربران  
075/0 128/070هاي حسابداري بكارگيري روش  
108/0 102/070 نيروي متخصص  
  093/0 188/070 آگاهي مديران

  072/0 70 113/0  پذيري نظام انعطاف
  092/0 70 132/0  هاي باال هزينه

  083/0 70 153/0 افزاريزيرساخت مناسب سخت
  070/0 70 130/0  كيفيت آموزش

  
  ها تجزيه و تحليل داده

 آمار هاي روش از ها، داده تحليل و تجزيه براي
هاي  جدول. است شده استفاده استنباطي و توصيفي
 عمومي اطالعات دهنده نشان ترتيب، به ،4 و 3 شماره
 مربوط توصيفي آمار از حاصل نتايج و دهندگان پاسخ

 بررسي يبرا آن از پس. است پژوهش متغيرهاي به
 از وابسته و مستقل متغيرهاي بين رابطه چگونگي
 شده استفاده همبستگي ضريب و استيودنت تي آزمون
 تعيين براي همبستگي ضريب از كه طوري به. است
 تعيين منظور به تشخيص ضريب از و همبستگي شدت
 خطي معادله يك در وابسته متغير تغييرپذيري ميزان

 هر بندي رتبه براي بعد مرحله در. است شده استفاده
   .است شده استفاده فريدمن آزمون از عوامل از يك

ها  هاي عمومي آزمودني اطالعات مربوط به ويژگي
آنان مرد و % 43/71 دهد كه نشان مي) 3جدول شماره (

سال و  30ها زير  آزمودني% 86/22مابقي زن، سن 
% 57/28سال سن،  30آنان داراي بيش از % 14/77

ها داراي مدرك  آزمودني% 10ا مدير، ه آزمودني

آنان داراي % 86/12و % 14/77ديپلم و به ترتيب 
 ارشد به باال و سرانجام  مدرك كارشناسي و كارشناسي

از آنان بيش % 71/95سال و  5تا  1ها  آزمودني% 29/4
   .سال سابقه كار دارند 5از 

 4 شماره جدول نتايج مندرج در كه طور همان
 آمده بدست چولگي ضريب به توجه با ،دهد نشان مي

است،  96/1 از كمتر متغيرها براي همه آن مقدار كه
 ضريب .پذيرفت را توزيع بودن متقارن فرض توان مي

لذا  است، كمتر 96/1 از نيز همه متغيرها كشيدگي
 اين در كه طور همان. دانست نرمال را توزيع توان مي

 ها داده ينميانگ نشان داده شده است، بيشترين جدول
 آن ترين كم و نظام ناپذيري انعطاف متغير به متعلق
 اين. است متخصص نيروي كمبود متغير به مربوط
 مطابقت نيز فريدمن بندي رتبه از حاصل نتيجه با نتيجه
 به مربوط همبستگي ضريب بيشترين چنين، هم. دارد
 ترين كم و رايانه اهميت از مديران نداشتن آگاهي متغير
 حسابداري هاي روش استانداردنبودن متغير به طمربو آن

  .است
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  دهندگانپاسخعمومياطالعات:3جدول
  درصد  فراواني متغير  رديف

  جنسيت  1
  43/71  50 مرد
 57/28 20 زن

  100  70 جمع

  سن  2

 86/22  16 30يرز
 57/38  27 سال30-50بين

 57/38  27 سال50باالي
  100  70 جمع

  ده سازمانير  3

 57/28 20 مدير
 29/34 24 سرپرست
  86/22  16 كارشناس
  28/14  10 كارمند
  100  70 جمع

  تحصيالت  4

 00/0 0 زير ديپلم
 10/0 7 ديپلم

 00/0 0 فوق ديپلم
 14/77 54 كارشناسي
 86/12 9 ارشد و باالتركارشناسي

  100  70 جمع

  سابقه  5

 29/4 3 سال1-5بين
 29/14 10 سال5-10بين
  57/28  20 سال10-15بين
  14/27  19 سال15-20بين
  42/21  15 سال20-30بين

  29/4  3 سال30بيشتر از
  100  70 جمع

  

  هاي پژوهش بررسي فرضيه
ها  ايج حاصل از آزمون فرضيه، نت5 جدول شماره
طور  همان. دهد استيودنت، نشان مي تي را با استفاده از

كه در اين جدول مشخص شده است، مقدار آماره 
و سطح  767/7برابر با  1آزمون براي فرضيه شماره 

از آنجا كه اگر . است 000/0معناداري آن برابر با 
باشد، فرضيه تأييد  %5سطح معناداري كمتر از 

توان گفت كه بين ضعف دانش  در نتيجه، مي. شود مي
اري رابطه معناداري وجود فني و نظام اطالعاتي حسابد

داشته و ضعف دانش فني يكي از عوامل مؤثر بر 
نتايج . اجراي موفق نظام اطالعاتي حسابداري است

ها نيز در اين جدول نشان  حاصل از آزمون ساير فرضيه
طور كه در اين جدول مشخص  همان. داده شده است

كه مربوط به متغير مستقل 6شده است، فرضيه شماره 
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  پژوهش يرهايمتغيفيتوصآمار:4جدول
ضريب متغير مستقل

همبستگي
ضريب
 تعيين

انحراف معيار
برآورد شده

ضريب تعيين 
استاندارد شده

ميانگين 
هاداده  

كشيدگي چولگي

  617/1 586/0 88/2 339/0746/0 746/0557/0  ضعف دانش تخصصي
 360/1 )025/3( 02/3 573/0328/0419/0573/0  نداشتن تجربه قبلي

 609/1 812/0 94/2 759/0576/0332/0759/0  نكردن كاربران مشاركت
 750/0  652/1 3/3  522/0273/0435/0522/0 هاي حسابداري استانداردنبودن روش

 )717/0()188/0( 44/2 803/0645/0304/0803/0  كمبود نيروي متخصص
 744/1 950/0 82/2 822/0822/0291/0822/0 نداشتن مديران از اهميت رايانه آگاهي
 23/1 652/0 58/3 692/0478/0368/0692/0  ناپذيري نظام انعطاف
 853/0 425/1 66/2 729/0532/0349/0729/0  هاي باال هزينه

 )632/0( )235/0( 24/3 757/0574/0333/0757/0 افزارينبود زيرساخت مناسب سخت
  )45/1( 852/0 88/2 766/0587/0328/0766/0  كيفيت نداشتن آموزش

  
   

  ها نتايج حاصل از بررسي فرضيه  :5جدول 

  فرضيهآزمون نتايج   سطح معناداري  ضريب تعيين  آماره آزمون  فرضيه
  تأييد فرضيه  767/7557/0000/0  1
  تأييد فرضيه  328/0000/0 79/4  2
  تأييد فرضيه  074/8576/0000/0  3
  أييد فرضيهت  243/4273/0000/0  4
  تأييد فرضيه  345/9645/0000/0  5
  تأييد فرضيه  002/10676/0000/0  6
  تأييد فرضيه  634/6478/0000/0  7
  تأييد فرضيه  381/7532/0000/0  8
  تأييد فرضيه  950/7574/0000/0  9

  تأييد فرضيه  587/0000/0 262/8  10
  

  

داراي آگاهي نداشتن مديران از اهميت رايانه است، 
و فرضيه شماره  676/0بيشترين ضريب تعيين به مقدار 

هاي  كه مربوط به متغير مستقل استانداردنبودن روش 4
ترين ضريب تعيين به مقدار  حسابداري است داراي كم

دهنده اين نكته است كه  اين نتيجه نشان. است 273/0
ميزان تغييرپذيري نظام اطالعاتي حسابداري از متغير 

شتن مديران از اهميت رايانه از ساير متغيرها ندا آگاهي

ترين تغييرپذيري را نسبت  چنين كم بيشتر است و هم
هاي حسابداري  به متغير مستقل، استانداردنبودن روش

  .دارد
 6طور كه نتايج مندرج در جدول شماره  همان
دهد از بين متغيرهاي مورد بررسي، متغير  نشان مي
و متغير كمبود  1رتبه ناپذيري نظام داراي  انعطاف

بنابراين،. داراي آخرين رتبه استنيروي متخصص 



  حسني  معصومه تدريسپور،  دكتر عبدالمهدي انصاري، اكبر رحيمي                                                                          

 15      1393، بهار )7(اول، شماره پياپي   فصلنامه حسابداري سالمت، سال سوم، شماره

  نتايج حاصل از آزمون فريدمن:6جدول
  ميانگين رتبه  رتبه كل متغير مستقل                    

 05/7  2 ضعف دانش تخصصي
 49/5  5 نداشتن تجربه قبلي

 96/4  7 نداشتن كاربران مشاركت
 32/6  4 اي حسابداريهاستانداردنبودن روش

 37/3  10 كمبود نيروي متخصص
 41/4  8 نداشتن مديران از اهميت رايانه آگاهي
 95/7  1 ناپذيري نظام انعطاف
 85/3  9  باال  هزينه
 44/6  3 افزارييرساخت مناسب سختزنبود 

  17/5  6 نداشتن آموزش كيفيت
  

  

بندي آزمون فريدمن  توان گفت كه مطابق رتبه مي
ناپذيري نظام، بيشترين تأثير را بر نظام  ر انعطافمتغي

رتبه دوم از آن عامل . اطالعاتي حسابداري داشته است
 نش تخصصي در اجراي نظام اطالعاتيضعف دا

حسابداري است و به ترتيب تأثيرگذاري ساير عوامل 
 افزاري، سخت مناسب نبود زيرساخت: عبارتند از

 تجربه نداشتن حسابداري، هاي روش استانداردنبودن
 نداشتن مشاركت آموزش، نداشتن كيفيت قبلي،

 رايانه و اهميت از مديران نداشتن آگاهي كاربران،
هاي كل نيز در اين  چنين، ميانگين رتبه هم. باال  هزينه

دهنده  اين ميانگين نشان. جدول ارائه شده است
  .ها در مجموع است ميانگين رتبه

  
  گيري بحث و نتيجه

  
با مشكالت زياد و ها  سازماناطالعاتي در  نظام ياجرا

برخي از مشكالت . رو استبرو ،نرخ باالي شكست
اما  استها  نظاممورد استفاده در  آوري فنناشي از نوع 

بر . مربوط به مديريت و سازمان استها  آنبسياري از 
 عوامل بندي رتبه ،پژوهشاساس نتايج حاصل از اين 

 حسابداري در يالعاتاط نظاماثرگذار بر بكارگيري 
در بورس اوراق  دارويي پذيرفته شدهي ها شركت بين

تگي اين و همبس تأثيرلحاظ شدت  تهران از بهادار
ناپذيري  انعطاف :ازعبارتند  به ترتيب اهميت عوامل

 مناسب زيرساخت تخصصي، نبود دانش نظام، ضعف
 حسابداري، هاي روش استانداردنبودن افزاري، سخت
 آموزش، نداشتن كيفيت قبلي، تجربه نداشتن

 از مديران نداشتن آگاهي كاربران، نداشتن مشاركت
  .متخصص نيروي باال و كمبود  هزينه رايانه، اهميت

كننده تأييد پژوهشنتايج حاصل از اين  
ه نتايج طور ك همان. از خود است پيش هاي پژوهش

جوريابي  و اعتمادي خواجوي هاي پژوهشحاصل از 
دهنده  اننش )7( همكاران و يزدي ارماز عرب و) 6(

در  مستمر تجديدنظرنگري و اصالح و ضرورت باز
نتايج اين  ،است حسابداري ياطالعات نظامساختارهاي 

اين موضوع تأييدكننده پژوهش نيز به سهم خود 
ي ها نظام بر بهسازي افزونكه اين امر  چرا ؛است

 ها ظامناعتماد مديران به اين  اطالعاتي منجر به افزايش
مقايسه با  روجه تمايز اين پژوهش د .شود مي

هاي پيشين در باب موضوع اثرگذاري  پژوهش
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در اين  ابتدااطالعاتي در فرآيند مديريت هاي  نظام
 ياطالعاتي ها نظام پيشينهاي  نكته است كه پژوهش

 آن تأثيرنظر گرفته و  يك كل منسجم در عنوان بهرا 
قرار مورد بررسي سازي  و يا تصميم گيري تصميمرا بر 
 ياطالعات نظامكه در اين پژوهش  حال آن ؛اند داده

يك  هر تأثيرو  نظر گرفته شده متشكل از عواملي در
افزون . بررسي شده استمجزا  طور بهاين عوامل  از

پيشين به بررسي  هاي پژوهشمواردي كه  در براين،
 اطالعاتيي ها نظامنقش عوامل  گذاري وتأثير

مورد نظر  كلي طور به نيز نقش اين عوامل ،ندا پرداخته
ي اين عوامل هيچ گونه اثرگذارييد بوده و پس از تأ

 انجام نشدهي اين عوامل اثرگذاردر درجه  بندي رتبه
ييد تأ بر كه در اين پژوهش افزون در حالي ،است

و  بندي رتبهبه  ،يي اطالعاتها نظامي عوامل اثرگذار
نيز ها  آنگذاري أثيرتبه ترتيب درجه  ،بندي درجه

  .پرداخته شده است
ضعف دانش تخصصي و هاي  براي جبران نقيصه

تجربه قبلي  نداشتنكاركنان و يا  نداشتن يا مشاركت
آموزشي هاي  با برگزاري دوره توان مي راحتي هب

ايجاد  ي دانش مديران،نساروزه ب بكارگاهي موج
 .شدشتر در امور اركنان براي مشاركت بيك انگيزه در

نيروي مشكل كمبود  كار با اين افزون براين،
 نداشتن خود حل شده و انعطاف همتخصص نيز خودب
طاف بيشتر را به انع جاي خود ،در مقابل تغييرات

شود  مي به متخصصي تبديل كاركنان داده و هر فرد
با رعايت  ،هشد  محول كه به وياز عهده اموري  كه

به ها  اين كارگاهكه در اي  يو اصول اساس استانداردها
، تحقق البته .آيد برمي خوبي به ،اند وي آموزش داده

كه مديران با ايجاد  است موضوعاين امر منوط به اين 
اي  ي مناسب به نقش اساسيافزار سختهاي  زيرساخت

حفظ و نگهداري  درها  رايانه كاربرد وكه استفاده 
و دارد پي برده مقابل رقبا  در جايگاه سازمانشان

با  مديران ،در واقع .ام با تغييرات حركت كنندهمگ
 را هنگفتيهاي  ند مشكل هزينهتوان مي سازي زيرساخت

 ،كنند مي حسابداري ياطالعات نظامكه ساالنه صرف 
اطالعاتي در سازمانشان  نظامايجاد پايگاه طريق  از

كاهش داده و هر نيروي كارشان را به متخصصي 
  .باشد د كه متعلق به سازماننمبدل ساز

  
  آينده هاي پژوهشاي بر هاييها و پيشنهاد تمحدودي

ها و موانعي  انجام هر پژوهش همواره با محدوديت
 فرآيند اجراي آن اختالل ايجاد همراه است كه در

 .نبوده است مستثني اين پژوهش نيز از اين امر. كند مي
 ياطالعات نظامحيطه  متخصص در رشناسانكا كمبود

را  نظاماين بر  مؤثرعوامل  ندحسابداري كه بتوان
كيفي بودن برخي از ابعاد  ند،شناسايي و مشخص كن

 سازي اين متغيرها، يمشناسايي شده و مشكالت ك
 هاي سؤالدر پاسخ به  سازمان نداشتن همكاري
 هاي منابع براي محدوديت سرانجام و ها نامه پرسش

ترين  مهم ازراهگشايي در موارد مشابه  مراجعه و
طوركه  همان .استپژوهش حاضر  يها تمحدودي

بيشتر مشكالت ناشي از  ،نتايج اين پژوهش نشان داد
 در رابطه باها  نظاممورد استفاده در  آوري فننوع 

 پيشنهاد ،رو از اين. است مسائل مربوط به منابع انساني
تري از  وسيع ابعاد يندهآ هاي پژوهشبراي  دشو مي

 نظامفني  هاي ويژگيعد منابع انساني و از ب ،عوامل
 تأثير عواملي مانند .اطالعاتي مورد بررسي قرار گيرد

 نظامسبك رهبري مديران بر كاربرد و استفاده از 
حسابداري و يا بررسي امكان ايجاد  ياطالعات
 وسازمان  بيرون ازو يا  درونداده در هاي  پايگاه
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يا استفاده و كاربرد  و شكالت ناشي از آنم
 طراحي اطالعات نظامت كه براي مديريهايي افزار نرم
سرانجام،  .است گيري قابل بهرهها  سازمان براي و شده

شود كه به منظور شناخت و بررسي عوامل  پيشنهاد مي
پنهان و آشكاري كه مستقيم يا غيرمستقيم در 

حسابداري مؤثر بوده و  يبكارگيري نظام اطالعات
 با اًپژوهش مجدداين ، راحتي قابل تشخيص نيست به

معادالت  مانندتري  هاي دقيق روشاز  استفاده
  .شود انجامساختاري 
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