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 یاطالعاتی حسابدار نظام یبر طراحثر ؤم یعوامل احتمال بررسی  
 

 2خانیفرزانه قره و  1دکتر محمد کیامهر  

 1397/ 25/12تاریخ پذیرش:         16/09/1397تاریخ اصالح نهایی:              22/07/1396تاریخ دریافت: 
 

 چكیده
 

منظور موفقیت در انجام وظایف ه ب حسابداری )حسابدار، حسابرس و یا مدیر( اطالعاتی نظامکاربران اصلی  :مقدمه

داشته  آگاهیها در اجرای عملیات حسابداری و نقش آنی حسابدار یاطالعات نظام یعوامل مؤثر بر طراحاز باید خود 

ی از طریق متغیرهای حسابدار یاطالعات نظام یمؤثر بر طراح یعوامل احتمالاز این رو، در پژوهش حاضر  باشند.

 . شده است های اطالعات بررسی ، درجه رسمیت و ویژگی های حسابداری مدیریتروش

 آماری جامعه است. پیمایشی ماهیت، توصیفی نظر از و  هدف، کاربردی منظر از حاضر پژوهش روش پژوهش: 

آوری . ابزار جمع است 1396فارس و یزد در سال  هایاستان در شرکت صنایع غذایی  32 حسابداران شاملپژوهش 

 ساختاری استفاده شده است.  های پژوهش از الگوسازی معادالتی آزمون فرضیهو برا بوده کتبی نامهپرسش ها،داده

در  استفاده موردو درجه رسمیت )قوانین و مقررات  تیریمد یحسابدار هایروش میزان صادرات بر  ها:یافته

ندارد.   داردرجه رسمیت اثر معنی و  تیری مد یحسابدار هایروش  اندازه شرکت بر دارد اما داریمعنییر تأثشرکت( 

( یراقتصادیغیرمالی، اقتصادی و غ های اطالعات )مالی،ی بر ویژگیساختار سازمان  وسن شرکت بر درجه رسمیت 

های اطالعات اقدامات رقبای اصلی( بر ویژگی  و آوریفن)تکامل  محیطی ینانینااطمچنین، همدارد.  داریمعنی یرتأث

و ویژگی   تیر یمد یحسابدار یهاروش مدیر بر  شخصیتی هایویژگی اما دارد داریمعنییر تأثو درجه رسمیت 

 . ندارد داریمعنییر تأثاطالعات 

پایدار  از چنین ساختار مطلوب سازمانی مناسب و همهای شخصیتی ویژگی با مدیران دارای هایشرکت :گیرینتیجه 

تسخیر بازارهای  با دنتوانمیاطالعات مالی و غیرمالی مناسب با دسترسی به  و داشتهآگاهی  یا ناپایدار بودن محیط

  شرکت برای مناسب  حسابداری اطالعاتیام ظن انتخابثر از متأ موارداین  که همه دهندصادرات را افزایش ، خارجی

 . است
 

 حسابداری.   ی اطالعات   نظام ی،  ط ی مح   ی نان ی نااطم ،  صادرات   زان ی م ی،  ساختار سازمان ،  درجه رسمیت  : های کلیدی واژه 
 

 
 (kiamehr@iaudariun.ac.ir.comنویسنده مسئول؛ رایانامه: ) رانیا راز،یش ،ی دانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ی،گروه حسابداراستادیار،  1.

 ( farzanegharehkhani@yahoo.comرایانامه: ) رانیا راز،یش ،ی دانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش حسابداری، ارشدکارشناس .2
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 مقدمه 

 
  تر ساده  زبان  به  یا  حسابداری  در  نگام ه به  گزارشگری 

  با مقایسه  در  بسیاری  مزایای  نگام ه به حسابداری 

  ها ، شرکت معمول  طور به . دارد  معمولی  گزارشگری 

  اساس  بر  غیرمالی  یا  و  مالی  گزارشگری  نیازمند 

  تغییر حال  ن ی ا  با . هستند  ساالنه  و  ماهه سه  های دوره 

  در زمان کوتاهی که  شود می  جامعه باعث  و  بازار  سریع 

از بین برود   ای دوره  گزارشگری  این  ی ارزش اطالعات 

استفاده از ابزار  افزایش و  سرعت در تغییرات (. این 1) 

اطالعات و توسعه آن، تحول شگرفی   آوری مبتنی بر فن 

حسابداری و  ویژه در حوزه وکار و به نیای کسب را در د 

ها به  نیاز شرکت  چنین، هم مالی به وجود آورده است. 

برخورداری از   سطح ارتباطات و اطالعات و  افزایش 

ابزار نوین اطالعاتی و ارتباطی سبب شده تا  

تری ارائه  آوری با سرعت بیش های مبتنی بر فن پیشرفت 

فعالیت در شرایط رقابتی موجب  در واقع، (. 2)  شود 

های عملیاتی خود را تغییر  شده است تا مدیران روش 

آوری اطالعات و مدیریت بر  فن  استفاده از دهند و با 

امکان   ، است یکی از منابع مهم سازمانی  که  ، منابع مالی 

را   ع مالی پایدار با نوسان کم به مناب ها شرکت دسترسی 

شرایط محیط اقتصادی  افزون بر مطالب باال  . کنند فراهم  

کنند نیز  و قانونی که حسابداران در آن فعالیت می 

  که  ی طور  به  ؛ خوش تغییر زیادی شده است دست 

  نظام تعامل حسابداران با حسابداری حرفه لی ویژگی اص 

  تغییر تا از طریق آن بتوان  ( 3)  ای است رایانه  اطالعاتی 

وجود   کار و تجارت به  دهی سازمان مهمی را در نحوه 

 .  ( 4)   د آور 

برای ، حسابداران لهیبه وستهیه شده  یاطالعات مال

یاز ضروری  ن به عنوانایجاد تغییر در کسب و کار 

ای برخوردار جایگاه ویژهاز  شرایط اقتصادی فعلی،

کنند ؛ چرا که مدیران از این اطالعات استفاده میاست

طور مستقیم آثار و به آنان یهامی بیشتر تصم و

عاتی  النظام اط  در واقع، .(5) پیامدهای مالی دارد

عاتی مدیریت  البخشی از نظام اط عنوانبه حسابداری 

به مدیریت برای اجرای وظایف عات را ال بیشترین اط

، دقیق و درستعات الاط استفاده از دهد.ارائه می

ها و دیگر ریزیها، برنامهگیریدر تصمیم هنگامهب

  سرانجامتواند در نوع عملکرد و مدیریت می مسائل

برای استفاده بهتر از باشد.  مؤثربسیار  شرکتکارایی 

به وسیله مدیریت  حسابداری  اطالعاتی اطالعات نظام 

با نیازهای  را حسابداری اطالعاتی نظاممندی توان  باید

 آن رانقاط قوت و ضعف و  مقایسه عاتی شرکتالاط

مدیران با درک الزم است  ،چنین. همکردشناسایی 

با عملکرد  حسابداری اطالعاتی بین نظام  رابطه

برای تر گرفته و را جدی وضوع، این مهاشرکت 

 منظوربه ، اطالعاتی حسابداری مطلوب نظام  اجرای

  ، کردن ارزش شرکتبیشینهبهبود عملکرد و 

  حسابداران  ،بنابراین(. 6کنند )بیشتری  گذاریسرمایه 

به عنوان کسانی که اطالعات مالی را تهیه و گزارش  

 یهانظامطراحی، اجرا و ارزیابی در  باید کنندمی

تا از این طریق   مشارکت مستقیم داشته باشند یاطالعات

های بیشتر نظام اما بتوانند به وظیفه خود عمل کنند

مهندسان رایانه و بدون   لهیوسبه موجود در بازار 

(.  3شود )ای طراحی میمشورت با حسابداران حرفه

و  مدیران  مورد نیازاطالعات مالی برای تهیه ، در نتیجه
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گویی و انجام کنترل، طراحی  پاسخ ضرورتچنین، هم

به حسابداری مناسب اطالعاتی نظام  کارگیریبه و 

 ری ناپذاجتناب ضرورتیای وسیله حسابداران حرفه

 (. 5) است

تعیین عوامل احتمالی مؤثر بر  هدف بااین پژوهش 

بر مبنای حسابداری  اطالعاتی نظام جرایاطراحی و 

  . انجام شده استی ای از متغیرهای حسابدارمجموعه

رسی عوامل مؤثر بر  با بر در این پژوهش ،بنابراین

برای  راهکارهاییاطالعاتی حسابداری،  بهبود نظام

 . شودمی ارائهدر این زمینه  کمبودها رفع

 
 نظری مبانی

 حسابداری   اطالعاتی نظام

ای از نظام اطالعاتی عبارت است از مجموعه

افزار و ها، قواعد، نیروی انسانی، سختها، برنامهروش

ها موجب الگوهای سازمانی که عمل هماهنگ آن

دهی اطالعات و انتقال گردآوری، تمرکز و سازمان 

شود.  می در آیندهکننده آن از تولیدکننده به استفاده

ها عاتی مناسب و کارا در سازمانهای اطالایجاد نظام

دهی، پذیر است که ساختار سازماندر صورتی امکان

مبتنی بر منطق و  ها تقسیم وظایف و گردش کار در آن

 ساختارهای در تغییرچنین، (. هم7باشد ) علم 

 آوریفن  و رقابتی، اقتصاد های، محیطسازمانی

  مدیریت  در تحول و ایجاد تغییر سبب  اطالعات

  بر  شگرفی تأثیر موارد . اینشودمی های اطالعاتینظام 

 کهی طور به ؛دارد های اطالعاتینظامایجاد  فرایند

  بیشتر ، مشارکتهای اطالعاتینظام سریع ایجاد

 انجام زمان شدنایجاد، کوتاه  فرایند در کاربران

 بارز هایاز نمونهو غیره  ترکیبی ابزار از  ، استفادهطرح

های مسه مزیت نظاافزون براین،  (. 8) است آن

حسابداری  العاتیاط م نظا و مطور عابه العاتیاط

وری، بهبود اثربخشی و طور خاص شامل بهبود بهره به

وری زمانی بهرهاست. مزیت رقابتی برای سازمان 

م عاتی بتواند در انجاالاطام یابد که نظارتقاء می

تر کارها مؤثر باشد. به همین تر و دقیقتر، آسانسریع 

م  که نظا شودزمانی حاصل میاثربخشی بهبود ترتیب، 

را قادر به  ت مدیرالعاتی بتواند قبل از وقوع مشکالاط

و با ارائه اطالعات مناسب به   کردهبینی و رفع آن پیش

العاتی برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد اط منظا وسیله 

 نظام اطالعاتی حسابداری به عبارت دیگر، . ( 9) دکن

پردازش  وسیلهبه که است شرکت از عنصری  و مؤلفه

به عنوان  ی رااطالعات ی مالی و غیرمالی،رویدادها

اختیار  در  یحسابدار یخدمات نظام اطالعات

 گیریتصمیم مبنایدهد که می کنندگان قراراستفاده

نظام اطالعاتی این خدمات در  (.11) آنان است 

  اطالعات  و هاگزارش ارائه ضمن ،مناسب حسابداری

  مدیریت  مندتوان بازوی عنوانبه  تواندکارآمد، می

کارگیری این به  زیرا،؛ (10) گیرد قرار توجه مورد

  . (12د )بخششرکت را بهبود می عملکرد، اطالعات

اطالعاتی حسابداری   نظام آن چه در ارتباط با  بنابراین،

   شناخت عوامل احتمالی مؤثر بر آن است. اهمیت دارد

 

 حسابداری یاطالعات نظامبر  مؤثراحتمالی  عوامل
مؤثر بر  یعوامل احتمالبه تشریح برخی از در ادامه 

ی شامل ساختار سازمانی، حسابدار ی اطالعات نظام

 اندازه شرکت، سن شرکت، میزان صادرات،
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 شخصیتی مدیر هایویژگی  نااطمینانی محیطی و

 .شودپرداخته می

  ادبیات  در  ساختاری  های ویژگی  ترین شایع  از  یکی   

(.  13است )  ساختاری  مدیریت، پیوستگی  حسابداری 

که   عنوان کردند  در پژوهشی  حمیدی و همکاران بن 

  شرایط بتوان  یابد که سازمان بهبود می  کارایی  وقتی 

  محیطی  شرایط چنین، در هم . کرد  ی ن ی ب ش ی پ محیطی را 

  بهتری نتایج  عادی و معمول  سازمانی  ساختار  ، نامطمئن 

  سازمانی پیچیده  ساختارهای در  و  داشت  خواهد 

و   توان اطالعات را به نحو بهتری پردازش کرد می 

  های مختلف سازمان بیشتر است وابستگی بین بخش 

از جمله عوامل مؤثر بر   در نتیجه، ساختار سازمانی  . ( 14) 

  یک  ت شرک  اندازه است.  ی حسابدار  ی اطالعات  نظام 

  نظام اطالعاتی حسابداری توضیحی در طراحی  متغیر 

نظام  در ساختار  اصلی است. این متغیر یکی از عوامل 

که ابزار کنترل مدیریت را توضیح و   اطالعاتی است 

فرایند  شرکت،  اندازه  افزایش  (. با 15) کند توجیه می 

  ریزی بودجه  های نظام و  ها هزینه  مربوط به  حسابداری 

تر  ها بزرگ که اندازه شرکت  شود. زمانی می  پیچیده 

  بسیار  دقت  ها، داده  پردازش  در  زیاد  سرعت  نیاز به شود 

  بودن، روز  به  اطالعات،  به  دسترسی   باالی  سرعت  زیاد، 

باال   کیفیت  اطالعات و  الکترونیکی  مبادله  امکان 

تر  رود ابزار کنترل رسمی انتظار می  و  شود احساس می 

  ی اطالعات  نظام متغیر دیگر مؤثر بر  . ( 16)  شود 

و   شرکت  سن  رابطه بین سن شرکت است.  ی حسابدار 

های کمی بررسی  در پژوهش  ی حسابدار  ی اطالعات  نظام 

سن شرکت  زمانی که  ، حال  ن ی ا  با  (. 17) است  شده 

مدیریت رسمی و مکانیکی   های نظام افزایش یابد 

آن   رفتار  ، شرکت  سن  افزایش  با چنین، هم شود. می 

های ابتدایی  در سال به عبارت دیگر، شود. می  رسمی 

که شرکت در مرحله رشد یا کارآفرینی قرار دارد، نیاز  

ای نداشته اما در مراحل تثبیت  به نظام اطالعاتی پیچیده 

ه خواهد  ای را تجرب تر و پیچیده و بلوغ، روابط رسمی 

مرحله   و  در مرحله کارآفرینی  ها شرکت کرد. در واقع، 

  . در مرحله بلوغ هستند دارای روابط غیررسمی رشد 

؛  شود تر و ساختار استاندارد می روابط رسمی  شرکت، 

و با توجه به رقابت   افته ی سود کاهش  ه ی حاش چنین، هم 

  ی ر گی م ی تصم  برای  ی اطالعات  نظام به  از ی ن  د، ی شد  ی تجار 

معمول   های راهبرد  از  یکی  صادرات  (. 18)  است تر بیش 

شدن با  ها برای مواجه و شرکت  است در ورود به بازارها 

نظام   نیازمند ورود به بازار جدید  چالش رقابت در 

هستند. از این رو، صادرات از   اطالعاتی حسابداری 

است   ی حسابدار  ی اطالعات  نظام جمله عوامل مؤثر بر 

خارجی یا صادرات،   های فعالیت  مؤثر  . مدیریت ( 13) 

  که است  مدیریت  کنترل  پیشرفته  های نظام  نیازمند 

  مزایای  از  و  دهد  پاسخ  محلی  های تفاوت  به  تواند می 

برای  ، واقع  در . استفاده کند  جهانی  های فرصت 

  و  رسمی  حسابداری  ی اطالعات  نظام  باید  صادرات 

  برای  مؤثر  حسابداری  اطالعات  ایجاد شود تا  تر پیچیده 

  . ( 17)  شود  فراهم  خارجی  جدید  بازارهای  تسخیر 

  نظام ی محیطی متغیر دیگری است که بر نااطمینان 

شاید یکی از   ی اثرگذار است. حسابدار  ی اطالعات 

  قطعیتنبود  ، محیط  در  های گسترده پژوهش جنبه 

  که شود ی م باعث  محیط  ی نااطمینان ، واقع  در  . است 

به دلیل   (. 19ریزی و کنترل دشوار شود ) مدیریت برنامه 

گیرندگان به دنبال اطالعات  تصمیم  ی محیط  ی نااطمینان 
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ریزی و کنترل  برای برنامه  تر و دقیق  شتر ی ب حسابداری 

قطعیت  نبود  که  ی زمان به عبارت دیگر، (. 20)  هستند 

ی اطالعات نیز افزایش  آور جمع یابد، نیاز به افزایش می 

یط  مح درک در  ی نااطمینان  چنین، هم  (. 21)  یابد می 

(. اگر مدیران  22شود ) منجر به استفاده زیاد از منابع می 

  ینااطمینان  د ن تر ارائه ده اطالعات را در یک دامنه وسیع 

مدیریت   به این معنا که  . تواند کاهش یابد ی م  محیط 

  رابطه  موقع به با در دسترس بودن اطالعات کافی و  مؤثر 

  نظام تواند های شخصیتی مدیر نیز می ویژگی  (. 23)  دارد 

  چرا که را تحت تأثیر قرار دهد.  ی حسابدار  ی اطالعات 

  های اطالعاتی نظام مهمی بر طراحی  بسیار  یر تأث مدیر 

بازیگر غالب در طراحی   او را  که  ی طور  به  ؛ دارد 

اطالعاتی   چنین، نظام . هم دانند ی م  های اطالعاتی نظام 

عاتی مدیریت  ال اط  نظام حسابداری به عنوان بخشی از 

.  دهد را به مدیریت ارائه می  اطالعات بیشترین 

چون  شخصیتی مدیر اغلب با متغیرهایی هم  های یژگی و 

 (. 24)   شود ی م   یری گ اندازه تجربه و آموزش  سن،  

 

 پژوهش  پیشینه
که پرداخت  ی عوامل  ییشناسا ربل در پژوهشی بهغ

کوچک  عیدر صنا نظام اطالعاتی حسابداری یطراح

های اطالعات،  ویژگی  قی از طرتونس را و متوسط 

رسمیت تحت تأثیر درجه  ت ویر یمد ی ابزار حسابدار

ی نشان داد که طراح وی نتایج پژوهش . دهدقرار می

 یعوامل متعددتأثیر نظام اطالعاتی حسابداری تحت 

های روش و شامل اندازه شرکت، ساختار سازمانی

چنین، روابط دارد. هم قرارحسابداری مدیریت 

درجه رسمیت و  دار و مثبتی بین اندازه شرکت،نیمع

  یاطالعات های نظامویژگی  با ساختار سازمانی

 (. 24وجود دارد )حسابداری 

  ها چالش  و  ها در پژوهشی فرصت  آلز و  واسارهلی 

  اقتصاد  بستر  در  اطالعاتی حسابداری نظام   پژوهش  برای 

را   سنتی  حسابداری  گزارشگری  الگوی  و  کنونی 

های  نظام  به  مربوط  های پژوهشی سؤال  بررسی کرده و 

اقتصاد   در  حسابداری و  تجاری، بیمه  اطالعاتی 

  نشان داد کردند. نتایج پژوهش آنان  تعیین  را  بنگالدش 

  و کنندگان اداره  شناسایی  کنونی،  در اقتصاد  که 

  ایجاد  را  اطالعاتی  جدید  ساختارهای  تجاری  کارهای 

  اطالعاتی حسابداری  نظام  پژوهش در مورد  . کند می 

  است تا جدید  گزارشگری  ساختارهای  توسعه  مند نیاز 

  ارتباط برقرار واقعی  اقتصاد  تحوالت  با  بتوان  تر سریع 

  امور کننده ترسیم  های الگوواره  شکاف بین  کرد و 

  در  را  حسابداری  نهفته  های فرض پیش  و  تجاری 

  یتوسعه ساختارها  با چنین، هم داد.  پوشش  نقطه  چندین 

  و  گذاران سرمایه  نیازهای  د ی جد  ی گزارشگر 

  پژوهشگران  توان شود و می می  برآورده  گذاران قانون 

  موقعیت به  را  نظام اطالعاتی حسابداری  حوزه  در 

  در  و  پذیرفته  را  تغییر آنان که  . با این معنا ند رسا  باالتری 

  نی پژوهشگران ا  که  کنند  تأکید  نقشی  بر  کنونی  اقتصاد 

کند  می  خارج  حسابداری  در  سنتی  جایگاه  از  را حوزه 

 (25 .) 

در پژوهشی به  جوریابیو اعتمادی  خواجوی

اطالعاتی   موفق نظام اجرای  بر مؤثر عوامل بررسی

 بورس در  شدهپذیرفتههای شرکت  در  حسابداری

تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان  بهادار اوراق 

و  مدیریتی هایراهبردانسانی،  منابع که داد
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 اجرای بر یحسابدار ی اطالعات نظام فنیهای ویژگی 

 اثر قابل توجهی دارد حسابداری تیاطالعا نظام موفق

(26 .) 

 ارزیابیو همکاران در پژوهشی به  پوریعل

 اری پرداختند. نتایج پژوهش آنانحسابد افزارهاینرم 

 دارای باید اطالعاتی حسابداری نظام یک که نشان داد

  پذیری، کنترلسازگاری، انعطاف لقبی از هاییویژگی 

 ساختار و عمومی، آموزش هایداخلی، ویژگی

 چونی همهایویژگیچنین، هم  .باشد یدهگزارش 

 و ساختار نظامآموزش نیروی انسانی پذیری، فانعطا

اصلی یک نظام اطالعاتی مناسب  اطالعاتی، از اجزای

 (. 27)است 

و هدایت نشان داد که  پژوهش شورورزی نتایج

وجود نظام اطالعاتی مناسب، یکپارچه و استاندارد در 

تواند باعث افزایش کیفیت ها میبیمارستان 

 (. 28گزارشگری مالی شود )

 

 پژوهش هایفرضیه 
 هایفرضیه  ،پیشینه پژوهشبر اساس مبانی نظری و 

 : پژوهش به شرح زیر تدوین شد 

  ی حسابدار یهاروش  بر  صادراتمیزان : 1 فرضیه

 دارد. داریمعنیمثبت و  ثیرتأ تی ریمد

یر مثبت تأث: میزان صادرات بر درجه رسمیت 2 فرضیه

 دارد. داریمعنیو 

یر مثبت و تأثاندازه شرکت بر درجه رسمیت : 3 فرضیه

 دارد. داریمعنی

های حسابداری  روش: اندازه شرکت بر 4 فرضیه

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث مدیریت

یر مثبت و تأثسن شرکت بر درجه رسمیت : 5 فرضیه

 دارد. داریمعنی

یر مثبت تأثساختار سازمانی بر درجه رسمیت : 6 فرضیه

 دارد. داریمعنیو 

های اطالعات  ساختار سازمانی بر ویژگی : 7 فرضیه

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث

های اطالعات  بر ویژگی  محیطی ینااطمینان: 8 فرضیه

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث

یر  تأثبر درجه رسمیت  محیطی ینااطمینان: 9 فرضیه

 دارد. داریمعنیمثبت و 

 یهاروشمدیر بر  شخصیتی های: ویژگی10 فرضیه

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث تیر ی مد یحسابدار

های مدیر بر ویژگی شخصیتی هایویژگی: 11 فرضیه

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثاطالعات 

بیان شد شکل شماره  نیا از شیپبا توجه به آن چه 

 دهد.الگوی مفهومی پژوهش را نشان می 1

 

 روش پژوهش

 

  نظر از  و  کاربردی هدف،  منظر  از  حاضر  پژوهش 

  مورد های است. روش  ماهیت، توصیفی پیمایشی 

اطالعات   آوری پژوهش برای جمع  این  در  استفاده 

در این  . است  میدانی  ای و کتابخانه  های روش  شامل 

ربل  غ  نامه ها از پرسش آوری داده پژوهش برای جمع 

از طریق الگوسازی  پژوهش  ی ها ه ی فرض ( استفاده و 24) 

  و  16نسخه  SPSS ی افزارها معادالت ساختاری و نرم 

Smart Pls  های  گزاره چنین، آزمون شد. هم  3نسخه

های  فرضیه  پژوهش برای در راستای نامه پرسش 
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 : الگوی مفهومی پژوهش1شكل 

 

  شده است. بودن چندین بار اصالح و بازنگری پژوهش 

  سؤال  6 . است  دو قسمت  شامل این پژوهش  نامه پرسش 

شناختی  های جمعیت گی به بررسی ویژ  ، اول  ش خ ب 

  و شامل سن، جنسیت، سطح تحصیالت  جامعه آماری 

)درصد صادرات نسبت به گردش مالی   صادرات 

  صصی خ های ت به گزاره  ش دوم خ ب  . پردازد می  شرکت( 

گزاره در   36شامل پژوهش اختصاص دارد. این بخش 

  کرت ی ل ای  طیف پنج گزینه بر اساس    است که گروه    پنج 

یکی از   ب ا خ تواند با انت گو می . پاسخ ه است شد  تدوین 

الف، میزان  خ م  کاماًلموافق تا  کاماًلاز  ی ها گزینه 

  بررسی برای الفت خود را ابراز کند. خ موافقت یا م 

یعنی   ت های پژوهش از نمره میانگین طیف لیکر فرضیه 

 . استفاده شد   3عدد  

 
 نامهپرسش  پایایی و روایی

از معیار میانگین  گرا همبرای بررسی روایی 

بین هر سازه با  شدهگذاشتهواریانس به اشتراک 

فورنل و  نظر ازاست.  شده استفادههای خود شاخص

میانگین واریانس به اشتراک مقدار  (29) الرکر

قابل قبولی را  یگراهمروایی  5/0باالی  شدهگذاشته

مقدار باالی ( 30)دهد و مگنر و همکاران نشان می

میانگین واریانس به اشتراک به باال را برای  4/0

های  روش  
حسابداری 

 مدیریت

 میزان صادرات 

های ویژگی
 اطالعات

 اندازه شرکت

 درجه رسمیت

 1فرضیه 

 4فرضیه  

 

 2فرضیه 

 
 5فرضیه 

 

 3فرضیه 

 

 9فرضیه 

   

 7فرضیه 

   

 6فرضیه 

   

 شرکت سن

  ساختار سازمانی

نااطمینانی  
  محیطی

های ویژگی
  شخصیتی مدیر

 8فرضیه 

   
 10فرضیه 

   
 11فرضیه 
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مقادیر  1 شماره جدولاند. کافی دانسته شدهگذاشته

الگوهای مشترک را برای  واریانس میانگین

  که در جدول  طورهمان دهد.نشان می گیریاندازه 

مشترک   واریانس ارائه شده است میانگین مزبور

توان بیان ، میجهینت در. ست ا  4/0ها باالی تمامی سازه 

مناسبی  یهمبستگ خودهای ها با شاخص کرد که سازه 

گیری از روایی  ، الگوهای اندازه گرید عبارت بهدارد. 

 . برخوردار است گراهم

از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد   پایایی متغیرها 

حاکی از پایایی درونی مناسب   0/ 7که مقدار باالی 

آلفای کرونباخ و   مقادیر  2بود. جدول شماره  ها آن 

که در جدول   طور همان دهد. پایایی ترکیبی را نشان می 

  مزبور مشخص است مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی 

است.  قبول قابل گیری ترکیبی برای الگوهای اندازه 

 گیریالگوهای اندازه  برای  مشترک واریانس مقادیر میانگین :1جدول 

 متغیر مشترک واریانس میانگین
 ساختار سازمانی 0/ 44
 اندازه شرکت 1

 سن شرکت 1
 میزان صادرات 1

 محیطی ینااطمینان 0/ 62

 های شخصیتی مدیر یژگیو 0/ 49
 درجه رسمیت 0/ 43

 های اطالعاتویژگی 0/ 41

 تیریمد یحسابدار یهاروش 4/0

 
 گیریالگوهای اندازه برای ترکیبی پایایی و کرونباخ یآلفا: مقادیر 2جدول 

 متغیر کرونباخ آلفای  ترکیبی پایایی
 ساختار سازمانی 0/ 88 0/ 89
 اندازه شرکت 0/ 87 9/0

 سن شرکت 8/0 0/ 85
 میزان صادرات 0/ 72 0/ 83

 ی محیطینااطمینان 0/ 69 7/0

 های شخصیتی مدیر یژگیو 0/ 84 0/ 91
 درجه رسمیت 0/ 71 0/ 76

 های اطالعاتویژگی 0/ 83 0/ 87

 تیریمد یحسابدار یهاروش 0/ 73 0/ 79
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 پژوهش  نمونه و آماری جامعه

 شرکت 32 حسابدارانرا  پژوهش آماری جامعه

در سال  فارس و یزد هایاستانمستقر در صنایع غذایی 

تعداد حسابداران مشغول به کار  .دهدتشکیل می 1396

نفر  450های موضوع جامعه آماری برابر با در شرکت 

نفر  207تعداد نمونه رابطه کوکران با استفاده از بود. 

به به دست آمد. ( %5)با در نظر گرفتن سطح خطای 

ها به نامهبرخی از پرسش  شتاحتمال دا کهدلیل این 

نامه پرسشعدد  260تعداد طور کامل پاسخ داده نشود 

های انجام شده تعداد با پیگیری سرانجام،  توزیع شد.

شد.   دهندگان تکمیلپاسخ لهی وسبه نامهپرسش  250

 از هانامهبرای توزیع پرسش  پژوهشدر گفتنی است 

 . استفاده شده است در دسترسگیری روش نمونه 

 

 متغیرهای پژوهش
شرکت،   پژوهش میزان صادرات، اندازه این در

و  محیطی ینااطمینانشرکت، ساختار سازمانی،  سن

مستقل  هایمتغیر عنوانبه مدیر شخصیتی های ویژگی

و  ، درجه رسمیت تی ری مد یحسابدار یهاروش و 

متغیرهای وابسته در نظر  عنوانبه های اطالعاتی ویژگی

 . است شده گرفته

 

 ها یافته

 
 دهندگانشناختی پاسخاطالعات جمعیت

در  دهندگانپاسخ یشناختتیاطالعات جمع 

که در این  ورطهمانارائه شده است.  3 جدول شماره

دهندگان از پاسخ %64است، جدول نشان داده شده 

دارای تحصیالت تکمیلی   %74هستند.  زن %36 مرد و

بنابراین،  سال سن دارند.  30ها بیشتر از از آن   %78و 

گویی به دهندگان شرایط الزم برای پاسخپاسخ

 اند. داشتهنامه را های پرسشسؤال 
 

 دهندگانپاسخ یشناختتیاطالعات جمع: 3جدول 

 درصد تعداد زیر گروه متغیر

 جنسیت
 64 160 مرد

 36 90 زن

سطح 

 تحصیالت

 26 65 کارشناسی

 18 45 کارشناسی ارشد

 56 140 دکتری

 گروه سنی

 22 55 30تر از کم

 18 45 35تا  31

 48 120 40تا  36

 12 30 40از  تربیش
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 هاداده توزیع نحوه

توزیع متغیرها از   نرمال بودن بررسی برای 

استفاده شده است.   نوف و ر ی اسم -روف کلموگ  آزمون 

  4در جدول شماره متغیرها  همه برای آزمون این  نتایج 

  آزمون  یک عنوان به  آزمون  این . نشان داده شده است 

  این  اساس  است.  کمی  های داده  برای  توزیع  تطابق 

شده  مشاهده  نسبی  تجمعی  فراوانی  بین  اختالف  بر  روش 

  صفر  فرض . است  صفر  فرض  تحت  انتظار  مورد  مقدار  با 

نرمال   توزیع  دارای شده انتخاب  نمونه  که  کند بیان می 

  برای  رونوف ی اسم -کلموگروف  آزمون چنین، هم . است 

  مجموعه  در  مقادیر  تجمعی  های احتمال  توزیع،  تطابق 

  یک  در  مقادیر  همان  تجمعی  های احتمال  با  را  ها داده 

  آن اختالف  اگر . کند می  مقایسه  خاص  نظری  توزیع 

داد   خواهد  نشان  آزمون  این  باشد،  بزرگ  کافی قدر به 

  تطابقنظر  مورد  نظری  های یع توز  از  یکی  با ها که داده 

  % 5از  تر کم  داری سطح معنی  اگر  آزمون  این  در . ندارد 

توزیع   به این معنا که ؛ شود می  رد  صفر  فرض  باشد 

  4 شماره  جدول در که  طور همان  . نرمال نیست  ها داده 

متغیر درجه   داری ی تنها سطح معن  شده است  مشخص 

رسمیت از سطح خطای آزمون باالتر است و توزیع  

 یست. ن نرمال    ها سایر متغیر 

، tداری پژوهش از معنی هاییهفرض آزمونبرای 

ها سازه بین رابطه سنجش برای معیار ترین که ابتدایی

  دراستفاده شده است.  ،در الگوی ساختاری است

 -1/ 96+ و 1/ 96مقدار این اعداد در بازه  کهی صورت

ها و تأیید  قرار نگیرد نشان از صحت رابطه بین سازه

دارد. از معیار  %5های پژوهش در سطح خطای فرضیه 

بینی مجذور ضریب مسیر برای بررسی قدرت پیش

شود.  است که در ادامه تشریح می شده استفادهالگو 

ستقل بر متغیر وابسته دهنده تأثیر متغیر ماین معیار نشان

مجذور ضریب مسیر  واقع دراست. ضریب تعیین 

تر باشد، نشان از برازش است. هر چه این مقدار بزرگ 

 

 پژوهش ی رهایمربوط به متغ رونوفیاسم-کلموگروفآزمون : 4جدول 

 ی دارمعنی آماره  متغیر

 004/0 1/ 78 ساختار سازمانی

 001/0 6/ 49 اندازه شرکت

 001/0 4/ 07 سن شرکت

 001/0 6/ 46 میزان صادرات

 001/0 2/ 27 ی محیطینااطمینان

 001/0 2/ 26 شخصیتی مدیر  هایویژگی

 056/0 1/ 34 درجه رسمیت

 033/0 1/ 43 های اطالعاتویژگی

 006/0 1/ 69 تیریمد یحسابدار یهاروش
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،  0/ 19سه مقدار در پژوهشی ( 31)  دارد. چین  الگو بهتر 

  مقدار مالک برای مقادیر  عنوان به را  0/ 67و  0/ 33

کند.  معرفی می ضعیف، متوسط و قوی ضریب تعیین 

  . دهد شدت رابطه میان متغیرها را نشان می  2 شماره  شکل 

شده است مقادیر   مشخص طور که در این شکل همان 

  ی ها روش تعیین مربوط به متغیرهای وابسته ضریب 

های  ، درجه رسمیت و ویژگی ت ی ر ی مد  ی حسابدار 

است    0/ 499و    0/ 367،  0/ 086اطالعات، به ترتیب، برابر با  

های  بر خالف درجه رسمیت و ویژگی دهد که نشان می 

های حسابداری  اطالعات، متغیرهای مؤثر بر روش 

را   آن ز واریانس ی ا توجه قابل تواند مقدار نمی  مدیریت 

، میزان صادرات، اندازه شرکت  وجود   ن ی ا   با بینی کند.  پیش 

و سن شرکت به مقدار متوسطی واریانس متغیر درجه  

محیطی به مقدار   نااطمینان رسمیت و ساختار سازمانی و 

بینی  های اطالعات را پیش متوسطی واریانس ویژگی 

 کند. می 

 

 اندازه اثر 

و  15/0، 0/ 02و بیلی در پژوهشی سه مقدار  کوهن

را، به ترتیب، نشان از اندازه تأثیر کوچک،  0/ 35

متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر معرفی 

الگو در  های(. شدت رابطه میان سازه 32اند )کرده 

طور که در نشان داده شده است. همان  5جدول شماره 

تنها ساختار سازمانی بر   این جدول مشخص شده است

های اطالعات تأثیر بزرگی دارد و اندازه  ویژگی 

های شخصیتی شرکت بر درجه رسمیت و ویژگی 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مقادیر ضریب تعیین الگوسازی معادالت ساختاری پژوهش2شكل 

های روش
حسابداری 

 مدیریت

 میزان صادرات 

های ویژگی
 اطالعات

 اندازه شرکت

 درجه رسمیت

284/-  

903/3  

038/-  

0845/0  

161/-  

993/2  

 128/0 

539/2 

 047/-  

107/1  

375/0 

324/6   

326/0 

734/5   

R2=0/499 

R2=0/086 

R2=0/367 

 شرکت سن

  ساختار سازمانی

نااطمینانی  
  محیطی

های ویژگی
  شخصیتی مدیر

562/0 

165/10   295/0 

484/4   

85/- 

766/1   

 02/0 

368/0 
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های  ویژگیو  تی ریمد یحسابدار یهاروش مدیر بر 

 تأثیری ندارد.  اطالعات
 

 بینی الگوقدرت پیش 
ها در یک الگوی ساختاری به منظور این که سازه

های یکدیگر گذاشته و بتواند تأثیر کافی بر شاخص

ها ها تأیید شود الزم است روابط بین سازه فرضیه 

)ضعیف(،  02/0یف شده باشد. معیار تعردرستی به

شدت قدرت   عنوانبه)قوی(  0/ 35)متوسط( و  0/ 15

زا معرفی های درون بینی الگو در مورد سازهپیش

نشان داده  6طور که در جدول شماره شود. همان می

بینی شده است تقریباً متغیرهای مستقل قدرت پیش

و  تیر ی مد یحسابدار یهاروشضعیفی از متغیرهای 

بینی درجه رسمیت دارد اما این متغیرها قدرت پیش

 های اطالعات دارد. متوسطی از متغیر ویژگی 

های اندازه شرکت و ویژگی  کهن ی ابا توجه به 

 یهاروشکدام از متغیرهای شخصیتی مدیر بر هیچ

های ، درجه رسمیت و ویژگیتیری مد  یحسابدار

هش را توان الگوی نهایی پژواطالعات تأثیر ندارد، می

 ترسیم کرد.  3صورت شکل شماره به

ی پژوهش در هافرضیهخالصه نتایج آزمون 

 ارائه شده است.   7جدول شماره 

 
 

 
 یکنندگینیبشیپ تیفیک: 6جدول 

 2Qآماره   متغیر

 01/0 تیریمد یحسابدار یهاروش

 13/0 درجه رسمیت

  16/0 های اطالعاتویژگی
 

 اندازه اثر :5جدول 

 شدت اثر 2fآماره   مسیر

 کوچک 05/0 تیریمد یحسابدار یهاروش  برمیزان صادرات اثر 

 کوچک 03/0 درجه رسمیتاثر میزان صادرات بر 

 تأثیربی 001/0 اثر اندازه شرکت بر درجه رسمیت

 تأثیربی 001/0 های اطالعاتاثر اندازه شرکت بر ویژگی

 کوچک 03/0 سن شرکت بر درجه رسمیت اثر

 متوسط 15/0 اثر ساختار سازمانی بر درجه رسمیت

 بزرگ 58/0 های اطالعاتاثر ساختار سازمانی بر ویژگی

 کوچک 14/0 های اطالعاتی محیطی بر ویژگینااطمیناناثر 

 متوسط 2/0 ی محیطی بر درجه رسمیتنااطمیناناثر 

 تأثیریب 01/0 تیریمد یحسابدار یهاروش های شخصیتی مدیر بریژگیاثر و

 تأثیریب 01/0 های اطالعاتی مدیر بر ویژگیتیشخص یهایژگیواثر 
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 نهایی پژوهش الگوی :3 شكل

 

 
 ی ریگجه ینت

 
نتایج حاصل از برازش الگوی مفهومی پژوهش نشان  

  یحسابدار یهاروش بر  داد که میزان صادرات

ادبیات نظری  با راستاهم. داری دارداثر معنی تی ریمد

بر  صادراتمیزان مربوط به پژوهش حاضر، متغیر 

 دارد مستقیمتأثیر  تیر ی مد یحسابدار یهاروش متغیر 

، موجب ارتقاء افزایش صادراتآن،  تبعبهو 

با  این نتایج. شودیم ت ی ریمد یحسابدار یهاروش 

 است.  همسو ( 23) رثلو عبدالکراد و نتایج پژوهش

 مؤثر استمیزان صادرات بر درجه رسمیت  چنین،هم

های و ویژگی اندازه شرکت بر درجه رسمیت اما

نتایج  دارد. ن یداریمعنمثبت و  ر یتأث اطالعات

ازه شرکت و درجه دان نهیزم در شدهانجامهای پژوهش

 هافرضیهآزمون : خالصه نتایج 7جدول 

 نتیجه ضریب مسیر tآزمون  فرضیه

 دییتأ ( 0284/0) 903/3 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث تیریمد یحسابدار یهاروش  میزان صادرات بر

 دییتأ (016/0) 993/2 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثمیزان صادرات بر درجه رسمیت 

 رد (047/0) 107/1 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثاندازه شرکت بر درجه رسمیت 

 رد (038/0) / 0845 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث های حسابداری مدیریتروش اندازه شرکت بر 

 دییتأ 128/0 539/2 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثسن شرکت بر درجه رسمیت 

 دییتأ 326/0 734/5 دارد.  داریمعنییر مثبت و تأثساختار سازمانی بر درجه رسمیت 

 دییتأ 562/0 165/10 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثهای اطالعات ساختار سازمانی بر ویژگی

 دییتأ 295/0 484/4 داری دارد.یر مثبت و معنیتأثهای اطالعات ی محیطی بر ویژگینااطمینان

 دییتأ 375/0 324/6 داری دارد. یر مثبت و معنیتأثی محیطی بر درجه رسمیت نااطمینان

 رد 02/0 368/0 دارد. داریمعنییر مثبت و تأث تیریمد یحسابدار یهاروش مدیر بر شخصیتی هایویژگی

 رد (085/0) 766/1 دارد.  داریمعنییر مثبت و تأثهای اطالعات مدیر بر ویژگی شخصیتی هایویژگی

 میزان صادرات

 سن شرکت

 ساختار سازمانی

 نااطمینانی محیطی

 تیریمد یحسابدار یهاروش

 درجه رسمیت

 های اطالعاتویژگی
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  اندازه  افزایش که با دهدمینشان ( 16-24)رسمیت 

این  .تر شودرود ابزار کنترل رسمیانتظار میشرکت، 

و ( 16) کریست و بوریتی هابا نتایج پژوهشنتایج 

با توجه به ادبیات نظری   همسو است.( 24ربل )غ

سن  که  رودمیوهش حاضر، انتظار مربوط به پژ

 داشته باشد و مستقیمتأثیر درجه رسمیت  بر شرکت

پژوهش نشان   الگوی مفهومینتایج حاصل از برازش 

.  گذار استتأثیرسن شرکت بر درجه رسمیت داد که 

(  15)و همکاران  هبونچ نتایج پژوهش با  این نتایج

مغایرت نتایج پژوهش حاضر با نتایج  علت مغایر است.

( ممکن است ناشی از 15و همکاران ) هپژوهش بونچ

  . های فرهنگی باشدبر ویژگی پژوهش آنانکید تأ

یر  تأث رسمیتساختار سازمانی بر درجه افزون براین، 

  این نتایج با نتایج پژوهش  دارد. داریمعنیمثبت و 

با توجه به ادبیات نظری   ( همسو است.24)ربل غ

ساختار که  رودمیمربوط به پژوهش حاضر، انتظار 

.  داشته باشد مستقیمتأثیر درجه رسمیت  بر یسازمان

ساختار سازمانی  حاکی از آن است کهپژوهش نتایج 

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثهای اطالعات بر ویژگی 

بر  .( همسو است24)ربل غنتایج پژوهش با  نتایجاین 

بر  محیطی ینااطمینان پژوهشاین نتایج اساس 

 دارد. داریمعنییر مثبت و تأثهای اطالعات ویژگی 

( مغایر 19)  همکاران و پژوهش حامد نتایج با نتایجاین 

مغایرت نتایج پژوهش حاضر با نتایج علت  است.

 ( ممکن است ناشی از19حامد و همکاران ) پژوهش

های مورد تفاوت در ساختار سازمانی بیمارستان

صنایع غذایی مورد مطالعه  آنان و در پژوهش بررسی

بر   محیطی ینااطمینان چنین،هم  در این پژوهش باشد؛

مبتنی بر  دارد. داریمعنییر مثبت و تأثدرجه رسمیت 

توان عنوان کرد که نتایج پژوهش حاضر می

 ی حسابدار یهاروش مدیر بر شخصیتی های ویژگی 

دارد اما بر متغیر  داریمعنییر مثبت و تأث تی ریمد

ج با این نتای .داری ندارداطالعات اثر معنی هایویژگی 

( همسو و با 14همکاران ) و حمیدیبن  نتایج پژوهش

علت مغایرت  مغایر است. (24) ربل غنتایج پژوهش 

( 24ربل )غنتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

   باشد.جامعه آماری  بودنتواند ناشی از متفاوتمی

در شرایط کنونی  این که  گرفتنبا در نظر 

وجود دارد و  های اقتصادیزیادی در بنگاه ینااطمینان

 حسابداری  اطالعاتی نظام به اننیاز مدیراین موضوع 

مبانی کند )بر اساس می روز بیشتر روزبهرا  مناسب

طراحان  به های پژوهش(نتایج آزمون فرضیهنظری و 

برای طراحی  شود توصیه میاطالعاتی حسابداری  نظام

متغیرهای  ،اطالعاتی حسابداری مناسب ظامو اجرای ن

مؤثر مشخص شده در پژوهش حاضر را مد نظر قرار 

در واقع، مطابق با نتایج پژوهش حاضر با   .دهند

شرکت،   سنتر شدن ، طوالنیصادرات زانیمافزایش 

تغییرات در ساختار سازمانی و به وجود آمدن 

و  تر نیازهای اطالعاتی مدیر پیچیده نااطمینانی محیطی 

شرایط پیشنهاد شود؛ از این رو، در این تر میگسترده

روز و اطالعاتی حسابداری به  شود از نظاممی

تری استفاده شود تا اطالعات الزم و کافی مناسب

گیری مدیر تهیه و به وی ارائه شود. انتظار برای تصمیم 

  در  حسابداری مناسب ی استقرار نظام اطالعاترود می

نیازهای اطالعاتی گوی پاسخکه بتواند  ،هاشرکت

شرکت و   سنناشی از افزایش میزان صادرات و 
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نااطمینانی   دتغییر ساختار سازمانی و ایجاچنین هم

افزایش میزان تمرکز در  موجب ،باشدمحیطی 

گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان تصمیم 

رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش 

 شود.  مراتب سازمانی سلسله

 که در شودمی پیشنهاد به پژوهشگران آینده 

 نظام موفقیت  بر تأثیرگذار متغیرهای پژوهشی

 چند هایفن از ادهاستف با را اطالعاتی حسابداری

  توانند میپژوهشگران  چنین،هم .کنند بندیرتبه معیاره

  نظام اطالعاتی  موفقیت بر تأثیرگذار متغیرهای

  در ایران را بررسی و آن را با سایر   حسابداری

 گفتنی است پژوهش حاضر با  .کشورها مقایسه کنند

 محدودیت خاصی مواجه نبوده است. 
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