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 چکیده

 های اقتضایی مرتبط به خود است.کنترل ظور اثربخشی و کارآیی، نیازمندهای مختلف هر سازمان، به منبخش مقدمه:

در   با مدیرانحسابداران ای حرفه تعامل تواند درکه میاست  یحسابدار ینظام اطالعاتها استفاده از از جمله این کنترل

و ابداری کارکنان حس انتظارهای و شناخت متقابل کارکردها ،بنابراین گیری مدیران مؤثر واقع شود. فرایند تصمیم

 کند.های سازمان مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد میدر راستای تحقق هدف مدیران سطوح مختلف از یکدیگر

آماری پژوهش پیمایشی است. جامعه-توصیفیز نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، اپژوهش حاضر  : روش پژوهش 

، رؤسای واحدهای تابعه و کارشناسان مسئول مالی مدیر مالی  ، معاونان، مدیر مالیمعاونان دانشگاهشامل رئیس دانشگاه،  

ای مؤثر بر زمینهاست. در این پژوهش عوامل پیش  نفر  133پزشکی مشهد به تعداد  در ادارات و واحدهای دانشگاه علوم  

 شاخص انتخاب شد.  8عامل در قالب   62و با استفاده از نظر گروه خبرگان به تعداد    شناساییهای پیشین،  اساس پژوهش 

 شد. و اجرا مراتبی طراحی ها به روش تحلیل سسلهزوجی شاخص برای مقایسه نامهپرسش سپس، ابزار 

نسبت به  « هابهبود مستمر اطالعات و گزارش» و  « هااطالعات و گزارش کیفیت » های شاخص هاآزمودنی از نظر  ها: يافته 

کردن نیازهای اطالعاتی در برآورده حسابداری    اطالعاتی نظام  کفایت  »های  شاخص  و   دارد اهمیت بیشتری  ها  سایر شاخص 

 ی دارد.تر اهمیت کم ها  نسبت به سایر شاخص   « حسابداری ی نظام اطالعات های  آگاهی مدیران از نقش و قابلیت» و    « مدیران 

نظام نقاط قوت  « اهگزارش و اطالعات مستمر بهبود» و« هااطالعات و گزارش تی ف یک» هایشاخص : گیرینتیجه

ها بوده و به دلیل ماهیت اطالعات و گزارشمستمر بر تهیه  که نیازمند نظارت دانشگاه است یحسابدار یاطالعات

در  یحسابدار ینظام اطالعات تیکفا» هایشاخص چنین،است. همهمراه  توجهگی قابلپیچید با پزشکیهای فعالیت

جمله  از « یحسابدار ینظام اطالعات هایتی از نقش و قابل رانیمد یآگاه»و  « رانیمد یاطالعات یازهانی  کردنبرآورده 

به های داخلی مربوط از طریق ایجاد کنترلی حسابدار ینظام اطالعاتارزیابی و تقویت ، بنابراین است.  آننقاط ضعف 

 ی نظام اطالعاتبرای آگاهی بیشتر آنان در زمینه روزرسانی اطالعات مدیران ه بو  رانیمد یاطالعات یازهامنظور تأمین نی 

 .ضرورت دارد یحسابدار

 .نظام اطالعاتی حسابداریکنترل داخلی، گیری، اطالعات حسابداری، تصمیم:  های کلیدی واژه 
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 مقدمه

 
لحظه به لحظه رقابت جهانی و تغییرات  افزایش 

های جدیدی را آوری پردازش اطالعات، چالش فن 

که در  ایجاد کرده استبرای حسابداران و مدیرانی 

نظارت بر معیارهای  چنین،استمرار و هم واجرا قبال 

. کیفیت اطالعات ازمان مسئولیت دارندکنترل داخلی س

تی فرآیند نظام اطالعادر چنین وضعیتی نقش 

کیفیت ، بنابراین . سازدبیشتر نمایان میرا حسابداری 

حیاتی برای تمام فرآیندهای  موضوعی ،اطالعات

 گیری درتصمیم  بر  ملیتأتأثیر قابل    کهحسابداری است  

جا  از آن ،افزون براین . های سازمان داردفعالیت مورد

 های متعددسبب ایجاد سازمان تنوع نیازهای جامعهکه 

 ومنطقی افراد ی هاگویی به خواستهبرای پاسخ

ها و باعث گسترش فعالیت هافعالیتشدن تخصصی

با محدودیت  کهاست شده  ییهاسازمانکاری حیطه

 رو هستند، استفادهه)مالی، انسانی و تجهیزات( روب  منابع

بهینه از این منابع، از وظایف خطیر مدیریت به شمار 

در چنین شرایطی است که اهمیت وجود  .رودمی

و  ء گیری، قابل اتکااطالعاتی که مربوط، قابل اندازه

گیری ترین ابزار تصمیمقابل مقایسه باشد، به عنوان مهم

 . بخش مهمی از این اطالعاتدشوبه خوبی احساس می

 نظام شود.به وسیله نظام اطالعاتی حسابداری تهیه می

 دو منطقی تقاطع محل توانمی را حسابداری اطالعاتی

 مدیریت یاطالعاتنظام  و حسابداری موضوع گسترده

 توجه  است،  مشتركاین دو موضوع    در  چه  آن  دانست.

 اطالعات ارائه شامل که (1) است اطالعات به محوری

 برای اطالعات قانونی و ارائه نیازهای و عملیات برای

  .(2) شودمیمدیریت گیری تصمیم

مدیران برای اتخاذ تصمیم مناسب به اطالعات مالی 

منجر به  های آنانتصمیمبیشتر نیازمند هستند و نتیجه 

. تهیه و پردازش این شودمیتوجه قابل مالیآثار 

 نظام اطالعاتی حسابداریمستلزم وجود یك  اطالعات

. (3) استاقتصادی  کارآمد، اثربخش و با صرفه

و نتایج مورد انتظار  هاهدفدستیابی به طور، همین 

اجرای   ای در هر سازمان، بیش از هر چیز به نحوهبودجه

نظام بستگی دارد و این خود مستلزم داشتن یك    بودجه

نظام . در این است مناسبحسابداری  اطالعاتی

های الزم و مقرون به کنترل حسابداری باید اطالعاتی

تجزیه و  امکانو  شودها انجام در جریان فعالیت صرفه

 باشدکرد با بودجه به سادگی میسر  عمل تحلیل و مقایسه

اطالعاتی حسابداری در  نظامچنین، هم. (4)

 بندیثبت و طبقههای دولتی باید امکان سازمان

عملیات  وضعیت مالی و نتیجه ارائه مالی و هایفعالیت

مالی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق استانداردهای 

 نظام  ،بنابراین .  (5)  دکن فراهم    بخش عمومی  حسابداری

 مبتنیباید  پیچیده نظامی به عنوان حسابداری یاطالعات

 و فرآیندها و اطالعات آوریفن  هایقابلیت بر

 .  (6) باشد حسابداری پیشرفته هایروش

 های بهداشتی و درمانیفعالیت حجم گستردگی

ها و به دلیل تنوع هدف ،کهعلوم پزشکی  هایدانشگاه

در   مهمینقش  است  م با تفاوت ساختاری  أتوها،  فعالیت

چنین، هم. داردبهداشت و درمان جامعه  رشد و توسعه

در زمینه تحول سالمت در  اخیرغییر و تحوالت ت

اهمیت درستی و  یعلوم پزشک هایدانشگاه

بودن اطالعات نظام اطالعاتی حسابداری در امر هنگامبه
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را  هاگیری مدیران برای انجام رسالت دانشگاهتصمیم

استقرار طرح تحول  دهد. این تحوالت شاملنشان می

مند کردن که با هدفاست    1393در سال  نظام سالمت  

همراه بوده و به  دولت اجرایی یارانه بخش دوم برنامه

 کشور به بودجه افزودهاز مالیات ارزش %1 موجب آن

روستایی تعلق  پزشك خانواده و بیمه اعتباری برنامه

سر به سری  نزدیکی به نقطه افزون براین، .گرفته است

موضوع  دانشگاه علوم پزشکی مشهدمنابع و مصارف 

 به منظور امکان  الزم استکه بر اساس آن  دیگری است  

تری ریزی دقیقبا برنامهرسانی مناسب استمرار خدمت

  شود.عمل 

نظام اطالعاتی حسابداری باید از کیفیت مناسب و 

برخوردار باشد تا با ارائه اطالعات الزم امکان مستمر 

از های کارآمد را برای مدیران ایجاد کند. اخذ تصمیم

کاهش کیفیت تواند حاکی از که میی یهانشانه جمله

و در نتیجه آن اخذ  نظام اطالعاتی حسابداری

خیر در أت باشدهای نامناسب به وسیله مدیریت تصمیم

اسناد هزینه در واحدهای مالی، انجام کارها و تنظیم 

اد دیون و به موقع مطالبات و ایج نکردنپرداخت

یروهای شاغل در ن زیادمکرر و های تعهدات، اشتباه

کاری بیش از حد ساعت اضافه واحدهای مالی،

کارکنان در اثر چند باره شدن کارها، مساعدنبودن 

انگیزه و  نداشتنواحدهای مالی و  کارکنان روحیه

ها نسبت به سازمان، درخواست نیروی تگی آندلبس

واحدهای  ی و تجهیزات بیشتر از طرف مسئوالنانسان

های و نمونه  هافرمچاپ    مالی و تقاضای مکرر در زمینه

 ،شدن اموالمورد استفاده در حسابداری و حیف و میل

 . (7) استه و غیره یاثاث

 نظامشده است،  ذکربا توجه به آن چه در باال 

 ندیفرآ از طریق بهبودتواند اطالعاتی حسابداری می

 کیفی هر  در امر پیشرفت و توسعه  رانیمد  یری گمیتصم

، هاهدفتحقق  ،هاها و سیاستچه بهتر برنامه

جویی و ، صرفههاو نارسایی تکردن مشکال برطرف 

نقش  مشهد یدانشگاه علوم پزشکی هاکنترل هزینه

اهمیت پژوهش حاضر را  و این موضوع دکن ایفا  مهی

. از این رو، هدف پژوهش حاضر این است دهدنشان می

تواند میکه  یحسابدار ینظام اطالعات عواملکه 

را مشهد  یدانشگاه علوم پزشکگیری مدیران تصمیم

شناسایی کرده و از طریق تحت تأثیر قرار دهد را 

 را مشخص کند. هر یكاهمیت  ،بندیرتبه

 

 مبانی نظری

ع و ایجاد تغییر و تحول در صنای آوریفن  با توسعه

ها چنان با پیچیدگی و ها، سازمانها و روشنظامدر 

اند که مدیریت به تنهایی رو شدههتغییرات شدید روب

سازمان شناخت کافی تواند نسبت به محیط خود در  نمی

به  که نظامی استفاده از(. به همین دلیل، 8) داشته باشد

له، ، شناسایی دقیق مسأهاهدفتعیین  امرمدیریت در 

ها و حلهای ممکن و ارزیابی این راهحلتعریف راه

 کندحل بهینه و قابل اجرا کمك راه انتخاب یك

اطالعاتی مدیریت  نظام. (9) ضرورت پیدا کرده است

ستا، به گیری در همین راهای حمایت از تصمیمنظامو 

ات بخش مهم اطالع و اندوجود آمده و توسعه یافته

توانند مدیران نمیند. کمین میأمورد نیاز مدیریت را ت

شخصی و  هایحتی با اتکا به اطالعات و تجربه

های مالی به اطالعات منعکس در صورت طورهمین 
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رسیدن   در واقع،ند.  کن وظایف خود به نحو احسن عمل  

ادی، هر بنگاه اقتص به وسیلهمورد انتظار  هایبه هدف

د که بر منافع و مصارف خود کن آن مجموعه را ملزم می

نظام اطالعاتی ، در این مورده باشد. کنترل الزم را داشت

های با شناسایی و تفکیك هزینه حسابداری مناسب

تشخیص به ، هاروری و غیرضروری در انواع فعالیتض

 افزایش بیش از حد بها ای وهزینه هایموقع انحراف

ارائه های نوین اهکارهای الزم را با توجه به روشر

 نظام اطالعاتی حسابداری  برای این منظور  (.10)کند  می

ه های اقتصادی را به شکلی تفسیر کند کفعالیت باید

به عنوان نمونه، مدیران برای ) کنندگانبرای استفاده

دامنه فعالیت ، چنین هممند باشد. ( ارزشگیریتصمیم

های مالی صورت تحلیلتهیه و تجزیه و از  حسابداران

رود تا به ها انتظار میاز آن و  (11) رفته استفراتر 

بدیل شوند که فعال در تمام سازمان ت  گروهاعضای یك  

هایی را در شرایط حساس اطالعات و راهنمایی

، دامنه به همین دلیلکنند. می ارائهگیری تصمیم

قرار  نظام اطالعاتی حسابداری گروهکه زیریی هانظام

نظام اطالعاتی  ؛ چرا کهاست گیرد، بسیار گستردهمی

 هاپردازش معامالت و ردیابی دادهبه باید  حسابداری

اطالعاتی حسابداری، شامل  ، نظامبنابراین . ندکمك ک

صدور  به عنوان نمونه، نظام) امالتپردازش مع نظام

 هاینظامها(، حساب در پردازش فروشصورت

در اختیار مدیران را الزم سازمانی که اطالعات درون

و تبادل  اینترنتیهای سفارش نظام)از قبیل  گذاردمی

های نقدی( و ها در پردازش دریافتیالکترونیکی داده

اقتصادی را  هایدلهکه مبااست های پشتیبان نظام

ها، تحلیل پردازش درخواست و کندپذیر می امکان

 گرفتهرا دربرهای کنترل موجودی  نظام بازار مشتریان و  

  (.13) شودگیری استفاده میبه منظور تصمیم ( و 12)

 یاطالعات نظام ،با توجه به مطالب بیان شده در باال

های ترین نظامترین و اساسییکی از حیاتیحسابداری 

ل داده به تبدی موجبرود؛ چرا که سازمان به شمار می

تواند آن را در که مدیریت میشود میاطالعاتی 

قرار دهد و از قابلیت  استفادهمورد  گیریتصمیم

 .شوداطمینان حاصل و اتکاء به اطالعات  دسترسی

گیری مدیران و سایر  کیفیت تصمیمچنین، هم

ه وابست   کنندگان از اطالعات مالی و حسابداری،استفاده

 نظام اطالعاتی حسابداریدست آمده از  ه  به اطالعات ب

، نظام اطالعاتی حسابداری چهچنانبنابراین، است. 

امکان  کنندگان،ای متناسب با نیازهای استفادهگونهبه

العات مفیدتری در اط باشد،تهپردازش اطالعات را داش

ین طریق دهد و از اقرار می گیرندگانتصمیماختیار 

برای تعیین این قابلیت یابد. می عملکرد سازمان بهبود

در نظام اطالعات حسابداری باید به اجزای آن شامل 

ها روش، اطالعاتی حسابداری نظامکاربران  و کارکنان

آوری، مدیریت و  فرآیندهای جمعها )عملو دستور

سازمان های مرتبط با داده (،های مالیسازی دادهذخیره

ای برنامه) افزارهانرمو  و فرآیندهای کسب و کار آن

 (.1) ( توجه کردهاپردازش داده برایافزاری نرم
 

 پژوهشپیشینه 
 بررسی  به  در پژوهشی  میرزایی نصیرآباد و همکاران

های سازمان  ریوبهره  و  حسابداری  یاطالعاتنظام    رابطه

 140تعداد  شامل    انآنپژوهش    پرداختند. نمونهخدماتی  

 خدماتیهای مؤسسه حسابداریکارکنان  از نفر
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پژوهش  . نتایجبودشرقی  آذربایجان استان 10+پلیس 

در حاکی از آن بود که  و همکاران رآبادی نص ییرزای م

، هاداده عواملرابطه با نظام اطالعاتی حسابداری 

نسبت به سایر موارد ها  عملدستور و هاکارکنان، رویه

 در مورد چنین،. هماز اهمیت بیشتری برخوردار است

  و  % 42 اثر با کارکنانعامل وری، بهره بر عوامل مؤثر

 .(10) داثرگذاری بیشتری دار %23 اثر با افزارنرم عامل

 اطالعاتی نظام بررسی به در پژوهشییزدانی 

 .پرداخت سازمان وریبهره آن در نقش و حسابداری

با توجه به کاربرد  نتایج پژوهش وی نشان داد که

اطالعاتی  نظام زمینهپیشرفته در  هایآوریفن 

 مناسب،باید که  کاربرد اطالعات مربوط، حسابداری

گیری ریزی و تصمیمبرای برنامه ءاتکاموقع  و قابلبه

  وری بهرهبر  بوده ومواجه  یباشد، با پیچیدگی زیاد

 اطالعاتی نظام، با این وجود .مؤثر است انسانی نیروی

 حسابداری هایفن  در قالب تواندمی حسابداری

 تحلیل و تجزیه مورد را مختلف مالی آثار ،مدیریت

 گیریتصمیم برای الزم اطالعاتی منبع و دادهقرار 

های هدف تعیین  بهدر نتیجه  و کرده همفرا را مدیران

 . (14) کمك کند راهبردی

ثیر أت بررسیبه ی پژوهش در ارجمندنژاد و همکاران

گیری تصمیم بر فرآیند نظام اطالعاتی حسابداری

 نتایج. ندپرداخت نشرکت ملی حفاری ایرا در مدیران

که مدیران شرکت ملی  بودگر آن بیان آنان پژوهش 

حسابداری  یاطالعات نظامهای حفاری ایران از گزارش

بر بهبود  نظام اطالعاتی حسابداری اند وکرده استفاده

 است. گذار بودهثیرأت آنانهای مالی گیریتصمیم

گیری مدیران  تصمیمبرای  اطالعات مورد نیاز    ،چنین هم

 .(15) شده استفراهم 

بررسی تأثیرگذاری به  یپژوهش در حافظی بیرگانی

گیری تصمیم بر فرآیند نظام اطالعاتی حسابداری

پشتیبانی نفت و  شرکت خدمات ترابری و در مدیران

در  وی .پرداخت خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفت

اطالعاتی  نظامقوت و ضعف نقاط پژوهش  این 

 ،چنین بهبود عملکرد مدیران و همبرای حسابداری 

. نتایج پژوهش کردمشخص را گیری سازمانی تصمیم

حافظی بیرگانی نشان داد که نظام اطالعاتی حسابداری 

شده، های بهای تمامگیری مدیران در حوزهبر تصمیم

گذاری و ریزی، ارزیابی عملکرد، سرمایهبودجه

 .(16) ها مؤثر استانتخاب طرح

همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل مرادی و 

دگاه ثر بر اثربخشی نظام اطالعاتی حسابداری از دیمؤ

های علوم پزشکی کشور مدیران و کارشناسان دانشگاه

. نتایج نقش حسابداری تعهدی پرداختند با تأکید بر

که با بهبود کیفیت  پژوهش آنان بیانگر این بود

افزایش کاربرد اطالعات در  اطالعات،

های مدیران، تقویت نظام کنترل داخلی و گیریمیمتص

ارتقاء کفایت نظام اطالعاتی حسابداری در برآوردن 

نیازهای اطالعاتی مدیران، اثربخشی نظام اطالعاتی 

 چنین،یابد. همی افزایش میحسابداری بر مبنای تعهد

بداری بر مبنای تعهدی در نظام اطالعاتی حسا

کردن ر با توجه به فراهملوم پزشکی کشوهای عدانشگاه

 عات با کیفیت و کاربردی به همراهها و اطال گزارش

ایجاد سازوکارهای مناسب برای تقویت نظام 

اثربخشی الزم برخوردار بوده و های داخلی از کنترل

مدیران و کارکرد های  اساسی در تصمیم  تواند نقش می

http://www.civilica.com/paper-amtm01-amtm01_174=بررسیتاثیر-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران--مطالعه-موردی-شرکت-ملی-حفاری.html
http://www.civilica.com/paper-amtm01-amtm01_174=بررسیتاثیر-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران--مطالعه-موردی-شرکت-ملی-حفاری.html
http://www.civilica.com/paper-amtm01-amtm01_174=بررسیتاثیر-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران--مطالعه-موردی-شرکت-ملی-حفاری.html
http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_221=بررسی-تأثیرگذاری-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران-مطالعه-موردی-شرکت.html
http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_221=بررسی-تأثیرگذاری-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران-مطالعه-موردی-شرکت.html
http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_221=بررسی-تأثیرگذاری-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران-مطالعه-موردی-شرکت.html
http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_221=بررسی-تأثیرگذاری-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران-مطالعه-موردی-شرکت.html
http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_221=بررسی-تأثیرگذاری-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران-مطالعه-موردی-شرکت.html
http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_221=بررسی-تأثیرگذاری-سیستم-اطلاعاتی-حسابداری-بر-فرآیند-تصمیم-گیری-مدیران-مطالعه-موردی-شرکت.html
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 .(17) باشد کارشناسان داشته

 میزانمرادی و همکاران در پژوهشی به بررسی 

ای اطالعاتی رایانه نظامهای بکارگیری قابلیت

های تحلیلی کاران در اجرای روشحسابداری صاحب

که  به این نتیجه رسیدندو  به وسیله حسابرسان پرداخته

 ایانهیرا ینظام اطالعات هایتی قابل یری بکارگ

برای اقالم های تحلیلی در اجرای روشحسابداری 

، در چنین همصورت سود و زیان بیش از ترازنامه است.  

ای اطالعاتی رایانه نظامهای بکارگیری قابلیت

، انو زن مردانلی، بین حسابداری در بررسی تحلی 

 (. 18) وجود ندارد داریتفاوت معنی

بررسی عوامل خانی در پژوهشی به کیامهر و قره

م اطالعاتی حسابداری ثر بر طراحی نظاؤاحتمالی م

حاکی از آن بود که  های پژوهش آنان. یافتهپرداختند

های شخصیتی های دارای مدیران با ویژگیشرکت

سازمانی از پایدار یا  چنین، ساختار مطلوبمناسب و هم

به  رسیدست و با  داشتهناپایداربودن محیط آگاهی 

 وسیلهبهتوانند اطالعات مالی و غیرمالی مناسب می

تسخیر بازارهای خارجی، صادرات را افزایش دهند که 

همه این موارد متأثر از انتخاب نظام اطالعاتی 

 .(19) حسابداری مناسب برای شرکت است

زارعی و مهراندیش در پژوهشی تأثیر بکارگیری 

ت حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش اطالعا

گویی مدیران گیری و پاسخعمومی بر تصمیم

های علوم پزشکی استان تهران را ارزیابی دانشگاه

کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد دیدگاه مثبت و 

معناداری نسبت به تأثیرگذاری اطالعات حاصل از 

اجرای نظام حسابداری بخش عمومی به متغیرهای 

گیری وجود دارد. بنابراین، این گویی و تصمیمپاسخ

تواند بستر مناسبی برای ایفای وظیفه اطالعات می

 مدیرانهای بهینه به وسیله گویی و اتخاذ تصمیمپاسخ

 (.20بخش عمومی فراهم کند )

در پژوهشی چارچوبی جامع برای گوردون و میلر 

نظام اطالعاتی حسابداری ارائه کرده و نیازهای خاص 

ادبیات  سی کردند. برای این منظوربررهر سازمان را 

و متغیرهای تشریح مشی مدیریت خط و نظری سازمان

که برای عملکرد سازمان معیار تعریف شد حسابداری 

ر عوامل محیط، ساختا آنانشود. اساسی تلقی می

 گیری را به عنوان ابعاد عمدهسازمانی و سبك تصمیم

متغیرهای اقتضای مؤثر در نظر گرفته و  هر عامل را  بر 

اساس وضعیت مناسب متغیرهای نظام اطالعاتی 

گوردون و تعریف کردند. نتایج پژوهش  حسابداری

 از ترکیببود که اگرچه گاهی  این حاکی از  لری م

منافعی  گیریمیمشرایط محیط سازمان و سبك تص

اما نتایج  شودمیسازگاری موجب یا  حاصل شده و

های سازمانی اثربخشی و هدف  روشن و صریحی درباره

 (. 21توان ارائه کرد )نمی

 یاطالعات در پژوهشی نظام الپناو دی میگوئال-پنا

 اسپانیازیت اجتماعی پایه در م را به عنوانحسابداری 

که  پژوهش آنان نشان دادنتایج بررسی کردند. 

است مناسب و  اطالعات موجود در بودجه ممکن 

های با اطالعات دوره  باید قابلیت مقایسه  اما  مرتبط باشد

در  الپنامیگوئال و دی-پنا. را داشته باشد مالی گذشته

المللی حسابداری استاندارد بین این ارتباط بکارگیری 

را پیشنهاد کردند که بر مبنای  1 عمومی شمارهبخش 

آن نظام اطالعاتی حسابداری دارای مزیت اجتماعی 
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 (.22)بالقوه است 

 ینظام اطالعاتدر پژوهشی  وردون و همکاران

 درآمدکشورهای پردرآمد و کمرا در   یحسابدار

 نظام اد کهبررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان د

سازی پارچهچارچوبی برای یك ،حسابداریاطالعاتی 

 به کمك هدف با مختلف منابع از اطالعات

 .کندفراهم میرا  هادولت به وسیله بهتر گیریتصمیم

ها را طیف وسیعی از دادهتواند می این نظام اطالعاتی

مند برای های قانونترکیب کند تا اطالعات و شاخص

 (.23)د گیری تولید شوفرآیندهای تصمیماستفاده در 

اطالعات نظام کیفیت  پژوهشیاکسینگ و یان در 

که  بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند راحسابداری 

بهبود کیفیت اطالعات حسابداری موجب کاهش 

گیری مدیران و بهبود تصمیم ریسك سیستماتیك

 (.24) شودمی

 

 های پژوهشالؤس
 بندیکه شناسایی و رتبه توجه به هدف پژوهش  با

 ندیمؤثر در فرآ یحسابدار یعوامل نظام اطالعات

ی پژوهش به شرح هاسؤال، است رانیمد یرگی میتصم

 :زیر طراحی و تدوین شد

در فرآیند مؤثر  العاتی حسابداری  اط  نظام  عوامل  .1

مشهد مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیری تصمیم

 ؟چیست

در مؤثر  نظام اطالعاتی حسابداریعوامل  از بین  .2

 گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکیفرآیند تصمیم

کدام موارد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و  مشهد

 ؟گیرددر رتبه باالتری قرار می

 شروش پژوه

 
 ،ز نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع حاضر ا پژوهش 

عوامل نظام  پژوهش  این در پیمایشی است. - توصیفی

گیری اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیم 

 زوجی سه ی مقا  و  مراتبی سلسله  روش  استفاده از مدیران با 

به این شرح که   بندی شده است. رتبه   یآمار نظرات جامعه 

)وزن( عوامل اصلی و  تعیین ضریب اهمیت به منظور 

در مؤثر  نظام اطالعاتی حسابداری    عواملبه عنوان  فرعی  

دانشگاه علوم پزشکی گیری مدیران فرآیند تصمیم 

)مقیاس نه  ی مراتب سسله تحلیل  نامهپرسش  از مشهد، 

اساس  که بر استفاده شد ( زوجی  ای و مقایسه نقطه 

فرآیند   . شد   تحت مطالعه طرح   أله مس   مراتب سسله درخت  

گیری تصمیم های روش یکی از  ی مراتب سسله تحلیل 

گیری و انتخاب منظور تصمیم  که به است  چندشاخصه 

به کار  های متعدد تصمیمیك گزینه از میان گزینه

استفاده هایی شاخص  از رود و برای این منظور می 

با  این روش . کند تعیین می گیرنده که تصمیم شود می 

شود و مراتب تصمیم آغاز میاستفاده از درخت سسله 

بنابراین،   است. رفتار طبیعی و تفکر انسانی    کننده منعکس 

عوامل مورد  دهنده نشان  تصمیم  مراتب سسله درخت 

. است های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم  مقایسه و گزینه

 آن،که نتیجه شود انجام می زوجی  هایمقایسه  ،سپس 

های رقیب گزینه وزن هر یك از عوامل را در راستای 

به  ی ها ای ماتریس گونه ، به سرانجام د. کن مشخص می 

تصمیم بهینه  که  دشو با یکدیگر تلفیق می دست آمده 

 (. 25)   د شو حاصل 

دانشگاه،  سیپژوهش شامل رئ آماری جامعه
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،  مدیر مالی ، معاونانیمال رمدی ،ن دانشگاهامعاون

در  یتابعه و کارشناسان مسئول مال یواحدها یرؤسا

 است مشهد یدانشگاه علوم پزشک یادارات و واحدها

 مالی دانشگاه ر در حوزهکاکه حداقل ده سال سابقه

شدن با توجه به محدودپژوهش  در این اند. لذا، داشته

همه  ،ها()به دلیل مشروط شدن انتخاب آماریجامعه

 (نفر 140) آماری که واجد شرایط بودندجامعهاعضای 

از آن جا که ها توزیع شد. بین آن نامهپرسش بررسی و 

ناقص و آوری شده جمعهای نامهپرسش برخی از 

تجزیه و  نامهپرسش  133بود، سرانجام، تعداد  مخدوش

 مرور، پس از حاضرپژوهش  در تحلیل و بررسی شد.

مقاله و  20مطالعه بیش از چنین، هممبانی نظری و 

دانشگاه  نظام اطالعاتی حسابداریثر ؤبررسی عوامل م

ای از عوامل و علوم پزشکی مشهد، مجموعه

و با استفاده از  مرتبط استخراج و شناساییهای شاخص

مدیریت و منابع   نظران حوزهخبرگان و صاحب نظر

 بندی شد.انتخاب و دستهخبرگان(،  گروه) انسانی

پوشانی با هم ه به علت مشابهت و همیید شدأعوامل ت

 62اصلی و عامل  8در قالب  ،سرانجامادغام شده و 

در  .استفاده شدهای زوجی عامل فرعی برای مقایسه

 نامهپرسش های استخراج شده به صورت گزارهادامه، 

 استادان )شامل نفر از خبرگان 20یید تأ بهشده و  طرح

. رسیدرسی( مورد بر آماری جامعه دانشگاه و منتخبان

های مؤثر این به منظور اعتمادسنجی عوامل و گزاره

مرحله، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که حاکی 

پس از آن، . اظهارنظرها بوددار در از نبود تفاوت معنی

ها خواسته شد تا به مقایسه زوجی عوامل از آزمودنی

  تأثیرگذار بپردازند.

 ی از بستهمراتب سسلهتحلیل  روشبرای انجام 

تحلیل  فن  نسخه) 2000 س یچو افزاری اکسپرتنرم 

افزار الزاماً  این نرم. استفاده شد مراتبی گروهی(سلسله

گیری گروهی طراحی شده است تصمیمبرای الگوهای  

های ماتریس  تهیهای برای و دارای امکانات گسترده

زوجی افراد و سپس تلفیق ماتریس افراد گوناگون و 

ریق میانگین تبدیل به ماتریسی واحد است که از ط

های افراد به دست ماتریس هندسی تك تك عناصر 

است که  گونه به این  افزار،این نرم سازوکارآید. می

ها را دریافت کرده و پس از نامهپرسش  اطالعات ،ابتدا

بندی مربوط به ، رتبهتلفیق، بر اساس هر یك از معیارها

 ،سرانجامدهد و  زگاری انجام میآن را به همراه نرخ سا

بندی و نرخ سازگاری کل با تلفیق تمامی معیارها، رتبه

 . (26) کندمیرا گزارش 

 

 هاشناختی آزمودنیاطالعات جمعیت

  نشان می دهد که  1نتایج ارائه شده در جدول شماره 

  اند.بوده  زن آنان  % 14/ 3و  مرد ها دنی از آزمو  % 85/ 7

دکترا  ارشد و کارشناسی از آنان  % 61/ 4 مدرك تحصیلی 

کار  سال سابقه   16بیش از  ها  از آزمودنی   % 72/ 9  . است   بوده 

  پیمانی و   % 45/ 5کارکنان رسمی،  آنان  از    % 52/ 3  اند. داشته 

ها از  از آزمودنی  % 51/ 5اند. قراردادی بوده  % 2/ 3 فقط 

رئیس واحد تابعه،   % 40/ 2یا واحد،  مسئولین مالی اداره 

رئیس دانشگاه    % 6و    و معاونان مدیر مالی مدیر مالی    % 2/ 3

مرکزی   ساختمان در  از آنان  % 23/ 8 . اند ها بوده و معاونت 

در   % 15/ 4های بهداشت، در شبکه  % 30ها، و معاونت 

در   % 15/ 4مراکز پژوهشی و در  % 15/ 4ها، دانشکده 

 این نتایج نشان اند. بوده  ها مشغول به فعالیت بیمارستان 
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 شناختي: اطالعات جمعیت1جدول
 درصد فراواني  فراواني متغیر شاخص 

 جنسیت
 7/85 114 مرد

 3/14 19 زن

 مدرك تحصیلی 

 6/38 51 کارشناسی 

 2/18 24 کارشناسی ارشد 

 2/43 57 دکتری 

 کارسابقه

 1/27 36 سال  15تا  10بین 

 3/38 51 سال  20تا  16بین 

 1/24 32 سال  25تا  21بین 

 5/10 14 سال 26بیش از 

 نوع استخدام
 3/52 70 رسمی 

 5/45 60 پیمانی

 3/2 3 قراردادی

 سازمانی  سمت

 5/51 68 مسئول مالی اداره/ واحد
 2/40 53 رئیس واحد تابعه

 3/2 3 مدیر مالی انمالی و معاون مدیر
 6 8 هارئیس دانشگاه و معاونت

 واحد سازمانی

 8/23 31 هامرکزی و معاونت  ساختمان
 30 39 های بهداشت شبکه 

 4/15 20 ها دانشکده
 4/15 20 پژوهشی مراکز 

 4/15 20 هابیمارستان

 
گویی به  ها شرایط الزم برای پاسخ دهد که آزمودنی می 

 نامه پژوهش حاضر را دارند. پرسش 

 

 هايافته

 
در این پژوهش برای محاسبه اهمیت )وزن( نسبی هر 

مراتبی از ها بر اساس روش سلسلهیك از شاخص

آماری استفاده شده است. مقایسه زوجی نظرات جامعه 

شاخص کیفیت های مورد بررسی شامل شاخص

ها )الف(، شاخص بهبود مستمر اطالعات و گزارش

ها )ب(، شاخص قابلیت کاربرد اطالعات و گزارش

ها )پ(، شاخص توانایی کارکنان اطالعات و گزارش

ها )ت(، شاخص اطالعات و گزارش تهیهمالی در 

کفایت نظام کنترل داخلی )ث(، شاخص بهبود مستمر 

نظام کنترل داخلی )ج(، شاخص کفایت نظام اطالعاتی 

کردن نیازهای اطالعاتی مدیران )چ( و در برآورده

های نظام شاخص آگاهی مدیران از نقش و قابلیت

ها اخصشده این شاست. ماتریس نرمال اطالعاتی )ح(

 .ارائه شده است 2در جدول شماره 

ها  های زوجی شاخص ماتریس تلفیق شده مقایسه 

ها در مقایسه با یکدیگر )شکل  ( و وزن آن 3)جدول شماره  

( حاکی از آن است که شاخص کیفیت اطالعات  1شماره  
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اول،   در رتبه  0/ 306ها )الف( با وزن نسبی و گزارش 

ها )ب( با وزن  شاخص بهبود مستمر اطالعات و گزارش 

دوم، شاخص توانایی کارکنان مالی   در رتبه  0/ 266نسبی 

در    0/ 152ها )ت( با وزن نسبی  اطالعات و گزارش   در تهیه 

ها  رتبه سوم، شاخص قابلیت کاربرد اطالعات و گزارش 

چهارم، شاخص کفایت   در رتبه  0/ 133)پ( با وزن نسبی 

کردن نیازهای اطالعاتی مدیران  نظام اطالعاتی در برآورده 

در رتبه پنجم، شاخص آگاهی   0/ 114)چ( با وزن نسبی 

های نظام اطالعاتی )ح( با وزن  و قابلیت  مدیران از نقش 

ششم، شاخص بهبود مستمر نظام   در رتبه  0/ 084نسبی 

هفتم و   در رتبه  0/ 075کنترل داخلی )ج( با وزن نسبی 

شاخص کفایت نظام کنترل داخلی )ث( با وزن نسبی  

در رتبه هشتم اهمیت قرار دارد. گفتنی است از آن   0/ 068

توان بیان کرد  است، می   0/ 1ر از  ت جا که نرخ ناسازگاری کم 

ماتریس مورد نظر، در قضاوت  ی های زوج که در مقایسه 

 ها، سازگاری وجود داشته است. آزمودنی 
 

 : ماتريس نرمال شده )معیار اصلي(2جدول

 ح چ ج ث  ت  پ  ب  الف  شاخص 

 141/0 28/0 291/0 242/0 224/0 352/0 406/0 322/0 الف

 033/0 079/0 249/0 227/0 41/0 253/0 243/0 192/0 ب

 034/0 083/0 136/0 194/0 111/0 125/0 12/0 114/0 پ

 133/0 253/0 139/0 22/0 136/0 153/0 08/0 195/0 ت

 152/0 32/0 105/0 066/0 041/0 043/0 071/0 088/0 ث

 213/0 233/0 08/0 051/0 079/0 074/0 079/0 089/0 ج

 121/0 15/0 291/0 257/0 71/0 /2138 223/0 132/0 چ

 103/0 09/0 106/0 166/0 191/0 114/0 15/0 124/0 ح

 
 هاهای زوجي شاخص: ماتريس تلفیقي )هندسي( مقايسه3جدول 

 رتبه  وزن ح چ ج ث  ت  پ  ب  الف  شاخص 

 1 306/0 635/3 531/2 613/3 648/3 652/1 813/2 67/1 1 الف

 2 266/0 345/0 048/3 089/0 42/3 026/3 022/0 1 598/0 ب

 4 133/0 603/0 66/3 67/1 921/2 815/0 1 494/1 355/0 پ

 3 152/0 314/0 501/2 724/1 313/3 1 226/1 33/1 605/0 ت

 8 068/0 215/1 153/3 311/1 1 301/0 342/0 292/0 274/0 ث

 7 075/0 631/2 27/1 1 762/0 58/1 591/0 323/0 276/1 ج

 5 114/0 321/0 1 433/3 516/0 518/3 814/1 318/3 334/1 چ

 6 084/0 1 558/3 069/0 325/0 32/3 55/1 22/3 03/1 ح

 1/0 >نرخ ناسازگاری  
 



 راد و جواد معصومیجواد پویان        

 

 11       1398، پاییز و زمستان 22دوم، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال هشتم، شماره

عناصر سطح دوم   در ادامه، اوزان محاسبه شده 

)عوامل( در هر زیر گروه )شاخص(، مبنای ارزیابی  

اهمیت هر یك از عوامل قرار گرفت. در    اولویت و درجه 

نتیجه، وزن نهایی عناصر هر گروه )عامل هر شاخص(، از  

خود   عامل اصلی در وزن  عوامل فرعی ضرب وزن 

)شاخص( به دست آمد و  عوامل نظام اطالعاتی  

گیری مدیران دانشگاه  حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیم 

  4بندی شد. جدول شماره علوم پزشکی مشهد رتبه 

بندی عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند  رتبه 

 دهد. گیری مدیران را نشان می تصمیم 

 

 
 ها: نمودار وزني شاخص1 شکل

 
گیری  در فرآيند تصمیم مؤثر عوامل نظام اطالعاتي حسابداری  رتبه :4جدول

 مراتبيسلسله مديران به روش 
عوامل اصلي  

 ها( )شاخص 

وزن عوامل اصلي  
 ها( )شاخص 

عوامل  
 فرعي

وزن عوامل  
 فرعي

وزن 
 نهايي

رتبه/  
 اولويت 

306/0 الف  

506/0 1الف  155/0  12 
426/0 2الف  13/0  18 
633/1 3الف  5/0  1 
052/0 4الف  59101/0  54 
368/0 5الف  113/0  21 
675/0 6الف  207/0  8 
214/1 7الف  371/0  3 
084/0 8الف  026/0  45 
321/1 9الف  404/0  2 

206/1 1ب      321/0  5 

266/0 ب   

216/0 2ب  057/0  34 
133/1 3ب  301/0  6 
302/1 4ب  346/0  4 
368/0 5ب  7809/0  26 
075/1 6ب  286/0  7 
124/0 7ب  033/0  41 
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 )ادامه( 4جدول 

133/0 پ  

306/1 1پ  174/0  9 
086/0 2پ  011/0  57 
134/0 3پ  018/0  51 
502/0 4پ  067/0  32 
208/1 5پ  161/0  10 

152/0 ت  

203/0 1ت  031/0  42 
266/0 2ت  04/0  37 
006/1 3ت  153/0  13 

246/0 4ت  037/0  39 
163/0 5ت  025/0  46 
352/0 6ت  054/0  36 
033/1 7ت  157/0  11 
152/0 8ت  1023/0  49 

068/0 ث  

103/0 1ث  007/0  59 
226/0 2ث  015/0  55 
106/1 3ث  075/0  31 
346/0 4ث  024/0  47 
199/0 5ث  014/0  56 
504/0 6ث  034/0  40 
305/1 7ث  089/0  28 
804/0 8ث  055/0  35 

075/0 ج  

406/1 1ج  105/0  22 
266/0 2ج  02/0  50 
213/0 3ج  59701/0  53 
502/0 4ج  038/0  38 
208/1 5ج  091/0  27 
075/1 6ج  081/0  30 
129/1 7ج  085/0  29 

114/0 چ  

206/0 1چ  4023/0  48 
066/1 2چ  122/0  19 
233/0 3چ  027/0  44 
152/1 4چ  131/0  17 
168/1 5چ  133/0  16 
015/0 6چ  002/0  62 
028/0 7چ  003/0  61 
074/0 8چ  008/0  58 
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 )ادامه( 4جدول 

 084/0 ح

206/1 1ح  101/0  24 
166/1 2ح  7909/0  25 
733/0 3ح  062/0  33 
352/0 4ح  03/0  43 
068/0 5ح  006/0  60 
605/1 6ح  135/0  15 
714/1 7ح  144/0  14 
208/1 8ح  101/0  23 
431/1 9ح  12/0  20 
204/0 10ح  017/0  52 

 

مشخص شده  4شماره  طور که در جدولهمان

رتبه اول مربوط به عامل ایجاد بینش با ارائه است 

 ( با وزن نسبی3الفها )مشاوره و پیشنهاد بر مبنای یافته

است. رتبه دوم مربوط به عامل قابلیت ارائه  5/0

های مالی واضح و روشن به وسیله اطالعات و گزارش

  404/0 ( با وزن نسبی9الف) حسابداری نظام اطالعاتی

نظام اطالعاتی است. رتبه سوم مربوط به عامل توانایی 

تحلیلی مورد نیاز  هایحسابداری در تهیه گزارش

 رتبه چهارماست.  371/0 با وزن نسبی( 7الف)مدیران 

افزارهای عامل استقبال مدیران از استقرار نرممربوط به 

با ( 4ب)مناسب حسابداری در جهت افزایش کارآیی 

عامل مربوط به  است. رتبه پنجم 346/0 وزن نسبی

استقبال مدیران از گزینش افراد با صالحیت در 

 321/0 با وزن نسبی( 1ب)ی مختلف مالی واحدها

عامل استقبال مدیران از  مربوط به رتبه ششماست. 

افزایش دانش و  برایهای آموزشی برگزاری دوره

 301/0 با وزن نسبی( 3بتخصص کارکنان مالی )

ای عامل ارزیابی منظم و دوره  مربوط به  رتبه هفتماست.  

رفع نقایص و  برایمدیران  به وسیله نظام اطالعاتی

است. رتبه هشتم  286/0 با وزن نسبی( 6ب) کمبودها

عامل مناسب بودن شکل و محتوای اطالعات مربوط به  

با   (6الف) گویی به نیازهای مدیرانمالی برای پاسخ

سلط عامل ت مربوط به رتبه نهماست.  207/0 وزن نسبی

های مالی ها و روشعملکارکنان امور مالی به دستور

 رتبه دهماست.  174/0 با وزن نسبی( 1پ) موجود

به   اختالل در عملکرد مالی واحدها  عامل نبود  مربوط به

 با وزن نسبی  (5پ)  جایی کارکنان در واحدهاهجاب  دلیل

مل قابلیت تهیه عا رتبه یازدهم مربوط به است. 0/ 161

های مالی مناسب به وسیله نظام اطالعات و گزارش

  157/0  با وزن نسبی  (  7ت)  گیریتصمیم  اطالعاتی برای

عامل برآورده ساختن  رتبه دوازدهم مربوط به است.

  0/ 155با وزن نسبی ( 1الف) نیازهای اطالعاتی مدیران

عامل قابل درك و   رتبه سیزدهم مربوط به است.

اطالعاتی  ه به وسیله نظامبودن اطالعات ارائه شدفهم

رتبه  است. 153/0 با وزن نسبی( 3ت) برای مدیران

عامل پیشگیری، کشف و مقابله با چهاردهم مربوط به 

  144/0 با وزن نسبی (7ح) تخلف، تقلب و فساد اداری

اظهارنظر  عامل تسهیل رتبه پانزدهم مربوط به است.
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رعایت قوانین و مقررات در   حسابرسان داخلی در مورد

با وزن  (6ح) های مالی به ویژه قراردادهافعالیت مورد

عامل  رتبه شانزدهم مربوط به است. 135/0 نسبی

افزایش اثربخشی فرآیندهای تدوین بودجه و نظارت بر 

رتبه هفدهم .  است  133/0  با وزن نسبی  (5چ)  اجرای آن

عامل ثبت دقیق و به هنگام رخدادهای مالی  مربوط به

جدهم یرتبه ه  است.  131/0  با وزن نسبی  (4چ)  در دفاتر

گویی سازمان در عامل بهبود کیفیت پاسخ مربوط به

رتبه  است. 13/0 با وزن نسبی (2الف) نفعانمقابل ذی

ل تقویت حسابرسی داخلی با عام نوزدهم مربوط به

کنترل داخلی شامل استقالل و عینیت در  سازوکار

رتبه بیستم  است. 122/0 با وزن نسبی (2چ) هابررسی

عامل تقویت رفتار کارکنان و ارتقاء  مربوط به

رتبه  است. 12/0 با وزن نسبی (9ح) های اخالقیارزش

کردن نیازهای عامل فراهم بیست و یکم مربوط به

ان از طریق اطالعات حاصل از نظام اطالعاتی مدیر

رتبه بیست   است.  113/0  با وزن نسبی  (5الف)اطالعاتی  

ای هعملستورعامل در دسترس بودن د  و دوم مربوط به

 هاگاهی کارکنان از وظایف و مسئولیتآ مالی برای

رتبه بیست و سوم  است. 105/0 با وزن نسبی (1ج)

حسابرسان مؤثر گویی عامل اطمینان از پاسخ مربوط به

 با وزن نسبی (8ح) داخلی در مورد عملکرد سازمانی

عامل  رتبه بیست و چهارم مربوط بهاست.  0/ 101

 (1ح) های ضروریکنترل بهحسابرسان داخلی  کمك

 رتبه بیست و پنجم مربوط به است. 101/0 با وزن نسبی

حسابرسان داخلی در سنجش میزان  کمكعامل 

رتبه   است.  0979/0  با وزن نسبی  (2ح)  اثربخشی مدیران

عامل حمایت مدیران از افزایش   بیست و ششم مربوط به

 با وزن نسبی (5ب) هماهنگی بین واحدهای مالی

عامل تقسیم   رتبه بیست و هفتم مربوط به  است.  0978/0

کارکنان   بین های مختلف عملیات مالی  مسئولیت بخش 

 091/0  با وزن نسبی  (5ج)  نظام اطالعاتی حسابداریدر  

عامل بهبود مستمر  رتبه بیست و هشتم مربوط به است.

 های کاربردی و مستقل به سازمانبا امکان ارائه مشاوره

رتبه بیست و نهم  است. 089/0 با وزن نسبی (7ث)

های عامل ایجاد اطمینان از رعایت سیاست مربوط به

 085/0 با وزن نسبی (7ج)سازمانی و الزامات قانونی

عامل میسربودن امکان  ام مربوط بهرتبه سی است.

حفاظت  برای به وسیله نظام اطالعاتی های الزمرلکنت 

رتبه سی و   است.  081/0  با وزن نسبی  (6ج)  هااز دارایی

های مالی در پایان گزارش عامل مطالعه یکم مربوط به

  075/0 با وزن نسبی (3ث) مدیران دوره مالی به وسیله

کردن روزهعامل ب رتبه سی و دوم مربوط به است.

های آموزشی کارکنان مالی با برگزاری دورهتخصص 

رتبه سی و  است. 067/0 با وزن نسبی (4پ) مورد نیاز

اظهارنظر حسابرسان داخلی   عامل تسهیل  سوم مربوط به

با وزن   (3ح)  اثربخشی و کارآیی عملیات مالی  در مورد

عامل  رتبه سی و چهارم مربوط به است. 062/0 نسبی

ربردی در جهت بهبود کا  هایاستقبال مدیران از پیشنهاد

  057/0 با وزن نسبی( 2ب)کارآیی نظام اطالعاتی 

امل افزایش کیفیت ع رتبه سی و پنجم مربوط به است.

ها نظارت بر رویه و اعتبار گزارشگری مالی با سازوکار

با وزن  (8ث) و نحوه عمل حسابداری و گزارشگری

عامل  رتبه سی و ششم مربوط به است. 055/0 نسبی

های کنترلی منظم و مشخص به قابلیت ارائه گزارش

با  (6ت) استفاده حسابرسان وسیله نظام اطالعاتی برای
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عامل   رتبه سی و هفتم مربوط به  است.  054/0  وزن نسبی

  04/0 با وزن نسبی (2ت) ارزیابی حاکمیت سازمانی

عامل مستندسازی  رتبه سی و هشتم مربوط به است.

نظام اطالعاتی   ویدادهای مالی به میزان کافی به وسیلهر

رتبه سی و  است. 038/0 با وزن نسبی (4ج) حسابداری

موقع و ات بهعامل قابلیت ارائه اطالع نهم مربوط به

 گیریبرای تصمیم هنگام به وسیله نظام اطالعاتیبه

 مربوط بهرتبه چهلم  است. 037/0 با وزن نسبی (4ت)

نظام  ودن اطالعات ارائه شده به وسیلهعامل مفیدب

 با وزن نسبی  (6ث)  گیری مدیرانبرای تصمیماطالعاتی  

عامل به روز  رتبه چهل و یکم مربوط به است. 0/ 034

بودن اطالعات مدیران از ماهیت انجام کار مالی در 

رتبه چهل و  است. 033/0 با وزن نسبی (7ب) واحدها

 (1ت)  راهبری سازماننظام  عامل تقویت    دوم مربوط به

 رتبه چهل و سوم مربوط به است. 031/0 با وزن نسبی

اظهارنظر حسابرسان داخلی در مورد  عامل تسهیل

 با وزن نسبی  (4ح)  اطالعات مالی  و درستی  ء قابلیت اتکا

عامل تسهیل  رتبه چهل و چهارم مربوط به است. 03/0

با  مستقلحسابرسان داخلی یا  بین تبادل اطالعات 

رتبه چهل و  است. 027/0 با وزن نسبی (3چ ) مدیریت

عامل قابلیت ارائه اطالعات و  پنجم مربوط به

مالی دقیق و درست به وسیله نظام  هایرشگزا

رتبه چهل  است. 026/0 با وزن نسبی (8الف)اطالعاتی 

قابلیت مقایسه اطالعات و  عامل و ششم مربوط به

 (5ت) نظام اطالعاتی حسابداریمختلف  هایگزارش

 رتبه چهل و هفتم مربوط به است. 025/0 با وزن نسبی

های مالی از ای و منظم گزارشعامل دریافت دوره

  024/0 با وزن نسبی ( 4ث) مدیران واحدها به وسیله

عامل تقویت  رتبه چهل و هشتم مربوط به است.

  0234/0 با وزن نسبی (1چ) عملکرد حسابرسی داخلی

عامل امکان افزایش  رتبه چهل و نهم مربوط به است.

 ینظام اطالعاتی هابینی اطالعات و گزارشتوان پیش 

 با وزن نسبی (8ت) گیریتصمیم برای یحسابدار

امل امکان تهیه ع رتبه پنجاهم مربوط به است. 0231/0

نظام   ای مناسب به وسیلهبودجه  هایاطالعات و گزارش

 است. 02/0 با وزن نسبی (2ج) اطالعاتی حسابداری

عامل امکان برخورداری  رتبه پنجاه و یکم مربوط به

 کاری خودکارکنان مالی از تخصص کافی در حوزه

رتبه پنجاه و دوم  است. 018/0 با وزن نسبی (3پ)

 (10ح)  عامل اطمینان از مدیریت خطر سازمان  مربوط به

 رتبه پنجاه و سوم مربوط به است. 017/0 با وزن نسبی

اد و اطالعات مالی ایجاد شده عامل امکان ردیابی اسن 

 با وزن نسبی (3ج) نظام اطالعاتی حسابداری به وسیله

عامل  رتبه پنجاه و چهارم مربوط به است. 01597/0

با ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر تجزیه و  آگاهیایجاد 

ها به منظور ارزیابی اثربخشی فرآیندهای تحلیل یافته

رتبه  است. 01591/0 با وزن نسبی (4الف) سازمانی

عامل مطالعه اطالعات موجود  پنجاه و پنجم مربوط به

( 2ث) گیریمدیران قبل از تصمیم ا به وسیلهدر واحده

 رتبه پنجاه و ششم مربوط به است. 015/0 با وزن نسبی

اطالعاتی  وز بودن اطالعات دریافتی از نظامعامل به ر

رتبه پنجاه و  است. 014/0 با وزن نسبی (5ث) مدیران

عامل امکان تبادل تجربه بین کارکنان  هفتم مربوط به

 011/0 با وزن نسبی (2پ) واحدهای مختلف مالی

عامل انطباق عملکرد   رتبه پنجاه و هشتم مربوط به  است.

های مالی و معامالتی نامهبا اصول حسابداری و آیین 



                     گیری مدیران ...                        بندی عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیمشناسایی و رتبه

 1398، پاییز و زمستان 22دوم، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال هشتم، شماره        16

رتبه پنجاه و  است. 008/0 با وزن نسبی (8چ) دانشگاه

 وجود اطالعات مالی مورد نیاز برای  عامل  نهم مربوط به

  007/0 با وزن نسبی (1ث) گیری در واحدهاتصمیم

اظهارنظر عامل تسهیل  مربوط به رتبه شصتم است.

 با وزن نسبی  (5ح)  هاداراییحسابرسان داخلی در مورد  

عامل افزایش   رتبه شصت و یکم مربوط به  است.  0/ 006

 حسابرسی داخلی وسیلهبررسی بهاطمینان از کفایت 

رتبه شصت و دوم  است. 003/0 با وزن نسبی (7چ)

اطالعات مالی   نان از درستیعامل تقویت اطمی  مربوط به

  002/0 با وزن نسبی (6چ) ها در دفاترو انعکاس آن

 است.

 
 گیرینتیجه

 
 عصر حاضر تغییرات سریع و پیچیده ویژگی اصلی 

ای در حل مسائل کنندهنقش تعیین  است و اطالعات

 هاینظام غیرسازمانی دارد. در این شرایط سازمانی و

نیاز  است کهمشاورانی  مانندبرای مدیران اطالعاتی 

. این کندرا تأمین می آنان غیرقابل اجتنابو  اطالعاتی

ع و تا حد ها باعث تجزیه و تحلیل و پردازش سرینظام

 دتوانمی چنین،. همدشوامکان دقیق اطالعات می

را مسائل معین  های ممکن برای حل سریعحلراه

امکان اتخاذ  نکرده و با ارزیابی نتایج آ شناسایی

 ایجاد ی مختلفهاهای بهینه را برای موقعیتتصمیم

اطالعاتی حسابداری  ها، نظاماز جمله این نظام د.کن 

متعدد و به هم وابسته یا متوالی  هایاز تصمیمکه  است

سطوح مختلف حمایت موجب  کرده، پشتیبانی

  ، مدیران تا سایرعالی )فردی و گروهی(،  مدیریت

در  گیریتصمیمهمه مراحل فرآیند از د و شومی

 که  مشروط بر این  د،کن می  حمایتهای متنوع آن  سبك

الزم شده از کیفیت رائه های ااطالعات و گزارش

 . (27) دیاببهبود مستمر  به طوربوده و  برخوردار

دهنده که نشانپژوهش حاضر  نتایجبا توجه به 

کیفیت شاخصبرای  به ترتیب،، های اول و دومرتبه

بهبود مستمر اطالعات   شاخص  ها واطالعات و گزارش

در فرایند  توان این عوامل رابود می هاو گزارش

قوت   نقاط  مؤثر دانسته و به عنوانگیری مدیران  تصمیم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد حسابداری  ینظام اطالعات

نیازمند ها گفتنی است بهبود این شاخص. معرفی کرد

ها بوده و به اطالعات و گزارشنظارت مستمر بر تهیه 

توجه گی قابلپیچیدهای پزشکی با دلیل ماهیت فعالیت

ه چنین، این نتایج حاکی از آن است کهم همراه است.

به طور اطالعاتی حسابداری دانشگاه نظام اجزای 

که اطالعات با کیفیتی را تهیه و مناسبی طراحی شده 

ارائه  مختلف مسائلهای کارا و اثربخش برای حلراه

 ینقاط ضعف نظام اطالعات ،افزون براین  .کندمی

 ناکفایتی  شاملمشهد    یدانشگاه علوم پزشک  یحسابدار

 یازهای کردن ندر برآورده یحسابدار ینظام اطالعات

از نقش و  رانیمد یآگاهناو  رانیمد یاطالعات

در این  .است یحسابدار ینظام اطالعات یهاتی قابل

نظام اطالعاتی حسابداری هنگامی باید گفت که  مورد

سودمند است که بتوان از اطالعات ارائه شده به وسیله 

این نتایج با نتایج در امور ذیربط استفاده کرد.  آن

در همسو است. آنان  (  26)  و همکاران  اگوتری  پژوهش 

 یتحولرا به عنوان  حسابداری یاطالعاتنظام  پژوهشی 

معرفی   به سمت یك حسابداری تجاری فرآیندگرا
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اطالعات که  به بیان این موضوع پرداختندو  نددکر

به   بایدهای اطالعات حسابداری  نظامشده به وسیله  ارائه

و مطابق   استفاده شودگیرندگان  تصمیم به وسیلهراحتی  

برای این منظور نظام . با نیازهای اطالعاتی آنان باشد

اصالح شود به طوری که حسابداری باید اطالعاتی 

بتواند در راستای پاسخ به نیازهای اطالعاتی 

از و  بودهپذیر کنندگان توانمند و انعطافاستفاده

 استفاده شود. در فرایند آن یرمالی و غ یاطالعات مال

 تطالعاااز  و به هنگام    مناسب  دهستفااز آن جا که ا 

 هایتصمیمارتقاء توان اتخاذ  موجبمالی و غیرمالی 

 توان گفت کهشود میمی  انمدیر ایبر مدرآکاو  ثرمؤ

به منظور کسب اطالعات   یقو  یداخل  هایوجود کنترل

 کیفیت با اریحسابد تطالعاا ئهموجب ارا پذیرتحلیل

شود که مدیران بر مبنای شده و سرانجام باعث می هترب

 .اتخاذ کنند منطقیو  ستدر هایمیتصماین اطالعات 

کنترل داخلی   نظامهای کفایت  شاخص  پژوهشدر این  

های میانی دارد. رتبه کنترل داخلی نظامبهبود مستمر  و

عوامل تقویت حسابرسی داخلی با چنین، رتبه هم

 کنترل داخلی و میسربودن امکان کنترل الزم ازوکارس

ها، به حفاظت از دارایی برای به وسیله نظام اطالعاتی

منظم  یکنترل هایگزارش عامل قابلیت ارائه رتبه ویژه

 استفاده به وسیله نظام اطالعاتی برایو مشخص 

دهنده وضعیت متوسط است. این نتایج نشان حسابرسان

عوامل   ن یاز منظر ا  مشهددانشگاه علوم پزشکی  متوسط  

گیری به منظور بهره شود، پیشنهاد میبنابراین . است

فرآیندهای اقتضایی   ،از نظام اطالعاتی حسابداریبیشتر  

با دانشگاه علوم پزشکی مشهد  های داخلیکنترل

وری آز فن او  هماهنگ شدهوری روز جامعه آفن 

به ویژه در ارزیابی  تری شود؛استفاده بیش اطالعات

های داخلی که به طور عمده در تقویت ماهیت کنترل

 است. ثرؤها ماطالعات و قابلیت دسترسی سریع آن

شود عوامل نظام به پژوهشگران آینده پیشنهاد می

گیری در فرآیند تصمیممؤثر اطالعاتی حسابداری 

چنین، ها را بررسی کنند. هممدیران سایر سازمان

سازی این عوامل در توان چگونگی نهادینهمی

پژوهش حاضر با ها را مورد مطالعه قرار داد. سازمان

است  گفتنیا محدودیت خاصی مواجه نبوده است ام

گر سازمانی نظیر سبك های مداخلهتأثیر سایر مؤلفهکه  

های شخصیتی مدیران، رضایت رهبری مدیران، ویژگی

شغلی کارکنان، خالقیت و نوآوری و غیره که بر نقش 

گیری نظام اطالعاتی حسابداری در فرآیند تصمیم

مدیران مؤثر بوده و ممکن است نتایج پژوهش را تغییر 

 گیری نبود.بزار پژوهش حاضر قابل اندازهدهد با ا
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