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چکیده
مقدمه :بخشهای مختلف هر سازمان ،به منظور اثربخشی و کارآیی ،نیازمند کنترلهای اقتضایی مرتبط به خود است.
از جمله این کنترلها استفاده از نظام اطالعاتی حسابداری است که میتواند در تعامل حرفهای حسابداران با مدیران در
فرایند تصمیمگیری مدیران مؤثر واقع شود .بنابراین ،شناخت متقابل کارکردها و انتظارهای کارکنان حسابداری و
مدیران سطوح مختلف از یکدیگر در راستای تحقق هدفهای سازمان مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد میکند.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نوع ،توصیفی-پیمایشی است .جامعهآماری پژوهش
شامل رئیس دانشگاه ،معاونان دانشگاه ،مدیر مالی ،معاونان مدیر مالی ،رؤسای واحدهای تابعه و کارشناسان مسئول مالی
در ادارات و واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد  133نفر است .در این پژوهش عوامل پیشزمینهای مؤثر بر
اساس پژوهشهای پیشین ،شناسایی و با استفاده از نظر گروه خبرگان به تعداد  62عامل در قالب  8شاخص انتخاب شد.
سپس ،ابزار پرسشنامه برای مقایسه زوجی شاخصها به روش تحلیل سسلهمراتبی طراحی و اجرا شد.
يافتهها :از نظر آزمودنیها شاخصهای «کیفیت اطالعات و گزارشها» و «بهبود مستمر اطالعات و گزارشها» نسبت به
سایر شاخصها اهمیت بیشتری دارد و شاخصهای «کفایت نظام اطالعاتی حسابداری در برآوردهکردن نیازهای اطالعاتی
مدیران» و «آگاهی مدیران از نقش و قابلیتهای نظام اطالعاتی حسابداری» نسبت به سایر شاخصها اهمیت کمتری دارد.
نتیجهگیری :شاخصهای «کیفیت اطالعات و گزارشها» و «بهبود مستمر اطالعات و گزارشها» نقاط قوت نظام
اطالعاتی حسابداری دانشگاه است که نیازمند نظارت مستمر بر تهیه اطالعات و گزارشها بوده و به دلیل ماهیت
فعالیتهای پزشکی با پیچیدگی قابلتوجه همراه است .همچنین ،شاخصهای «کفایت نظام اطالعاتی حسابداری در
برآوردهکردن نیازهای اطالعاتی مدیران» و «آگاهی مدیران از نقش و قابلیتهای نظام اطالعاتی حسابداری» از جمله
نقاط ضعف آن است .بنابراین ،ارزیابی و تقویت نظام اطالعاتی حسابداری از طریق ایجاد کنترلهای داخلی مربوط به
منظور تأمین نیازهای اطالعاتی مدیران و بهروزرسانی اطالعات مدیران برای آگاهی بیشتر آنان در زمینه نظام اطالعاتی
حسابداری ضرورت دارد.
واژههای کلیدی :اطالعات حسابداری ،تصمیمگیری ،کنترل داخلی ،نظام اطالعاتی حسابداری.
 .1کارشناسارشد حسابداری ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامه.)javad.pouyan@gmail.com :

 .2دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران (رایانامه.)javad_ma1358@yahoo.com :
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مقدمه

تصمیمگیری مدیریت میشود (.)2
مدیران برای اتخاذ تصمیم مناسب به اطالعات مالی

افزایش لحظه به لحظه رقابت جهانی و تغییرات

نیازمند هستند و نتیجه بیشتر تصمیمهای آنان منجر به

فنآوری پردازش اطالعات ،چالشهای جدیدی را

آثار مالی قابلتوجه میشود .تهیه و پردازش این

برای حسابداران و مدیرانی ایجاد کرده است که در

اطالعات مستلزم وجود یك نظام اطالعاتی حسابداری

قبال اجرا و استمرار و همچنین ،نظارت بر معیارهای

کارآمد ،اثربخش و با صرفه اقتصادی است (.)3

کنترل داخلی سازمان مسئولیت دارند .کیفیت اطالعات

همینطور ،دستیابی به هدفها و نتایج مورد انتظار

در چنین وضعیتی نقش فرآیند نظام اطالعاتی

بودجهای در هر سازمان ،بیش از هر چیز به نحوه اجرای

حسابداری را بیشتر نمایان میسازد .بنابراین ،کیفیت

بودجه بستگی دارد و این خود مستلزم داشتن یك نظام

اطالعات ،موضوعی حیاتی برای تمام فرآیندهای

اطالعاتی حسابداری مناسب است .در این نظام

حسابداری است که تأثیر قابل تأملی بر تصمیمگیری در

اطالعاتی حسابداری باید کنترلهای الزم و مقرون به

مورد فعالیتهای سازمان دارد .افزون براین ،از آن جا

صرفه در جریان فعالیتها انجام شود و امکان تجزیه و

که تنوع نیازهای جامعه سبب ایجاد سازمانهای متعدد

تحلیل و مقایسه عملکرد با بودجه به سادگی میسر باشد

برای پاسخگویی به خواستههای منطقی افراد و

( .)4همچنین ،نظام اطالعاتی حسابداری در

تخصصیشدن فعالیتها باعث گسترش فعالیتها و

سازمانهای دولتی باید امکان ثبت و طبقهبندی

حیطهکاری سازمانهایی شده است که با محدودیت

فعالیتهای مالی و ارائه وضعیت مالی و نتیجه عملیات

منابع (مالی ،انسانی و تجهیزات) روبهرو هستند ،استفاده

مالی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق استانداردهای

بهینه از این منابع ،از وظایف خطیر مدیریت به شمار

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

میرود .در چنین شرایطی است که اهمیت وجود

اطالعاتی حسابداری به عنوان نظامی پیچیده باید مبتنی

اطالعاتی که مربوط ،قابل اندازهگیری ،قابل اتکاء و

بر قابلیتهای فنآوری اطالعات و فرآیندها و

قابل مقایسه باشد ،به عنوان مهمترین ابزار تصمیمگیری

روشهای پیشرفته حسابداری باشد (.)6

به خوبی احساس میشود .بخش مهمی از این اطالعات

گستردگی حجم فعالیتهای بهداشتی و درمانی

به وسیله نظام اطالعاتی حسابداری تهیه میشود .نظام

دانشگاههای علوم پزشکی که ،به دلیل تنوع هدفها و

اطالعاتی حسابداری را میتوان محل تقاطع منطقی دو

فعالیتها ،توأم با تفاوت ساختاری است نقش مهمی در

موضوع گسترده حسابداری و نظام اطالعاتی مدیریت

رشد و توسعه بهداشت و درمان جامعه دارد .همچنین،

دانست .آن چه در این دو موضوع مشترك است ،توجه

تغییر و تحوالت اخیر در زمینه تحول سالمت در

محوری به اطالعات است ( )1که شامل ارائه اطالعات

دانشگاههای علوم پزشکی اهمیت درستی و

برای عملیات و نیازهای قانونی و ارائه اطالعات برای

بههنگامبودن اطالعات نظام اطالعاتی حسابداری در امر
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تصمیمگیری مدیران برای انجام رسالت دانشگاهها را

با توجه به آن چه در باال ذکر شده است ،نظام

نشان میدهد .این تحوالت شامل استقرار طرح تحول

اطالعاتی حسابداری میتواند از طریق بهبود فرآیند

نظام سالمت در سال  1393است که با هدفمند کردن

تصمیمگیری مدیران در امر پیشرفت و توسعه کیفی هر

بخش دوم برنامه اجرایی یارانه دولت همراه بوده و به

چه بهتر برنامهها و سیاستها ،تحقق هدفها،

موجب آن  %1از مالیات ارزشافزوده کشور به بودجه

برطرفکردن مشکالت و نارساییها ،صرفهجویی و

اعتباری برنامه پزشك خانواده و بیمه روستایی تعلق

کنترل هزینههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش

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

مهی ایفا کند و این موضوع اهمیت پژوهش حاضر را

منابع و مصارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد موضوع

نشان میدهد .از این رو ،هدف پژوهش حاضر این است

دیگری است که بر اساس آن الزم است به منظور امکان

که عوامل نظام اطالعاتی حسابداری که میتواند

استمرار خدمترسانی مناسب با برنامهریزی دقیقتری

تصمیمگیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد را

عمل شود.

تحت تأثیر قرار دهد را شناسایی کرده و از طریق

نظام اطالعاتی حسابداری باید از کیفیت مناسب و

رتبهبندی ،اهمیت هر یك را مشخص کند.

مستمر برخوردار باشد تا با ارائه اطالعات الزم امکان
اخذ تصمیمهای کارآمد را برای مدیران ایجاد کند .از

مبانی نظری

جمله نشانههایی که میتواند حاکی از کاهش کیفیت

با توسعه فنآوری در صنایع و ایجاد تغییر و تحول

نظام اطالعاتی حسابداری و در نتیجه آن اخذ

در نظامها و روشها ،سازمانها چنان با پیچیدگی و

تصمیمهای نامناسب به وسیله مدیریت باشد تأخیر در

تغییرات شدید روبهرو شدهاند که مدیریت به تنهایی

انجام کارها و تنظیم اسناد هزینه در واحدهای مالی،

نمیتواند نسبت به محیط خود در سازمان شناخت کافی

پرداختنکردن به موقع مطالبات و ایجاد دیون و

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

تعهدات ،اشتباههای مکرر و زیاد نیروهای شاغل در

مدیریت در امر تعیین هدفها ،شناسایی دقیق مسأله،

واحدهای مالی ،ساعت اضافهکاری بیش از حد

تعریف راهحلهای ممکن و ارزیابی این راهحلها و

کارکنان در اثر چند باره شدن کارها ،مساعدنبودن

انتخاب یك راهحل بهینه و قابل اجرا کمك کند

روحیه کارکنان واحدهای مالی و نداشتن انگیزه و

ضرورت پیدا کرده است ( .)9نظام اطالعاتی مدیریت

دلبستگی آنها نسبت به سازمان ،درخواست نیروی

و نظامهای حمایت از تصمیمگیری در همین راستا ،به

انسانی و تجهیزات بیشتر از طرف مسئوالن واحدهای

وجود آمده و توسعه یافتهاند و بخش مهم اطالعات

مالی و تقاضای مکرر در زمینه چاپ فرمها و نمونههای

مورد نیاز مدیریت را تأمین میکند .مدیران نمیتوانند

مورد استفاده در حسابداری و حیف و میلشدن اموال،

حتی با اتکا به اطالعات و تجربههای شخصی و

اثاثیه و غیره است (.)7

همینطور اطالعات منعکس در صورتهای مالی به
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وظایف خود به نحو احسن عمل کنند .در واقع ،رسیدن

بازار مشتریان و نظامهای کنترل موجودی را دربرگرفته

به هدفهای مورد انتظار به وسیله هر بنگاه اقتصادی،

( )12و به منظور تصمیمگیری استفاده میشود (.)13

آن مجموعه را ملزم میکند که بر منافع و مصارف خود

با توجه به مطالب بیان شده در باال ،نظام اطالعاتی

کنترل الزم را داشته باشد .در این مورد ،نظام اطالعاتی

حسابداری یکی از حیاتیترین و اساسیترین نظامهای

حسابداری مناسب با شناسایی و تفکیك هزینههای

سازمان به شمار میرود؛ چرا که موجب تبدیل داده به

ضروری و غیرضروری در انواع فعالیتها ،تشخیص به

اطالعاتی میشود که مدیریت میتواند آن را در

موقع انحرافهای هزینهای و افزایش بیش از حد بها

تصمیمگیری مورد استفاده قرار دهد و از قابلیت

راهکارهای الزم را با توجه به روشهای نوین ارائه

دسترسی و اتکاء به اطالعات اطمینان حاصل شود.

میکند ( .)10برای این منظور نظام اطالعاتی حسابداری

همچنین ،کیفیت تصمیمگیری مدیران و سایر

باید فعالیتهای اقتصادی را به شکلی تفسیر کند که

استفادهکنندگان از اطالعات مالی و حسابداری ،وابسته

برای استفادهکنندگان (به عنوان نمونه ،مدیران برای

به اطالعات به دست آمده از نظام اطالعاتی حسابداری

تصمیمگیری) ارزشمند باشد .همچنین ،دامنه فعالیت

است .بنابراین ،چنانچه نظام اطالعاتی حسابداری،

حسابداران از تهیه و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

بهگونهای متناسب با نیازهای استفادهکنندگان ،امکان

فراتر رفته است ( )11و از آنها انتظار میرود تا به

پردازش اطالعات را داشتهباشد ،اطالعات مفیدتری در

اعضای یك گروه فعال در تمام سازمان تبدیل شوند که

اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد و از این طریق

اطالعات و راهنماییهایی را در شرایط حساس

عملکرد سازمان بهبود مییابد .برای تعیین این قابلیت

تصمیمگیری ارائه میکنند .به همین دلیل ،دامنه

در نظام اطالعات حسابداری باید به اجزای آن شامل

نظامهایی که زیرگروه نظام اطالعاتی حسابداری قرار

کارکنان و کاربران نظام اطالعاتی حسابداری ،روشها

میگیرد ،بسیار گسترده است؛ چرا که نظام اطالعاتی

و دستورعملها (فرآیندهای جمعآوری ،مدیریت و

حسابداری باید به پردازش معامالت و ردیابی دادهها

ذخیرهسازی دادههای مالی) ،دادههای مرتبط با سازمان

کمك کند .بنابراین ،نظام اطالعاتی حسابداری ،شامل

و فرآیندهای کسب و کار آن و نرمافزارها (برنامهای

نظام پردازش معامالت (به عنوان نمونه ،نظام صدور

نرمافزاری برای پردازش دادهها) توجه کرد (.)1

صورتحساب در پردازش فروشها) ،نظامهای
درونسازمانی که اطالعات الزم را در اختیار مدیران

پیشینه پژوهش

میگذارد (از قبیل نظامهای سفارش اینترنتی و تبادل

میرزایی نصیرآباد و همکاران در پژوهشی به بررسی

الکترونیکی دادهها در پردازش دریافتیهای نقدی) و

رابطه نظام اطالعاتی حسابداری و بهرهوری سازمانهای

نظامهای پشتیبان است که مبادلههای اقتصادی را

خدماتی پرداختند .نمونه پژوهش آنان شامل تعداد 140

امکانپذیر میکند و پردازش درخواستها ،تحلیل

نفر از کارکنان حسابداری مؤسسههای خدماتی
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پلیس 10+استان آذربایجان شرقی بود .نتایج پژوهش

فراهم شده است (.)15

میرزایی نصیرآباد و همکاران حاکی از آن بود که در

حافظی بیرگانی در پژوهشی به بررسی تأثیرگذاری

رابطه با نظام اطالعاتی حسابداری عوامل دادهها،

نظام اطالعاتی حسابداری بر فرآیند تصمیمگیری

کارکنان ،رویهها و دستورعملها نسبت به سایر موارد

مدیران در شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت و

از اهمیت بیشتری برخوردار است .همچنین ،در مورد

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخت .وی در

عوامل مؤثر بر بهرهوری ،عامل کارکنان با اثر  %42و

این پژوهش نقاط قوت و ضعف نظام اطالعاتی

عامل نرمافزار با اثر  %23اثرگذاری بیشتری دارد (.)10

حسابداری برای بهبود عملکرد مدیران و همچنین،

یزدانی در پژوهشی به بررسی نظام اطالعاتی

تصمیمگیری سازمانی را مشخص کرد .نتایج پژوهش

حسابداری و نقش آن در بهرهوری سازمان پرداخت.

حافظی بیرگانی نشان داد که نظام اطالعاتی حسابداری

نتایج پژوهش وی نشان داد که با توجه به کاربرد

بر تصمیمگیری مدیران در حوزههای بهای تمامشده،

فنآوریهای پیشرفته در زمینه نظام اطالعاتی

بودجهریزی ،ارزیابی عملکرد ،سرمایهگذاری و

حسابداری ،کاربرد اطالعات مربوط که باید مناسب،

انتخاب طرحها مؤثر است (.)16

بهموقع و قابلاتکاء برای برنامهریزی و تصمیمگیری

مرادی و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل

باشد ،با پیچیدگی زیادی مواجه بوده و بر بهرهوری

مؤثر بر اثربخشی نظام اطالعاتی حسابداری از دیدگاه

نیروی انسانی مؤثر است .با این وجود ،نظام اطالعاتی

مدیران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

حسابداری میتواند در قالب فنهای حسابداری

با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی پرداختند .نتایج

مدیریت ،آثار مالی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل

پژوهش آنان بیانگر این بود که با بهبود کیفیت

قرار داده و منبع اطالعاتی الزم برای تصمیمگیری

اطالعات،

در

مدیران را فراهم کرده و در نتیجه به تعیین هدفهای

تصمیمگیریهای مدیران ،تقویت نظام کنترل داخلی و

راهبردی کمك کند (.)14

ارتقاء کفایت نظام اطالعاتی حسابداری در برآوردن

افزایش

کاربرد

اطالعات

ارجمندنژاد و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

نیازهای اطالعاتی مدیران ،اثربخشی نظام اطالعاتی

نظام اطالعاتی حسابداری بر فرآیند تصمیمگیری

حسابداری بر مبنای تعهدی افزایش مییابد .همچنین،

مدیران در شرکت ملی حفاری ایران پرداختند .نتایج

نظام اطالعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی در

پژوهش آنان بیانگر آن بود که مدیران شرکت ملی

دانشگاههای علوم پزشکی کشور با توجه به فراهمکردن

حفاری ایران از گزارشهای نظام اطالعاتی حسابداری

گزارشها و اطالعات با کیفیت و کاربردی به همراه

استفاده کردهاند و نظام اطالعاتی حسابداری بر بهبود

ایجاد سازوکارهای مناسب برای تقویت نظام

تصمیمگیریهای مالی آنان تأثیرگذار بوده است.

کنترلهای داخلی از اثربخشی الزم برخوردار بوده و

همچنین ،اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری مدیران

میتواند نقش اساسی در تصمیمهای مدیران و کارکرد
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کارشناسان داشته باشد (.)17

پاسخگویی و تصمیمگیری وجود دارد .بنابراین ،این

مرادی و همکاران در پژوهشی به بررسی میزان

اطالعات میتواند بستر مناسبی برای ایفای وظیفه

بکارگیری قابلیتهای نظام اطالعاتی رایانهای

پاسخگویی و اتخاذ تصمیمهای بهینه به وسیله مدیران

حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی

بخش عمومی فراهم کند (.)20

به وسیله حسابرسان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که

گوردون و میلر در پژوهشی چارچوبی جامع برای

بکارگیری قابلیتهای نظام اطالعاتی رایانهای

نظام اطالعاتی حسابداری ارائه کرده و نیازهای خاص

حسابداری در اجرای روشهای تحلیلی برای اقالم

هر سازمان را بررسی کردند .برای این منظور ادبیات

صورت سود و زیان بیش از ترازنامه است .همچنین ،در

نظری سازمان و خطمشی مدیریت تشریح و متغیرهای

بکارگیری قابلیتهای نظام اطالعاتی رایانهای

حسابداری تعریف شد که برای عملکرد سازمان معیار

حسابداری در بررسی تحلیلی ،بین مردان و زنان،

اساسی تلقی میشود .آنان عوامل محیط ،ساختار

تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)18

سازمانی و سبك تصمیمگیری را به عنوان ابعاد عمده

کیامهر و قرهخانی در پژوهشی به بررسی عوامل

متغیرهای اقتضای مؤثر در نظر گرفته و هر عامل را بر

احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطالعاتی حسابداری

اساس وضعیت مناسب متغیرهای نظام اطالعاتی

پرداختند .یافتههای پژوهش آنان حاکی از آن بود که

حسابداری تعریف کردند .نتایج پژوهش گوردون و

شرکتهای دارای مدیران با ویژگیهای شخصیتی

میلر حاکی از این بود که اگرچه گاهی از ترکیب

مناسب و همچنین ،ساختار مطلوب سازمانی از پایدار یا

شرایط محیط سازمان و سبك تصمیمگیری منافعی

ناپایداربودن محیط آگاهی داشته و با دسترسی به

حاصل شده و یا موجب سازگاری میشود اما نتایج

اطالعات مالی و غیرمالی مناسب میتوانند بهوسیله

روشن و صریحی درباره اثربخشی و هدفهای سازمانی

تسخیر بازارهای خارجی ،صادرات را افزایش دهند که

نمیتوان ارائه کرد (.)21

همه این موارد متأثر از انتخاب نظام اطالعاتی
حسابداری مناسب برای شرکت است (.)19

پنا-میگوئال و دیالپنا در پژوهشی نظام اطالعاتی
حسابداری را به عنوان مزیت اجتماعی پایه در اسپانیا

زارعی و مهراندیش در پژوهشی تأثیر بکارگیری

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

اطالعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش

اطالعات موجود در بودجه ممکن است مناسب و

عمومی بر تصمیمگیری و پاسخگویی مدیران

مرتبط باشد اما باید قابلیت مقایسه با اطالعات دورههای

دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران را ارزیابی

مالی گذشته را داشته باشد .پنا-میگوئال و دیالپنا در

کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد دیدگاه مثبت و

این ارتباط بکارگیری استاندارد بینالمللی حسابداری

معناداری نسبت به تأثیرگذاری اطالعات حاصل از

بخش عمومی شماره  1را پیشنهاد کردند که بر مبنای

اجرای نظام حسابداری بخش عمومی به متغیرهای

آن نظام اطالعاتی حسابداری دارای مزیت اجتماعی
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روش پژوهش

بالقوه است (.)22
وردون و همکاران در پژوهشی نظام اطالعاتی
حسابداری را در کشورهای پردرآمد و کمدرآمد

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

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که نظام

توصیفی-پیمایشی است .در این پژوهش عوامل نظام

اطالعاتی حسابداری ،چارچوبی برای یكپارچهسازی

اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیمگیری

اطالعات از منابع مختلف با هدف کمك به

مدیران با استفاده از روش سلسلهمراتبی و مقایسه زوجی

تصمیمگیری بهتر به وسیله دولتها را فراهم میکند.

نظرات جامعهآماری رتبهبندی شده است .به این شرح که

این نظام اطالعاتی میتواند طیف وسیعی از دادهها را

به منظور تعیین ضریب اهمیت (وزن) عوامل اصلی و

ترکیب کند تا اطالعات و شاخصهای قانونمند برای

فرعی به عنوان عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در

استفاده در فرآیندهای تصمیمگیری تولید شود (.)23

فرآیند تصمیمگیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی

اکسینگ و یان در پژوهشی کیفیت نظام اطالعات

مشهد ،از پرسشنامه تحلیل سسلهمراتبی (مقیاس نه

حسابداری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که

نقطهای و مقایسه زوجی) استفاده شد که بر اساس

بهبود کیفیت اطالعات حسابداری موجب کاهش

درخت سسلهمراتب مسأله تحت مطالعه طرح شد .فرآیند

ریسك سیستماتیك و بهبود تصمیمگیری مدیران

تحلیل سسلهمراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری

میشود (.)24

چندشاخصه است که به منظور تصمیمگیری و انتخاب
یك گزینه از میان گزینههای متعدد تصمیم به کار

سؤالهای پژوهش

میرود و برای این منظور از شاخصهایی استفاده

با توجه به هدف پژوهش که شناسایی و رتبهبندی

میشود که تصمیمگیرنده تعیین میکند .این روش با

عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند

استفاده از درخت سسلهمراتب تصمیم آغاز میشود و

تصمیمگیری مدیران است ،سؤالهای پژوهش به شرح

منعکسکننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است .بنابراین،

زیر طراحی و تدوین شد:

درخت سسلهمراتب تصمیم نشاندهنده عوامل مورد

 .1عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند

مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم است.

تصمیمگیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سپس ،مقایسههای زوجی انجام میشود که نتیجه آن،

چیست؟

وزن هر یك از عوامل را در راستای گزینههای رقیب

 .2از بین عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در

مشخص میکند .سرانجام ،بهگونهای ماتریسهای به

فرآیند تصمیمگیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی

دست آمده با یکدیگر تلفیق میشود که تصمیم بهینه

مشهد کدام موارد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و

حاصل شود (.)25

در رتبه باالتری قرار میگیرد؟

جامعه آماری پژوهش شامل رئیس دانشگاه،
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معاونان دانشگاه ،مدیر مالی ،معاونان مدیر مالی،

برای انجام روش تحلیل سسلهمراتبی از بسته

رؤسای واحدهای تابعه و کارشناسان مسئول مالی در

نرمافزاری اکسپرت چویس ( 2000نسخه فن تحلیل

ادارات و واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد است

سلسلهمراتبی گروهی) استفاده شد .این نرمافزار الزاماً

که حداقل ده سال سابقهکار در حوزه مالی دانشگاه

برای الگوهای تصمیمگیری گروهی طراحی شده است

داشتهاند .لذا ،در این پژوهش با توجه به محدودشدن

و دارای امکانات گستردهای برای تهیه ماتریسهای

جامعهآماری (به دلیل مشروط شدن انتخابها) ،همه

زوجی افراد و سپس تلفیق ماتریس افراد گوناگون و

اعضای جامعهآماری که واجد شرایط بودند ( 140نفر)

تبدیل به ماتریسی واحد است که از طریق میانگین

بررسی و پرسشنامه بین آنها توزیع شد .از آن جا که

هندسی تك تك عناصر ماتریسهای افراد به دست

برخی از پرسشنامههای جمعآوری شده ناقص و

میآید .سازوکار این نرمافزار ،به این گونه است که

مخدوش بود ،سرانجام ،تعداد  133پرسشنامه تجزیه و

ابتدا ،اطالعات پرسشنامهها را دریافت کرده و پس از

تحلیل و بررسی شد .در پژوهش حاضر ،پس از مرور

تلفیق ،بر اساس هر یك از معیارها ،رتبهبندی مربوط به

مبانی نظری و همچنین ،مطالعه بیش از  20مقاله و

آن را به همراه نرخ سازگاری انجام میدهد و سرانجام،

بررسی عوامل مؤثر نظام اطالعاتی حسابداری دانشگاه

با تلفیق تمامی معیارها ،رتبهبندی و نرخ سازگاری کل

علوم پزشکی مشهد ،مجموعهای از عوامل و

را گزارش میکند (.)26

شاخصهای مرتبط استخراج و شناسایی و با استفاده از
نظر خبرگان و صاحبنظران حوزه مدیریت و منابع

اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها

انسانی (گروه خبرگان) ،انتخاب و دستهبندی شد.

نتایج ارائه شده در جدول شماره  1نشان می دهد که

عوامل تأیید شده به علت مشابهت و همپوشانی با هم

 %85/7از آزمودنیها مرد و  %14/3آنان زن بودهاند.

ادغام شده و سرانجام ،در قالب  8عامل اصلی و 62

مدرك تحصیلی  %61/4از آنان کارشناسیارشد و دکترا

عامل فرعی برای مقایسههای زوجی استفاده شد .در

بوده است %72/9 .از آزمودنیها بیش از  16سال سابقهکار

ادامه ،گزارههای استخراج شده به صورت پرسشنامه

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

طرح شده و به تأیید  20نفر از خبرگان (شامل استادان

فقط  %2/3قراردادی بودهاند %51/5 .از آزمودنیها از

دانشگاه و منتخبان جامعه آماری مورد بررسی) رسید.

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

به منظور اعتمادسنجی عوامل و گزارههای مؤثر این

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

مرحله ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که حاکی

و معاونتها بودهاند %23/8 .از آنان در ساختمان مرکزی

از نبود تفاوت معنیدار در اظهارنظرها بود .پس از آن،

و معاونتها %30 ،در شبکههای بهداشت %15/4 ،در

از آزمودنیها خواسته شد تا به مقایسه زوجی عوامل

دانشکدهها %15/4 ،در مراکز پژوهشی و  %15/4در

تأثیرگذار بپردازند.

بیمارستانها مشغول به فعالیت بودهاند .این نتایج نشان
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جواد پویانراد و جواد معصومی
جدول :1اطالعات جمعیتشناختي
شاخص
جنسیت
مدرك تحصیلی

سابقهکار

نوع استخدام

سمت سازمانی

واحد سازمانی

متغیر
مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
بین  10تا  15سال
بین  16تا  20سال
بین  21تا  25سال
بیش از  26سال
رسمی
پیمانی
قراردادی
مسئول مالی اداره /واحد
رئیس واحد تابعه
مدیر مالی و معاونان مدیر مالی
رئیس دانشگاه و معاونتها
ساختمان مرکزی و معاونتها
شبکههای بهداشت
دانشکدهها
مراکز پژوهشی
بیمارستانها

فراواني
114
19
51
24
57
36
51
32
14
70
60
3
68
53
3
8
31
39
20
20
20

درصد فراواني
85/7
14/3
38/6
18/2
43/2
27/1
38/3
24/1
10/5
52/3
45/5
2/3
51/5
40/2
2/3
6
23/8
30
15/4
15/4
15/4

میدهد که آزمودنیها شرایط الزم برای پاسخگویی به

اطالعات و گزارشها (پ) ،شاخص توانایی کارکنان

پرسشنامه پژوهش حاضر را دارند.

مالی در تهیه اطالعات و گزارشها (ت) ،شاخص
کفایت نظام کنترل داخلی (ث) ،شاخص بهبود مستمر

يافتهها

نظام کنترل داخلی (ج) ،شاخص کفایت نظام اطالعاتی
در برآوردهکردن نیازهای اطالعاتی مدیران (چ) و

در این پژوهش برای محاسبه اهمیت (وزن) نسبی هر

شاخص آگاهی مدیران از نقش و قابلیتهای نظام

یك از شاخصها بر اساس روش سلسلهمراتبی از

اطالعاتی (ح) است .ماتریس نرمالشده این شاخصها

مقایسه زوجی نظرات جامعه آماری استفاده شده است.

در جدول شماره  2ارائه شده است.

شاخصهای مورد بررسی شامل شاخص کیفیت

ماتریس تلفیق شده مقایسههای زوجی شاخصها

اطالعات و گزارشها (الف) ،شاخص بهبود مستمر

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

اطالعات و گزارشها (ب) ،شاخص قابلیت کاربرد

شماره  )1حاکی از آن است که شاخص کیفیت اطالعات

مجله حسابداری سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،22پاییز و زمستان 1398
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و گزارشها (الف) با وزن نسبی  0/306در رتبه اول،

مدیران از نقش و قابلیتهای نظام اطالعاتی (ح) با وزن

شاخص بهبود مستمر اطالعات و گزارشها (ب) با وزن

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

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

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

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

شاخص کفایت نظام کنترل داخلی (ث) با وزن نسبی

رتبه سوم ،شاخص قابلیت کاربرد اطالعات و گزارشها

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

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

جا که نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1است ،میتوان بیان کرد

نظام اطالعاتی در برآوردهکردن نیازهای اطالعاتی مدیران

که در مقایسههای زوجی ماتریس مورد نظر ،در قضاوت

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

آزمودنیها ،سازگاری وجود داشته است.

جدول :2ماتريس نرمال شده (معیار اصلي)
شاخص

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

الف
ب
پ
ت
ث

0/322
0/192
0/114
0/195
0/088

0/406
0/243
0/12
0/08
0/071

0/352
0/253
0/125
0/153
0/043

0/224
0/41
0/111
0/136
0/041

0/242
0/227
0/194
0/22
0/066

0/291
0/249
0/136
0/139
0/105

0/28
0/079
0/083
0/253
0/32

0/141
0/033
0/034
0/133
0/152

ج
چ
ح

0/089
0/132
0/124

0/079
0/223
0/15

0/074
/2138
0/114

0/079
0/71
0/191

0/051
0/257
0/166

0/08
0/291
0/106

0/233
0/15
0/09

0/213
0/121
0/103

جدول  :3ماتريس تلفیقي (هندسي) مقايسههای زوجي شاخصها
پ

شاخص

الف

ب

الف
ب
پ

1
0/598
0/355

0/306 3/635 2/531 3/613 3/648 1/652 2/813 1/67
0/266 0/345 3/048 0/089 3/42 3/026 0/022
1
0/133 0/603 3/66 1/67 2/921 0/815
1 1/494

1
2
4

ت
ث
ج
چ
ح

0/605
0/274
1/276
1/334
1/03

0/152
0/068
0/075
0/114
0/084

3
8
7
5
6

1/226 1/33
0/342 0/292
0/591 0/323
1/814 3/318
1/55 3/22

ت

ث

3/313
1
1 0/301
0/762 1/58
0/516 3/518
0/325 3/32

ج

چ

0/314 2/501 1/724
1/215 3/153 1/311
2/631 1/27
1
0/321
1 3/433
1 3/558 0/069

نرخ ناسازگاری < 0/1
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رتبه
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در ادامه ،اوزان محاسبه شده عناصر سطح دوم

(شاخص) به دست آمد و عوامل نظام اطالعاتی

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

حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیمگیری مدیران دانشگاه

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

علوم پزشکی مشهد رتبهبندی شد .جدول شماره 4

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

رتبهبندی عوامل نظام اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند

ضرب وزن عوامل فرعی در وزن عامل اصلی خود

تصمیمگیری مدیران را نشان میدهد.

شکل  :1نمودار وزني شاخصها
جدول :4رتبه عوامل نظام اطالعاتي حسابداری مؤثر در فرآيند تصمیمگیری
مديران به روش سلسلهمراتبي
عوامل اصلي
(شاخصها)

وزن عوامل اصلي
(شاخصها)

الف

0/306

ب

0/266

عوامل
فرعي
الف1
الف2
الف3
الف4
الف5
الف6
الف7
الف8
الف9
ب1
ب2
ب3
ب4
ب5
ب6
ب7

وزن عوامل
فرعي
0/506
0/426
1/633
0/052
0/368
0/675
1/214
0/084
1/321
1/206
0/216
1/133
1/302
0/368
1/075
0/124

وزن
نهايي
0/155
0/13
0/5
0/01591
0/113
0/207
0/371
0/026
0/404
0/321
0/057
0/301
0/346
0/0978
0/286
0/033

رتبه/
اولويت
12
18
1
54
21
8
3
45
2
5
34
6
4
26
7
41
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جدول ( 4ادامه)

12

پ

0/133

ت

0/152

ث

0/068

ج

0/075

چ

0/114

پ1
پ2
پ3
پ4
پ5
ت1
ت2
ت3
ت4
ت5
ت6
ت7
ت8
ث1

1/306
0/086
0/134
0/502
1/208
0/203
0/266
1/006
0/246
0/163
0/352
1/033
0/152
0/103

0/174
0/011
0/018
0/067
0/161
0/031
0/04
0/153
0/037
0/025
0/054
0/157
0/0231
0/007

9
57
51
32
10
42
37
13
39
46
36
11
49
59

ث2

0/226

0/015

55

ث3

1/106

0/075

31

ث4

0/346

0/024

47

ث5

0/199

0/014

56

ث6

0/504

0/034

40

ث7

1/305

0/089

28

ث8

0/804

0/055

35

ج1

1/406

0/105

22

ج2

0/266

0/02

50

ج3

0/213

0/01597

53

ج4

0/502

0/038

38

ج5

1/208

0/091

27

ج6

1/075

0/081

30

ج7

1/129

0/085

29

چ1

0/206

0/0234

48

چ2

1/066

0/122

19

چ3

0/233

0/027

44

چ4

1/152

0/131

17

چ5

1/168

0/133

16

چ6

0/015

0/002

62

چ7

0/028

0/003

61

چ8

0/074

0/008

58
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جدول ( 4ادامه)

ح

0/084

ح1
ح2
ح3
ح4
ح5

1/206
1/166
0/733
0/352
0/068

0/101
0/0979
0/062
0/03
0/006

24
25
33
43
60

ح6
ح7

1/605
1/714

0/135
0/144

15
14

ح8
ح9
ح10

1/208
1/431
0/204

0/101
0/12
0/017

23
20
52

همانطور که در جدول شماره  4مشخص شده

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

است رتبه اول مربوط به عامل ایجاد بینش با ارائه

مربوط به عامل مناسب بودن شکل و محتوای اطالعات

مشاوره و پیشنهاد بر مبنای یافتهها (الف )3با وزن نسبی

مالی برای پاسخگویی به نیازهای مدیران (الف )6با

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

وزن نسبی  0/207است .رتبه نهم مربوط به عامل تسلط

اطالعات و گزارشهای مالی واضح و روشن به وسیله

کارکنان امور مالی به دستورعملها و روشهای مالی

نظام اطالعاتی حسابداری (الف )9با وزن نسبی 0/404

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

است .رتبه سوم مربوط به عامل توانایی نظام اطالعاتی

مربوط به عامل نبود اختالل در عملکرد مالی واحدها به

حسابداری در تهیه گزارشهای تحلیلی مورد نیاز

دلیل جابهجایی کارکنان در واحدها (پ )5با وزن نسبی

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

 0/161است .رتبه یازدهم مربوط به عامل قابلیت تهیه

مربوط به عامل استقبال مدیران از استقرار نرمافزارهای

اطالعات و گزارشهای مالی مناسب به وسیله نظام

مناسب حسابداری در جهت افزایش کارآیی (ب )4با

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

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

است .رتبه دوازدهم مربوط به عامل برآورده ساختن

استقبال مدیران از گزینش افراد با صالحیت در

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

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

است .رتبه سیزدهم مربوط به عامل قابل درك و

است .رتبه ششم مربوط به عامل استقبال مدیران از

فهمبودن اطالعات ارائه شده به وسیله نظام اطالعاتی

برگزاری دورههای آموزشی برای افزایش دانش و

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

تخصص کارکنان مالی (ب )3با وزن نسبی 0/301

چهاردهم مربوط به عامل پیشگیری ،کشف و مقابله با

است .رتبه هفتم مربوط به عامل ارزیابی منظم و دورهای

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

نظام اطالعاتی به وسیله مدیران برای رفع نقایص و

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

هماهنگی بین واحدهای مالی (ب )5با وزن نسبی

مورد فعالیتهای مالی به ویژه قراردادها (ح )6با وزن

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

نسبی  0/135است .رتبه شانزدهم مربوط به عامل

مسئولیت بخشهای مختلف عملیات مالی بین کارکنان

افزایش اثربخشی فرآیندهای تدوین بودجه و نظارت بر

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

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

است .رتبه بیست و هشتم مربوط به عامل بهبود مستمر

مربوط به عامل ثبت دقیق و به هنگام رخدادهای مالی

با امکان ارائه مشاورههای کاربردی و مستقل به سازمان

در دفاتر (چ )4با وزن نسبی  0/131است .رتبه هیجدهم

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

مربوط به عامل بهبود کیفیت پاسخگویی سازمان در

مربوط به عامل ایجاد اطمینان از رعایت سیاستهای

مقابل ذینفعان (الف )2با وزن نسبی  0/13است .رتبه

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

نوزدهم مربوط به عامل تقویت حسابرسی داخلی با

است .رتبه سیام مربوط به عامل میسربودن امکان

سازوکار کنترل داخلی شامل استقالل و عینیت در

کنترلهای الزم به وسیله نظام اطالعاتی برای حفاظت

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

از داراییها (ج )6با وزن نسبی  0/081است .رتبه سی و

مربوط به عامل تقویت رفتار کارکنان و ارتقاء

یکم مربوط به عامل مطالعه گزارشهای مالی در پایان

ارزشهای اخالقی (ح )9با وزن نسبی  0/12است .رتبه

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

بیست و یکم مربوط به عامل فراهمکردن نیازهای

است .رتبه سی و دوم مربوط به عامل بهروزکردن

اطالعاتی مدیران از طریق اطالعات حاصل از نظام

تخصص کارکنان مالی با برگزاری دورههای آموزشی

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

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

و دوم مربوط به عامل در دسترس بودن دستورعملهای

سوم مربوط به عامل تسهیل اظهارنظر حسابرسان داخلی

مالی برای آگاهی کارکنان از وظایف و مسئولیتها

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

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

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

مربوط به عامل اطمینان از پاسخگویی مؤثر حسابرسان

استقبال مدیران از پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود

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

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

 0/101است .رتبه بیست و چهارم مربوط به عامل

است .رتبه سی و پنجم مربوط به عامل افزایش کیفیت

کمك حسابرسان داخلی به کنترلهای ضروری (ح)1

و اعتبار گزارشگری مالی با سازوکار نظارت بر رویهها

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

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

عامل کمك حسابرسان داخلی در سنجش میزان

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

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

قابلیت ارائه گزارشهای کنترلی منظم و مشخص به

بیست و ششم مربوط به عامل حمایت مدیران از افزایش

وسیله نظام اطالعاتی برای استفاده حسابرسان (ت )6با

14
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وزن نسبی  0/054است .رتبه سی و هفتم مربوط به عامل

است .رتبه چهل و هشتم مربوط به عامل تقویت

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

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

است .رتبه سی و هشتم مربوط به عامل مستندسازی

است .رتبه چهل و نهم مربوط به عامل امکان افزایش

رویدادهای مالی به میزان کافی به وسیله نظام اطالعاتی

توان پیشبینی اطالعات و گزارشهای نظام اطالعاتی

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

حسابداری برای تصمیمگیری (ت )8با وزن نسبی

نهم مربوط به عامل قابلیت ارائه اطالعات بهموقع و

 0/0231است .رتبه پنجاهم مربوط به عامل امکان تهیه

بههنگام به وسیله نظام اطالعاتی برای تصمیمگیری

اطالعات و گزارشهای بودجهای مناسب به وسیله نظام

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

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

عامل مفیدبودن اطالعات ارائه شده به وسیله نظام

رتبه پنجاه و یکم مربوط به عامل امکان برخورداری

اطالعاتی برای تصمیمگیری مدیران (ث )6با وزن نسبی

کارکنان مالی از تخصص کافی در حوزهکاری خود

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

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

بودن اطالعات مدیران از ماهیت انجام کار مالی در

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

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

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

دوم مربوط به عامل تقویت نظام راهبری سازمان (ت)1

عامل امکان ردیابی اسناد و اطالعات مالی ایجاد شده

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

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

عامل تسهیل اظهارنظر حسابرسان داخلی در مورد

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

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

ایجاد آگاهی با ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر تجزیه و

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

تحلیل یافتهها به منظور ارزیابی اثربخشی فرآیندهای

تبادل اطالعات بین حسابرسان داخلی یا مستقل با

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

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

پنجاه و پنجم مربوط به عامل مطالعه اطالعات موجود

پنجم مربوط به عامل قابلیت ارائه اطالعات و

در واحدها به وسیله مدیران قبل از تصمیمگیری (ث)2

گزارشهای مالی دقیق و درست به وسیله نظام

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

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

عامل به روز بودن اطالعات دریافتی از نظام اطالعاتی

و ششم مربوط به عامل قابلیت مقایسه اطالعات و

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

گزارشهای مختلف نظام اطالعاتی حسابداری (ت)5

هفتم مربوط به عامل امکان تبادل تجربه بین کارکنان

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

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

عامل دریافت دورهای و منظم گزارشهای مالی از

است .رتبه پنجاه و هشتم مربوط به عامل انطباق عملکرد

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

با اصول حسابداری و آییننامههای مالی و معامالتی
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دانشگاه (چ )8با وزن نسبی  0/008است .رتبه پنجاه و

میشود و از همه مراحل فرآیند تصمیمگیری در

نهم مربوط به عامل وجود اطالعات مالی مورد نیاز برای

سبكهای متنوع آن حمایت میکند ،مشروط بر این که

تصمیمگیری در واحدها (ث )1با وزن نسبی 0/007

اطالعات و گزارشهای ارائه شده از کیفیت الزم

است .رتبه شصتم مربوط به عامل تسهیل اظهارنظر

برخوردار بوده و به طور مستمر بهبود یابد (.)27

حسابرسان داخلی در مورد داراییها (ح )5با وزن نسبی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشاندهنده

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

رتبههای اول و دوم ،به ترتیب ،برای شاخصکیفیت

اطمینان از کفایت بررسی بهوسیله حسابرسی داخلی

اطالعات و گزارشها و شاخص بهبود مستمر اطالعات

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

و گزارشها بود میتوان این عوامل را در فرایند

مربوط به عامل تقویت اطمینان از درستی اطالعات مالی

تصمیمگیری مدیران مؤثر دانسته و به عنوان نقاط قوت

و انعکاس آنها در دفاتر (چ )6با وزن نسبی 0/002

نظام اطالعاتی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

است.

معرفی کرد .گفتنی است بهبود این شاخصها نیازمند
نظارت مستمر بر تهیه اطالعات و گزارشها بوده و به

نتیجهگیری

دلیل ماهیت فعالیتهای پزشکی با پیچیدگی قابلتوجه
همراه است .همچنین ،این نتایج حاکی از آن است که

ویژگی اصلی عصر حاضر تغییرات سریع و پیچیده

اجزای نظام اطالعاتی حسابداری دانشگاه به طور

است و اطالعات نقش تعیینکنندهای در حل مسائل

مناسبی طراحی شده که اطالعات با کیفیتی را تهیه و

سازمانی و غیرسازمانی دارد .در این شرایط نظامهای

راهحلهای کارا و اثربخش برای مسائل مختلف ارائه

اطالعاتی برای مدیران مانند مشاورانی است که نیاز

میکند .افزون براین ،نقاط ضعف نظام اطالعاتی

اطالعاتی و غیرقابل اجتناب آنان را تأمین میکند .این

حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل ناکفایتی

نظامها باعث تجزیه و تحلیل و پردازش سریع و تا حد

نظام اطالعاتی حسابداری در برآوردهکردن نیازهای

امکان دقیق اطالعات میشود .همچنین ،میتواند

اطالعاتی مدیران و ناآگاهی مدیران از نقش و

راهحلهای ممکن برای حل سریع مسائل معین را

قابلیتهای نظام اطالعاتی حسابداری است .در این

شناسایی کرده و با ارزیابی نتایج آن امکان اتخاذ

مورد باید گفت که نظام اطالعاتی حسابداری هنگامی

تصمیمهای بهینه را برای موقعیتهای مختلف ایجاد

سودمند است که بتوان از اطالعات ارائه شده به وسیله

کند .از جمله این نظامها ،نظام اطالعاتی حسابداری

آن در امور ذیربط استفاده کرد .این نتایج با نتایج

است که از تصمیمهای متعدد و به هم وابسته یا متوالی

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

پشتیبانی کرده ،موجب حمایت سطوح مختلف

پژوهشی نظام اطالعاتی حسابداری را به عنوان تحولی

مدیریت (فردی و گروهی) ،عالی تا سایر مدیران،

به سمت یك حسابداری تجاری فرآیندگرا معرفی
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کردند و به بیان این موضوع پرداختند که اطالعات

حسابرسان متوسط است .این نتایج نشاندهنده وضعیت

ارائهشده به وسیله نظامهای اطالعات حسابداری باید به

متوسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد از منظر این عوامل

راحتی به وسیله تصمیمگیرندگان استفاده شود و مطابق

است .بنابراین ،پیشنهاد میشود به منظور بهرهگیری

با نیازهای اطالعاتی آنان باشد .برای این منظور نظام

بیشتر از نظام اطالعاتی حسابداری ،فرآیندهای اقتضایی

اطالعاتی حسابداری باید اصالح شود به طوری که

کنترلهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با

بتواند در راستای پاسخ به نیازهای اطالعاتی

فنآوری روز جامعه هماهنگ شده و از فنآوری

استفادهکنندگان توانمند و انعطافپذیر بوده و از

اطالعات استفاده بیشتری شود؛ به ویژه در ارزیابی

اطالعات مالی و غیرمالی در فرایند آن استفاده شود.

ماهیت کنترلهای داخلی که به طور عمده در تقویت

از آن جا که استفاده مناسب و به هنگام از اطالعات

اطالعات و قابلیت دسترسی سریع آنها مؤثر است.

مالی و غیرمالی موجب ارتقاء توان اتخاذ تصمیمهای

به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود عوامل نظام

مؤثر و کارآمد برای مدیران میشود میتوان گفت که

اطالعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیمگیری

وجود کنترلهای داخلی قوی به منظور کسب اطالعات

مدیران سایر سازمانها را بررسی کنند .همچنین،

تحلیلپذیر موجب ارائه اطالعات حسابداری با کیفیت

میتوان چگونگی نهادینهسازی این عوامل در

بهتر شده و سرانجام باعث میشود که مدیران بر مبنای

سازمانها را مورد مطالعه قرار داد .پژوهش حاضر با

این اطالعات تصمیمهای درست و منطقی اتخاذ کنند.

محدودیت خاصی مواجه نبوده است اما گفتنی است

در این پژوهش شاخصهای کفایت نظام کنترل داخلی

که تأثیر سایر مؤلفههای مداخلهگر سازمانی نظیر سبك

و بهبود مستمر نظام کنترل داخلی رتبههای میانی دارد.

رهبری مدیران ،ویژگیهای شخصیتی مدیران ،رضایت

همچنین ،رتبه عوامل تقویت حسابرسی داخلی با

شغلی کارکنان ،خالقیت و نوآوری و غیره که بر نقش

سازوکار کنترل داخلی و میسربودن امکان کنترل الزم

نظام اطالعاتی حسابداری در فرآیند تصمیمگیری

به وسیله نظام اطالعاتی برای حفاظت از داراییها ،به

مدیران مؤثر بوده و ممکن است نتایج پژوهش را تغییر

ویژه رتبه عامل قابلیت ارائه گزارشهای کنترلی منظم

دهد با ابزار پژوهش حاضر قابل اندازهگیری نبود.

و مشخص به وسیله نظام اطالعاتی برای استفاده
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