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چكيده
بر اساس نظریه اقتضایی سیستمهای اطالعات حسابداری منجر به دستیابی به عملکرد بهینه در
سازمان میگردد و نقش سیستمهای اطالعات حسابداری بهعنوان ارتباطی پویا میان استراتژیهای
سازمان و معیارهای متداول حسابداری ایجاد مینماید؛بنابراین خصوصیات سیستمهای اطالعات
حسابداری می تواند بر عملکرد سیستم مبتنی بر الگوی فرآیند گرا در شرایط عدم اطمینان کاری
اثرگذار باشد .لذا بر پایه این استدالل ،هدف از پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی نقش تعدیلی عدم
اطمینان کاری بر رابطه بین ویژگیهای سیستمهای اطالعاتی حسابداری با عملکرد سیستم است.
نتایج مصاحبه با مدیران مالی و کارشناسان حسابداری  06شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران و تجزیه و تحلیل دادهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد
ویژگی های سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد سیستم تأثیر دارد .همچنین مطابق با نتیجه
بهدستآمده از فرضیه دوم عدم اطمینان کاری،تأثیر ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری بر
عملکرد سیستم راتعدیل میکند.
واژههای كليدی :عدم اطمینان کاری ،ویژگی سیستم اطالعات حسابداری ،عملکرد سیستم.

 -1گروه حسابداری ،واحدقشم ،دانشگاه آزاداسالمی ،قشم ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) Rahnama@iau.ir

 -3گروه حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاهآزاداسالمی ،تهران ،ایران.
 -4گروه حسابداری ،واحدتهران شمال ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران.
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ستمهاياطالعاتيحسابداريبرعملکردسیستممبتنيبر...
يهايسی 
ارائهالگویيازاثرویژگ 

 -1مقدمه
اطالعات همیشه یک عنصر مهم در فعالیتهای انسانی است .ضرورت اطالعات برای فرد و
سازمان با پیشرفت تکنولوژی بهبود می یابد .حسابداری یکی از اطالعات یا بخشی از سیستم
اطالعاتی است (توکیک و همکاران 1699 ،9؛ طالبی و بحری ثالث .)9911 ،تحوالت سالهای اخیر
در عرصه فنآوری اطالعات با آثار بسیار گستردهای بر سیستمهای اطالعاتی حسابداری همراه بوده
است (حاجی جباری و همکاران .)9919 ،در فضای رقابتی و شرایط متغیر کسبوکار امروزی ،تداوم
حیات و رشد سازمانها وابسته به توان آنها در سازگاری با این تغییرات است .در چنین موقعیتی،
سیستمهای اطالعاتی حسابداری نیز بهعنوان سیستم اطالعاتی اصلی ،در بیشتر سازمانها بهمنظور
حفظ کارکرد بهینه و تأمین اطالعات سودمند برای کمک به مدیریت در تصمیمگیری ،برنامهریزی
و کنترل باید از انعطافپذیری الزم برخوردار باشد (عرب مازار یزدی و همکاران .)9910 ،سیستم
اطالعات حسابداری از جمله سیستمهای اصلی و اساسی سیستم اطالعات مدیریت شمرده میشوند
و وظیفه آن تأمین نیازهای اطالعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینههای برنامهریزی و کنترل
منابع ،ارزیابی عملکرد و تصمیمگیری است (حاجیها و نبیونی .)9919 ،مناسب بودن کیفیت
اطالعات حسابداری بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی موردنیاز کاربران برای تصمیمگیری در جهت
دستیابی به اهداف سازمانی محسوب میگردد (رامنی و استین بارت 1661 ،1؛ بست و همکاران ،9
1661؛ استایر و رینولد 1696 ،0؛ لئادون و لئادون 1691 ،0؛ واهیودی  .)1690 ،0لذا ،موضوع
طراحی سیستمهای اطالعاتی حسابداری و مسائل مربوط به مشکالت موجود در آن ،توجه بسیاری
از محققان و کاربران را معطوف به خودساخته است.
تحوالت سالهای اخیر در عرصه فنآوری اطالعات با آثار بسیار گستردهای بر سیستمهای
اطالعا تی حسابداری همراه بوده است .کمتر سازمان یا شرکتی را میتوان یافت که بهرهگیری از
نظامهای اطالعاتی استقراریافته بر مبنای فنآوری نوین را تجربه نکرده باشد (حاجی جباری و
همکاران .)9919 ،افزایش رقابت جهانی و تغییرات مداوم در فنآوری پردازش اطالعات ،برای
مدیران و حسابرسان مسئول پیادهسازی ،ایجاد و نظارت بر معیار داخلی در سازمان ،چالشهای
جدیدی را به وجود میآورد .از طرف دیگر ،بسیاری از سازمانها به دلیل تغییرات سریع رخداده
دریافتهاند که تحصیل مهارتهای تکنیکی بهمنظور اعمال سیاستها و رویهها مشکل میباشد
(عرب مازار یزدی و خسروی .)9900 ،ازآنجاییکه مهمترین وظیفه یک مدیر گرفتن تصمیمات
مختلف در شرایط متفاوت است ،در عصری که شرایط ناپایدار رقابتی ،محیط بسیار متغیر در مقابل
سازمانها قرار داده ،تنها عاملی که میتواند سازمان و مدیران را در مواجهه با این شرایط موفق کند
داشتن اطالعات مؤثر و کارآمد است .اطالعاتی که الزمه تصمیمگیری در شرایط اقتضایی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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استراتژیک میباشد .سیستمهای اطالعاتی می توانند چنین اطالعاتی را در اختیار مدیران و کاربران
قرار دهند .سیستمهای اطالعاتی نقش مهمی در زندگی سازمانی نوین داشته و دنیای کسبوکار،
تجارت و مدیریت را دچار دگرگونی شگرفی نموده است .با این حال ،در عمده مطالعات داخلی
صورت گرفته این موضوع نادیده انگاشته شده و یک فضای خالی در ادبیات حسابداری برای تحقیق
دراینباره وجود دارد که این خود ،انگیزهای جهت انجام این پژوهش است .لذا ،پژوهش حاضر در
پی طراحی و ارزیابی نقش تعدیلی عدم اطمینان کاری بر رابطه بین ویژگیهای سیستمهای
اطالعاتی حسابداری با عملکرد سیستم در سال  9910است .بر این اساس ،در ادامه پژوهش حاضر
پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش بیان گردید؛ سپس روششناسی
پژوهش ارائه شده و در پایان به تجزیهوتحلیل دادهها و ارائه نتایج و پیشنهادات پژوهش پرداخته
خواهد شد.
 -2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
مطابق با نظریه اقتضایی فرض بر این است که تناسب میان استراتژیهای سازمان و متغیرهای
محتوایی ساختار سازمانی منجر به دستیابی به عملکرد بهینه میگردد ،در این میان نقش
سیستمهای اطالعاتی حسابداری که بتوانند ارتباطی پویا را میان استراتژیهای سازمان و معیارهای
متداول حسابداری ایجاد نمایند و عملکرد را از زاویهای جامع موردسنجش قرار دهند ،اهمیت
بیشتری مییابد ،زیرا معیارهای سنتی حسابداری به علت محدودیت اندازهگیری متغیرهای مختلف
نمیتوانند ارزیابی جامعی را از عملکرد فراهم سازند (جرمیس و قانی  .)1660 ،1بخش عمدهای از
ادبیات موجود در حوزه تحقیقات حسابداری اشاره دارند که اطالعات حسابداری ،نقشی حیاتی در
کاهش مشکالت نمایندگی ایفا میکند .به عالوه اطالعات حسابداری به عنوان منبعی مهم برای
اطالعات خاص شرکت برای ایفای وظیفه نظارتی بازار سهام ضروری است .کیفیت باالی صورتهای
مالی از طریق افزایش قابلیت اعتماد ،تصمیمات مفیدتر و منعکس کردن اصول اقتصادی اساسی
شرکتها به استفادهکنندگان کمک میکند (خلیلپور و همکاران .)9910 ،شرکتها در هر صنعتی
با عدم اطمینان محیطی زیاد و تغییرات سریع در محیطهای خارجی (برونسازمانی) مواجه هستند.
محققان با استفاده از تئوری تناسب مشروط ،استدالل میکنند که ساختار سازمانی به وسیله محیط
شرکت و تکنولوژی تعیین میشود ،بنابراین مبنایی را برای ارتباط اطالعات با عدم اطمینان کاری
ارائه میدهند.همچنین مطابق با نظریه پردازش اطالعات ،سازمانها اطالعات را پردازش مینمایند
تا عدم اطمینان کاری را کاهش دهند و اثربخشی آنها به ظرفیت پردازش اطالعات و تطبیق این
ظرفیت با عدم اطمینان کاری و ابهاماتی که با آن مواجه هستند بستگی دارد .تحت شرایط عدم
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اطمینان کاری زیاد ،مبنایی برای پیشبینی آینده وجود ندارد و مدیران با استفاده از رسانهها و
ارتباطات مثل مالقات گروهی ،تماس مستقیم و برنامهریزی میکوشند تا عدم اطمینان و ابهامات را
برطرف نمایند (کریمی و همکاران  .)1660 ،0سازمانها مشکل عدم اطمینان کاری را با
استراتژی هایی از جمله کاهش اطالعات (نظیر جایگزینی منابع اطالعاتی ضعیف یا عدم تمرکز
ساختاری بخشهای کاری) و افزایش ظرفیت پردازش اطالعات (نظیر پیادهسازی سیستم
حسابداری مدیریت) کاهش میدهند؛بنابراین راهکار تجدید ساختار سازمانی ،ایجاد تغییر در
سیستمهای اطالعات حسابداری است (سیمن و ویلیامز .)1661 ،میلر و گوردون  )9110( 1بر این
باورند هنگامی که سختی وظایف افزایش مییابد اطالعات مالی جزئیتری مورد نیاز است تا مدیران
تحلیلهای عمیقتری داشته باشند .گابریث  )9111( 96مدلی را طراحی نمود که نقش پردازش
اطالعات و طرح سازمانی را به هم پیوند میدهد .در این مدل عدم اطمینان کاری به میزان
اطالعات مورد نیاز و میزان اطالعات در دسترس بستگی دارد .طبق تئوری تناسب مشروط ،تناسب
بین عدم اطمینان محیطی/کاری درک شده زیاد و اطالعات موجود در سیستمهای اطالعاتی
حسابداری با دامنه وسیع با احتمال بیشتری میتواند عملکرد سیستم را بهبود ببخشد (گوردون و
نارنایان)9100 ،؛بنابراین ظرفیت پردازش اطالعات باید مطابق با الزامات موجود ،در نتیجه عدم
اطمینان محیطی باشد تا عملکرد سازمان ارتقا یابد.
سیستمهای اطالعات حسابداری همانند سیستمهای اطالعاتی ،طیف گستردهای از موضوعات را
در برمیگیرد (کاسیس  .)1691 ،99ماهیت شیوههای حسابداری بخصوص از زمانی که سیستمهای
اطالعاتی تکاملیافته است در طی سالهای متمادی از تحوالت فراوانیبرخوردارگشتهاند (گرابسکی
و همکاران .)1699 ،91مطابق با پژوهش مالنظری و عبدالکریمی ( )1696تناسب بین عدم تمرکز
و سیستم اطالعات حسابداری میتواند منجر به بهبود عملکرد سیستم گردد که این امر مستلزم
شرط عدم اطمینان کاری است  .استراتژی عدم تمرکز در سیستم اطالعات حسابداری تنها در
شرایطی که سطح عدم اطمینان کاری زیاد باشد ازنظر عملکرد سیستم مؤثرتر خواهد بود.
بهعبارتدیگر ،تأثیر عدم اطمینان کاری بر عملکرد سیستمهای اطالعات حسابداری تحت تأثیر
سطح باالی این سیستم و میزان تمرکززدایی است.برخی از محققان بر این باورند که ظرفیت
پردازش اطالعات بایستی در شرایط الزم پردازش عملکرد باالی مدیریتی را فراهم آورد .بهعنوان
نمونه ،سیستم اطالعات حسابداری که اطالعات بیشتری را تحت عدم قطعیت در سطح وظیفه باال
ارائه میدهد ،میتواند باعث کمک به افزایش عملکرد مدیران گردد .از سویی دیگر ،میزان استفاده
از اطالعات گسترده سیستم اطالعات حسابداری در یک دامنه وسیعتر منجر به اطالعات اضافی در
شرایط عدم اطمینان کاری در سطوح وظایف پایین میشود که از نظرمدیریتبهعنوان یک عملکرد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ناکارآمد محسوب میگردد.مکینتاش و دافت  )9110( 99براین باورند که روابط بین علت و معلولی
تحت عدم قطعیت کاری به خوبی بیاننشده است ،لذا ممکن است اطالعات متمرکز و یا چندگانهای
برای کنترل عملکرد روزانه و حل مشکالت یا حوادث غیرمعمول موردنیاز سازمانباشد .اسپچت
( )9100در پژوهش خود نشان داد هنگامیکه تغییرپذیری در کار زیاد است ،جهت پوشش دادن
رویدادهای خاص استثنایی و نیاز به اطالعات دستکاریشده وگسترده (شامل دادههای تحلیلشده
یا جمعآوریشده) و کمکهای تصمیمگیری (بهعنوانمثال گرافیک) ممکن است افزایش یابد تا
بدینوسیله زمان الزم برای تصمیمگیری مدیرانکاهش یابد .چاین و همکاران ( )1669در تحقیقی
نشان داد که در وظایف باال میزان استفاده از اطالعات وسیعتر منجر به تصمیمات مدیریتی مؤثرتر
خواهد شد و همچنین این امر منجر به بهبود عملکرد مدیریتی میگردد؛ بنابراین ممکن است
کاربران اطالعات برای مقابله باکارهایی با دامنه وسیعتر و اطالعات باالتر مجبور به پردازش بیشتری
شوند.بهعنوان مثال ،عدم اطمینان کاری ممکن است مربوط به ساختار سازمانی باشد.درسازمانهای
بسیار غیرمتمرکز ،مدیران جهت کنترل و هماهنگی بین فعالیتهای زیرمجموعههای وابسته به
خود ،تمایل به جمعآوری اطالعا ت دارند که این موضوع باعث شده است محققان در پی پژوهش در
زمینه تمرکز ساختاری سازمان و ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری گردند (گاردان و میلر،
.)9110
 -3پيشينه تجربی
قاسمی و همکاران ( )1691در پژوهشی به بررسی اثربخشی سیستمهای حسابداری مدیریت در
سازمانهای دولتی ایران پرداختند .مطالعه آنها به شناسایی ارتباط بین تکنولوژی و عملکرد
مدیریتی با سیستمهای حسابداری مدیریت پرداختند .یافتههای تحقیق آنان نشان میدهد که
هدایت مدیران سازمانهای مالی برای بهبود عملکرد خود از طریق سیستم حسابداری مدیریت با
استفاده از فنآوریهای جدید و با توجه به عوامل داخلی و محیطی امکانپذیر است.
میگوئل و همکاران ( )1690در پژوهش خود به بررسی سیستمهای جدید اطالعات حسابداری
بهعنوان یک درخواست بهعنوان یک مزیت اساسی اجتماعی در کشور اسپانیا پرداختند .آنها در
نتایج خود دریافتند که اطالعا ت حسابداری در خصوص مزایای اجتماعی بر اساس محدوده مدیریت
در بودجه عمومی اجتماعی تأمینمیگردد .اطالعات موجود در بودجه ممکن است مناسب باشد ،اما
احتماالً برای مقایسه مقادیری که باید با صورتهای مالی شرکت برای دورههای قبل و با
صورتهای مالی سایر اشخاص انجام شود ،کافی نیست .کارلوس یوشیکانی و لوئز آلبرتین ()1690
در تحقیق خود تحت عنوان اثرات سیستمهای اطالعات استراتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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با استفاده از یک نمونه متشکل از  901شرکت برزیلی پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد
که سیستم اطالعات حسابداری منجر به ایجاد ظرفیت و انعطافپذیری جهت ایجاد استراتژیهای
رقابتی در پاسخ به تغییرات محیطی میگردد .سیستمهای اطالعات حسابداری میتواند عملکرد
شرکت را از جهتگیریهای استراتژیک شرکتها پیشبینی میکند.
ایفندی و ادجی ( )1690طی پژوهشی به بررسی ابهام و عملکرد مدیریتی با توجه به نقش
سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای تعاونی اندونزیای پرداختند .آنها با استفاده از 00
پرسشنامه دریافت شده نشان دادند که وسعت قلمرو و ماهیت یکپارچگی از اجزای سیستم
حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیریت اثرگذار است و ابهام از اجزای سیستم حسابداری مدیریت بر
عملکرد مدیریت اثرگذار نیست .بر اساس این یافتهها تائید میشود که ابهام یک مشکل پیچیده
است که باید با استفاده از سیستم حسابداری مدیریت حل شود.
پراساد و گرین ( ) 1690در پژوهشی به ارائه تعریفی از قابلیت پویای سیستم اطالعات
حسابداری و تأثیر آن ب ر عملکرد شرکت پرداختند .در پژوهش آنان قابلیت پویای سیستم اطالعاتی
حسابداری ،سازهای متشکل از سیستم اطالعات حسابداری انعطافپذیر ،سیستم هوش تجاری و
شایستگی کارکنان حسابداری در حوزه فناوری اطالعات مرتبط با سیستم اطالعات حسابداری
مدنظر قرارگرفته ،سپس آثار آن بر عملکرد فرآیند حسابداری و عملکرد کلی بنگاه سنجیده شده
است .نتایج مطالعه آنها نشان داد در شرایط وجود قابلیت پویای سیستم اطالعات حسابداری،
عملکرد فرآیند حسابداری بهبود مییابد و این موضوع در عملکرد کلی بنگاه نیز مؤثر است.
صالح و همکاران ( )1699در پژوهشی به بررسی عدم تمرکز ،عدم اطمینان محیطزیستی،
عملکرد مدیریتی و اطالعات سیستم مدیریت حسابداری در بیمارستانهای مصری پرداختند و
نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که عدم تمرکز و عدم اطمینان محیطزیست تا حدی ،عوامل
مهمی در طراحی کارآمد و مؤثر اطالعات سیستم حسابداری مدیریت هستند .بیمارستانهایی که
ساختار غیرمتمرکز دارند ،استفاده بهتر و یکپارچهای از اطالعات سیستم حسابداری مدیریت
میکنند و محیطزیستی که در آن بیمارستانها کار میکنند تأثیر قابلتوجهی بر نوع ارائهشده
توسط سیستم حسابداری مدیریت دارد.
امری اسرمی و آقایی ( )9910در پژوهش خود به بررسی تجدید فرمولبندی تابع ارزشگذاری
بر اساس اطالعات حسابداری با استفاده از یک نمونه متشکل از  911شرکت طی سالهای 9900
تا  9910پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات ضرایب مدل ارزشگذاری در دهکهای
مزبور ،اثر اطالعات سالهای قبل بر ارزش جاری را نشان میدهد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مرادی و همکاران ( )9911در پژوهشی به بررسی میزان بهکارگیری قابلیتهای سیستم
اطالعاتی رایانهای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان پرداختند.
برای اجرای پژوهش،پرسشنامهای برای حسابداران رسمی شاغل ارسال شد و درنهایت  11پاسخ
دریافت گردید .یافتهها ،نشاندهنده بهکارگیری قابلیتهای سیستم اطالعاتی حسابداری رایانهای
صاحبکار در اجرای روشهای تحلیلی است .همچنین میزان بهکارگیری آن در اجرای روشهای
تحلیلی برای اقالم صورت سود و زیان بیش از ترازنامه است .افزون براین ،در بهکارگیری قابلیتهای
سیستم اطالعاتی رایانه ای حسابداری در بررسی تحلیلی ،بین مرد و زن تفاوت معناداری نیست؛اما
کسانی که سابقه کاری کمتری دارند؛ تحصیالت بیش از کارشناسی دارند و آشنایی آنها با سیستم
اطالعاتی رایانهای زیادتر است؛ به میزان بیشتری از قابلیتهای سیستم اطالعاتی رایانهای
حسابداری در بررسی تحلیلی استفاده میکنند.
اشرفی و همکاران ( )9911در پژوهش به بررسی اهمیت سیستمهای اطالعات در سازمانها با
تأکید بر سیستم اطالعاتی تصمیمیار و مقایسه با سیستم اطالعات مدیریت پرداختند .آنها
دریافتند که هدف چنین سیستمهایی ایجاد تضمین در ارائه اطالعات صحیح و قابلاطمینان در
مواقع موردنیاز و در شکل قابلاستفاده است .چنین سیستمهایی ،سیستمهای اطالعات نامگذاری
شدهاند .مدیران میتوانند با استفاده از این اطالعات ،چگونگی اثربخشی تصمیمات و فعالیتهای
سازمانی را کنترل کنند و با برنامهریزی و تصمیمهای بهموقع ،بر توانمند کردن سازمان خود
بیفزایند .تحقیق حاضر با درک اهمیت وضرورت تحقیق که اکنون فناوریهای نوین در بهبود
کیفیت تصمیمگیری مدیران ایفای نقش میکنند ،شکلگرفته و هدف آن نقش فناوری اطالعات
وسیستمهای اطالعاتی در بهبود کیفیت تصمیمگیری مدیران میباشد.
عرب مازار یزدی و همکاران ( )9910در پژوهشی به بررسی تأثیرانعطافپذیری سیستم
اطالعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت با رویکرد قابلیتهای پویا پرداختند .نتایج مصاحبه با
مدیران مالی و کارشناسان حسابداری  06شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و
تجزیهوتحلیل دادهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد قابلیت انعطافپذیری
سیستم های اطالعاتی حسابداری ،فرایندهای حسابداری را بهبود بخشیده و از این طریق بر عملکرد
مالی شرکت نیز تأثیر معناداری داشته است .یافتههای این پژوهش در قالب رهنمودهای
آگاهیبخش ،بر اهمیت و ضرورت انعطافپذیری در سیستمهای اطالعاتی حسابداری و تأثیرات
عملکردی آن در سازمانهاتأکید میکند.
نظری پور ( )9910در پژوهشی به بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی بر قابلیت سازگاری
حسابداری مدیریت پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که انعطافپذیری سیستمهای اطالعاتی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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محرک مناسبی برای قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت بهحساب میآید.همچنین طبق نتایج
پژوهش ،رابطۀ مستقیم معناداری بین یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی و قابلیت سازگاری
حسابداری مدیریت یافت نشد .تجزیهوتحلیلهای اضافی بهعملآمده نشان داد که انعطافپذیری
سیستمهای اطالعاتی بر رابطۀ بین یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی و قابلیت سازگاری حسابداری
مدیریت اثر تعدیلی دارد .همچنین نتایج پژوهش ،اهمیت مؤلفههایی همچون دانش مشترک،
ارزشها و تعامالت فیمابین ذینفعان و سیستمهای اطالعاتی را مورد تأکید قرار داد .در نهایت
نتایج پژوهش نشان داد به واسطۀ توانایی سیستم در ارائۀ مداوم اطالعات مربوط ،قابلیت سازگاری
حسابداری مدیریت میتواند باعث افزایش اثربخشی حسابداری مدیریتشده که این مورد با تئوری
حسابداری مدیریت سازگار است.
مالنظری و زرابی ( )9911در پژوهش خود به بررسی تناسب سیستمهای اطالعاتی حسابداری
پرداختند .آنها در پژوهش خود دریافتند که تناسب در سیستمهای اطالعاتی حسابداری به
شرکتها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفادهکنندگان اطالعات
میباشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.
 -4فرضيههای پژوهش
فرضيه اول :ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد سیستم تأثیر دارد.
فرضيه دوم :عدم اطمینان کاری ،تأثیر ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد سیستم
را تعدیل میکند.
تحليلپذیری (سختی) كار

تغييرپذیری كار

سازگاری

عدم
اطمينان كاری
عملكرد سيستم

ویژگیهای

مبتنی بر ارائه

سيستم اطالعات

الگوی فرآیندگرا

حسابداری

انعطافپذیری
كنترل داخلی
ویژگیهای عمومی
آموزش و ساختار
گزارشدهی

شكل  -1چارچوب مفهومی پژوهش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -5روششناسی پژوهش
پارادایم حاکم بر مطالعات سیستمهای اطالعاتی در سالهای اخیر ،بیشتر بر ارزیابی کاربران از
طریق پیمایش درباره تأثیر یک سیستم اطالعاتی خاص و سپس نتیجهگیری از طریق مدل
معادالت س اختاری تمرکز کرده است .در همین راستا ،در پژوهش حاضر از روش مصاحبه حضوری
در مرحله گردآوری اطالعات و روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
در مرحله استنتاج استفاده شد .در این پژوهش ،شرکتهایپذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
که واجد شرایط زیر بودند ،برای جامعه آماری انتخابشده و با اتخاذ روش سرشماری مطالعه شدند.
 )9واحد مالی شرکت در محدوده شهر تهران مستقر باشد؛
 )1سال مالی شرکت منتهی به  11اسفندماه  9910باشد؛
 )9حداقل یک سال از اجرای آخرین تغییرات بااهمیت در سیستمهای اطالعات حسابداری
سازمان گذشته باشد.
 )0جزء شرکتهایواسطهگری ،هلدینگ نباشند.
به منظور انجام مصاحبه با مدیران مالی یا کارشناسان حسابداری شرکتهایموردمطالعه ،طی
شش هفته به دفتر مرکزی یا کارخانه  990شرکت مراجعه شد .مراجعات منتهی به مصاحبه 19
شرکت بود که از این تعداد  99مورد به دلیل عدمکفایت یا صحت دادهها ،مردود شناخته شد و
تعداد مشاهدات صحیح را به  06شرکت رساند .در مورد کفایت حجم نمونه در روش مدلسازی
معادالت ساختاری نیز باید گفت ،برای کسب نتایج معتبر و قابلتعمیم ،طبق نظر چن و همکاران
( ،)1669حجم نمونه باید حداقل نسبت  96مورد به ازای هر پارامتر برآورد شده باشد .بنتلر و
همکاران ( ) 1660نیز پنج مورد را به ازای هر پارامتر پیشنهاد کردهاند؛بنابراین با توجه به مدل
ساختاری این پژوهش ،حداقل تعداد مشاهدات الزم  96مورد است ،بنابراین مشاهدات موجود (06
مورد) به لحاظ آماری کفایت میکند.
در این مطالعه ،متغیر مستقل (سیستم اطالعاتی حسابداری) و متغیر تعدیلکننده (عدم
اطمینان کاری) و متغیر وابسته (عملکرد سیستم) به روش مصاحبه نیمه ساختیافته سنجیده شده
است .سؤاالت بخش ساختیافته این مصاحبه برگرفته از پرسشنامه پژوهش پراساد و گرین
( )1690است .بهعالوه ،برای توسعه و بومی سازی ابزار پژوهش متناسب با محیط ایران و تائید
روایی آن ،از نظر استادان دانشگاه و فعاالن صنعت نرمافزاری کشور بهره برده شد .جدول 9
اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  -1مشخصات متغيرهای مدل پژوهش
ردیف

نام متغير

نماد متغير

نقش متغير

نوع متغير

ساختار

9

ویژگی سیستم اطالعات حسابداری

AIS

مستقل

ادراکی

انعکاسی

9-9

سازگاری

Compatibility

مستقل

ادراکی

انعکاسی

1-9

انعطافپذیری

flexibility

مستقل

ادراکی

انعکاسی

9-9

کنترل داخلی

IC

مستقل

ادراکی

انعکاسی

0-9

ویژگیهای عمومی

GF

مستقل

ادراکی

انعکاسی

0-9

آموزش و ساختار گزارشدهی

TRS

مستقل

ادراکی

انعکاسی

1

عدم اطمینان کاری

OD

تعدیلکننده

ادراکی

انعکاسی

9-1

تغییرپذیری کار

WV

تعدیلکننده

ادراکی

انعکاسی

1-1

تحلیلپذیری (سختی) کار

WA

تعدیلکننده

ادراکی

انعکاسی

9

عملکرد سیستم مبتنی بر ارائه الگوی فرآیند گرا

SPBPMP

وابسته

ادراکی

انعکاسی

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -6نحوه اندازهگيری متغيرهای پژوهش
 -1-6متغيرهای مستقل
ویژگیهای سیستم طالعات حسابداری:
اجرا یکپارچگی و پردازشگر فرمان مدلهای نرمافزاری از جنبههای مهم یک سیستم پشتیبان
تصمیمگیری است که این عمل به وسیله جمعآوری مدلهای تصمیمگیری و قرار دادن آنها در
یک سیستم اطالعاتی انجام میشود (علیپور و همکاران .)9900 ،ویژگیهای یک سیستم اطالعات
حسابداری در پژوهش حاضر شامل عواملی ازجمله سازگاری (بایرد و تورنرز1666 ،؛ چاپمان و
کیهن ،)1661 ،انعطافپذیری (ایوانز9119 ،؛اردلی و همکاران9111 ،؛رضائیان،)9906 ،کنترل
داخلی (سجادی9900 ،؛جنسن9109 ،؛سایمون9101 ،؛آبیرنسیواتس )1660 ،و ویژگیهای
عمومی(اویوسارا )9110 ،و ساختار گزارشدهی (جباریه )9906 ،است؛که هریک از این عوامل با
استفاده از سؤاالت مطرح شده براساس این ویژگیها مورد مالک قرارگرفته شده است.
 -2-6متغيروابسته :عملكرد سيستم مبتنی بر ارائه الگوی فرآیند گرا
مطابق با پژوهش پراساد و گرین ( )1690جهت محاسبه عملکرد سیستم با استفاده از پرسشنامه
گوپتا ( )1660که مشتمل بر ابزار تناسب کار و فنآوری است استفاده خواهد شد.
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 -3-6متغيرهایتعدیلگر
عدم اطمینان کاری :مطابق با پژوهش تیروئنس و باروین ( )1660عدم اطمینان کاری عبارت است
از تفاوت بین میزان اطالعاتی که مورد نیاز برای انجام کار و مقدار اطالعاتی که قبالً پردازش شده
است میباشد که ناشی از سطح فعالیت روزمره مدیریت است .جهت سنجش عدم اطمینان کاری از
پرسشنامه تیروئنس و باروین ( )1660استفاده خواهد شد.
 -7یافتههای پژوهش
 -1-7یافتههای توصيفی
در جدول  ،1اطالعات جمعیت شناختی مربوط به مصاحبهشوندگان ارائه شده است .حدود 06
درصد پاسخدهندگان ،در سمت مدیرمالی یا رئیس حسابداری شرکت فعالیت داشتند .همچنین
سطح تحصیالت نیمی از مصاحبهشوندگان کارشناسی ارشد یا دکتری بود .شایانذکر است که این
دسته از افراد ،مشارکت بهتری از حیث قبول انجام مصاحبه و کیفیت پاسخگویی داشتند .دوسوم
مصاحبهها در محل دفتر مرکزی شرکتها واقع در مرکز شهر تهران و مابقی در محل کارخانه
مستقر تا شعاع  10کیلومتری شهر تهران انجام شد.
جدول  -2اطالعات جمعيت شناختی پاسخدهندگان
متغير
جنسیت

سن
(سال)

میزان
تحصیالت

گروه

فراوانی درصد

مرد

01

16

زن

90

96

کمتر از 96

0

96

 99تا 06

91

09

 09تا 06

91

91

 09تا 06

9

0

کارشناسی و پایینتر

96

06

کارشناسی ارشد

10

01

دکتری

0

0

متغير
عنوان
سمت

گروه

فراوانی درصد

مدیرمالی

96

91

رئیس حسابداری

99

01

کارشناس حسابداری

99

90

سایر

0

99

 9تا 0

06

09

 0تا 96

1

91

 99تا 90

9

0

دفتر مرکزی

09

11

کارخانه

91

10

سابقه در
سمت
(سال)
فعالیت
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 -8تحليل مدل و آزمون فرضيهها
برای آزمون فرضیهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری ،از نسخه  9نرمافزاری آماری اسمارت
پی ال اس 9استفاده شد .زمانی که حجم مشاهدات اندک است یا توزیع نرمالی ندارد ،ترجیح بر
بهکارگیری رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزارهایی نظیر اسمارت پی ال اس است (داوری و
رضازاده .)9911 ،مراحل کار و روشهای استفاده شده ،مطابق جدول  9است.
جدول  -3خالصه مراحل تحليل دادهها
پایایی شاخصها
پایایی
ارزیابی مدل بیرونی

بررسی تکبعدی بودن

آلفای کرون باخ
پایایی مرکب

روایی همگرا (متوسط واریانس استخراجشده)
روایی

روایی افتراقی
روایی قانونی

معیار فورنل-الرکر
معناداری وزنها

همخطی چندگانه

برآورد ضریب مسیر
ارزیابی مدل درونی

ضریب تعیین ( )R2متغیرهای پنهان درونزا
ارتباط پیشبین

بررسی شاخصهای
کیفیت مدل
آزمون فرضیهها

متوسط اشتراکی
متوسط افزونگی
معیار نیکویی برازش ()Gof
بررسی ضرایب معناداری  Zمربوط به هر یک از فرضیات
منبع :یافتههای پژوهشگر

بهمنظور ارزیابی مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) ،پایایی و روایی سازهها و شاخصها ارزیابی
میشود .آلفای کرون باخ و پایایی مرکب برای هر یک از سازههای مدل بیشتر از  6/1به دست آمد.
همچنین تمام شاخصها از پایایی الزم برخوردار بودند .بهمنظور بررسی روایی سازههای انعکاسی
مدل ،از روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شد .معیار متوسط واریانس استخراجشده برای
ارزیابی روایی همگرای تمام سازههای انعکاسی مدل ،بیشتر از  6/0است .همچنین برای ارزیابی
افتراقی با استفاده از معیار فورنل-الرکر ،جذر متوسط استخراجشده برای هر سازه ،از باالترین
همبستگی هر سازه با سایر سازههای مکنون بیشتر بوده و بدین ترتیب روایی افتراقی
مدلهایاندازهگیری نیز به تائید رسید.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -9برازش مدلهای اندازهگيری
در برازش مدل اندازهگیری از معیار پایایی نیز استفاده شده است که از سه طریق ،سنجش بارهای
عاملی ،آلفای کرون باخ و پایایی ترکیبی بررسی میگردد .مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب
بارهای عاملی 6/0 ،می باشد .چراکه هر چه این میزان در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد،
آن شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا میکند (هنسلر و همکاران .)1661 ،با توجه به
جدول  ،0تمامی ضرایب بارهای عاملی از 6/0بیشتراست که بیانگر مناسب بودن مدلهای
اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش میباشد.
جدول  -4بارعاملی هریک ازمتغيرهای پنهان پژوهش
سازهها

عنوان در مدل

ویژگی سیستم اطالعات حسابداری

AIS

عدم اطمینان کاری

OD

زیر سازه

بار عاملی

Compatibility

6/196
6/101
6/109
6/101
6/009

WV

6/199
6/106

Flexibility
IC
GF
TRS

WA

منبع :یافتههای پژوهشگر

ضرایب آلفای کرون باخ و پایایی ترکیبی نیز در صورتیکه باالتر از  6/1باشد ،حاکی از پایایی
مناسب مدل میباشند .ازآنجاییکه ضریب پایایی عددی بین صفر تا یک میباشد که صفر نشانگر
عدم وجود پایایی است و یک پایایی صد درصد را نشان میدهد .لذا هرچه میزان پایایی و آلفای
کرون باخ به عدد یک نزدیکتر باشد بهتر است(هنسلر و همکاران .)1661 ،باتوجه به جدول0
مقادیر مربوط برای تمامی سازهها باالتر از  6/1بوده که نشاندهنده پایایی مناسب مدلهای
اندازهگیری پژوهش است.
جدول  -5ضرایب آلفای كرونباخ و پایایی تركيبی متغيرهای پنهان
ضریب آلفای

ضریب پایایی

كرون باخ

تركيبی
6/199
6/110

متغيرهای پنهان

عنوان در مدل

ویژگی سیستم اطالعات حسابداری

AIS

6/190

عدم اطمینان کاری

OD

6/001

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ضریب آلفای

ضریب پایایی

كرون باخ

تركيبی
6/010
6/100

متغيرهای پنهان

عنوان در مدل

عملکرد سیستم مبتنی بر ارائه الگوی فرآیند
گرا

SPBPMP

6/160

OD * AIS

6/100

عدم اطمینان کاری×ویژگی سیستم اطالعات
حسابداری
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 -11برازش مدل ساختاری
بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگیری پژوهش ،به متغیرهای آشکارکاری ندارد ،بلکه
تنها متغیرهای پنهان پژوهش همراه با روابط میان آنها بررسی میشود .اولین معیار برای بررسی
برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ،ضرایب  R1مربوط به متغیرهای درونزا (وابسته) مدل است.
 R1معیاری است که نشاندهنده تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزابوده و سه مقدار
6/91؛  6/99و  6/01بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R1در نظر گرفته
میشود .بدین معنی که این شاخص توانایی پیشبینی کلی مدل را موردبررسی قرار میدهد؛ یعنی
اینکه آیا مدل آزمون شده در پیشبینی متغیرهای پنهان درونزا موفق بوده است یا خیر (داوری و
رضازاده .)9911 ،مطابق با جدول 0مقدار  R1برای متغیر درونزای پژوهش محاسبهشده است که با
توجه به مقادیر مالک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش را تائید نمود .الزم به
ذکر است که این ضریب برای متغیرهای برونزا محاسبه نمیگردد.
جدول  -6نتایج معيار  R2متغير درونزا
متغير درونزا

عنوان در مدل

R2

ویژگی سیستم اطالعات حسابداری

AIS

6/900

عدم اطمینان کاری

OD

6/000

عملکرد سیستم مبتنی بر ارائه الگوی فرآیند گرا

SPBPMP

6/099

منبع :یافتههای پژوهشگر

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،مقدار  Q1متغیرهای درونزای مدل است.
این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد (هنسلر و همکاران .)1661 ،هر یک از سه
مقدار  6/90 ،6/61و  6/90برای این معیار را به ترتیب بیانگر قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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قوی در مورد سازه مربوطه معرفی نمودهاند .با توجه به جدول ،1مقدار  Q1متغیر درونزا از 6/90
بیشتر شده است که نشان از قدرت پیشبینی قوی مدل دارد و برازش مناسب مدل ساختاری
پژوهشرا تائید میکند.
جدول  -7نتایج معيار  Q 2در پيشبينی مدل
كل

SSE

SSO

=

ویژگی سیستم اطالعات حسابداری

00

966

6/009

عدم اطمینان کاری

09

091

6/110

عملکرد سیستم مبتنی بر ارائه الگوی فرآیند گرا

09

910

6/099
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 -11برازش مدل كلی
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری ،مدل کلی معادالت ساختاری پژوهش
باید با استفاده از معیار نیکویی برازش ( )GOFبررسی گردد .مدل کلی شامل هر دو بخش مدل
اندازهگیری و ساختاریمیشود و با تائید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای
بررسی برازش مدل کلی ،از معیار  GOFبه شرح رابطه  ،9استفاده میشود (هنسلر و همکاران،
:)1661
communalities  R 2

()9

GOF 

که در آن:
 :میانگین مقایب تعیین
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ :میانگین متغیر اشتراکی متغیرهای پنهان و
متغیرهای درونزای مدل است .سه مقدار  6/10 ،6/69و  6/90به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی برای GOFدر نظربرایGOFFFمیشودبرای GOFمیبه اینکه مقهار بهدستآمده
برای مدل پژوهش 6/001 ،است لذا برازش بسیار مناسب مدل کلی پژوهشتائید میشود.
1

 -12نتایج آزمون فرضيهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب مدل کلی و با
توجه به شکلهای  1و  9به بررسی نتایج آزمـون فرضیههای پـژوهش پرداختـه میشود که نتایج
آن در جدول 0ارائه شده است:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شكل  -2مدل پژوهش همراه با ضریب استانداردشده مسير
منبع :یافتههای پژوهشگر

شكل  -3مدل پژوهش همراه با مقادیر t-values
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جدول  -8نتایج مربوط به آزمون فرضيه پژوهش
مسير

عالمت اختصاری

ضریب
مسير

آماره t

نتيجه آزمون
فرضيه

ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری<---عملکرد
سیستم

AIS --->SPBPMP

6/196

0/060

پذیرش فرضیه

عدم اطمینان کاری ویژگیهای سیستم اطالعات
حسابداری<---عملکرد سیستم

OD* AIS --->SPBPMP

6/190

0/996

پذیرش فرضیه
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همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود ضریب مسیر بین ویژگیهای سیستم اطالعات
حسابداری و عملکرد سیستم مثبت ( )6/000و آماره  tآن ( )0/961بزرگتر از مقدار  9/10بوده که
حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری و عملکرد سیستم
میباشد .بر این اساس ،فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود .همچنین ،نتایج نشان میدهد که آماره
 tمربوط به متغیر اثر تعاملی عدم اطمینان کاری بر ارتباط بین ویژگیهای سیستم اطالعات
حسابداری و عملکرد سیستم ( )1/016بزرگتر از مقدار  9/10بوده و ضریب مسیر آن نیز ()6/190
مثبت بهدستآمده است .بدین ترتیب ،فرضیه دوم پژوهش نیز در سطح خطای  0درصد رد
نمیشود.
 -13بحث و نتيجهگيری
فرآیند حسابداری یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان به شمار میرود که توسط سیستم
اطالعاتی حسابداری اداره و اجرا می شود .این فرآیند از سه کارکرد کلیدی شامل گردآوری و
انبارش دادههای سازمان؛ پردازش و گزارشگری اطالعات حسابداری برای تصمیمگیری و مدیریت
محیط کنترلی تشکیلشدهاست (رامنی و استینبارت .)1690 ،تغییراتی که در محیط داخلی و
خارجی سازمان روی میدهد ،میتواند بر هر یک از کارکردهای فرآیند حسابداری اثرگذار باشد.
برای مثال ،افزایش رقابت ،تغییرات سریع فضای کسبوکار و کاهش چرخه عمر محصوالت ،موجب
سرعت گرفتن سنجش کسبوکار شده و این موض وع نیز نیاز به گزارشگری بهنگام را تشدید کرده
است (دانشمند و صنعتی .)9910 ،بهعالوه ،در اثر نیازهای اطالعاتی جدید ،حتی کم و کیف
دادههای ورودی به سیستم و فرآیند پردازش آن بهمنظور تولید گزارشهای مورد نیاز ،مستلزم
تعدیل و تجدید خواهد بود .در چنین موقعیتی ،بهمنظور اطمینان از تحقق اهداف نظام حسابداری
سازمان در قالب ارائه اطالعات باکیفیت و همچنین مدیریت مؤثر بر کنترلهای داخلی ،باید فرآیند
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حسابداری به سرعت و سهولت نسبت به این تغییرات پاسخ دهد و این کار از طریق سیستم
اطالعات حسابداری منعطف قابلدستیابی است .پژوهش حاضر ،از اولین پژوهشهای انجامشده در
حوزه ویژگی های سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد سیستم مبتنی بر الگوی فرآیند گرا با
نقش تعدیل کننده عدم اطمینان کاری در محیط ایران است.با توجه به نتیجه بهدستآمده از
بارعاملی ضریب متغیر ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری ( )6/196میتوان اظهار داشت که
سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد سیستم تأثیر مثبتی دارد و آماره  tکه بیشتر از سطح
قابلقبول  9/10است حاکی از تأثیر معنادار بین سیستم اطالعات حسابداری وعملکرد سیستم
میباشد؛ بنابراین با توجه به ضریب بارعاملی و آماره tبهدستآمده میتوان بیان کرد که فرضیه اول
پژوهش مورد پذیرش قرارگرفته است .در خصوص تائید فرضیه فوق ،میتوان چنین استدالل نمود
که در نگرش اقتضایی فرض بر این است که تناسب میان استراتژیهای سازمان و متغیرهای
محتوایی ساختار سازمانی منجر به دستیابی به عملکرد بهینه میگردد ،در این میان نقش
سیستمهای اطالعاتی حسابداری که بتوانند ارتباطی پویا را میان استراتژیهای سازمان و معیارهای
متداول حسابداری ایجاد نمایند و عملکرد را از زاویهای جامع مورد سنجش قرار دهند ،اهمیت
بیشتری مییابد ،زیرا معیارهای سنتی حسابداری به علت محدودیت اندازهگیری متغیرهای مختلف
نمی توانند ارزیابی جامعی را از عملکرد فراهم سازند .لذا این انتظار میرود که ویژگیهای
سیستمهای اطالعات حسابداری بر عملکرد سیستم تأثیرگذار باشد که نتیجه بهدستآمده مبین
این ادعاست.
نتیجه بهدستآمده با پژوهش قاسمی و همکاران ( )1691در یک راستا است .بهطوریکه در
پژوهش آنان سیستمهای حسابداری مدیریت از طریق اثربخشی سیستمهای اطالعات حسابداری
باعث بهبود عملکرد سازمان با استفاده از فنآوریهای جدید و عوامل داخلی و محیطی میگردد.
همچنین پژوهش میگوئل و همکاران ( )1690نشان داد که سیستمهای جدید اطالعات حسابداری
بهعنوان یک مزیت اساسی اجتماعی به شمار میروند .آنها بر این باورند که اطالعات حسابداری در
خصوص مزایای اجتماعی بر اساس محدوده مدیریت در بودجه عمومی اجتماعی تأمین میگردد.
کارلوس یوشیکانی و لوئز آلبرتین ( )1690بر این استدالل هستند که سیستمهای اطالعات
حسابداری استراتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد شرکتها تأثیرگذار است .بدین منظور ،سیستم
اطالعات حسابداری منجر به ایجاد ظرفیت و انعطافپذیری جهت ایجاد استراتژیهای رقابتی در
پاسخ به تغییرات محیطی میگردد .سیستمهای اطالعات حسابداری میتواند عملکرد شرکت را از
جهتگیریهای استراتژیک شرکتها پیشبینی میکند .لذا پژوهشهای فوق با نتیجه بهدستآمده
از فرضیه اول پژوهش در یک راستا است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در فرضیه دوم پژوهش ،اثر تعدیلی عدماطمینانکاری بر رابطه بین ویژگیهای سیستم اطالعات
حسابداری بر عملکرد سیستم موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نتیجه بهدستآمده از بارعاملی
ضریب متغیر اثر تعدیلی عدم اطمینان کاری ( )6/190میتوان اظهار داشت که اثر تعدیلی
عدماطمینانکاری بر ارتباط بین سیستم اطالعات حسابداری و عملکرد سیستم تأثیر مثبتی دارد و
آماره  tکه بیشتر از سطح قابلقبول  9/10است حاکی از تأثیر معنادار نقش تعدیلی عدم
اطمینانکاری بر ارتباط بین سیستم اطالعات حسابداری و عملکرد سیستم میباشد؛ بنابراین با
توجه به ضریب بار عاملی و آماره tبهدستآمده میتوان بیان کرد که فرضیه دوم پژوهش مورد
پذیرش قرارگرفته است شرکتها د ر هر صنعتی با عدم اطمینان محیطی زیاد و تغییرات سریع در
محیطهای خارجی (برونسازمانی) مواجهاند .محققان با استفاده از تئوریهای تناسب مشروط،
براین باورند که ساختار سازمانی بهوسیله محیط شرکت و تکنولوژی تعیین میشود ،بنابراین مبنایی
را برای ارتباط اطالعات با عدم اطمینان کاری ارائه میدهند (سیمن و ویلیامز.)1661 ،مطابق با
نظریه پردازش اطالعات ،سازمانها اطالعات را پردازش مینمایند تا از این طریق عدم اطمینان
کاری را کاهش دهند و اثربخشی آنها به ظرفیت پردازش اطالعات و تطبیق این ظرفیت با عدم
اطمینان کاری و ابهاماتی که با آن مواجه هستند بستگی دارد .در شرایط عدم اطمینان زیاد،
مبنایی برای پیشبینی آینده وجود ندارد و مدیران با استفاده از رسانهها و ارتباطات مثل مالقات
گروهی ،تماسهای مستقیم و برنامهریزی میکوشند تا عدم اطمینان کاری و ابهامات را برطرف
نمایند (کریمی و همکاران .)1660 ،سازمانها مشکل عدم اطمینان کاری را با استراتژیهایی
ازجمله کاهش اطالعات (نظیر جایگزینی منابع اطالعاتی ضعیف یا عدم تمرکز ساختاری بخشهای
کاری) و افزایش ظرفیت پردازش اطالعات (نظیر پیادهسازی سیستم اطالعات حسابداری) کاهش
میدهند؛ بنابراین راهکار تجدید ساختار سازمانی ،ایجاد تغییر در سیستمهای اطالعات حسابداری
است .در رویکرد تناسب مشروط استدالل میشود که طرح سیستم اطالعاتی حسابداری باید با
میزان عدم تمرکز درون یک شرکت متناسب باشد .بهعبارتدیگر یک سازمان بهتناسب ساختار
سازمانی خود به اطالعات مناسب حاصل از یک سیستم اطالعاتی حسابداری ،نیاز دارد تا به سطح
باالتری از عملکرد دست یابد .نتایج نشاندهنده آن است که در شرایط تحلیلپذیری و تغییرپذیری
کار هنگامیکه اطالعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته ارائه میگردد ،تأثیر مثبتی بر رضایت مدیران
از عملکرد سیستمهای حسابداری وجود دارد و ازآنجاییکه ویژگیهای سیستم اطالعات حسابداری
باعث افزایش عملکرد سیستم می گردد لذا وجود عدم اطمینان کاری در محیط سازمان ارتباط بین
سیستم اطالعات حسابداری و عملکرد سیستم را تشدید میکند؛ بنابراین مطابق با نتیجه
بهدستآمده که با پژوهش صالح و همکاران ( )1699در یک راستا است .پژوهش آنان بر این
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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استدالل است که ویژگی سیستمهای اطالعات حسابداری و قابلیت اطمینان کاری بر بهبود و
اثربخشی عملکرد کارآمد سازمان و سیستمهای حسابداری مدیریت اثرگذارند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد که طراحان سازمان و
سیستم های اطالعات حسابداری به اثرات عدم اطمینان کاری نیز توجه نمایند و به طراحی
سیستمهایی بپردازند که در شرایط تحلیلپذیری وظیفه ،اطالعاتی با دامنه وسیع ارائه نمایند.
همچنین پیشنهاد میگردد مدیران به بررسی عوامل تشکیلدهنده محیط خارجی و توجه به
ویژگی ها و ابعاد محیط خارجی توجه کنند.بنابر نتیجه فرضیه دوم پیشنهاد میگردد استفاده
مناسب و بهنگام اطالعات در امر تصمیم گیری قدرت اخذ تصمیمات مؤثر و کارآمد را برای مدیران
ایجاد مینماید .داشتن اطالعات باقابلیت تحلیلپذیری موجبات ارائه اطالعات حسابداری باکیفیت
برای اخذ تصمیمات درست و منطقی میگردد و تصمیمات مدیران را به شکل مؤثر حمایت
می نماید و در نهایت تشویق مدیران برای اتخاذ تصمیمات بر اساس اطالعات حاصله از سیستمهای
حسابداری را در بردارد.
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یادداشتها
1

Smart-PLS
 در واقع این شاخص نشان میدهند.شاخصهای برازش این رویکرد مربوط به بررسی کفایت مدل در پیشبینی متغیرهای وابسته میشوند2
 متغیرهای بیرونی تا چه،که برای مدل اندازهگیری شاخصها تا چه حد توانائی پیش بینی سازه زیربنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری
.حد و با چه کیفیتی توانائی پیشبینی متغیرهای درونی مدل را دارند
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