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تطابق توانمندی سيستم های اطالعاتی حسابداری با 
نيازهای اطالعاتی و تاثيرآن بر عملکرد شرکت ها

در اين پژوهش، به بررس��ی تناس��ب بين نياز به سيستم های اطالعاتی حسابداری و توانمندی 
پردازش اطالعات توس��ط سيستم های اطالعاتی و تاثير اين تناسب بر عملكرد شركت ها پرداخته 
شده است. تناسب يا همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری براساس پرسش نامه ای شامل 19 
مش��خصه پردازش اطالعات برای رفع نيازهای اطالعاتی و برای توانمندی توس��ط مديران مالی 93 
ش��ركت توليدی بورس اوراق بهادار تهران ارزيابی ش��ده است. ميانگين بازده حقوق صاحبان سهام، 
نس��بت قيمت به سود، خطای پيش بينی سود و سرعت ارائه گزارش های مالی سال های 1387 و 
1388 به عنوان مالك سنجش عملكرد قرارگرفته است. يافته ها حاكی از رابطه مثبت معنی دار بين 

تناسب سيستم های اطالعاتی حسابداری و عملكرد شركت ها می باشد.
واژه های كلیدی: سیستم های اطالعاتی، همترازی سیستم های اطالعاتی، عملکرد شركت
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استاديار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
كارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه )س(
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مقدمه
سيستم اطالعاتي حسابداري به عنوان بخشي از سيستم اطالعاتي مديريت بيشترين اطالعات 
را به مديريت جهت اجراي وظايف ارائه مي دهد. به كارگيري اطالعات صحيح، دقيق و به هنگام در 
تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و ديگر مسايل مديريت مي تواند در نوع عملكرد سازمان و در نهايت 
كارايی آن بسيار موثر باشد. آگاهی از ميزان تطابق توانمندی سيستم های اطالعاتی حسابداری با 
نيازهای اطالعاتی شركت باعث شناسايی نقاط قوت و ضعف سيستم خواهد شد. همچنين مديران 
با درك ارتباط اين موضوع با عملكرد ش��ركت ها، اين مقوله را جدی تر گرفته و برای پياده س��ازی  
مطلوب سيستم های اطالعاتی حسابداری به منظور بهبود عملكرد و حداكثر كردن ارزش شركت            

سرمايه گذاری بيشتری می نمايند.
يكی از مباحث مهم درحيطه سيس��تم های اطالعاتی حس��ابداری، پژوهش درباره ارتباط اين 
مقوله با ش��اخص های حس��ابداری، مالی و عملكردی اس��ت. هدف  اين مقاله، بررسی ارتباط بين 
همترازی سيس��تم های اطالعات حسابداری )بر اساس 19 مش��خصه استاندارد ظرفيت  پردازش 

اطالعات و نيازهای اطالعاتی( و عملكرد شركت ها می باشد.
اين 19 مالك در واقع مربوط به رفع نيازهای حس��ابداری مالی و حسابداری مديريت می باشد 
كه از اهداف پياده سازی سيستم های اطالعاتی حسابداری به شمار می روند. همترازی عبارت است 
از ايجاد تناس��ب ميان نياز و ظرفيت  جهت نزديك سازي شرايط موجود به شرايط مطلوب در يك 
سيس��تم اطالعاتی. منظور از نياز، ميزان اهميت يك آيتم خاص در ش��رايط ايده آل است و منظور 

از ظرفيت، ميزان وسعت يك مورد خاص در شرايط موجود می باشد)اسماعيل و كينگ، 2007(.

پيشينه تحقيق
مك ماهون1 )2001( اثرات گزارش��گري مالي بر رش��د و عملكرد موسس��ات تجاری كوچك و 
متوس��ط در كش��ور استراليا را مورد بررسی قرارداده اس��ت. وی فرض می كند گزارشگری مالی به 
عنوان يك قسمت ساده از مهارت های گسترده مديريت مالی، با به كارگيری همزمان توانايی های 
عملكردی، باعث افزايش كارايی و اثر بخش��ی شركت های كوچك و متوسط شده و موجب  بهبود 
آينده آنها می شود. نتايج نشان داد  با خارج كردن تاثير ساير موارد، جامع بودن عمليات گزارشگری 

مالی ممكن است يك عامل توضيحی برای رشد فروش در اين شركت ها باشد.
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كينگ، كراگ و حس��ين2 )2002( در پژوهش��ی تحت عنوان “همترازی فن��اوری اطالعات3 و 
رابطه آن با عملكرد س��ازمانی در ش��ركت های كوچك”، تناسب استراتژی كسب و كار و استراتژی 
فناوری اطالعات در مورد 256 ش��ركت توليدی كوچك در كش��ور انگلستان و رابطه آن با عملكرد 
اين ش��ركت ها را مورد بررس��ی قرار داده اند. نتايج نشان می دهد شركت هايی كه دارای همترازی 
فناوری اطالعات باال می باشند، عملكرد سازمانی بهتری نسبت به شركت های با همترازی فناوری 

اطالعات پايين، دارند. 
اس��ماعيل و كينگ4 )2005( رابطه سيستم های اطالعاتی حسابداری5 و عملكرد شركت های 
كوچك و متوس��ط مالزی را مورد بررس��ی ق��رار داده اند. آنها ابتدا به اندازه گي��ری تطابق نيازها از 
سيس��تم های اطالعاتی حس��ابداری و ظرفيت )توانمندی( آن پرداخته و س��پس رابطه همترازی 
سيس��تم اطالعاتی حس��ابداری با عملكرد شركت ها را بررس��ی نموده اند. نتايج نشان می دهد در 
ش��ركت های كوچك و متوسط همترازی سيستم اطالعاتی حس��ابداری، در سطح بااليی قرار دارد. 
عالوه بر اين، شركت هايی كه دارای همترازی سيستم اطالعاتی حسابداری بااليی هستند، عملكرد 

سازمانی بهتری نسبت به سايرشركت ها دارند. 
اس��ماعيل و كينگ )2007( در پژوهش��ی تحت عنوان “عوامل موثر بر تناس��ب سيستم های 
اطالعات حس��ابداری در ش��ركت های توليدی كوچك و متوسط”، تطابق ميان درخواست ها برای 
اطالعات حس��ابداری و ظرفيت سيستم اطالعات حس��ابداری برای توليد اطالعات در قالب خاص 
شركت های توليدی كوچك و متوسط را مورد بررسی قرار داده اند. اين پژوهش بر اساس پژوهش 
قبلی اين محققان و با پذيرش اين موضوع كه همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری بر عملكرد 
شركت های كوچك و متوسط مالزی تاثير مثبت دارد، انجام شده است و در پی شناسايی سطوح 
متفاوت اين همترازی و درمرحله بعد يافتن عواملی اس��ت كه بر اين همترازی تاثير دارند. يافته ها 
نشان می دهد همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری با سطح تكامل فناوری اطالعات، سطح 
حسابداری و دانش فناوری اطالعات مالكان و مديران، استفاده از متخصصان بنگاه های دولتی )خارج 
از موسس��ه( و كارمندان داخلی بخش فناوری اطالعات مرتبط اس��ت. اين در حالی است كه اندازه 
شركت و مسئوليت پذيری مديران و مالكان آن با همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری ارتباط 

معنی داری ندارد.
صالحی و رستمی )2010( به اين نتيجه رسيدند كه شركت های ايرانی نمی توانند با  داده های 
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در دسترس خود تصميمات خوبی بگيرند. اين شركت ها سيستم اطالعاتی حسابداری را پياده سازی 
و اجرا می نمايند، ولی در عمل اين سيستم برای شركت ها مفيد نيست، زيرا بين آنچه كه هست و 
آنچه كه بايد باشد، شكاف وجود دارد كه آنرا شكاف سيستم اطالعاتی حسابداری ناميده اند. با اين 
حال نتايج اين پژوهش نش��ان می دهد كه سيستم های اطالعاتی حسابداری، صورت های مالی و 

صحت گزارشگری مالی در ايران را بهبود بخشيده است. 
سجادی و دستگير )2008( كارايی سيستم های اطالعاتی حسابداری در شركت های پذيرفته 
ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران را از ديدگاه مديران مالی آنها ارزيابی كردند. نتايج نشان داد كه 
پياده سازی سيستم اطالعاتی حسابداری در اين شركت ها باعث بهبود فرايند تصميم گيری مديران، 
كنترل های داخلی، كيفيت گزارش های مالی و تسهيل در فرآيند معامالت شركت شده است. اين 

در حالی است كه نتايج هيچ پيشرفتی را در فرآيند ارزيابی عملكرد نشان نمی دهد.
دستگير و جديدی )1382( تاثير ويژگی های سيستم اطالعات حسابداری بر بهبود تصميم گيری 
مديران را مورد بررس��ی قرارداده اند. هدف اين پژوهش سنجش تاثير اطالعات مناسب و با كيفيت، 
تهيه شده توسط سيستم اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصميم گيری مديران بوده است. نتايج نشان 
می دهد سيس��تم اطالعات حس��ابداری بر بهبود تصميم گيری مديريت تاثير دارد. همچنين نتايج 
حاصل از بررسی وضعيت موجود سيستم اطالعات حسابداری نشان داد اين سيستم، اطالعات مورد 
نياز مديران برای تصميم گيری را فراهم نمی سازد. به عالوه بين وضعيت موجود و مطلوب سيستم 

اطالعاتی حسابداری فاصله وجود دارد.
انصاری و شيبانی )1389( عوامل موثر بر همترازی نيازها از سيستم های اطالعاتی حسابداری 
و ظرفيت اين سيستم ها برای پردازش اطالعات در شركت های كوچك و متوسط صنعتی را مورد 
بررسی قرار داده اند. طبق نتايج اين پژوهش، همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری با سطح 
رش��د فناوری اطالعات در شركت ها، سطح دانش مديريت از حسابداری و فناوری اطالعات، سطح 
مش��اركت مديريت در پياده س��ازی سيس��تم اطالعاتی و وجود كارمندان با تخصص حسابداری و 

سيستم اطالعاتی در شركت ارتباط دارد.

فرضيه های پژوهش
با در نظر گرفتن تعريف همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری به صورت تناسب توانمندی 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 س��ال دوازدهم/ شماره 46/ ب���هار 91

52

سيستم اطالعاتی حسابداری با نيازهای اطالعاتی شركت ها، فرضيه های پژوهش به شرح زير مطرح 
می شود:

فرضيه1: بين همترازی سيس��تم اطالعاتی حس��ابداری و بازده حقوق صاحبان س��هام ارتباط 
معنی  دار مثبتی وجود دارد.

فرضيه2: بين همترازی سيس��تم اطالعاتی حسابداری و نسبت قيمت به سود ارتباط معنی دار 
مثبتی وجود دارد.

فرضيه 3: بين همترازی سيستم اطالعاتی حسابداری و خطای پيش بينی سود ارتباط معنی دار 
مثبت وجود دارد.

فرضيه 4: بين همترازی سيستم اطالعاتی حسابداری و سرعت تهيه و ارائه اطالعات مالی ارتباط 
معنی دار مثبتی وجود دارد.

    همچنين با توجه به اينكه در خصوص ارزيابی ميزان نياز ش��ركت ها از سيس��تم اطالعاتی 
حسابداری و ميزان توانمندی اين سيستم ها در پردازش اطالعات، از نظرات شخصی مديران مالی 
شركت های نمونه در قالب پرسش نامه استفاده شده است، تاثير متغيرهای مدرك تحصيلی، رشته 

تحصيلی و سابقه كاری به عنوان  متغيرهای تعديل كننده، مورد آزمون قرار گرفته است.

الگوی پژوهش    
الگوی اين پژوهش بر اس��اس تئوری پردازش اطالعات گالبريت6 )1973( و توس��عه داده شده 
توس��ط اس��ماعيل و كينگ )2005 و 2007( تدوين شده است. طبق اين نظريه، چنانچه ظرفيت 
پردازش اطالعات تاثير قابل توجهی بر عملكرد س��ازمان داشته باشد، ظرفيت پردازش اطالعات در 
س��ازمان بايد با نيازهای اطالعاتی آن مطابقت داش��ته باش��د. در نمايه  شماره )1( الگوی پژوهش 

تشريح می شود.
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نمايه )1( الگوی پژوهش

    مطابق نمودار تناس��ب بين درخواس��ت ها از سيس��تم های اطالعاتی حسابداری و ظرفيت 
سيستم های اطالعاتی عموما" به مفهوم همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری می باشد. در 
الگو رابطه مستقيمی بين ظرفيت با عملكرد و يا نياز با عملكرد پيشنهاد نمی شود و هر ارتباطی بين 

نياز و ظرفيت با عملكرد را فقط از طريق همترازی نشان می دهد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری اين پژوهش كليه شركت های توليدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در س��ال 1389 می باشد. ش��ركت های توليدی به اين دليل انتخاب شده است كه عالوه بر وجود 
اطالعات فش��رده و متراكم، معموال دارای بخش های حس��ابداری مالی، صنعتی و مديريت بوده و 
وس��يع ترين استفاده را از سيس��تم های اطالعاتی و اطالعات حسابداری دارد. با استفاده از فرمول 

تعيين حجم نمونه، تعداد 90 شركت به عنوان حجم نمونه تعيين شد.
نمونه گيری نيز به صورت تصادفی و بدون جايگزينی انجام ش��ده است. از360 شركت توليدی 
موجود در بورس به مديران مالی 120 شركت با سه طريق ارسال توسط پست، پست الكترونيك و 
مراجعه حضوری پرسش نامه ارسال گرديد. تعداد 103 پاسخ وصول شد كه10 مورد آن ناقص و يا 
غير قابل قبول بوده و93 پاسخ كامل و قابل قبول دريافت گرديد. برای ارزيابی عملكرد شركت های 
نمونه از اطالعات عملكرد سال های 1387 و 1388 استفاده شده و ميانگين اعداد و ارقام منتشره 

برای اين دو سال در محاسبات منظور گرديده است.
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روش اجرای تحقيق
  به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای ارزيابی روايی )اعتبار( ابزار 
جمع آوری داده ها و حداكثر نمودن اعتبار پرسشنامه طراحی شده، از روش تعيين روايی محتوايی 
اس��تفاده شده است. پس از طراحی پرسش��نامه اوليه، به منظور تعيين توان اطمينان )روايی( ابزار 
اندازه گيری، از اساتيد دانشگاه و شركت های مجری سيستم های اطالعاتی حسابداری نظرخواهی 
ش��ده و تغييرات و اصالحات  الزم در آن انجام ش��د. س��پس پرس��ش نامه برای مديران مالی10 
شركت نمونه ارسال گرديد و از آن ها نيز نظر خواهی بعمل آمد و در نهايت پس از انجام اصالحات 
نهايی بر پايه نظرات دريافت ش��ده، نسبت به تكثير پرسش��نامه اقدام گرديد. اين پرسشنامه برای 
س��نجش همترازی سيستم های اطالعاتی حس��ابداری از 19 مالك يا مشخصه استاندارد پردازش 
اطالعات يعنی اطالعات مربوط به وقايع آينده، اطالعات غير اقتصادی، اطالعات برحسب فاكتورهاي 
وس��يع بيروني، اطالعات غير مال��ي مربوط به توليد، گزارش هاي مرب��وط به بخش ها، گزارش هاي 
موقت��ي، اطالع��ات غير مالي مربوط به ب��ازار، تأثيرات حوادث و عوامل مختلف بر حس��ب وظايف، 
مدل هاي تصميم گيري، اطالعاتی به منظور پيدا كردن راه و مسير درست يا تحليل اگر-چه؟، خالصه 
گزارش ها و نكات مربوط به بخش ها، خالصه گزارش هاي كل س��ازمان، تعامل با واحدهای فرعی، 
اهداف مفيد و دقيق، تأثيرات س��ازمان، س��رعت گزارش دهي، دريافت اتوماتيكي اطالعات، فراواني 
گزارش دهي و گزارش هاي فوري استفاده شده است. در دو طرف اين مشخصه ها دو سوال بر اساس 
طيف 5 گزينه ای ليكرت )از خيلی كم تا خيلی زياد( تعبيه ش��د. سمت راست هر مالك مربوط به 
ميزان اهميت، يا به عبارتی ميزان نياز شركت به اين اطالعات و سوال سمت چپ مربوط به ميزان 

توانمندی سيستم اطالعاتی حسابداری شركت برای پردازش و تهيه اين اطالعات می باشد.

ميزان اهميت مشخصه در راستای 
مشخصاتاهداف مديريت چگونه است؟

آيا مشخصه مورد پرسش  توسط 
سيستم اطالعاتی حسابداری آن شركت 

پردازش و تامين می شود؟ 

54321

مشخصه 1، اطالعات مربوط به وقايع 
آينده  اطالعاتی كه باپيش بينی وقايع 

ممكن در آينده مرتبط است. مانند اطالعات 
در زمينه فروشها، سودها، هزينه ها، گردش 

پول نقد و....

54321
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پايايی  ابزار اندازه گيری
پايايی، ميزان س��ازگاری ابزار اندازه گيری را در اندازه گيری هر مفهوم نش��ان می دهد. در اين 
پژوهش از آلفای كرونباخ برای ارزيابی پايايی پرسشنامه استفاده شده است. ضريب آلفای كرونباخ 
بين صفر و يك نوسان دارد كه هر چه مقدار اين ضريب به عدد يك نزديك تر باشد، نشان دهنده 
همسازی بيشتر گويه های يك مقياس می باشد. مقدار آلفای كرونباخ برای سواالت پرسشنامه برابر 
با 0/89 به دس��ت آمده است كه نشان می دهد ابزار اندازه گيری از پايايی الزم برخوردار بوده و در 

نتيجه بهتر می  توان به نتايج آن اعتماد نمود.

تجزيه و تحليل داده ها  
هدف اصلی اين پژوهش، بررس��ی رابطه بين همترازی سيس��تم های اطالعاتی حس��ابداری و 
عملكرد شركت ها می باشد. همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری برای هر شركت و برای هر 
يك از مشخصه های 19 گانه از ضرب امتياز ميزان نياز به آن مشخصه در امتياز ظرفيت )توانمندی( 
سيستم اطالعاتی برای تهيه همان مشخصه بدست می آيد. به دليل استفاده از طيف ليكرت برای 
اندازه گيری ميزان نياز و ظرفيت، همترازی سيس��تم اطالعاتی حس��ابداری الزاما" عددی بين 1 تا 
25 خواهد بود. هر چقدر اين عدد بزرگتر و به 25 نزديكتر باشد، نشانه همترازی باالتر در سيستم 
اطالعاتی حس��ابداری است. نمايه )2( ميانگين و انحراف معيار همترازی مشخصه های 19 گانه را 
به ترتيب امتياز نش��ان می دهد. در ادامه برای تجزيه و تحليل داده ها از دو روش خوش��ه بندی و 
همبستگی اسپيرمن و برای بررسی تاثير متغيرهای تعديل كننده از آزمون كای-دو استفاده شده 
اس��ت. جهت ارزيابی عملكرد ش��ركت ها در فرضيه اول از رويكرد حسابداری )استفاده از اطالعات 
مندرج در صورتهای مالی(، در فرضيه دوم از رويكرد تلفيقی )اطالعات مندرج در صورتهای مالی و 
اطالعات ارزش های بازار( و در فرضيه های سوم و چهام از اطالعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار 

توسط شركت ها استفاده گرديده است. 
حاصل تقسيم قدرمطلق تفاوت اولين سود پيش بينی شده هر سهم و سود واقعی هر سهم در هر 
سال بر اولين سود پيش بينی شده هر سهم در همان سال محاسبه و ميانگين اين نسبت برای دو 
سال به عنوان خطای پيش بينی سود هر شركت منظور شده است. همچنين جهت محاسبه ميزان 
س��رعت تهيه و ارائه اطالعات مالی، تاريخ گزارش) حسابرس��ی نشده(  دوره های سه ماهه از تاريخ 
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انتهای دوره های سه ماهه كسر شده است. اين عدد برحسب روز بوده و هرچقدر كوچكتر باشد، به 
اين معنی می باشد كه فاصله بين اتمام دوره مالی سه ماهه و تاريخ گزارش كمتر و سرعت تهيه  و 

ارائه صورتهای مالی باالتر است.
نمايه )2(: میانگین و انحراف معیارامتیاز همترازی سیستم های اطالعاتی حسابداری

انحراف معيارميانگينمعيارهای سيستم اطالعاتی حسابداری

18.535.71سرعت گزارش دهي

18.126.23گزارش هاي موقتي

17.556.05خالصه گزارش هاي كل شركت

16.825.75فراواني گزارش دهي

16.296.60خالصه گزارش هاي و نكات مربوط به بخش ها

15.736.13اطالعات مربوط به وقايع آينده

14.746.36دريافت خودكار

14.586.30گزارش هاي مربوط به بخشها

14.136.40گزارش هاي فوري

13.716.32مدل هاي تصميم گيري

12.176.46اطالعات غير مالي مربوط به بازار

12.136.72تأثيرات سازمان

11.696.19اطالعات غير اقتصادی

11.696.24اهداف مفيد و دقيق

10.846.11اطالعات غير مالي مربوط به توليد

10.676.01تحليل اگر-چه؟

10.635.65اطالعات برحسب فاكتورهاي وسيع بيروني

9.904.73تأثيرات حوادث وعوامل مختلف بر وظايف

9.895.46تعامل با واحدهای فرعی

تجزيه و تحليل خوشه ای 
ب��ه منظور تجزيه و تحليل داده ها در بخش اول، ابتدا نمونه های مورد بررس��ی در س��ه گروه 
دسته بندی شدند. اين كار با توجه به ميانگين همترازی معيارهای 19 گانه )يعنی ميانگين حاصل 
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ضرب امتياز ميزان نياز به هر معيار در امتياز توانمندی سيستم اطالعاتی حسابداری برای پردازش 
هر معيار( صورت گرفته اس��ت. بدين صورت كه هر ش��ركت كه امتياز همترازی سيستم اطالعاتی 
حسابداری آن باالتر از ميانگين باشد، در گروه باالتر از ميانگين و هر شركتی كه ضريب همترازی 
سيستم اطالعاتی حسابداری آن پائين تر از ميانگين باشد، در گروه پائين تر از ميانگين طبقه بندی 
شده است. با انجام اين روش از تعداد 93 نمونه، 23 شركت در گروه همترازی پايين، 54 شركت در 
گروه همترازی متوسط و 16 شركت در گروه همترازی باال قرار گرفتند. سپس با استفاده از آزمون 
مقايسه ميانگين چند جامعه، ميانگين همترازی سه گروه بر حسب معيارهای 19 گانه مورد مقايسه 
قرار گرفت. نمايه )3( نتايج اين آزمون را نشان می دهد. همانگونه كه در نمايه )3( مشاهده می شود، 
در كليه معيارها س��طح معنی داری كمتر از 5 درصد می باش��د، در نتيجه بين ميانگين همترازی 

سيستم اطالعاتی حسابداری در سه گروه بر حسب هر معيار تفاوت معنی دار وجود دارد.
نمايه )3(: نتايج مقايسه میانگین امتیاز همترازی در گروه های سه گانه

معنی داریآماره Fگروه 3گروه 2 گروه 1 معيارهای 19 گانه

اطالعات مربوط به وقايع آينده  -110.4316.2021.7525.060.000

اطالعات غير اقتصادی  -26.4812.2017.4422.340.000

اطالعات برحسب فاكتورهاي وسيع بيروني  -36.5710.5216.8823.340.000

اطالعات غير مالي مربوط به توليد  -45.5211.5716.0021.380.000
گزارش هاي مربوط به بخشها  -58.9615.6319.1319.880.000

گزارش هاي موقتي  -614.0018.7222.0010.030.000
اطالعات غير مالي مربوط به بازار  -76.7012.7218.1922.620.000

تأثيرات حوادث وعوامل مختلف بر وظايف  -86.839.5615.5024.540.000

مدل هاي تصميم گيري  -98.3914.4418.8819.390.000
)what- if(تحليل اگر-چه؟  -107.0010.0618.0025.100.000

خالصه گزارش ها و نكات مربوط به بخش ها  -1110.9116.6122.9423.680.000
خالصه گزارش هاي كل سازمان  -1212.3018.3322.4420.380.000

تعامل با واحدهای فرعی  -136.099.8315.5620.150.000
اهداف مفيد و دقيق  -146.7012.2417.0018.470.000

تأثيرات سازمان  -157.7812.0418.6916.670.000
سرعت گزارش دهي  -1614.0419.0723.1316.810.000

دريافت اتوماتيكي  -1711.1715.1718.447.320.001
فراواني گزارش دهي  -1813.1717.1720.8810.510.000

گزارش هاي فوري  -1911.8313.5619.388.180.001
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نمايه )4( نتايج حاصل از آزمون مقايسه بين ميانگين بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قيمت 
بر سود، خطای پيش بينی سود و سرعت تهيه و ارائه گزارش های مالی را در سه گروه )خوشه( نشان 
می دهد. با توجه به اين كه ميانگين شاخص ها در گروه 3 )همترازی باال( بهتر از گروه 2 )همترازی 
متوسط( و در گروه 2 بهتر از گروه 1 )همترازی پائين( می باشد، می توان نتيجه گرفت شركت هايی 
كه دارای سطح همترازی سيستم اطالعاتی حسابداری باالتری می باشند، عملكرد بهتری نسبت به 

ساير شركت ها دارند.
نمايه )4(: نتايج حاصل از آزمون مقايسه میانگین شاخص های عملکرد در گروه های سه گانه

متغيرهای
مستقل

گروه 1 
)23 شركت(

گروه 2 
)54 شركت(

گروه 3
 )16 شركت(

F آماره
سطح 
معنی 
داری انحراف ميانگين

انحراف ميانگينمعيار
انحراف ميانگينمعيار

معيار
بازده حقوق 
0.160.250.360.140.530.597.750.001صاحبان سهام

نسبت قيمت به 
4.003.005.202.4013.1724.944.310.016سود

خطای پيش بينی 
0.421.180.330.400.270.782.040.021سود

سرعت تهيه و 
ارائه اطالعات 

مالی
69.6153.2945.5737.9536.8858.023.010.054

نتايج آزمون فرضيه ها 
برای آزمون فرضيه ها ازضريب همبستگی استفاده شده است. در ابتدا برای تعيين نوع ضريب 
همبس��تگی، نرمال بودن توزيع متغيرها با استفاده از آزمون كولموگوروف-اسميرنوف مورد بررسی 

قرار گرفته است. نتايج مربوط به اين آزمون  در نمايه )5( مشاهده می شود.
نمايه )5(: نتايج آزمون نرمال بودن متغیرها به روش كولموگروف - اسمیرنف

بازده حقوق همترازیمتغير
صاحبان سهام

نسبت قيمت 
به سود

خطای پيش 
بينی سود

سرعت ارائه 
اطالعات مالی

پارامترهای 
نرمال

258/870/34156/2750/494350/022ميانگين
انحراف 
66/980/310210/82250/75704/6855استاندارد

بيشترين
تفاوتها

0/0560/1760/3100/2680/188قدر مطلق
0/0520/1760/3100/2680/188مثبت
0/168 -0/260 -0/276 -0/151 -0/056 -منفی

Z 0/5431/6942/9902/5871/808آماره
0/9300/0060/0000/0000/003سطح معنی داری
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همانگونه كه در نمايه )5( مالحظه می شود، سطح معنی داری متغير همترازی بيش از 5 درصد 
بوده و اين متغير دارای توزيع نرمال می باش��د، حال آنكه ساير متغيرها دارای توزيع نرمال نيستند. 
بنابراين جهت تعيين همبستگی بين متغير همترازی و متغيرهای عملكردی و آزمون فرضيه های 
تحقيق ازآزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شده است. درنمايه )6( ضريب همبستگی اسپيرمن بين 
متغير همترازی سيستم اطالعاتی حسابداری و شاخص های عملكردی بازده حقوق صاحبان سهام، 

نسبت قيمت به سود، خطای پيش بينی سود و سرعت تهيه و ارائه اطالعات گزارش شده است.
نمايه )6(: نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن بین همترازی و شاخص های عملکرد

بازده حقوق صاحبان متغير
سهام

نسبت قيمت به 
سود

خطای پيش بينی 
سود

سرعت ارائه 
اطالعات مالی

34/ 310/ 350/ 0/380ميزان همبستگی

001/ 0020/ 0010/ 0000/ 0سطح معنی داری

با توجه به سطح معنی داری  و ميزان همبستگی برای هركدام از متغيرها، نتايج آزمون فرضيات 
به اين شرح می باشد:

ميزان همبستگی بين همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری و بازده حقوق صاحبان سهام، 
نسبت قيمت به سود، خطای پيش بينی سود و سرعت تهيه و ارائه اطالعات مالی به ترتيب برابر با 
0/38، 0/35، 0/31 و 0/34 و به صورت مس��تقيم می باشد، يعنی با افزايش همترازی سيستم های 
اطالعاتی حسابداری اين شاخص های عملكردی نيز افزايش می يابند. در نتيجه چهار فرضيه تحقيق 

تاييد می شود.

 نتيجه گيری 
در اين پژوهش به ارتباط بين همترازی سيستم های اطالعاتی حسابداری و عملكرد شركت ها 
با استفاده از دو روش آماری پرداخته شد. نكته قابل توجه پس از جمع آوری و دسته بندی پاسخ ها 
اين بود كه مديران مالی به اهميت اين مش��خصات در سيس��تم های اطالعاتی حس��ابداری واقف 
می باشند. همچنين نتايج حاكی از آن است كه تقريباً در تمامی موارد سيستم های اطالعاتی توانايی 
ب��رآورده كردن كامل نياز به مش��خصه های مربوطه را ندارن��د، به طوريكه دامنه تغييرات ميانگين 
توانمندی پردازش از 2/59 تا 4/11 در نوسان می باشد كه اين مقدار به طور متوسط كمتر از مقدار 
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نياز از سيس��تم اطالعاتی با دامنه تغييرات 3/67 تا 4/46 است و بيشتر شركت ها دارای همترازی 
متوس��ط بوده اند. نتايج تجزيه و تحليل خوش��ه ای نشان می دهد شركت هايی كه سطح همترازی 
باالتری دارند، نسبت به شركت های با همترازی پائين، عملكرد بهتری داشته اند. همچنين نتايج 
آزمون همبستگی، وجود رابطه مثبت معنی دار بين امتياز همترازی سيستم اطالعاتی حسابداری 
و بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قيمت به سود، خطای پيش بينی سود و سرعت تهيه و ارائه 

اطالعات مالی را تاييد كرد.
در اين بين از س��ه سطح سيستم های پردازشی شامل سيستم پردازش رويدادها، سيستم های 
پش��تيبان تصميم و شبكه های عصبی و سيستم های خبره بيش��ترين نياز و توانمندی پردازشی 
شركت های نمونه شامل مشخصه هايی بوده است كه اولويت آنها پردازش رويدادها و سيستم های 
پش��تيبان تصميم بوده و به مشخصه های مربوط به سيستم های خبره امتياز كمتری تعلق گرفته 
اس��ت و اين نكته بر اين امر داللت دارد كه  اس��تفاده از سيستم های اطالعاتی حسابداری در ايران 
كماكان مبتنی بر همان ديدگاه س��نتی و شامل استفاده از سيس��تم به عنوان پردازشگر داده های 
معامالت و دريافت گزارش هاي مالی مختلف است. از ديدگاه مديران مالی شركت های نمونه، هنوز 
آن چنان كه بايد نياز به امكانات سيستم های خبره و شبكه های عصبی در سيستم های اطالعاتی 
بوجود نيامده اس��ت و همچنين توانمندی پردازش در اين قس��مت نيز ب��ه صورت مطلوب وجود 
ندارد. نتايج همچنين حاكی از آن است كه متغيرهای تعديل كننده شامل مدرك تحصيلی، رشته 

تحصيلی و سابقه كاری تاثير معنی داری در نتيجه پژوهش نداشته اند.

پيشنهاد
  ب��ا عناي��ت به نتايج حاص��ل مبنی بر اينكه تقريب��ا" در تمامی موارد سيس��تم های اطالعاتی 
ش��ركت های نمونه توانايی برآورده كردن كامل نياز به ش��اخص های مربوطه را نداشته اند، پيشنهاد 
می شود مديران شركت ها نسبت به ارتقاء سيستم های اطالعاتی حسابداری خود جهت تامين كامل 
نيازهای اطالعاتی اقدام نمايند و با باال بردن ميزان همترازی سيس��تم های اطالعاتی حس��ابداری، 
باعث بهبود فرايند تصميم گيری و در نتيجه بهبود عملكرد شركت شوند و درخصوص استفاده بهينه 
از كليه س��طوح پردازش اطالعات به ويژه سطح سيستم های خبره و شبكه های عصبی برنامه ريزی 
نمايند. همچنين شركت های طراح سيستم های اطالعاتی حسابداری و منابع سازمانی نيز می توانند 
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تطابق توانمندی سیستم های اطالعاتی حسابداری ...

جهت طراحی وپياده سازی سيستم های اطالعاتی با ظرفيت های باالتر پردازشی، برنامه ريزی های 
الزم را به عمل آورند. 
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