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دانشگاه یادگار امام(ره) شهر ریserkani.alireza@yahoo.com :

چکیده
در دنیای امروزی ،سازمان ها به منظور شناسایی تحوالت محیطی و کسب موفقیت در میدان رقابت ،باید از نوعی تصممیم
گیری بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد .به علت اهمیت تصمیم گیمری در سمازمان ،نیازمنمد معموعمه اطالعماتی
هستیم که با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان ،استراتژی های مناسب را شناسایی و آن را با توجه بمه ششمم انمداز و
استراتژی سازمانی هماهنگ نماید .از آنعا که اطالعات صحیح حسابداری در سازمان هما نقمش مهمم و حساسمی را در ایعماد
مزیت رقابتی و پیشرفت ایفا خواهند نمود ،باید بدنبال افزایش استفاده از آنها در فرآیند تصمیم گیری بمرآییم .بمرای بهبمود
تصمیم گیری مدیران در سازمان تکنیک های مختلفی وجود دارد که یکی از آنهما اسمتفاده از سیسمتم اطالعمات حسمابداری
است.
به منظور روشن تر شدن این تاثیر ،این تحقیق در «بانک کارآفرین» با هدف پاسخ گمویی بمه ایمن سموال کمه « سیسمتم
اطالعات حسابداری شه تاثیری بر بهبود تصمیم گیری مدیران دارد؟» انعام شده است .جامعه آماری تحقیمق ( 563 )Nنفمر
(شامل مدیران شعبه ،معاونین شعبه و مدیر ادارات در استان تهران) بود که بما اسمتفاده از رون نمونمه گیمری سماده تعمداد
نمونه( 551 )nنفر م ورد بررسی قرار گرفتند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده اسمت کمه توسمط محقمق و بمه کممک
اساتید راهنما و مشاور طراحی شد که پس از اطمینمان از روایی و پایایی ،مورد اسمتفاده قمرار گرفمت .ایمن تحقیمق در زممره
تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .داده های جمع آوری شده تحقیمق با استفاده از نرم افزار تحلیل آمماری SPSS
نسخه  22و لیزرل نسخه  1515مورد تعزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت سماختاری
استفاده شده است .نتایج نشان داد که همبستگی قموی میمان «سیسمتم اطالعمات حسمابداری» و « بهبمود تصممیم گیمری
مدیران» در این تحقیق وجود دارد و تمامی ابعاد سیستم اطالعات حسابداری اعم از ممرتبط بمودن ،قابمل فهمم بمودن ،قابمل
مقایسه بودن ،قابل اتکا بودن و به موقع بودن اطالعات بر بهبود تصمیمم گیری مدیران در این بانک تاثیر بسزایی دارند.

واژگان کلیدی  :سیستم اطالعات حسابداری ،بهبود تصمیم گیری ،مرتبط بودن اطالعات ،قابل فهم بمودن اطالعمات ،قابمل
مقایسه بودن اطالعات ،قابل اتکا بودن اطالعات ،به موقع بودن اطالعات ،بانک کارآفرین.

 - 5دانشعوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام (ره) شهر ری – تهران  -ایران
 - 2عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام( ره ) شهر ری -تهران -ایران
 - 3عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام( ره ) شهر ری -تهران -ایران
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 .1مقدمه
امروزه هیچ سازمان ،شرکت یا بنگاهی بدون دستیابی به اطالعات مربوط ،صحیح و به موقع قادر به ادامه فعالیت نخواهد
بود .مدیریت امروزه بیش از گذشته ،خود را در مقابل تغییرات و تحوالت سریع تکنولوژی و اقتصادی دیده که در صورت عدم
انطباق با شرایط جدید از صحنه اقتصاد حذف می گردد .هیچ مدیری ولو اینکه بسیار باهون و دانما باشمد ،بمدون اطمالع از
حقایق کار و عملیات یک مؤسسه ،نمی تواند تصمیم درست و مناسبی اتخاذ نماید .مدیرانی که بر اساس فرضیات و اعتقادات
شخصی و بدون توجه به واقعیتهای مؤسسه ،تصمیماتی اتخاذ کرده اند نتایج نامطلوبی به بار آورده و مؤسسه خود را در تنگنا
و فشار مالی و بحران اقتصادی قرار داده اند .معموعه این شرایط و نیاز به اطالعات دقیق ،صحیح و بمه موقمع جهمت برناممه
ریزی ،سازماندهی ،تصمیم گیری و نهایتاً کنترل باعث گردیده تا حسابداری ( به ویژه حسابداری ممدیریت) بمه عنموان یمک
سیستم اطالعاتی مطلوب و یک واحد ستادی مطرح گردد که جهت تصمیمات مختلف ،اطالعات مساعدی به ممدیریت ارائمه
می نماید.
یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطالعات است .داشتن اطالعات دقیق  ،صحیح ،به هنگام باعث باال رفتن
سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.اما بایمد بررسمی نممود کمه شنمین
سیستم های اطالعاتی تاشه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری کمک نمایمد و آیما توانسمته شنمین
سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها برآورده نماید؟
حسابداری زیر معموعه اصلی و اساسی از سیستم اطالعاتی مدیریت است کمه وظیفمه اصملی تمامین نیازهمای اطالعماتی
سطوح مختلف مدیران در زمینه برنامه ریزی و کنترل منابع ،ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری می باشمد .در نتیعمه اطالعمات
فراهم شده توسط این سیستم غالب فعالیمت هما و عملیمات شمرکت را در بمر ممی گیمرد .از ایمن رو بمدون داشمتن سیسمتم
حسابداری مناسب و کارا ،رهبری مطلوب عملیات و فعالیتها در جهت دسترسی به هدف ها و برنامه های مدیریت شرکت هما
و موسسات ممکن نیست و در نهایت اقدامات مدیریت محدود به تصمیم گیری ها و کنترل مموردی و بمدون ضمابطه و همدف
خواهد بود ( ثقفی.)5335 ،
سیستم اطالعاتی حسابداری با هدف کمک به مدیریت در امر تصمیم گیری به وجود آمده اسمت و همگمام بما گسمترن و
پیچیدگی سیستم تولید ،رشد و گسترن پیدا کرده است .موفقیت حسابداری مدیریت بستگی به این دارد که بتواند بما ارائمه
اطالعات حسابداری ،تصمیم گیری مدیران را بهبود بخشد( بهرامفر.)5311،
در بانک ها بخش عمده تصمیمات مدیران به نحوی درگیر اطالعات مالی است و به همین دلیل اطالعات مالی در بیشتر
موارد نقش کلیدی دارد .ضعف نظام اطالعاتی بانک معموال نقصان نظام اطالعاتی حسمابداری را نیمز در بطمن خمود دارد و
ناتوانی در دسترسی صحیح و به موقع به اطالعات مالی زیان هایی ،گاه جبران ناپذیر به بار می آورد .بانک کارآفرین به عنموان
یک بانک خصوصی در کشور بدنبال این است که بداند سیستم های اطالعاتی حسابداری تا شه میزان بر روند تصمیم گیمری
مدیران و کارشناسانش تاثیر گذار است و آیا مدیران این بانک از این سیستم ها استفاده می کنند یا خیر .به همین منظور مما
در این تحقیق ،بدنبال آن هستیم تا نقش تاثیر سیستم اطالعات حسابداری را بمر فراینمد بهبمود تصممیم گیمری ممدیران و
کارشناسان بررسی کنیم و سوال اصلی پژوهش خود را بر این نهادیم که سیسمتمهای اطالعماتی حسمابداری شمه تماثیری بمر
بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین دارد؟
 .2چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
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 .2-1سیستم اطالعات حسابداری
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امروزه یکی از شماخه همای تخصصمی حسمابداری ،طراحمی سیسمتم همای اطالعماتی حسمابداری اسمت .ممدیریت جهمت
تصمیمگیری راهبردی ،نیازمند اطالعاتی میباشد که عموماً به وسیله سیسمتم همای اطالعماتی حسمابداری فمراهم ممی شمود
(نیکومرام)5335،
اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کامل از سیستم اطالعاتی حسابداری بیان کنیم می توانیم بگموییم « :سیسمتم اطالعمات
حسابداری سیستمی است که عملیات جمعآوری و ذخیرهسازی دادههای مالی را طی فرایندهای حسابداری انعام ممیدهمد و
پس از پردازن این دادهها ،اطالعات مورد استفاده تصمیمگیرندگان سازمانی را (سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،ممدیران و )...
تولید میکند» (هیلتون.)51 :5335،
سیستم اطالعات حسابداری در نهایت با ارائه گزارن های هوشمندانه مالی میتواند تصمیمگیرندگان و مدیران سمازمان را
در برنامههای راهبردیشان کمک کند .هرشند یک سیستم اطالعات حسابداری ممیتوانمد فقمط شمامل شنمد صمفحه کاغمذ و
کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری ساده باشد ،اما امروزه سیستم اطالعات حسابداری بهعنوان سیستمی
پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطالعات و فرایندها و روشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است(هیلتون.)51 :5335،
سیستم اط العات حسابداری زیر معموعه اصلی و اساسی از سیستم اطالعاتی مدیریت می باشد که وظیفه تامین نیازهمای
اطالعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینه برنامه ریزی و کنترل منابع ،ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری ممی باشمد .در نتیعمه
اطالعات فراهم شده توسط این سیستم غالب فعالیت ها و عملیات شرکت را در بر می گیرد .ار این رو بدون داشمتن سیسمتم
حسابدری مناسب و کارا ،راهبری مطلوب عملیات و فعالیت ها در جهت دسترسی به هدفها و برنامه های ممدیریت شمرکتها و
موسسات ممکن نیست و در نهایت اقدامات مدیریت محدود به تصمیم گیری ها و کنتمرل کموردی و بمدون ضمابطه و همدف
خواهد بود(بهرامفر .)5311،سیستم های اطالعات حسابداری از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:
الف) کارکنان :کاربران سیستم های اطالعات حسابداری
ب) رون ها و دستورالعمل ها :فرایندهای جمعآوری ،مدیریت و ذخیرهسازی دادههای مالی
ج) داده ها :دادههای مرتبط با سازمان و فرایندهای کسب وکار آن
د) نرمافزار :برنامهای نرمافزاری جهت پردازن دادهها
ه) زیرساخت فناوری اطالعات :سیستم ها و شبکههای کامپیوتری که امکان میدهد تا سیستم اطالعات حسابداری در اختیمار
افراد مرتبط قرار گیرد
و) کنترل های داخلی و اقدامات امنیتی :مسائل امنیتی درون سیستم جهت حفاظت از دادهها(شراغی.)33 :5331،
 .2-2ابعاد سیستم های اطالعات حسابداری:
اطالعات سیستم حسابداری که برای مدیران ارشد سازمان ها و کارکنان دیگر درون سمازمان تهیمه ممی شمود بایمد دارای
ابعاد و ویژگی های زیر باشد:

).Accounting Information System (AIS
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الف -قابل فهم بو دن  :اطالعات حسابداری باید برای مدیران قابل فهم باشد .دانش ممالی و نحموه ارائمه اطالعمات ،بما ایمن
ویژگی در ارتباط است.
ب -مربوط بودن :مربوط بودن یکی از ویژگیهای مهم اطالعات حسابداری است .کلیه اطالعاتی را کمه در تصممیم گیمری
نسبت به یک مساله موثر واقع شود ،اطالعات مربوط مینامند .بنابراین ،مربموط بمودن را ممیتموان در قالمب تمأثیر اطالعمات
حسابداری بر تصمیمهای استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثمار رویمدادهای فعلمی یما
آتی و یا اصالح انتظارات آنان بیان کرد .اگر شه این ویژگی در تهیمه گمزارنهمای بمرون سمازمانی و درون سمازمانی اهمیمت
زیادی دارد ،اما اهمیت آن در بررسیهای درون سازمانی بیشتر است.
ج -قابل اتکا بودن(صحت)  :اطالعاتی قابل اتکا است که عاری از خطا و جانبداری باشد .کاممل بمودن ،صمحیح بمودن ،بمی
طرفانه بودن و قابلیت تایید داشتن از نشانه های قابل اتکا بودن اطالعات حسابداری می باشد.
د -قابل مقایسه بودن :مدیران باید بتوانند اطالعات حسابداری را در طول زمان ،مورد مقایسمه قمرار دهنمد و نیمز بتواننمد
وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه های دیگمر را بما موسسمه خمود مقایسمه کننمد .رعایمت اسمتاندارد همای حسمابداری و
یکنواختی در ارائه اطالعات قابلیت مقایسه را باال می برد.
هم -به موقع بودن :به موقع بودن یعنی این که اطالعات حسابداری در زمان مناسب در دسمترس اسمتفاده کننمدگان قمرار
گیرد زیرا بسیاری از انواع اطالعات به ویژه اطالعات مالی ،با گذشت زمان به سرعت ارزن و فایده خود را از دست ممیدهنمد.
ویژگی به موقع بودن اطالعات ،در مورد گزارنهای درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا ایمنگونمه
اطالعات ،اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار میرود ( مکرمی.)13 :5333،
 .2-3مراحل طراحی و اجرای سیستم اطالعات حسابداری:
مراحل طراحی و اجرای سیستم اطالعات حسابداری به ترتیب به شرح زیر می باشند:
 . 5بررسی اولیه یا امکانسنعی :این مرحله با درخواست کاربر جهت کامپیوتری کردن شروع میشود و اقداماتی از قبیمل
تعیین کاربران مسئول و محدوده سیستم ،نواقص سیسمتم موجمود و همدفهای سیسمتم پیشمنهادی در ایمن مرحلمه صمورت
میگیرد.
 . 2تحلیل سیستم :در این مرحله محیط و سیستم فعلی کاربر با ابزاری همچون نمودار جریان دادهها ،نمودار ارتباط بمین
موجودیتها و سایر ابزار شناختهشده معین میشوند.
 . 3طراحی :فعالیت طراحی با استفاده از مشخصههای سیسمتم پیشمنهادی بمه تعیمین رون پمردازن مناسمب و تعیمین
فعالیتهای الزم در داخل آن میپردازد .در این مرحله مرز سیستم دستی و سیستم کامپیوتری نیز مشخص میگردد.
 . 3پیادهسازی :این فعالیت شامل برنامهنویسی و یکپارشهسازی قسمتهای مختلف بهمنظور تشکیل بدنمه کاممل سیسمتم
پیشنهادی است.
 . 1ارائه آزمونهای پذیرن سیستم (ارزیابی) :مشخصههای ساخت سیستم طراحیشده باید به گونمهای باشمند کمه کلیمه
اطالعات ضروری جهت تعریف یک سیستم قابلقبول از دیدگاه کاربر را در بر گیرند .در نتیعه یکی از مشخصههایی کمه بایمد
تولید شود ،ایعاد یک معموعه آزمونها جهت قابلقبول بودن سیستم است .این مرحله میتواند پس از فعالیت تحلیل سیستم
و همزمان با فعالیتهای طراحی و پیادهسازی انعام شود.
 . 6اطمینان از کیفیت :به این فعالیت آزمون نهایی سیستم نیز گفته میشود .این فعالیت نیازمنمد انعمام فعالیمت آزممون
پذیرن سیستم و فعالیت یکپارشهسازی سیستم است.
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 . 3توضیح دستورالعمل :در این مرحله باید قسمتهای دستی سیستم بهخوبی توصیف و شگونگی ارتباط ایمن قسممتها بما
قسمتهای کامپیوتری مشخص گردد .محصول این قسمت ،راهنمای سیستم خواهد بود.
 . 1تبدیل و تغییر پایگاه دادهها :در این فعالیت ،پایگاه دادهها را متناسب بما سیسمتم جدیمد تغییمر ممیدهنمد تما بتموان
سیستم کامپیوتری جدید را با دادههای گذشته تغذیه کرد.
 . 3نصب (استقرار) سیستم :این مرحله که در حقیقت مرحله نصب سیسمتم اطالعمات حسمابداری اسمت ،حساسمترین و
شاید مشکلترین مرحله در استقرار سیستم بهشمار میآید .سیستمی که بهصورت تفصیلی طراحمی گردیمده و بما اسمتفاده از
اطالعات فرضی و یا واقعی آزمایش شده است ،در این مرحله باید بهصورت نهایی پیادهسازی و جایگزین سیستم قبلی گمردد.
آموزن مقدماتی کارکنان با برگزاری جلسههای آموزن و تشریح سیستمها صورت ممیگیمرد .پمس از آشمنایی کلیمه عواممل
اجرایی با هدفها ،مشخصات و وجوه افتراق سیستم جدید با سیستم موجود ،آموزن به هر یک از مسئوالن اجرای سیسمتم در
حوزه فعالیت خود با استفاده از اطالعات فرضی یا واقعی انعام میگیرد(سعادی و طباطبائی نژاد.)5311،
 .2-4تصمیم گیری

5

اگر فعالیت های مختلف مدیریت را در نظر آورید به وضوح دیده می شود که تصمیم گیمری جموهر تممامی فعالیمت همای
مدیریت است .تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه ممدیریت بمه نحموی جلموه گمر
است.اگر بخواهیم تصمیم گیری به ظور ساده ای تعریف کنیم ،تصمیم گیری عبمارت اسمت از « انتخماب یمک بهتمرین راه از
میان راه های مختلف» .همانگونه که از این تعریف مستفاد می شود کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راه های ممکن و نتمایج
ناشی از آنها و انتخاب اصلح از میان آنهاست ،و اگر وی بتواند این انتخاب را به نحوی درست و مظلموب انعمام دهمد تصممیم
های او مطلوب و سازنده خواهد بود(.الوانی .)533 :5313 ،همچنین در تعریفی دیگر آمده است که « تصمیم گیری فرآیندی
است که در پی آن راهی برای حل مساله و یا انعام کاری انتخاب می شود» (رضائیان.)251 :5333،

تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است ،از جمله:
الف -عوامل عقالیی :منظور ،عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه ،زمان ،پیش بینی ها و غیمره ممی باشمد .یمک تمایمل
عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم .
ب -عوامل روانشناختی :مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است .عواملی از قبیل شخصیت تصمیمگیر ،توانمائی
های او ،تعربیات ،درك ،ارزشها ،آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیمگیری می باشند.
ج -عوامل اجتماعی :موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد ،از مسائل مهمم تصممیم
گیری است .توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.

.Decision Making
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د -عوامل فرهنگی :محیط دارای الیه های فرهنگی متعددی است که به نمام فرهنمگ منطقمه ،فرهنمگ کشمور و فرهنمگ
جهانی خوانده می شود .همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد .ایمن فرهنگهما بمر تصممیم فمردی و یما
سازمانی ما در قالب هنعارهای مورد قبول جامعه ،رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند(.)Murdik,1993: 235
 .2-5ابعاد تصمیم گیری
ابعاد مهمی که در فرآیند تصمیم گیری باید مدنظر قرار بگیرند عبارتند از :
الف -صحت 6تصمیم گیری  :عبارت است از درجه سازگاری داده های نممایش داده شمده و ذخیمره شمده بما ارزن همای
صحیح و ارزشیابی کردن تمام راه حل های ممکن جهت اطمینان از صحت تصمیم گیری برای سازمان (احممدی )5316،بمه
عبارتی دیگر اگر اطالعات دقیق و صحیح بوده و با واقعیت منطبق باشد و عاری از هر گونه خطا باشمد ممی توانمد بمه بهبمود
تصمیم گیری کمک کند(دانش نژاد.)5332،
ب -به هنگام بودن 3فرایند تصمیم گیری :به موقع بودن تصمیم گیری به معنای آن است که تصمیم گیرندگان به هنگمام
نیاز ،به اطالعات به هنگام نیز دست یابند .بدین معنی که در شرایط بحرانی که تصمیم گیری سریع ضروری است اطالعاتی
که موردنیاز است ،بی درنگ در دسترس قرار گیرد (احمدی .)5316،همچنین در شرایطی که افمزایش سمرعت در شناسمایی
مشکالت سازمان امری حیاتی است باید از اطالعات به روز و به هنگام استفاده شود (دانش نژاد.)5332،
ج -دقت 1در فرایند تصمیم گیری :منظور این است که هنگام تصمیم گیری باید اطمینان کامل داشته باشمیم اطالعمات
روشن باشد و دقیقاً معنی داده هایی را که بر آن مبتنی است ،منعکس سازد(احمدی .)5316،به عبارت دیگمر هنگمامی ممی
توان گفت که فرآیند تصمیم گیری با دقمت صمورت گرفتمه اسمت کمه از اطالعمات شمفاف و روشمن اسمتفاده شمود (دانمش
نژاد.)5332،
د -اقتصادی 3بودن فرایند تصمیم گیری :مقرون به صرفه بودن تصمیم گیری یعنی کم هزینه بودن از لحاظ نتایج حاصل
از آنالیزهای منفعت و هزینه .به عبارتی دیگرزمانی می توان گفت که فرایند تصمیم گیری مقرون به صرفه بموده و بمه بهبمود
کمک می کند که این امکان را فراهم کند تا پردازن تعداد زیادی داده برای تصممیم گیمری و همچنمین افمزایش مشمارکت
تمامی کارکنان در فرایند تصمیم گیری با کمترین هزینه ممکن میسر گردد (احمدی.)5316،
 .2-6عوامل موثر در بهبود تصمیم گیری مدیران
بسیاری از عوامل وجود دارند که بر بهبود تصمیم گیری مدیران در سازمان موثرند بعضی از آنهما بیشمتر در سمطوح بماال
موثرند تا در سطح پایین تر و برعکس .برخی از این عوامل عبارتند از:
الف -تصمیم های عا دی پیش پا افتاده :بیشتر مدیران برای انعمام دادن وظمایف خود،تصممیم همای متعمارف زیمادی ممی
گیرند.این تصمیم ها براساس خط مشی ها ،قوانین سازمانی و همچنین عادت ها و برتمری همای شخصمی ممدیر گرفتمه ممی
شوند.البته مسلم است که مدیران نباید وقت خودشان را به همان میزان که برای تصمیم گیری های نامتعارف،یا زیماد جمدی
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مورد نیاز است،صرف تصمیم گیری های پیش پا افتاده کنند.مدیران در تصمیم گیری،مثل سایر جنبه های کار بایمد از خمود
انعطاف نشان دهند.اگر مدیری فقط به کتاب قانون بچسبد و قضاوت های شخصی را در مسیر بهبود مسایل مبتال بکار بگیرد،
از حد یک کارمند ساده بیشتر نخواهد بود.
ب  -تصمیم های غیر عادی  :اگر شه تصمیم های متعارف ممکن است وقت زیادی را از یک مدیر بگیرند،ولی آنچمه باعمث
شکست یا موفقیت مدیران می شود،ناشی از تصمیم های نامتعارف آنهاست،یعنی تصمیم هایی که در رابطه با مشمکل هما یما
وضعیت های غیر معمول گرفته می شوند.گسترن یا نا محدود نشدن فعالیت ها در بازارهمای خارجی،سماختن ماشمین همای
تولیدی،یا خرید یک سیستم کامپیوتری پیشرفته،تماما" جزو وضعیت های تصمیم گیری از نوع نامتعرف اند.اینگونمه تصممیم
ها را مدیران در سطوح مختلف می گیرند.تصمیم هایی که یک سرپرست در سطح پایه ممکن است بگیرد،می تواند از اخمراج
یک کارمند تا تغییر در شگونگی قرار گرفتن وسایل و تعهیزات کاری و تغییمر در فرآینمد انعمام گمرفتن کمار در قسممت وی
باشد،ولی تصمیم نامتعارف که بمه شکسمت یما موفقیمت یمک سمازمان منعمر ممی شمود،باید توسمط ممدیران سمطوح بماالتر
مانند مدیرعامل،رییس و مالکان آن گرفته شود.
ج -مدت زمان موجود  :مدت زمانی که برای تصمیم گیری اختصاص داده می شود،غالبا یمک عاممل مهمم بمه شممار ممی
آید.مدیران عمدتا ترجیح می دهند که قبل از تصمیم گیری،به اندازه کافی برای تعزیه و تحلیل تمام راه های انعام دادن کار
« گزینه ها» وقت داشته باشند،ولی کمتر مدیری از این امکان بهره می گیرد.بیشتر تصمیم ها ممی بایمد در وضمعیتی گرفتمه
شوند که از نظر زمانی محدودیت وجود دارد.
د -خطر کردن مربوط به تصمیم  :خطرجویی مربوط به تصمیم گیری عبارت است از احتمال تاثیر سوء و معکموس ناشمی
از تصمیم گرفته شده بر سازمان.این عاملی است که مدیران آگاهانه و یا غیر عممد در تممامی تصممیم گیریشمان اعممال ممی
کنند(حاضر.)255 :5311،
 .2-7پیشینه تحقیق
خورشیدوند( )5331در مطالعه خود به بررسی سیستم گزارشگری حسابداری شرکت های عمرانی(مطالعه موردی:شمرکت
ارسا ساختمان)پرداخت و اینگونه نتیعه گیری کرد که سیسمتم گزارشمگری شرکت،سیسمتم قابمل قبمولی بموده و گزارشمات
سیستم به موقع،قابل فهم و قابل مقایسه می باشد.
سمیه زرین شغایی( ) 5313به بررسی و ارزیابی نقش گزارن های سیستم اطالعماتی حسمابداری بانمک اقتصماد نموین در
تصمیم گیری مدیران آن پرداخته است.محقق عنوان می کند که گزارن همای حاصمل از سیسمتم اطالعماتی حسمابداری در
بانک اقتصاد نوین در تصمیم گیری مدیران بانک نقش داشته و نتیعه گرفت که سیستم موجود،قابل قبول می باشد.
دستگیر و غالبی( )5313در مقاله ای با عنوان ویژگی های کیفی سیستم اطالعات حسابداری در یمک مطالعمه مموردی بما
هدف بررسی ویژگی کیفی سیستم حسابداری شامل قابل فهم بودن،مربوط بودن،قابل اتکا بودن،قابل مقایسه بودن و به موقع
بودن سازمان مورد مطالعه جهت تهیه اطالعات مورد نیاز مدیریت برای تصمیم گیری انعام گرفت.نتیعمه حاصمل گویمای آن
بود که سیستم حسابداری سازمان مورد مطالعه ویژگی کیفی سیستم اطالعاتی حسابداری را در بر دارد.
روح اهلل شراغی( )5331به بررسی تاثیر بکارگیری سیستم اطالعمات حسمابداری بمر تصممیم گیمری ممدیران بانمک سمپه
شهرکرمانشاه پرداخته است .براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق ،با توجه به تایید فرضیات پژوهش و نیازهای اطالعاتی
مدیران ،بکارگیری سیستم اطالعات حسابداری برای بهبود تصمیم گیری و موفقیت مدیران الزم و ضروری می باشد.
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ماك ( ) 2116در پژوهشی با عنوان مفاهیم ارزن ساز اطالعات حسابداری بمه بررسمی ضمرورت شمناخت ارزن اطالعمات
پرداخته و بیان نمود به کارگیری سیستم های اطالعاتی حسابداری نقش سازندهای در کنترل،برنامه ریزی و تصممیم گیمری
های مدیریت ایفا می نماید.
هدیهوس و پاتل( )2111در مقاله ای به بررسی نقش اطالعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری در یمک شمرکت لبنمی
آلمانی پرداختند .نتایج نشان دهنده تمرکز بیشتر بر درك اثرات مهم مفهومی می باشد تا وابستگی محمدود بمه جنبمه همای
فنی اطالعات حسابداری .بعالوه ،استراتژِ ها جهت گیری های بلند ممدت و تمرکمز بیشمتر بمر اشمتراکات از عواممل مهمم در
تصمیم گیری می باشد.
بوال و تونعی( )2152در مقاله ای تعزیه و تحلیل اطالعات حسابداری بعنوان ابزاری در تصمیم گیمری ممدیران را بررسمی
نموده اند .فرضیه های این پژوهش بیانگر این موضوع است که اطالعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران موثر است ،رابطه
معناداری بین دیدگاه مدیران و اطالعات حسابداری وجود دارد و در نهایت اینکه اطالعات حسابداری بر روی عملکرد کارخانه
تاثیر گذار است.

 .3مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق
در شکل ( ) 5مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است .در این شارشوب سیستم اطالعات حسابداری بعنوان متغیمر مسمتقل و
تصمیم گیری بعنوان متغیر وابسته می باشد و تمامی متغیرها و مفاهیم اصلی و فرعی در آن بما توجمه بمه منابممع مسمتند و
معمتبر علمی اخمذ گردیده است .همانطور که مالحظه می شود در این مدل سیستم اطالعات حسابداری از  1بعد (قابل فهمم
بودن اطالعات ،مربوط بودن اطالعات ،قایل مقایسه بودن اطالعات ،قابل اتکا بودن و به موقع بودن اطالعمات ) تشمکیل شمده
است.

شکل ( )5مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مدل ارائه شده در این تحقیق و ابعاد موجود در آن به منظور بررسی تاثیر سیستم های اطالعات حسابداری بمر
تصمیم گیری به ارائه فرضیه های تحقیق می پردازیم.
فرضیه اصلی تحقیق :

مطالعه تاثیر سیستم های اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک کارآفرین
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* سیستم های اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کمارآفرین تماثیر مثبمت و معنما داری
دارد.
فرضیات فرعی تحقیق :
 قابل فهم بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد. مربوط بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد. قابل مقایسه بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد. قابل اتکا بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد. -به موقع بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

 .4روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع پمژوهش همای توصمیفی و از شماخه تحقیقمات
پیمایشی به شمار می آید .نمونه آماری این پژوهش ،شامل  551شامل ممدیران بانمک کمارآفرین (ممدیران شمعبه ،معماونین
شعبه و مدیر ادارات) در شهر تهران می باشند .رون نمونه گیری در این تحقیق رون نمونه گیری احتمالی ساده ممی باشمد.
در این پژوهش ،از پرسشنامه « سنعش تاثیر سیستم های اطالعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران» جهت جممع آوری
اطالعات استفاده شده است که روایی و پایایی سواالت پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ( )5نتایج آزمون آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

متغیر
قابل فهم بودن

1/363

مربوط بودن اطالعات

1/332

قابل مقایسه بودن اطالعات

1/1332

قابل اتکا بودن اطالعات

1/335

به موقع بودن اطالعات

1/311

آلفای کل پرسشنامه

1/131
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با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ باالی  1/3می باشد ،می توان گفت همه متغیرهمای تحقیمق از پایمایی قابمل قبمولی
برخوردار می باشند.
 .5تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
جدول ( )2نشان دهنده وضعیت جمعیت شناختی اعضای نمونه می باشد که در زیر ارائه شده است.
جدول ( -)2ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری

تعداد

متغیر جمعیت شناختی
جنسیت
تحصیالت

سمت سازمانی

مرد

31

زن

53

لیسانس

35

فوق لیسانس

36

دکترا

1

مدیر شعبه

33

معاون شعبه

13

مدیر ادارات

53

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطالع حاصل شود .تا بر اساس نرمال
بودن یا نبودن آنها ،آزمون ها استفاده شود .در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون ،بزرگتر از مقدار
خطا یعنی  α=1/11باشد فرض  H 1و در غیر اینصورت فرض  H 0تاًیید خواهد شد.
داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)

H0 :

داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)

H1 :

جدول ( -)3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق

متغیر

( Sigسطح معناداری)

قابل فهم بودن

1/135

مربوط بودن اطالعات

1/133

قابل مقایسه بودن اطالعات

1/511

قابل اتکا بودن اطالعات

1/533

به موقع بودن اطالعات

1/165
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با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از  1/11است پس فرض  H1تایید می شود و نتیعه ممی
گیریم که داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.
 .6آزمون فرضیه های پژوهش
در صورتی که یک متغیر نرمال باشد ما می توانیم از آزمون های پارامتری استفاده نمائیم و در صورتیکه متغیرها نرمال
نباشند ،معوز استفاده از آزمون های پارامتری را نداریم .و باید برای آزمودن متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده
نمائیم.
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نتیعه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمالی می باشند،
سپس برای آزمون فرضیات تحقیق از رون های پارامتری استفاده می نمائیم .حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با
مقدار عدد  3می پردازیم .شون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه می شود از آزمون تی تک نمونه ای 51استفاده
می شود.

فرضیه اصلی تحقیق:
« سیستم های اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری
دارد ».
 : H0میانگین امتیازات داده شده به تاثیر سیستم های اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان
بانک کارآفرین کوشکتر یا مساوی  3است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به تاثیر سیستم های اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان
بانک کارآفرین بزرگتر از  3است.
H0 :  3
H1 :   3

- One-sample T test
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جدول( -)3خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه اصلی تحقیق

سیستم های اطالعاتی حسابداری

تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

115

4.3879

0.31334

0.02922

نتیعه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول ( )3آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کند
و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد .نتایج آزمون آمار
توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی
(آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.

جدول ( -)1نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیه اصلی تحقیق

Test value=3
t

درجه

عدد

تفاوت

فاصله اطمینان 55

آزادی

معناداری

میانگین

درصد اختالف

()sig

سیستم های اطالعاتی
حسابداری

47.500

114

.000

1.38789

پائینی

باالیی

1.3300

1.4458

برای فرضیه اصلی تحقیق ،فرضیه صفر را شنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین
نظرات برابر یا کمتر از  3می باشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات
باالتر از  3می باشد .همانطور که در جدول ( )1مشاهده می شود ،در سطح  %31اطمینان (یا خطا )%1حد باال مثبت و حد
پائین مثبت می باشد و آماره تی بیشتر از  )33/111( 5/36است ،بنابراین فرض  H 1تائید و فرض  H 0رد می شود .یعنی«
سیستم های اطالعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
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فرضیات فرعی تحقیق :
فرضیه فرعی اول :
« قابل فهم بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
 : H0میانگین امتیازات داده شده به تاثیر قابل فهم بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان
بانک کارآفرین کوشکتر یا مساوی  3است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به تاثیر قابل فهم بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان
بانک کارآفرین بزرگتر از  3است.
H0 :  3
H1 :   3
جدول( -)6خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه فرعی اول تحقیق

قابل فهم بودن اطالعات

تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

115

4.1623

1.47138

1.04396

نتیعه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول ( )6آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کند
و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد .نتایج آزمون آمار
توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی
(آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.
جدول ( -)3نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیه فرعی اول تحقیق
Test value=3
t

درجه

عدد

تفاوت

فاصله اطمینان 55

آزادی

معناداری

میانگین

درصد اختالف

()sig
قابل فهم بودن اطالعات

26.442

114

.000

1.16232

پائینی

باالیی

1.0752

1.2494

برای فرضیه فرعی اول تحقیق ،فرضیه صفر را شنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین
نظرات برابر یا کمتر از  3می باشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات
باالتر از  3می باشد .همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود ،در سطح  %31اطمینان (یا خطا )%1حد باال مثبت و حد
پائین مثبت می باشد و آماره تی بیشتر از  )26/332( 5/36است ،بنابراین فرض  H 1تائید و فرض  H 0رد می شود .یعنی«
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قابل فهم بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری
دارد».
فرضیه فرعی دوم:
« مربوط بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
 :H0میانگین امتیازات د اده شده به تاثیر مربوط بودن حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک
کارآفرین کوشکتر یا مساوی  3است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به تاثیر مربوط بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک
کارآفرین بزرگتر از  3است.
H0 :  3
H1 :   3
جدول ( - )1خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه فرعی دوم تحقیق
تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

115

4.4087

.47909

.04468

مربوط بودن اطالعات

نتیعه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول ( )1آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کند
و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد .نتایج آزمون آمار
توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی
(آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.

جدول ( -)3نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیه فرعی دوم تحقیق
Test value=3
T

درجه

عدد

تفاوت

فاصله اطمینان 55

آزادی

معناداری

میانگین

درصد اختالف

()sig
مربوط بودن اطالعات

31.532

114

1.000

1.40870

پائینی

باالیی

1.3202

1.4972

برای فرضیه فرعی دوم تحقیق ،فرضیه صفر را شنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین
نظرات برابر یا کمتر از  3می باشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات
مطالعه تاثیر سیستم های اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک کارآفرین
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باالتر از  3می باشد .همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود ،در سطح  %31اطمینان (یا خطا )%1حد باال مثبت و حد
پائین مثبت می باشد و آماره تی بیشتر از  )55/132( 5/36است ،بنابراین فرض  H 1تائید و فرض  H 0رد می شود .یعنی «
مربوط بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
فرضیه فرعی سوم :
«قابل مقایسه بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
 : H0میانگین امتیازات داده شده به تاثیر قابل مقایسه بودن اطالعات بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک
کارآفرین کوشکتر یا مساوی  3است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به تاثیر قابل مقایسه بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و
کارشناسان بانک کارآفرین بزرگتر از  3است.
H0 :  3
H1 :   3
جدول ( -)51خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه فرعی سوم تحقیق
تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

115

4.6696

.35968

.03354

قابل مقایسه بودن اطالعات

نتیعه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول ( ) 51آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می
کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد .نتایج آزمون
آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی
(آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.

جدول ( -)55نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیه فرعی سوم تحقیق
Test value=3
t

درجه

عدد

تفاوت

فاصله اطمینان 55

آزادی

معناداری

میانگین

درصد اختالف

()sig
قابل مقایسه بودن اطالعات

49.777

114

1.000
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1.6031
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برای فرضیه فرعی سوم تحقیق ،فرضیه صفر را شنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین
نظرات برابر یا کمتر از  3می باشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات
باالتر از  3می باشد .همانطور که در جدول ( )55مشاهده می شود ،در سطح  %31اطمینان (یا خطا )%1حد باال مثبت و حد
پائین مثبت می باشد و آماره تی بیشتر از  )33/333( 5/36است ،بنابراین فرض  H 1تائید و فرض  H 0رد می شود .یعنی «
قابل مقایسه بودن اطالعات حسابداری بر بهبود ت صمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری
دارد».
فرضیه فرعی چهارم:
« قابل اتکا بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
 : H0میانگین امتیازات داده شده به تاثیر قابل اتکا بودن اطالعات بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک
کارآفرین کوشکتر یا مساوی  3است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به تاثیر قابل اتکا بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان
بانک کارآفرین بزرگتر از  3است.
H0 :  3
H1 :   3
جدول ( -)52خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه فرعی شهارم تحقیق
تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

115

4.5797

.44170

.04119

قابل اتکا بودن اطالعات

نتیعه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول ( ) 52آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می
کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد .نتایج آزمون
آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی
(آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.
جدول( -)53نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیه فرعی شهارم تحقیق
Test value=3
t

درجه

عدد

تفاوت

فاصله اطمینان 55

آزادی

معناداری

میانگین

درصد اختالف

()sig
قابل اتکا بودن اطالعات

38.353

114

1.000
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برای فرضیه فرعی شهارم تحقیق ،فرضیه صفر را شنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها
میانگین نظرات برابر یا کمتر از  3می باشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین
نظرات باالتر از  3می باشد .همانطور که در جدول ( )53مشاهده می شود ،در سطح  %31اطمینان (یا خطا )%1حد باال
مثبت و حد پائین مثبت می باشد و آماره تی بیشتر از  )31/313( 5/36است ،بنابراین فرض  H 1تائید و فرض  H 0رد می
شود .یعنی« قابل اتکا بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و
معنا داری دارد».

فرضیه فرعی پنجم:
« به موقع بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بانک کارآفرین تاثیر مثبت و معنا داری دارد».
 : H0میانگین امتیازات داده شده به تاثیر به موقع بودن اطالعات بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین
کوشکتر یا مساوی  3است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به تاثیر به موقع بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان
بانک کارآفرین بزرگتر از  3است.
H0 :  3
H1 :   3

جدول ( -)53خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه فرعی پنعم تحقیق

به موقع بودن اطالعات

تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

115

4.0978

1.63841

1.05953

نتیعه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول( )53آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می
کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد .نتایج آزمون
آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی
(آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.
مطالعه تاثیر سیستم های اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک کارآفرین
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جدول ( -)51نتایج آزمون  tتک نمونهای فرضیه فرعی پنعم تحقیق
Test value=3
t

درجه

عدد

تفاوت

فاصله اطمینان 55

آزادی

معناداری

میانگین

درصد اختالف

()sig
به موقع بودن اطالعات

18.441

114

1.000

1.09783

پائینی

باالیی

1.9799

1.2158

برای فرضیه فرعی پنعم تحقیق ،فرضیه صفر را شنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها
میانگین نظرات برابر یا کمتر از  3می باشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین
نظرات باالتر از  3می باشد .همانطور که در جدول ( )51مشاهده می شود ،در سطح  %31اطمینان (یا خطا )%1حد باال
مثبت و حد پائین مثبت می باشد و آماره تی بیشتر از  )51/335( 5/36است ،بنابراین فرض  H 1تائید و فرض  H 0رد می
شود .یعنی « به موقع بودن اطالعات حسابداری بر بهبود تصمی م گیری مدیران و کارشناسان بانک کارآفرین تاثیر مثبت و
معنا داری دارد».
 .7نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
همانطور که مشاهده کردید امروزه در سازمان ها ،مدیران جهت تصمیم گیری بزرگ و کوشک سمازمان نیازمنمد سیسمتم
اطالعات حسابداری می باشد .بدیهی است که یک سیستم اطالعات حسابداری مناسب در تصمیم گیری کمارآ و اثمربخش در
سازمان بسیار تاثیر گذار است .در مطالعات متعددی که در این زمینه صورت گرفته این موضوع به درستی اثبات شمده اسمت.
همچنین در تحقیق حاضر که در بانک کارآفرین صورت گرفت این بحث نیز به اثبات رسید که بدون شک سیسمتم اطالعمات
حسابداری می تواند در فرآیند تصمیم گیری به کمک مدیران بیاید .اما تنها شرط وجود سیستم اطالعمات حسمابداری کمافی
نیست .بی تردید سیستمی می تواند در بهبود سازمان تاثیر مثبت داشته باشد که خودن بدون نقص باشد و به طور مسمتمر
با شرایط و اطالعات درون و بیرون سازمان تطابق داشته باشد.
فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب سیستم اطالعات حسابداری در بانک کارآفرین از ویژگی مطلوبی برخوردار اسمت.
با توجه به نتایج به دست آمده به این می رسیم که ابعاد سیستم اطالعات حسابداری اعم از مرتبط بمودن ،قابمل فهمم بمودن،
قابل مقایسه بودن ،قا بل اتکا بودن و به موقع بودن اطالعات به خوبی فرآیند تصمیم گیری مدیران را پوشش داده و آنها را در
جریان تصمیم گیری موثر یاری می دهند .همچنین این نتیعه حاصل شمد بمه روز بمودن سیسمتم اطالعمات در سمازمان در
اثربخشی سازمانی نقش به سزایی دارد.
با توجه به دستاوردها و نتایج حاصل از پژوهش که حکایت از تأثیرگذار بودن سیستم های اطالعات حسابداری بمر بهبمود
تصمیم گیری مدیران دارد ،در ارتباط با هر یک از فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه می شود :
پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی اول(قابل فهم بودن اطالعات)
 به منظور قابل فهم بودن اطالعات بهتر است ممدیران و سمایر اسمتفاده کننمذگان از ایمن سیسمتم اطالعمات ممالی خمود رامتناسب با نیازهای سازمان ،بهبود بخشند.
مطالعه تاثیر سیستم های اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک کارآفرین
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 نحوه ی ارائه اطالعات مالی به منظور ثبت در سیستم اطالعات حسابداری به وضوح و شفاف ارائه شود تا به هنگام اسمتفادهنقطهی ابهامی وجود نداشته باشد.
پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی دوم(مرتبط بودن اطالعات)
 سعی شود تا اطالعات مورد نیاز در زمان مناسب جهت تصمیم گیری قابل ارائه باشد. سیستم اطالعات حسابداری به نحوی باشد که بتواند تصمیمات گذشته سازمانی را ارزیابی کند. اطالعات حسابداری جهت تصمیم گیری مدیران به صورت مناسب طبقه بندی شده باشد. اطالعات حسابداری به نحوی باشد که بتواند فرصت ها و خطرات آتی را شناسایی کند.پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی سوم(قابل مقایسه بودن اطالعات)
 سیستم به نحوی باشد که بتواند اطالعات حسابداری را در طول زمان با یکدیگر مقایسه کند. امکان این را فراهم کند که بتواند اطالعات حسابداری را با اطالعات سایر واحدها و موسسات مشمابه دیگمر بما همم مقایسمهکند.
 سعی شود که در سیستم استانداردهای حسابداری رعایت شود شرا که این قضیه می تواند قابلیت مقایسه اطالعمات را بماالببرد.
پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی چهارم(قابل اتکا بودن اطالعات)
 در هنگام ورود اطالعات در سیستم از هرگونه دخالت جانبدارانه اجتناب شده و اطالعات به صورت بی طرفانه ارائه گردد. از اطالعاتی استفاده کرد که در صورت نیاز بتوان آنها را از سایر مراجع پیگیری و تایید نمود. حتی االمکان از اطالعات کامل و صحیح استفاده شده و از هرگونه خطا به دور باشد. .5-3-5پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی پنجم(به موقع بودن اطالعات)
 سیستم به نوعی طراحی شود که اطالعات در هر زمان در دسترس استفاده کنندگان و مدیران قرار گیرد. اطالعات حسابداری با توجه به گزارن های سازمانی به روز شود شراکه با گذشت زممان اطالعمات ارزن خمود را از دسمتخواهند داد.
با توجه به اینکه موضوع این تحقیق از منظر سازمان و مدیریت ،مهم و شالش برانگیز می باشد ،نیاز به بررسی بیشتر ابعاد
گوناگون نظری و کاربردی آن احساس می شود .بنابراین به ارائه پیشنهاداتی به تحقیقات آینده می پردازیم:
 -5گسترن دامنه تحقیقات در زمینه سیستم های اطالعاتی حسابداری به منظور شناخت موانع و دشواری همای موجمود
می تواند ضرورت آشنایی بیش از پیش مدیران شرکت ها و موسسات با سیستم های حسابداری را نمایان سازد.
 -2شرایط متغیر محیطی ضرورت بازنگری ،اصالح و تعدید نظر مستمر در ساختار سیستم همای اطالعماتی حسمابداری را
ایعاب می کند .این امر عالوه بر آنکه بهسازی سیستم های مزبور را به همراه دارد بر میزان اعتماد مدیران نسبت به سیسمتم
ها نخواهد افزود.
 -3برگزاری دوره های آموزن کاربردی حسابداری برای مدیران غیر مالی ضروری است شرا که بسیاری از ممدیران دراری
تحصیالت غیر مرتبط هستند و اطالعات حسابداری برای ایشان قابل فهم نمی باشد.
 -3برای تعدید نظر در ساختار سیستم حسابداری باید از مدیران نظرسنعی شود تما مشمخص گمردد اطالعمات مربموط و
مورد نیاز آنها شیست.
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 -1وسایل و تعهیزات مورد استفاده در سیستم حسابداری باید بازنگری شود و نیز رون های مورد استفاده بایمد بما سمایر
اجزای سیستم هماهنگ شود.
 -6به منظور افزایش کاربرد اطالعات حاصل از سیستم اطالعات حسابداری در تصمیم گیری های ممدیران الزم اسمت کمه
این گونه سیستم ها به نحوی مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و پس از رفع نواقص ساختاری آنها نسمبت بمه شمناخت و رفمع
مشکالت مربوط به استفاده از خروجی های این سیستم اقدام شود .این مشکالت به طور عمده بمه خمورد سیسمتم ،اسمتفاده
کنندگان از سیستم مدیران ،تهیه کنندگان اطالعات ،گزارشات و همچنین ماهیت اطالعات حاصله مربوط می شود.
 -3توصیه می گردد تحقیقی با موضوع مشابه صورت پذیرد ولی در آن از ابعاد و مدل های دیگمر تصممیم گیمری از سمایر
پزوهشگران و دانشمندان استفاده گردد ،که شاید ابعاد دیگری از تاثیر این دو متغیر را به دست دهد.
 -1پیشنهاد می شود به منظور مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق ،در سایر بانک ها و سازمان ها از جملمه سمازمان همای
بخش دولتی تحقیقاتی مرتبط با این موضوع صورت پذیرد تا مشخص شود نتایج بدسمت آممده از ایمن تحقیقمات در سمازمان
های خصوصی و دولتی تا شه حد و در شه زمینه هایی با هم تفاوت دارد.
 -3پیشنهاد می گردد جهت روشن شدن سایر تأثیرات کاربرد سیستم اطالعمات حسمابداری ،تحقیقماتی در زمینمه تمأثیر
اجرای راهبرد مذکور بر سایر مفاهیم سازمان و ممدیریت از قبیمل بهمره وری  ،فرآینمد اجتمماعی کمردن کارکنمان ،فرهنمگ
سازمانی ،خالقیت  ،عملکرد سازمانی ،تعهد سازمانی و ....صورت پذیرد.
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