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بررسي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر موفقيت سيستم اطالعات حسابداري و اثر آنها
برشاخصهاي سودمندي با استفاده از تكنيك
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چكيده
سيستم اطالعات حسابداري()AISبه عنوان يكي از زير مجموعههاي فناوري اطالعات داراي كاربرد گستردهاي
است وسبب تسريع رشد اقتصادي و اجتماعي جوامع شده است.بنابراين،شركتها و بنگاههاي اقتصادي در بسياري
از كشورها برنامههاي خاصي را در جهت ارتقاي اين فناوري تدوين و پياده سازي نموده اند،كه اين خود در جهت
توسعه سطح دانش و ارائه راهكارهاي نوين درارائه ابزارهاي مورد استفاده بسيار موثر بوده است.اين در حالي است
كه رشد شاخصهاي مالي و بهره وري و افزايش بازدهي فعاليتهاي اقتصادي توجهات خاصي را به اين موضوع
معطوف داشته ،از اين رو وبا توجه به مشكالت ناشي ازعدم آگاهي به ابعاد اين نوع از سيستمها و زيانهاي وارده
غير محسوس از بابت عدم توجه و دقت به اطالعات مالي و حسابداري در شركتها و حساسيت آن براي مديران
و به خصوص ذينفعان ،در اين پژوهش سعي كرديم به بررسي ابعاد و عناصر موثر بر موفقيت سيستم اطالعات
حسابداري با ارائه ابزار پرسشنامه و كسب نظر خبرگان و بهره گيري از تكنيك ديماتل به مطالعه آن بپردازيم .كه در
اين بين با تلفيق ساختار سيستم اطالعات حسابداري با شاخصهاي سودمندي و انجام مقايسات زوجي بين آنان،
ميزان اثر هريك از عناصر سيستم اطالعات حسابداري را با منظور نمودن تاثير اثر گذاري شاخصههاي سودمندي
بر موفقيت در سيستم ،رتبه بندي نماييم.كه با توجه به نتايج حاصله از اين پژوهش به ترتيب عامل نيروي انساني،
رويهها و دستورالعملها ،دادهها و نرمافزار داراي بيشترين تاثير بر موفقيت سيستم اطالعات حسابداري معرفي شده
اند.
واژههاي كليدي :رتبه بندي عوامل ،سيستم اطالعات حسابداري،شاخصهاي سودمندي.DEMATEL،

 - 1كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد الكترونيكي ،ايران
 - 2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي ،ايران
 - 3استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي ،ايران
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حامد حسيني راد ،امير بيات ترك و ميرفيض فالح شمس

در بيشتر موارد نقش كليدي را در موفقيت آنان ايفا

 -1مقدمه
افزايش روز افزون استفاده از ابزارهاي مبتني بر

ميكند (عرب مازار يزدي  )1312،اين در حالي است

فناوري اطالعات و ارتباطات وتوسعه آن ،تحوالت

كه با رشد روز افزون حجم معامالت و مبادالت با

شگرفي را در دنياي كسب و كار و به ويژه در حوزه

پديدهاي به عنوان انفجار اطالعات و آثار ناشي از آن

حسابداري و مالي به وجود آورده است .اين در حالي

رو برو هستيم كه اين امر نياز استفاده صحيح از

است كه باال رفتن نياز شركتها به افزايش سطح

سيستمهاي اطالعاتي به عنوان ابزاري پويا و دقيق را

ارتباطات و اطالعات و همچنين برخورداري از

ضروري ساخته .از اين رو شركتها برآن شدند تا

ابزارهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ،سبب شده تا

نسبت به بررسي عملكرد و بهبود اين سيستم مهم

پيشرفتهاي مبتني بر فنآوري با سرعت بيشتري

اطالعاتي ،اقدامات مطالعاتي را در سطح كسب و كار

ارائه گردد .از اين رو به بكارگيري اين ابزارها و

خود داشته باشند.

مديريت بر منابع مالي به عنوان يكي از منابع مهم
سازماني ،امكان دسترسي به منابع مالي پايدار ،با

 -2مباني نظري و مروري برپيشينه پژوهش

نوسات كمتر را براي شركتها ميسر ميسازد

عمده تحقيقات انجام شده در زمينه سيستمهاي

(پورزرندي  )1331،كه به تبع آن صرفه جويي در

اطالعات حسابداري شامل :بررسي شاخصهاي

زمان و هزينه به واسطه سرعت بخشيدن به معامالت

بهرهوري در سيستمهاي اطالعات حسابداري و ميزان

مالي از يك محيط سنتي مبني بر كاغذ به يك محيط

اثر بخشي اين سيستم در فرآيندها بوده است .اسكادر

الكترونيك (عربي )1311،از دست آوردهاي مهم

در سال  1331ميالدي مطالعه خود را در مورد

بكارگيري اين فناوري و سيستم ميباشد .

شناسايي شاخصهاي مورد پذيرش در بهرهوري

گسترش روابط اقتصادي ميان واحدهاي تجاري

سيستمهاي اطالعات حسابداري آغاز نمود و سعي

همگام با توسعه شرايط كسب و كار در مقايسه با

داشت تا استاندارهاي شناخته شدهاي ارائه شود كه

گذشته بسيار پيچيده و رقابتيتر شده ،به شكلي كه

مطابق يافته حاصله و وجود ارتباط مستقيم بين

پايداري يك واحد تجاري را متاثر از داشتن اطالعات

سيستمهاي اطالعات حسابداري با عوامل غير فني

صحيح ،بموقع و دقيق دانستهاند .از اين رو اهميت

همچون نيروي انساني ،امكان ارائه شاخصهاي كامالً

سيستمهاي اطالعات حسابداري را براي استفاده

فني را غير ممكن سازد .چرا كه دوسويه اين مهم

كنندگان براي قضاوت و تصميمگيري آگاهانه

يعني سيستم اطالعات حسابداري و نيروي انساني در

دوچندان كرده (دستگير )1312،خصوصاً كسب اطالع

تعامل ميباشند و نميتوان اين ارتباطات را ناديده

از آخرين وضعيت داراييها و بدهيها در شركتهايي

گرفت (الواني ،ضيائي .)1311پيرو مطالعات اسكادر

كه فعاليت عملياتي آنان ارتباط مستقيميبا مباحث

در سال  1331ميالدي جونگ مين چو در كره

مالي دارد ،بسيار زياد و تاثيرگذار است و آنان را به

تحقيقاتي را در خصوص ارتباط بين عوامل نفوذ در

سمت استفاده از سيستمهاي اطالعات حسابداري

سيستم اطالعات حسابداري ارائه نمود كه به بررسي

مبتني بر رايانه سوق داده است .بنابراين از آنجا كه در

روابط مستقيم بين عوامل نفوذ بر عملكرد سيستم

اغلب سازمانها بخش عمده تصميمات مديران به

اطالعات حسابداري براي شناسايي اثر تعديل سطح

نحوي درگير با اطالعات مالي است ،لذا اين اطالعات

تكامل آن پرداخته بود( .خواجويي ،جوريابي .)1313
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كه نتايج حاصله ازاين پژوهش نشان دهنده همبستگي

حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

مثبت و معنيداري بين عملكرد سيستم اطالعات

بهادار تهران توسط دانشگاه حسابداري شيراز و

حسابداري و عوامل نفوذ مانند دخالت كاربر (قابليت

دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي صورت گرفت كه سه

كاربر و اندازه سازمان) را اثبات نمود .وي در ادامه

فرضيه اصلي شامل منابع انساني ،مشخصات فني

راز موفقيت سيستم اطالعات حسابداري را در نظر

سيستم و استراتژيهاي مديريتي در پياده سازي را با

گرفتن درجه اهميت وسطح تكامل هر عامل نفوذ بيان

 10فرضيه فرعي بررسي كردند كه در نتيجه عامل

نمود .ساير محققان در ادامه تحقيقات در خصوص

منابع انساني و بعد از آن استراتژيهاي مديريتي

نتايج حاصله از دست آوردهاي ساير پژوهشگران در

باالترين امتياز را برعوامل موثر بر موفقيت در پياده

سال  2003در يكي از بيمارستانهاي عموميپرتغال

سازي  AISداشتند (سلطاني ،همكاران )1331 ،ادامه

پژوهشي را در شناسايي عوامل تعيين كننده استفاده از

اين تحقيقات در زمستان همان سال به صورت مطالعه

سيستم اطالعات حسابداري در تصميمگيري مديران

موردي در مورد شركتهاي مستقر در استان زنجان

ارائه نموده اند كه با استفاده از مدل رگرسيون و

توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان با طرح شش

پيشنهاد بررسي  1فرضيه در مورد عوامل بالقوه نفوذ

فرضيه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه نهايتاً

در

نرم افزارهاي حسابداري مورد استفاده در شركتهاي

تصميمگيري مديران را مورد مطالعه قرار دادند و

مورد بررسي و تطبيق با ويژگيهاي عمومي،

نهايتاً با بررسي فاكتورهاي همچون استقالل مديران،

سازگاري ،انعطاف پذيري ،كنترل داخلي و آموزش،

استقالل حرفهاي ،مسئوليت و افزايش ضريب نفوذ در

داراي وضعيت مطلوبي بوده اما ويژگي ساختار

تصميم ،احساس رضايت ،احساس برتري و

گزارشدهي در اين نرم افزارها برآورده كننده نياز

هزينههاي آگاهي در تصميمگيري مديران در استفاده

كاربران نبوده ،در واقع اينطور ميتوان بيان كرد كه

از سيستم اطالعات حسابداري تماميفرضيات مذكور

فاصله بين نياز كاربر در ارائه گزارشات خاص با

مورد تاييد قرار گرفت ،اما در تحقيقات صورت گرفته

ظرفيت و قابليت نرم افزارهاي موجود فاصله زيادي

در كشورمان ميتوان به پژوهش سال  1311گروه

دارد .كه از نتيجه اين مطالعه استخراج گرديد.

استفاده از

سيستم

اطالعات

حسابداري

حسابداري دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه

در ادامه با بررسي شاخصهاي بهرهوري و

در بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم اطالعات

مطالعات قائمي طي تحقيقاتي كه در ارديبهشت ماه

حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران اشاره نمود

سال1330داشتند به بررسي رابطه شاخصهاي مالي و

كه در آن به رابطه بين قابليت مقايسه ،اتكا ،ارتباط و

شاخصهاي بهرهوري كه پرداختند و يكي از

قابل درک بودن ،اطالعات حسابداري بر بهبود و

يافتههاي قابل توجه آن كشف ارتباط مثبت بين بازده

تصميم گيري مديران پرداخته شده و از نتايج حاصله

كل داراييها و بهرهوري كار و سرمايه بود( .قائمي،

از رتبه بندي فرضيات ميتوان باالترين همبستگي را

همكاران  )1330،اين در حالي است كه در دهمين

به قابل درک بودن سيستم اطالعات حسابداري در

همايش ملي حسابداري ايران در خرداد ماه  1331طي

بهبود تصميمگيري اختصاص داد .اين در حالي بود

مطالعات پورزرندي ميزان اثر بخشي سيستم اطالعات

كه تابستان  1313مطالعه خوبي در خصوص بررسي

حسابداري در بانكها طي مدل طراحي شده مورد

عوامل موثر بر پياده سازي موفق سيستمهاي اطالعاتي

ارزيابي قرار گرفت كه در اين پژوهش با شناسايي
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ذينفعان و شاخصهاي مدنظر آنان به بررسي

 -3روش شناسي پژوهش

شاخصهايي همچون ميزان دسترسي ،دقت و صحت

اساس گرد آوري تحقيق پيشرو با توجه به مطالعه

اشاره كردهاند كه با ارزيابي هريك از شاخصها به

صورت گرفته بر روي شركتهاي سرمايهگذاري

رتبه بندي آن از نظر ذينفعان پرداخته شده است.

مشمول ماده  33قانون برنامه پنجساله پنجم (قانون

(پورزرندي ،شهرياري  )1331اما در تابستان همان

نهادهاي مالي سازمان بورس) و احساس نياز آنان

سال نتايج تحقيقات در دانشگاه شهيد بهشتي مبني بر

براي توسعه يكي از ابزارهاي مالي خود ميباشد ،لذا

تبيين عوامل موثر بر موفقيت سيستم اطالعاتي ارائه

برآن شديم ضمن بررسي موضوع و نيز با توجه به

گرديد ،كه با انجام مقايسات زوجي بين فاكتورهاي

كاربردي بودن آن در يك زمينه خاص اهداف محقق

سازماني سيستم اطالعاتي و عوامل موفقيت آن

را به سمت كاربرد علمي دانش هدايت نماييم (خاكي،

همچون كيفيت سيستم و اطالعات و رضايت كاربر و

)1311

استفاده كاربر و ارتباط متقابل آن با يادگيري سازماني

با بررسي پژوهشهاي گذشته و بر اساس يافته

و استراتژيهاي آن در نتايج به دست آمده عامل

تحقيقات عناصر تشكيل دهنده سيستم اطالعات

يادگيري سازماني تاثير بيشتري را نسبت به ساير

حسابداري به اين شرح ارائه شدهاند -1 :افراد - 2

عوامل طرح شده دارد شد .اما تنها پژوهشي كه ارتباط

رويهها  -3دادهها  -1نرمافزار (صرافي زاده )1313 ،و

نزديكتري را با موضوع تحقيق پيشرو دارد ،مطالعات

(شكل شماره  )1از اين رو با تبيين مدل تحقيق و با

امير مانيان در تابستان  1312در دانشگاه تهران است

درنظر گرفتن شاخصهاي سودمندي به عنوان عناصر

كه عوامل موفقيت سيستم اطالعاتي را در صنايع

موثر به پيش برد فرآيند تحقيق پرداختيم.

كوچك در ايران بررسي كردند و در اين تحقيق با

در اين مرحله با استفاده از ادبيات تحقيق و

طرح  1فرضيه صرفاً و اختصاصاً به بررسي نقش

پژوهشهاي صورت گرفته در خصوص موضوع

دادهها و اطالعات در سيستمهاي اطالعاتي پرداختند،

پژوهش ،شاخصهاي سيستم اطالعات حسابداري را

عواملي همچون ارتباط ،به روز بودن ،دقت ،به موقع

همراه با نسبتهاي سودمندي (سازمان ملي بهروري)

بودن و ...عواملي هستند كه در فرضيات تحقيق مطرح

بر اساس روش دلفي تهيه كرده و براي  12نفر از

شده ،اما در نتايج حاصله عامل به روز بودن اطالعات

خبرگان ارسال كرديم ،كه نهايتاً نتايج به دست آمده

به عنوان مهمترين عامل موفقيت سيستمهاي اطالعاتي

جمعآوري و شاخصها اوليه شناسايي گرديد .كه

مطرح گرديده است (مانيان )1312 ،و با توجه به رشد

مدل مذكور داراي  1بعد اصلي و  1بعد فرعي اثر

روز افزون ضريب نفوذ اينترنت ،باال رفتن موفقيت

گذار بر هدف تحقيق ميباشند.

سيستمهاي اطالعاتي را ميتوان شاهد بود .با اين حال

ابعاد ارائه شده در متغير مستقل بر گرفته از كتاب

و بر اساس پيشنهادات پژوهشگران سعي داريم در

صرافي زاده و ساير پژوهشهاي پيشين ميباشد كه

اين پژوهش اثر شاخصهاي سودمندي بر موفقيت

همراه با شاخصهاي ارائه شده در ادبيات تحقيق در

سيستم اطالعات حسابداري را با روش ديماتل

فصل دوم استخراج و براي خبرگان ارسال گرديده و

بررسي و ارائه نماييم.

در نتيجه مدل ذيل (دياگرام شماره  )1براي بررسي
رتبه عوامل موثر بر موفقيت و لحاظ كردن عناصر و
شاخصهاي سودمندي مورد مطالعه قرار گرفته است.

4
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دياگرام شماره  :1مدل مفهوميپژوهش

با توجه به مبناي نظري پژوهش و روش تحقيق

no(no influence) ,vl(very low),l(low), h(high),
)vh(very high

سعي خواهيم كرد ضمن انجام مطالعات كتابخانهاي،

نشان داده شده است كه پس از جمع آوري داده

اينترنتي و اقتباس از نتايج حاصله از پژوهشهاي

ها ،دياگراف نظير روابط مولفهها ترسيم خواهد شد.

پيشين ،نسبت به تهيه و تبيين دو نوع پرسشنامه

بايد در نظر داشت كه تعداد راي اكثريت به عنوان

بپردازيم كه در پرسشنامه اول به معرفي مولفههاي

مالک قضاوت جمعي) (n/2+1براي نوع رابطه ميان

تحقيق و سعي در شناسايي نحوه روابط (وجود يا

دو مولفه تعيين ميگردد.

عدم وجود رابطه) بين هر زوج از مولفهها ،و نيز پس

همانطور كه در بخشهاي قبل اشاره شده به

از تشكيل نمودار روابط و بيان شدت اثر هريك از

جهت سنجش و شناسايي اولويت عوامل موفقيت بر

عوامل ،ميپردازيم و در مرحله دوم پس از توزيع

سيستم اطالعات حسابداري و در ادامه و پس از جمع

پرسشنامه دوم كه بر اساس يافتههاي پرسش نامه اول

آوري دادههاي منتج شده از پرسشنامههاي ارائه شده

ارايه شده با منظور كردن هدف تعيين شدت روابط

با بهره گيري از مدلهاي جبراني و استفاده از تكنيك

مستقيم مابين مولفهها و ماحصل روابط بين متغييرها و

ديماتل سعي خواهيم كرد به تجزيه و تحليل دادهها

ميزان شدت اثر هريك بر يكديگر بيان ميشود.

بپردازيم كه انجام اين مهم در نه گام تحقق پيدا

پرسشنامه طراحي شده با توجه به بكارگيري مقياس

خواهد كرد (اصغرپور  )1330كه در ذيل به آن اشاره

ليكرت و لزوم كشف شدت روابط موجود ميان

خواهيم كرد.

مولفهها  5طيف با نماد:
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و سوم
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فرضيه :1عامل كاركنان با موفقيت سيستم اطالعات
كاركنان

حسابداري رابطه معناداري دارند.
با بررسي به عمل آمده از توزيع دادهها و تاييد

داده ها

سيستم اطالعات
حسابداري

نرمال بودن آنان به وسيله آزمون اسميرنوف ،در نتيجه

نرم افزار

از آزمون ميانگين يك جامعه ( )t-testبراي بررسي
تاثير و يا عدم تاثير فرضيات مطروحه پرداختيم .از

روشها

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه شماره يك اينطور
ميتوان استنباط كرد كه با توجه به نرمال بودن آزمون

شكل شماره1

و شاخص مركزي ،عامل كاركنان در سطح معني داري
بر موفقيت سيستم اطالعات حسابداري تاثير گذار

 -4فرضيات پژوهش

است كه نتايج حاصله از تحليل آزمون فوق در جدول

فرضيات اصلي:

شماره  1ارائه گرديده است.

اولويت عوامل موثر بر موفقيت سيستم اطالعات
حسابداري كدامند

فرضيه :2عامل نرم افزار با موفقيت سيستم اطالعات

فرضيات فرعي:

حسابداري رابطه معناداري دارد.









عامل كاركنان با موفقيت سيستم اطالعات

نتايج بدست آمده از ميانگين دادهها حاكي از اين

حسابداري رابطه معناداري دارند.

است كه ادعاي فوق با سيستم اطالعات حسابداري

عامل نرم افزار با موفقيت سيستم اطالعات

ارتباط معناداري دارد .بنابراين تاثير عامل نرم افزار بر

حسابداري رابطه معناداري دارد.

موفقيت سيستم اطالعات حسابداري تاييد ميشود .كه

عامل دادهها با موفقيت سيستم اطالعات

نتايج جدول شماره  2مبين درستي صحت ادعا در

حسابداري رابطه معناداري دارند.

آزمون فرضيه ميباشد.

عامل روشها و دستور العملها با موفقيت
سيستم اطالعات حسابداري رابطه معناداري
دارند.

جدول شماره 1
One-Sample Test
Test Value =3
95% Confidence Interval of the Difference
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Upper

Lower

363151

12113.

Mean
Difference

361112

)Sig. (2-tailed
.000

df

105
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t
60.332

فرضيه شماره يك
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جدول شماره 2
One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Upper

Lower

.20683

4561.2

Mean
Difference

360212

)Sig. (2-tailed
.000

df

فرضيه شمار دو

t

105

31.516

فرضيه :3عامل دادهها با موفقيت سيستم اطالعات

فرضيه  :4عامل روشها و دستور العملها با موفقيت

حسابداري رابطه معناداري دارد.

سيستم اطالعات حسابداري رابطه معناداري دارند.

با بررسي فرضيه سوم در خصوص اثر داده بر

نتايج بررسي شده از ميانگين اين طور نشان

سيستم اطالعات حسابداري و نتايج برآورد شده

ميدهد كه اهميت عامل روشها و دستورالعملها

ميانگين اينطور ميتوان بيان كرد كه ارتباط عامل

ميتواند ارتباط معناداري با موفقيت سيستم اطالعات

دادهها بر سيستم اطالعات حسابداري مساعد است كه

حسابداري داشته باشد ،بنابراين ،تاثير عامل روشها و

در نهايت ميتوان ادعا كرد ،تاثيردادهها بر موفقيت

دستورالعملها برموفقيت سيستم اطالعات حسابداري

سيستم اطالعات حسابداري مورد تاييد است.ضمناً

تاييد ميشود .كه نتايج آزمون تي نيز صحت ادعاي

نتايج حاصله از آزمون تي صحت ادعاي فوق را به

فوق را مطابق نتايج جدول شماره  1تاييد ميكند.

شرح جدول شماره  3تاييد ميكند.
جدول شماره 3
One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference
Upper

Lower

363251

263111

)Sig. (2-tailed

361512

df

105

.000

t

فرضيه شماره سه

60.332

جدول شماره 4
One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference
Upper

Lower

361253

362111

361133

)Sig. (2-tailed
.000

df

105

t

فرضيه شماره چهار

31.685

بر همين اساس پرسشنامه مربوطه تهيه و توزيع گرديد

 -5يافتههاي پژوهش
براي تعيين حجم نمونه و با توجه عدم اطالع از

كه از اين تعداد  105پرسشنامه عودت شد (نرخ

واريانس و احتمال موفقيت يا عدم موفقيت متغيرها و

بازگشتي  %32ميباشد) كه پس از گرد آوري و تجزيه

محدود بودن جامعه (112نفر) نميتوان از فرمولهاي

و تحليل دادهها دياگرام ارتباط مولفهها به شرح

آماري براي برآورد حجم نمونه استفاده كرد ،لذا بر

دياگرام شماره  2نهايي گرديد.

اساس جدول مورگان حجم نمونه 111تعيين شد كه
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و سوم
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دياگرام شمار2

تعيين عوامل تاثير گذار بر موفقيت سيستم اطالعات

 111پرسشنامه ارائه شده به مديران ،معاونين ،هيات

حسابداري با استفاده از تكنيك DEMATEL

مديره ،مشاورين وكاركنان بخش مالي و ساير افراد

بر اساس فصل سوم ،در اين بخش برآن هستيم

خبره مرتبط با حوزه كاري ارسال گرديد كه با توجه

تا با استفاده از تكنيك ديماتل روابط علت و معلولي

به نتايج پرسشنامههاي تكميل شده توسط خبرگان،

و نيز اثر مولفها بر يك ديگر راتعيين نماييم.

نظر همه آنان طبق فرمول ميانگين حسابي محاسبه

دادههاي الزم براي اين تكنيك از طريق پرسشنامه

شده است.

ديماتل گرد آوري شده كه در ادامه به يافتههاي
حاصل از اين تكنيك ميپردازيم.در جدول شماره 5
ماتريس ميانگين ارتباط معيارها بر يكديگر توسط
جدول شماره  :5ماتريس ميانگين شدت اثر مولف ها
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آن در جدول شماره 1به عنوان ماتريس كل نمايش

ماتريس ميانگين ارتباط معيارها با يكديگر و

داده شده است

اثرات آنها به شرح نماي ذيل ارائه گرديده كه در آن
ماتريس ( Xii= )1,2,3,…nبرابر صفر ميباشد (قطر
اصلي صفر است) .لذا ميانگين تاثير معيار موجود در

در مرحله بعدي ميزان اهميت شاخصها ( Di +

سطر بر معيار موجود در ستون اشاره شده است .
در گام بعدي از مراحل اجرايي تكنيك ديماتل

 )Riو رابطه بين معيارها ( )Di - Riمشخص ميگرد.

ميبايست نسبت به نرماليزه كردن ماتريس ميانگين

اگر  Di + Ri<0باشد ،معيار مربوطه اثر گذار و اگر

ارتباط معيارها از فرمولهاي ذيل استفاده نماييم ،كه

 Di + Ri>0باشد ،معيار مربوطه اثر پذير است كه

نتايج حاصل شده به شرح جدول شماره  1و  1ارائه

نتايج حاصل شده طبق محاسبه ذيل در جدول

شده است.

شماره  1مقادير  Di + Riو Di - Riنشان داده شده
است.

بعد از نرماليزه كردن ماتريس ميانگين شدت اثر
مولفهها و در ادامه طبق روش ديماتل با بسط سري
هندسي  Sكه در آن  Mماتريس شدت نسبي روابط و
 Iماتريس هماني مطابق فرمول ذيل داريم .كه نتايج

جدول شماره  :6ماتريس نرماليزه ميانگين شدت اثر مولفها
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جدول شماره  :7نتايج اهميت و تاثير گذاري معيارها
C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.768

0.721

0.613

0.837

0.645

0.763

0.833

0.524

C1

0.589

0.881

0.552

0.524

0.576

0.523

0.542

0.798

C2

0.523

0.676

0.524

0.507

0.474

0.552

0.823

0.822

C3

0.602

0.648

0.514

0.523

0.521

0.531

0.674

0.833

C4

0.578

0.524

0.523

0.544

0.556

0.579

0.561

0.516

C5

0.579

0.561

0.544

0.578

0.524

0.516

0.523

0.521

C6

0.516

0.544

0.523
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0.556

0.523
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C7
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Ri2=(0.833+0.542+0.823+0.674+0.561+0.5
...23+0.514+0.511)=4.981

Di1=(0.524+0.833+0.763+0.645+0.837+0.6
13+0.721+0.768)=5.704
Di2=(0.798+0.542+0.523+0.576+0.524+0.5
52+0.881+0.589)=4.985
Di8=(0.523+0.511+0.523+0.561+0.578+0.5
16+0.524+0.544)=4.280
Ri1=(0.524+0.798+0.822+0.833+0.516+0.5
21+0.561+0.523)=5.098

Ri8=(0.768+0.589+0.523+0.602+0.578+0.5
79+0.516+0.544)=4.699
Di1+Ri1 =5.704+5.098 =10.802
Di1-Ri1=0.60

جدول شماره :3ماتريس كل
D-R

D+R

معيار

0.606

10.802

كاركنان

0.004

9.966

نرم افزار

0.391

9.411

داده

0.433

9.259

رويه و دستورالعمل

-0.234

8.996

بدهي

0.037

8.655

دارايي

-0.818

9.34

سرمايه گذاري

-0.419

8.979

حقوق صاحبان سهام

نمودار علت و معلولي روابط
0.8

كاركنان

0.6

رويه و دستور العمل

0.4

داده
12

نرم افزار

0.2

دارايي
10

0
6

8

4

2

بدهي

0

-0.2
-0.4

حقوق صاحبان سهام

-0.6
-0.8

سرمايه گذاري

-1

نمودار شماره  :1نمودار علت و معلولي ابعاد موثر بر موفقيت سيستم اطالعات حسابداري

در نمودار شماره  1ميزان اهميت و تاثير گذاري و

نهايتاً نرم افزار در نيمه مثبت كه متعلق به عوامل علي

تاثير پذيري بين معيارها نشان داده شده كه محور

است قرار گرفته اند .در نتيجه اين ابعاد داراي تاثير

افقي نمودار اهميت معيار و محور عمودي تاثير

بااليي به نسبت ساير ابعاد ميباشند .همانطور كه

گذاري يا تاثير پذيري معيارها را نشان ميدهد.

مشاهده ميگردد ،بعد كاركنان داراي طول بيشتري

همانطوري كه در نمودار  3مشاهده ميشود به

نسبت به ساير معيار هاست ،لذا در بعد تاثير گذاري و

ترتيب معيار كاركنان ،رويه و دستورالعمل ،داده و

تاثير پذيري داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير ابعاد

11
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ميباشد .با توجه به نمودار علت و معلولي فوق و

در يك نما معيارهاي سيستم اطالعات حسابداري با

تعيين ميزان تاثيرگذاري معيارها ميتوان نمودار

منظور كردن شاخص سود مندي با درصد اهميت و

ميلهاي رتبهبندي را در نمودار شماره  2ارائه نمود و

ميزان رتبه آنان در پژوهش ترسيم شده اند.

طيف

مولفه

A

كاركنان

B

نرم افزار

C

داده ها

D

دستور العملها و رويه ها

زير مولفه

رديف

Di+Ri

Di-Ri

درصد نفوذ

دقت

A11

116130

06311

13

تجربه

A12

10631

06231

32

تحصيالت

A13

3633

06112

15

سن

A14

36002

06121

1

صحت محاسبات

B11

36151

06001

31

دقت

B12

36311

06001

31

قابليت اتكا

B13

36121

06002

32

صحت

C11

36511

06333

51

به هنگام بودن

C12

36101

06311

23

دردسترس بودن

C13

36015

06313

13

قابليت اتكا

D11

36331

06151

13

دقت

D12

36333

06112

30

صحت محتوا

D13

36311

06120

21

Di+Ri

106102

36253

36111

36331

Di-Ri

06101

%1261

06001

%062

06331

%2162

06133

%3063

70

درصد نفوذ زير مولفه هاي عوامل سيستم اطالعات حسابداري
58

60
49

49
37
30

اثر كل

32

29

50
40

32

31

30

21
15

13

10

4
0

0

20

0
0

داده ها

رويه ها
زير مولفه 1

نرم افزار

زير مولفه 3

زير مولفه 2

كاركنان
زير مولفه 1

نمودار شماره 2
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حامد حسيني راد ،امير بيات ترك و ميرفيض فالح شمس
رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اطالعات حسابداري

نرم افزار

داده

رويه و دستور العمل

كاركنان
0.7

0.6

0.5

0.4

0.2

0.3

0

0.1

نمودار شماره 3

صحت سيستم اطالعات و اهميت آن براي

 -6نتيجهگيري و بحث

ذينفعان

نهايتاً با معرفي شاخصهاي اصلي موثر بر


موفقيت سيستم اطالعات حسابداري و تعيين اهميت

چرخه سيستم اطالعات حسابداري

و اولويت هر يك از آنان به ترتيب :اهميت كاركنان،


رويهها ،داده و نرم افزار ،ميتواند در تصميمگيريهاي
باشد .اين در حالي است كه مديران با نتايج ارائه شده
شاخصها با شناخت بيشتري به اصالح ساختار
سيستم اطالعات حسابداري بپردازند .توجه به اين
نكته كه اولويتهاي ارائه شده با تاثير شاخصهاي
سودآوري بيان گرديده و اين مهم ميتواند با توجه به
دخيل شدن شاخصهاي مهم سودمندي بازگشت
مناسبي را براي ذينفعان و بهبود فرآيند مديريت در
پي داشته باشد ،از اين رو پيشنهادات ذيل براي تلفيق
با نتايج فوق ارائه ميگردد.


تشكيل كارگروههاي تعيين خط مشي استقرار
سيستم اطالعات حسابداري با مشاركت مديران
ارشد



تهيه و تدوين دستورالعملهاي حفظ و ارتقاء
سيستم و نحوه مديريت عوامل دخيل برآن.

آتي در سرمايهگذاري بر هر كدام از شاخصها موثر
از رتبه و اولويت هر كدام از شاخصها و زير

درگير نمودن مديران عالي در فعاليتهاي

در آخر با توجه به بررسي عوامل موثر در
موفقيت سيستم اطالعات حسابداري و با اثر
شاخصهاي سودمندي پيشنهاد ميشود شاخصهاي
ديگري همچون كفايت اطالعات و...نيز به عنوان
عنصر موثر بر اين موضوع مورد بررسي قرار گيرند و
از روشهاي همچون ليزرل استفاده نمايند
فهرست منابع
*

صرافي زاده ،اصغر( )1313فناوري اطالعات در
سازمان ،نشر مير،تهران

*

دستگير،

محسن،

سيستمهاي اطالعات حسابداري ،نشر ترمه ،تهران

ايجاد و تقويت نگرش مثبت در سازمان نسبت
به فعاليتهاي مرتبط به حفظ وپويايي و

12

سعيدي،

علي،

()1333
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بررسي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر موفقيت سيستم اطالعات حسابداري و اثر آنها برشاخص هاي سودمندي با استفاده ...
*

اصغر پور ،محمد جواد ،)1330( ،تصميم گيري

ويژگيهاي سيستم اطالعات حسابداري ،مجله

چند معياره ،ناشر موسسه انتشارات دانشگاه

حسابداري مديريت ،شماره ،1صفحه 11-15

تهران ،تهران
*

*

*

*

*

سرداري ،احمد )1332( ،سيستمهاي اطالعات

محمد وحيد ( )1311مدل انتخاب مديران با

مديريت (مباني نظري ،طرح ،توسعه و اجرا) نشر

متدولوژي  ،ahp-dematelفصلنامه مديريت

سمت،تهران

شماره ،12صفحه 32-21

مومني ،منصور ،قيومي ،فعال ( ،)1313تحليلهاي
آماري با استفاده از ،spssناشر مولف،تهران
خاكي  ،غالمرضا ( )1311روش تحقيق با رويكرد

سيستم اطالعاتي حسابداري در شركتهاي

پايان نامه نويسي ،نشر بازتاب،تهران

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله

سرمد و همكاران ( ،)1311روشهاي تحقيق در

پژوهشهاي حسابداري مالي ،شماره  ،2صفحه

علوم رفتاري ،چاپ دوم ،نشر آگاه ،تهران

22-1

ميرجربيان ،حميد ،دادبين ،شبنم )1311( ،تاثير
اطالعات

بر

سودمندي

*

*

اطالعات

اصول و مفاهيم مديريت فناوري اطالعات ،ناشر

حسابداري مديريت ،نشريه حسابرس ،شماره10
سلطاني ،اصغر و همكاران ()1331بررسي تاثير

پژوهشي
*

قائمي ،محمد حسين ،رضايي ،اكبر ،حميدي،

ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري ارائه شده

سلمان ،)1330( ،رابطه شاخصهاي مالي و

صورتهاي مالي،فصلنامه حسابداري و مديريت

شاخصهاي بهروري در شركتهاي توليدي،

مالي ،صفحه 151-125

مجله حسابرس ،شماره 52صفحه 5- 2،

دستگير ،محسن ،جمشيديان ،مهدي ،جديدي،

*

پورزرندي ،محمد ابراهيم ،شهرياري ،مجيد،

عباس )1312( ،بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم

( ،)1331طراحي مدلي به منظور ارزيابي ميزان اثر

اطالعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري

بخشي سيستمهاي اطالعات حسابداري بانكها،

مديران :مورد گروه بهمن مجله مديريت دانشگاه

مجله دهمين همايش ملي حسابداري ايران،

تهران ،صفحه50-21

خرداد  ،1331صفحه 101-111

امير خاني ،طيبه ،عارف نژاد ،محسن ،سبحاني،

*

مانيان ،امير ،)1312( ،عوامل موفقيت سيستم

محمد ،)1331( ،تبيين عوامل موثر بر موفقيت

اطالعاتي در صنايع كوچك ،مجله دانش مديريت

سيستم اطالعاتي :با تاكيد بر نقش عوامل سازماني

شماره 11صفحه 113-131

و يادگيري سازماني ،مجله مديريت فناوري

*

اطالعات ،شماره – 13صفحه111-13
*

مشبكي ،اصغر ،خليلي شجاعي ،وهاب)1311( ،
دانشگاه آزاد اسالمي تهران جنوب ،معاونت

نرم افزارها و سيستم اطالعاتي حسابداري بر

*

*

خواجويي ،شكرا ،...اعتماد جوريابي ،مصطفي،
( )1313بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق

فناوري
*

*

الواني ،سيدمهدي ،كلخوران ،محمد ،ضيائي،

عليپور ،مهرداد ،بديعي ،حسين ،رمضاني ،مرتضي
( )1313ارزيابي نرم افزار حسابداري بر اساس

پور غفار ،جواد)1331( ،سيستمهاي اطالعات
حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالميواحد تبريز

*

سكاران ،محمد ( ،)1310روش شناسي پژوهش،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج
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 امير بيات ترك و ميرفيض فالح شمس،حامد حسيني راد

، عليپور، ابوالفضل، عرب، محمد،عرب مازاريزدي

*

، سيستمهاي اطاعاتي و فناوري،)1312( ،محمد
33-32 صفحه،112 مجله حسابرسي شماره
 تاثير فناوري اطالعات بر،)1311( ، مهدي،عربي

*

 شماره، مجله تدبير،سيستم اطالعات حسابداري
11-15  صفحه،210
) سيستمهاي اطالعات1331(  احمد،ميرخاني

*

. پايگاه اطالع رساني صنعت،مديريت

 سيستم اطالعات،)1330( ، زهرا،طاهري

*

www.seh.blog.com  سايت،حسابداري
http://irpmc.ir،* سازمان ملي بهروري
*

*

*

*

*
*
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