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 چکيده
 بيمه سازمان در حسابداري اطالعات هايسيستم بر حسابداري فرآيند هايويژگي تاثير بررسي هدف با پژوهش، اين

 به توانمي را پژوهش اين موردمطالعه جامعه. شد انجام SPSS محيط در آماري، تحليل متدلوژي از گيريبهره با مرکزي
 مديران و IT و حسابداري متخصصان دربرگيرنده دوم گروه نظر، صاحب اساتيد رگيرندهدرب اول گروه: شامل کلي گروه دو

 از نفر 96 با است برابر پژوهش اين نمونه حجم. نمود بنديدسته مرکزي، بيمه سازمان در مشابه هايسمت يا و مالي
 در برفي، گلوله گيرينمونه و( قضاوتي) دهدفمن غيراحتمالي گيرينمونه روش دو از ترکيبي با که دسترس در خبرگان
 بين است، رگرسيون خط شيب همبستگي، ضريب عالمت که آنجايي از. شدند گردآوري 1400 تابستان زماني فاصله
 زيرا دارد، وجود معناداري کامالً و مثبت رابطه حسابداري اطالعاتي هاي سيستم اجزاي و ((X2 حسابداري فرآيند مراحل
 هايويژگي و حسابداري فرآيند مراحل بين طرفي، از. است شده محاسبه 0.913 با برابر هاآن بين گيهمبست ضريب
 محاسبه 0.836 با برابر هاآن بين همبستگي ضريب زيرا دارد، وجود معناداري کامالً و مثبت رابطه حسابداري فرآيند
 رابطه نيز حسابداري اطالعاتي هاي سيستم اجزاي و ( (X4دولتي هاينسازما مديريت حسابداري متغيرهاي بين. گرديد
 .است شده محاسبه 0.838 با برابر هاآن بين همبستگي ضريب زيرا دارد، وجود معناداري کامالً و مثبت

 .مرکزي بيمه حسابداري، اطالعات هايسيستم ،حسابداري فرآيند کليدی: واژگان

 

 مقدمه
که در آن هر گونه اطالعات مرتبط با  باشدهاي علم حسابداري ميعات حسابداري ييي از شاخههاي اطالسيستم
هاي صورت گرفته در يك سازمان و محاسبه بهاي تمام شده خدمات و محصوالت آن بررسي و ثبت گرديده و يك هزينه

 .(1399دهد )مرادي، دن آن ارائه ميمدير موفق با تحليل گزارشات مربوطه راهيارهايي براي مديريت هزينه و کم نمو
باشد تا ها ميها بر اساس تحقق و تحمل آنها و درآمدسيستم اطالعات حسابداري به دنبال شناسايي و ثبت کليه هزينه

(. از 1399هاي دولتي پرداخت )راغب، از طريق آن بتوان به شيل هدفمند به محاسبه بهاي تمام شده خدمات در سازمان
هاي مالي، اطالعات الزم را درباره واحدهاي اقتصادي در اختيار گر، علم حسابداري، از طريق تهيه گزارشجهتي دي

هاي اين اشخاص شامل مديران، صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، سازمان. دهداشخاص ذينفع، ذيعالقه و ذيحق قرار مي
عنوان ييي از به 1سيستم حسابداري ديجيتال (.2019اران، )آساتيني و هميمالي و اقتصادي دولت و از اين قبيل هستند 

. کنندهاي مالي مبادرت ميوجوه مدرن دانش حسابداري در دنيا مطرح بوده و حسابداران با عنايت به آن به تدوين صورت

                                                           
1 Digital Accounting System 
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علمي و لذا، ترديدي نيست که سيستم حسابداري ديجيتال و ابعاد مختلف آن بايد مورد توجه و دقت نظر جدي جامعه 
  (.2020)کنودسن، دانشگاهي کشورها قرار گيرد 

هاي دولتي کشور بر اثر ترکيب گيران و مديران سازمانتوان پيچيدگي و ابهام تصميمميدر واقع مسائل اين پژوهش را 
، حسابداري مديريت AISهاي فرآيند حسابداري، مراحل فرآيند حسابداري، اجزاي هاي مختلف تحليل ويژگيروش

بيان نمود. در حقيقت، نياز به  هاي دولتي کشورهاي اطالعات حسابداري، در سازمانهاي دولتي، و مزاياي سيستمازمانس
، و همچنين مسئله نياز به تخصص گيريبيارگيري متدلوژي تحليل آماري در افزايش اعتماد و اطمينان در تصميم

هاي اطالعات هاي مختلف براي حل مسائل سيستمصين حوزهکاربردن همزمان اطالعات متخصچندگانه از طريق به
هاي فرآيند حسابداري بر ، بررسي تاثير ويژگيترين هدف پژوهش حاضرحسابداري، بيان نمود. درحقيقت، مهم

  مي باشد.هاي اطالعات حسابداري سيستم

 

 مباني نظری پژوهش
گيري و ثبت و گزارشگري ز فرآيند شناسايي، اندازهبيانيه اساسي تئوري حسابداري: حسابداري عبارت است اطبق 

بيانيه در تشريح اين تعريف  . کنندگان آن اطالعاتهاي آگاهانه به وسيله استفادهگيرياطالعات اقتصادي براي تصميم
در حقيقت،  .اطالعات اقتصادي تلقي کردتوان بر اساس ديدگاهي جامع، اطالعات حسابداري را مي که آورده است

 (: 2020آورده شده است )آلسندرا،  1طبق جدول  فرآيند حسابداريهاي ويژگي
 فرآیند حسابداریهای ویژگي (:1)جدول 

 فرآيند حسابداريهاي ويژگيمعادل انگليسي  فرآيند حسابداريهاي ويژگي

 Frequency of Accounting Process تيرار فرآيند حسابداري

 .Human Asset Specificity of Accounting Process اريدارايي انساني در فرآيند حسابد

 Uncertainty of Accounting Process عدم قطعيت فرآيند حسابداري

 Information Intensity of Accounting Process حجم اطالعات در فرآيند حسابداري

 Need For Customer Contact of Accounting تماس با مشتري در فرآيند حسابداري

Process 

هايي دهد. در واحدهاي بازرگاني، فعاليتهاي مالي را تشييل مياطالعات مربوط به معامالت روزمره، اساس تهيه گزارش
هاي جاري مانند اجاره، حقوق، بهاي آب و برق از جمله نظير خريد و فروش کاال، خريد ماشين آالت و پرداخت هزينه

سيستم حسابداري بايد بطور منظم تمام اطالعات مالي مربوط به يك موسسه را  در حقيقت،. معامالت روزمره است
فرآيند حسابداري شامل يك سري . هاي مالي تلخيص کندگيري، ثبت، طبقه بندي و آثار اقتصادي آن را در صورتاندازه

حسابداري، دوره عمل حسابداري شود. اين مراحل پياپي را معموال چرخه مراحل پياپي است که در هر دوره مالي تيرار مي
در مراحل در چرخه حسابداري، اميان ترکيب و تلخيص معامالت و . و يا دوره پردازش اطالعات حسابداري گويند

از تعريف فرآيند حسابداري بر  .کندعمليات مالي را در دو گزارش مختصر و موجز يعني ترازنامه و سود و زيان فراهم مي
 :باشد 2به صورت جدول رحله آيد که داراي پنج ممي

 مراحل فرآیند حسابداری (:2)جدول 

هاي ثبت فعاليت
 مالي

آوري اطالعات مربوط به معامالت و عمليات مالي جهت ثبت در يك سيستم حسابداري بايد اميان جمع
ت مالي در دفاتر وجود داشته باشد. اين اطالعات از روي اسناد و مدارك اوليه مربوط به معامالت و عمليا

شود که شود. غالب رويدادهاي مالي از معامالت بين موسسه با اشخاص ديگر ناشي ميآوري ميجمع
اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارك مثبته نظير فاکتور خريد و فاکتور فروش منعيس است. بر خي 

ه آن در اسناد و مدارك ديگر از رويدادهاي مالي از عمليات داخلي يك سازمان ناشي و اطالعات مربوط ب
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 .شودها، درج ميداخلي مانند کاربرگ تحويل کاال از انبار و اسناد مربوط به اصالح حساب

بندي اقالم طبقه
 ثبت شده

 :اسناد و مدارك اوليه مربوط به معامالت و عمليات مالي اهمييت زيادي دارند چون

 .کنندمالي و ثبت در دفتر روزنامه فراهم مي اطالعات الزم را براي تجزيه و تحليل معامالت و عمليات

از اين رو اين  .کنندمدارك عيني هستند که اميان اثبات معامالت و عمليات مالي را در آينده فراهم مي

 .شوندهاي بعدي بايگاني و نگهداري ميگونه اسناد و مدارك براي مراجعات و رسيدگي

 تلخيص اقالم
گيرد.در اين مرحله به العات منعيس در اسناد و مدارك اوليه صورت مياين تجزيه و تحليل بر اساس اط

گيري شود که چه حساب يا منظور انعياس معامالت و عمليات مالي در دفتر روزنامه بايد تصميم

 .شوندهايي بستانيار ميهايي بدهيار و چه حساب يا حسابحساب

ارائه گزارشات 
 مالي

در اسناد و مدارك مربوط به معامالت و عمليات مالي بر حسب تاثيري در اين مرحله، اطالعات منعيس 

در  .شوندکه بر معادله حسابداري ) معادله تراز نامه( دارند تجزيه و تحليل و سپس در دفتر روزنامه ثبت مي
شود. بليه هنگامي که تاريخ ثبت معامالت و عمليات مالي، در ستون عطف دفتر روزنامه چيزي نوشته نمي

ها در يابد، همزمان شماره اين حسابهاي مربوط در دفتر کل انتقال ميقالم بدهيار و بستانيار به حسابا

 .شودستون عطف دفتر روزنامه و شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر کل نوشته مي

تفسير نتايج 
حاصله از بررسي 
 اقالم خالصه شده

الي در دفتر روزنامه مرحله بعدي که طي يك دوره مالي انجام پس از ثبت اوليه معامالت و عمليات م
شود. انتقال اطالعات به دفتر کل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر کل به طبقه بندي مي

 .هاي مالي استشود که مطابق طبقه بندي اطالعات در صورتها منجر مياطالعات در حساب

هاي ثبت فعاليت
 مالي

هاي دفتر وسسه، تجزيه و تحليل معامالت و نوشتن دفتر روزنامه معموال بر اساس فهرست حسابدر هر م

 .هاي دفتر کل استها شامل عنوان و شماره تمام حسابشود. فهرست حسابکل انجام مي

ل حسابداري کنند که با تيامهاي جاري مربوط به انقالب ديجيتال را با مفاهيم فرهنگي ادغام ميدر حقيقت، جذابيت
ها و  در تشريح شباهت. گيري، همبستگي داردعنوان يك عمليرد درگير در توليد دانش براي تصميممديريتي به

شود که در هاي ديجيتال، استدالل ميهاي صوتي به فرهنگهاي توليد اطالعات حسابداري مديريتي از فرهنگتفاوت
آگاه شدن از اين اميان . گيري هنوز واضح نيستبداري مديريتي و تصميمحالي که تاثيرات انقالب ديجيتال بر روي حسا

گيري و تبديل دوباره حسابداري مديريتي هاي تصميمناپذيري يا ممين نبودن، اولين گام براي برگرداندن خرد به فرآيند
هاي تحول بررسي دوره سيستم حسابداري ديجيتالي يعني. شودبه يك فرآيند مرکزي در عرصه سازماني، محسوب مي

ها بر روند عملياتي قدرت هاي خبره دانش بنيان را در وظائف کارکنان و تاثير آنهاي جديد، نقش سيستمفناوري
در حقيقت سيستم حسابداري ديجيتالي، با تجزيه و  قرار مي دهد.هاي حسابداري و حسابرسي مورد کنياش تينيك

هاي دانش بنيان و هوش ، سيستمXBRLمالي ديجيتايي ساختار يافته بر پايه تحليل تحوالت جاري از قبيل گزارشگري 
ها توضيح هاي پيشرفته هوشمند را در مديريت فرآيندمصنوعي و دفتر کل توزيع شده بر پايه بالك چين، نقش سياست

. (1398د )حزباوي و همياران، شواجرايي ميها، ها بين آنداده و زواياي همياري بين انسان و ماشين را با تقسيم فعاليت
ها عنوان يك سيستم جزء از سيستم کل موسسه بوده و تمام سيستمدر حقيقت، يك سيستم اطالعات حسابداري، به

مديريت مدرن نياز از جهتي ديگر، قرار دارد.  …تحت تاثير متقابل عوامل محيطي از قبيل عوامل اقتصادي، اجتماعي و 
براي اطمينان . حسابداري مديريت دارد تا به مديران در تجزيه و تحليل راهبردي کمك کند به اهداف جديد از اطالعات

از سودمندي اطالعات حسابداري مديريت در فرآيند مديريتي سازمان، الزم است اطالعات حسابداري مديريت به اهداف 
هاي طوالني مدت گيريآينده نگرند، تصميمها به طور سنتي، راهبرد. و راهبرد سازمان در دراز مدت نزديك شود شود

ريزي باشد در حالييه حسابداري گذشته نگر است، و براي کسب اهداف کوتاه مدت برنامهنيازمند مرور کلي سازمان مي
 گذاران و واکنشاز جهتي ديگر، اطالعات مالي و حسابداري موجود در بازار سرمايه بر چگونگي تفسير سرمايه .شده است

گذارد و بر ميزان توانايي مديريت در ها تأثير با اهميتي ميها نسبت به اطالعات مالي افشاء شده توسط سازمانآن
کاري شده نيز اثرگذاراست و همچنين نگهداشت وجه نقد اشاره بر گذاري بر بازار از طريق گزارش گري مالي دستتأثير
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 (.2004)آهاروني و بارنيوا، تواند ميزان مديريت سود را تحت تأثير قرار دهد درصد کاهش هزينه تامين مالي داشته که مي
کنندگان سرمايه اجازه ترين اطالعات بازار سرمايه است؛ زيرا به تأميندر ادبيات مالي، اطالعات حسابداري ازجمله مهم

به . گيري از منابع خود نظارت داشته باشندبهرهرا ارزيابي نمايند و بر نحوه  گذاريهاي سرمايهدهد بازده بالقوه فرصتمي
گذاران توجه دقيقي به اطالعات حسابداري همين دليل است که بيشتر بازيگران بازار سرمايه، پژوهشگران و سياست

گيري و هوش تجاري هاي سيستم اطالعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميممولفه. ازجمله اعالم سود دارند
 :عبارتند از
 گيري مبتني بر کسب بازده سازي با فرآيند تصميماستفاده از فرآيند استدالل دانش پيش رو پس رو و بهينه

 مطلوب، 
 گيري ريسك پذيرسازي با فرآيند تصميمگيري گروهي و خالصهاستفاده از تصميم، 
 گيري بر سازي با فرآيند تصميمو خالصهگيري گروهي هاي گرافييي، تصميماستفاده از عامل هوشمند، گزارش

 .اساس شرايط محيطي

اگر سيستم اطالعات حسابداري يك سازمان و نتايج آن قابليت مقايسه بااليي داشته باشد، منجر به کاهش انگيزه 
عمليرد اقتصادي  توانندکنندگان بيروني ميگيريشود و در نتيجه، بهرهمديران براي رفتار فرصت طلبانه مديريت سود مي

زماني که سيستم اطالعات حسابداري سازمان، ارقام (. 1398)کوهين، تري بررسي نمايند واقعي سازمان را با دقت بيش
يابد و بنابراين مديران جهت مديريت سود به دهد، مديريت سود حسابداري سازمان کاهش ميتري ارائه ميقابل مقايسه

اطالعات حسابداري  .شودپردازند که اين عمل منجر به افزايش مديريت سود واقعي ميهاي واقعي ميکاري فعاليتدست
ها، جهت مهيا گيري از اطالعات حسابداري براي مديران در سازمانمديريت يا اطالعات حسابداري مديريتي بر بهره

دهد تا کنترل و مديريت شان را بهتر ه ميسازي سازمان آگاهانه تاکيد دارد که به آنه اجازها جهت تصميمنمودن آن
ها به اي خود را درتهيه و ارايه اطالعات مالي و ساير تصميميك حسابدار مديريت دانش و مهارت حرفه. تجهيز نمايند

ري رسان ريزي و کنترل عمليات مورد تعهدش ياها و در برنامهگيرد که براي مديريت در تدوين سياستروشي بيار مي
. شودعنوان ارزش آفرينان نگاه ميبنابراين به اطالعات حسابداري مديريت در بين حسابداران به(. 2018)دارابان، باشد 

ريزي مديريت به کارگرفته شده در کشورهاي درحال توسعه، موضوعي هاي کنترل و برنامهکارايي و اثربخشي سامانه
ها و ابزارهاي مدرن هم ها تينيكهاي فعال در اين کشورآوري در سازمانلوم و فنزيرا با پيشرفت ع .باشدبااهميت مي
هاي اطالعات شوند و ييي از مجموعه ابزارهاي مديريت تينيكها وارد ميگيري و مديريت به اين سازمانبراي تصميم

ها، اميد رهنگي به اجراي موفقيت آميز اين سامانههاي فاما نبايد بي توجه به اثر احتمالي تفاوت. حسابداري مديريت است
عنوان فرآيند شناسايي، گردآوري، تواند بهاطالعات حسابداري مديريت راهبردي مي(. 2020)گلياگينا و والوکاس،  داشت

يابي هاي راهبردي و ارزشگيريهاي حسابداري براي کمك به تيم مديريت براي تصميمانتخاب و تجزيه و تحليل داده
 . اثربخشي سازماني تعريف شود

هاي هاي کيفي اطالعات صورتتاثير حسابداري تعهدي بر ارتقاي ويژگي به بررسي، 1399ويسناد و همياران در سال 
اظ هدف، کاربردي و از نوع از لح پرداختند. اي پژوهش ساباتاهاي اجرايي از ديدگاه حسابرسان ديوان محمالي دستگاه

باشد. جامعه آماري، اين پژوهش را کليه و از شاخه تحقيقات ميداني و از نظر زماني، مقطعي مي همبستگي -توصيفي
گيري در اين تحقيق، نفر بوده و براي نمونه 234ها دهند که تعداد آنها و نهادهاي دولتي تشييل ميحسابرسان سازمان

ن در تجزيه و تحليل مدل رگرسيون پژوهش مشخص شد گيري شده است. همچنيگيري تمام شماري بهرهاز روش نمونه
هاي مالي داشته و هاي کيفي اطالعات صورتترين سهم را در ويژگيبيش ،448/0که متغير مربوط بودن با ميزان بتاي 
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سه بودن و متغير قابل مقاي ،225/0، متغير به موقع بودن با بتاي 339/0بعد از آن به ترتيب متغير قابل اتيا بودن با بتاي 
 قرار گرفته اند. ،139/0با بتاي 

هاي کيفيت هاي اطالعات حسابداري بهاي تمام شده و رابطه آن با ويژگي، ساختار سيستم1399مرادي در سال 
نتايج تحقيق حاکي از آن است که سيستم اطالعاتي حسابداري مولفه و  را مورد بررسي قرار داد.اطالعات حسابداري 
ست که بوسيله پردازش رويدادهاي مالي، اطالعات مالي واطالعات حسابداري بهاي تمام شده، عنصري از سازمان ا

گيري کنندگان قرار ميدهد. در حقيقت سيستم طراحي شده در حسابداري بهاي تمام گيري را در اختيار بهرهمبناي تصميم
گيري مورد نظر ي را ارائه دهد که براي تصميمشده براي پردازش اطالعات يا سيستم اطالعاتي حسابداري، بايد اطالعات

 .مربوط باشد، قابل اتياباشد، به موقع باشد و با دقت ارائه شده ومختصر و مفيد باشد
هاي موجود درروند ارتقاء حسابداري سنتي به سيستم حسابداري ، براي يافتن گلوگاه1398علي نژاد و همياران در سال 

نتايج پژوهش حاکي از اين پرداختند.  تاريخي و روييردهاي جديد علمي مطرح شده ديجيتال مبتني بر روش شناخت
ها با ها انسانهايي هستند که در آنهاي آينده، تيمها در مقابل ماشين نوعي کوته بيني بوده و تيماست که نگرش انسان

شود. هاي جديد باعث افزايش بهره وري مييگيري از فناورکنند و بهرهها همياري نموده و همديگر را تقويت ميماشين
هاي اين دهد که فقدان دانش فناوري اطالعات در حرفه ايهاي صورت گرفته نشان ميهمچنين نگاهي به پژوهش

حوزه چشمگير بوده و آينده شغلي حسابداران و حسابرسان با توجه به عناوين شغلي آتي طرح شده در اين پژوهش، درگرو 
 هاي فني ميسر خواهد شد.هاي اجتماعي و مهارتها با ارتقاء مهارتها بوده و موفقي آنوز آنارتقاء دانش ر

کنند که هاي جاري مربوط به انقالب ديجيتال را با مفاهيم فرهنگي ادغام مي، جذابيت1396پورسيف و همياران در سال 
گيري، همبستگي دارد. در تشريح نش براي تصميمعنوان يك عمليرد درگير در توليد دابا تيامل حسابداري مديريتي به

هاي ديجيتال، استدالل هاي صوتي به فرهنگهاي توليد اطالعات حسابداري مديريتي از فرهنگها و تفاوتشباهت
گيري هنوز واضح نيست، اين شود که در حالي که تاثيرات انقالب ديجيتال بر روي حسابداري مديريتي و تصميممي

ها گيري منطقي نخواهد شد، اما ييي از آنمطمينا و يا احتماال منجر به تحقق روياي اطالعات کامل و تصميم تاثيرات
 شود.ها و جوامع مبتني بر داده ميتواند منجر به اعتماد کردن به رشد سازمانمي

( ISهاي اطالعات سنتي )ها از سوي سيستمشرکت داليل حيت سازمان 54، با بررسي 1397مقدم و همياران در سال 
تغييرات همراه آن بويژه در زمينه فرآيندهاي حسابداري مورد بررسي قرار گرفته است. هدف  ERPهاي به سمت سيستم

( است بليه ISهاي اطالعات سنتي )در مقايسه با سيستم ERPهاي اين مطالعه نه تنها بررسي مزاياي استفاده از سيستم
کند. شواهد تجربي حاکي از تغييراتي است که در آينده را نيز شناسايي مي ERPهاي هبهترين روش استقرار برنام

 با آن مواجه هستند. ERPفرآيندهاي حسابداري جهت استقرار 
و توليد دانش  2به بررسي ارتباط بين مرزهاي گريزان حسابداري، روابط قدرت در حسابداري 2020در سال  1کنادسن

نظم ادبيات ديجيتالي شدن در حسابداري اقدام گرديد. در حقيقت وي بيان نمود که موج حسابداري براساس بررسي م
هاي سراسر جهان را تحت تأثير قرار شود، سازمانناميده مي عنوان ديجيتالي شدنکه اغلب به هاي فناوري،سوم پيشرفت

ي اطالعات و ديجيتال در حسابداري، به دهد. اين مقاله با مروري بر سه تفاوت اصلي در چگونگي تأثيرگذاري فناورمي
 گيري.رسد: مرزهاي گريزان حسابداري، روابط قدرت در حسابداري مديريت و توليد دانش براي تصميمپايان مي

هاي هاي حسابداري مديريت و سيستمبه بررسي نقش حاکميت دولتي بر برنامه 2020و همياران در سال  3اهرنز
اطالعات  ها بيان نمودند که امروزه تحوالت شگرفي در زمينه فناوريگرديد. در حقيقت آناقدام  اطالعات حسابداري
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طورييه روندهاي دگرگوني را هاي آن فراگير شده است بههاي حسابداري مديريت رخ داده و پيشرفتجهت توسعه برنامه
هاي ري نمودند که مهمترين ويژگيگيها نتيجههاي حسابداري مديريت ايجاد کرده است. در حقيقت آندر زمينه

هاي اطالعات حسابداري، سرعت زياد در پردازش اطالعات حسابداري، دقت فوق العاده زياد، سرعت باالي سيستم
 باشد.دسترسي به اطالعات، به روز بودن، اميان مبادله اليترونييي اطالعات، و کيفيت باالي اطالعات حسابداري، مي

ه تجزيه و تحليل سيستماتيك نقش اطالعات حسابداري مديريت و موضع کنترل داخلي ب 2020درسال  1جانستون
اقدام گرديد. در حقيقت،  (SMEهاي کوچك و متوسط )براي سازمان 2محيطيهاي مديريت زيستسازمان در سيستم

گاز، مواد معدني، فلزات، مواد ها به هوا، آب، غذا، مسين، پوشاك، گرما، مواد، نفت، ها بيان نمودند که نياز انسانآن
منظور محيطي شده است. الزم و ضروري است جوامع بهها باعث افزايش انواع مشيالت زيستشيميايي و ... در طي قرن

هاي انساني، از محيط بر اثر فعاليتهاي وارده بر زيستگيري و يا حذف آسيبدخل و تصرف در طبيعت در راستاي جلو
 پيامدهاي مثبت و منفي آثار توسعه، واکنش نشان دهند.  بينيطريق پيش

اقدام گرديد. در  احساس کاربران از اطالعات حسابداري بخش دولتيبه بررسي و ارزيابي  2019در سال  3هلدن و ريچارد
ا به هم کاربران سيستم اطالعات حسابداري در بخش دولتي، به دنبال مجموعه اي از اجزها بيان نمودند که حقيقت، آن

هاي مالي، هستند. در حقيقت ها و صورتپيوسته در داخل يك موسسه که آثار مالي رويدادهاي آن موسسه را به گزارش
گسترش حجم عمليات و پيچيده تر شدن امور را در برون سپاري حسابداري پيش رو داريم. با توجه به اين عوامل ديگر 

 هاي اطالعات حسابداري، نخواهيم داشت.عات در سيستمگيري از فناوري اطالنيازي به توجيه بهره
کيفيت اطالعات حسابداري، کارآيي حاکميت دولت و به شناسايي و بررسي ارتباط بين  2016در سال  4ژاي و وانگ

ي سيستم اطالعات حسابداري مانند هر سيستم ديگرها بيان نمودند که اقدام گرديد. در حقيقت، آن گذاريانتخاب سرمايه
 دهد، مبدل است.از اجزا به هم پيوسته تشييل شده، جهت نيل به يك يا چند هدف به فعاليت خود ادامه مي

 

 ي پژوهششناسروش

 هاي اطالعات حسابداريي بر سيستمهاي فرآيند حسابداربررسي تاثير ويژگيپژوهش  که ماهيت تعاملي از آنجايي

تبديل  پژوهشگر، به آگاهي هاي، لذا سوء برداشته موردمطالعه استو خبرگان حوز مستلزم گفتمان بين پژوهشگر
گيري باشد. تصميم، کمك رساندن به فرآيند است سازيمدل-، توصيفيشوند. روش انجام اين پژوهش از نظر هدفمي

هاي اطالعات بر سيستم هاي فرآيند حسابدارياقدام به توصيف دقيق مفاهيم مرتبط با تاثير ويژگي زيرا از طرفي
هاي فرآيند حسابداري بر ، توسط خبرگان حوزه تاثير ويژگيو از طرف ديگر ارتباط بين اين مفاهيم شودحسابداري مي

، توانايي فهم شوند. واژه خبره به معني داشتن اطالعات در يك حوزهو تعيين مي هاي اطالعات حسابداري، ارزيابيسيستم
ترين (. ييي از مهم1388 ،شود )آذر و مؤمنيگيري ميزه و اطالعات مهارت براي حل چنين مسائلي بهرهمسئله در آن حو

ها در قالب همبستگي ميان (، قابليت آزمودن تئوريSPSSگيري زياد پژوهشگران از تحليل آماري )داليل بهره
دهد تا تجزيه و روش است که به محقق اجازه مي گيري توسط اينمتغيرهاست. دليل ديگر لحاظ نمودن خطاي اندازه

(. در واقع، جامعه موردمطالعه 1395گيري گزارش دهد )مؤمني و قيومي. تحليل اطالعاتي خود را با احتساب خطاي اندازه
دوم اساتيد صاحب نظر )خبرگان آکادميك(، گروه  توان به دو گروه کلي شامل: گروه اول دربرگيرندهاين پژوهش را مي

بندي نمود. )خبرگان صنعت(، دستهبيمه مرکزي  و مديران مالي شاغل در سازمان ITدربرگيرنده متخصصان حسابداري و 
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گيري گيري غيراحتمالي هدفمند )قضاوتي( و نمونهگيري در اين پژوهش ترکيبي از دو روش نمونهدر واقع روش نمونه
گيري، در نهايت حجم نمونه اين پژوهش برابر است خبرگان در دسترس مونهگلوله برفي است. با توجه به ماهيت روش ن

 و متمايل به همياري تعيين خواهند شد. 
 

 هاتحليل داده
جدول زير به صورت خالصه، به توصيف جمعيت شناختي نمونه پژوهش بر اساس جنسيت، مدرك تحصيلي و سابقه 

 پردازد: کاري مرتبط، مي
 از توصيف جمعيت شناختي نمونه پژوهشای خالصه (:3)جدول 

 فراواني نسبي )درصد( تعداد مشخصات نوع مشخصات

 جنسيت
 %78 75 آقا

 %22 21 خانم

 مدرك تحصيلي

 %38 36 کارشناسي

 %53 51 کارشناسي ارشد

 %9 9 دکتري

سابقه کاري 
 مرتبط

 %19 18 سال 5تا  3

 %69 66 سال 10تا  6

 %12 12 سال 10بيشتر از 

 نوع خبره

هاي خبره صنعت )سازمان
 دولتي کشور(

68 71% 

خبره آکادميك 
 )دانشگاهي(

28 29% 

سنجد از اسناد علمي و گيري اين پژوهش تا چه حد خصيصه موردنظر را ميمنظور بررسي اينيه ابزار اندازهبه
نظرات اساتيد راهنما و مشاور و برخي از  هاي دولتي کشور و نيزاستانداردهاي پژوهشي بر اساس مستندات علمي سازمان

گيري اوليه بعد از اعمال نظرات ايشان به شيل نهايي برداري شده است و ابزار تعيين متغيرهاي مدل تصميمخبرگان بهره
 خود رسيد. 

جدول مربوط به برداري شد. هاي پژوهش از ميانگين، انحراف معيار، و همبستگي بهرهجا براي توصيف آماري دادهدر اين
ها، حداقل، حداکثر، ميانگين، و انحراف معيار، هاي پژوهش، بر اساس تعداد دادهها و شاخصاطالعات توصيفي متغير

 هاي اين پژوهش از نظر تقارن و تجمع در وضعيت مطلوبي برخوردارند:دهد که دادهنشان مي
 های پژوهشآل متغيراطالعات توصيفي مربوط به اهميت ایده (:4)جدول 

 ها و متغيرهاي پژوهششاخص

تعداد داده
ها

 

حداقل
حداکثر 
ميانگين 
ف معيار 

انحرا
 

 96 5 7 5.47 0.632 (X1هاي فرآيند حسابداري )ويژگي

 0.791 5.65 7 4 92 دارايي انساني در فرآيند حسابداري

 0.757 5.63 7 5 96 تيرار فرآيند حسابداري

 1.000 5.68 7 3 96 عدم قطعيت فرآيند حسابداري

 0.803 5.80 7 5 96 حجم اطالعات در فرآيند حسابداري
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 0.884 5.91 7 5 96 تماس با مشتري در فرآيند حسابداري

 96 5 7 5.79 0.845 (X2مراحل فرآيند حسابداري )

 0.833 5.51 7 3 96 هاي ماليثبت فعاليت

 1.012 5.67 7 3 96 بندي اقالم ثبت شدهطبقه

 0.899 5.93 7 4 92 تلخيص اقالم مالي

 0.867 5.92 7 5 96 ارائه گزارشات مالي

 1.041 5.77 7 3 96 تفسير نتايج حاصله از بررسي اقالم خالصه شده

 AIS (X3) 96 5 7 5.73 0.827اجزاي 

 AIS 96 5 7 5.91 0.884عنصر ورودي در 

 AIS 92 5 7 5.95 0.830ش در عنصر پرداز

 AIS 96 3 7 5.51 0.929عنصر رابط کاربري در 

 AIS 96 4 7 5.62 0.785عنصر خروجي در 

 AIS 96 3 7 5.66 0.993عنصر بازخورد در 

 96 5 7 5.56 0.678 (X4هاي دولتي )حسابداري مديريت سازمان

 0.804 5.67 7 5 96 ريزي اطالعات حسابداريبرنامه

 1.053 5.83 7 3 96 اندهي اطالعات حسابداريسازم

 1.000 5.68 7 3 96 هدايت اطالعات حسابداري

 0.818 5.76 7 5 96 کنترل اطالعات حسابداري

 0.969 5.59 7 3 96 ارزيابي عمليرد مديريت

 96 5 7 5.73 0.840 (X5هاي اطالعات حسابداري )مزاياي سيستم

 0.894 5.52 7 3 96 هاي دولتيهاي سازمانکاهش هزينه

 0.929 5.51 7 3 96 هاي دولتيوري عملياتي سازمانافزايش بهره

 0.769 5.64 7 5 96 هاي دولتيبرقراري روابط بهتر بين سازمان

 0.884 5.91 7 5 96 هاي دولتيسازمان پذيريپذيري و مقياسبهبود انعطاف

 0.834 5.91 7 5 96 هاي دولتيتر سازمانارائه خدمات سريع

 های پژوهشاطالعات توصيفي مربوط به وضعيت عملکردی متغير (:5)جدول 

 ها و متغيرهاي پژوهششاخص

تعداد 

داده
ها

حداقل 
حداکثر 
ميانگين 
ف  

انحرا

معيار
 

 92 1 6 4.90 1.548 (X1هاي فرآيند حسابداري )ويژگي

 1.406 4.21 6 1 96 دارايي انساني در فرآيند حسابداري

 1.493 4.66 6 1 96 ار فرآيند حسابداريتير

 1.535 4.59 6 1 92 عدم قطعيت فرآيند حسابداري

 1.263 4.76 6 2 96 حجم اطالعات در فرآيند حسابداري

 1.353 4.25 6 1 96 تماس با مشتري در فرآيند حسابداري
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 96 1 6 5.05 1.109 (X2مراحل فرآيند حسابداري )

 1.483 4.61 6 1 94 هاي ماليثبت فعاليت

 1.172 4.79 6 3 92 بندي اقالم ثبت شدهطبقه

 1.679 4.48 6 1 96 تلخيص اقالم مالي

 1.213 4.67 6 1 94 ارائه گزارشات مالي

 1.274 4.91 6 1 96 تفسير نتايج حاصله از بررسي اقالم خالصه شده

 AIS (X3) 90 4 6 5.31 0.593اجزاي 

 AIS 96 3 6 5.01 0.814عنصر ورودي در 

 AIS 94 1 6 4.76 1.309عنصر پردازش در 

 AIS 92 1 6 4.90 1.006عنصر رابط کاربري در 

 AIS 92 3 6 4.52 1.084عنصر خروجي در 

 AIS 96 2 6 4.95 1.173عنصر بازخورد در 

 92 3 6 4.95 1.123 (X4هاي دولتي )حسابداري مديريت سازمان

 1.497 4.39 6 1 92 ريزي اطالعات حسابداريبرنامه

 1.412 4.42 6 1 96 سازماندهي اطالعات حسابداري

 1.574 4.58 6 1 96 هدايت اطالعات حسابداري

 1.612 4.30 6 1 92 کنترل اطالعات حسابداري

 1.095 4.82 6 2 96 ارزيابي عمليرد مديريت

 96 1 6 4.63 1.481 (X5هاي اطالعات حسابداري )مزاياي سيستم

 1.185 4.76 6 1 96 هاي دولتيي سازمانهاکاهش هزينه

 1.553 4.61 6 1 94 هاي دولتيوري عملياتي سازمانافزايش بهره

 1.253 4.46 6 1 92 هاي دولتيبرقراري روابط بهتر بين سازمان

 1.382 4.76 6 1 96 هاي دولتيسازمان پذيريپذيري و مقياسبهبود انعطاف

 0.982 4.88 6 1 94 ي دولتيهاتر سازمانارائه خدمات سريع

و مديران مالي شاغل در  ITاي متخصصان حسابداري و شود بر اساس نظرات و تجربه حرفهطور که مشاهده ميهمان
هاي فرآيند حسابداري ويژگيترين معيارهاي مربوط به متغير ، و نيز نظرات اساتيد دانشگاهي، مهمبيمه مرکزي سازمان

(X1) :و تماس با مشتري در فرآيند حسابداري با  5.80حجم اطالعات در فرآيند حسابداري با ميانگيني برابر با  عبارتند از
عبارتند از: تلخيص اقالم مالي  (X2مراحل فرآيند حسابداري )ترين معيارهاي مربوط به متغير ؛ مهم5.91ميانگيني برابر با 

اجزاي "ترين معيارهاي مربوط به متغير ؛ مهم5.92مالي با ميانگيني برابر با و ارائه گزارشات  5.93با ميانگيني برابر با 
AIS (X3)  عبارتند از: عنصر ورودي درAIS  و عنصر پردازش در  5.91با ميانگيني برابر باAIS  با ميانگيني برابر با
عبارتند از: سازماندهي اطالعات  (X4ولتي )هاي دحسابداري مديريت سازمانترين معيارهاي مربوط به متغير ؛ مهم5.95

ترين معيارهاي مربوط به ؛ مهم5.76و کنترل اطالعات حسابداري با ميانگيني برابر با  5.83حسابداري با ميانگيني برابر با 
هاي دولتي سازمان پذيريپذيري و مقياسعبارتند از: بهبود انعطاف (X5هاي اطالعات حسابداري )مزاياي سيستممتغير 

بندي . از جهتي ديگر، رتبه5.91هاي دولتي با ميانگيني برابر با تر سازمانو ارائه خدمات سريع 5.91با ميانگيني برابر با 
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ها به ترتيب عبارتند از: مراحل فرآيند هاي آنمتغيرهاي پژوهش بر اساس ميانگين موزون اهميت ايده آل شاخص
، مزاياي 5.730با ميانگين موزون اهميتي برابر با  AIS، و اجزاي 5.765ين موزون اهميتي برابر با حسابداري با ميانگ

هاي فرآيند حسابداري با ميانگين ، ويژگي5.703هاي اطالعات حسابداري با ميانگين موزون اهميتي برابر با سيستم
، محاسبه 5.682با ميانگين موزون اهميتي برابر با  هاي دولتي، حسابداري مديريت سازمان5.690موزون اهميتي برابر با 

ها عبارتند از: اجزاي هاي آنشدند؛ درحالي که متغيرهاي پژوهش بر اساس ميانگين موزون وضعيت عمليردي شاخص
AIS  ؛ 4.752؛ مراحل فرآيند حسابداري با ميانگين موزون وضعيتي برابر با 4.903با ميانگين موزون وضعيتي برابر با

هاي ؛ حسابداري مديريت سازمان4.683هاي اطالعات حسابداري با ميانگين موزون وضعيتي برابر با مزاياي سيستم
هاي فرآيند حسابداري با ميانگين موزون وضعيتي برابر با ؛ و ويژگي4.577دولتي با ميانگين موزون وضعيتي برابر با 

توان در نمودارهاي ذيل، هاي پژوهش، را ميط به آمارهاي توصيفي دادههاي مربو؛ تعيين گرديدند. ساير تحليل4.562
 بررسي نمود:

 
 

هاي فرآيند ويژگي "اي اطالعات توصيفي مربوط به اهميت متغيرنمودار ميله
 "(X1حسابداري )

هاي ويژگي"اي اطالعات توصيفي مربوط به وضعيت متغير نمودار ميله
 "(X1فرآيند حسابداري )

 
 

مراحل فرآيند "اي اطالعات توصيفي مربوط به اهميت متغير نمودار ميله
 "(X2حسابداري )

مراحل فرآيند "اي اطالعات توصيفي مربوط به وضعيت متغير نمودار ميله
 "(X2حسابداري )
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 AISاجزاي "اي اطالعات توصيفي مربوط به اهميت متغير نمودار ميله

(X3)" 
 AISاجزاي "توصيفي مربوط به وضعيت متغير  اي اطالعاتنمودار ميله

(X3)" 

  
حسابداري مديريت "اي اطالعات توصيفي مربوط به اهميت متغير نمودار ميله

 "(X4هاي دولتي )سازمان
حسابداري "اي اطالعات توصيفي مربوط به وضعيت متغير ميلهنمودار 

 "(X4هاي دولتي )مديريت سازمان
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مزاياي "طالعات توصيفي مربوط به اهميت متغير اي انمودار ميله

 "(X5هاي اطالعات حسابداري )سيستم
مزاياي "اي اطالعات توصيفي مربوط به وضعيت متغير نمودار ميله

 "(X5هاي اطالعات حسابداري )سيستم

 
حسابداري بر  هاي فرآينداي اطالعات توصيفي مربوط به متغيرهاي بررسي تاثير ويژگيبراساس نمودارهاي ميله

توان بيان نمود که ميانگين موزون وضعيت عمليردي هاي دولتي، ميهاي اطالعات حسابداري در سازمانسيستم
و مديران مالي  ITها، کمتر محاسبه شده است، بنابراين متخصصان حسابداري و متغيرهاي پژوهش نسبت به اهميت آن

(: دربرگيرنده X1هاي فرآيند حسابداري )ويژگي"ضعيت عمليردي متغير نياز است که به وبيمه مرکزي  شاغل در سازمان
معيارهايي از قبيل: دارايي انساني در فرآيند حسابداري، تيرار فرآيند حسابداري، عدم قطعيت فرآيند حسابداري، توسعه 

مراحل "اري؛ و متغير برداري از اينترنت، تماس با مشتري در فرآيند حسابدهاي خود در سطح انبوهي با بهرهآموزش
بندي اقالم ثبت شده، تلخيص اقالم هاي مالي، طبقه(: دربرگيرنده معيارهايي از قبيل: ثبت فعاليتX2فرآيند حسابداري )

(: دربرگيرنده X3) AISاجزاي بررسي اقالم خالصه شده؛ و متغير مالي، ارائه گزارشات مالي، تفسير نتايج حاصله از 
، عنصر خروجي در AIS، عنصر رابط کاربري در AIS، عنصر پردازش در AISصر ورودي در معيارهايي از قبيل: عن

AIS عنصر بازخورد در ،AIS حسابداري مديريت سازمان؛ و متغير( هاي دولتيX4 :دربرگيرنده معيارهايي از قبيل :)
اري، کنترل اطالعات ريزي اطالعات حسابداري، سازماندهي اطالعات حسابداري، هدايت اطالعات حسابدبرنامه

(: دربرگيرنده معيارهايي از X5هاي اطالعات حسابداري )مزاياي سيستمارزيابي عمليرد مديريت؛ و متغير حسابداري، 
هاي دولتي، برقراري روابط بهتر بين وري عملياتي سازمانهاي دولتي، افزايش بهرههاي سازمانقبيل: کاهش هزينه

هاي دولتي، تر سازمانهاي دولتي، ارائه خدمات سريعسازمان پذيريپذيري و مقياسافهاي دولتي، بهبود انعطسازمان
 اي در تصميمات خود داشته باشند. توجه ويژه

گيري در شرايط ييسان تا هاي اين پژوهش اين است که ابزار اندازهدر واقع علت اصلي تحليل پايايي ابزار گردآوري داده
ها ها و مجموعه ديگري از پاسخدهد و اينيه همبستگي ميان يك مجموعه از پاسخي به دست ميچه اندازه نتايج ييسان

جدول مربوط به  .در يك آزمون معادل که به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است، چقدر است
گيري، بيانگر قابليت اعتماد باال نسبت به ابزار ابزار اندازههاي آمارهاي پايايي متغيرهاي پژوهش با توجه به تعداد آيتم

 گيري اين پژوهش است:اندازه
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 اطالعات مربوط به آمارهای پایایي متغيرهای پژوهش (:7)جدول 

 هاتعداد آيتم آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش

 0.916 6 (X1هاي فرآيند حسابداري )ويژگي

 0.909 6 (X2مراحل فرآيند حسابداري )

 AIS (X3) 0.924 6اجزاي 

 0.863 6 (X4هاي دولتي )حسابداري مديريت سازمان

 0.926 6 (X5هاي اطالعات حسابداري )مزاياي سيستم

 30 0.983 پايايي کلي متغيرهاي پژوهش

، پايايي ابزار بررسي دهدشده است، که نشان مي 0.9در اينجا ميانگين آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي پژوهش، بيشتر از 
هاي دولتي، در هاي اطالعات حسابداري در سازمانهاي فرآيند حسابداري بر سيستمعوامل مؤثر بر بررسي تاثير ويژگي

اسميرنوف -هاي پژوهش از آزمون کولموگروفمنظور بررسي نرمال بودن توزيع دادهوضعيت عالي قرار دارد. در ادامه، به
هاي متغيرهاي اسميرنوف را براي شاخص-ذيل اطالعات مربوط به آزمون کولموگروفشده است. جدول استفاده 

 دهد:پژوهش، نشان مي

 (K-S Testاسميرنوف )-آزمون کولموگروف (:8)جدول 
 هاي مربوط به متغيرهاي مدل پژوهشداده آزمون آماري

 96 96 96 96 96 تعداد پاسخ

K-S 3.551 3.076 3.164 3.408 3.164 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

هاي پژوهش، معناداري است يعني اسميرنوف براي داده-شود آزمون کولموگروفهمانگونه که در جدول باال مشاهده مي
ها، از توزيع نرمالي برخوردار هستند. در صدم )برابر با صفر( شده است، بنابراين داده 5کمتر از  P-Valueيا   .Sigمقدار 

منظور بررسي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين هاي آماري در پژوهش حاضر، بهتوجه به پارامتريك بودن آزمونواقع، با 
 شود:برداري ميهاي مستقل، از ضريب همبستگي پيرسون بر اساس متغيرهاي پژوهش بهرهمتغير تابع )وابسته( و متغير

 همبستگي بين متغيرهای پژوهش (:9)جدول 

 هاي پژوهشهمبستگي بين متغير

ي
ژگ

وي
د 
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فر

ي 
ها

ي )
دار
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ح

X
1
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ي 
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م
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)

 

ي 
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ا
A

IS
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يري
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دار
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ان
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ولت
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ها
X
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ي

زايا
م

ي 
ها
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دار

ساب
 ح

ت
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اط

(
X

5
)

 

هاي فرآيند حسابداري ويژگي
(X1) 

 0.778 0.755 0.7900 0.836 1 همبستگي

Sig. 
 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 (X2مراحل فرآيند حسابداري )
 0.721 0.758 0.913 1 0.836 همبستگي

Sig. 0.000 
 

0.000 0.000 0.000 

 AIS (X3)اجزاي 
 0.621 0.838 1 0.913 0.790 همبستگي

Sig. 0.000 0.000 
 

0.000 0.000 

هاي حسابداري مديريت سازمان
 (X4دولتي )

 0.437 1 0.838 0.758 0.755 همبستگي

Sig. 0.000 0.000 0.000 
 

0.000 

هاي اطالعات مزاياي سيستم
 (X5حسابداري )

 1 0.437 0.621 0.721 0.778 همبستگي

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 
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شود، از آنجايي که عالمت ضريب طور که در جدول باال يعني همبستگي بين متغيرهاي پژوهش مشاهده ميهمان
( و حسابداري مديريت X1هاي فرآيند حسابداري )ست، بين متغيرهاي ويژگيهمبستگي، شيب خط رگرسيون ا

هاي اطالعات حسابداري در هاي فرآيند حسابداري بر سيستم( جهت بررسي تاثير ويژگيX4هاي دولتي )سازمان
محاسبه  0.755برابر با  هاهاي دولتي، رابطه مثبت و بسيار معناداري وجود دارد، زيرا ضريب همبستگي بين آنسازمان

( جهت X3) AIS( و اجزاي X5هاي اطالعات حسابداري )شده است. از طرفي ديگر، بين متغيرهاي مزاياي سيستم
هاي دولتي رابطه مثبت و هاي اطالعات حسابداري در سازمانهاي فرآيند حسابداري بر سيستمبررسي تاثير ويژگي

 محاسبه شده است.  0.621ها برابر با ي بين آنمعناداري وجود دارد، زيرا ضريب همبستگ
 

 گيرینتيجهبحث و 
عبارت  حسابداريهاي اطالعات هاي فرآيند حسابداري بر سيستمييي از مهمترين نتايج پژوهش بررسي تاثير ويژگي

هاي فرآيند گياست از اينيه از آنجايي که عالمت ضريب همبستگي، شيب خط رگرسيون است، بين متغيرهاي ويژ
هاي فرآيند حسابداري بر ( جهت بررسي تاثير ويژگيX4هاي دولتي )( و حسابداري مديريت سازمانX1حسابداري )

هاي دولتي، رابطه مثبت و بسيار معناداري وجود دارد، زيرا ضريب همبستگي هاي اطالعات حسابداري در سازمانسيستم
( رابطه X3) AIS( و اجزاي X2به شده است. از طرفي، بين مراحل فرآيند حسابداري )محاس 0.755ها برابر با بين آن

محاسبه شده است. بين متغيرهاي  0.913ها برابر با مثبت و کامالً معناداري وجود دارد، زيرا ضريب همبستگي بين آن
رابطه مثبت و بسيار معناداري وجود دارد،  (X2( و مراحل فرآيند حسابداري )X4هاي دولتي )حسابداري مديريت سازمان

( و X1هاي فرآيند حسابداري )محاسبه شده است. بين متغيرهاي ويژگي 0.758ها برابر با زيرا ضريب همبستگي بين آن
ها ( رابطه مثبت و بسيار معناداري وجود دارد، زيرا ضريب همبستگي بين آنX5هاي اطالعات حسابداري )مزاياي سيستم

( X1هاي فرآيند حسابداري )( و ويژگيX2محاسبه شده است. از طرفي، بين مراحل فرآيند حسابداري ) 0.778برابر با 
محاسبه شده است. بين  0.836ها برابر با رابطه مثبت و کامالً معناداري وجود دارد، زيرا ضريب همبستگي بين آن

( رابطه مثبت و کامالً معناداري وجود دارد، X3) AIS( و اجزاي X4هاي دولتي )زمانمتغيرهاي حسابداري مديريت سا
ها و محاسبه شده است. در واقع با توجه به همبستگي باالي بين متغير 0.838ها برابر با زيرا ضريب همبستگي بين آن

هاي اطالعات حسابداري را به صورت جامعي ي بر سيستمهاي فرآيند حسابدارتوان تاثير ويژگيهاي پژوهش، ميشاخص
هاي دولتي، مشخص نبودن ترين مشيالت پيش روي سازمانيابي نمود زيرا ييي از بزرگ، ارزشبيمه مرکزي در سازمان

ت و هاي سازماني، وظايف و کارکردهاي سيستم حسابداري ديجيتالي است. اين اهداف برگرفته از چشم انداز، ماموريپست
هاي راهبردهاي سازمان است. طراحي ساختار سازماني متناسب با سيستم حسابداري ديجيتالي موجب اثربخشي فعاليت
ها و سازماني و در نتيجه، عرضه خدمات مطلوب و تامين منافع حسابداري سازمان است. تنوع، تيثر و کيفيت فعاليت

دولتي به گونه اي است که وصف عمومي بودن بر ويژگي غير هاي وظايف سيستم حسابداري ديجيتالي براي سازمان
دولتي بودن اين موسسه تفوق پيدا نموده و منجر به اين شده که وسواس و توجه حاکميت نسبت به انجام وظايف آن 

 همسان با اهداف راهبردي باشد.

 

 پيشنهادات برای پژوهش های آتي
اي ارتباط بين مدل بندي شبيه( فازي، به منظور رتبهMCDM) هخصگيري چندشاهاي تصميمتينيكگيري از بهره

 هاي اطالعات حسابداري. هاي فرآيند حسابداري بر سيستمبررسي تاثير ويژگي
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هاي فرآيند حسابداري بر سازي جامع حوزه بررسي تاثير ويژگي( براي مدلOntologyساختن آنتولوژي فازي )
 هاي اطالعات حسابداري.سيستم

ترين ويژه شبيه عصبي مصنوعي و مهمترين و مرتبط(، بهAIهاي هوش مصنوعي )گيري از ساير تينيكهرهب
منظور افزايش غناي محتوايي سيستم مذکور و نيز بهبود فرآيند استنتاج هاي موجود در حوزه هوش مصنوعي، بهالگوريتم

 .هاي اطالعات حسابدارييستمهاي فرآيند حسابداري بر سفازي آن براي بررسي تاثير ويژگي
هاي فرآيند حسابداري سازي کارايي و تاثير ويژگي(، به منظور مدلDEAها )گيري از متدولوژي تحليل پوششي دادهبهره

 هاي اطالعات حسابداري. بر سيستم
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