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بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطالعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان 

 اصفهان )مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان(

 2و محسن پیروی بادی 1دکتر مصطفی طاهری

 مسئول( سندهی)نورانینور ،ا امیدانشگاه پ تیریگروه مد یعلم اتیه ار،یاستاد .1

نور، مرکز  امیدانشگاه پ یمنابع انسان تیریمد شیگرا یدولت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو .2
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تصمیم گیری موفق ، کیفیت سیستم های اطالعاتی، کیفیت اطالعات غیر مالی و کیفیت سیستم واژگان کلیدی: 

 کنترل داخلی

تولیدی استان اصفهان هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطالعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای 

جامعه آماری این مطالعه مدیران است.  علی -یفیتوصو از جهت ماهیت  یکاربرد از نوعبر اساس هدف  قیروش تحقباشد. می

باشد، به استناد جدول مورگان حجم نمونه نفر می 750باشد. تعداد مدیران ارشد در این شرکتها شرکتهای تولیدی استان اصفهان می

سؤال  34شامل  ها در مورد پرسشنامه استانداردداده یابزار گردآورمورد بررسی قرار گرفتند. برآورد و روش تصادفی  ساده  254برابر 

کرونباخ  یآلفا بیمحاسبه ضر قیها از طر آن پایاییو  تیری، کارشناسان مدمتخصصانراهنما و  داپرسشنامه توسط است ییبود که روا

 لیو تحل هیتجز ی. براشد ارائه فرضیه 7 ادبیات و مدل مفهومی اساس بر پژوهش نیشد. در ا دییتأ 7. 0از  شتریب طیهمه شرا یبرا

 یتمام یافته ها( استفاده شد. PLS)با استفاده از نرم افزار  ی( و آمار استنباطSPSS)با استفاده از نرم افزار  یفیداده ها از آمار توص

که صرفاً داشتن سیستم های اطالعاتی حسابداری مؤثر که  نشان داد جینتا کند یم دییرا تا قیها و برازش مناسب مدل تحق هیفرض

کافی نیست و الزم است که سیستمی داشته باشیم که فرآیند آماده سازی و افشای اطالعات مالی و غیرمالی برای ذینفعان را کنترل 

ب از ریسک خطاهای غیرعمدی یا کالهبرداری عمدی، یا به حداقل می کند. سپس می توانیم بگوییم که سیستم کنترل داخلی، اجتنا

رساندن آنرا ممکن می سازد، لذا مدیرانی که تصمیمات موفقیت آمیزی را اتخاذ می کنند متعلق به شرکت هایی با عملکرد غیرمالی 

ابطه بین سیستم های اطالعاتی و بهتر هستند، همچنین کیفیت اطالعات غیرمالی متغیر مهمی است که به عنوان واسطه ای برای ر

 کنترل، و موفقیت کسب و کار عمل می کند.
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 مقدمه .1

 محیط این. دارد وجود تغییر حال در دائما کار و کساااب محیط با ها شااارکت ساااازگاری برای مبرمی نیاز امروزه  

 برای ارزش با مرتبط اطالعات به آن تبدیل به نیاز به منجر که دهد،می قرار حجیم هایداده معرض در را مدیران

 سایر و مدیران زیرا کنندمی ایفا کار و کسب مدیریت در مهمی نقش اطالعاتی هایسیستم. شودمی گیری تصمیم

 یک حال، این با. کنند تولید کیفیت با و مفید اطالعات اطالعاتی های سااایساااتم که هساااتند آن نیازمند ذینفعان

 فرآیند به کمک برای معتبر اطالعات به نیاز هسااتند، مواجه آن با مالی گزارشااگری ذینفعان که ای عمده مشااکل

مالی و  اطالعاتهای انجام شااده در دند دهه اخیر اهمیت (. پژوهش30: 2020، 1اساات )فرازیر گیری تصاامیم

صمیم فرآیند مالی را در غیر هایشاخص از جامع ایمجموعه ست ت ساخته ا سته   همکاران، و 2سیورز) گیری برج

 همکاران، و اساات )کالن شااده برجسااته مطالعه دندین در مالی غیر و مالی اطالعات بودن ( مکمل470: 2013

شولین )1: 2010 ستفاده با (1996( به عنوان مثال  سید نتیجه این به همراه، تلفن هایشرکت از اینمونه از ا  ر

ندن از پس مالی اطالعات که تار بر غیرمالی اطالعات واقع، اسااات. در ارزش دارای غیرمالی اطالعات گنجا  رف

 و حسااابداری هایزمینه در (. تحقیقات67: 2012و همکاران،  3گذارد )کوحنمی تأثیر گیری تصاامیم در مدیران

صمیم ستم انطباق به نیاز گیری ت سابداری اطالعات سی  را اطالعات کنترل و ارتباطات برای سازمانی الزامات با ح

ست رایانه بر مبتنی سیستم یک حسابداری اطالعات سیستم(. 3: 2022و همکاران ، 4مونتیرو) کندمی برجسته  ا

 بر را هاداده که شود می گرفته نظر در سیستمی حسابداری اطالعات سیستم. دهدمی افزایش را سازمان کنترل که

 های جنبه کنترل و مدیریت است وبه حسابداری اطالعات از مهمی کند، منبعمی پردازش و آوری جمع پول حسب

 و 5ساااجادی گفته به(. 4: 2022مونتیرو و همکاران ،) کندمی کمک شااارکت مالی-اقتصاااادی حوزه در موجود

 شوندمی گرفته نظر در مهمی سازمانی هایمکانیسم عنوان به حسابداری اطالعات های( سیستم2008همکاران )

صمیم مدیریت اثربخشی برای که ستم هستند. یک حیاتی هاسازمان در کنترل و گیری ت حسابداری  اطالعات سی

 حسااابداری معمولی هایکنترل با همراه سااازمانی منابع مدیریت و نظارت برای که دهدمی ارائه را مالی اطالعات

ست. ادبیات ضروری شان همچنین ا ستم یک کیفی ویژگی که دهدمی ن سابداری اطالعات سی  در توانمی را ح

ستم یک وجود صورت ساس (. بر36: 2015و همکاران،  6کرد )دیمیتریویچ حفظ مؤثر و سالم داخلی کنترل سی  ا

ستانداردهای ساس باید داخلی کنترل سیستم یک حسابرسی، المللی بین ا شد شرکت هر توسعه برنامه ا  آن به و با

 اطالعات به داخلی کنترل این، بر کند. عالوه کنترل و سازماندهی درستی به را خود های فعالیت کلیه تا کند کمک

                                                           
1 Frazer 

2 Sievers 

3 Cohen 
4 Monteiro 

5 Sajady 

6 Dimitrijevic 
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 و 7کمپبل) کند می منعکس را شااارکت یک تجاری های فعالیت واقعی عملیات که کندمی کمک دقیقی مالی

شان قبلی مطالعات(. 273: 2016 همکاران، ستم کیفیت که دهدمی ن سابداری اطالعات سی ستم کیفیت و ح  سی

 تأثیر تجاری موفقیت و گیریتصااامیم بر نتیجه در و کندمی کمک حساااابداری اطالعات کیفیت به داخلی کنترل

 غیرمستقیم و مستقیم طور به داخلی کنترل سیستم گذارد، همچنین نتایج مطالعات متعدد نشان داده که کیفیتمی

سابداری اطالعات سودمندی طریق از صمیم موفقیت بر ح بنابراین می توان بیان کرد که  .گذارد می تأثیر گیری ت

ستم کیفیت ستقیم تأثیر داخلی کنترل سی ستقیم تأثیر و مالی اطالعات کیفیت بر م صمیم موفقیت بر غیرم  گیریت

 اطالعات های نشان داد که سیستم (1398) درگاهی و راشدی مطالعه (.1228: 2020، 8آکیسیک و )گال .دارد

همکاران  و مونتیرو .دارد مالی گزارشااگری کیفیت بر بساازایی تأثیر داخلی های کنترل اثربخشاای و حسااابداری

 کیفیت به حسااابداری اطالعات ساایسااتم کیفیت هم و داخلی کنترل ساایسااتم کیفیت هم که دریافت (2021)

 مورد غیرمالی اطالعات اخیر، هایساااال در واقع، در .کنند می کمک مالی ساااودمندی نتیجه در و مالی اطالعات

 ،9زبری و احمد)کند تعیین را هاشاارکت موفقیت تواندمی زیرا اساات، گرفته قرار دانشااگاهیان و هاسااازمان توجه

 و اطالعات های انجام شاااده در این زمینه نشاااان داده که تا کنون پژوهشااای اهمیت(. بررسااای480: 2016

ستم ست،  شرکت موفقیت در متغیر این سهم و مالی غیر اطالعات کیفیت برای را کنترل هایسی ارزیابی نکرده ا

 مدلی ارزیابی و توسااعه هدف با مطالعه هدف این با مطالعه این ادبیات، در شااکاف این کردن پر منظور بنابراین به

 هایساایسااتم کیفیت و اطالعات کیفیت به مالی غیر عملکرد نتیجه در و گیریتصاامیم موفقیت اینکه اثبات برای

ستگی مالی غیر اطالعات کیفیت و کنترل شرکت ب ست.  صفهان و همچنین دارد، پرداخته ا ستان ا های تولیدی در ا

تواند نقش مهمی بر موفقیت در کل ایران همه روزه یا اطالعات وسااایعی در ارتباس هساااتند، که این اطالعات می

صمیات مدی صمیماتی اتخاذ کنند که منابع محدود به ت شند، مدیران باید ت شته با شرکت دا ران و در نتیجه موفقیت 

هدر نرفته و محصول را تولید کنند که مورد تقاضای محیط باشد، بنابراین وجود یک سیستم کنترل داخلی و کیفیت 

یریت و تصمیم گیری مدیران را بهبود سیستم اطالعات حسابداری می تواند این مشکالت را تا حد قابل قبولی مد

ستم سی  حداقل به را عمدی تقلب یا عمدی غیر خطاهای خطر تا دهدمی اجازه دیز هر از بیش داخلی کنترل دهد. 

 اطالعات دقیق، مالی گزارشاااگری تا برد کار به شااارکتی هر برای موفقیت با توانمی را داخلی کنترل .برسااااند

کند. با توجه به مطالب بیان شااده اهمیت انجام این پژوهش  تقویت را عملیاتی کارایی و قوانین با انطباق غیرمالی،

 باعث کسب دستاوردهای بیان شده در ادامه خواهد شد:

                                                           
7 Campbell 

8 Gal and Akisik 
9 Ahmad and Zabri 
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 عوامل و مالی غیر اطالعات کیفیت اهمیت زیرا دارد، عمل برای پیامدهایی ادبیات، در شاااکاف کردن پر بر عالوه تحقیق، این 

 .کندمی برجسته وکارکسب رشد و بقا برای را( کنترل و اطالعات هایسیستم کیفیت) آن کنندهتعیین

 بهبود را مالی رغی اطالعات کیفیت کنترل و اطالعات های ساایسااتم کیفیت که دهد می نشااان "اول دساات" مطالعه این نتایج 

 .کندمی های تولیدی استان اصفهان کمکشرکت موفقیت به خود نوبه به این و بخشدمی

 امکان زیرا بلندمدت، در هایشااانفعالیت پایداری و بقا برای یعنی اساات، مهم هاشاارکت برای داخلی کنترل ساایسااتم کیفیت 

 کند.می فراهم را هاشرکت نتایج صحت تحلیل/کنترل

 ارزشی ارتباس و شفافیت به کنترلی و اطالعاتی هایسیستم که کندمی ثابت تجربی طور به که است ای مطالعه اولین مطالعه این 

 .کنندمی کمک تجاری موفقیت به نتیجه در و مالی غیر اطالعات

 

 

 مبانی نظری پژوهش .2

a. :کیفیت سیستم کنترل داخلی 

کنترل داخلی فرایندی اساات که از هیئت مدیره، مدیریت و دیگر افراد واحد تجاری تأثیر می پذیرد. این فرایند باید 

به هدف هایی همچون اثربخشااای و کارایی عملیات، قابلیت اتکای اطمینان معقولی را در خصاااوس دساااتیابی 

سازمان و گروه های کاری با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانون گذار، فراهم  شگری مالی و تطابق فعالیت  گزار

ستورالعمل کنترل داخلی ) (.61: 1398کند  )جبارزاده کنگرلویی و رادی،  سازمان  (1391د سط  شده تو شر  منت

ورس و اوراق بهادار تهران از ساایسااتم کنترل داخلی به عنوان فرآیندی نام برده که به وساایله مدیریت و سااایر ب

 های واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری شود تا از دستیابی به هدف کارکنان طراحی و اجرا می

یات و رعایت قوانین و مقررات مر نانی معقول بدسااات آیدمالی، اثربخشااای و کارایی عمل )قادری و  بوطه، اطمی

های داخلی  دستورالعمل کنترل داخلی، طراحی و استقرار سیستم کنترل 3. بر اساس ماده (74: 1398همکاران، 

ای طراحی، مستقر، اجرا  ستم در هر شرکت باید به گونهیهر شرکت متاثر از اندازه و نوع فعالیت آن است، اما این س

عات و های کنترلی، اطال ی اجزای محیط کنترلی، ارزیابی ریسااک ، فعالیتد که دربرگیرندهو مسااتند سااازی شااو

شد  ستم  . (73: 1398)قادری و همکاران، ارتباطات و نظارت با سی ستقرار  سه دلیل عمده برای ا شگران  پژوه

 :اند کنترل داخلی با کیفیت بیان کرده
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و شاارکت  م تعهدی متاثر از خصااوصاایات صاانعتالاند که کیفیت اق عنوان کرده (2002) ددو و دیچو -1

یفیت سیستم است. واضح است که سیستم کنترل داخلی نیز از جمله اجزای مهم شرکت ها است، لذا ک

 .(74: 1398)قادری و همکاران،  م تعهدی خواهد شدکنترل داخلی باعث افزایش کیفیت اقال

توان  ها می از جمله این هزینه. خواهد شدضعف در کنترل داخلی منجر به ایجاد هزینه برای شرکت ها  -2

شاره کرد سی ا سابر  ستم  لذا مدیران برای کاهش هزینه. به افزایش در هزینه ح سی ها نادار به تقویت 

ش مدیر برای رفع آنها های داخلی منجر به تال کنترل داخلی خواهند بود. همچنین ضاااعف در کنترل

خواهد بود. لذا افزایش کیفیت ساایسااتم کنترل داخلی ش نیز موجب تحمل هزینه خواهد شااد. این تال

 (.2: 2013و همکاران،  10)دنگ باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد

ستم کنترل داخلی می تواند اثرات  -3 سی شرکتصاقتنقایص  شد ادی منفی بر  شته با . افزایش خطر ها دا

شروس،  سی، کاهش در هدایت دقیق مدیران داخلی، کاهش محافظه کاری م سابر اثر منفی بر پاداش ح

 (.768 :2012و همکاران،  11مدیران از جمله این اثرات است )هیوتاش

b. طبقه بندی سیستم های کنترل های داخلی 

صورت های مالی  ستم های کنترلی هستند که بر  سی ستم های کنترل داخلی اداری)عملیاتی(:  اثیر ندارند و به تسی

سودمن ستیابی به اهدافی دون کارایی و  ریت در تمام قسمت دی عملیات و رعایت رویه های مورد نظر مدیمنظور د

سابداری )مالی(: کنترل سیستم های کنترل داخلی ح (.3: 1399ها و دوایر واحد تجاری استقرار می یابند. )خلیفه، 

ابی د  به منظور دستیهایی هستند که مستقیما بر قابلیت اتکای مدارک حسبداری و صورت های مالی اثر گذار هستن

ی قابل اطمینان به اهدافی دون حفاظت از دارایی ها، قابلیت اتکای مدارک حساااابداری و تهیه صاااورت های مال

 (.3: 1399استقرار می یابند )خلیفه، 

c. :کیفیت سیستم اطالعات حسابداری 

استفاده کنندگان، های کیفی مورد نیاز تواند با کیفیت باشد که؛ با ویژگیسیستم های اطالعات حسابداری زمانی می

در راستای تصمیم گیری ارزشمند، جهت دستیابی به اهداف سازمانی تعریف شود و دهار ویژگی کیفی اصلی قابل 

شد )جورج ستم 711: 2013و همکاران،  12فهم بودن، مربوس بودن، قابل اتکاء بودن، منطبق بودن را دارا با سی .)

های اثر بخشااای، کارایی، محرمانگی، صاااادقانه بودن، های اطالعات حساااابداری با کیفیت می بایسااات ویژگی

                                                           
10 . Cheng 
11 . Hoitash 
12 . Gheorghe 
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یکپاردگی، قابلیت دسااترس، منطبق و واقعی بودن را، دارا باشااد. ساایسااتم های اطالعات حسااابداری با کیفیت از 

هایی دون مدیریت سااود، محافظه کاری، به موقع بودن، مربوس بودن، قابل اتکاء بودن، طریق معیارهایی با ویژگی

سیستم های اطالعات حسابداری در 332: 2016و همکاران،  13شود )مورارصت رشد بیان میپایداری و ف (. اگر 

سازمانی و  شاهده فرآیندهای  سودمندی داده ها و اطالعات با افزایش قابلیت م شود، ارتباس و  زمان واقعی به روز 

نابراین یکی از مهمترین (. ب29: 1400منابع مصاارفی بیشااتر افزایش خواهد یافت  )شاایخعلی شاااهی و نخعی، 

معیارهای اثربخشی سیستم های اطالعات حسابداری، کیفیت سیستم های اطالعات حسابداری می باشد. از آنجا 

که کیفیت سیستم های اطالعات حسابداری دارای ابعاد متنوعی است، تعیین اینکه ده جنبه هایی از کیفیت بایستی 

سازمانی در نظر به شکوهی، منظور بهبود عملکرد  ست )یعقوبی و  شود، حیاتی ا ستم 1: 1393گرفته  سی (.یک 

اطالعات حساااابداری با کیفیت می تواند نیازهای کاربران خود را برآورده به خوبی کند و عملکرد کاربران و به تبع 

تا حد  آن سازمان را بهینه سازد. به همین دلیل است که سازمان باید از دنین فناوری و سیستم اطالعات حسابداری

 (.3: 2019؛ 14توان پشتیبانی نماید )مودا و ارلینا

d. :موفقیت تصمیم گیری مدیران 

صد انجام صمیم، آهنگ یا ق صود از ت ست  لح دادن کاری یا ارائه راه مق سئله مطرح و اقدام به انجام کار ا برای م

ویژگی ها، خصوصیت (. کیفیت تصمیم گیری یک شخص متأثر از توانایی ها، 1413: 2013، و همکاران 15)پیک

شناخت، فرآیند  ضاوت کننده و افزون بر آن عوامل بیرونی مانند فرآیند  شخص ق سایر عوامل مربوس به  درونی و 

قضااااوت، محیط، انگیزه ها، بازخورد، عوامل کنترلی و مولفه با اهمیت اطالعات خواهد بود )کامیابی و همکاران، 

شان)106: 1400 شناختی ن صاب  سی  مطالعات علوم اع سا صمیم گیری و ویژگی های آن از ا می دهد فرآیند ت

: 2013، و همکاران ترین فعالیت های شناختی مغز است که در طول زندگی افراد مجبور به انجام آن هستند )پیک

شکل های 1414 صادی از راه های مختلف و به  صمیم گیری اقت (. اطالعات به عنوان یکی از ملزومات فرآیند ت

ن می شود. اطالعات در حوزه تصمیمات اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد؛ دون فقدان اطالعات، تمایل گوناگون تأمی

سرمایه گذاری کاهش می دهد. به طور کلی، تصمیم گیری اقتصادی به دانش، تجربه  سرمایه گذار را در فرآیند  به 

 (.106: 1400و محیط سازمانی بستگی دارد )کامیابی و همکاران، 
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e. مالی: عملکرد غیر 

اشااااره دارد )ساااتوده،  عملکرد غیر مالی به عوامل تعیین کننده از جمله بهره وری، کیفیت، انعطاف پذیری و غیره

د و همکارا، (.عملکرد غیر مالی شااارکت به عنوان مقیاس ایجاد ارزش تعریف می شاااود )مرادزاده فر5: 1400

به عنوان میزان کارا (.70: 1392 فاوت، تعهمچنین عملکرد غیرمالی را  ند یی در کساااب اهداف مت ریف نموده ا

سازمان فقط جنبه های96: 1400)باورصاد و غزلباش،  سیاری از محققان در مورد عملکرد  مالی آن را در نظر  (. ب

ود توانایی در جذب، می گیرند. در صاااورتی که نتایج غیرمالی آن مانند نتایج فرایندی، توساااعه خدمات جدید، بهب

د غیرمالی به اندازه (.عملکر93: 1399ز از اهمیت زیادی برخوردار هستند )حسینی و همکاران، آموزش و توسعه نی

توان در غالب بهره  گیری کارایی و بهره وری داخلی سااازمان می پردازد. عملکرد غیر مالی داخلی سااازمان را می

ضایت  صول، ر شتریوری، کیفیت مح شاهده کم سرعت ارائه خدمات م ه با عملکرد رد. در رابط، انعطاف پذیری و 

زلباش، غیرمالی ساااطح موجودی، گردش نقدینگی و اطالعات عملکردی وظایف مطرح می شاااود )باورصااااد و غ

1400 :96.) 

f. :کیفیت اطالعات غیر مالی 

بساایاری از محققان در مورد عملکرد سااازمان فقط جنبه های مالی آن را در نظر می گیرند. در صااورتی که نتایج 

مانند نتایج فرایندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه نیز از اهمیت زیادی غیرمالی آن 

(.به همین منظور توجه بر عملکرد غیرمالی در کنار عملکرد مالی 93: 1399برخوردار هستند )حسینی و همکاران، 

نه های برنامه از شاخص وفاداری بر تمرکز از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. پژوهش ها نشان می دهد که هزی

ست؛ در حقیقت عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت  شته ا ستقیم قابل توجهی دا عملکرد غیرمالی تأثیر م

(.عملکرد غیرمالی به اندازه گیری کارایی و 2196: 2018و همکاران،  16می گذارد و در بهبود آن نقش دارد )هووا

ازمان می پردازد. عملکرد غیر مالی داخلی ساااازمان را می توان در غالب بهره وری، کیفیت بهره وری داخلی سااا

ضایت  شتریمحصول، ر سطح م شاهده کرد. دررابطه با عملکرد غیرمالی  سرعت ارائه خدمات م ، انعطاف پذیری و 

 (.96 :1400موجودی، گردش نقدینگی و اطالعات عملکردی وظایف مطرح می شود )باورصاد و غزلباش، 
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 جدول پیشینه پژوهش -1جدول

 نویسنده عنوان سال نتیجه

های کنترل )حسابداری دهد که کیفیت اطالعات و سیستمنتایج نشان می 

مالی و  یت اطالعات غیر  تأثیر مساااتقیم بر کیف أثیر تو کنترل داخلی( 

صمیم ستقیم بر موفقیت ت شان میغیرم دهد گیری دارد. نتایج همچنین ن

به عملکرد غیر  به طور مساااتقیم  با کیفیت  الی مکه اطالعات غیرمالی 

گیری طور غیرمسااتقیم از طریق موفقیت تصاامیمکند، بلکه بهکمک نمی

 کند.کمک می

تاثیر سااایساااتم 2022 های بررسااای 

اطالعاتی و اطالعات غیر مالی بر 

 موفقیت شرکت

یرو ت ن و  17مو

 همکاران

س  سابداری مدیریتی راهبردی و ا شان داد ح تراتژیک نتایج پژوهش آنها ن

امر تصااامیم  با هم ارتباطی مثبت و معنادار دارند و مدیران می توانند در

سیستم  گیری از آن استفاده نمایند به طوری که نقش فرهنگ سازمانی و

 های اطالعاتی این رابطه را گسترده تر می سازد.

بین حساااابداری بررسااای رابطه  2021

مدیریتی راهبردی و حساااابداری 

به نقش  جه  با تو یک  اساااتراتژ

ستم های  سی سازمانی و  فرهنگ 

 اطالعاتی

ویاااال و 

 18محمود

ئی، نتایج پژوهش بر اساااس مدل معادالت ساااختاری حداقل مربعات جز 

های ما وجود رابطه مثبت بین شاابکه سااازی حسااابداران مدیریت و یافته

سازی رویکردهای ستراتژیک پیاده  سابداری مدیریت ا کند. یرا اثبات م ح

شود، که تعدیل می های اطالعاتسیستم با این حال، این رابطه با کیفیت

حسااابداری مدیریت  سااازد تا رویکردهایحسااابداران مدیریت را قادر می

 را پیاده سازی کنند.. استراتژیک

حسابداران مدیریت و حسابداری » 2021

نقش ماادیریاات اساااتراتژیااک: 

ستم سی سازمانی و  های فرهنگ 

 اطالعاتی

ید و آل  حد

 صائد

پذیری منفی های ضااعیف، ریسااکدهد که کنترلها نشااان میاین یافته

هااای قوی کننااد یااا برعکس، کنترل)باااال( را افزایش )کاااهش( می

کاهش( را افزایش میریساااک نه ) کاهش میپذیری وارو دهند(. دهند )

یت کنترل داخلی و  2020 بررسااای کیف

ریساااک پذیری و عملکرد بانک 

پرداخت. در این پژوهش با استفاده 

سال های بانکی از  از نمونه ای از 

تأثیر 2017تا  2005ساااال   ،

و  19باااا 

 همکاران
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درصااد از تأثیر کیفیت  43.7تا  22.3تحلیل مساایر نشااان می دهد که 

 کنترل داخلی بر عملکرد آتی از طریق ریسک پذیری است.

سک  کیفیت کنترل داخلی را بر ری

 پذیری و عملکرد آتی

نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان می دهد که فرهنگ  

سازمانی از نظر دند شاخص مانند مشارکت، بی ثباتی، مأموریت و تطبیق 

پذیری بر رابطه بین ساایسااتم اطالعات حسااابداری و عملکرد عملیاتی 

 رایی آنها می گرددتأثیرگذار است و باعث رشد و بهبود کا

نگ  2020 عدیلی فره بررسااای نقش ت

رابطه های سااازمانی بر ساایسااتم 

بین اطالعااات حسااااابااداری و 

های  کت  یاتی شااار عملکرد عمل

 کودک و متوسط در کشور دین

 20وان دانگ

و  هدف تحقیق در حال انجام بررسااای ابعاد فرهنگی مدل ادگار شااااین

سابداری ها با نوآوریارتباس آن سازمانی از های ح ست. فرهنگ  مدیریت ا

 وابعادی مانند سااازگاری بیرونی )سااطحی( شااامل اسااتراتژی، اهداف 

ستم شترک، سی شکل از زبان م سجام درونی مت ها و ابزارهای کنترل و ان

شکیل ها و مجازاتتعریف مرز گروه، پاداش ها و روابط و موقعیت قدرت ت

 شده است..

ی به بررسااای تأثیر انتشاااار نوآور 2019

یت بر  مدیر بداری  های حساااا

 فرهنگ سازمانی

نااخااعاای و 

 21همکاران

ن تایج پژوهش نشاااان داد که عملکرد تصااامیم گیری و عملکرد فرآی د ن

سانی و قابلیت های سی در منابع ان سا سطه ای ا س تجارت نقش وا تم سی

ا ایفا مربوس به قابلیت اجرایی و روابط عملکرد شااارکت ر های اطالعات

شتیبانی در مورد تأثیر میانجیگری می کند. با این وجود بین قابلیت  هیچ پ

ستم اطالعات های شرکت یافت سی ساخت ها و عملکرد   مربوس به زیر

 نشده است

سی تاثیر  2019 ستم برر سی قابلیت های 

با  کت  اطالعات و عملکرد شااار

سطه ای عملکرد  توجه به نقش وا

تصااامیم گیری و عملکرد فرآیند 

شااارکت در  204تجارت در بین 

 کشور ترکه

آیاادیااناار و 

 22همکاران

این پژوهش بر اساااس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری  

ست. داده صیفی ا شی تو ضای داده ها پیمای ستفاده از اع های پژوهش با ا

آوری شد و از آزمون رگرسیون خطی و انجمن حسابداری خبره ایران جمع

های داده Spss24افزار رگرساایون ساالسااله مراتبی و با بکار گیری نرم

بررسی ارتباس حسابداران مدیریت  1400

ستراتژیک  سابداری مدیریت ا و ح

و رابطه آن با فرهنگ سااازمانی و 

 های اطالعاتیسیستم

مسااالمی و 

 همکاران
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سااازی های ما وجود رابطه مثبت بین شاابکهشااد، یافته پژوهش تحلیل

 کند. را اثبات می SMAسازی رویکردهای حسابداران مدیریت و پیاده

از آن اسااات که تصااامیم گیری مبتنی بر اطالعات نتایج پژوهش حاکی 

صمیمی برای حداکثر شده ا  مالی، موجب اتخاذ ت سهامداران  کردن منافع 

ساات؛ اما اگر اطالعات غیر مالی نیز ارائه شااود، ساارمایه گذاران به اتخاذ 

تصمیمات پایداری تمایل پیدا می کنند. در نهایت، انتشار اطالعات مالی و 

صورت  شگری غیر مالی به  شار اطالعات در گزار سنتی نیز تفاوتی با انت

 یکپارده ندارد. 

سی تأثیر اطالعات غیر مالی و  1400 برر

اطالعات گزارشااگری یکپارده بر 

یه  تار سااارما تصااامیم گیری: رف

 گذاری با رویکرد تجربی

بی و  میااا کااا

 همکاران

سازمانی بر رابطه  شان می دهد که فرهنگ  یافته های پژوهش پژوهش ن

حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کودک  اطالعاتبین سیستم 

و متوسااط منطقه ویژه عساالویه نقش تعدیلی دارد؛ بنابراین، اسااتفاده از 

شاااخص فرهنگ سااازمانی نظیر مشااارکت، بی ثباتی، مأموریت و تطبیق 

حسابداری  اطالعاتبر اثرگذاری در رابطه سیستم  عالوهپذیری می تواند 

و عملکرد عملیاتی شاارکت های کودک و متوسااط، در ایجاد نوآوری ها، 

تکنولوژی ها و فناوری های نوظهور مفید باشاااد و باعث تساااهیل ثبت 

 حسابداری شود. اطالعات

نگ  1400 عدیلی فره بررسااای نقش ت

سااازمانی بر رابطه بین ساایسااتم 

بداری و عملکرد حسااا اطالعات ا

عملیاتی شااارکت های کودک و 

 متوسط

 ستوده

های این پژوهش رابطه مثبت بین شااابکه حساااابداری مدیریت و یافته 

شیوه ستراتژیک را اثبات میاجرای  سابداری مدیریت ا کند. با این های ح

های اطالعات رابطه مثبت دارد؛ که حال، این رابطه با کیفیت سااایساااتم

ساااازد تا اقدامات حساااابداری مدیریت را قادر میحساااابداران مدیریت 

 استراتژیک را پیاده سازی کنند.

یات نظری در مورد  1400 بررسااای ادب

سابداری مدیریت  عوامل اعمال ح

استراتژیک و نقشی که حسابداران 

 کنندمدیریت بازی می

لی  خع ی شااا

هی و  شااااا

 نخعی

با بررسااای نتایج تحلیل ها، آزمون فرضااایه ها نشاااان داد که شااابکه  

 شاایوه های حسااابداری اجرایبه طرز معناداری بر  ریتحسااابداران مدی

 مدیریت تاثیر مثبت دارد

مدیریت و اجرای » 1397 بداران  حساااا

شاایوه های حسااابداری مدیریت 

 استراتژیک

منصوری فرد 

 و همتی
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ر قابل های اطالعات حسااابداری، به طوها نشااان داد که ساایسااتمیافته  

 توجهی بر موفقیت بانک تاثیر گذار است.

یل 1400 طه تحل  و اخالقی رهبری راب

 میانجی نقش: شاااغلی اساااترس

 مداریمشتری و شغلی رضایت

رهبری کریم 

نی و  هرا ط

  موسوی

 

 

 (2022مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مونتیرو و همکاران ) -1شکل 

 

g. فرضیه های پژوهش 

 کیفیت سیستم اطالعات حسابداری بر کیفیت اطالعات غیر مالی تاثیر معنی داری دارد. -1

 کنترل داخلی بر کیفیت اطالعات غیر مالی تاثیر معنی داری دارد.کیفیت سیستم  -2

 کیفیت اطالعات غیر مالی بر موفقیت تصمیم گیری تاثیر معنی داری دارد. -3

 کیفیت اطالعات غیر مالی بر عملکرد غیر مالی تاثیر معنی داری دارد. -4

نقش میانجی کیفیت اطالعات غیر مالی  کیفیت سیستم اطالعات حسابداری بر موفقیت تصمیم گیری از طریق -5

 تاثیر معنی داری دارد.
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صمیم گیری از طریق نقش میانجی کیفیت اطالعات غیر مالی تاثیر  -6 ستم کنترل داخلی بر موفقیت ت سی کیفیت 

 معنی داری دارد.

 وفقیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی تاثیر معنی داری داردم -7

 

 روش شناسی پژوهش .3

می باشااد. جامعه آماری،  علی -پیمایشاای -توصاایفیاز نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت  حاضاار روش تحقیق

ست از مجموعه شندعبارت ا شترک با صفت م (. 53: 1395نیا، )حافظ ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک 

صفهان می ستان ا شرکتهای تولیدی ا شد. تعداد مدجامعه آماری این مطالعه مدیران  شرکتها با شد در این  یران ار

 201 میتعداد توانسااات نیبرآورد که از ا 254به اساااتناد جدول مورگان حجم نمونه برابر  باشاااد.نفر می 750

صح صورت  سشنامه را به  س حیپر صادف یگردآور یو قابل برر س یو  به روش ت روش قرار گرفتند. یساده مورد برر

انجام تحقیق فراهم شاااود نیاز به مطالعات گساااترده ای داریم که  گردآوری اطالت اینکه اطالعات مورد نیاز برای

شامل مطالعات کتابخانه ای) مقاالت، منابع اینترنتی، ترجمه متون( و روش میدانی برای گردآوری داده های حاصل 

ست.ابزار گردآوری اطالعات شده ا ستفاده  شده ا ضر  از روش های گفته  شد، که در پژوهش حا سشنامه می با  از پر

ساانجیده می باشااد، که  مورد اسااتفاده قرار  (2022مونتیرو و همکاران ) این تحقیق پرسااش  نامه اسااتاندارد

متغیر اصلی به همراه مولفه هایشان می باشد.   5سوال برای سنجش  34گرفت.پرسشنامه پژوهش حاضر شامل 

ساس طیف  سواالت بر ا سمتی لیکرت و از  5این  ستا ط "خیلی زیاد"تا  "خیلی کم"ق ست. در این را شده ا راحی 

ستاد  برای تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر از روایی صوری که به استناد نظرات صاحبنظران رشته مدیریت )ا

راهنما( صاااورت میگیرد و روایی همگرا )روایی همگرا به این معنا اسااات که آیا دو ابزاری را که برای اندازه گیری 

ها یا معرفهای  گی قوی دارند؟ (و روایی واگرا) منظور از روایی واگرا این است که آیتممفهوم به کار برده ایم همبست

مربوس به یک متغیر فقط همان متغیر را بسنجد( استفاده شد.ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی 

ست سش نامه ها شهای اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پر ستفاده . ازمتداولترین رو روش های آماری مورد ا

 است. PLSمعادالت ساختاری,آزمون کالموگروف، تکنیک حداقل مربعات جزئی 
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 یافته های پژوهش .4

سن  لیاز قب یشناخت تی. در بخش اول آمار جمعباشدی م یو آمار استنباط یفیشامل دو بخش آمار توص بخش نیا

 زین یقرار گرفته و در بخش آمار اسااتنباط ی( مورد بررسااSPSSبا اسااتفاده از نرم افزار ) التیو تحصاا تیو جنساا

 شده است. فتهقرار گر لی( مورد تحلPLSپژوهش با استفاده از نرم افزار ) اتیفرض

a.  یافته های توصیفی 

 را  یشااناخت تیجمع یها افتهیا سااتفاده شااد. ، SPSS 25افزار  ، از نرم یشااناخت تیجمع یها داده لیتحل یبرا

 .دهدی م نشان

 جدول آمار توصیفی -2جدول

 درصد فراوانی داده های هر طبقه فراوانی هر طبقه متغیرها

 0.90 181 مرد جنسیت

 0.10 20 زن

 80.6 162 متاهل  تاهل

 19.4 39 مجرد

 15.9 32 پلمید تحصیالت

 23.4 47 فوق دیپلم

 34.3 69 لیسانس

 24.9 50 سانسیل فوق

 1.5 3 دکتری

 11.9 24 30کمتر از  سن

 37.3 75  سال  40تا  30
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 38.3 77 سال 50تا  40

 50بیشاااتر از 

 سال 

25 12.4 

 0.07 14 سال 5کمتر از  سابقه

 23.9 48 سال 10تا5 

 45.8 92 15تا11 

 23.4 47 سال بیشتر 15 

 100 201  کل
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b. یافته های استنباطی و بررسی فرضیه های پژوهش 

و نرم افزار مورد نظر، ابتدا باید به بررساای وضااعیت  جهت تجزیه و تحلیل فرضاایات پژوهش و انتخاب نوع آزمون

شماره ) -توزیع متغیرها پرداخت. برای این منظور از آزمون کولموگروف ست ،جدول  شده ا ستفاده  سمیرنوف ا ( 3ا

 نتایج آزمون ارائه شده است. 

 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش -کلموگروف آزمون -3جدول 

 نتیجه سطح معناداری متغیر

 غیرنرمال 0.000 کیفیت سیستم اطالعات حسابداری

 غیرنرمال 0.000 کیفیت سیستم کنترل داخلی

 غیرنرمال 0.000 کیفیت اطالعات غیر مالی

 غیرنرمال 0.000 موفقیت تصمیم گیری مدیران

 غیرنرمال 0.000 عملکرد غیر مالی

 05/0از مقدار خطا تمامی متغیرها کمتر سااطح معناداری برای مشااخص شااده که  فوق تحلیل نتایج به توجه با

 هایروش از باید اساااتنباطی آمار برای بنابراینباشاااد. مینرمال غیر ها دارای توزیع نتیجه داده درباشاااد. می

 شود استفادهاز روش حداقل مربعات جزئی  باید ساختاری معادالت های از روش استفاده برای و ناپارامتریک

 

 آزمون مدل درونی یا مدل معادالت ساختاری 2.4.2
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 مدل پژوهش در حالت معناداری -2شکل 

شان می2شکل ) ساختاری را در حالت معناداری ن  ضریب)  tدر حالت معنی داری باید ارزشدهد. ( نتایج معادالت 

شتر( داری معنی حالت در مسیر شد ۹۶/۱ مقدار از بی شد. در متغیرها یا فرضیات پژوهش  بین رابطه تا با معنی دار با

و متغیر مورد  متغیرهابدست آمده لذا رابطه بین  ۹۶/۱بیشتر از مقدار  رابطه بین متغیرهابرای  tصورتیکه که ارزش 

 است.. نظر معنی دار بوده

https://pnmktk.science-journals.ir/


 کارهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و نشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                        371تا   342، صفحه: از 1401زمستان  ، 4شماره ، 3جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

                                                                                              اهری و پیروی بادیط                                                   بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطالعاتی بر تصمیم گیری موفق ... 

 
358 

 

 

 مدل پژوهش در حالت استاندارد -3شکل 

ستاندارد نشان مینتایج معادالت ساختاری را در  ستاندارد بارهای عاملی نشان داده می شوددهد. حالت ا  . در حالت ا

ست. در حقیقت  شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر مکنون ا سیر بیان کننده وجود رابطه علی خطی و  ضریب م

گانه مشاهده می همان ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که ما در مدل های ساده تر رگرسیون ساده و دند

ست 1+ تا -1 بین عددی کردیم.  شان ، شوند صفر با برابر اگر که ا دهنده ی نبود رابطه ی علی خطی بین دو  ن

 متغیر پنهان است.

 . برازش مدل2.4.3

اساات که با  (GOF) ( معرفی شااده اساات، مالک کلی برازش2005برای برازش توسااط تنن هاوس و همکاران )

R شود.به صورت زیر محاسبه می محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و 2
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𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 

شاخص شاخص نیز همانند  صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک های برازش مدل لیزرل عمل میاین  کند و بین 

 به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. 

 

 متغیرهای تحقیق 2Rو  Cummunality دارمق -5 جدول

 Cummunality 2R متغیر

 0.234 0.331 عملکرد غیر مالی

 0.328 0.434 موفقیت تصمیم گیری مدیران

 0.353 0.443 کیفیت اطالعات غیر مالی

 - 0.416 کیفیت سیستم اطالعات حسابداری

 - 0.403 کیفیت سیستم کنترل داخلی

 0.305 0.405 میانگین

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 = √0/305 × 0/405 = 0/351 

شان از توان  351/0، مقدار 5برای مدل پژوهش مطابق با جدول  GOFمقدار  ست که ن سبه گردیده ا  خوبمحا

 زای مدل دارد.بینی متغیر مکنون درونمدل در پیش

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات .5

ستان  فرضیه اول: کیفیت سیستم اطالعات بر کیفیت اطالعات غیر مالی در شرکتهای تولیدی ا

 تاثیر معنی داری دارد. اصفهان
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نتایج حاصل از آزمون معادالت ساختاری برای بررسی تاثیر کیفیت سیستم اطالعات بر کیفیت اطالعات غیر مالی 

کسب شده، در  96/1ت آمد، که این مقدار بیشتر از حد بحرانی ( بدس2.986نشان داد که مقدار معناداری برابر با )

ستاندارد نیز برابر با  ) بدست آمده که نشان  (0.203نتیجه فرضیه اول تایید شده است. مقدار بار عاملی در حالت ا

ستقیم می ستم اطالعات بر کیفیت اطالعات غیر مالی مثبت و در جهت م سی شد، می دهد که تاثیر کیفیت  زیرا با

سیستم اطالعات حسابداری مجموعه ای است که در هر سازمان وظیفه تولید باشد.  ضریب بدست آمده مثبت می

ستفاده در تصمیم گیری ها را به عهده دارد. این اطالعات باید به  گونه خاصی از اطالعات مورد نیاز مدیریت برای ا

گیری های مدیران و سااایر تصاامیم گیرندگان مورد  نحوی پردازش گردد که بتواند به عنوان مبنایی در تصاامیم

به همین منظور توجه بر عملکرد غیرمالی در کنار عملکرد مالی از اهمیت باالیی برخوردار ، استفاده متقابل قرار گیرد

بوده اساات. پژوهش ها نشااان می دهد که هزینه های برنامه از شاااخص وفاداری بر تمرکز عملکرد غیرمالی تأثیر 

قابل توجهی داشته است؛ در حقیقت عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت می گذارد و در بهبود آن مستقیم 

ضیه با مطالعاتنقش دارد سلمی و همکاران ) . نتایج این فر سوی، (1400م  ،(1400) رهبری کریم طهرانی و مو

ئد 2021مود )ویل و مح ،(2022مونتیرو و همکاران )،  (1397غالمی جمکرانی و هادیلو ) ( حدید و آل صاااا

 مطابقت دارد.( 2020وان دانگ ) ،(2021)

  عیتساار برای آن تیفیاز ک وبا دقت آماده گردد  یرمالیاطالعات غپیشاانهاد می شااود برای اینکه 

، مدیران در شاارکتهای تولیدی اسااتان حاصاال شااود نانیاطم یمال یصااورت ها جادیا در ندیفرآ

 یآماده سااز ندیفرآ عیتسار جهتخودکار داده  یجمع آورتالش کنند بر مواردی دون   اصافهان

 یاطالعات سااتمیساای، اسااتفاده از گزارشااات مال تیفیبهبود ک جهت پردازش داده به، اطالعات

سابدار شگر ندیفرآ ی و بهبودکپاردگی جهت یح ی و مالی تمرکز و برنامه رمالیاطالعات غ یگزار

 باشند.ریزی درستی داشته 

شرکتهای تولیدی  ستم کنترل داخلی بر کیفیت اطالعات غیر مالی در  سی ضیه دوم: کیفیت  فر

 تاثیر معنی داری دارد. اصفهاناستان 

ستم کنترل داخلی بر کیفیت اطالعات غیر  سی سی تاثیر کیفیت  ساختاری برای برر صل از آزمون معادالت  نتایج حا

شان داد که مقدار معناداری برابر شتر از حد بحرانی 7.485با ) مالی ن ست آمد، که این مقدار بی سب  96/1( بد ک

ستاندارد نیز برابر با  ) ست. مقدار بار عاملی در حالت ا شده ا بدست آمده  (0.464شده، در نتیجه فرضیه دوم تایید 

ستم کنترل داخلی بر کیفیت اطالعات غیر مالی مثبت و در جهت  سی شان می دهد که تاثیر کیفیت  ستقیم که ن م

ضریب بدست آمده مثبت میمی شد، زیرا  ستورالعمل کنترل داخلی )با شد. د سازمان  (1391با سط  شده تو شر  منت

بورس و اوراق بهادار تهران از ساایسااتم کنترل داخلی به عنوان فرآیندی نام برده که به وساایله مدیریت و سااایر 
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 حد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگریهای وا شود تا از دستیابی به هدف کارکنان طراحی و اجرا می

ساایسااتم کنترل .مالی، اثربخشاای و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اطمینانی معقول بدساات آید

استفاده از قوانین  داخلی، سیستمی پویا است که انواع خطرها و انحراف از سیاست ها و رویه ها را پوشش می دهد

سخ ٔەمختلف کنترل داخلی، بیان کنند و الگوهای شفافیت اطالعات مالی مسئولیت پا گویی مدیران در قبال اعتبار و 

منتشرشده شان است. نیاز به سیستم کنترل داخلی اثربخش به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از سیستم مدیریت کارا، 

ست که انواع خطرات و انحراف از سیاست سیستم کنترل داخلی، سیستمی پویا ا مورد توجه جدی قرار گرفته است.

ها و رویه ها را پوشش می دهد. از آنجا که سیستم های کنترل داخلی تحت طراحی و نظارت مدیران است، طراحی 

منصوری  . نتایج این فرضیه با مطالعاتو ارزیابی سیستم های کنترل داخلی مؤثر برای مدیریت اهمیت حیاتی دارد

مونتیرو و  ،(1397غالمی جمکرانی و هااادیلو ) ،(1399ویاادی و محماادی )، تج(1400فرد و همتی )

 مطابقت دارد. ( 2015آنگادینی ) ،(2020با  و همکاران ) ،(2021حدید و آل صائد ) ،(2022همکاران)

  ،شد ستم های کنترل داخلی هر ده باالتر با سی سابداری و  ستم های اطالعاتی ح سی از آنجا که کیفیت 

پایایی و شفافیت اطالعات غیرمالی هم باالتر خواهد بود، لذا پیشنهاد می شود مدیران شرکتهای تولیدی 

لی زمینه را در ساایسااتم کنترل داخ تیفیکباال بردن  با تمرکز و تالش برای نظارت بر اصاافهاناسااتان 

و خلق مؤثر  جادیای، تحقق اهداف و مقاصااد تجار، شاارکت یاتیعمل یو اثربخشاا ییکاراجهت بهبود 

 ی فراهم کنند.تجار یها و روشها تیها، فعال اتیعمل

 

فرضیه سوم: کیفیت اطالعات غیر مالی بر موفقیت تصمیم گیری مدیران در شرکتهای تولیدی 

 تاثیر معنی داری دارد. اصفهاناستان 

صمیم گیری  سی تاثیر کیفیت اطالعات غیر مالی بر موفقیت ت ساختاری برای برر صل از آزمون معادالت  نتایج حا

 96/1( بدساات آمد، که این مقدار بیشااتر از حد بحرانی 15.678مدیران نشااان داد که مقدار معناداری برابر با )

بدست  (0.573است. مقدار بار عاملی در حالت استاندارد نیز برابر با  ) کسب شده، در نتیجه فرضیه سوم تایید شده

آمده که نشاااان می دهد که تاثیر کیفیت اطالعات غیر مالی بر موفقیت تصااامیم گیری مدیران مثبت و در جهت 

ستقیم می ست آمده مثبت میم ضریب بد شد، زیرا  شد. با صمیم گیری همهبا ی گزینه های موجود برای یک در ت

نتخاب خاس مورد بررساای قرار می گیرد و یکی پس از دیگری از میان برداشااته می شااود و در نهایت فرد یک ا

می گزیند.  بر مشااخص راهکارهای یا و ها گزینه از ی معین و یا یک راهکار خاس را از میان مجموعه ایگزینه

رخ می دهد؛ و یکی از پیچیده ترین و این فرایند هر دند ثانیه به صاااورت هشااایار یا نیمه هشااایار در ذهن آدمی 

از آنجایی که مهمترین وظیفه یک مدیر گرفتن تصاامیمات مختلف در ، دشااوارترین فرایندهای ذهن آدمی اساات
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سازمان ها قرار داده، تنها  سیار متغیر در مقابل  شرایط ناپایدار رقابتی، محیط ب ست، در عصری که  شرایط متفاوت ا

سازمان و ست.  عاملی که می تواند  شتن اطالعات مؤثر وکارآمد ا شرایط موفق کند دا مدیران را در مواجهه با این 

ستم های اطالعاتی می توانند  سی شد.  ستراتژیک می با ضایی و ا شرایط اقت صمیم گیری در  اطالعاتی که الزمه ت

، (1400ابی و همکاران )کامی .نتایج این فرضیه با مطالعاتدنین اطالعاتی را در اختیار مدیران و کاربران قرار دهند

حافظی ، ( 1396) کریمی ،(1397غالمی جمکرانی و هادیلو ) ،(1400منصوری فرد و همتی )، ( 1400ستوده )

یدینر و  ،(2022مونتیرو و همکاران ) ،(1393بزاززاده ) ،(1393و همکاران ) حاجی جباری ،(1394بیرگانی ) آ

 مطابقت دارد.(2019همکاران )

  ستان شرکتهای تولیدی ا صفهانبه مدیران  صورتی که دارای  ا شود، اطالعات غیرمالی در  تاکید می 

کیفیت کافی باشند باعث می شوند که مدیران تجارت تصمیمات موفقیت آمیزی را اتخاذ کنند، همچنین 

سند.و در  شی عملیاتی به حداکثر بر ست که کارایی و اثربخ شده به این کمک کرده ا صمیمات اتخاذ  ت

 اشند.نهایت تعیین کننده موفقیت شرکت ب

 

  ،شرکت ها نمی گردد؛ برای این منظور سبب موفقیت  شتن به اطالعات غیرمالی به تنهایی  سی دا ستر د

به  یرمالیاطالعات غدقت  این نوع اطالعات باید در فرآیند تصاامیم گیری مدیران لحاش شااوند،درا که

 گردد. یمرا شامل  موفق ماتیاتخاذ تصم یتمام اطالعات الزم براو کند یکمک م یریگ میتصم

فرضیییه چهارم: کیفیت اطالعات غیر مالی بر عملکرد غیر مالی در شییرکتهای تولیدی اسییتان 

 تاثیر معنی داری دارد. اصفهان

شان  سی تاثیر کیفیت اطالعات غیر مالی بر عملکرد غیر مالی ن ساختاری برای برر صل از آزمون معادالت  نتایج حا

کسااب شااده، در  96/1بدساات آمد، که این مقدار بیشااتر از حد بحرانی ( 3.458داد که مقدار معناداری برابر با )

ستاندارد نیز برابر با  ) ست. مقدار بار عاملی در حالت ا شده ا ضیه دهارم تایید  ست آمده که  (0.227نتیجه فر بد

را باشااد، زینشااان می دهد که تاثیر کیفیت اطالعات غیر مالی بر عملکرد غیر مالی مثبت و در جهت مسااتقیم می

شد.  ضریب بدست آمده مثبت می سیستم اطالعاتی مرتبط با ارزیابی کاربر با کیفیت اطالعات به عنوان یک متغیر 

اطالعات نشان دهنده یک منبع با ارزش شرکت ،از تناسب اطالعات به دست آمده با نیازهای کاربر تعریف می شود

کیفیت  .قتصاااادی درون ساااازمان تأثیر منفی بگذارداسااات. کیفیت این منبع می تواند بر نتایج اجتماعی و / یا ا

ادبیات به اطالعات به عنوان داده هایی مربوس  .اطالعات را می توان به عنوان یک ساختار دند بعدی مشاهده کرد

شاره می کند صر ا ضافی غیر مالی در کمترین  .و مخت شای اطالعات ا ست. اف سازگار ا دقیق ، به موقع ، کامل و 

خود، به استفاده کنندگان تلقین می کند که این واحد اقتصادی نسبت به فعالیت های خود پاسخگو حالت اثربخشی 
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سرمایه گذار بهتر تتمیم بالقوه خود  شود،  ست؛ همچنین زمانی که اطالعات مالی و غیر مالی در کنار یکدیگر افشا  ا

این اطالعات غیر مالی از شاااخص های را تجزیه و تحلیل و از عواقب ناخواسااته آن جلوگیری می کند؛ عالوه بر 

. اصلی عملکرد مالی واحد اقتصادی در آینده است که امکان پیش بینی عملکرد مالی را به سرمایه گذاران می دهد

غالمی جمکرانی و  ،(1400منصااوری فرد و همتی ) ،(1400کامیابی و همکاران ) نتایج این فرضاایه با مطالعات

 مطابقت دارد.(  2019آیدینر و همکاران ) ،(2022اران )مونتیرو و همک ،(1397هادیلو)

  ستان شرکتهای تولیدی ا صفهانبه مدیران  شتری خود   ا شود بیش از پیش خدمات م صیه می  تو

و همچنین شاارایط کار خود را بهبود دهند، صاارفنظر از اینکه کارمندان در ده جایگاه شااغلی قرار 

دارند.از طرفی عملکرد خود از لحاش مسااائولیت اجتماعی  را نیز باید پررنگ تر کنند، درا که این 

داشااته باشااد و در سااطح باال انجام گیرد برای  اطالعات غیرمالی در صااورتی که کیفیت باالیی

تصااامیم گیری مهم خواهد بود و موفقیت آنرا تعیین خواهد کرد، البته با در نظر گرفتن این نکته 

که کیفیت اطالعات غیرمالی فقط در صورتی برای موفقیت کسب و کار مهم خواهد بود که برای 

 رار گیردکمک کردن به اتخاذ تصمیمات بهتر مورد استفاده ق

 

صمیم گیری از طریق نقش میانجی کیفیت  ستم اطالعات بر موفقیت ت سی ضیه پنجم: کیفیت  فر

 تاثیر معنی داری دارد. اصفهاناطالعات غیر مالی در شرکتهای تولیدی استان 

کسب شد و دون این مقدار بیشتر از  856/2 برابر با ینشان داد که مقدار معنادار یمعادالت ساختار یلتحل یجنتا

ست، همچنین  96/1عدد  شده ا شده در نتیجه این فرضیه تایید  ستاندارد  یبضرکسب  بدست آمده که  116/0ا

نشان می دهد کیفیت سیستم اطالعات بر موفقیت تصمیم گیری از طریق نقش میانجی کیفیت اطالعات غیر مالی 

سیستم های اطالعاتی نقش مهمی در زندگی سازمانی  معنی داری دارد.تاثیر  اصفهاندر شرکتهای تولیدی استان 

ستم  سی ست. در بکارگیری  شگرفی نموده ا سب وکار، تجارت و مدیریت را ددار دگرگونی  شته و دنیای ک نوین دا

ر الزم های اطالعاتی، مدیران بیش از پیش باید از اثرات ناشی از سیستم ها به سازمان و افراد آگاهی داشته و تدابی

ستی با آنها بوجود آورند شد  ،را جهت همزی ستند که زمینه های ر ستم هایی ه سی ستم های اطالعاتی کارآمد  سی

اقتصادی جتماعی جامعه خود را فرآهم آورده و آن را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار داده و پایه های اعتماد به خود را 

 ،(1400مسلمی و همکاران ) .نتایج این فرضیه با مطالعاتدبر مبنای اطالعات صحیح و درست پی ریزی می نماین

سوی، ( 1400کامیابی و همکاران ) غالمی ،  (1399تجویدی و محمدی ) ،( 1400) رهبری کریم طهرانی و مو

هادیلو ) گانی ) ،( 1396) کریمی( 1397جمکرانی و  باری ،(1394حافظی بیر کاران ) حاجی ج  ،(1393و هم
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ئد )، (2021ویل و محمود ) ،( 2022مونتیرو و همکاران ) ،( 1393بزاززاده ) وان  ،( 2021حدید و آل صاااا

 مطابقت دارد.(  2018پوسپیتاواتی و سوسانتو ) ،( 2019آیدینر و همکاران ) ،(2020دانگ)

  سط آنها  دیمف یزمان یاطالعات یها ستمیساز آنجا که شده تو و قدرتمند خواهند بود که اطالعات ارائه 

در خودکار داده  یجمع آور، لذا باید از ردیمورد اساااتفاده قرار گ یریگ میتصااام ندیبه طور موثر در فرآ

ستای سر را سان یمال یصورت ها جادیا ندیفرآ عیت ضعف ان ستفادهدر پردازش داده  یو غلبه بر نقاس   ا

شود گردد. شنهاد می  س یپلتفرم مدیران،همچنین پی ستر ساز یرا با د سبب نبه اطالعات فراهم  د که 

 استفاده از آن گردد. لیتسه

 سابدار یاطالعات ستمیس ستم شرکت ی ح صمیمات مؤثر و کارآمد عمل کند وهیش کیبه  ی بای ، تا ت

شها/روندها در انجام کسب و کار در بلندمدت،  شده درباره عملیات های آینده بر مبنای بهترین رو اتخاذ 

 به بهبود عملکرد کمک کند.

 

 

صمیم گیری از طریق نقش میانجی  ستم کنترل داخلی بر موفقیت ت سی شم: کیفیت  ش ضیه  فر

 تاثیر معنی داری دارد. اصفهانکیفیت اطالعات غیر مالی در مدیران شرکتهای تولیدی استان 

از  کسب شد و دون این مقدار بیشتر 664/6 برابر با ینشان داد که مقدار معنادار یمعادالت ساختار یلتحل یجنتا

ست، همچنین  96/1عدد  شده ا شده در نتیجه این فرضیه تایید  ستاندارد  یبضرکسب  بدست آمده که  266/0ا

نشان می دهد کیفیت سیستم کنترل داخلی بر موفقیت تصمیم گیری از طریق نقش میانجی کیفیت اطالعات غیر 

ستان  ستفاده کنندگان برای تصمیم ب .تاثیر معنی داری دارد اصفهانمالی در مدیران شرکتهای تولیدی ا سیاری از ا

گیری آگاهانه نیاز به اطالعات غیر مالی از جمله اطالعات اقتصااادی، اجتماعی و زیساات محیطی با شااکل ارائه 

انتشار اطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی واحد اقتصادی در کنار هم ، متفاوت از گزارشگری سنتی دارند

ا باعث کاهش برخی مشکالت ناشی از گزارشگری مالی سنتی می شود، موجب افزایش و به صورت منسجم، نه تنه

اعتبار و خوشنامی آن واحد اقتصادی و مجموعه مدیریتی و نیز موجب کاهش خطرات اخالقی می شود و در نهایت، 

شود سرمایه منجر می  تصمیم گیری، به طور کلی، با صرف نظر از نوع ، به سهولت در تأمین مالی و کاهش هزینه 

ضعیت حال و آیند ستی از و صمیم گیران به اطالعات اتکاپذیر و مربوس نیاز دارند تا درک در شرکت برای خود  ٔەت

ترسیم کنند. جستجو و پردازش دنین اطالعاتی در منابع گزارشگری مالی سنتی فرآیندی بسیار زمان بر ا ست که 

ر این ممکن اسااات اطالعات به دسااات آمده از دند منبع به طور معمول با دقت کمی انجام می شاااود. عالوه ب
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نتایج این فرضیه اطالعاتی با یکدیگر در تضاد و تعارض باشد که این امر تصمیم گیری را با مشکل مواجه می کند 

سوی، ( 1400ستوده )، ( 1400کامیابی و همکاران ) با مطالعات تجویدی  ،( 1400) رهبری کریم طهرانی و مو

حاجی  ،(1394حافظی بیرگانی ) ،( 1396) کریمی، ( 1397غالمی جمکرانی و هادیلو ) ، (9139و محمدی )

آیدینر  ،( 2020با  و همکاران ) ،( 2022مونتیرو و همکاران ) ،( 1393ده )بزاززا ،(1393و همکاران ) جباری

 مطابقت دارد.( 2015آنگادینی ) ،(2018پوسپیتاواتی و سوسانتو ) ،( 2019و همکاران )

  ی کارآمد برای آماده کردن کنترل داخل سااتمیساابرای دسااتیابی به  شاارکتپیشاانهاد می شااود

مقررات، دسااتورالعمل  ن،یاز تمام مقررات الزم )همچون قوان ،تیفیبا ک ی و غیر مالیاطالعات مال

همچنین در کند. یروی( پیکنترل داخل تیفیدرباره ک گریمرتبط د اتیها، اساااتانداردها و نشااار

سرمایه گذاری ها، جایگزین ها یا گزینه های مختلفی مد نظر قرار  شده درباره  صمیمات اتخاذ  ت

 اه حل را انتخاب نمایددهد که شرکت را قادر سازد بهترین ر

ستان  شرکتهای تولیدی ا صمیم گیری بر عملکرد غیر مالی در  ضیه هفتم: موفقیت ت صفهانفر  ا

 تاثیر معنی داری دارد. 

شان داد  صمیم گیری بر عملکرد غیر مالی ن سی تاثیر موفقیت ت ساختاری برای برر صل از آزمون معادالت  نتایج حا

شتر از حد بحرانی 4.849که مقدار معناداری برابر با ) ست آمد، که این مقدار بی شده، در نتیجه  96/1( بد سب  ک

ستاندارد نیز برابر با  ) ست. مقدار بار عاملی در حالت ا شده ا شان می  (0.316فرضیه هفتم تایید  بدست آمده که ن

ستقیم می صمیم گیری بر عملکرد غیر مالی مثبت و در جهت م شد، زیرا دهد که تاثیر موفقیت ت ست با ضریب بد

شد.  آمده مثبت می ست عات غیرمالیاطالبا شرکت ا سعه آینده  تری  عات مربوستواند اطال که می درباره روند تو

گذاران فراهم کند در نقطه مقابل، اطالعات غیر مالی نیز بدون اطالعات مالی  جهت تصاامیم گیری برای ساارمایه

ی، تنها اطالعاتی در رابطه با برنامه ها و دشاام اندازهای ناقص و گمراه کننده تلقی می شااود. اگر بنگاهی اقتصاااد

آتی خود در قالب اطالعات غیر مالی افشااا کند و از ارائه اطالعات مالی صاارف نظر کند، ساارمایه گذاران و دیگر 

شرکت  شم اندازهای  ساختن برنامه ها و د شرکت را در برآورده  ستفاده کنندگان این اطالعات نمی توانند توان  ا

جند امروزه شرکت ها به دالیل مختلف از لحاش اهداف غیر مالی با یکدیگر مقایسه می شوند؛ بنابراین اطالعات بسن

سنتی اطالعات مالی و غیر مالی در  ساده و  شار  ضر نقش حیاتی ایدا می کند؛ با این حال انت غیر مالی در حال حا

جمله تضاد و تعارضات اطالعات، تبیین نشدن رابطه گری مالی سنتی از کنار یکدیگر تمام معایب مربوس به گزارش

شکل  ست برای تأمین نیازهای اطالعاتی  ارائهبین اطالعات و توجه به  اطالعات را رفع نمی کند؛ بنابراین بدیهی ا

ستفاده کنندگان باید از اطالعات غیر مالی نیز به گون ستفاده کرد ٔەا ضیه با مطالعاتخاس ا کامیابی و  ،نتایج این فر

 ،(1394حافظی بیرگانی ) ،( 1396) کریمی ،( 1400) رهبری کریم طهرانی و موساااوی ،( 1400همکاران )
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 ،( 2021حدید و آل صائد ) ،( 2022مونتیرو و همکاران ) ،( 1393بزاززاده ) ،(1393و همکاران ) حاجی جباری

 مطابقت دارد.(  2019آیدینر و همکاران )

  ،پیشاانهاد می شااود برای اینکه تصاامیمات اتخاذ شااده مدیران بتوانند  مزایایی را از لحاش عملیات ها

 تاکید و تمرکز الزم را داشته باشند:مدیریت و عملکرد بدست آورد، بر موارد زیر 

 گروه های ذینفع مختلف را فراهم کنند.-ابزارهای سنجش مختلف برای برآورده سازی انتظارات طرفین 

 .تالش در جهت بهبود رضایت مشتریان 

   افزایش نرخ کارمندان خود 

 . افزایش نرخ حفظ مشتریان خود 

 . تالش در جهت موفقیت عملکرد )غیرمالی( شرکت 

 

 پیشنهادات پژوهشی  .5.1

 شهای تحلیلی کیفی ستفاده از رو شهای آتی ا شنهاد -برای انجام پژوه ضوع پی سی مو کمّی جهت برر

 میشود. 

 شنهاد می شهای آتی پی شرکت هایی با شود  برای انجام پژوه ضر به  شنهاد می کنیم که مطالعه حا پی

 اندازه های مختلف گسترش داده شود.

  به نقش سااایر متغیرها که می تواند بر تصاامیم گیری  شااود پیشاانهاد میبرای انجام پژوهشااهای آتی

مدیران تاثیر داشته باشد پرداخته شود از جمله: استقالل در تصمیم گیری، نوع ساختار سازمان، و حمایت 

 از تصمیم گیری های مدیران.

 ه پرداخته شود پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به روش مصاحبه و تحلیل های کیفی در این زمین

و مدل های جدیدی در حوزه موفقیت در تصمیم گیرها بواسطه سیستم های اطالعات مالی و غیر مالی 

 پرداخته شود.

 صلی گردآوری داده شنامه به منزله ابزار ا س سخگو از محدودیت ذاتی پر ها در انتقال مفاهیم مورد نظر پا

 برخوردار است.
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 شته باشند و مسئوالنه به  یکاف ینگر شتنیپرسشنامه خو کردن لیافراد ممکن است در هنگام تکم ندا

 .دهد یرا کاهش م جیدقت نتا یامر تا حددود نیها پاسخ ندهند که ا هیگو

  به لحاش حوزه های حساس مالی در شرکت ها، معموال در پاسخگویی مدیران مالی، تردید هایی احساس

 می شد.

 

 

 منابع

(. بررسااای تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق 1400)باورصااااد، بلقیس. و غزلباش، ح.  .1

-107(. 2)20نوآوری )مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر(. مجله علوم و فنون دریایی، 

94. 

ضا. ) .2 سنجش عملکرد در 1393بزاززاده، حمیدر ساس منعیارهای غیرمالی  صمیم گیری مدیران بر ا (. ت

 . 1-22(؛ 4)18ن محیطی. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، شرایط عدم اطمینا

(. بررسی نقش اطالعات حسابداری مدیریت در سیستم کنترل 1399تجویدی، الناز و محمدی، سحر. ) .3

 .1-16(؛ 46) 13مدیریت؛  حسابداری علمی مدیریت در شرکت های بزر  تولیدی در ایران. نشریه

سعید و راد .4 سر. )جبارزاده کنگرلویی،  شرکتی با . (1398ی، یا شفافیت  سی تأثیر توانایی مدیریت بر  برر

گری ضااعف کنترل های داخلی در شاارکت های پذیرفته شااده در بورس اوراق بهادار تأکید بر اثر تعدیل

 .55-80(؛ 1)11تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 

(. بررسی تأثیر قابلیت پردازش 1391حاجی جباری، رامین؛ یزدانی، سهراب و داداشی خاس، اسماعیل. ) .5

سوی  صلنامه فرا شاهین بناب. ف سازمانی مجتمع فوالد  سابداری بر عملکرد  ستم های اطالعاتی ح سی

 .125-148(؛ 23)6مدیریت، 

شهرام. ) .6 صمیم 1394حافظی بیرگانی،  سابداری بر فرآیند ت ستم اطالعاتی ح سی سی تأثیرگذاری  (. برر

خیز کت خدمات ترابری و پشااتیبانی نفت و شاارکت ملی مناطق نفتگیری مدیران )مطالعه موردی: شاار

 .1-15جنوب(. اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان، 
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(. تأثیر توسعه سرمایه انسانی بر عملکرد مالی 1399حسینی، سیدصمد، نیکخواه، یونس، کرمی، اژدر. ) .7

یق عملکرد نوآوری و عملیاتی، دو فصاالنامه جامعه شااناساای کسااب وکارهای کودک و متوسااط از طر

 .93-114(؛ 1)9اقتصادی و توسعه، 

(. بررساای نقش کنترل های داخلی بر بهبود تصاامیم گیری مدیران. فصاالنامه 1399خلیفه، فاطمه. ) .8

 .1-8(؛ 2)2پژوهش های علوم مدیریت، 

(. بررساای نقش تعدیلی فرهنگ سااازمانی بر رابطه بین ساایسااتم اطالعات 1400سااتوده، ماشاااءا . ) .9

شرکت های کودک و متوسط  شرکت های منطقه ویژه (حسابداری و عملکرد عملیاتی  مطالعه موردی: 

 .137-154(؛ 66)5عسلویه(. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 

. حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک:  (1400. )، کریمنخعی، سمیه و  شیخعلی شاهی .10

فصاالنامه رویکردهای پژوهشاای نوین در مدیریت و نقش فرهنگ سااازمانی و ساایسااتم های اطالعاتی. 

 .24-37، حسابداری

سیستم های اطالعات حسابداری بر موفقیت بانک (. تأثیر 1400موسوی م. ) رهبری کریم طهرانی م؛ .11

-129(؛ 61)5ها. فصاالنامه علمی تخصااصاای رویکردهای پژوهشاای نوین در مدیریت و حسااابداری. 

111.   

(. بررسی معیارهای مالی و غیرمالی مؤثر بر کیفیت 1397غالمی جمکرانی، رضا و هادیلو، علی اصغر. ) .12

ده از تکنیک دیمتل فازی )مطالعه موردی در دیوان اطالعات در سااایساااتم های اطالعاتی با اساااتفا

 .131-157(؛ 70)18محاسبات کشور(. دانش حسابرسی، 

(. تأثیر اطالعات غیر مالی و 1400کامیابی، یحیی؛ محساانی ملکی رسااتاقی، بهرام و جوادی نیا، امیر. ) .13

بی. فصلنامه مدیریت اطالعات گزارشگری یکپارده بر تصمیم گیری: رفتار سرمایه گذاری با رویکرد تجر

 .99-124(؛ 2)9دارایی و تأمین مالی. 

صمیم گیری مدیران. 1396کریمی، راحله. ) .14 سابداری در فرآیند ت ستم اطالعات ح سی سی تاثیر  (. برر

 .  1-15اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، همدان، 

ابطه نوع و حجم تامین مالی با عملکرد عملیاتی. پژوهش های (. ر1392مرادزاده فرد، م. و همکاران. ) .15

 .69-101(؛ 19)5حسابداری مالی و حسابرسی، 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87%20%d8%b4%db%8c%d8%ae%d8%b9%d9%84%db%8c%20%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.magiran.com/author/%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%86%d8%ae%d8%b9%db%8c
https://www.magiran.com/author/%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%86%d8%ae%d8%b9%db%8c
https://www.magiran.com/magazine/1576
https://www.magiran.com/magazine/1576
https://www.magiran.com/magazine/1576


 کارهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و نشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                        371تا   342، صفحه: از 1401زمستان  ، 4شماره ، 3جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

                                                                                              اهری و پیروی بادیط                                                   بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطالعاتی بر تصمیم گیری موفق ... 

 
369 

 

(. بررسی ارتباس حسابداران مدیریت و 1400. )میرسمیعی، سیدفخر الدینمسلمی، آذر؛ آهنچی، مهسا و  .16

ستم سی سازمانی و  ستراتژیک و رابطه آن با فرهنگ  سابداری مدیریت ا رویکردهای های اطالعاتی. ح

 .1-14(؛ 76، )پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

(. بررسی تأثیرتوانایی مدیریت بر کیفیت سود 1394منصورفر،غالمرضا. دیار، حمزه. حسین پور. وحید. ) .17

 .37-54(؛ 1)7شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 

ها براساااس تی شاارکت(. ارتقای سااطح اثربخشاای معیارهای رقاب1400نخعی، کریم. و همکاران. ) .18

یافته. تصمیم و تئوری راف توسعههای درختهای حسابداری مدیریت استراتژیک از طریق تحلیلتکنیک

 . 127-168(؛ 1)11های تجربی حسابداری، نشریه علمی پژوهش

سازمانی. فصلنامه رویکردهای  فرهنگ بر مدیریت حسابداری های نوآوری (. تأثیر1399نخعی، کریم. ) .19

 .110-120(؛ 45)4ی نوین در مدیریت و حسابداری. پژوهش

شکوهی، جواد. ) .20 ستم های اطالعاتی بر عملکرد 1393یعقوبی، نورمحمد و  سی سی تاثیر کیفیت  (. برر

 .1-18سازمانی. همایش بین المللی مدیریت، تهران، 
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