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 ی اطالعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریتها سیستم تأثیربررسی 
 

 دکتر محمد نظری پور

 چکیده

شناسایی عوامل مرتبط با سیستم اطالعاتی یک ساامما  و   دنبال  بهاین پژوهش 

ابداری مدیریت با این عوامل است. همچنین ایان  همچنین تبیین میزا  سامگاری حس

کاه ییاا بابتیات ساامگاری حساابداری      است تشخیص این نکته  دنبال  بهپژوهش 

 ؟نه باشد یا مؤثر ،بینی میزا  اثربخشی حسابداری مدیریت تواند در پیش مدیریت می

برای یمماو  ساامگاری    .است یی تولیدی ایرانها شرکتاین پژوهش  جامعۀ یماری

ها ام تجزیه و تحتیل عامتی اکتشافی و برای یممو  روابط مفروض بین  ختی سامهدا

حادابل مربعااج جز ای     الگاوی ام تجزیه و تحتیل همبستگی و  ،یالگویهای سامه

ی اطالعاتی محار   ها سیستمپذیری  نتایج پژوهش نشا  داد که انعطافاستفاده شد. 

یید. همچناین طبا     می حساب بهمناسبی برای بابتیت سامگاری حسابداری مدیریت 

و بابتیت ی اطالعاتی ها سیستمیکپارچگی بین  داری معنا رابطۀ مستقیم ،نتایج پژوهش

 یماده  عمال  باه های اضافی  سامگاری حسابداری مدیریت یافت نشد. تجزیه و تحتیل

ی ها سیستمبین یکپارچگی  ۀی اطالعاتی بر رابطها سیستمپذیری  نشا  داد که انعطاف

تی و بابتیت سامگاری حسابداری مدیریت اثر تعدیتی دارد. همچناین نتاایج   اطالعا

 نیمااب  یفا و تعاامالج   ها ارمشهایی همچو  دانش مشتر ،  مؤلفهاهمیت  ،پژوهش
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نهایت نتاایج پاژوهش    برار داد. در تأکیدی اطالعاتی را مورد ها سیستمو  نفعا  ذی

اطالعاج مربوط، بابتیت سامگاری  مداوم ۀتوانایی سیستم در ارا  ۀواسط هنشا  داد ب

که این  شده تیریمدتواند باعث افزایش اثربخشی حسابداری  حسابداری مدیریت می

 مورد با تئوری حسابداری مدیریت سامگار است.

اثربخشی حساابداری   ،ی اطالعاتی، بابتیت سامگاری حسابداری مدیریتها سیستم کلیدی: های واژه

 .دانش مشتر  ،مدیریت

 مقدمه

کلیشدی   مفیشد بشه     ارائش  االعاشا    ،در یش  سشازمان   5هرچند نقشش حسشابداری مشدیریت   

دهد در صور  اشد  سشازراری بشا ف شای      مدیریت است، اما شواهدی  جود دارد که نشان می

منفشی بشر املکشرد سشازمان دواهشد       تأثیرمثبت بلکه  تأثیر تنها نهپیرامونی، این نوع از حسابداری 

متناسش  بشا تیییراتشی کشه در ششرایل دادلشی          ،7البش  تئشوری اضت شایی   داشت. در همین راستا، 

 بشه های حسابداری مدیریت نیش  رشر ری    آید، تکامل در ر یه می  جود بهدارجی ی  سازمان 

ا لشین کشاربر    نشوان ا بشه  (5392هافسشتد )  ،(. بشرای مثشال  7152،   همکشاران  مِلنیش  رسد ) می نظر

ششنادتی   مدیریت، تعش نمود اوامل اضتصادی، تکنولوژیکی   جامعشه  ۀتئوری اضت ایی در حوز

توانشد   بنابراین، تیییرا  در حسابداری مدیریت می ؛مدنظر ضرار دهددر تد ین   تنظیم بودجه را 

یییشرا  در  ناشی از اواملی همچون: تیییرا  در نحشوه   ششد  رضابشت در بازارهشای جهشانی، ت     

تکنولوژی تولید، پیشرفت در تکنولوژی االعاا ، تیییرا  در املکشرد سشازمانی، تیییشرا  در    

ی مشدیران ارششد، تیییشرا  در ضشوانین   مقشررا       هشا  حمایشت سادتار سازمانی، تیییرا  در نوع 

 (.7159، 9مکارانفُلِرتون   هی سازمانی باشد )ها استراتژید لتی   تیییرا  در 

بششا محشیل پیرامشونی دششود سشازرار ششوند )ضابلیششت      هشا  سشازمان ر د  انتظشار مششی  کشه  همچنشان 

(، این انتظار در مورد حسابداری مدیریت نی  مصداق دارد. ضابلیت سشازراری ممکشن   2سازراری

، سشهامداران جدیشد،   1حشوزۀ حسشابداری  ی کشافی در  هشا  مهار است از اواملی همچون: فقدان 
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پنش      اِسشکی پذیرد ) تأثیرمدیران   کارکنان  مابین فیز تیییرا    فقدان تعامع  سازنده ترس ا

یاد  ،تیییرا  تسهیلگران انوان به 2( ررچه در حالت سنتی از امکانا  محاسباتی7119، 9یری اجَ

تشوان ششاهد اسشتحکا      مشی  8ی االعاشاتی یکاارچشه  ها سیستمکارریری  هب صور  درشود، اما  می

 .(5981الاهری، ) های حسابداری مدیریت بود تکنولوژیکی   ثبا  ر یه

تشری در فراینشد تیییشرا      توانند نقشش سشازنده   ی االعااتی میها سیستمی ها  یژریبردی از 

تشری اسشتفاده    کیفیشت ی االعاشاتی با هشا  سیسشتم یی کشه از  هشا  سشازمان در  ،ایفاء نمایند. برای مثشال 

ریشری   ی اندازهها سیستمتوان از  راحتی می هریری، ب های اندازه پایین بودن ه ینه   اسط هشود ب می

یابی بر مبنای فعالیت استفاده نمشود. همچنشین کیفیشت   ضابلیشت دسترسشی       تری مثل ه ینه پیشرفته

، 3کشا الوز    ایتنشر  دارنشد )  ی حسابداری مدیریت جدیدها سیستم  در توسع بس ایی تأثیرها  داده

ی االعاشاتی هشم در حمایشت   هشم در ممانعشت از  ضشوع       ها سیستمرسد نقش  نظر می ه(. ب7112

زیر مطرح نمود:  شرح بهاین پژ هش را  سؤالتوان  بر این اساس میباشد.  انکار غیرضابلتیییرا  

 رذار است؟تأثیرابلیت سازراری حسابداری مدیریت یی از سیستم االعااتی بر ضها  یژریچه 

شناسایی اوامل مرتبل بشا سیسشتم االعاشاتی یش  سشازمان   همچنشین        دنبال  بهاین پژ هش 

تبیین میش ان سشازراری حسشابداری مشدیریت بشا ایشن اوامشل اسشت. هشدن دیگشر ایشن پشژ هش             

اثربخششی حسشابداری   بینشی میش ان    ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت بشر پشیش   تأثیرتشخیص 

  یی در زمینها را  نظری. این پژ هش به سهم دود تعش دواهد نمود تا به لحاظ استمدیریت 

بشردارد. در ابتشدا تشعش     51نوآ ری حسابداری مدیریت   همچنین سیستم االعاشاتی حسشابداری  

 هیلی االعااتی که ممکشن اسشت بااشس تسش    ها سیستمدسته از اوامل مرتبل با  دواهد شد تا آن

سشا  بشر ضابلیشت سشازراری حسشابداری       .دوتیییرا  حسشابداری مشدیریت ششوند، شناسشایی شش     

هشای   ی  مفهو  زیربنایی در فراینشد انجشا  تیییشرا   ز  در ر یشه     انوان بهکه اموماً -مدیریت 

نهایششت، ارتبششان بششین ضابلیششت  تمرکشش  دواهششد شششد. در -شششود حسششابداری مششدیریت شششنادته مششی
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مشدیریت   اثربخششی حسشابداری مشدیریت مشورد مطالعشه   بررسشی ضشرار         سازراری حسابداری 

 دواهد ررفت.

 سیستم اطالعاتی یکپارچه و حسابداری مدیریت

پششتیبان   ،57بنشدی  اف ار بودجشه    نر  55ری ی منابع سازمانی هایی همچون سیستم برنامهراهکار

(. سیسشتم  5983 مششایی،  حیشدرپور   فشر   آینشد )  حساب مشی  همناسبی برای حسابداری مدیریت ب

های سازمانی را یکاارچه نموده   امکان دسترسی آسان   سشریع   داده ،ری ی منابع سازمانی برنامه

بااشس توانمنشدی حسشابداری     دشود  نوبش   بشه نمایشد. ایشن امشل     های املیاتی را فشراهم مشی   به داده

(. همچنشین  5338کشوپر   کشاپلن،   بون دواهد شد )ضابل استفاده   مر ارائ  االعاا مدیریت در 

کشه هشدن   دانست ری ی منابع سازمانی را نوای سیستم االعااتی یکاارچه  توان سیستم برنامه می

 (.5939 بهبودی،اصلی آن بهبود   تسریع فرایندهای دادلی کس    کار ی  سازمان است )

رردد. در اکثریت  بر می 5331  ی مرتبل با سیستم االعااتی یکاارچه به دهها پژ هشآغاز 

   59رذاری سیستم االعاشاتی یکاارچشه برحسش   اکشنش بشازار سشها       تأثیر ۀنحو ها پژ هشاین 

(. امشا  7152 ،52نیش   آچِشت، دانکِشر   پَشت   املکرد سازمانی مورد مطالعه   بررسی ضرار ررفت )

بشین سیسشتم االعاشاتی یکاارچشه بشا حسشابداری         ، رابطها پژ هشبردی دیگر از   موروع مطالع

 ،ی صور  ررفته، اغلش  ها پژ هش(. الب  نتایج 7113، 51مِن   کین چَپمدیریت   کنترل بود )

را    ، نتشایج پشژ هش   نقطش  مقابشل  (. در 7111، 52  موریتسِشن  دِهشو بشود )  59الرفه فوق ی   رابط

نشان داد که ممکن اسشت ارتبشان بشین سیسشتم االعاشاتی یکاارچشه   حسشابداری         (7112) 58ر د

ی دود بشوده  ها سیستمتدریجی ضادر به تنظیم مجدد  الور بهد الرفه باشد. زیرا کاربران  ،مدیریت

 َرنِشر  زمانی منجر به  ضوع تیییرا  رسترده شود. به ااتقاد  ۀتواند در الی ی  د ر می   این امر

ریش ی منشابع    مسشتل   تنظشیم مجشدد سیسشتم برنامشه      ،53اصعحا  پ  از اجرا (7155  همکاران )

 کشدهای  ضطعشه )بشا مشاژ ل اصشلی     ا لیش  مشرتبل  ی هشا  سیسشتم سازمانی با هدن انطباق با املکرد 
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در صششور  اسششتفاده از سیسششتم االعاششاتی یکاارچششه،   شششده( حسششابداری اسششت.   نویسششی برنامششه

ی حسابداری مشدیریت  ها تکنی بر  داری معنا تأثیرری ی منابع سازمانی  کارریری سیستم برنامه هب

معتقدنششد کششه   (7112را    ر د )(. در مقابششل، 7119یششری، اپنشش    جَ  اِسششکینخواهششد داشششت ) 

هشای حسشابداری    ریش ی منشابع سشازمانی بااشس ثبشا    پایشداری ر یشه        کارریری سیستم برنامه هب

 مدیریت دواهد شد.

هشای پشردازش،    شگرن آن بشر ششیوه   ا تأثیررغم پیدایش سیستم االعااتی یکاارچه    الی

کماکشان بشه اسشتفاده از     هشا  ششرکت نششان داد کشه    (7117) 71لِند   مشالمی  رَرنهای پژ هش  یافته

یی همچشون کشار    هشا  تکنی در صور  استفاده از  75ادتصاصی ای رستره صفحهاف ار   یا  نر 

افش اری   هشای نشر    زیشرا برنامشه   ؛دهنشد  ادامشه مشی   79یابی بر مبنشای فعالیشت     ه ینه 77امتیازی متوازن

هشا   ر ارششگری مشورد نیشاز از      الذکر به لحاظ توانایی در انجا  تج یه   تحلیشل  وقادتصاصی ف

ریش ی منشابع    (. سیسشتم برنامشه  7117لِند   مالمی،  رَرنبا یی بردوردار هستند ) کاراییانعطان   

رهشای جدیشد ماننشد    اف ا اسشتفاده از نشر    ۀی صشور  ررفتشه در نحشو   ها پیشرفت   اسط هسازمانی ب

 از لحظشه  هشر  تواند می است، متصل سر ی  به کاربر که زمانی )یعنی تا 72ررا سر ی معماری 

های تج یشه   تحلیشل کسش        ی صور  ررفته در شیوهها پیشرفتکند(    آن استفاده سر ی 

 محش   بشه اصشلی بشاضی اسشت:     سؤالهمچنان  ،هرحال بهمدا   در حال تکامل بوده است.  ،71کار

رذاری آن بر ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت تأثیر ۀنص  سیستم االعااتی یکاارچه، نحو

هشای فعلشی حسشابداری     تواند موجبا  تیییر ر یشه  اندازه این سیستم می چه تاچگونه است )یعنی 

کشه تشا چشه    اسشت  نهایت این پژ هش به دنبال تششخیص ایشن نکتشه     مدیریت را فراهم نماید(؟ در

 تواند بااس پیشرفت   یا پسرفت حسابداری مدیریت شود. یستم االعااتی میاندازه ی  س
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 ها تدوین فرضیه

  صشنایع مختلش     هشا  شرکتاواملی همچون مربون بودن   نگرش متفا    نرنگ شد کم

بااشس تششدید اعضشه بشه ایجشاد تیییشر در حسشابداری         ،هشای حسشابداری مشدیریت مشدرن     به ر یه

یی همچون: ها تئوری ،تحول در حسابداری مدیریت تیییر   أت. منشمدیریت   نوآ ری شده اس

 78  تئشوری ششبکه کنششگران    72انگشاری اجتمشاای   ، تئوری سازه79تئوری اضت ایی، تئوری نهادی

 (.7152،   همکاران مِلنی ) است

ده، بلکشه در  ی  هشدن بشرای ایشن پشژ هش محسشوب نشش       انوان بهتمرک  بر دود تیییرا  

یش  ررفیشت مهشم     انشوان  بشه شود به توانایی ایجاد تیییرا  )ضابلیت سازراری(  اوض تعش می

ضابلیت سازراری که دارای مفهومی فراتشر از دیشدراه سشنتی     ۀتوجه شود. در این پژ هش از  اژ

در مورد تیییشرا  اسشت، اسشتفاده دواهشد ششد )یعنشی از موضعیشت الش  بشه موضعیشت ب رفشتن(.            

تحقش    دنبال  بههمخوانی دارد، بدین معنی که  73ضابلیت سازراری با تئوری تناس  ۀین  اژهمچن

 (.5381آ تلی، ) استی  هدن داص 

توانشد   مشی  مدیریت حدی اسشت کشه   ،در این پژ هش منظور از ضابلیت سازراری حسابداری

اری مشدیریت بشا هشدن سشازراری بشا محشیل       های حسابد انجا  تیییرا  مدا   در ر یه موجبا 

مقششررا    یششا تصششمیما     اسششط هکششه بشش نمایششد. بششرای مثششال، در مششواضعی  را فششراهم 91سششازمانی

یشابی بشر مبنشای فعالیشت   یشا       تصشمیم بشه اسشتفاده از ر ش ه ینشه     هشا  سشازمان استراتژی  جدیشد،  

ابلیشت سشازراری   ریرنشد، ایشن سشط  ض    های کلیدی ارافی در ارزیشابی املکردششان مشی    شادص

ایشن حالشت   نمایشد.  رونشه تیییشرا  را مششخص     حد د اینتواند  میکه  استحسابداری مدیریت 

یی کشه بتواننشد دشود را بشا ششرایل        هشا  ششرکت آیشد، زیشرا    حسشاب  بشه تواند نوای توانمندی  می

 های جدید  ف  دهند، از ضابلیت سازراری با یی بردوردار دواهند بود. موضعیت
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 ری سیستم اطالعاتیپذی انعطاف

حساب  هپذیری یکی از ارکان اساسی زیرسادت تکنولوژی االعااتی ی  سازمان ب انعطان

پششذیری زیرسششادت تکنولششوژی االعاششاتی یشش   انعطششان (5338پششور  ) دا ِنآیششد. از دیششد  مششی

اشاتی از ضابلیشت  ز    همچنین بایشد زیرسشادت تکنولشوژی االع    است.توانمندی  یژه تلقی شده 

سازراری با شرایل جدید بازار بردوردار باشد. زیرسادت تکنولوژی االعاشاتی ششامل    منظور به

. اسشت د  بخش زیرسادت تکنولوژی االعااتی فنی   زیرسادت تکنولوژی االعاشاتی انسشانی   

های متصل    اف ارها   داده زیرسادت تکنولوژی االعااتی فنی شامل ارتباالا ، کامایوترها، نر 

کنشد   یکاارچه است که امکان دسترسی سریع   بد ن زحمت به هررونه االعاا  را فشراهم مشی  

(. زیرسادت تکنولوژی االعااتی انسانی اشاره به مهار  انسشانی  5339آر    همکاران،  راک)

ار سششازمانی دارد ، دانششش، تعهششد، ارزش، هنجششار   سششادت  95  سششازمانی، تخصششص، شایسششتگی 

پشذیری سیسشتم االعاشاتی را     انعطشان  (7119رِبشا ِر   ششوبِر )  . بشه ااتقشاد   (7159، 97مشین  رانگ)

تعریش  نمشود.    92پشذیری بشرای تیییشر      انعطشان  99پذیری برای اسشتفاده  توان برحس  انعطان می

ای از ال اما  فرایندی اششاره دارد کشه بشد ن نیشاز بشه تیییشر        اده به دامنهپذیری برای استف انعطان

ای کشه   پذیری برای تیییر به درجه امده در سیستم االعااتی ضابل تحق  است. در مقابل، انعطان

، 91  ششوبِر رِبشا ِر  تواند در آینده از سوی کارشناسان تیییشر نمایشد، اششاره دارد )    ی  سیستم می

7119.) 

ریش ی منشابع    ی االعااتی جدیشد همچشون سیسشتم برنامشه    ها سیستمیکاارچگی  یژری اصلی 

. از دیشد  است 92است. بارزترین  یژری یکاارچگی مفهو  بان  االعااتی ی  بُعدی 99سازمانی

بااشس بهبشود    98ای متشدا ل  یکاشارچگی برحسش  معمشاری پایگشاه داده     (7113مِشن   کشین )   چَپ

فراهم نمودن امکشان بشر ز چهشار  یژرشی: تعمیشر، ششفافیت دادلشی، ششفافیت            اسط هاملکرد ب

 93اَدلِشر   بشوری   . چهار  یژری فوق که برررفته از نتایج پشژ هش  استپذیری  دارجی   انعطان

اهند شد. تعمیر بشه مشوضعیتی اششاره دارد کشه     های مدیریتی دو بوده، بااس تقویت کنترل (5339)
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تواند ابهاما  موجود در سیستم را با هدن اجتناب از بر ز توض  در فراینشد، رش ارش    کاربر می

کشه   تواند از الری  سیستم االعااتی یکاارچه تقویت شود، البتشه در صشورتی   نماید. این حالت می

یشا امکشان اسشتفاده از االعاشا  در مواضشع      امکان انجا  بردشی از اصشعحا  بشه کشاربران داده       

کشه  زیشرا   اسشت . ایشن  یژرشی مطلشوب    (7113مِن   کشین،   )چَپرر ری برای آنان فراهم شود 

را ر ارش نمایند. همچنین این  یژرشی ج ئشی    نشده بینی پیشتوانند شرایل  راحتی می هکاربران ب

باید متناس   ،ها  یژریهای کاربری    صعحا  مرتبل با رابلاکه ، زیرا استپذیری  از انعطان

از ایشن  یژرشی    یکاارچش  االعاشاتی  (. سیسشتم  5339اَدلِر   بوری ، با نیاز کاربران صور  ریرد )

از الریش  حش  انتخشاب محشد د را بشه کشاربران        هشا  بشازنگری بردشی   ۀ، زیرا اجشاز کند میحمایت 

پشذیری بشرای    پذیری، انعطان (. در این پژ هش منظور از انعطان7113مِن   کین،  چَپدهد ) می

، امشا  اسشت پذیری برای تیییر از اهمیشت بشا یی بردشوردار     . انعطاناستاستفاده   نه برای تیییر 

 ،ل انجشا  اسشت  تیییرا  مورد نیاز در حسابداری مشدیریت کشه از الریش  کشاربران ضابش       شامل هم

بشرای  -کارشناسشان سیسشتم االعاشاتی      شود. بردی از تیییرا  ممکن است مسشتل   مدادلش   نمی

پذیری در تسهیل فرایند انجا   باشد. با توجه به اهمیت انعطان -ری ی مجدد از الری  برنامه ،مثال

 شود: زیر تد ین می شرح بهتیییرا ، فرریه ا ل 

  رابطش  ،م االعااتی   ضابلیشت سشازراری حسشابداری مشدیریت    پذیری سیست : بین انعطان5فرری  

 .مثبتی  جود دارد

 یکپارچگی سیستم اطالعاتی

د مین  یژری ی  الرح توانمند، ششفافیت دادلشی اسشت. ایشن  یژرشی بشه توانشایی سیسشتم         

سیسشتم کنترلشی،     اندازی ی  پایگاه معتبر کشه بتوانشد از الریش  توسشع     االعااتی یکاارچه در راه

  تفصیلی در مورد امورا  دادلی سازمان را در ادتیار کاربران دود ضشرار دهشد، اششاره    االعاا

یکاشارچگی االعاشا  بااشس ضابلیشت درک   تششخیص       ،(. بنابراین7113مِن   کین،  چَپدارد )
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بششین  فراینششدها   همچنششین یکاششارچگی مششدیریتی از الریشش  استانداردسششازی   بششازتعری  تششوازن  

 (7119ی )ریش اپنش    جَ   اِسشکی ، اشع ه  بشه (. 7117بِرِتشا،  شفافیت دادلی   دارجی دواهشد ششد )  

همکششاری بششین بخشششی   کششاررر هی را مششورد تشششوی  ضششرار دادنششد، زیششرا معتقدنششد کششه سیسششتم  

هشای محلشی،    را بشه دشر   از پایگشاه    هشا  ششرکت  ری ی منابع سازمانی چنشد بخششی بشوده      برنامه

مشدیران   حسشابداران مشدیریت بشرای     کشه  کنشد   ای   سنتی ترغی    همچنین پیشنهاد مشی   ریفه

باید موضعیت دود را ارتقاء دهنشد.   ،های ر ارشگری جاری های موجود در ر یه تشخیص رع 

قدنشد کشه سیسشتم االعاشاتی یکاارچشه رشمن حمایشت از        معت (7113مِشن   کشین )   چَشپ همچنشین  

دشود اضشدا  بشه الراحشی   استانداردسشازی        تواند از الری  فراینشد یکاارچش   شفافیت دارجی، می

بشر اهشدان     را دهد که بتوانند اثشرا  اضشداما  دشود     نموده   به کاربران این اجازه را ها تعش

سیستم االعااتی یکاارچه امکشان   ،اهه ااتقاد آنمشاهده نمایند. همچنین ب تر ب رگی ها استراتژی

نمایشد. امکشان برضشراری تعامشل      ی مختل  را فراهم میها مکانبرضراری تعامل بین افراد مستقر در 

 اسشت نوآ ری است، مهشم    انتشار دانش که  زم  اسط  بهی مختل  ها مکانبین افراد مستقر در 

 (.7113مِن   کین،  چَپ)

دشاص، امکشان ارائشه   تولیشد      ۀی مختل  برای انجا  یش  پشر ژ  ها بخشمشارکت افراد از 

 اسشاس  بشر (. 5989 نشادری دهکشردی   شناسشا،   نمایشد )  تر را فراهم مشی  های ضویراهکارها    ایده

د از الری  تقویت توان چند بخشی می رر هاستد ل فوق، مشارکت حسابداران مدیریت در ی  

هرچه بیشتر شفافیت دادلی   دارجی بااس شناسایی نقان رع  سیستم حسابداری مدیریت   

هششای  ز  بششرای بهبششود آن شششود. حسششابداران مششدیریت زمششانی بششه نششوآ ری ر ی   راهکارارائششه 

 کار بااس آ رند که تعامل بیشتری با کاربران االعاا  حسابداری مدیریت داشته باشند. این می

 ۀهای متنشوع در حشوز   درک هرچه بهتر کاربران از سوی حسابداران مدیریت   سا  ابداع ر یه

(. سیستم االعاشاتی یکاارچشه در جایگشاهی اسشت     7111اِم لی، حسابداری مدیریت دواهد شد )
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تشوان فررشیه د     یبه موارد فوق م توجه بایی شود. ها فرصتکه بتواند بااس دل    تسریع چنین 

 :زیر تد ین نمود صور  بهرا 

مثبتشی    رابط ،: بین یکاارچگی سیستم االعااتی   ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت7فرری  

 . جود دارد

 21دانش مشترک

ی االعااتی   مشدیران رشر ری   ها سیستمحس  ضابلیت سازراری، تعامل بین کارشناسان  بر

یابشد   نیش  تیییشر مشی    هایششان   یژرشی الور مدا   تکامل یافته    هبی االعااتی ها سیستماست، زیرا 

ی االعااتی امکان انجا  ی  سشط  معینشی از   ها سیستمکه  (. از آنجائی5937 سرل    فراتی،)

از الریش   د بایش  فقشل   ،ی مورد استفادهها سیستمدهد، تیییرا  امده در  تیییرا  را به کاربران می

 مشابین  فشی بنشابراین، بشا افش ایش تعامشل      ؛ی االعااتی صور  ریشرد ها سیستمتیبانی کارشناسان پش

تشر دواهشد ششد.     اهدان این د  رر ه نیش  هماهنشگ   ،ی االعااتیها سیستممدیران   کارشناسان 

ی  منبشع   انوان بهتواند  همچنین برضراری ر ابل سازنده بین الراحان سیستم   کاربران نهایی می

پَشن، تشو     ی جدیشد محسشوب ششود )   ها توانمندیتی ا لیه برای نوآ ری، الراحی   ارتقاء االعاا

 ،، فراینشدها   کارکنشان  هشا  تکنولشوژی (. داشتن دانش تفصیلی   کامشل در مشورد   7152، 25هو سی

 هرششر آیششد. همچنششین توانششایی  مششی حسششاب بششهمحششرک مناسششبی بششرای بهبششود املکششرد سششازمانی 

پِشدر     رر ری اسشت )  ها رر هی االعااتی برای همکاری   مشارکت فعا نه با سایر ها سیستم

ی ادیر تشدید ششده زیشرا  ابسشتگی فراینشدهای تجشاری بشه       ها سال. این رابطه در (7151، 27ماریو

- 29دیریت رشردش کشار  ی مش هشا  سیسشتم ریش ی منشابع سشازمانی       مثل سیستم برنامشه  ها تکنولوژی

 تعامل مراحل اجرایی فرآیند، تعری  با کار رردش اجرای که اضدا  به مدیریت است اف اری نر 

 کشاربردی  هشای  برنامشه    اب ارهشا  از اسشتفاده  نیشاز  صشور   در   کار رردش کنندران مشارکت با

 رشر ه مدیریت بشه    ابستگی مدیران   حسابداران ر ز ر زبهبیشتر شده است. بنابراین،  -نماید می
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ی االعاشاتی  هشا  سیسشتم هشای فنشی   تیییشرا  احتمشالی در      ی االعااتی از بابت پشتیبانیها سیستم

توانشد از الریش  دانشش مششترک کشه تحشت انشوان درک   حش           یابد. این تعامل می اف ایش می

  فراینششدهای  هششا تکنولششوژیی االعاششاتی   مششدیران نسششبت بششه هششا سیسششتممشششترک کارشناسششان 

. (7159، 22تِشنِن   همکشاران   هِشن شود، اجرایشی ششود )   رذار بر املکرد د  الرن تعری  میرتأثی

مدیران املیشاتی     مابین فیند که دانش مشترک دنشان دا (7155بشیر   همکاران ) اَل ،برای مثال

( بشا پشذیرش     21)ررفیشت جشذبی   هشا  تشعش تششدید   ی االعاشاتی همشراه بشا   ها سیستمکارشناسان 

زیشر تشد ین    صشور   بشه سشو     فررشی  ،ارتبشان دارد. بنشابراین   29کارریری اب ار هشوش تجشاری   هب

 شود: می

ی االعااتی   سایر مدیران بشا ضابلیشت   ها سیستمکارشناسان  مابین فی: بین دانش مشترک 9فرری  

 .دارد مثبتی  جود  رابط ،سازراری حسابداری مدیریت

 اثربخشی حسابداری مدیریت

 ۀتوانشد از الریش  اثربخششی کشارکرد دایشر      ی  سیستم حسابداری مدیریت ضابل سازرار مشی 

در  هشا  سشازمان حسابداری مدیریت بهبود یابد. ضابلیت سازراری رر ری است، زیرا محیطی که 

امل آمشده   ههای ب اساس تئوری اضت ایی   بحس کنند مدا  در حال تیییر است. بر آن فعالیت می

تیییرا  در تکنولوژی، شرایل بازار، سشب  سشازمانی   اسشتراتژی،       اسط هی ضبلی بها بخشدر 

(. 7119، 22اسشمیت  -فیلد بِین    لَنگیابد ) های حسابداری مدیریت نی  رر ر  می تیییر در ر یه

ممکن است بااس شود که دیگر سیسشتم   ،آمده  جود بهتیییرا     اسط هناتوانی در سازراری ب

حساب نیاید. این حالت ممکن است بااس ششود کشه    همربون   یا متناس  ب ،حسابداری مدیریت

یش  سیسشتم    کشارایی ریری   کنترل ارائشه نششود. بنشابراین،     االعاا  مربون برای فرایند تصمیم

. اسشت حسابداری مدیریت ایسشتا   بیشتر از ی  سیستم مرات  بهحسابداری مدیریت ضابل سازرار 

 :شود می بیان زیر صور  بهچهار    بنابراین، فرری
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مثبتی   رابط ،: بین ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت   اثربخشی حسابداری مدیریت2فرری  

 . جود دارد

ها در این نمودار مشخص  الگوی پژ هش نشان داده شده است   فرریه 5شمارۀ  نموداردر 

 شده است.

 

 پژوهش الگوی .1شمارۀ نمودار 

 شناسی پژوهش روش

 داده و روش

ی کرمانششاه، کردسشتان   همشدان    هشا  اسشتان ی تولیدی ها شرکت ،این پژ هش جامع  آماری

ششرکت  اجشد ششرایل     581 در حشد د  ی فعال در سه اسشتان ها شرکت. با بررسی فهرست است

 میلیشارد  51نفر   مبلغ فر ش بشیش از   11تعداد کارکنان بیش از تن داشتشخیص داده شد )یعنی 

 81 از ایشن تعشداد   .نمونه انتخاب ششدند  انوان بهشرکت  571(. با استفاده از فرمول کوکران ریال

سه پرسشنامه ارسشال ششد.    ،ها شرکتاز  هرکدا برای  .آ ردند امل بههمکاری  ز  را شرکت 

اامل، مدیران مالی، مدیران سایر د ایر   حسشابداران بودنشد.    مدیران ،هدن این پژ هش  جامع

 پذیری برای استفاده انعطان

 

 ذیری سیستمهای االعااتیپ انعطان

 یکاارچگی سیستمهای االعااتی

  
   ITدانش مشترک بین کارشناسان 

 مدیران سیستمهای االعااتی

ضابلیت سازراری 

 حسابداری مدیریت

 االعااتی

اثربخشی حسابداری 

 االعااتی مدیریت

 9  فرری

 5  فرری

 7  فرری

 2  فرری

 ذیری برای تیییرپ انعطان
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  انتخابی بشا حجشم نمونش     ضابل استفاده بود. حجم نمون ،پرسشنامه 721، دریافتی  پرسشنام 711از 

  حجشم نمونش   ،. برای مثالاستضابل مقایسه  ،ی مشابه که در سایر کشورها اتفاق افتادهها پژ هش

 (7119هشایونِن ) پشژ هش    شرکت استرالیایی، حجم نمونش  11 (7111بوث   همکاران )پژ هش 

  ششرکت یونشانی   حجشم نمونش     29 (7119تِش  )  پِی اِسپژ هش   شرکت فنعندی، حجم نمون 89

ها مشورد   سوریری، پاسخ/ شرکت انگلیسی بود. به لحاظ تورش 97 (7113) 28تِر سِنگ پژ هش 

دهندران ا لشی   آدشری مششاهده     بین پاسخ داری معنارونه ادتعن  آزمون ضرار ررفتند، اما هیچ

  بشرای آزمشون    23ها از تج یه   تحلیل ااملی اکتششافی  نشد. برای آزمون سازراری دادلی سازه

حشداضل مربعشا     الگشوی از تج یشه   تحلیشل همبسشتگی       لگشوی اهای  ر ابل مفر ض بین سازه

 استفاده شد. 11ج ئی

 ها آزمون سازه

حداضل سه شادص بودند. معیارهای مرتبل با یکاشارچگی سیسشتم    ۀدربرریرند ،معیارها  هم

ای متشدا ل کشه    ه  بشر مفهشو  پایگشاه داد    (7113مِشن   کشین )   چَپپژ هش  برررفته ازاالعااتی 

در  سشؤال . هر معیار ششامل سشه   ند یژری سیستم االعااتی یکاارچه است، تمرک  داشت ترین مهم

کشامعً مشوافقم(. آلفشای     2کشامعً مخشالفم   اشدد     5ای الی  لیکر  بشود )اشدد    ر ینه 2مقیاس 

ز اشدد  بشود کشه بشا تر ا    87/1برابشر بشا اشدد     ،سشت ا هشا  سازه 15کر نباخ که شادصی برای پایایی

 الشور  بشه بشود کشه    25/1برای شادص فوق  17. میانگین  اریان  استخرا  شدهاست( 2/1حداضل )

پشذیری بشرای    هشای مشرتبل بشا انعطشان     . ششادص اسشت ( 1/1ضابل توجهی با تر از ادد شادص )

اسشتخرا  ششد. بشرای     (7119رِبشا ِر   ششوبِر )  پشذیری بشرای تیییشر از پشژ هش      استفاده   انعطان

پذیری بشرای تیییشر از      برای سنجش انعطان سؤالپذیری برای استفاده از چهار  سنجش انعطان

هشای مشرتبل بششا    ای الیش  لیکشر  اسشتفاده ششد. ششادص      ر ینشه  2بشر اسشاس مقیشاس     سشؤال سشه  

مدلشه  ثانویشه   مشؤثر هشای   سشازه  انشوان  بشه پذیری برای تیییر  پذیری برای استفاده   انعطان انعطان
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  از ایشن جملش   ،هشا بشا  باششد. بشرای مثشال      رفشت همبسشتگی بشین ششادص     شدند، زیرا انتظشار نمشی  

های سازنده در مورد انجا  تیییرا  در    نگرش ها مهار ی االعااتی دارای ها سیستم کارکنان»

نشد  انشد کشه بتوان   الشوری الراحشی ششده    هشا  سیسشتم »که را توان ال اماً این معنا  نمی «هستند ها سیستم

 استنبان نمود. «مکمل یکدیگر باشند

 حداقل مربعات بخشی الگوی اساس برهای مربوطه  ها و شاخص عملیاتی شدن سازه .1شمارۀ جدول  

 

 شادص
 

 بار ااملی

 

آلفششششششششای 

 کر نباخ

 اریشششششان  

میششششششانگین 

 استخراجی

    های مرتبل با یکاارچگی سیستم االعااتی شادص

های االعااتی سازمان است، تمامشاً از پایگشاه    االعاا  ر ارش شده که حاصل سیستم

 اند. ای مشترک منتج شده داده

37/1 87/1 25/1 

ای اسشت کشه حشا ی االعاشا  مشالی         های االعاشاتی یکاارچشه   سازمان دارای سیستم

 غیرمالی است

39/1   

   11/1 .استمورد استفاده ی االعااتی سازمان ها ای مشترکی برای تما  سیستم منبع داده

    های مرتبل با ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت شادص

  اب ارهای حسابداری مشدیریت   ها تکنی توان تیییرا   ز  در  در مواضع رر ری می

 امال نمود.را ا

87/1 89/1 21/1 

 جشود  ه حسابداری مدیریت از ضابلیت  ز  برای هماهنگی بشا تیییشرا  بش    های ر ارش

 آمده بردوردار است.

88/1   

هشای   امشال تیییشرا  در ر یشه   پشذیری  ز  بشرای ا   یشاز از انعطشان  سازمان در صور  ن

 ر ارشگری دادلی بردوردار است.

81/1   

    های مرتبل با اثربخشی حسابداری مدیریت شادص

 18/1 21/1 85/1 نظا  حسابداری مدیریت سازمان از اثربخشی  ز  بردوردار است.

   21/1 نمندی  ز  برای پوشش ال اما  مدیریتی بردوردار نیست.ر ارشگری دادلی از توا

   99/1 حسابداری مدیریت از توانمندی  ز  برای ارائ  االعاا  مورد نیاز بردوردار است.

   21/1 ها مفید   مربون هستند. ریری حسابداری مدیریت برای تصمیم های ر ارش
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ی االعااتی   مشدیران از  ها سیستمرشناسان   مرتبل با سنجش دانش مشترک بین کاسؤا 

مقیاس  اساس بر سؤالاستخرا  شد. این بخش حا ی چهار  (7155بشیر   همکاران ) اَلپژ هش 

ی هشا   یژرشی رذاری هرچه بهتشر، ایشن سشازه بشر اسشاس      تأثیرای الی  لیکر  بود. برای  ر ینه 2

مدلشه ششد، زیشرا ششامل د  بخشش متفشا   ضابلیشت         «اتمشا  االمینشان از  »   «درک محیل کشاری »

  از این اسازراری حسابداری مدیریت   اثربخشی حسابداری مدیریت بود. برای سنجش هرکد

استفاده شد. ااداد ادتصاص یافته بشه بارهشای اشاملی، آلفشای کر نبشاخ         سؤالچهار  ،د  بخش

آ رده ششده   5ششمارۀ  جشد ل  نتشایج در  . این بخش بود ررایت ،میانگین  اریان  استخرا  شده

 .است
 متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش .2شمارۀ جدول 

 درصد فرا انی رر ه متییر درصد فرا انی رر ه متییر
 

 جن 
2/81 532 مرد  

تی
دم
 د
 
نوا
س

 

9/2 58 سال 1کمتر از   

9/53 28 زن 3/77 19 سال 51تا  9   

 
 

 سن

7/51 71 سال 91کمتر از  1/15 571 سال 71تا  59   

9/79 12 سال 21تا  95 8/58 29 سال 71بیش از    

2/23 575 سال 11تا  25  

 
لی
شی
ن 
نوا
ا

 

2/58 21 مدیراامل  

5/52 27 سال 11بیشتر از  5/91 89 مدیر مالی   

ن 
ی ا
م

 
یع
ص
تح

 

5/51 92 دیالم فوقدیالم    9/71 97 ها مدیر سایر بخش   

2/18 529 لیسان  7/75 17 حسابدار   

1/79 91   با تر لیسان  فوق   

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفینتایج 

که در  الور همانآ رده شده است.  متییرهای جمعیت شنادتی پژ هش 7شمارۀ جد ل در 

 درصد 31ی مدیریتی در ادتیار مردان است. سن ها پستبیشتر  ،شود مشاهده می 7شمارۀ جد ل 

دهندران لیسان     درصد از پاسخ 81تحصیع   سال   همچنین 91دهندران بیش از  پاسخ
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سال هستند.  1بیش از  تجرب  ددمتیدهندران دارای  درصد از پاسخ 89با تر است. در حد د 

، مدیرمالی   مدیریت مدیرااملیی مدیریتی همچون ها پستدهندران دارای  اکثریت پاسخ

 پست مدیریتی نداشتند. ،انحسابداریعنی  ،ها بودند   فقل بخش کوچکی از آنها سایر بخش

 ،اف ار حداضل مربعا  ج ئی اِسمار  محاسبه شده ها که با استفاده از نر  همبستگی بین سازه

 اسشتثنای  بشه البتشه   -هشا بشا  نیسشت    میش ان همبسشتگی   اررچهآ رده شده است.  9شمارۀ در جد ل 

امشا اشدد    -یریتهمبستگی بین ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت   اثربخشی حسابداری مشد 

  . ریشاستپژ هش  الگویدر  شده اشاره آن مثبت بوده   بیانگر صحت داشتن ر ابل پیشنهادی

 .ستا  آ رده شده 9شمارۀ د   میانگین  اریان  استخرا  شده نی  در جد ل 

 ها و جذر میانگین واریانس استخراج شده همبستگی بین سازه .3شمارۀ جدول 

 

 ها سازه

 یهای انعکاس سازه

سیستم االعااتی 

 یکاارچه

ضابلیت سازراری 

 حسابداری مدیریت

اثربخشی حسابداری 

 مدیریت

 --- --- 885/1 سیستم االعااتی یکاارچه

 --- 893/1 571/1 ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت

 291/1 975/1 592/1 اثربخشی حسابداری مدیریت

 987/1 959/1 199/1 دانش مشترک

 185/1 521/1 191/1 رای استفادهپذیری ب انعطان

 195/1 191/1 199/1 پذیری برای تیییر انعطان

 .ضطری است صور  بهجذر میانگین  اریان  استخرا  شده 

افش ار حشداضل مربعشا      نشر   همشراه  بشه حداضل مربعا  ج ئی  الگویاز  ها هبرای آزمون فرری

سشتفاده از تج یشه   تحلیشل حشداضل     درصد بشا ا  1 داری معناج ئی اِسمار  استفاده شد. در سط  

ی االعاشاتی    هشا  سیسشتم پشذیری   که بیانگر  جشود رابطشه بشین انعطشان     5فرری  مربعا  ج ئی، 

کششه   رونشه  همشان  7فررشی   ششد. در مشورد    تأییشد  ،ضابلیشت سشازراری حسشابداری مشدیریت اسشت     

مشورد    ر از ادد آستان( کمت39/1) tآمارۀ زیرا  ؛نشد تأییدمثبت شد، اما  ،رابطه ،شد بینی می پیش
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بشین یکاشارچگی سیسشتم االعاشاتی   اثربخششی        مسشتقیم رابطش   الشور  به( بود. همچنین 92/5نیاز )

نششد. در آزمشون دیگشری نقشش تعشدیلی       تأییدحسابداری مدیریت مورد آزمون ضرار ررفت که 

ت بششین یکاشارچگی سیسشتم االعاشاتی   ضابلیشش     ی االعاشاتی بشر رابطش   هششا سیسشتم پشذیری   انعطشان 

اثشر تعشدیلی    کشه  دادسازراری حسابداری مشدیریت مشورد بررسشی ضشرار ررفشت. ششواهد نششان        

بششین یکاشارچگی سیسشتم االعاشاتی   ضابلیششت      ی االعاشاتی بشر رابطش   هششا سیسشتم پشذیری   انعطشان 

بشین یکاشارچگی سیسشتم االعاشاتی   ضابلیشت        سازراری حسابداری مدیریت   هشم دشود رابطش   

تفصشیلی در بخشش بعشدی مشورد      الشور  بهاست. این مورد  دار معنا ،سازراری حسابداری مدیریت

های مفشر ض در   شدند، زیرا رابطه تأیید 2   9  بحس   بررسی ضرار دواهد ررفت. هر د  فرری

بشود. کشای اسشکوار بشرای ضابلیشت سشازراری حسشابداری مشدیریت          دار معناها مثبت    این فرریه

 بود. 931/1  برای اثربخشی حسابداری مدیریت  597/1
 ها و متغیرهای کنترلی ضرایب تأثیر روابط مفروض در فرضیه .2شمارۀ جدول 

 tآمارۀ  رری  تأثیر ها   متییرهای کنترلی فرریه

هششای االعاشاتی   ضابلیشت سشازراری حسششابداری     پشذیری سیسشتم   : انعطشان 5فررشی   

 مدیریت

593/1 *53/7 

 39/1 577/1 ت سازراری حسابداری مدیریتهای االعااتی   ضابلی : یکاارچگی سیستم7فرری  

 27/2** 911/1 : دانش مشترک   ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت9فرری  

 31/55** 971/1 : ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت   اثربخشی حسابداری مدیریت2فرری  

 92/1 -123/1 : رردش فر ش5متییر کنترلی 

 99/1 192/1 : کارکنان7متییر کنترلی 
 است. 981/1  برای اثربخشی حسابداری مدیریت  595/1کای اسکوار برای ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت 

 است. دار معنا %1%   5 سط به ترتی  در  *،**

آزمشون   منظشور  بشه اف ار حداضل مربعشا  ج ئشی ر     تج یه   تحلیل بیشتری با استفاده از نر 

( رشر  تعدیل)بد ن متییر  7فرری   ،که ضبعً اشاره شد رونه همانغیردطی بودن ر ابل انجا  شد. 

ی االعاشاتی   ضابلیشت   هشا  سیسشتم پشذیری   بشین انعطشان    هرحال، رابط هضرار نگرفت. ب تأییدمورد 
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اع ه، کشای اسشکوار    هشد. ب دار معناضابل توجهی  الور بهسازراری حسابداری مدیریت تقویت   

( اما بشرای اثربخششی حسشابداری    78/1) ،یت بیشتر از ضبلبرای ضابلیت سازراری حسابداری مدیر

ی ارشافی نتشایج حاصشل از حشداضل     هشا  آزمشون ، الشورکلی  بشه ( ششد.  95/1مدیریت کمتر از ضبشل ) 

 نمود. تأییدمربعا  ج ئی هوشمند را 

 گیری بحث و نتیجه

حسشابداری مشدیریت محسشوب     ۀضابلیت سازراری ی   یژرشی   توانمنشدی مهشم در حشوز    

تواند در سازراری سیستم با محیل پیرامونی   اثربخشی حسابداری مدیریت نقشش   می زیرا ،شده

ی هشا  سیسشتم هشای   های انسانی   فنی زیرسشادت  ای ایفا نماید. در این پژ هش بر جنبه کننده تعیین

یی همچشون  هشا   یژرشی اثررشذاری   ۀشناسشایی نحشو   ،تأکیشد ششد. هشدن از ایشن     تأکیداالعااتی 

ی االعاششاتی   دانششش مشششترک بششر توانمنششدی  هششا سیسششتمپششذیری  نعطششانهششا، ا یکاششارچگی داده

ی اضت شائی   تناسش ،   هشا  تئشوری حسابداری مدیریت در پذیرش اضت شائا  جدیشد بشود. از دیشد     

زیرا ناتوانی در سازراری با محیل پیرامونی اثرا  منفشی   است،سازراری با محیل پیرامونی مهم 

ایی حسابداری مشدیریت   نشامربون ششدن االعاشا  آن     تواند بااس ایست بر املکرد داشته   می

   املی است. نظری  زمین رکل، این پژ هش حا ی نکا  مثبتی د شود. در

ی هشا  سیسشتم پشذیری   شد، نتشایج پشژ هش نششان داد کشه انعطشان      بینی می که پیش رونه همان

د. ایشن  آینش  حسشاب مشی   هاالعااتی محرک مناسبی برای ضابلیت سازراری حسابداری مشدیریت بش  

زیشرا   ؛سشازراری دارد  (7111دِهشو   موریتسِشن )     (5338پور  ) دا ِنهای پژ هش  یافته با یافته

ی هشا  سیسشتم مششکع  مشرتبل بشا     دلیشل  بشه  ها سازمانهای پژ هش آنان نشان داد که اغل   یافته

ی االعااتی دشود نیسشتند. از الشرن    ها سیستمراحتی حارر به تیییر  هب ،ری ی منابع سازمانی برنامه

  ضابلیت سازراری حسشابداری   ی االعااتی یکاارچهها سیستمبین  داری معنا رابط  مستقیمدیگر، 

پشذیری   نششان داد کشه انعطشان    آمشده  امشل  بشه هشای ارشافی    مدیریت یافت نششد. تج یشه   تحلیشل   
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ی االعاششاتی   ضابلیشت سششازراری  هشا  سیسششتمیکاشارچگی  بششین   ی االعاشاتی بششر رابطش  هششا سیسشتم 

اجرایی شدن سیستم )یعنی  ۀحسابداری مدیریت اثر تعدیلی دارد. این حالت ممکن است به نحو

مد  ر   ضابل انعطان اجرا شده یشا نشه( مربشون رشردد. همچنشین نتشایج        ۀآیا سیستم به ی  شیو

   نفعشان  ذی مشابین  فشی   تعشامع    ها ارزشهایی همچون دانش مشترک،  مؤلفهاهمیت  ،پژ هش

توانشایی     اسط هنهایت نتایج پژ هش نشان داد ب ضرار داد. در تأکیدی االعااتی را مورد ها سیستم

توانشد بااشس    مدا   االعاا  مربون، ضابلیت سازراری حسابداری مشدیریت مشی    سیستم در ارائ

ئوری حسشابداری مشدیریت سشازرار    اف ایش اثربخشی حسابداری مدیریت شده که این مورد با ت

 است.

ی االعاشاتی، تیییشرا    هشا  سیسشتم ی ضبلی این پژ هش از الری  تمرکش  بشر   ها پژ هشهمانند 

حسابداری مدیریت   توسع  ی مثبتی در زمینها را تا حسابداری مدیریت   نوآ ری تعش نمود 

ن پشژ هش درصشدد   ایش  ،ی ضبلشی هشا  پژ هشی االعااتی حسابداری بردارد. بردعن ها سیستم  

ریش ی منشابع    ی برنامشه هشا  سیسشتم )ماننشد   یکاارچش  االعاشاتی  ی هشا  سیسشتم اثبا  این نکته که آیا 

تشعش   اشوض  دربلکشه   ،نشه، نبشوده   سازمانی( بر حسابداری مدیریت دارای اثرا  آنی هست یشا 

هشای   ر یشه  ی االعااتی بااس توسعه   یا ایجاد مانع بشر سشر راه  ها سیستمنمود تا این نکته که آیا 

اق بش درک نماید. در این پژ هش ضابلیت سازراری به معنای انط ،حسابداری مدیریت هستند یا نه

ی هشا  سیسشتم با محیل پیرامونی   تدا   فعالیت مطرح ششد. نتشایج پشژ هش نششان داد کشه اتخشاذ       

هششای  ر یششه ر زرسششانی بششهدر فراینششد تششد ین    تسششهیلگر انششوان بششهتوانششد  االعاششاتی صششحی  مششی

ی هشا  سیسشتم رحشال، نتشایج پشژ هش نششان داد کشه      ه نمایشد. بشه   آفرینشی  نقشابداری مدیریت حس

های حسابداری مدیریت دواهد ششد. ایشن نتیجشه بشا      حد دی مانع تکامل ر یه االعااتی ناضص تا

 (7112را    ر د )   (7117نشد   مشالمی )  لِ رَشرن ، (7111دِهشو   موریتسِشن )  ی هشا  پشژ هش نتایج 

 مطابقت دارد.
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ی االعاشاتی  هشا  سیسشتم حسشابداری مشدیریت      پژ هششگران توانشد بشه    نتایج این پژ هش می

های  تد ین   تقویت ر یه  ی االعااتی در زمینها سیستم آفرینی نقش ۀحسابداری در درک نحو

زمشانی رسشترده کمش  نمایشد. در رشمن نتشایج ایشن پشژ هش          ۀبشاز  حسابداری مدیریت در ی 

هِمِشر    تواند بااس تقویت همگرایی هرچه بیششتر حسشابداری مشالی   حسشابداری مشدیریت )      می

در  تسشهیلگر ی   انوان بهی االعااتی ها سیستمآفرینی  نقش ۀ(   همچنین تبیین نحو7118 بر ، 

 د.شواین دصوص 

 ،ریش ی منشابع سشازمانی(    ی االعاشاتی یکاارچشه )ماننشد سیسشتم برنامشه     هشا  سیستم که ازآنجایی

بررش اری   .(5) :های داص دود را دارند، لذا توجه به د  موروع زیر رشر ری اسشت   پیچیدری

توانشد   ی االعاشاتی مشی  هشا  سیسشتم های آموزش رمن ددمت به کارکنان شاغل در بخشش   د ره

ی هشا  سیستم ۀضابلیت استفاد (.7) ان   کاهش مشکع  احتمالی آتی شود.بااس توانمندسازی آن

از  ششده  ادراک سشودمندی های محاسشباتی داششته   بشا     در تقویت توانائی بس اییاالعااتی نقش 

سشیر،   سشیر   کشالی   کشالی ی االعااتی   ررشایت کشاربران آن ارتبشان تنگشاتنگی دارد )    ها سیستم

تواند  های نوین پژ هشی است که می ی االعااتی از جمله حوزهها سیستم ۀ(. ضابلیت استفاد7112

 مورد توجه سایر پژ هشگران ضرار ریرد.

درصشد از ضابلیشت سشازراری حسشابداری      59ارائه شده در این پژ هش فقل توانست  الگوی

حسشاب   ها نقطشه رشع  بش   ی  محد دیت   یش  انوان بهتواند  مدیریت را تبیین کند. این مورد می

 تشأثیر با  باشد، زیرا در این پژ هش تعش شد تشا   رری  تعیینرفت که  آید. از ابتدا انتظار نمی

ی االعااتی بر ضابلیت سازراری حسابداری مدیریت مشورد  ها سیستمهای مشخص  بردی از جنبه

ی هشا   یژرشی هشا،   دهکیفیت   ضابلیت دسترسشی دا  شامل؛ها  مطالعه   بررسی ضرار ریرد. این جنبه

های فردی، تعامل کارکنشان بشا    شخصیتی حسابداران مدیریت مانند می ان تحصیع    شایستگی

 بود. یکدیگر   چار  سازمانی
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لشذا از   ،اا  مشورد توجشه ضشرار ررفشت     الور بههای حسابداری مدیریت  در این پژ هش ر یه

ششود کشه بشه      هشگران توصیه میبه پژ ،بنابراین ؛ی آن اجتناب شدها بخشت   پردادتن به ت 

 الشور  بشه های حسابداری مشدیریت   از جنبه هرکدا ی االعااتی بر ها سیستم تأثیرمطالعه   بررسی 

ی االعاشاتی بشر   هشا  سیسشتم  تشأثیر   در مطالعش کشه  ششود   نمایند. همچنین پیشنهاد میاضدا  جدارانه 

 ستفاده شود.ی پژ هشی کیفی نی  اها ر شضابلیت سازراری حسابداری مدیریت از 

 ها یادداشت
1. Management Accounting  2. Contingency Theory 

3. Fullerton    4. Adaptability 

5. Lack of Adequate Accounting Skills 6. Scapens and Jazayeri 

7. Computing Resources   8. Integrated Information Systems (IIS) 

9. Caralluzzo and Ittner   10. Accounting Information System 

11. Enterprise Resource Planning Systems (ERPS) 
12. Budgeting Software   13. Stock-Market Reactions 

14. Ajit, Donker and Patnaik  15. Chapman and Kihn 

16. Unidirectional   17. Dechow and Mouritsen 

18. Rom and Rohde   19. Post-Roll-Out Modifications 

20. Granlund and Malmi 

21. Separate Spread-Sheets and Software 22. Balanced Scorecard 

23. Activity Based Costing  24. Service-Oriented Architecture 

25. Advancements in Business Analytics 26. Institutional Theory 

27. Social-Constructivist Theory  28. Actor-Network-Theory 

29. Theory of Fit    30. Organizational Environment 

31. Competencies   32. Guangming 
33. Flexibility-to-Use   34. Flexibility-to-Change 

35. Gebauer and Schober 

36. Enterprise Resource Planning Systems (ERPS) 

37. Single Database Concept  38. Common Data Architecture 

39. Adler and Borys   40. Shared Knowledge 

41. Pan, Teoh and Seow   42. Pedro and Ma’rio 

43. Workflow Management Systems 44. Henttonen 

45. Absorptive Capacity   46. Business Intelligence 

47. Baines and Langfield-Smith  48. Sangster 

49. Explorative Factor Analysis  50. Partial Least Squares Modeling 

51. Reliability    52.Average Variance Extracted (AVE) 
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