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 چکيده
 ملت بانک شعب اثربخشی و حسابداری نظام هایقابلیت بین رابطه بررسیژوهش، هدف این پ

نفرمی باشد.  400به تعداد  کرمان ملت بانک کارکنان . جامعه آماری تحقیقکرمان می باشد

 196تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده  با استفاده از فرمول کوکران برای 

جمع آوری اطالعات از  قیق توصیفی از نوع همبستگی است .براینفر انتخاب شدند روش تح

حسابداری  استفاده شد روایی  نظام های سازمان و قابلیت طریق دو پرسشنامه اثربخشی

 های قابلیت و 93/0 سازمان پرسشنامه ها مورد تائید می باشد و پایایی پرسشنامه اثربخشی

آزمون  و spssف داده ها از نرم افزار جهت توصیمحاسبه گردید.  92/0حسابداری  نظام

حسابداری و مولفه های آن  نظام هایقابلیت یافته ها نشان داد .پیرسون استفاده شده است

 برای ،اطالعات وارسی و نظارت برای اطالعات گیری تصمیم برای ، اطالعات کنترلی شامل :

ه مستقیم و معنی داری اثربخشی رابط با  ذهنی( تصویر حفظ و ،ایجاد کردن رصد و کاوش

وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان قابلیت های نظام حسابداری خود را باال ببرد 

چرا که این امر با اثربخشی سازمان همراه خواهد بود و برای سازمان مزیت رقابتی محسوب 

 خواهد شد.

 گیری، تصمیم ایبر اطالعات ، کنترلی ، حسابداری نظام هایقابلیت :يديکل واژگان

 حفظ و ایجاد کردن، رصد و کاوش برای ، اطالعات وارسی و نظارت برای اطالعات

 اثربخشی  ذهنی، تصویر
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  2 زاده رمضان رضا امير،  1 رحمانی حليمه

 بینالود عالی آموزش موسسه حسابداری گروه استادیار 1
 گروه حسابداری، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسالمی، کهنوج، ایران 2

 
 نویسنده مسئول:نام 

 حليمه رحمانی

هاي نظام حسابداري و اثربخشی بررسی رابطه بين قابليت

 شعب بانک ملت کرمان
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 مقدمه
ه ثبت رویدادها بسیستم حسابداری وظیفه جمع آوری، پردازش، طبقه بندی و گزارش گری وقایع مالی را با هدف تهیه اطالعات مربطو 

سابداری نیاز دارند  بیشتر برای اداره فعالیت روزمره  تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته  به اطالعات حعهده دار است. مدیران 

م و بازاریابی و تصمیماتی که در واحد اخذ می شوند به نحوی بر اطالعات حسابداری مبتنی است. اهمیت هزینه های مستقیم و غیر مستقی

ه  و به موقع نیاز شده سبب شده است که مدیران به اطالعات حسابداری  قابل فهم، قابل اتکا و قابل مقایس حقوق و دستمزد و قیمت تمام

های نیاز دارند که متناسب با نیازهایشان و ساختار ها با قابلیت حسابداری باال به سیستم(. سازمان1393داشته باشند)دستگیر و غالبی، 

های که طالعاتی مناسب باشد و به دلیل هزینهاوضوع، مدیریت باید به دنبال استفاده از سیستم مکانیزه ها باشد. با ذکر این مسازمانی آن

ها امری شوند، استفاده صحیح از این دستگاههای مکانیزه اطالعاتی متحمل میها و واحدهای تجاری برای در اختیار گرفتن سیستمشرکت

سازمان موردنظر، منابع را به میزان  از طرفی اثربخشی سازمان وضعیتی است که در آن ( .1392نمایند )خواجوی، بسیار مهم و ضروری می

 برای بهبود اثربخشی، الزم است بهشده دست یابد معیارهای تعیین شده با توجه بهمحدود مصرف کند و قادر باشد به هدف یا اهداف مطرح

ها را تشویق کند که نظرات خود را برای اجرای بهتر کارها داده شود؛ مدیر آن تمامی کارکنان فرصت مشارکت در برنامه های طراحی شده،

های نظام حسابداری موجب اثربخشی سازمان می شود که در این تحقیق به بررسی رسد با قابلیتبه نظر می (.1395)دادعلی پور، ارائه دهند

 آن پرداخته می شود

 

 ادبيات تحقيق

 تغییرات این با سازگاری در آنها توان به وابسته هـاسـازمان رشـد و حیـات تداوم امروزی، وکار کسب یرمتغ شرایط و رقابتی فضای در

ها برای باال بردن اثربخشی خود نیازمند این هستند که قابلیت امروزه در بین بانک ها فضای رقابتی ایجاد شده است امروزه سازمان است

ند تا با شکست مواجه نشوند ، بانک ها با باال بردن قابلیت های نظام حسابداری خود سعی در جذب های حسابداری خود را باال ببرسیستم

ز مشتریان بیشتری دارند بنابراین هر بانکی که از قابلیت نظام حسابداری مطلوبی برخوردار نباشد با شکست مواجه خواهد شد در بانک ملی نی

آوری ان یک مساله مطرح می باشد سیستم اطالعات حسابداری سیستمی است که عملیات جمعبکارگیری قابلیت های نظام حسابداری به عنو

گیرندگان ها، اطالعات مورداستفاده تصمیمدهد و پس از پردازش این دادههای مالی را طی فرایندهای حسابداری انجام میسازی دادهو ذخیره

گیرندگان تواند تصمیمهای هوشمندانه مالی میکند؛ و درنهایت با ارائه گزارش...( تولید می گذاران، اعتباردهندگان، مدیران وسازمانی را )سرمایه

های فناوری عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیتشان کمک کند؛ اما امروزه این سیستمها بههای راهبردیو مدیران سازمان را در برنامه

های بزرگ تجاری است. از آنجا که گردآوری ته حسابداری است. اطالعات برگ برنده شرکتهای سنتی و پیشرفاطالعات و فرایندها و روش

(. 1،1990اند )مک لویدهای اطالعاتی روی آوردهنظامها به های بزرگ غیرممکن است، آناطالعات به روش دستی و معمولی برای شرکت

گونه ای را در انجام وظایف افراد ایجاد خواهد کرد و از طریق ابزارهای اینمدههای اطالعاتی مبتنی بر رایانه، تغییرات عهمچنین پذیرش نظام

های اطالعاتی ها باقابلیت حسابداری باال به سیستمسازمان(. 2،2004افتد )چانگ و همکارانها، انقالبی در فرآیندهای سازمان اتفاق مینظام

ها باشد. با ذکر این موضوع، مدیریت باید به دنبال استفاده از سیستم مکانیزه آن نیاز دارند که متناسب با نیازهایشان و ساختار سازمانی

های مکانیزه اطالعاتی متحمل ها و واحدهای تجاری برای در اختیار گرفتن سیستمهای که شرکتاطالعاتی مناسب باشد و به دلیل هزینه

 .(1389نمایند )خواجوی، وری میها امری بسیار مهم و ضرشوند، استفاده صحیح از این دستگاهمی

های مالی برای شده در صورتگردد اطالعات ارائهشود که موجب میهای نظام حسابداری به خصوصیاتی اطالق میقابلیت

 (1391)حاجی جباری و همکاران،  ودش  پذیری مالی واحد تجاری مفید واقعیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافکنندگان در ارزاستفاده

. 

 :دهدمی انجام را وظیفه سه بنگاه تجاری دریک حسابداری با قابلیت باال نظام طورکلیبه

 داده است، بررسی کندکه یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را رخطوریها و رویدادها بههای مربوط به فعالیتیره دادهگردآوری و ذخ-1

ریزی اجرا و که مدیریت برمبنای این اطالعات قادر به برنامهنحویگیری بهتصمیم ها به اطالعات مفید براییل دادهپردازش و تبد-2

 .های شرکت باشدکنترل فعالیت

دهد ها اطمینان میها ازجمله مدارك و اطالعات بنگاه تجاری. این کنترلمنظور حفاظت از داراییهای داخلی کافی بهطراحی کنترل-3

 اتکا هستنددسترس بوده و دقیق و قابل که اطالعات در زمان موردنیاز در
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های مالی برای شده در صورتگردد اطالعات ارائهشود که موجب میهای نظام حسابداری به خصوصیاتی اطالق میقابلیت

بلیت های نظام (.قا14: 1391شود. )دستگیر،   پذیری مالی واحد مفید واقعضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافکنندگان در ارزیابی واستفاده

 حسبداری شامل مولفه های زیر است

 فهم باشدای باشد که برای مدیر قابلگونهایجاد و حفظ تصویر ذهنی: دانش مالی و نحوه ارائه اطالعات باید به  -1

 اطالعات برای تصمیم گیری: اطالعات باید با مساله و بیان تصمیم در دست بررسی مرتبط باشد  -2

اتکا بودن اطالعات ای قابلهطرفانه بودن و قابلیت تائید داشتن از نشانهسی: کامل بودن، صحیح بودن، بیاطالعات برای نظارت و وار  -3

 (.14: 1391)دستگیر،  باشدحسابداری می

سسات دیگر را با موسسه العات برای کاوش: مدیران باید اطالعات حسابداری را در طول زمان مورد مقایسه قرار دهند و نتایج مواط  -4

 (.14: 1391)دستگیر، موردبررسی قرار دهند خود 

شد به هدف یا از طرفی اثربخشی سازمان وضعیتی است که در آن سازمان موردنظر، منابع را به میزان محدود مصرف کند و قادر با

یادی به استفاده بهینه از اثربخشی هر سازمانی تا حدود ز .(1395شده دست یابد )دادعلی پور، شده با توجه به معیارهای تعییناهداف مطرح

ناخواه مسائلی ین راستا خواهنیروی انسانی آن سازمان مربوط می شود. لذا برای استفاده بهینه از نیروی انسانی باید آن ها را آموزش داد. در ا

ه مدیران سازمان قرار وارد توجچون کیفیت آموزش، انگیزه کارکنان و رضایت شغلی آنان، کارایی و اثربخشی نیروهای انسانی و از این قبیل م

ید موفقیت (. پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر؛ اثربخشی کل1383گیرد ) نوربخش و علیزاده،می

 (.1395سازمان محسوب می شود )عالقه بند، 

 شده قائل بعد چهار اثربخشی برای پارسونز .است ها کار شدهمانساز در اکثراً که است مدلی پارسونز تالکوت سازمانی اثربخشی مدل

 :است زیر موارد شامل که است

 .(12: 1395توسعه)داد علی پور،  و ابتکار رشد، انطباق، قابلیت شاخصهای : شاملنوآوری الف(

 .(12: 1395کارایی)داد علی پور،  و منابع کسب کیفیت، موفقیت، های شاخص بر : مشتملتعهد سازمانی ب(

 (.12: 1395تعارض)داد علی پور،  و جوّ، ارتباطات رضایت، های شاخص : شاملرضایت شغلی ج(

 (.12: 1395گیرد)داد علی پور،  می بر در را هویت و انگیزش زندگی، اصلی عالئق وفاداری، های شاخص که :سالمت سازمانی د(

 (. بسیاری2006 ،3)گاالنت سازمان هست یک عنوانبه خودش تقویت و ظحف در سازمان و افراد توانایی افزایش برای روشی اثربخشی

 کارکنان در مهارت و توانایی ایجاد به هاسازمان از در بسیاری و اندداشته اثربخشی موضوع به زیادی توجه گذشته، دهه چند در محققان از

 (؛0092 ،4)لوییس است شده توجه پویای امروزی، محیط در کارها بهتر انجام برای

تیجه رسیدند نبه این  رانیا یهای منتخب ورزش ونیفدراس یسازمان یاثربخش یبررس( در تحقیقی تحت عنوان 1391عیدی و همکاران )

 که منابع انسانی مهمترین عامل اثربخشی هستند.

 رانیرد مدبر عملک یارحسابد یاطالعات یها ستمیس یها یژگیو ریتأث یبررس( در تحقیقی تحت عنوان 1394صمدی نیا و همکاران)

 ی موثر می باشدمال رانیبر عملکرد مد یحسابدار یاطالعات یها ستمیسی به این نتیجه رسیدند که مال

 از تهران داربها اوراق در بورس شده پذیرفته هایشرکت در حسابداری نظام اطالعاتی کارایی بررسی ( به1387) سجادی ودستگیر 

 بهبود فرآیند باعث هاشرکت این در حسابداری نظام اطالعاتی اجرای که داد نشان آنان پژوهش نتایج .مالی پرداختند مدیران دیدگاه

 که است حالی در این .است شده هامعامالت شرکت فرآیند در تسهیل و مالی هایگزارش داخلی، کیفیت هایکنترل مدیران، گیریتصمیم

 دهد.ینم نشان عملکرد ارزیابی در را هیچ پیشرفتی نتایج

 و اثربخشی کارآیی دهدمی امـکان کارکنان آوری اطالعات در یک سازمان بـهکه فن دهدمی نشان زی( ن2000) 5حقیقات بهان و هولمزت

 تر را در سازمان فراهم نمایندمدیریت کـارآتر و پیشرفته هایخود را باال بـبرند و همچنین موجبات اثربخشی سـیستم

( در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه قابلیت های نظام حسابداری و عملکرد شرکت به این نتیجه رسیدند که بین 1720) 6دایمو

 قابلیت های نظام حسابداری و عملکرد شرکت ها رابطه وجود دارد.

چهار جنبه کیفیت، ارزیابی  ( در تحقیقی در ارتباط با سیستم اطالعات حسابداری موفقیت نظام اطالعاتی از2006و همکاران ) 7سابروال

 .سودمند، رضایت کاربران و کاربرد تشکیل شده است
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های نظام حسابداری و اثربخشی شعب که با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال هست که آیا بین قابلیت

 بانک ملت کرمان رابطه وجود دارد؟

 

 فرضيه اصلی

 داری و اثربخشی سازمان رابطه وجود داردهای نظام حساببین قابلیت
 

 فرضيات فرعی
 بین کنترل و اثربخشی سازمان رابطه وجود دارد  .1

 گیری و اثربخشی سازمان رابطه وجود داردبین اطالعات برای تصمیم  .2

 بین اطالعات برای نظارت و وارسی و اثربخشی سازمان رابطه وجود دارد  .3

 ربخشی سازمان رابطه وجود داردصد کردن و اثر بین اطالعات برای کاوش و  .4

 بین ایجاد و حفظ تصویر ذهنی و اثربخشی سازمان رابطه وجود دارد  .5

 

 روش شناسی تحقيق
ها پرداخته می شود پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی است. از روش گردآوری و  داده آوری جمع به میدانی تحقیقات شیوه به

نفر می  400جامعه آماری کارکنان شعب بانک ملت می باشد که تعداد کارکنان  همبستگی استتحلیل اطالعات، تحقیقی توصیفی و از نوع 

پرسشنامه اثربخشی سازمان نفر انتخاب  شده است .  196برای تعیین حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده از فرمول کوکران باشد 

تعهد  4تا  1نوآوری سوال ( و شامل مولفه های 1385را مورد سنجش قرار می دهد )ساجدی و همکاران، سوال دارد و اثربخشی سازمان  16

می باشد همچنین پرسشنامه قابلیت های نظام حسابداری  16تا  13سالمت سازمانی سوال 12تا  9رضایت شغلی سوال  8تا 5سازمانی سوال 

،  6تا  3گیری سوال ، اطالعات برای تصمیم2تا  1سنجش قرار می دهد. کنترلی سوال  سوال دارد و قابلیت های نظام حسابداری را مورد 21

 21تا  15و ایجاد و حفظ تصویر ذهنی سوال  14تا 11، اطالعات برای کاوش و رصد کردن سوال 10تا  7اطالعات برای نظارت و وارسی سوال 

و   92/0حسابداری  اطالعات نظام های قابلیت پرسشنامه کرونباخ آلفای پرسشنامه ها از روایی مطلوبی برخوردار بودند و ضریبمی باشد 

شد و بررسی  خواهد استفاده SPSS افزار نرم ها، داده تحلیل و تجزیه برایبدست آمد   93/0اثربخشی  پرسشنامه کرونباخ آلفای ضریب

های تحقیق از آزمون در نهایت برای بررسی فرضیه نرمال بودن متغیرها مقدار چولگی و کشیدگی سواالت و متغیرها بررسی می گردد و

 استفاده خواهد شد پیرسون

 تحقيق هاي متغير به مربوط توصيفی هاي آماره 1جدول 
 

 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیرها

 54/4 19/4 -893/0 -087/0 762/0 696/2 674/2 قابلیت های نظام اطالعات حسابداری

 00/5 00/1 -653/0 -009/0 056/1 000/3 038/3 کنترلی

 75/4 00/1 -148/0 -222/0 802/0 500/2 707/2 گیریاطالعات برای تصمیم

 50/4 00/1 -970/0 -136/0 923/0 500/2 449/2 اطالعات برای نظارت و وارسی

 50/4 00/1 -537/0 -167/0 823/0 750/2 663/2 اطالعات برای کاوش و رصد کردن

 43/4 00/1 -800/0 136/0 888/0 285/2 511/2 ذهنی تصویر حفظ و ایجاد

 31/4 31/1 -901/0 143/0 777/0 866/2 573/2 اثربخشی
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 بررسی فرضيه هاي تحقيق
 نتایج فرضيه هاي تحقيق  2 جدول

 

 تعداد آماره همبستگی 
مقدار ضریب 

 همبستگی

معنی داری 

 ضریب
 نوع رابطه وجود رابطه

 و حسابداری نظام هایابلیتق

 سازمان اثربخشی
 مستقیم رابطه دارد 000/0 613/0 196 پیرسون

 مستقیم رابطه دارد 000/0 561/0 196 پیرسون اثربخشی و کنترل

 و گیریتصمیم برای اطالعات

 اثربخشی
 مستقیم رابطه دارد 000/0 622/0 196 پیرسون

 و کردن رصد و کاوش برای اطالعات

 اثربخشی
 مستقیم رابطه دارد 000/0 486/0 196 پیرسون

 و کردن رصد و کاوش برای اطالعات

 اثربخشی
 مستقیم رابطه دارد 000/0 386/0 196 پیرسون

 مستقیم رابطه دارد 000/0 543/0 196 پیرسون اثربخشی و ذهنی تصویر حفظ و ایجاد
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 نتایج فرضيه هاي پژوهش
 .دارد وجود رابطه اثربخشی و ظام حسابداریقابلیت های ن فرضیه اصلی تحقیق: بین

سازمان به این  بر حسابداری اطالعاتی هایسیستم قابلیت تاثیر ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی1391حاجی جباری و همکاران )

 ضیه همخوان می باشدهای نظام حسابداری می باشد که با نتیجه این فرنتیجه رسیدند که یکی از عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی قابلیت

حسابداری به این نتیجه رسیدند  اطالعاتی سیستم هماهنگی بر موثر عوامل ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی1391حاجیها و همکاران )

 باشد می همخوان فرضیه این نتیجه با که هماهنگی بین سیستم های اطالعاتی موجب اثربخشی سازمان خواهد شد

های مالی شده در صورت گردند که اطالعات ارائهحسابداری موجب می نظام هایقابلیت شود می استدالل ضیهفر این نتیجه به توجه با

هر چه در سازمان قابلیت  شود بنابراین  پذیری مالی واحد مفید واقعکنندگان در ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافبرای استفاده

 ربخشی سازمان نیز بیشتر خواهد بود.های نظام حسابداری بیشتر باشد اث

 

 .دارد وجود رابطه اثربخشی کنترلی و تحقيق: بين اول فرضيه فرعی

 عملکرد بر مدیریت حسابداری و کنترل های سیستم تغییرات تاثیر ( تحقیقی تحت عنوان بررسی1392اشرف گنجویی و نائی زاده )

 تغیرهای کنترلی موجب اثربخشی سازمان می شوند.تولیدی به این نتیجه رسیدند که م های شرکت سازمانی

گیری آگاهانه است که باید دارای جهت قضاوت و تصمیم کنندگانو ارائه اطالعات اقتصادی به استفاده گیریحسابداری در پی اندازه

ه قابلیت کنترل اطالعات بیشتر باشد هایی باشد از آنجایی که اطالعات برای کنترل موارد حسابداری به کار گرفته می شود  لذا هر چقابلیت

 نیز بیشتر خواهد بود . اثربخشی

 

 .دارد وجود رابطه اثربخشی اطالعات براي تصميم گيري و تحقيق: بين دوم فرضيه فرعی
 مدیران گیری تصمیم در حسابداری اطالعاتی های سیستم اثربخشی ( در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی1394خدامرادی و همکاران )

 سازمان می شود. اثربخشی موجب گیری تصمیم برای اهواز به این نتیجه رسیدند که اطالعات نفت تشرک

 گیریچرا که تصمیم. شود می سازمان اثربخشی موجب گیری تصمیم برای اطالعات شود می بینی پیش فرضیه این نتیجه به توجه با

 و متحول دنیای در به ویژه موثر، و کارا شیوه به گیریتصمیم که است هیاست  بدی سازمان یک امور اداره در مهم بسیار مسائل جمله از

 در مهم راهبردی ابزار و وسیله یک اطالعات واقع، در و باشدمی اطالعات از زیادی مقادیر از برخورداری و کارگیری به مستلزم کنونی، پیچیده

 زمان در که دارد اطالعاتی دقت و صحت به بستگی نیز یتمدیر تصمیمات کیفیت شک بدون و شودمی محسوب مدیریت گیریتصمیم

 تصمیمات اخذ ضرورت بتدریج جوامع، و هاسازمان خارجی و داخلی هایدگرگونی و تحوالت گستردگی. دارد قرار وی اختیار در گیریتصمیم

 آن علمی مفهوم به گیریتصمیم مدیریت، اتیاطالع هایسیستم به دسترسی بدون امروز که بطوری ساخته، آشکار مدیران برای را ترپیچیده

 نیست بنابراین اطالعات برای تصمیم گیری موجب اثربخشی بیشتر سازمان خواهد شد امکانپذیر

 

 .دارد وجود رابطه اثربخشی اطالعات براي نظارت و وارسی و تحقيق: بين سوم فرضيه فرعی

 علوم های دانشگاه در حسابداری اطالعات های سیستم اثربخشی ای ایسهمق بررسی عنوان تحت تحقیقی در( 1394) اربابی و مزارزی

 شود می سازمان اثربخشی موجب وارسی و نظارت برای اطالعات رسیدند نتیجه این به والیت و پزشکی

یی که از آنجا شود.اثربخشی سازمان می موجب وارسی و نظارت برای با توجه به نتیجه این فرضیه پیش بینی می شود اطالعات

. باشد مقایسه قابل خود مشابه تجاری واحدهای مالی هایصورت همچنین و قبل سالهای مالی هایصورت با باید شرکت یک مالی هایصورت

 مورد ای مقایسه ارقام و حسابداری های رویه مناسب افشای همچنین و حسابداری هایروش بردن بکار در رویه ثبات رعایت منظور این برای

باشد و هر می حسابداری اطالعات بودناتکاقابل هاینشانه از داشتن تائید قابلیت و بودن طرفانهبی بودن، صحیح بودن، کامل .باشد می نیاز

چه این اطالعات صحیح تر باشد اثربخشی  باالتر خواهد رفت که بنابراین باید در سازمان تالش شود تا اطالعات به طور صحیح و کامل برای 

 وارسی در اختیار افراد قرار گیرد.نظارت و 
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 .دارد وجود رابطه اثربخشی اطالعات براي کاوش و رصد کردن و تحقيق: بين چهارم فرضيه فرعی
 علوم های دانشگاه در حسابداری اطالعات های سیستم اثربخشی ای مقایسه ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی1394مزارزی و اربابی )

که با نتیجه این فرضیه های نظام حسابداری موجب اثربخشی سازمان می شود جه رسیدند برداشت ذهنی از قابلیتوالیت به این نتی و پزشکی

 همخوان می باشد.

 مدیران اثربخشی سازمان گردد بنابراین موجب کردن رصد و کاوش برای اطالعات شود می بینی پیش فرضیه این نتیجه به توجه با

دهند و با کاوش  قرار مورد بررسی خود موسسه با را دیگر موسسات نتایج و دهند قرار مقایسه مورد زمان طول در را حسابداری اطالعات باید

 سازمان را باال ببرند. محتوا، اثربخشی رجحان صادقانه و باال بردن بیان طرفانه و بابی اطالعات، و قضاوت

 

 .دارد وجود رابطه شیاثربخ ایجاد و حفظ تصویر ذهنی و تحقيق: بين پنجم فرضيه فرعی

 های دانشگاه در حسابداری اطالعات هایسیستم اثربخشی ای مقایسه ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی1394مزارزی و اربابی )

های نظام حسابداری موجب  اثربخشی سازمان می شود که با نتیجه این والیت به این نتیجه رسیدند برداشت ذهنی از قابلیت و پزشکیعلوم

 ه همخوان می باشد.فرضی

 ارائه نحوه و مالی دانش اثربخشی سازمان می شود موجب ذهنی تصویر حفظ و ایجاد شود می استدالل فرضیه این نتیجه به توجه با

با تحلیل باشد و آنها بتوانند تصویر ذهنی مناسبی از کاربرد آن کسب کنند و  فهمو کارکنان قابل مدیر برای که باشد ایگونهبه باید اطالعات

 سازمان را باال ببرد. مناسب آنها اثربخشی

 و کاوش و وارسی و نظارت گیری،تصمیم برای اطالعات از و باشد داشته امور بر بیشتری کنترل سازمان که شودمی بنابراین پیشنهاد

 ببرد باال را سازمان اثربخشی  کردن، رصد
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