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 چکيده

حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر فرهنگ سازمانی و سیستم اطالعات حسابداری  پژوهش

مدیریت را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران ارشد و میانی 

نفر می باشد. این پژوهش از  841 شرکت های فعال در صنعت خودروسازی کشور که تعداد آن ها

لحاظ شیوه جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته است. سپس داده ها با 

تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش  SPSSو  EXCELاستفاده از نرم افزار آماری 

هم، با فرهنگ سازمانی رابطه معنی دار و هر س P/E، عدم اطمینان محیطی در معیار تغییرات نسبت 

افزایش یابد به همان میزان فرهنگ سازمانی شرکت  P/Eمستقیم دارد به گونه ای که هر میزان نسبت 

نیز افزایش خواهد یافت. در عین حال عدم اطمینان محیطی در معیار تغییرات فروش با فرهنگ سازمانی 

م اطمینان محیطی در هر دو معیار ضریب تغییرات فروش رابطه معنی دار و معکوس دارد. همچنین عد

های تهیه کنندگان ها و مهارتهر سهم، هیچ گونه تاثیری بر روی ویژگی P/Eو ضریب تغییرات نسبت 

ها وجود ندارد. ولی در معیار تغییرات اطالعات کنترلی و تصمیم گیری نداشته و هیچ رابطه ای بین آن

 منطبق نمی باشد. P/Eنسبت 

عدم اطمینان محیطی، فرهنگ سازمانی، سیستم اطالعات حسابداری  :يديکل واژگان

 مدیریت، سازمان.
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 مقدمه
اطالعات بعنوان کلیدی ترین عنصر تصمیم گیری ها می باشد به گونه ای که دسترسی به اطالعات مناسب و  ،در فضای رقابتی امروز

گان از این اطالعات بسیار اثر گذار باشد. با گسترش عصر ارتباطات سرعت دسترسی سریع به تواند در تصمیم گیری استفاده کنندمفید می

به عنوان بخش مهمی از فرآیند مدیریت که برای موفقیت  8[. سیستم حسابداری مدیریت8اطالعات نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است ]

ه الزمه دستیابی به مزایای رقابتی استراتژی های مناسبی می باشد که توسط سازمان حیاتی می باشد در نظر گرفته می شود. به طوری ک

گسترده مدل های سیستم حسابداری مدیریت  عوامل سازمانی کارا مانند سیستم حسابداری مدیریت موثر فراهم می شود. امروزه به طور

ه اند. با این حال برخی از پژوهشگران اذعان دارند که سیستم پیشرفته که اطالعات وسیعی برای بهایابی فراهم می کنند مورد توجه قرارگرفت

 [.2حسابداری مدیریت سنتی ممکن است هنوز منافعی برای سازمان ها با توجه به چارچوب سازمانی شان فراهم کند ]

ی را هر سازمانمهم ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان محیطی، پیچیدگی، جهانی شدن و رقابت فزآینده می باشد که موفقیت 

ها در شرایط با ثبات اقتصادی و اجتماعی، مدیران به دنبال استفاده از اطالعاتی می باشند که بتوانند با آن [.9تحت تأثیر قرار می دهد ]

ا به مایند تآینده را پیش بینی کرده و با استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت استراتژی سازمان را به گونه ای طراحی و پیاده سازی ن

و کیفی مشخص شده در ماموریت سازمان دست یابند. اما در بسیاری از مواقع مدیران دچار نوعی ساده انگاری نسبت به میزان اهداف کمی 

که لها منجر نمی شود، بعدم اطمینان و تالطم محیط می شوند. این نادیده گرفتن نه تنها به اتخاذ استراتژی هایی برای استفاده از فرصت

تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در راستای می تواند خود منجر به افزایش سطح عدم اطمینان شود. در چنین شرایطی حسابداری مدیریت می

در دنیای مدیریت شرکتی، عدم اطمینان  [.4] های قابل پیش بنی، عمل نمایدشناسایی شرایط عدم اطمینان و میزان و سطح عدم اطمینان

به تردیدهای حرفه ای مدیران بر می گردد که این تردید ها زمانی ایجاد می شود که مدیر با شرایط رقابتی در آینده رو به رو  های محیطی

 [.5می گردید که پیش بینی آن در زمان کنونی مشکل می باشد ]

 این از درست درک رو این از و دگذارمی اثر سازمان اعضای تمام بر متفاوت میزان به که است محیطی متغیر یک سازمانی فرهنگ

 رینبهت مثال عنوان به) بیرونی انطباق به مربوط مسائل حل برای سازمان، اعضای. است اهمیت حائز مؤثر کار و سازمان اداره برای ساختار

 هب( سازمان یک وندر فرایندهای تقویت و هماهنگی برای روش بهترین) درونی یکپارچگی و( جهانی بازارهای عرصه در حضور برای شیوه

 با رو این از. دهندمی آموزش جدید اعضای به را خود سازمان مکتوب غیر حتی و مکتوب مسائل،فرهنگ حل جهت شیوه بهترین عنوان

 ذیرپ امکان سازمان اعضای ازعظیمی بخش احساسات افکارو اعمال تغییر سازمانی فرهنگ تبدیل و تغییر برای الزم ظرفیت از برخورداری

 [.1] گرددمی

 

 مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 هب شده یاد اطالعات است که پذیر امکان زمانی بهادار اوراق بازار در صحیح گیری تصمیم و شرکت ها مالی اطالعات از گیری بهره

 قالانت که صورتی در. است یتاهم حائز نیز به اطالعات دستیابی چگونگی و نوع دیگر، سوی از. باشد فهم قابل و کامل و مربوط موقع،

 تقارن دمع. شود سبب واحد موضوع یک به نسبت را متفاوتی نتایج تواند می صورت گیرد افراد بین نامتقارن، و نابرابر صورت به اطالعات

 احبانص هزینه حقوق شافزای بازار، ضعف معامالتی، های هزینه افزایش بازار، کارایی کاهش قبیل از را مختلفی پیامدهای نامطلوب اطالعاتی

 [.7]سرمایه در پی دارد  های بازار در معامالت از حاصل سود کاهش کلی، طور به و پایین شوندگی نقد سهام،

 مالی آینده لذا،. دارند آینده به نگاهی گذاران سرمایه دیگر، عبارت به. دارد اهمیت شخصی هر برای شفاف و سالم مالی گذاری سرمایه

 صحیح اطالعات از استفاده با مناسب مالی تصمیمات. می گیرد شکل میشود، اتخاذ سرمایه گذاری خصوص در امروز که درستی تصمیمات با

 به و شفاف صورت به شرکت به مربوط اطالعات که زمانی. است اطالعات شفافیت کامل، شروط رقابت از یکی. می گیرد صورت موقع به و

 درباره سهامی معموالً شرکت های مدیران. می شود ایجاد اطالعاتی تقارن عدم باشد، نشده یعتوز سهامداران و مدیران مساوی بین طور

عدم اطمینان محیطی به عنوان منشاء حوادث  [.1]دارند  بیشتری اطالعات شرکت از خارج سهامداران به نابت سهام قیمت و شرکت ارزش

 [.3خلق می کند تعریف می شود ] ها و تهدیدهایی را برای سازمانو روندهای متغیری که فرصت

 هایارزش از ای سلسله را آن برخی است، مشترک سازمان یک اعضای بین که دانند می اعتقادی نظام یک را سازمان فرهنگ برخی

 مانیساز فرهنگ کلی طور به [.81]شود  می منتقل و تکَه کالم ها اسطوره ها ها،داستان چون نمادی مفاهیم با که دانند، می مشترک

 سازمان یک در که خاصی هایویژگی و فرد در نه و دارد وجود سازمان در نه که است چیزی و دارند خود سازمان از افراد که است ادراکی

 [.88] کندمی متمایز یکدیگر از را هاسازمان که است ثابتی و معمول خصوصیات نمایانگر دارد وجود
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کند مطرح کردند که سیستم اطالعات حسابداری به عنوان یک واسطه و رابط عمل می این موضوع را 8333دانل و اسمیت  در سال 

سیستم اطالعات حسابداری اطالعاتی درباره وقایع اقتصادی  گیرند.که از طریق آن، سه متغیر مجزای رفتار سازمانی تحت تأثیر قرار می

گیری یند تصمیمآها، فر طبق نظر آن کنند.کنترل سازمان استفاده می ریزی، نظارت وگیرندگان از آن در برنامهکند که تصمیمفراهم می

ه کتابعی از سه متغیر: هدف ها، مفهوم ها و نمادها است. براساس این نظریه، سیستم اطالعات حسابداری باید بتواند اطالعاتی را فراهم کند 

مورد  ها را به مفاهیم اقتصادیها کار کنند و قادر باشند آنبا آن دادهکنندگان بتوانند پذیری داشته باشد و استفادهقابلیت فهم و مقایسه

 [.82ها تهیه کنند ]ای با توجه به زمان نیاز به آننیاز تبدیل و صورت های مالی ویژه

ی ارشود. وظیفه سیستم حسابدسیستم حسابداری مدیریت از جمله سیستم های اصلی و اساسی سیستم اطالعات مدیریت شمرده می

است.  گیریهای برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیممدیریت تأمین نیازهای اطالعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینه

های کلیدی محدوده حسابداری مدیریت را در ای با عنوان حسابداری مدیریت مفاهیم و شاخصجان بل و انصاری و توماس کالمر در مقاله

از دیدگاه استیوز و همکاران، چرخه حیات سیستم های اطالعاتی شامل  [.89نمایند ]فنی، رفتاری و فرهنگی تعریف میسه شاخص عمده 

 [:84] شش مرحله هستند که عبارتند از

 مرحله اول: اتخاذ تصمیم و پذیرش سیستم اطالعاتی؛

 مرحله دوم: تحصیل سیستم اطالعاتی؛

 چرخه در مراحل ترین پرهزینه و مراحل مهمترین از یکی عنوان )این مرحله به اطالعاتیمرحله سوم: پیاده سازی و اجرای سیستم 

 ؛شود( می شناخته اطالعاتی سیستم عمر

 مرحله چهارم: به کارگیری و نگهداری سیستم اطالعاتی؛

 مرحله پنجم: بهبود تدریجی سیستم اطالعاتی؛

 .مرحله ششم: کنارگذاری

 بر را سازمانی بین روابط و سازمانی درون کننده های تسهیل محیطی، اطمینان عدم عوامل اثر شی( در پژوه8911) همکاران و محقر

 شانن پژوهش این های یافته. مورد بررسی قرار دادند تأمین زنجیره مدیریت اقدامات مبحث در اطالعات، تسهیم کیفیت و اطالعات تسهیم

 بر روی را دار معنی و مثبت اثری سازمانی درون های کننده تسهیل و محیطی ناناطمی عدم سازمانی، بین روابط عامل سه هر که دهد می

 [.3]گذارند  می اطالعات تسهیم

 هک شرکت هایی مدیریت حسابداری اطالعات سیستم طراحی بر محیطی اطمینان عدم تاثیر بررسی به پژوهشی ( در2113) 2ریتونگا

 اندونزی کشور شرکت های مالی ارشد مدیران از نفر 851 سطح در مطالعه این. پردازدمی  باشند،می تمرکز عدم سازمانی ساختار دارای

 سابداریح اطالعات سیستم طراحی روی بر مستقیمی تأثیر محیطی اطمینان عدم می دهد نشان پژوهش های اینیافته.است پذیرفته انجام

 ودوج دهنده نشان پژوهش این نتایج همچنین .می باشد تمرکز عدم بصورت هاشرکت  آن سازمانی ساختار که دارد شرکت هایی مدیریت

 [.85]دارد  هاشرکت مدیریت حسابداری سیستم اطالعات بودن هنگام به و محیطی اطمینان عدم بین رابطه

 عملکرد گیری اندازه با رابطه در سازمانی فرهنگ و محیطی اطمینان عدم نقش بررسی به پژوهشی در (2188همکاران ) و 9خان زمان

دادند  ارقر مطالعه مورد را فرضیه این خاص بطور و پرداختند بنگالدش کشور در تولیدی شرکت های در سازمانی عملکرد و مالی غیر و مالی

 .می شود سازمانی فرهنگ و محیطی اطمینان عدم افزایش شرایط تحت سازمانی عملکرد بهبود به منجر عملکرد، غیرمالی اقدامات که

 محیطی اطمینان عدم تاثیر بررسی مورد در دار معنی آماری لحاظ از اما منفی رابطه یک که می دهد نشان هاآن  هایپژوهش هاییافته

 جهت مالی غیر اقدامات از شده انتخاب نمونه شرکت های داد نشان همچنین. دارد وجود شرکت عملکرد و غیرمالی اقدامات با ارتباط در

 یک که بود آن بیانگر هاپژوهش این دیگر نتیجه. می کنند استفاده است، کم محیطی اطمینان عدم که زمانی در سازمانی عملکرد افزایش

 هاازمانس مالی غیر عملکرد روی بر فرهنگ نوع این اثر تعدیل و سازمانی عملکرد و هاشرکت پذیری انعطاف فرهنگ نوع بین مثبت رابطه

 [.81]دارد  وجود

 شده تحمیل محیطی هایاطمینان عدم دهد نشان که بودند تجربی شواهد یافتن دنبال به پژوهشی در (8121همکاران ) و 4آجبوالد

 اطالعات از پژوهش این انجام برای هاآن. خیر یا باشد می گذار اثر هاسازمان آن مدیریت حسابداری های سیستم طراحی در سازمان، بر

 عدم ویق اثر وجود آمده، دست به نتایج. نمودند استفاده بود گردیده آوری جمع نامهپرسش وسیله به که نیجریه، در تولیدی شرکت 844

 [.87]دهد  می نشان  را مدیریت حسابداری های سیستم عملکرد و طراحی بر محیطی هایاطمینان
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 هنگام به هاشرکت معجا عملکرد گیری اندازه سیستم از استفاده موضوع مطالعه و بررسی به پژوهشی در (2181همکاران ) و 5شولز

 دارمق هر که داد نشان هاآن های یافته. پرداختند باال تکنولوژی با تولیدی تایوانی شرکت 14 بین در محیطی اطمینان عدم با شدن مواجه

 و تالش یزانم بین و یابدمی افزایش نیز هاشرکت بین در جامع عملکرد گیری اندازه سیستم از استفاده باشد بیشتر محیطی اطمینان عدم

 باعث زنی عملکرد بر مبتنی خدمت جبران سیستم از استفاده و دارد وجود مثبت و دار معنی رابطه نیز سازمانی عملکرد و کارکنان اقدامات

 [.81]می گردد  سازمانی عملکرد افزایش

 هاآن ارتباط و( MASCs) یتمدیر حسابداری سیستم اصلی جزء پنج تجربی بررسی به پژوهشی در (2111همکاران ) و 1آمان سی

 و تولیدی شرکت 881 مالی ارشد مدیران  بین در را پژوهش این هاآن . می دهد قرار بررسی مورد را مدیریتی عملکرد و خارجی محیط با

 عدم سطح بین که می دهد نشان هاآن هایپژوهش نتایج مهمترین. می دهند انجام سنگاپور کشور متوسط و کوچک اندازه با صنعتی

 وجود رابطه مدیریت حسابداری اطالعات سیستم در تغییرات ایجاد و مطالعه مورد شرکت های مالی مدیران توسط شده درک اطمینان

 بالعکس و می باشد تدافعی صورت به( MASCs) در تغییر می گردد. برآورد کمی میزان به محیطی اطمینان عدم سطح کههنگامی. دارد

 [.83]باشد میتهاجمی  صورت به( MASCs) در تغییر الگوی آیدمی پدید محیطی اطمینان عدم از ییباال سطح کههنگامی به

 

 روش شناسی پژوهش
باشد زیرا هدف پژوهش های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می

هایش برای حل مشکالت خاص در شرکت های فعال در صنعت خودروسازی کشور ایج یافتهکاربرد نت قصدشود و این پژوهش به هدایت می

شود. به لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای روش، این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی )زمینه یابی( و همبستگی انجام می

ای فعال در صنعت خودرو سازی کشور می باشد که به استناد علّی است. در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت ه

باشند نفر می 841ها و همچنین استعالم های حضوری و تلفنی بالغ بر گزارشات مالی منتشر شده، اطالعات مندرج در سایت های شرکت

 ها پاسخ دادند. شنفر از پرسش شوندگان به پرس 817که برای این افراد پرسشنامه توزیع گردید و متعاقبا تعداد 

 ها استفاده شده است.شرکت  p/eبرای تعیین عدم اطمینان از دو شاخص ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات نسبت 

لیکرت  5در مقیاس  (2111) گویه ای دنیسون 11برای اندازه گیری متغیر فرهنگ سازمانی در این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه 

استفاده شده است  های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس تهران شرکت از شرکت 22یران ارشد و میانی نفر از مد 841در بین 

های پرسشنامه مدل دنیسون  گردآوری و طبقه بندی گردید. سؤال Excelکه نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها در بانک اطالعاتی 

ها را در ابعاد چهارگانه رسالت، سازگاری،  ها و سازمان توان فرهنگ سازمانی شرکت آن می باشد که با با استفاده از ای می به گونه 2111

 درگیر شدن در کار و انعطاف پذیری سنجید .

 5گویه ای و در مقیاس  41مدیریت در این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه حسابداری برای اندازه گیری متغیر سیستم اطالعات 

شرکت از شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس تهران استفاده شده  22 از مدیران ارشد و میانی نفر 841لیکرت در بین 

گردآوری و طبقه بندی گردید. پرسشنامه توزیع شده در این  Excelاست که نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها در بانک اطالعاتی 

گویه به بررسی ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری مانند  1هر کدام با  2و  8های بخش حاوی چهار سؤال اصلی می باشد که سؤال 

گویه به  82نیز هر کدام با  4و  9درستی و صحت اطالعات، یکنواختی، اتکاءپذیری، به هنگام بودن و ... می پردازد همچنین سؤال های 

رت های رایانه ای، مهارت های مالی، مهارت های تیمی، داشتن بررسی ویژگی های فردی تهیه کنندگان اطالعات حسابداری مانند مها

 هوش تجاری، مهارت های اجتماعی و روابط عمومی و ... می پردازد.

 باشد که اگر پرسشنامه مورد نظر نتواند همه آنچه را که مورد نظر می مورد نظر، از آنجا پژوهش برای اطمینان از روایی پرسشنامه

اید، نتایج حاصله دور از واقعیت خواهد بود بنابراین به جهت پیشگیری از این موضوع، روایی پرسشنامه می بایست بدرستی اندازه گیری نم

سنجیده شود به همین دلیل در این پژوهش برای افزایش روایی پرسشنامه اقدام به بررسی و مطالعه پرسشنامه ها و پرسش هایی که در 

ه است گردیده و همچنین پرسشنامه به تعدادی از متخصصان و اساتید دانشگاهی متخصص در ها استفاه شدپژوهش هایی مشابه از آن

 زمینه پژوهش و همچنین رشته آمار ارائه گردید که پس از تایید ایشان پرسشنامه موضوع پژوهش بین اعضای جامعه توزیع شد.

 یین منظور قبل از توزیع پرسشنامه در جامعه آماری، تعدادبرای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. بد

پرسشنامه توسط اعضای جامعه آماری تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای آن محاسبه گردید. با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای 

                                                           
5 Schulz 

6 Seaman 
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مقدار آلفا برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی به . گردید، پرسشنامه برای تمام حجم نمونه ارسال شد %71پرسشنامه های نمونه باالتر از 

ی های اطالعات است که نشانگر پایایی باالی پرسشنامه است. برای پرسشنامه سسیتم 71/1و  74/1، 79/1، 72/1تفکیک به ترتیب برابر با 

 .است که این پرسشنامه نیز پایایی نسبتاً باالیی دارد 77/1و  71/1، 17/1، 77/1به ترتیب برابر با 
 

 : مقادیر آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسشنامه1جدول شماره 

 

 یافته هاي پژوهش
معیار، کشیدگی و چولگی شاخص های مرکزی از جمله میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی از جمله انحراف  2شماره در جدول 

برای متغیرهای مختلف محاسبه شده است بزرگ بودن میانگین از میانه وجود نقاط بزرگ را در داده ها نشان می دهد. تقارن یکی از 

یب مبلغ فروش با مقدار چولگی به ترت و p/eهای توزیع نرمال است که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد. متغیرهای وابسته ویژگی

 بسیار به توزیع نرمال شبیه است )میزان کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است(.  14/1و   74/1برابر با 
 

 هاي مرکزي متغيرها: شاخص2جدول شماره 

 

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیرها

p/e 91/1 97/1 89/1 74/1 21/9- 83/1 11/1 

 8 81/1 -15/1 14/1 24/1 44/1 52/1 مبلغ فروش

 12/4 13/2 95/1 -85/8 98/1 71/9 17/9 درگیر شدن در کار

 97/4 81/9 -88/1 -91/1 92/1 12/9 12/9 یکپارچگی

 83/4 11/9 -89/1 -77/1 91/1 12/9 71/9 سازگاری

 91/4 17/9 14/1 -15/1 23/1 31/9 18/9 موریتأم

 13/4 83/9 98/1 -11/8 24/1 15/9 77/9 فرهنگ سازمانی

 11/4 72/9 -59/1 -41/1 24/1 24/4 83/4 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل

 15/4 38/9 -93/1 -13/1 24/1 91/4 95/4 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

 13/4 71/9 11/1 43/1 28/1 87/4 81/4 ویژگی تهیه کنندگان اطالعات کنترلی

اطالعات مورد نیاز تصمیم  ویژگی تهیه کنندگان

 گیری
24/4 29/4 22/1 91/1- 13/1- 72/9 19/4 

 
 

 مقدار آلفا ها تعداد پرسش ابعاد متغیر

 فرهنگ سازمانی

 72/1 85 درگیر شدن در کار

 79/1 85 یکپارچگی

 74/1 85 سازگاری

 71/1 85 موریتأم

 سیستم اطالعاتی

 77/1 1 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل

 17/1 1 همیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیریا

 71/1 82 ویژگی تهیه کنندگان اطالعات کنترلی

 77/1 82 ویژگی تهیه کنندگان اطالعات مورد نیاز تصمیم گیری
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هایی رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمون های رگرسیونی است در نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی از فرض

وابسته  بررسی شده است. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته نرمال بودن توزیع متغیرهای  7اسمیرنف -ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف

به نرمال بودن باقیمانده های مدل )تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی( می انجامد. پس الزم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از 

ها )از جمله تبدیل نمودن آن( اتخاذ نرمال نمودن آن برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای

 :شودنمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می
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 : بررسی نرمال بودن توزیع متعيرهاي وابسته3جدول شماره 

 

 تعداد متغیرها

 Zمقدار  بیشترین تفاوت پارامترهای نرمال

کلموگروف 

 اسمیرنف –

مقدار 

 میانگین احتمال
انحراف 

 معیار

 قدر

 مطلق
 منفی مثبت

 11/1 77/1 -87/1 88/1 87/1 24/1 77/9 841 فرهنگ سازمانی

 55/1 11/1 -87/1 89/1 87/1 98/1 17/9 841 درگیر شدن در کار

 32/1 51/1 -82/1 81/1 82/1 92/1 12/9 841 یکپارچگی

 41/1 13/1 -83/1 11/1 83/1 91/1 71/9 841 سازگاری

 91/1 31/1 -28/1 85/1 28/1 23/1 18/9 841 موریتأم

 13/1 51/1 -89/1 11/1 89/1 24/1 83/4 841 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل

اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم 

 گیری
841 95/4 24/1 13/1 13/1 13/1- 41/1 31/1 

 11/1 11/1 -17/1 89/1 89/1 28/1 81/4 841 کنترلی ویژگی تهیه کنندگان اطالعات

ویژگی تهیه کنندگان اطالعات مورد نیاز 

 تصمیم گیری
841 24/4 22/1 88/1 17/1 88/1- 54/1 34/1 

است بنابراین فرض  15/1وری لگاریتم گرفته شده است( بیشتر از )از بهره پژوهشداری برای تمام متغیرهای مقادیر احتمال معنی

 شود. یعنی توزیع متغیرهای وابسته نرمال است.  صفر برای این متغیر رد نمی

 

 هاآزمون فرضيه

 برآورد مدل با استفاده از روش رگرسیون ساده خطی

 جود دارد.سازمانی رابطه و فرهنگ و محیطی اطمینان عدم فرضیه اول: بین

 توان برای بررسی ارتباط دو متغیر با هم مدل رگرسیونی مناسب ترین روش است در این روش عالوه بر بررسی وجود ارتباط می

 یمقادیر متغیر وابسته را به ازای مقدار خاصی از متغیر مستقل برآورد یا پیش بینی نمود. به عبارت دیگر رابطه بین دو متغیر به صورت خط

شود استفاده از ابزار رگرسیون هم در بررسی ارتباط و نیز در بررسی تأثیر متغیرها بر متغیر دیگر به عنوان انتخاب دی و نوشته میفرمول بن

امه گردد. در ادهایی از قبیل نرمالیتی, وجود رابطه خطی, همسانی واریانس و...( توصیه میاول روش آماری )به شرط برقرار بودن پیش فرض

  .ها استفاده شده استها از این روشی فرضیهبرای بررس

 ( آمده است:8که در رابطه شماره ) گردد سازی می رابطه بین عدم اطمینان محیطی و فرهنگ سازمانی به صورت زیر مدل

 

                                                           
7 Kolmogorev-Smirnov test 

 کندها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میداده

 کندها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیداده
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10های هدف، برآورد پارامتر

,  و شیب خط را  أاست که به ترتیب مقادیر عرض از مبد 1حداقل مربعات معمولی با استفاده از روش

داری مدل به کند  فرض صفر و فرض مقابل برای معنیمی دهند. میزان شیب خط نوع ارتباط )جهت و میزان ارتباط( را مشخص نشان می

 صورت زیر است.
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 آورده شده است: 4شماره نتایج به تفکیک در جدول 

 

 بين واتسونروو د F: نتایج آزمون 4جدول شماره 

 

 دروبین واتسون Fمقدار احتمال   دهشضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین همبستگی متغیرهای مستقل

p/e 85/1 12/1 12/1 191/1 39/8 

 82/2 111/1 13/1 81/1 98/1 مبلغ فروش

 

است که نشان از رابطه این دو متغیر با فرهنگ  111/1و  191/1و مبلغ فروش به ترتیب برابر با  p/eبرای  Fداری مقدار سطح معنی

و برای مبلغ فروش به ترتیب برابر با  12/1و  85/1به ترتیب برابر با  p/eضرایب تعیین برای  میزان ضرایب همبستگی و سازمانی است.

حاکی  2است. مقادیر نزدیک به  82/2و  39/8و مبلغ فروش به ترتیب برابر با  p/eاست مقادیر آماره دوربین واتسون برای   81/1و  98/1

 یونی یکی از پیش فرضهای مهم است که یکی از نشانه های اعتبار برآورد ها است.از عدم خود همبستگی باقیمانده ها در یک مدل رگرس

 جزئی انجام داد.  - tهای توان فرضهای زیر را با استفاده از آمارهبرای برآورد ضرایب می

 فرض صفر برای عرض از مبدا یا مقدار ثابت به صورت زیر است:
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 شود: ن ارتباط متغیر مستقل به صورت زیر نوشته میو برای میزا
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 گردد: مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می

 (2)رابطه 
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 توزیع آماره باال برای نمونه های بزرگ توزیع نرمال استاندارد است بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود.

                                                           
8 Ordinary least squares 

 داری وجود ندارد.مدل معنی

 داری وجود دارد.مدل معنی
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 شود.  در ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد می tنحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار 

 

 : نتایج آزمون هاي فرضيه اول5جدول شماره 

 

 داریسطح معنی tمقدار  بتای استاندارد انحراف معیار مقدار بتا متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته

 فرهنگ سازمانی

 111/1 17/71  15/1 114/9 ثابت

p/e 275/1 89/1 85/1 88/2 191/1 

 111/1 27/818  14/1 327/9 ثابت

 111/1 -45/4 -98/1 17/1 -913/1 مبلغ فروش

 

داری دارند و جهت آن مستقیم و فرهنگ سازمانی رابطه معنی p/eاست بنابراین  88/2برابر با  tمقدار آماره  p/eبرای متغیر مستقل 

 مقدار فرهنگ سازمانی بهبود پیدا کرده و با کاهش آن مقدار فرهنگ سازمانی کاهش خواهد داشت. برای متغیر p/eاست. یعنی با افزایش 

داری دارند و جهت آن معکوس است بنابراین مبلغ فروش و فرهنگ سازمانی رابطه معنی -54/4برابر با  tمستقل مبلغ فروش مقدار آماره 

 است. یعنی با افزایش مبلغ فروش مقدار فرهنگ سازمانی کاهش پیدا کرده و با کاهش آن مقدار فرهنگ سازمانی افزایش خواهد داشت. 

 رت زیر است.برآورد مدل به صو

)(309.093.3

)/(275.066.3

SALECVOCUL

EPCVOCUL





 
 

 : بین عدم اطمینان محیطی و برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت رابطه وجود دارد.دومفرضیه 

 گردد. سازی می رابطه بین عدم اطمینان محیطی و برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت به صورت زیر مدل

 (9رابطه )
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SALECVMAIS

EPCVMAIS
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 :داری مدل به صورت زیر استفرض صفر و فرض مقابل برای معنی
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 نتایج تحلیل آورده شده است: 1شماره  در جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

96/1 
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96/1- 
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 داری وجود ندارد.مدل معنی

 داری وجود دارد.مدل معنی
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 و دوربين واتسون F: نتایج آزمون 6جدول شماره 

 

متغیرهای 

 مستقل
 همبستگی متغیرهای وابسته

ضریب 

 تعیین

ب تعیین ضری

 تعدیل شده

مقدار احتمال  
F 

دروبین 

 واتسون

p/e 

 15/8 111/1 14/1 14/1 28/1 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل

 78/8 111/1 11/1 17/1 21/1 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

 12/8 573/1 11/1 11/1 14/1 ویژگی تهیه کنندگان اطالعات کنترلی

کنندگان اطالعات مورد نیاز تصمیم  ویژگی تهیه

 گیری
12/1 11/1 11/1 731/1 19/8 

مبلغ 

 فروش

 51/8 111/1 11/1 11/1 25/1 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل

 11/8 111/1 11/1 11/1 25/1 اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری

 72/8 938/1 11/1 11/1 11/1 ویژگی تهیه کنندگان اطالعات کنترلی

ویژگی تهیه کنندگان اطالعات مورد نیاز تصمیم 

 گیری
88/1 18/1 18/1 823/1 79/8 

 

برای اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل و اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری به  p/eبرای  Fداری مقدار سطح معنی

است اما ویژگی تهیه کنندگان اطالعات کنترلی و ویژگی تهیه  p/eدو متغیر با است که نشان از رابطه این  11/1و  11/1ترتیب برابر با 

 داری ندارد.رابطه معنی p/eکنندگان اطالعات مورد نیاز تصمیم گیری با 

مبلغ فروش برای اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل و اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری  Fداری مقدار سطح معنی

است که نشان از رابطه این دو متغیر با مبلغ فروش است اما ویژگی تهیه کنندگان اطالعات کنترلی و ویژگی  11/1و  11/1رتیب برابر با به ت

 داری ندارد.تهیه کنندگان اطالعات مورد نیاز تصمیم گیری با مبلغ فروش رابطه معنی

رای کنترل و اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری به ترتیب با اهمیت اطالعات مورد نیاز ب p/eمیزان ضرایب تعیین برای 

است و مبلغ فروش با اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل و اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری به  17/1و  14/1برابر با با 

 است. 2مبلغ فروش در حدود و  p/eاست مقادیر آماره دوربین واتسون برای  11/1و  11/1ترتیب برابر با با 
 

 نتایج آزمون هاي فرضيه چهارم :7جدول شماره 

 

 سطح معناداری tمقدار  بتای استاندارد انحراف معیار مقدار بتا متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته

اهمیت اطالعات مورد 

 نیاز برای کنترل

 111/1 35/14 - 15/1 993/4 ثابت

p/e 915/1- 89/1 28/1- 18/9- 119/1 

 111/1 91/819 - 14/1 119/4 ثابت

 111/1 11/9 25/1 17/1 254/1 مبلغ فروش

اهمیت اطالعات مورد 

 نیاز برای تصمیم گیری

 111/1 71/31 - 15/1 598/4 ثابت

p/e 473/1- 89/1 21/1- 19/9- 111/1 

 111/1 91/811 - 14/1 222/4 ثابت

 111/1 12/9 25/1 17/1 241/1 مبلغ فروش

ویژگی تهیه کنندگان 

 اطالعات کنترلی

 111/1 89/32 - 15/1 851/4 ثابت

p/e 119/1 88/1 14/1 51/1 573/1 

 111/1 51/881 - 14/1 852/4 ثابت

 938/1 11/1 11/1 11/1 159/1 مبلغ فروش

 111/1 21/11 - 15/1 223/4 ثابت
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ویژگی تهیه کنندگان 

اطالعات مورد نیاز 

 تصمیم گیری

p/e 198/1 82/1 12/1 21/1 731/1 

 111/1 71/885 - 14/1 232/4 ثابت

 823/1 -59/8 -88/1 17/1 -133/1 مبلغ فروش

 

دار و معکوس( و برای اهمیت )معنی -18/9برابر با  p/eبرای متغیر مستقل  tبرای اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل، مقدار آماره 

دار و معکوس( است بنابراین رابطه این )معنی -19/9برابر با  p/eبرای متغیر مستقل  tری مقدار آماره اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گی

 های برآوردی به شرح زیر است: دار و جهت آن معکوس است. مدل, معنیp/eدو متغیر با متغیر 

 

)/(479.053.4

)/(385.034.4

2

1

EPCVMAIS

EPCVMAIS





 
 

دار و مستقیم( و برای )معنی 11/9برای مبلغ فروش برابر با  t، مقدار آماره برای متغیر وابسته اهمیت اطالعات مورد نیاز برای کنترل

دار و مستقیم( است بنابراین رابطه این دو متغیر با متغیر مبلغ فروش, )معنی 12/9اهمیت اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری برابر با 

 ست:های برآوردی به شرح زیر ا دار و جهت آن مستقیم است. مدلمعنی
 

)(248.022.4

)(254.006.4

2

1

SALECVMAIS

SALECVMAIS





 
 

 ها خالصه نتایج آزمون فرضيه
 

 : خالصه نتایج آزمون فرضيه ها8جدول 

 

 عنوان فرضیه شاخص ها p/e تغییرات فروش

 شود پذیرفته می

 )معنی دار و معکوس(

 شود پذیرفته می

 )معنی دار و مستقیم(
 

عدم اطمینان محیطی و   بین

 فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد

 شود پذیرفته می

 )معنی دار و مستقیم(

 شود پذیرفته می

 )معنی دار و معکوس(

اطالعات مورد نیاز برای 

 کنترل

عدم اطمینان محیطی و   بین

حسابداری سیستم اطالعات 

 مدیریت رابطه وجود دارد

 شود پذیرفته می

 )معنی دار و مستقیم(

 شود پذیرفته می

 )معنی دار و معکوس(

ز برای اطالعات مورد نیا

 تصمیم گیری

 شودپذیرفته نمی شودپذیرفته نمی
ویژگی های تهیه کنندگان 

 اطالعات کنترلی

 شودپذیرفته نمی شودپذیرفته نمی
ویژگی های تهیه کنندگان 

 اطالعات تصمیم گیری

 

 نتيجه گيري
سازمانی( و معیار فرعی اطالعات کنترلی و موریت )از معیار اصلی فرهنگ أنتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که معیار فرعی م

ها شود. همچنین نتایج آزمون فرضیهاطالعات تصمیم گیری )از معیار اصلی برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت( پذیرفته می

ای تهیه کنندگان اطالعات هها و مهارتدهد که معیار فرعی سازگاری )از معیار اصلی فرهنگ سازمانی( و معیار فرعی ویژگینشان می

 شود.کنترلی و اطالعات تصمیم گیری )از معیار اصلی برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت( پذیرفته نمی

ها همواره مدیران را در اتخاذ تصمیمات مختلف های محیطی قرار دارند. این عدم اطمینانثیر عدم اطمینانأها همواره تحت تشرکت

های درون سازمانی از شاخص متأثرتواند ها با شرایط عدم اطمینان محیطی میدهند.نوع مواجهه شرکتی تصمیم گیری قرار میدر تنگناها

 مانند فرهنگ سازمانی و برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت باشد.
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هر سهم،  P/Eیطی در معیار تغییرات نسبت نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش بیانگر این مطلب است که عدم اطمینان مح

افزایش یابد به همان میزان فرهنگ سازمانی نیز  P/E با فرهنگ سازمانی رابطه معنی دار و مستقیم دارد به گونه ای که هر میزان نسبت

ی دار و معکوس دارد. بدین افزایش خواهد یافت. در عین حال عدم اطمینان محیطی در معیار تغییرات فروش با فرهنگ سازمانی رابطه معن

معکوس خواهد بود که این موضوع با مبانی نظری  معنی که هر میزان تغییرات فروش افزایش یابد تاثیر آن بر روی فرهنگ سازمانی شرکت

نسبت  عیاررفت نتایج آزمون در این بخش نیز مشابه نتایج عدم اطمینان محیطی در مپشتوانه فرضیه مذکور ناسازگار است و انتظار می

 دارد. همخوانی و همسویی( 2188) همچنین نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج پژوهش زمان خان و همکاران باشد. P/Eتغییرات 

این پژوهش به این شرح است: بین عدم اطمینان محیطی و برخورداری از سیستم اطالعات مدیریت رابطه وجود دارد.  دومفرضیه 

بر روی برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری  تواندفرضیه بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان محیطی می هدف از آزمون این

ان عدم اطمین نشان می دهد دومنتایج حاصل از آزمون فرضیه  های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر بگذارد یا خیر. مدیریت در شرکت

هر سهم بر روی اطالعات حاصل از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت )شامل اطالعات کنترلی و  P/Eمحیطی در معیار تغییرات نسبت 

در مقابل عدم اطمینان محیطی در معیار تغییرات فروش بر روی اطالعات حاصل از سیستم  اطالعات تصمیم گیری( تاثیر معکوس دارد و

بت بدین معنی که هر میزان تغییرات نس صمیم گیری( تاثیر مستقیم دارد.اطالعات حسابداری مدیریت )شامل اطالعات کنترلی و اطالعات ت

P/E ر باشد و دهر سهم کمتر باشد، استفاده از اطالعات کنترلی و اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری از اهمیت باالتری برخوردار می

فاده از اطالعات کنترلی و اطالعات مورد نیاز برای تصمیم عین حال هر میزان ضریب تغییرات فروش افزایش یابد به همان مقدار نیز است

 یابد. گیری نیز افزایش می

دهد عدم اطمینان محیطی در هر دو معیار ضریب تغییرات فروش و ضریب  نشان می دومهمچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه 

تهیه کنندگان اطالعات کنترلی و تصمیم گیری نداشته و های ها و مهارتگونه تاثیری بر روی ویژگی هر سهم، هیچ P/Eتغییرات نسبت 

 (،2181) آجیبوالد و همکاران (،2113های پژوهش های ریتونگا ) ها وجود ندارد. نتایج آزمون این فرضیه با یافتههیچ رابطه ای بین آن

 .م سو می باشدهمخوانی و ه( 8913) ( و محقر و همکاران2111) آمان و همکاران (، سی2181) شولز و همکاران

فرهنگ ، های صنعت خودرو سازی بازار بورس تهران توان بیان نمود که در شرکت با توجه به نتایج آزمون فرضیه های پژوهش می

در عین حال عدم  باشد.ها میو برخوردار بودن از سیستم اطالعات حسابداری مدیریت متأثَر از عدم اطمینان محیطی شرکت سازمانی

های فنی تهیه کنندگان اطالعات حسابداری مدیریت ندارد. همچنین به های فردی و مهارت ثیری بر روی ویژگیأحیطی تهای ماطمینان

های نانها، عدم اطمیهای اداری و ساختاری شرکتتوانند با تغییر در برخی از ویژگیگونه نیز بیان نمود که مدیران می طور کلی می توان این

های ها بتوانند تأثیرات به سزایی بر روی عدم اطمینانهای مالی شرکتو همچنین با ایجاد تغییرات در شاخص محیطی را کنترل نمایند

 محیطی بگذارند.

 

 پيشنهادهایی بر مبناي یافته هاي پژوهش
ند تا طالعه قراردهها را مورد مبا توجه به نتایج پژوهش، به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که تا ساختار تشکیالتی و مالی شرکت

 شود، توجه نمایند.هایی که به محیط فعالیت یک شرکت وارد میاز این طریق به تاثیر عدم اطمینان

ها، افزایش آموزش کارکنان و همچنین توانند با تغییر در فرهنگ سازمانی شرکتها میهای پژوهش مدیران شرکتبا توجه به یافته

های خود را به هنگام مواجهه با شرایط عدم  داری و حسابداری مدیریت بتوانند سازمان و شرکتهای اطالعاتی حساب استقرار سیستم

 اطمینان محیطی مصون سازند.

های جدید در خرید  های مناسبتری را برای انجام سرمایه گذاریتواند زمانها میهای این پژوهش مدیران شرکتبا توجه به یافته

 ند تا بر اساس آن از منابع در اختیار خود به بهترین شکل استفاده نمایند.های ثابت شناسایی نمایدارایی

 

 هاي آینده پيشنهاد براي پژوهش
هر  EPSهای محیطی بر سایر متغیرهای سطح شرکت بررسی شود؛ متغیرهایی همانند بازده سهام شرکت، مقدار اثر عدم اطمینان

 صیالت و دانش کارکنان و...سطح تح ها،سهم، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت

های اقتصادی، وضع قوانین و مقررات اقتصادی در کشورها، تغییرات  توان از معیارهای دیگری مانند نوسانات نرخ ارز، برقراری تحریممی

های طمیناناسیاسی، شدت رقابت پذیری محصوالت، تغییرات تکنولوژی، رضایت مندی مشتریان و کارکنان و موارد دیگر برای تعیین عدم 

 ها نیز سنجید.  محیطی استفاده نمود و نتایج را با سایر نتایج مالی شرکت
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 منابع و مراجع
 های سیستم و مدیریت اطالعات های سیستم ارتباط ابعاد بررسی ،8911 ،.م علیپور، ا؛ عرب، م؛ یزدی، مازار عرب [8]

 .92-93 ،812 شماره ،8931 تابستان و بهار حسابدار، ماهنامه ،حسابداری اطالعاتی

 سیستم بین رابطه بر شده ادراک محیطی اطمینان عدم تاثیر بررسی، 8932حجازی، ر؛ اسدی وایقان، ل.،  [2]

انش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ، فصلنامه علمی پژوهشی دایران در ها شرکت عملکرد و مدیریت حسابداری

 .89-29، 8932، زمستان 1، شماره 2دوره 

، تأثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی: تبیین نقش 8932حسنی توابع، ع؛ کاظمی، م؛ مهارتی، ی.،  [9]

، زمستان 4، شماره 9دوره متغیر مداخله گر، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی به عنوان 

8932 ،38-17. 

 انتخاب بر محیطی اطمینان عدم تاثیر بررسی ،8938 ا.، م احمدی، جریر د؛ نوروزی،ص؛  عالی،ع؛  زنده، بافنده [4]
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