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 چکیده
موفقیت تجاري براي بسیاري از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات  یدکل

بهتراست. بانک ها براي رسیدن به اين هدف نیازمند استفاده از ابزارهاي قوي و کارآمد مانند هوش 

هستند. استفاده از هوش تجاري و تجاري در سیستم هاي اطالعاتی خود به عنوان کاتالیزور مثبت 

از تصمیم گیري و افزايش سودآوري سیستم هاي اطالعاتی در تحلیل هاي تجاري براي پشتیبانی 

جهان گسترده شده است. هدف از اين مطالعه تأثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی 

پیمايشی است که  -وصیفیاست. اين پژوهش کاربردي، و از نوع ت حسابداري مديريت بانک رفاه

نفري از  190شد. براي انجام پژوهش يک نمونه  در بانک رفاه کارگران انجام 1400در سال 

فرضیه تنظیم شد. جهت بررسی فرضیه هاي پژوهش از پرسشنامه  18کارشناسان انتخاب شدند. که 

آماري توصیفی و  بعد از تکمیل پژوهش و انجام آزمون هاي  گزينه اي لیکرت استفاده شد. 5طیف 

هش تايید شدند. شواهد آماري مطالعه مربوطه یون چندگانه خطی( فرضیه هاي پژواستنباطی )رگرس

نشان داد که تأثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه 

 معنادار است.  

مديريت، فرآيند تصمیم سیستم هوش تجاري، سیستم هاي اطالعاتی حسابداري کلمات کلیدی: 

 .ک رفاه کارگرانگیري، بان
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 مقدمه -1

یمات کلید موفقیت تجاري براي بسیاري از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصم

 پیچیدهبر و زمان هيرو کي يریگمیامروزه تصم ن،يعالوه بر ابهتر، سريع تر و بدون نقص می باشد. 

آن دشوار  يعدد فيو تعرشد با مجهولمبهم و  تواندیاست که م ياديز يهایژگياست که شامل و

  (.1،2019احسانی فر)است

بانک ها براي رسیدن به اين هدف نیازمند استفاده از ابزارهاي قوي و کارآمد مانند هوش تجاري 

در سیستم هاي اطالعاتی خود به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند اين موسسات را در 

تی، ي، تدوين استراتژي و پیش بینی ياري رساند. به عبارمکانیزه نمودن وظايف تحلیل، تصمیم ساز

هدف استفاده از هوش تجاري در اين نهادها، گردآوري، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها 

و تبديل آن ها به ارزش تجاري موثر در بهینه نمودن سیستم هاي اطالعاتی جهت تصمیم گیري از 

  (.1397یلی است)زارعی و زارعی، طريق ايجاد بستر گزارشات هوشمند تحل

طالعات حسابداري مديريت مديران کاربرد سیستم هاي اطالعاتی حسابداري اخیراً در سیستم ا

که توانمند براي پیش بینی يا ساختاربندي اطالعات و داده هاي اولیه اند را خواهانند که با استفاده 

اين مهم می توان دست يافت)جرج و از فرايند سیستم هاي پشتیبان تصمیم و هوش تجاري به 

 (. 1392ماي رودپشتی و همکاران، رهن2017؛ 2همکاران

چنانچه سیستم اطالعات حسابداري در حوزه حسابداري مديريت توانايی تهیه اطالعات به موقع 

و سريع را براي مديران کسب و کار نداشته باشد، موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی در معرض 

رشد استراتژي هاي بلندمدت، سیستم ر خواهد گرفت. از اينرو براي مقابله با رقبا و تهديد قرا

اطالعات حسابداري می بايد از تکنیک هاي هوش کسب و کار براي تهیه اطالعات مالی بهنگام و 

 (.1389به صرفه بهره جويد)رهنماي رودپشتی و محمودي، 

 در را سازمان )در اينجا بانک رفاه( کل دهی مناسب جهت که است وسیعی مفهوم تجاري هوش

 شرکا، مورد در داده ها از انبوهی مقادير تحلیل و تجزيه و مديريت با اکتساب، مفهوم ينا گیرد. می

)سبک  دارد سروکار آنها بین تبادالت و ها فعالیت عرضه کنندگان، و مشتريان خدمات، محصوالت،

 حمايت مورد ارشد سازمانی مديران توسططرف  از يک بايد مفهومی چنین (.1397رو و همکاران، 

يابد و از سوي ديگر همراه با سیستم هاي اطالعاتی همچون  توسعه سازمان  سرتاسر در و گرفته قرار

حسابداري مديريت مورد استفاده قرار گیرد تا بر نقش اين سیستم اطالعاتی در بهبود تصمیم گیري 

هاي  چون ساير سازمانها مبحث تصمیم گیري و سیستمهاي بانک رفاه بیفزايد. در اين بانک هم

                                                           
1 Ehsanifar 
2 Jorge et al 
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اطالعاتی موضوعی مهم است که نقش هوش تجاري در سیستم هاي اطالعاتی بانک بر بهبود تصمیم 

 گیري ها می افزايد. 

بررسی تاثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی  پژوهشلذا مسئله اصلی اين 

  براي دستیابی به هدف تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرد. حسابداري مديريت باتک رفاه است که

سیستم اطالعات حسابداري مديريت با مديريت ارتباط نزديکی دارد و به همین دلیل بر بهبود 

ود. از سويی ديگر با ابزارهاي متعددي که در جهت تصمیم گیري هاي شرکت اثر گذار خواهد ب

جرج و همکاران، ود عملکرد بانک ها اثر گذار خواهد بود)مديريت هزينه ها در اختیار دارد در بهب

. به عالوه حسابداري مديريت نقش زيادي در سرمايه انسانی سازمان دارد و به همین دلیل (2017

زيادي با مديران می باشد و از اين طريق مورد توجه  است که حسابداري مديريت داراي ارتباط

، 1تاثر بر آن از اهمیت زيادي برخوردار است)نسپیسا و چیوچیمالکان بوده و لذا بررسی هر موضوع م

 .(2021، 2؛ اسکاپنس و روزنفلد2017؛ جرج و همکاران، 2018

ارد بر اهداف سازمانی سیستم اطالعاتی حسابداري مديريت با وظايفی که در سازمان بر عهده د

ريت نیازمند استفاده از ابزارهاي تاثیرات زيادي دارد. براي اين منظور سیستم اطالعاتی حسابداري مدي

سا و یي هاي مديران است)نسپنوينی همچون هوش تجاري در جهت بهبود کمک به تصمیم گیر

 (.2018چیوچی، 

ف است که با توجه به نوسانات هاي زيادي در صنايع مختل بانک رفاه در برگیرنده شرکت

اي اطالعاتی همچون حسابداري اقتصادي نیازمند بهبود تصمیم گیري هاي خود به کمک سیستم ه

قی و عاقالنه اي نیازمند ابزارهاي مديريت هستند. از سويی ديگر براي بهبود تصمیم گیري هاي منط

موضوع را در بانک رفاه نوينی همچون هوش تجاري هستند که همه اين موارد ضرورت بررسی 

 نشان می دهد.

و  در جهت بهبود عملکرد بانک استهدف آرمانی پژوهش بهبود تصمیم گیري هاي بانک رفاه 

هدف کلی پژوهش بررسی تأثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت 

  بانک رفاه است.

 نظری و پیشینه پژوهش چهارچوب -2

 مدیریت . سیستم های اطالعاتی1-2

ازي، تفسیر و گیري، تجمیع، تجزيه و تحلیل، مهیاسحسابداري مديريت فرآيند تعريف، اندازه

ی و کنترل يک واحد تجاري و جهت ريزي، ارزيابتبادل اطالعات مورد استفاده مديريت جهت برنامه

                                                           
1 Nespeca , and Chiucchi 
2 Scapens, Rozenfeld 
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باشد. حسابداري مديريت همچنین تهیه شان میی به منابعاطمینان از استفاده مناسب و پاسخگوي

هاي قانونگذار ان، سازمانهاي غیرمديريتی مانند ذينفعان، بستانکارهاي مالی را نیز براي گروهگزارش

 .(2011، 1شود)بلیورد و سوسانو مراجع مالیاتی را شامل می

ريتی پیش بینی و طراحی می سیستم اطالعات مديريت نخست براي کاربردهاي سازمانی و مدي

شود. سیستم اطالعاتی به عنوان يک دارايی نامشهود و داراي اهمیت زيادي در تحقق بهره وري و 

 (. 2021، 2پايدار می باشد)جوئانی و همکاران ايجاد توسعه

گونه اي از سیستم هاي اطالعات سازمانی کامپیوتري وابسته به رايانه و ارتباطات است که 

اطالعات داخلی سازمان را از سیستم هاي پردازش عملیات گرفته و آنها را در قالب هاي با معنی و 

ند تا در انجام وظائف مديريتی مانند کنترل و مفید به عنوان گزارش هاي مديريت خالصه می کن

 (.1387، فرهنگیتصمیم گیري استفاده شوند)

لید می کند که بسیاري از نیازهاي تصمیم يک سیستم اطالعات مديريت محصوالت اطالعاتی تو

 (.1391)محمودي، .گیري روزمره مديران و حرفه اي هاي کسب وکار را تامین می کند

انحرافات از برنامه هاي تعیین  از مغايرت ها وت می تواند تصاويري سیستم اطالعات مديري

مديريت  م اطالعات مديريتسیست طريق تهیه گزارشات شده را نیز آشکار سازد. چنین اطالعاتی از

در قالبها و تصاوير منطقی و قابل تعبیر و تفسیر و تجربه وتحلیل دراختیار مديريت قرار می 

   (.2021، گیرد)جوئانی و همکاران 

مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم، شکست هاي اولیه سیستم اطالعات مديريت را تجربه نکرد. به 

حدودتر سیستم پشتیبانی تصمیم است. برخورد ماليم تر سیستم احتمال قوي دلیل اصلی آن، دامنه م

ين پشتیبانی تصمیم، شانس موفقیت خود را حداکثر می کند. تحقیقات گسترده نشاندهنده ا

 (.2020و همکاران،  3موضوعات بوده است)ساتیش

 . سیستم های اطالعاتی حسابداری2-2

ل موسسه است و مانند تمام سیستم سیستم اطالعاتی حسابداري، يک سیستم جزء از يستم ک

قرار ... هاي باز تحت تأثیر متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادي، اجتماعی، تحقیقاتی و

 (.1390انه، دارد)حساس يگ

هاي اي از سیستمگونه ( نیز تعريفی به اين شکل بیان نمودند که1396سجادي و طباطبايی نژاد)

هايی از آن آوري و پردازش کرده و گزارشاطالعات مالی حسابها را جمعاطالعات سازمانی که 

 کند.حسابها براي استفاده مديريت تولید می

                                                           
1 Belverd & Susan 
2 . Joanne et al 
3 . Satish 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467089520300567#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467089520300567#!
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مربوط به  فعالیت ها مستلزم اينست که دادهاي دستیابی به يک موقعیت مناسب به کمک

بتوانند در فرآيند اين دادها به اطالعاتی تبديل شوند تا  هرفعالیت به شیوه مناسبی گردآوري شود.

تصمیمات مديريت مورد استفاده قرارگرفته واين فعالیت هابايکديگرهماهنگی بیشتري داشته باشند 

در دسترس باشد تا در فرآيند تصمیم گیري مورد استفاده  اين اطالعات بايد قابل اتکاء وهمواره

  (.1395قرارگیرند)قلخانی، 

 هوش تجاری . 3-2

 از هاي تجاري گیريتصمیم توسعه منظور به هاروش و مفاهیم از اي مجموعه هوش تجاري

 مفهوم مختلفی (. نويسندگان1397واقعیت است)سبک رو و همکاران،  بر مبتنی هايسیستم طريق

( 1986) 1و کیم گوشال را تجاري هوش علمی تعريف اولین نموده اند. تعريف را ش تجاريوه

سازمان  به کمک جهت ابزاري و مديريتی فلسفۀ يک تجاري، هوش :که کردند صورت بیان بدين

کسب و  محیط در کارا تصمیمات اتخاذ هدف با کسب و کار اطالعات تصفیۀ مديريت و براي ها

 جمع آوري، قابلیت مانند ويژگی هايی شامل تجاري هوش که هستند اين باور بر اآنه می باشد. کار

 خود نیاز به توجه با بتواند سازمان سطوح تمامی نحوي کهبه  اطالعات است؛ انباشتن و پردازش

 رفتارهاي برابر در آنها از و رسانده کمک آنها به آينده شکل دهی و در باشد داشته دسترسی آنها به

 .نمايد حفاظت رقابتی

 هاي از سیستم تا شود می آن بر سازمان کل آن طريق از که جامعی است مفهوم تجاري هوش

تصمیم  براي کیفیت با و هنگام به اطالعات کسب با هدف روش مؤثرترين به شده فراهم اطالعاتی

 (.1397آيد)سبک رو و همکاران،  به وجود رقابتی هاي مزيت که طريقی به نمايد استفاده گیري

 فعالیت هاي و عملیات بر و ارتباط بوده در سازمان کنندگان تأمین با سو يک از هوش تجاري

 تجاري هوش است. بنابراين ارتباط در سازمان مشتريان با نیز ديگر سوي و از گذارد می تأثیر سازمان

 هاي یازمنديکالن، ن هاي ديدگاه و صحیح درک بینش، کسب که با دهد می سازمان به را امکان اين

 (.1397)سبک رو و همکاران، قرار دهد مدنظر را سیستم ي ذينفعان همه

در خصوص  .گیردمی بکار را بازار سطح در از مشتريان شده آوريجمع هايداده تجاري هوش

ارتباطات خوب با مشتريان و ضرورت مشتري مداري بايد در نظر داشت که هزينه جذب يک 

درصدي  داري يک مشتري قديمی است. براي افزايش دويازده برابر نگهتا مشتري جديد، بین پنج

                                                           
1  .Goshal & Kim 
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مشتري  100ه کرد، ضرر و زيان از دست دادن يک مشتري در حکم فرار مشتري بايد ده درصد هزين

 (. 2008، 2؛ بلوچر و همکاران2017، 1ديگر است)لیو

د را راه اندازي کنند، اين اگر رقبايی داريد که تالش دارند در زمینه فعالیت شما کسب و کار خو

بچرخند و تالش کنند آنها را فريب بدهند؛ بیايند، اطراف آن ها  که سراغ مشتريان شما  هی استيبد

مگر اينکه شما قبل از آن ها اقدامات احتیاطی را جهت مراقبت از مشتري هاي خود انجام داده 

ورتی پنهان مدام با رقبا در ارتباط براي دستیابی به راه حل اين مشکل بهتر است که به ص .باشید

 (. 2008؛ بلوچر و همکاران، 2017 و،تشان را پیش بینی نمايید)لیباشید تا اقداما

 . بانک رفاه4-2

سازمان  38کشور و ماده  1338قانون بودجه سال  39بانک رفاه کارگران در اجراي  تبصره ماده 

رداري از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به بیمه هاي اجتماعی به منظور سرمايه گذاري و بهره ب

تشکیل  27/5/1339هاي طبقه کارگر در تاريخ  رفع نیازمندي تامین رفاه و ايجاد تسهیالت الزم براي

با افتتاح شعبه مرکزي در تهران و شعبه  1340و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردين 

 اصفهان آغاز کرد. 

لی، يکی از خوشنام ترين بانک هاي تجاري محسوب ک هاي معتبر بین الملبانک رفاه از نظر بان

داشتن کارگزاران منتخب از بانک هاي تراز اول دنیا ، نیاز هاي مشتريان خود در می شود که با 

بانک رفاه، با هدف ارائه کلیه خدمات بانکی به اقشار  عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می سازد.

ريال از محل  میلیون 400ايجاد تسهیالت الزم براي طبقه کارگر، با سرمايه اولیه  مختلف جامعه و

 تاسیس و به ثبت رسید. 1339هاي اجتماعی و تحت پوشش اين سازمان درسال نابع بیمهم

نگر ريزي مطلوب با رويکردي آيندهموفقیت بانک رفاه در محیط رقابتی کنونی، در گرو برنامه

تدوين شده است که اين نقشه به عنوان  "راه رفاه "راتژي بانک رفاه در قالباست بدين منظور است

هاي سازي متوازن نیازبردي میان مدت بانک در گذار به خصوصی که با تمرکز بر برآوردهسند راه

کلیه ذينفعان بانک تدوين شده است، راهنماي بانک در اين مسیر خواهد بود. بی ترديد خصوصی 

تحول در تاريخ پرقدمت بانک رفاه، با تغییر ساختار مالکیتی و آغازي بر حرکت ترين شدن، بزرگ

 (.1400باشد)سايت بانک رفاه در ارديبهشتتر در دستیابی به اهداف باالتر میسريع

 پژوهشپیشینه  -3

( پژوهشی با عنوان ارائه الگويی از اثر ويژگی هاي سیستم هاي 1399عزيزي و همکاران)

بر عملکرد سیستم مبتنی بر نقش تعديلی عدم اطمینان کاري انجام دادند. نتايج  اطالعاتی حسابداري

شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  60و کارشناسان حسابداري مصاحبه با مديران مالی 

                                                           
1 Liu 
2  .Blocher et al 
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ن و تجزيه و تحلیل داده ها به روش مدل سازي معادالت ساختاري نشان می دهد ويژگی هاي تهرا

سابداري بر عملکرد سیستم تأثیر دارد. همچنین مطابق با نتیجه به دست آمده از سیستم اطالعات ح

کاري، تأثیر ويژگی هاي سیستم اطالعات حسابداري بر عملکرد سیستم فرضیه دوم عدم اطمینان 

 .يل می کندراتعد

( پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین سرمايه فکري با 1399محمدي کشکولی و همکاران )

سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطالعاتی حسابداري انجام دادند. نتايج الگو سازي  عملکرد

. همچنین دالت ساختاري نشان داد ابعاد سرمايه فکري ارتباط معناداري با عملکرد سازمان داردمعا

تم بعد انسانی و رابطه اي سرمايه فکري ارتباط معناداري با سیستم اطالعات حسابداري دارند. سیس

 .اطالعات حسابداري ارتباط معناداري با عملکرد سازمان دارد

( پژوهشی با عنوان واکاوي و تبیین اثرات کنشگران فنی و 1398رستمی مازويی و همکاران)

ستم اطالعاتی حسابداري مديريت با استفاده از نظريه شبکه کنشگران انجام انسانی بر کارکردهاي سی

نشان می دهد که کنشگران فنی و انسانی نقش مؤثري در بهبود دادند. نتايج حاصل از پژوهش 

مايند و برخالف رويکرد سنتی متداول، در رويکرد کارکردهاي نظام حسابداري مديريت ايفا می ن

 ه عنوان مداخله گرانی که توانايی تأثیر و تغییر تصمیم هاي استراتژيک راکنشگري اين بازيگران ب

 شوند.دارند نگريسته می 

( پژوهشی با عنوان اثر هوش تجاري بر عملکرد مالی بانک هاي ايران 1397و زارعی )عی زار

هوش )با تاکید بر شاخص هاي سالمت مالی بانک ها( انجام دادند. يافته هاي تحقیق نشان می دهد 

ت با تواتر سالیانه بر بازده دارايی و نسبت وام به دارايی اثر مثب 1393-1385تجاري در دوره زمانی 

و معنی دار داشته و همچنین با يک سال وقفه زمینه افزايش بازده سرمايه را فراهم می آورد. از سوي 

 يگر، اين فناوري می تواند نسبت هزينه به درآمد را کاهش دهد.د

( پژوهشی با عنوان سنجش تاثیر سیستم اطالعات 1392ودپشتی و همکاران)رهنماي ر

نی تصمیم و هوش تجاري بر عملکرد مالی واحدهاي اقتصادي حسابداري مديريت مبتنی بر پشتیبا

ارتباط معنی داري بین سیستم اطالعات حسابداري انجام دادند. نتايج به دست آمده نشان می دهد 

نی تصمیم و هوش تجاري در سطوح مختلف با متغیرهاي عملکرد وجود مديريت مبتنی بر پشتیبا

 دارد

ات حسابداري با عنوان سنجش تاثیر سیستم اطالع( پژوهشی 1391نیکومرام و محمودي)

مديريت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاري در تصمیم گیري مديران واحدهاي اقتصادي انجام 

دادند. نتايج حاصل از آزمون رگرسیون ناپارامتريک، ضريب همبستگی رتبه اي اسپیرمن نشان می 

گیري و هوش مديريت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم لفه هاي سیستم اطالعات حسابداري دهد اکثر مو
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تجاري در قالب سیستم هاي مبتنی بر ارتباطات و استنتاج، سیستم هاي هشدار دهنده و گزارش 

دهنده، ابزارهاي تحلیل و تصمیم گیري اثر بخش با متغیرهاي تصمیم گیري ارتباط معنی داري 

عنی داري ري بر اساس شرايط محیطی ارتباط ماز مولفه ها با فرايند تصمیم گی لیکن برخی ؛نداشته

 درصد دارند.  95در سطح 

( پژوهشی با عنوان تبیین الگوي هوش تجاري در سیستم 1389رهنماي رودپشتی و محمودي)

اطالعات حسابداري مديريت انجام دادند. معیارهايی از قبیل تصمیم گیري گروهی، بهینه سازي، 

يند آنسخه اصلی، فر هاي گرافیکی، نمونه سازي بر اساسيکپارچه سازي، شبیه سازي، گزارش 

استدالل دو طرفه، فن آوري آگاه سازي، اطالع رسانی بر حسب محتوا، فازي سازي، داده کاوي، 

جمله يند تحلیل بهنگام، ايجاد کانال هاي ارتباطی، ايجاد عامل هوشمند و غیره از آمخزن داده، فر

وي مبتنی بر هوش وع تلقی می شوند. لذا ضرورت کاربرد الگمعیارهاي حاصل از مرور ادبیات موض

 کسب و کار در سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت پیشنهاد می گردد.

پژوهشی با عنوان شکل گیري ارتباطات درون سازمانی ترکیبی در  (2021)1اسکاپنس و روزنفلد

ماعی و نمايندگی پنهان)سیستم ي جنوبی با در نظر گرفتن نقش منطق سازمانی، هويت اجتآفريقا

مديريت( انجام دادند. يافته ها نشان داد که هويت اجتماعی و نقش سیستم هاي اطالعاتی حسابداري 

 هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بر تغییرات سازمانهاي موجود در آفريقاي جنوبی اثر گذار است. 

 ي و عملکرد شرکت انجام دادند.پژوهشی با عنوان قابلیت هاي هوش تجار (2020)2ن و لینچ

يافته ها نشان داد بین اجزاي سیستم هوش تجاري و کارايی عملیاتی و عملکرد شرکتها رابطه معنادار 

 مثبتی وجود دارد و اين رابطه بسیار قوي می باشد. 

پژوهشی با عنوان نقش سیستم هاي هوش تجاري بر سیستم هاي  (2018)3نسپسا و چیوچی

سیستم هاي هوش تجاري به دلیل معرفی ت انجام دادند. يافته ها نشان داد که حسابداري مديري

تکنیک هاي جديد و پیشرفته در امر تصمیم گیري بر تخصص حسابداران مديريت می افزايد و از 

 ري مديريت تاثیر مثبت مستقیمی دارد.سويی ديگر بر افزايش تکنیک هاي حسابدا

وان تاثیر موفقیت هوش تجاري بر سیستم هاي با عن پژوهشی (2017و همکاران)  4گاردبوي

اطالعاتی انجام دادند. يافته ها نشان داد که کیفیت سیستم اطالعاتی با کاربرد سیستم اطالعاتی و 

. کیفیت سیستم اطالعاتی با رضايت کاربر رضايت کاربرد سیستم اطالعاتی رابطه مثبت معناداري دارد

اداري دارد. کیفیت سیستم اطالعاتی با کاربرد سیستم اطالعاتی سیستم اطالعاتی رابطه مثبت معن

ت معناداري ندارد. رضايت کاربر و کاربرد سیستم هاي اطالعاتی با يکديگر هیچ رابطه اي رابطه مثب

                                                           
1 . Scapens and Rozenfeld 
2  .Chen and Lin 
3 . Nespeca and Chiucchi 
4 . Gaardboe 
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تاثیر انفاردي سیستم اطالعاتی رابطه مثبت معناداري  ندارند. رضايت کاربر سیستم هاي اطالعاتی با

 یستم اطالعاتی هیچ رابطه اي ندارد.دارد اما کاربرد س

 پژوهشمدل مفهومی  -4

ارتباط میان تصور و واقعیت،  آنروشی است که با ، مدل سازي يا تدوين چارچوب مفهومی

دهنده مفهومی پژوهش که نشانمدل . يعنی دنیاي ذهنی و عینی، به طور تجسمی نمايش داده می شود

 د:ارتباط بین متغیرها است به شرح ذيل می باش

( می باشد ارتباط متغیرهاي 2018نسپسا و چیوچی ) مدل مفهومی زير که بر گرفته از تحقیق

 براي اجرا در بانک رفاه به شکل زير طراحی شده است: که را نشان می دهد پژوهش

 

 

 

  

 

  

 (2018نسپسا و چیوچی : مدل مفهومی پژوهش)منبع:1شکل

 و فرضیات فرعی به شرح زير است:فرضیه اصلی  مدل مفهومیبا توجه به 

 فرضیه اصلی:

سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار  -

 مثبتی دارد.

 فرعی:ات فرضی

يکپارچگی داده ها بر سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک  -

 .رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد

يکپارچگی داده ها بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتی حسابداري   -

 مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

مات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي اطالعاتی ا بر انواع تصمیيکپارچگی داده ه -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

حلیلی بر سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک قابلیت هاي ت -

 رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

 متغیر مستقل

سیستم اطالعاتی 

 حسابداری مدیریت

 

 متغیر وابسته

 هوش تجاری
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شده توسط سیستم هاي اطالعاتی حسابداري قابلیت هاي تحلیلی بر انواع اطالعات فراهم  -

 يت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.مدير

تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي اطالعاتی قابلیت هاي تحلیلی بر انواع  -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

العاتی حسابداري مديريت کیفیت محتواي اطالعاتی بر سبک استفاده از سیستم هاي اط -

 دارد. بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی

توسط سیستم هاي اطالعاتی  کیفیت محتواي اطالعاتی بر انواع اطالعات فراهم شده -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

اتی کیفیت محتواي اطالعاتی بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي اطالع -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

اطالعاتی حسابداري مديريت  کیفیت دسترسی به اطالعات بر سبک استفاده از سیستم هاي -

 بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

کیفیت دسترسی به اطالعات بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتی  -

 ريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.حسابداري مدي

ي اطالعاتی کیفیت دسترسی به اطالعات بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم ها -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار بر سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی  -

 ديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.حسابداري م

توسط سیستم  استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار بر انواع اطالعات فراهم شده -

 هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

ط سیستم استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توس -

 هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

فاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت گیري تحلیلی بر سبک استفرهنگ تصمیم -

 بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

عاتی گیري تحلیلی بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالفرهنگ تصمیم -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

شده توسط سیستم هاي اطالعاتی گیري تحلیلی بر انواع تصمیمات پشتیبانی فرهنگ تصمیم -

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
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 پژوهشروش شناسی   -4

ار تحقیق اي به عنوان ابززينهگ 5چرا که پرسشنامه  ؛مربوطه از نوع کمی است پژوهشوش ر

چرا که  ؛تتحقیق مربوطه از لحاظ هدف از نوع کاربردي اس قابلیت تجزيه و تحلیل آماري را دارد.

همبستگی و همچنین پیمايشی می -کاربرد دارد و از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی بانک رفاهدر 

 چرا که به بررسی رابطه چند متغیر می پردازد. ؛باشد

اي لیکرت کمی شده است. و گزينه5ده کیفی که با استفاده از پرسشنامه و طیف نوع دا از لحاظ

حاضر(  پژوهشگیري کلی از يک جز )استقرايی است، چون ما به دنبال نتیجهاز لحاظ نوع استدالل 

 هستیم و از لحاظ زمانی جزء تحقیقات گذشته نگر است.

 پژوهشمتغیرهای  .1-4

ابزار اندازه گیري اين متغیر پرسشنامه  تی حسابداری مدیریت:ی اطالعاسیستم ها متغیر وابسته=

 مولفه زير است: 3گويه در  27که داراي  ( است2017استاندارد جرج و همکاران)

 11تا1سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت: سواالت  .1

 12مديريت: سواالت  انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتی حسابداري .2

 21تا 

ت انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت: سواال .3

 27تا  22

و  1ابزار اندازه گیري اين متغیر پرسشنامه استاندارد پروويچ هوش تجاری: متغیر مستقل=

 مولفه زير است: 6گويه در  31( است که داراي 2012همکاران)

 2و1ت ده ها: سوااليکپارچگی دا .1

 8تا3قابلیت هاي تحلیلی: سواالت  .2

 15تا  9کیفیت محتواي اطالعاتی: سواالت  .3

 19تا  16دسترسی به اطالعات: سواالت  کیفیت  .4

 28تا  20استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار: سواالت  .5

 31تا  29گیري تحلیلی: سواالت فرهنگ تصمیم .6

 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 4-2

براي تحلیل داده هاي پرسشنامه ابتدا از آزمون آلفاي کرونباخ جهت پايايی داده ها استفاده می 

سپس از آزمون کولوموگوروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال يا غیر نرمال بودن بودن جامعه  شود،

                                                           
1 Popovic 
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هاي مربوط به پارامتريک بودن)ضريب  در صورت نرمال بودن از آزمون .آماري استفاده می شود

ناپارامتريک)ضريب هاي  در صورت غیر نرمال بودن از آزمونهمبستگی پیرسون( استفاده می شود و 

در نهايت با بررسی مفروضات رگرسیون مدل رگرسیونی  .همبستگی اسپیرمن( استفاده می شود

 پیشنهادي ارائه می شود.

 تعاریف مفهومی)نظری( و عملیاتی متغیرها .3-4

و تعاريف  1يف شوند: تعاريف مفهومیبه دو طريق ممکن است تعر مفاهیم هر پروژه تحقیقاتی

تعاريف مفهومی يک مفهوم را با مفهوم شناخته شده قبلی تعريف می کنیم. اين تعاريف  . در2عملیاتی

کن نمی توان آنها را مستقالً مشاهده کرد. براي انجام یبه روشن شدن موضوع کمک می کنند، ل

که در اين صورت عملی که براي اندازه گیري  ف عملیاتی تبديل شوندتحقیق مفاهیم بايد به تعري

 (.1385کار می رود بیان می شود )ايران نژاد پاريزي، آنها به 

 : تعريف عملیاتی و مفهومی متغیرها1جدول 

 نام متغیر
نوع 

 متغیر

عالمت 

 اختصاری
 تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی)نحوه 

 محاسبه(

سیستم 

اطالعاتی 

حسابداري 

 مديريت

 MAS وابسته

يران را در برنامه سیستم اطالعاتی که مد

زي، کنترل، تصمیم گیري و ارزيابی ري

کند)نسپسا و چیوچی، عملکرد کمک می 

2018.) 

گويه هاي پرسشنامه 

استاندارد جرج و 

 (2017همکاران)

 IB مستقل هوش تجاري

 به ها روش و از مفاهیم اي مجموعه

 هاي تجاري گیري تصمیم توسعه منظور

 بر مبتنی هاي سیستم طريق از

  (.1397بک رو و همکاران، یت)سواقع

پرسشنامه استاندارد 

 3همکارانپروويچ و 

(2012  ) 

 آن به شرح زير است: 5و پايايی 4تشريح ابزار مورد نظر تحقیق و شیوه تعیین روايی

صورت  بسته در اين تحقیق جمع آوري اطالعات بصورت میدانی و بر اساس ابزار پرسشنامه

سخ دهندگان تنها نظرات خود را ارائه سؤاالتی را ارائه می نمايیم و پا می گیرد. در پرسشنامه تحقیق

می دهند. پرسشنامه بسته به حاالت مختلفی ارائه می شود، که يکی از اين حالت ها حالت مقیاس 

بر روي يک  چند درجه اي است. در اين نوع سوال پاسخ دهنده موضوع خود را در مورد موضوعی

د يا نگرش او درباره آن گويه باشد، مشخص بهترين وجه نمايانگر باورها، عقايطیف با انتخابی که به 

                                                           
1 . Theory Definition 
2 .Operational Definition 
3 . Popovic et al 
4 . Validity 
5 . Reliability 
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می کند. که در تحقیق ما به اين صورت است که  سواالتی طراحی می شود و پاسخ آنها به شرح 

 زير خواسته می شود.

 :نحوه طراحی سواالت پرسشنامه ؛2جدول 

 مولفه ها از نظر شماوضعیت جاري 
 رديف سواالت

 خیلی زياد زياد متوسط کم می کخیل

براي تعیین روايی پرسشنامه)توانايی در اندازه گیري صفتی که آزمون براي اندازه گیري آن ساخته 

شده است( از روش منطقی استفاده نموديم؛ بدين گونه که از لحاظ ظاهري پرسشنامه داراي روايی 

از نظر مديران و اساتید دانشگاه در همچنین از لحاظ محتوايی کمیت و کیفیت سؤاالت است و 

 مورد بررسی قرار گرفتند و روايی مورد تايید قرار گرفت. چندين دور

هاي مختلف قابلیت  هدف و منظور از پايايی )قابلیت اعتماد( پرسشنامه اين است که در زمان

ع و سپس اي در طول مدت زمان کوتاهی توزيکه پرسشنامه استفاده داشته باشد. يعنی در صورتی

ونه مشخص همانند هم باشد. عدم پايايی مناسب ممکن هاي آن از يک نمآوري شود، نتیجهجمع

يکی از معروفترين  ها و مانند آنها برگردد.است به نامفهوم بودن سؤالها، نامربوط بودن آنها به فرضیه

 شود:پايايی، استفاده از معیار آلفاي کرونباخ است که بصورت زير تعريف میمعیارهاي سنجش 

α =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑠𝑢𝑚
2) 

تعداد  Kانحراف معیار مجموع سؤالها و  Ssumام ،   iانحراف معیار سوال  Siکه در آن 

ايی اشد نشان دهنده میزان پايسؤالهاي پرسشنامه است. هرچه مقدار آلفا نزديک به مقدار يک ب

دهنده پايايی باالي پرسشنامه  بود که نشان 0.927سوال  58باالست. میزان پايايی پرسشنامه براي 

 بوده است.

کلیه کارکنان بخش سیستم هاي اطالعاتی بانک رفاه می باشد که تعداد آنها  پژوهش،جامعه 

همه آنها توزيع ه می شود و پرسشنامه بین نفر می باشد که از روش تمام شماري استفاد 200حدود 

  می شود، لذا جامعه با نمونه برابر است.  

را شامل دامنه تغییرات، میانگین، مینیمم، ماکزيمم،  پژوهشدر ابتدا آمارهاي توصیفی متغیرهاي 

نمايیم. انحراف معیار و ضريب پراکندگی و چولگی و کشیدگی را به دست آورده و تفسیر می میانه،

از مدل رگرسیون چند متغیره و در قالب همچنین آمار توصیفی مشخصات پاسخ ها را نشان می دهد. 

  شده است.داده هاي ترکیبی استفاده 
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 توصیف داده ها. 4-4

درصد پاسخگويان داراي رشته  32 .نتخاب شده انددرصد مرد ا 84درصد پاسخگويان زن و  16

سال،  30درصد زير  13 اند.درصد ساير بوده 13صاد و درصد اقت 22درصد مديريت،  34حسابداري، 

سال سن  50درصد بیش از  17سال و  50تا  40درصد بین  35سال،  40تا  30درصد بین  34

 18سال،  20تا  16درصد بین  13سال،  15تا  10درصد بین  27سال ،  10درصد زير  36 اند.داشته

داراي مدرک  درصد 7 اند.ال سابقه کاري داشتهس 25درصد بیش از  6سال و  25تا  20درصد بین 

 23درصد داراي پست ريیس،  17 درصد لیسانس بوده اند. 67درصد فوق لیسانس و  26دکتري، 

اند.درصد مالی بوده  9و کارشناسدرصد  10درصد سرپرست،  42درصد داراي پست معاونت، 

 

 

 آمار توصیفی پاسخ ها به شرح ذيل بود:

ه و شاخصه اي پراکندگی از جمله اي مرکزي از جمله میانگین و میاندر جدول زير شاخص ه

کشیدگی و چولگی براي متغیرهاي مختلف محاسبه شده است. بزرگ بودن میانگین انحراف معیار، 

از میانه وجود نقاط بزرگ را در داده ها نشان میدهد؛ زيرا میانگین تحت تاثیر اين مقادير قرار میگیرد. 

در برخی موارد چوله به چپ است و در صورتی زيع داده ها چوله به راست است و در اين موارد تو

که مقادير میانگین و میانه متغیرها نزديک به هم است توزيع متغیرها متقارن است. اين ويژگی اهمیت 

زيادي دارد؛ زيرا تقارن يکی از ويژگی هاي توزيع نرمال است که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد 

 شد.

 متغیرهای کمی پژوهش: آمار توصیفی برای 3جدول 

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین تعداد متغیرها

سبک استفاده از سیستمهاي اطالعاتی 

 حسابداري مديريت
190 2/93 2/91 0/46 0/53 0/40 2/00 4/45 

انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستمهاي 

 اري مديريتاطالعاتی حسابد
190 2/91 2/90 0/58 0/31 -0/17 1/70 4/70 

انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط 

 سیستمهاي اطالعاتی حسابداري مديريت
190 2/97 3/00 0/59 -0/42 -0/03 1/17 4/33 

 4/50 1/00 1/14- 0/11 0/85 3/00 2/90 190 يکپارچگی داده

 4/67 1/17 0/47 0/32- 0/65 3/17 3/03 190 قابلیت تحلیلی

 4/57 1/29 0/32- 0/01- 0/63 3/14 3/13 190 محتواي اطالعاتیکیفیت 

 4/50 1/50 0/53- 0/07 0/61 3/00 3/04 190 کیفیت دسترسی به اطالعات

 4/11 1/67 0/34- 0/19 0/51 2/89 2/92 190 استفاده از اطالعات

 5/00 1/67 0/21 0/28 0/63 3/00 3/06 190 فرهنگ تصمیم گیري تحلیلی
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 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته -4-5

هاي آماري در يک تقسیم بندي با برقراري  اي مهم است که روشنرمال بودن متغیرها به اندازه

هاي پارامتري و در غیر  رده بندي میگردند به طوري که تحت نرمال بودن اغلب از آزمون اين فرض

 -بکار میرود. در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروفتحلیل هاي ناپارامتري براي  اينصورت از آزمون

همانگونه که در جدول زير ديده میشود مقدار نرمال بودن متغیرها بررسی شده است.  1اسمیرنف

ها بنابراين فرض صفر يعنی نرمال بودن داده .است 05/0احتمال معناداري براي تمام متغیرها بیشتر از 

يعنی توزيع داده ها براي متغیرهاي تحقیق  .ين موارد رد نمیشودد در ادرص 95در سطح اطمینان 

 مطابق با پیش بینی در آمار توصیفی نرمال است.

 جدول4: آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق

 تعداد متغیر

 Zمقدار  پارامترهای نرمال

کلموگروف 

 اسمیرنف -

مقدار 

 احتمال
 هنتیج

 میانگین
انحراف 

 معیار

سبک استفاده از سیستمهاي اطالعاتی 

 حسابداري مديريت
 نرمال 141/1 15/1 46/0 93/2 190

انواع اطالعات فراهم شده توسط 

 سیستمهاي اطالعاتی حسابداري مديريت
 نرمال 096/0 23/1 58/0 91/2 190

انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط 

 حسابداري مديريتاطالعاتی سیستمهاي 
 نرمال 337/0 94/0 59/0 97/2 190

، هاي اطالعاتی حسابداري مديريت سبک استفاده از سیستممقدار احتمال معناداري براي شاخص 

انواع تصمیمات و  هاي اطالعاتی حسابداري مديريت انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم

و  096/0، 141/0به ترتیب برابر با  مديريت اطالعاتی حسابداريهاي  پشتیبانی شده توسط سیستم

بنابراين فرض صفر براي اين متغیر رد نمیشود.  .است 05/0است که هر سه مقدار بیشتر از  337/0

 يعنی توزيع متغیرهاي وابسته نرمال است. 

 مدل رگرسیون چندگانه و آزمون فرضیه ها -4-6

در اين مدل تحلیل پارامترها  .خته میشوده برآورد مدل پردابا استفاده از مدل رگرسیون چندگانه ب

دها به صورت ربنابراين نتايج آن در اين شرايط نتايج برآو .با کنترل متغیرهاي ديگر صورت می پذيرد

خالصتري بر متغیر وابسته ديده میشود. الزم به ذکر است که در اين تحلیل ابتدا معناداري مدل با 

 Fسوال بررسی و پاسخ داده شده است )مقدار احتمال به عنوان مهمترين جدول تحلیل واريانس 

                                                           
1  Kolmogorev-smirnov test 
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باشد مدل معنادار است( سپس با استفاده از معیار ضريب تعیین شدت همبستگی  05/0اگر کمتر از 

 .مدل بررسی شده است. در مرحله سوم و در صورت معنادار بودن مدل، پارامترها برآورد شده اند

امکانپذير شده است و در نهايت عاليم مناسب بودن  tاره اين بخش با استفاده از جدول ضرايب و آم

 مهمترين اين پیش فرض .هاي رگرسیون بررسی شده است شرايط برآوردها يا به عبارتی پیش فرض

 هاي بررسی و کنترل آنها عبارتند از: ها و روش

ا استفاده از ها باسمیرنف، عدم خودهمبستگی باقیماندهنرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف  

 . VIFدوربین واتسون و عدم همخطی بین متغیرهاي مستقل با استفاده از 

 پژوهشیافته های  -5

. هاي الزم براي برآورد مدل استیزان اعتبار مدل هاي برآورد شده به میزان برقراري پیش فرضم

عدم ( 3. ريانسهمسانی وا( 2. هانرمال بودن باقیمانده (1: ها عبارتند ازمهمترين اين پیش فرض

عدم وجود ( 5. وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار( 4. هاخود همبستگی باقیمانده

 همخطی بین متغیرهاي مستقل

 .ها بررسی گرديده است زمونها و نمودارهاي تشخیصی برقراري پیش فرضآبا  پژوهشدر اين 

 تحلیل آماري هم نشان داد که:نتايج 

معنی(. براي قابلیت )بی -49/0براي يکپارچگی داده برابر با  tل مقدار آماره در مورد مدل او

)معنادار و  14/2)معنادار و مثبت(، براي کیفیت محتواي اطالعاتی برابر با  09/2تحلیلی برابر با 

معنی( براي استفاده از اطالعات برابر )بی 69/0مثبت( و براي کیفیت دسترسی به اطالعات برابر با 

)معنادار و مثبت( است.  58/2و مثبت(، براي فرهنگ تصمیم گیري تحلیلی برابر با  )معنادار 80/4ا ب

درصد در ناحیه رد  95است که در سطح اطمینان  90/4براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره 

 فرض صفر قرار دارد. يعنی مقدار عرض از مبدا معنادار است. 

معنی(. براي قابلیت )بی -36/0ارچگی داده برابر با براي يکپ tماره در مورد مدل دوم مقدار آ

)معنادار و مثبت(  2/ 39)معنادار و مثبت(، براي کیفیت محتواي اطالعاتی برابر  30/2تحلیلی برابر با 

)معنادار و مثبت( براي استفاده از اطالعات برابر  09/2و براي کیفیت دسترسی به اطالعات برابر با 

)معنادار و مثبت( است.  18/4ثبت(، براي فرهنگ تصمیم گیري تحلیلی برابر با )معنادار و م 42/4با 

درصد در ناحیه عدم  95است که در سطح اطمینان  -08/0براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره 

 رد فرض صفر قرار دارد. يعنی مقدار عرض از مبدا معنادار نیست. 

)معنادار و مثبت(. براي  00/2ي يکپارچگی داده برابر با برا tدار آماره در مورد مدل سوم هم مق

)معنادار و  46/2معنی(، براي کیفیت محتواي اطالعاتی برابر با )بی 28/0قابلیت تحلیلی برابر با 

معنی( براي استفاده از اطالعات برابر )بی 55/0مثبت( و براي کیفیت دسترسی به اطالعات برابر با 
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)معنادار و مثبت( است.  77/2بت(، براي فرهنگ تصمیم گیري تحلیلی برابر با )معنادار و مث 11/3با 

درصد در ناحیه رد  95است که در سطح اطمینان  18/2براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره 

 فرض صفر قرار دارد. يعنی مقدار عرض از مبدا معنادار است. 

 دي همخوانی داشت:ي زير تا حد زياحاضر با پژوهش ها پژوهشنتايج 

پژوهشی با عنوان قابلیت هاي هوش تجاري و عملکرد شرکت انجام دادند.  (2020چن و لین )

ها نشان داد بین اجزاي سیستم هوش تجاري و کارايی عملیاتی و عملکرد شرکتها رابطه معنادار يافته 

 مثبتی وجود دارد و اين رابطه بسیار قوي می باشد. 

پژوهشی با عنوان نقش سیستم هاي هوش تجاري بر سیستم هاي  (2018و چیوچی ) نسپسا

سیستم هاي هوش تجاري به دلیل معرفی  حسابداري مديريت انجام دادند. يافته ها نشان داد که

تکنیک هاي جديد و پیشرفته در امر تصمیم گیري بر تخصص حسابداران مديريت می افزايد و از 

 تکنیک هاي حسابداري مديريت تاثیر مثبت مستقیمی دارد.سويی ديگر بر افزايش 

یستم هاي ( پژوهشی با عنوان تاثیر موفقیت هوش تجاري بر س2017گاردبوي و همکاران)

اطالعاتی انجام دادند. يافته ها نشان داد که کیفیت سیستم اطالعاتی با کاربرد سیستم اطالعاتی و 

معناداري دارد. کیفیت سیستم اطالعاتی با رضايت کاربر  رضايت کاربرد سیستم اطالعاتی رابطه مثبت

اربرد سیستم اطالعاتی سیستم اطالعاتی رابطه مثبت معناداري دارد. کیفیت سیستم اطالعاتی با ک

رابطه مثبت معناداري ندارد. رضايت کاربر و کاربرد سیستم هاي اطالعاتی با يکديگر هیچ رابطه اي 

اي اطالعاتی با تاثیر انفاردي سیستم اطالعاتی رابطه مثبت معناداري ندارند. رضايت کاربر سیستم ه

 اما کاربرد سیستم اطالعاتی هیچ رابطه اي ندارد. ؛دارد

( پژوهشی با عنوان اثر هوش تجاري بر عملکرد مالی بانک هاي ايران 1397رعی و زارعی )زا

مطالعه به دنبال پاسخ به اين پرسش )با تاکید بر شاخص هاي سالمت مالی بانک ها( انجام دادند. اين 

است که آيا عملیاتی کردن هوش تجاري و بهره گیري از کاربردهاي آن می تواند زمینه افزايش 

ملکرد مالی بانک هاي ايران را فراهم کند؟ براي انجام اين تحقیق ابتدا بايد هوش تجاري به صورت ع

 شاخص کمی تعريف شود. 

 بحث و نتیجه گیری -6

ت تجاري براي بانک رفاه به عنوان يکی از بانک هاي بزرگ کشور، استفاده صحیح کلید موفقی

ن نقص می باشد. بانک ها براي رسیدن به اين از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سريع تر و بدو

هدف نیازمند استفاده از ابزارهاي قوي و کارآمد مانند هوش تجاري در سیستم هاي اطالعاتی خود 

اتالیزور مثبت هستند که می تواند اين موسسات را در مکانیزه نمودن وظايف تحلیل، به عنوان ک

رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاري  تصمیم سازي، تدوين استراتژي و پیش بینی ياري
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در اين نهادها، گردآوري، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبديل آن ها به ارزش تجاري 

ر بهینه نمودن سیستم هاي اطالعاتی  و به خصوص سیستم اطالعاتی حسابداري مديريت به موثر د

جهت برنامه ريزي از طريق ايجاد بستر گزارشات عنوان پشتیبان ارشد مديريت در تصمیم گیري 

 هوشمند تحلیلی است.

هدف از اين پژوهش بررسی تأثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري 

نشان داد که هوش تجاري بر هر  پژوهشنتايج  انجام شد. 1400مديريت بانک رفاه بود که در سال 

سه جزء اصلی سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه به شرح جدول زير تاثیر گذار 

 است:

 پژوهش: نتایج برآورد مدل های 5جدول

 نتیجه فرضیه ها

سبک استفاده از سیستم های اطالعاتی جاری بر نتیجه کلی مدل اول)تاثیر هوش ت

 حسابداری مدیریت بانک رفاه(

تایید مدل با ضریب 

  0.49تعیین 

يکپارچگی داده ها بر سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک 

 بی معنی رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.

حسابداري مديريت  هاي اطالعاتی قابلیت هاي تحلیلی بر سبک استفاده از سیستم

 رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.بانک 
 معنادار و مثبت

حسابداري  کیفیت محتواي اطالعاتی بر سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی

 مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

هاي اطالعاتی حسابداري  کیفیت دسترسی به اطالعات بر سبک استفاده از سیستم

 رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.مديريت بانک 
 بی معنی

استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار بر سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی 

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

حسابداري  ه از سیستم هاي اطالعاتیگیري تحلیلی بر سبک استفادفرهنگ تصمیم

 يريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.مد
 معنادار و مثبت

انواع اطالعات فراهم شده توسط نتیجه کلی مدل دوم)تاثیر هوش تجاری بر 

 سیستم های اطالعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه(

تایید مدل با ضریب 

 0.57تعیین 

سیستم هاي اطالعاتی واع اطالعات فراهم شده توسط يکپارچگی داده ها بر ان

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 بی معنی

قابلیت هاي تحلیلی بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتی 

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتی اطالعاتی بر انواع  کیفیت محتواي

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت
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 نتیجه فرضیه ها

کیفیت دسترسی به اطالعات بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي 

 اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم 

 هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

گیري تحلیلی بر انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي  فرهنگ تصمیم

 ه تاثیر معنادار مثبتی دارد.مديريت بانک رفا اطالعاتی سابداري
 معنادار و مثبت

انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط نتیجه کلی مدل سوم)تاثیر هوش تجاری بر 

 سیستم های اطالعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه(

تایید مدل با ضریب 

 0.42تعیین 

اتی سیستم هاي اطالع يکپارچگی داده ها بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

قابلیت هاي تحلیلی بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي اطالعاتی 

 حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 بی معنی

پشتیبانی شده توسط سیستم هاي مات کیفیت محتواي اطالعاتی بر انواع تصمی

 اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

کیفیت دسترسی به اطالعات بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي 

 اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 بی معنی

طالعات در فرآيند کسب و کار بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط از ااستفاده 

 سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه تاثیر معنادار مثبتی دارد.
 معنادار و مثبت

گیري تحلیلی بر انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي  فرهنگ تصمیم

 یر معنادار مثبتی دارد.تاث اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه
 معنادار و مثبت

 پژوهشپیشنهادات  -6 

 پیشنهادات کاربردی. 6-1

در خصوص سبک استفاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت مديران به موارد زير در 

 جهت توسعه سیستم هاي حسابداري مديريت توجه نمايند:

 اعالم حوزه هاي راهبردي کلیدي

 جديد و روش هايی براي انجام وظايف اجراي ايده هاي

  ايجاد اهداف میان مدت و بلند مدت

 مذاکره در خصوص اهداف میان مدت و بلند مدت

 بحث در خصوص برنامه هاي مرتبط با مفروضات داده ها و فعالیت ها

 پیگیري انحرافات و استثنائات مهم
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 پیگیري برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده

 رهاي عملکرد با اهداف راهبردياهمسو نمودن معی

 توجه دائمی به موارد فرعی بانک رفاه

 ارزيابی و نظارت مناسب بر موارد فرعی بانک رفاه

 ابزارهاي  يادگیري

در خصوص انواع اطالعات فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت مديران 

 ريت توجه نمايند:حسابداري مديبه موارد زير در جهت توسعه سیستم هاي 

 بهاي تمام شده و ديگر سنجه هاي بخش هاي مختلف

 اطالعات تفصیلی مانند تفکیک هزينه ها به ثابت و متغیر

  اطالعات حوزه هاي خاص مانند مراکز هزينه و بخش هاي مختلف

 اعالم اهداف دقیق هر فعالیت اجرايی در بخش هاي کاري مختلف

اد ها بر دوره هاي زمانی مختلف مانند گزارش هاي خالصه و رد تاثیر رخدارائه اطالعات در مو

 روندها

 .ارائه اطالعات به شکلی که در تحلیل هاي چه و اگر کمک کننده اند

اطالعاتی که براي نشان دادن تأثیر رخدادها بر وظايف مختلف همچون بازاريابی و تولید مرتبط 

  .وندبا فعالیت ها و امور خاص پردازش می ش

 ت مرتبط با تأثیر تصمیمات شما بر عملکرد بخش هاي ديگراطالعا

 ... اطالعات مرتبط با تأثیر تصمیمات شما بر واحد تجاري، بخش تجاري و

 اطالعات در فرمت هاي مناسب براي ارائه در مدل هاي تصمیم

يت در خصوص انواع تصمیمات پشتیبانی شده توسط سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مدير

 موارد زير در جهت توسعه سیستم هاي حسابداري مديريت توجه نمايند: مديران به

میزان اهمیت سیستم اطالعاتی حسابداري مديريت اجرايی رسمی براي پشتیبانی از تصمیمات 

 مختلف بانک رفاه

میزان اطالعات مالی از جمله اطالعات پولی مرتبط با رخدادهاي گذشته، حال و آتی براي 

 ات مختلفانی از تصمیمپشتیب

میزان اطالعات غیر مالی کمی همچون سطوح بهره وري، سهم بازار و ديگر اطالعات غیر پولی 

 براي پشتیبانی از تصمیمات مختلف

میزان اطالعات کیفی همچون ترجیحات مشتري، کیفیت خدمات يا محصوالت، آموزش و 

 يادگیري کارمندان براي پشتیبانی از تصمیمات مختلف
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العات رسمی همچون سیستم اطالعات جهانی ايجاد شده توسط سازمان براي زان سیستم اطمی

 پشتیبانی از تصمیمات مختلف

میزان سیستم اطالعات غیر رسمی که از کانال هاي غیر رسمی همچون شواهد و مستندات 

 پرسنلی و قراردادهاي غیر رسمی يافت می شوند براي پشتیبانی از تصمیمات مختلف

براي وضعیت يکپارچگی داده ها در بانک رفاه برنامه ريزي مناسبی  وص هوش تجارير خصد

 به شرح موارد ذيل در نظر گرفته شود: 

گیري واقعی و تجزيه و تحلیل آنها  شوند و امکان گزارش آوري می ها به طور کامل جمع داده

 .هست

 هاي موجود در منابع متقابالً سازگارند. داده

قابلیت هاي تحلیلی در بانک رفاه برنامه ريزي مناسبی  ر خصوص هوش تجاري براي وضعیتد

 براي پاسخگويی به سواالت ذيل در نظر گرفته شود: 

   هاي کاغذي تا چه حد وجود دارد؟ گزارش

   هاي تعاملی تا چه حد وجود دارد؟ گزارش

   فرآيند تحلیل آنالين تا چه حد وجود دارد؟

   تا چه حد وجود دارد؟ "اگر-چرا"سناريوفرآيند تحلیلی شامل تجزيه و تحلیل روند، 

   داده کاوي تا چه حد وجود دارد؟

 هاي عملکرد کلیدي و هشدارها تا چه حد وجود دارد؟  ¬داشبوردها شامل معیارها، شاخص

ه ريزي ر خصوص هوش تجاري براي وضعیت کیفیت محتواي اطالعاتی در بانک رفاه برنامد

 رفته شود: مناسبی به شرح موارد ذيل در نظر گ

 (.در اين بانک  دامنه اطالعات کافی است.)نه خیلی زياد است نه خیلی کم

 .در اين بانک  اين اطالعات به اندازه کافی دقیق و نزديک به واقعیت نیست

 .در اين بانک  اطالعات به آسانی توسط گروه هدف قابل فهم است

 .کند¬ورد نظر اشاره میبانک  اطالعات به دور از عناصر اضافه به هدف مدر اين 

 .در اين بانک  اطالعات متناقض است

 .در اين بانک  اطالعات عاري از هرگونه پیچیدگی، نامفهومی يا خطاست

 در اين بانک  اطالعات به روز است.

رفاه برنامه ريزي  ر خصوص هوش تجاري براي وضعیت کیفیت دسترسی به اطالعات در بانکد

 نظر گرفته شود:  مناسبی به شرح موارد ذيل در

 .هاي کاربران است¬در اين بانک  ارائه اطالعات مطابق با نیازها و عادت
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 .شوند¬دراين بانک  اطالعات به سرعت و بدون تأخیر پردازش و تحويل داده می

 .قابل مشاهده نیستزمینه اطالعات )مانند نويسنده، تاريخ و ...(  دراين بانک  پس

توانند به صورت تعاملی به اطالعات دسترسی داشته  طالعات نمیکنندگان ا دراين بانک  مصرف

 باشند.

ر خصوص هوش تجاري براي وضعیت استفاده از اطالعات در فرآيند کسب و کار در بانک د

 رفاه برنامه ريزي مناسبی به شرح موارد ذيل در نظر گرفته شود: 

ساز فرآيند کسب و کار فعلی  هاي مشکل تواند جنبه از طريق مديريت اطالعات، اين بانک  می

 .کند ها آگاه می ود آنکند و سهامداران را از وج را نمايان می

کاري که بر خالف  و کار اين بانک  براي ارزيابی فرآيندهاي کسب و اطالعات موجود در کسب

هاي تغییر فرآيند کسب و کار  هاي بهبود مستمر و همچنین پروژه استانداردها است، براي برنامه

 .کند طالعات ارزشمندي فراهم میا

ايجاد خالقیت در فرآيندهاي کسب و کار داخلی و  اطالعات موجود در کسب و کار ما باعث

 .شود ارائه خدمات خارجی می

 دهد و بهره دهد و اطمینان را افزايش می گیري را کاهش می اطالعات، عدم قطعیت در تصمیم

 .دهد وري عملیاتی را بهبود می

واکنش نشان دهد سازد که سريعتر به رويدادهاي کسب و کار  ين بانک  را قادر میاطالعات، ا

 .ريزي کسب و کار را به صورت پويا انجام دهد و برنامه

 هاي بانک رفاه، اصالح شاخص ها و طرح اين بانک، از اطالعات ارائه شده براي تغییر استراتژي

 ي عملکرد کلیدي جديدتر استفاده میها هاي عملکرد کلیدي موجود و تجزيه و تحلیل شاخص

 .کند

 .کند اين بانک  به خدمات ارائه شده به مشتريان ارزش اضافه می ،اطالعاتاز طريق مديريت 

 .دهد از طريق مديريت اطالعات، اين بانک  ريسک کسب و کار را کاهش می

ئه خدمات را از طريق مديريت اطالعات بانک، اين بانک  هزينه فرآيندهاي کسب و کار و ارا

 دهد. کاهش می

گیري تحلیلی در بانک رفاه برنامه  فرهنگ تصمیم خصوص هوش تجاري براي وضعیت رد

  ريزي مناسبی به شرح موارد ذيل در نظر گرفته شود:

 .داران شناسانده شده است گیري به خوبی مستقر شده و به سهام در اين بانک ، فرآيند تصمیم

 .گیري است طالعات در دسترس در هر گونه فرآيند تصمیمسیاست  اين بانک  گنجاندن ا

 دهد.   گیري صرفنظر از نوع تصمیم دخالت می¬اين بانک ، اطالعات ارائه شده را در تصمیم
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 یشنهاد به محققان آتیپ -6-2

به محققان آتی نیز پیشنهاد می شود که تحقیق هاي زير را انجام دهند و با نتايج اين تحقیق 

 مقايسه نمايند

 یر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت ساير بانک ها تأث

تأثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت صنايع مختلف بورس 

 اوراق بهادار تهران

 تأثیر سیستم هوش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت شرکتهاي دولتی 

ش تجاري بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري مديريت بانک رفاه با در نظر هو تأثیر سیستم

 گرفتن نقش مديريت دانش 
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