
 عنوان مقاله: 

 ویژگیهای سیستم اطالعاتی مالی)حسابداری( بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر  

 

 

 

 

 

 چکیده

ضروریات مدیریت است وجامع بودن، به روز بودن و قابل اتکا بودن این گزارش ها در امرر مردیریت  زامروزه گزارش اطالعات مالی ا

 تر را بدنبال خواهد داشت .تصمیم گیری درست تر و موفق 

، یک سازمان و شرکت همواره به گزارش مالی و غیر مالی بر اساس دوره های سه ماهه و ساالنه نیاز دارد؛ که امرروزه به طور سنتی 

ان با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تغییرات بازار، این گزارش های دوره ای به سرعت از رده خارج مری شروند.رقابت عرالی در میر 

شرکت ها،تقاضا را برای اطالعات  به روز بیشترمی کند و مدیران را قادر می سازد تا به سررعت بره فر رت هرا و مشرکالت   اسر  

دهند.دراین میان وجود سیستم های یکپارچه و مدیران مطلع و فعال دراستفاده از این سیستم ها در  یشبرد اهداف سازمان بسریار 

ش تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطالعات سیسرتم اطالعرات موثر می باشند. در این  ژوه

نتایج حا ل  شده است.مالی به عنوان متغیرهای مستقل بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده 

گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد. در نهایرت در آزمرون رتبره هبود تصمیمها در باز این  ژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری

( بیشترین تاثیر را بر بهبود تصمیم گیرری مردیران شرهری دارد. همننرین شراخص قابرل فهرم 318/0بندی شاخص مربوط بودن)

( رتبره چهرارم 151/0دن)( در رتبره سروم و شراخص قابرل اتکرا برو198/0( در رتبه دوم، شاخص قابل مقایسه بودن)332/0بودن)

 تاثیرگذاری را دارند.

 

 سیستم های اطالعات مالی، تصمیم گیری، مدیران، شهرداری تهران کلمات کلیدی:

  



 بیان مسئله: 

سیستم اطالعاتی مدیریت یک روش رسمی)وهم غیر رسمی(برای تهیه کردن و ارائره اطالعرات الزم،  ر،یم، مررتبه وبره هن رام 

ه آن فرایند تصمیم گیری تسهیل شود و مدیران بتوانند فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل هماهنگ مدیریت است تا به وسیل

و وظایف عملیاتی را به شیوه های موثر انجرام دهنرد. یکری از سیسرتمهای فرعری، سیسرتم اطالعراتی مدیریت،سیسرتم اطالعرات 

ازش، طبقه بندی و گزارش ری وقرایع مرالی را برا هردف تهیره حسابداری است.سیستم اطالعات حسابداری وظیفه جمع آوری،  رد

اطالعات مربوط به ثبت رویدادها و تصمیم گیری برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی یک سازمان عهده دار است.مدیران بررای 

دارند. بیشترتصرمیماتی کره در  اداره فعالیت روزمره ، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطالعات حسابداری نیاز

 تولیدی اتخاذ میشود به ن،وی به اطالعات حسابداری وابسته است.-واحدهای تجاری

به منظورمیزان تولید نیاز است از میزان مواد و کار مستقیم در تولید م،صوالت آگاه شوند ، مدیران فرروش و بازاریرابی نیرز بایرد از 

بازاریابی و ازدیاد فروش آگاه شوند. مدیران مرالی بررای ارزیرابی سرودآوری و گرزارش وضرعیت مرالی بره میزان و تاثیر برنامه های 

 .سهامداران ، اعتبار دهندگان و ارگانهای مشمول به اطالعات حسابداری نیاز دارند

ی اقتصرادی و انتخرا  ا وال حسابداری یک سیستم اطالعاتی است و از انجا که بخش عمده تصمیمات مدیران را تصمیم گیری ها

راه کارهایی که بر حداکثر کردن سود ،حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر می شرود تشرکیل مری دهرد لرذا اطالعرات و 

 گزارشات حا ل از سیستم حسابداری دراین میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تمام شده خدمات سبب شده است که مردیران بره اطالعرات مرالی  اهمیت هزینه ها، درآمد ها، حقوق، مزایا، دستمزد و قیمت های

قابل فهم، مربوط ، قابل اتکا و قابل مقایسه نیاز داشته باشند. مدیران برای اخذ تصمیمات مناسب که در داخرل سرازمان باعرا براال 

ارائره چنرین اطالعراتی برا  دارنرد .رفتن کارآیی و در خارج  باعا کسب موقعیت رقابتی  می شود به اطالعات مالی با کیفیت نیراز 

ابزارهای قدیمی ممکن نیست . سیستم اطالعات مالی می تواند اطالعات سودمند ، برای کمک به مدیریت در برنامه ریرزی فعالیرت 

   .ها ، اعمال کنترل ، تصمیم گیری مناسب در جهت ت،قق اهداف سازمان و نهایتا کسب موقعیت برتر ارائه کند

اهمیت و تاثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه از سیستم اطالعاتی مالی موجب شده است که این سیسرتم بیشرتر از سرایر 

 زیر سیستم های سیستم اطالعات مدیریت برای مدیران مهم باشد و کنترل شود. 

و اطمینان بخشی سیسرتم هرای اطالعراتی مرالی انجام حسابرسی داخلی و مستقل، نمونه های بارز دامنه کنترلها نسبت به کارکرد 

است. حسابداری مدیریت به عنوان بخش مهم سیستم اطالعات مالی با کاربرد روشرها و تکنیرک هرای ویرژه ماننرد کنتررل جرامع 

کیفیت حسابداری، سنجش مسئولیت ، مدیریت به موقع موجودیها و سیستم مدیریت هزینره مری توانرد جهرت اتخراذ تصرمیمات 

 ز سوی مدیران به کار گرفته شود .مناسب ا

جنبه دی ه اهمیت این ت،قیق ، فعالیتهای شهرداری ها در حوزه های مختلف می باشد که باعا می شود  با توجه به حجرم براالی 

وسرود و  اطالعات مالی در زمینه قیمت تمام شده ، هزینه هرا منابع مالی مورد نیاز، وسعت فعالیتها،ارائه اطالعات با کیفیت ،سیستم

 بررای مشراور بعنروان هرا داده  ای راه اسرتفاده از برا میتوانند مالی متخصصان زیان  روژه ها وسرمایه گذاری، بسیارضروری باشد.

 در شرده اطالعات ذخیره به جدید نقش این در عمل کنند و حسابداران ناظر بعنوان یا سود برابر در هزینه جهت کنترل مدیریت

 (1999توانند دست یابند) یتر،می  ها داده  ای اه

 گردید.سیستم اطالعات مالی درارائه اطالعات مورد نیاز مدیران و شهرداری تهران ارزیابی مقاله در این 



تاثیر قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطالعرات سیسرتم اطالعرات مرالی بره عنروان  مقالهدر این 

 شد.بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران به عنوان متغیر وابسته سنجیده متغیرهای مستقل 

 اهداف این  ژوهش عبارتند از:

 گیری مدیران شهرداری تهرانتعیین میزان تأثیر ویژگیهای سیستم اطالعات بر بهبود تصمیم -1

 گیری مدیران.بربهبود تصمیمتعیین میزان تأثیرویژگی قابل فهم بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی  -2

 تعیین میزان تأثیر ویژگی مربوط بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران - 3

 تعیین میزان تأثیر ویژگی قابل اتکا بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران - 4

 بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران. تعیین میزان تأثیر ویژگی قابل مقایسه - 5

 گیری آنها مورداستفاده قرار گیرد.ها در بهبود تصمیمنتایج حا ل از این  ژوهش می تواند وسیله ای برای شهرداری

 بیان  فرضیه ها

 فرضیه اصلی :

 دیران شهرداری تهران تاثیر دارد.ویژگیهای سیستم اطالعاتی مالی)حسابداری( بر بهبود تصمیم گیری م 

 فرضیات فرعی:

 ویژگی قابل فهم بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد. -1

 ویژگی مربوط بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران   تأثیر دارد.

 تکا بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیردارد.ویژگی قابل ا -2

 ویژگی قابل مقایسه بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بربهبودتصمیم گیری مدیران شهرداری تهران تأثیردارد. -3

 مدیرانچگونگی تأثیر ویژگیهای سیستم حسابداری بر بهبود تصمیم گیری 

گیری مدیران مورد نیاز است، اطالعات مالی است. بیشتر تصمیمهای مدیران را بخش عمده اطالعاتی که در سازمانها جهت تصمیم 

شرود، گیریهای اقتصادی و انتخا  راه کارهایی که به حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه و قیمت تمام شده منجرر مریتصمیم

-کننردگان جهرت قوراوت و تصرمیمگیری و ارائه اطالعات اقتصادی به استفادهه حسابداری در  ی اندازهدهد. از آنجا کتشکیل می

شناسیم، بنابراین بررای موفقیرت سرازمانها برا توجره بره اهمیرت و گیریهای آگاهانه است، آن را به عنوان یک سیستم اطالعات می

برداری  ر،یم از اطالعرات برا گیریها به بهرهتی مالی، مدیران در تصمیمتأثیرگذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه سیستم اطالعا

گیرری بهترر، باشند.  بنابراین حسابداری یک سیستم اطالعاتی است و مردیران بایرد جهرت تصرمیمکیفیت این سیستم نیازمند می

 اطالعات مناسب  و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی بدست آورند 

 پژوهش پیشینه

 اهم  ژوهشهای مرتبه با موضوع این ت،قیق در داخل و خارج کشور به شرح زیر است:

( در  ژوهشی با عنوان بکارگیری سیستم اطالعات حسابداری به وسیله مدیران عملیاتی در حسرابداری مردیریت  2000سال ) در اد

نتایج ایرن  رژوهش حراکی از  کنندگان  رداختنداستفاده تصمیمات داوری بر اطالعاتی ویژگیهای سیستم تاثیر به بررسی چ ون ی

 کنند.می فراهم را گیریتصمیم اولیه اطالعات ،حسابداری اطالعاتی آن است که سیستمهای



ارزش اطالعرات و اهمیرت  شرناخت ضرورت بررسی به اطالعات حسابداری ساز ارزش مفاهیم عنوان با  ژوهشی ( در2006ماک ) 

کارکنان در ارتباط با سیستمهای اطالعات حسابداری و چ ون ی جریان اطالعات در سازمان و ارزیرابی اطالعرات حا رله و آموزش 

 نقرش حسابداری سیستمهای اطالعاتی کارگیری به نتایج این  ژوهش حاکی از آن است که  رداخته است. بازخور مدل سیستمها

 کند.می ایفا مدیریت هایریگیتصمیم و ریزی کنترل، برنامه در ایسازنده

( در  ژوهشی با عنوان یک چارچو  برای سیستمهای اطالعاتی حسابداری، به بررسی این موضوع  رداخته 2005دیوید و همکاران )

که سیستم اطالعات حسابداری باید به عنوان یک واسه و رابه عمل کند که از طریق آن سه متغیر مجزا، رفتار سرازمانی را ت،رت 

ریرزی، گیرنرده از آن در برنامرهکند و تصمیمر قرار دهند. سیستم اطالعات حسابداری اطالعاتی دربارۀ وقایع اقتصادی فراهم میتأثی

باشرد. (نمادهرا مری3(مفراهیم 2(اهداف 1گیری تابعی از سه متغیر کند. طبق نظر آنها تصمصمنظارت و کنترل سازمان استفاده می

ای است که سیستم اطالعات حسابداری باید بتواند اطالعاتی فراهم کند کره قابلیرت فهرم و مقایسره نتایج این  ژوهش حاکی از آن

 بودن داشته باشد و استفاده کنندگان بتوانند با آن داده ها کار کنند و قادر باشند آنها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیاز تبدیل کنند.

  رذیری ت،لیرل شرایه در سیستم این عملکرد بر حسابداری اطالعات سیستم خصو یات تاثیر بررسی (1392)نبیونی و حاجیها

 و وسریع دامنره با اطالعات  شامل( حسابداری اطالعاتی سیستم خصو یات تاثیر بررسی ت،قیق این هدف اساس این بر وظیفه

 ت،قیق نمونه .باشد می است،  ذیر ت،لیل سازمانی وظایف که شرایطی در ها آن عملکرد )موقع به و یافته تجمیع

 ایرن .اسرت تهرران بهرادار اوراق  بورس در شده  ذیرفته شرکتهای عملیاتی و مالی مدیران از شده دریافت  رسشنامه 221 شامل

  رسشرنامه قالب در  رسش 16 از  ژوهش این های داده گردآوری برای .باشد می میدانی و ای کتابخانه روش از ترکیبی ت،قیق

 با اطالعات ارائه وظیفه،  ذیری ت،لیل شرایه در که داد نشان متغیره چند رگرسیون اساس بر ت،قیق نتایج .است شده استفاده

 مری افزایش را حسابداری اطالعاتی های سیستم عملکرد از مدیران رضایت اطالعاتی، سیستم توسه یافته تجمیع و وسیع دامنه

 .دهد

 ایرن .قراردادنرد مطالعره مورد AISعملکرد روی را AIS خصو یات و تمرکززدایی قطعیت عدم اثر ،) 2003 ( همکاران و  یپر

 برا اطالعرات کره داد نشان مطالعه نتایج .بودند مدیر 126 دهندگان  اس  و شد انجام تایوان در ای  رسشنامه  ورت به مطالعه

 در .شود می باال وظیفه تنوع با موقعیت یک در AISعملکرد نتیجه در و عملیاتی و مالی مدیران رضایت ارتقا باعا وسیع دامنه

 مری عملیراتی و مالی مدیران رضایت رفتن باال باعا تجمیعی و وسیع دامنه با بهن ام، اطالعات متمرکز، غیر شدیدا سازمان یک

 .گردد

گیرری اطالعات حسرابداری برر بهبرود تصرمیم( در  ژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم 1382دست یر و جمشیدیان )

گیری مدیریت  رداختند. راز دستیابی مدیران: مورد گروه بهمن، به بررسی میزان تأثیر سیستم اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم

ات گیرری  ر،یم و عقالیری اسرت. در ایرن راسرتا، سیسرتم اطالعر به اهداف سازمان در شرایه  ینیده و دشوار م،یطی، تصرمیم

ای است. نتایج ایرن  رژوهش گیری مدیران دارای اهمیت ویژهکننده اطالعات جهت تصمیمحسابداری به عنوان یکی از منابع تأمین

گیری مدیریت تأثیر دارد. نتایج حا ل از بررسری وضرعیت موجرود بیان ر آن است که سیستم اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم

گیرری فرراهم نسراخته بهمن نشان داد این سیستم اطالعات مورد نیاز مردیران را جهرت تصرمیمسیستم اطالعات حسابداری گروه 

 دهد بین وضعیت موجود و مطلو  سیستم اطالعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد.است. به طور کلی نتایج نشان می



اطالعراتی حسرابداری )مطالعره مروردی: شررکت  ( در  ژوهشی با عنوان ارزیابی ویژگیهای کیفری سیسرتم1389دست یر و غالبی )

 تروشیمی بندر امام(، به بررسی این مسئله که آیا سیستم حسابداری موجود در شرکت  تروشیمی بندر امام اطالعات مورد نیراز را 

تایج مالی در  ی توان گفت که هر تصمیم مدیران، آثار و نکند،  رداختند. امروزه به جرأت میجهت تصمیم گیری مدیران فراهم می

داشته و به همین جهت مدیران برای اخذ هر تصمیم به اطالعات مالی نیازمند است. وظیفه تهیه این اطالعرات و  رردازش آنهرا بره 

سیستمهای اطالعاتی حسابداری است. نتیجه حا ل از  رژوهش گویرای آن برود کره سیسرتم حسرابداری  تروشریمی بنردر امرام 

 عاتی را در بر دارد.ویژگیهای کیفی سیستم اطال

 برین ارتبراط بطوریکره.انرد  رداختره آن نقش و بداری حسا اطالعات کیفی های ویژگی در  ژوهشی به 1380 رسولی و بهرامفر

بره ایرن و بروده اسرت مدیریت به کمک آن از هدف که است شده بررسی گیری تصمیم و حسابداری اطالعات کیفی های ویژگی

 موثر باشد. تصمیمات نمی تواند در  باشند نداشته را الزم کیفیت حسابداری اطالعات چناننهنتیجه رسیدندکه 

 روش تحقیق 

 یمایشی هست. زیرا در این  ژوهش به بررسی و تو یف تأثیر ویژگی سیسرتم اطالعراتی -روش ت،قیق این  ژوهش از نوع تو یفی

 رردازد. بررای تائیرد یرا رد فرضریات ،اطالعرات موردنیراز  برا اسرتفاده از گیری مدیران شهرداری تهرران  میمالی در بهبود تصمیم

 گردد. وسقم فرضیات ت،قیق آزمون میوت،لیل  اطالعات به دست آمده ،  ،تآوری و سپس با تجزیه رسشنامه جمع

 جامعه آماری

جامعه آماری این ت،قیق شامل معاونرت مرالی شرهرداران،  .باشدمی جامعه دامنه کننده تبیین  ژوهش آن ماهیت  ژوهش، هر در

 اند.فعالیت داشته 1393رئیس حسابدری، رئیس بودجه مناطق مختلف شهرداری تهران است که در سال 

 حجم نمونه

خصات ای به  ورت زیر استفاده شده است. با توجه به مشخص بودن مشای دو مرحلهگیری خوشهبرای انتخا  نمونه از روش نمونه

 رسشنامه در بین مردیران  3منطقه تهران، تعداد 22گانه، در تمام شهرداریهای  22های مناطق کامل و منطقه جغرافیایی شهرداری

 66هرا از  رس از بازگشرت و برازبینی  رسشرنامه . مالی )یک معاون مالی ، یک رییس حسابداری، یک رییس بودجه( توزیع گردیرد

ها بر روی همین تعداد از  رسشرنامه میل و مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین ت،لیل و بررسی فرضیهمورد تک 58 رسشنامه ارسالی 

  ورت گرفت.

 روش جمع آوری اطالعات 

شرده برای گردآوری اطالعرات استفادهمطالعات نظری )کتابخانه ای( و روش مطالعات میدانی) رسشنامه( در این ت،قیق از دو روش 

 است:

ای شرامل کترا ، مجرالت هفت ری و ماهانره، انتشرارات مراکرز ای با مراجعه به منرابع کتابخانرهروش مطالعات نظری و کتابخانهدر 

هرای الکترونیکری و ها و نهادهرای آموزشری و جسرتجو در  ای اه(، سرازمانت،قیقاتی و  ژوهشی )نظیر انتشارات سازمان حسابرسی

 موردمطالعه و بررسی قرار گرفت.و ... اطالعات از قبیل اینترنت 

 برای گردآوری اطالعات، از  رسشنامه استفاده گردید.   در روش میدانی



ت ت،قیرق موردب،را قرارگرفتره و درنهایرت سرنجش و ت،لیل متغیرهای مربوط به ت،قیق کره در ادبیرا منظور بررسی و تجزیهبه

گیری مردیران شرهرداری های جامعره آمراری درارتبراط برا میرزان ترأثیر ویژگری سیسرتم اطالعرات مرالی در بهبرود تصرمیمایده

 ها توزیع گردید.ای حاوی سؤاالتی دراین زمینه،تهیه وبین آنتهران، رسشنامه

 ردیده است.سؤاالت  رسشنامه در قالب دو بخش ارائه گ

 در بخش اول: در مورد نوع مدیریت و میزان ت،صیالت مدیران سؤال شده است. 

 گیری مدیران سؤال گردیده است.در بخش دوم: میزان استفاده و تاثیر هر یک از ویژگی سیستم اطالعاتی در بهبود تصمیم

 پرسشنامه و پایایی  سنجش روایی

گیری، در سنجش متغیرهای ت،قیق اطمینان حا ل شده اساتید از روایی ابزار اندازه در ت،قیق حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و

 است.

شود و  ایایی سواالت  رسشنامه برای بررسی  ایایی قبل از جمع آوری نمونه ا لی یک  یش نمونه به حجم مناسب جمع آوری می

 20ی بررسی  ایایی  رسشنامه از یک نمونه اولیره برا حجرم گیرد. براآوری شده از نمونه مورد بررسی قرار میتوسه اطالعات جمع

 استفاده شده است.در جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ م،اسبه شده است. 

 های  ژوهشجدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص (1جدول 

 آلفای کارونباخ شماره سواالت شاخص

 708/0 3تا  1 مربوط بودن

 883/0 7تا  4 قابل اتکا بودن

 812/0 10تا  8 قابل فهم بودن

 739/0 13تا  11 قابل مقایسه بودن

 823/0  ایایی برای کل سواالت  رسشنامه 

اسرت  7/0های جدول باال مشخص است میزان ضرایب آلفای کرونباخ م،اسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از همان طور که از داده

 حکایت دارد.که از اعتبار باالی  رسشنامه 

  آماری نمونه شناختی جمعیت ویژگی

  شوند.می تشریم آماری نمونه شناختی جمعیت هایویژگی بخش این در

 ازنظر گروه مدیران دهنده اس  افراد توزیع فراوانی( 2جدول

 در د فراوانی فراوانی گروه مدیران

 53.45 31 مدیر مالی

 46.55 27 مدیر اجرایی

 100 58 جمع کل

 ها مدیر اجرایی هستند.آن %55/46دهنده مدیر مالی و افراد  اس  %45/53مشخص است،  2های جدول طور که از دادههمان



 
 ازنظر گروه مدیران دهنده اس  افراد نمودار فراوانی : 1نمودار

 

 میزان تحصیالت

 

 ازنظر میزان ت،صیالت دهنده اس  افراد توزیع فراوانی: 3جدول 

 در د تجمعی در د فراوانی فراوانی ت،صیالتمیزان 

 6.90 6.90 4 دیپلم  

 18.97 12.07 7 دیپلمفوق 

 72.41 53.45 31 کارشناسی

 100 27.59 16 کارشناسی ارشد و باالتر

   100 58 جمع کل

( کارشناسری و کمتررین %45/53) دهندهمشرخص اسرت، میرزان ت،صریالت اکثرر افرراد  اسر  3 های جدولطور که از دادههمان

 ( دیپلم است.%9/6ها)آن

 

 
 ازنظر میزان ت،صیالت  دهنده اس  افراد وضعیت:  2نمودار 

 آمار توصیفی

 ها آورده شده است.ان،راف معیار آنها به همراه میان ین و در این قسمت توزیع فراوانی متغیرهای  ژوهش و سوا الت مربوط به آن

46/55

…مدیر 

53/45

…مدیرما

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰

۶/۹۰ ۱۲/۰۷

۵۳/۴۵

۲۷/۵۹



 شاخص مربوط بودن

سرؤال در  3شرده بره ایرن هرای دادهگیری شده است. توزیع فراوانی  اسر سؤال در  رسشنامه اندازه 3شاخص مربوط بودن توسه 

 آورده شده است.   جدول 

 های شاخص مربوط بودن توزیع فراوانی/ در د مؤلفه (4جدول

 گویه
فراوانی/د

 ر د

خیلرری 

 کم
 زیاد متوسه کم

خیلرری 

 زیاد
 میان ین

ان،رررراف 

 معیار

واضرم و روشرن بررودن 

 اطالعات مالی

 7 8 31 8 4 فراوانی
3.103 1.02 

 12.1 13.8 53.4 13.8 6.9 در د

 دانش مالی مدیران
 12 11 30 2 3 فراوانی

3.465 1.029 
 20.7 19 51.7 3.4 5.2 در د

بنرردی اطالعررات طبقه

 مالی

 1 23 20 14 0 فراوانی
3.19 0.826 

 1.72 39.66 34.48 24.14 0 در د

 

شود که؛ از بین عوامل تأثیرگذار برر شراخص مربروط برودن، عامرل   ها مشخص میو ستون میان ین 4های جدول با توجه به داده

بندی اطالعات مالی« برا مقردار میران ین بیشترین تأثیر را داشته است و عامل  طبقه 465/3مالی مدیران« با مقدار میان ین دانش 

در رتبره سروم قررار  103/3ازل،اظ تأثیرگذاری در رتبه دوم و عامل  واضم و روشن بودن اطالعات مالی« با مقدار میران ین  19/3

 دارد.

 ی مربوط بودن در جدول زیر آورده شده است.های تو یفی شاخص کلآماره

 های تو یفی شاخص مربوط بودنآماره (5جدول

 میان ین شاخص
ان،ررررررراف 

 معیار
 واریانس

کمترین 

 مقدار

بیشرررترین 

 مقدار

حجررررررم 

 نمونه

 58 4.23 2.25 0.114 0.337 3.15 مربوط بودن

 

 

 اتکا بودنشاخص قابل

سرؤال در  4شرده بره ایرن هرای دادهگیری شده است. توزیع فراوانی  اس  رسشنامه اندازهسؤال در  4اتکا بودن توسه شاخص قابل

 آورده شده است.   جدول 

 

 

 

 

 



 اتکا بودنهای شاخص قابلتوزیع فراوانی/ در د مؤلفه (6جدول

 گویه
فراوانرری/

 در د

خیلررری 

 کم
 زیاد متوسه کم

خیلررری 

 زیاد
 میان ین

ان،ررررراف 

 معیار

 اطالعات مالیزمان متناسب 
 10 21 23 4 0 فراوانی

3.64 0.852 
 17.24 36.21 39.66 6.90 0 در د

توانایی اطالعات سیستم مالی در 

 هاشناسایی فر ت

 9 15 23 10 1 فراوانی
3.36 1.003 

 15.52 25.86 39.66 17.24 1.72 در د

قابلیت اطالعات سیستم مالی در 

 ارزیابی تصمیمات گذشته

 6 25 18 6 3 فراوانی
3.43 0.993 

 10.34 43.10 31.03 10.34 5.17 در د

قابلیت اطالعات مالی در ان،رراف 

 ها از بودجهدرآمدها و هزینه

 7 21 20 10 0 فراوانی
3.43 0.920 

 12.07 36.21 34.48 17.24 0 در د

 

اتکا بودن، عامل  زمان که؛ از بین عوامل تأثیرگذار بر شاخص قابلشود ها مشخص میو ستون میان ین 6های جدولبا توجه به داده

بیشترین تأثیر را داشته است و عوامل  قابلیت اطالعات سیسرتم مرالی در ارزیرابی  64/3متناسب اطالعات مالی« با مقدار میان ین 

ازل،راظ تأثیرگرذاری  43/3ا مقدار میران ین ها از بودجه« بتصمیمات گذشته« و  قابلیت اطالعات مالی در ان،راف درآمدها و هزینه

 در رتبه سوم قرار دارد. 36/3ها« با مقدار میان ین در رتبه دوم و عامل  توانایی اطالعات سیستم مالی در شناسایی فر ت

 اتکا بودن در جدول زیر آورده شده است.های تو یفی شاخص کلی قابلآماره

 اتکا بودنقابلهای تو یفی شاخص آماره (7جدول

 میان ین شاخص
ان،ررررررراف 

 معیار
 واریانس

کمترین 

 مقدار

بیشرررترین 

 مقدار

حجررررررم 

 نمونه

 58 5 2 0.611 0.781 3.46 اتکا بودنقابل

 

 فهم بودنشاخص قابل

سرؤال در  3شرده بره ایرن های دادهگیری شده است. توزیع فراوانی  اس سؤال در  رسشنامه اندازه 3فهم بودن توسه شاخص قابل

 آورده شده است.   جدول 

 

 

 

 

 

 



 فهم بودنهای شاخص قابلتوزیع فراوانی/ در د مؤلفه (8جدول

 گویه
فراوانرری/

 در د

خیلرررری 

 کم
 زیاد متوسه کم

خیلررری 

 زیاد
 میان ین

ان،ررررراف 

 معیار

ارائه اطالعرات کامرل و 

 جامع مالی

 2 28 20 7 1 فراوانی
3.40 0.815 

 3.45 48.28 34.48 12.07 1.72 در د

طرفانه ارائه اطالعات بی

 مالی

 2 24 28 4 0 فراوانی
3.41 0.676 

 3.45 41.38 48.28 6.90 0 در د

ارائه  ر،یم اطالعرات 

 مالی

 7 20 20 9 2 فراوانی
3.36 1.003 

 12.07 34.48 34.48 15.52 3.45 در د

 

فهم برودن، عامرل شود که؛ از بین عوامل تأثیرگرذار برر شراخص قابرلها مشخص میستون میان ینو  8 های جدولبا توجه به داده

بیشترین تأثیر را داشته است و عامل  ارائه اطالعات کامل و جامع مرالی«  41/3طرفانه مالی« و با مقدار میان ین  ارائه اطالعات بی

در رتبره سروم  36/3، عامل  ارائه  ،یم اطالعات مالی« با مقدار میران ین ازل،اظ تأثیرگذاری در رتبه دوم 40/3با مقدار میان ین 

 قرار دارد.

 فهم بودن در جدول زیر آورده شده است.های تو یفی شاخص قابلآماره

 فهم بودنهای تو یفی شاخص قابلآماره (9 جدول

 میان ین شاخص
ان،ررررررراف 

 معیار
 واریانس

کمترین 

 مقدار

بیشرررترین 

 مقدار

حجررررررم 

 نمونه

 58 4.67 2.33 0.239 0.488 3.43 فهم بودنقابل

 مقایسه بودنشاخص قابل

سرؤال در  3شده به این های دادهگیری شده است. توزیع فراوانی  اس سؤال در  رسشنامه اندازه 3مقایسه بودن توسه شاخص قابل

 جدول آورده شده است. 

 مقایسه بودنهای شاخص قابلتوزیع فراوانی/ در د مؤلفه (10جدول

 گویه
فراوانرری/

 در د

خیلرری 

 کم
 زیاد متوسه کم

خیلررری 

 زیاد
 میان ین

ان،ررررراف 

 معیار

قابلیت مقایسه اطالعات مرالی  

 در طول زمان 

 4 16 26 10 2 فراوانی
3.17 0.920 

 6.90 27.59 44.83 17.24 3.45 در د

قابلیت مقایسه اطالعات مرالی  

 با واحدهای مشابه

 13 11 12 19 3 فراوانی
3.21 1.267 

 22.41 18.97 20.69 32.76 5.17 در د

اطالعرات قابلیت ثبات رویه در 

 مالی

 7 20 20 9 2 فراوانی
3.36 1.003 

 12.07 34.48 34.48 15.52 3.45 در د



 

مقایسه برودن، عامرل شود که؛ از بین عوامل تأثیرگذار بر شاخص قابلها مشخص میو ستون میان ین10 های جدولبا توجه به داده

بیشترین تأثیر را داشته است و عامل  قابلیت مقایسه اطالعرات مرالی  36/3میان ین  قابلیت ثبات رویه در اطالعات مالی« با مقدار 

ازل،اظ تأثیرگذاری دررتبه دوم، عامل  قابلیت مقایسه اطالعات مالی درطرول زمران« برا  21/3با واحدهای مشابه« با مقدارمیان ین 

 در رتبه سوم قراردارد. 17/3مقدارمیان ین 

 مقایسه بودن در جدول زیر آورده شده است.ی قابلهای تو یفی شاخص کلآماره

 مقایسه بودنهای تو یفی شاخص قابلآماره (11جدول

 میان ین شاخص
ان،ررررررراف 

 معیار
 واریانس

کمترین 

 مقدار

بیشرررترین 

 مقدار

حجررررررم 

 نمونه

 195 4.67 1.33 0.603 0.776 3.24 مقایسه بودنقابل

 بررسی نرمال بودن متغیرها

ترین عمل قبل از هرر های  ژوهش مهمهای آماری و م،اسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیهبرای اجرای روش

 ها از اولویت اساسی برخوردار است.اقدامی، انتخا  روش آماری مناسب برای  ژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده

هرای  رژوهش اسمیرنوف برای بررسری فررن نرمرال برودن داده -کمولموگروف برای همین منظور در این  ژوهش از آزمون معتبر

 شده است.استفاده

هرای ا.ن. کولمروگروف و ن.و اسرمیرنوف بره ایرن نرام خوانرده آزمون کولموگروف اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نرام

هرای آمراری منتخرب اسرت، بنرابراین آزمرون برا توزیرعای برای تعیین هم رونی اطالعرات تجربری شود، روش نا ارامتری سادهمی

 کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است.

های مسرتقل و وابسرته اعمرال این آزمون برای گرفتن مجوز الزم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبست ی  یرسون بر متغیر

ل بودن اطالعات اثبات گردد در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال برودن داده هرا نهراده شرده گردد تا نرمامی

 است:

 0Hها دارای توزیع نرمال هستند :داده

 1Hها دارای توزیع نرمال نیستند :داده

ترر از سرطم متغیرهرای مسرتقل و وابسرته بزر داری بررای کلیره با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطم معنری

 ها نرمال است. ( باشد توزیع داده0.05آزمون)

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای  ژوهش (12جدول

 متغیر
حجررم 

 نمونه
 میان ین

ان،ررراف 

 معیار

ی آزمررررررون آمرررررراره

 کلموگروف-اسمیرنوف

سرررررطم 

 معناداری

نتیجررررره 

 آزمون

 58 مربوط بودن
3.16 0.338 0.855 0.458 

نرمررررررال 

 است

نرمررررررال  0.326 0.951 0.781 3.47 58 اتکا بودنقابل



 است

 فهم بودنقابل
58 

3.44 0.488 1.033 0.237 

نرمررررررال 

 است

 مقایسه بودنقابل
58 

3.25 0.776 1.125 0.159 

نرمررررررال 

 است

 58 های سیستم اطالعاتیویژگی
3.32 0.459 0.549 0.924 

نرمررررررال 

 است

 

بررای تمرامی متغیرهرای  ks)اسرمیرنوف) -مشخص است، سطم معناداری آزمون کلمروگروف 12های جدول طور که از دادههمان

باشرند. است. درنتیجه تمامی متغیرهرای موردبررسری در  رژوهش حاضرر دارای توزیرع نرمرال مری 05/0تر از مقدار  ژوهش بزر 

 شود.های  ارامتری استفاده میهای  ژوهش از آزمونبنابراین برای بررسی فرضیه

 های پژوهشفرضیهبررسی  

 گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.فهم بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمفرضیه فرعی اول: ویژگی قابل

مدیران شهرداری تهران، میران ین امتیرازات گیری فهم بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمبرای بررسی تأثیر قابل

ای استفاده خواهد شرد. ( مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت یک نمونه3شده با مقدار متوسه )کسب

 نتایج مربوط به این آزمون در جدول  آورده شده است. 

 گیریفهم بودن اطالعات بر بهبود تصمیمابلنتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر ق  (13جدول

 میان ین
ان،ررررررراف 

 استاندارد

مقدار آمراره 

t 

درجررررررره 

 آزادی

سرررررررطم 

 معناداری
 نتیجه آزمون تی استیودنت

 (3بیشتر از مقدار متوسه) <001/0 57 810/6 488/0 43/3

 

در رد فررن برابرری  95درنتیجه در سطم اطمینان است.  05/0تر از مقدار ، سطم معناداری آزمون کوچک  13با توجه به جدول

فهم برودن اطالعرات شود کره، ترأثیر قابرلشود. با توجه به مقدار میان ین مشخص می( رد می3میان ین امتیازات با مقدار متوسه)

 گیری مدیران شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسه است.سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

 

 گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.وم: ویژگی مربوط بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمفرضیه فرعی د

گیری مدیران شهرداری تهرران، میران ین امتیرازات برای بررسی تأثیر مربوط بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

ای اسرتفاده خواهرد تی اسرتیودنت یرک نمونره د. برای انجام این آزمون از آزمون( مقایسه خواهد ش3شده با مقدار متوسه )کسب

 آورده شده است. 14   شد.نتایج مربوط به این آزمون در جدول

 
 
 



 گیرینتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر مربوط بودن اطالعات بر بهبود تصمیم  (14جدول

 میان ین
ان،ررررررراف 

 استاندارد

مقدار آمراره 

t 

درجررررررره 

 آزادی

سرررررررطم 

 معناداری
 نتیجه آزمون تی استیودنت

 (3بیشتر از مقدار متوسه) 001/0 57 541/3 337/0 15/3

در رد فررن برابرری  95است. درنتیجه در سطم اطمینران  05/0تر از مقدار ، سطم معناداری آزمون کوچک 14با توجه به جدول

شرود کره، ترأثیر مربروط برودن اطالعرات شود. با توجه به مقدار میان ین مشخص مری( رد می3میان ین امتیازات با مقدار متوسه)

 تهران بیشتر از مقدار متوسه است. گیری مدیران شهرداریسیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

 گیری مدیران شهرداری تهران تأثیر دارد.اتکا بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمفرضیه فرعی سوم: ویژگی قابل

ین امتیرازات گیری مدیران شهرداری تهران، میران اتکا بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمبرای بررسی تأثیر قابل

ای اسرتفاده خواهرد ( مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تری اسرتیودنت یرک نمونره3شده با مقدار متوسه )کسب

 آورده شده است. 14-4شد.نتایج مربوط به این آزمون در جدول 

 گیریاطالعات بر بهبود تصمیماتکا بودن نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر قابل (15جدول

 میان ین
ان،ررررررراف 

 استاندارد

مقدار آمراره 

t 

درجررررررره 

 آزادی

سرررررررطم 

 معناداری
 نتیجه آزمون تی استیودنت

 (3بیشتر از مقدار متوسه) <001/0 57 537/4 781/0 46/3

در رد فررن برابرری  95است. درنتیجه در سطم اطمینران  05/0تر از مقدار ، سطم معناداری آزمون کوچک 15با توجه به جدول

اتکرا برودن اطالعرات شرود کره، ترأثیر قابلشود. با توجه به مقدار میان ین مشخص می( رد می3میان ین امتیازات با مقدار متوسه)

 داری تهران بیشتر از مقدار متوسه است.گیری مدیران شهرسیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

گیری مدیران شهرداری تهران ترأثیر مقایسه بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمفرضیه فرعی چهارم: ویژگی قابل

 دارد.

ران، میران ین گیرری مردیران شرهرداری تهر مقایسه بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبرود تصرمیمبرای بررسی تأثیر قابل

ای اسرتفاده ( مقایسه خواهد شد. برای انجام این آزمون از آزمون تی اسرتیودنت یرک نمونره3شده با مقدار متوسه )امتیازات کسب

 خواهد شد.نتایج مربوط به این آزمون در جدول آورده شده است.

 گیریمقایسه بودن اطالعات بر بهبود تصمیمنتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأثیر قابل  (16جدول 

 میان ین
ان،ررررررراف 

 استاندارد

مقدار آمراره 

t 

درجررررررره 

 آزادی

سرررررررطم 

 معناداری
 نتیجه آزمون تی استیودنت

 (3بیشتر از مقدار متوسه) 019/0 57 425/2 776/0 24/3

 

در رد فررن برابرری  95است. درنتیجه در سطم اطمینران  05/0تر از مقدار ، سطم معناداری آزمون کوچک 16با توجه به جدول

مقایسه برودن اطالعرات شود که، تأثیر قابلشود. با توجه به مقدار میان ین مشخص می( رد می3میان ین امتیازات با مقدار متوسه)

 هرداری تهران بیشتر از مقدار متوسه است.گیری مدیران شسیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم



 گیری مدیران شهرداری تهرانهای سیستم اطالعات بر بهبود تصمیمبندی تأثیر ویژگیرتبه

مرحله اول(  در این مرحله مقدار احتمال برای هر سلول از رابطه 

ij

ij

ij

x
P

x
=
 م،اسبه خواهرد شرد. کره در آن, , ,j =1 2 3 4 

,ها و تعداد شاخص , , ,i =1 2 3 4   ورت زیر خواهد بود.  ها است. با توجه به توضی،ات باال ماتریس احتماالت بهتعداد گزینه  5

ماتریس احتماالت) (17جدول
ijp ) 

 مقایسه بودنقابل فهم بودنقابل اتکا بودنقابل مربوط بودن هاها/شاخصگویه

 0.052 0.034 0.052 0.034 خیلی کم

 0.138 0.069 0.138 0.052 کم

 0.397 0.500 0.293 0.517 متوسه

 0.345 0.328 0.397 0.310 زیاد

 0.069 0.052 0.121 0.086 خیلی زیاد

 

مقدار آنترو ری هرر شراخص را از رابطرهمرحله دوم(  در این مرحله 

5

j ij ij
i=1

E = -k p ln(p )
م،اسربه خواهرد شرد کره در آن  

( )ln
k

m
=

1

اسرت. بنرابراین مقردار ثابرت  5هرا اسرت. کره در ایرن ت،قیرق برابرر برا ها یا گزینرههمان تعداد گزینه mاست.  

( )
/

ln ln( )
k

m
= = =

1 1
0 621

jخواهد بود. همننین فا رله هرر شراخص از آنترو ری برا اسرتفاده از رابطره   5 jd E= −1
  

م،اسبه خواهد شد. سپس وزن هر شاخص از رابطه 

j

j

j
j

d
W

d
=

=


4

شرده و فا رله از شود. مقردار آنترو ری م،اسبهم،اسبه می  1

 شده است.آنترو ی و وزن هر شاخص در جدول زیر ارائه

 شده برای هر شاخص مقدار آنترو ی م،اسبه(18جدول 

 مقایسه بودنقابل فهم بودنقابل اتکا بودنقابل مربوط بودن شاخص

 0.736 0.874 0.724 0.835 ( jEمقدار آنترو ی)

 0.264 0.126 0.276 0.165 ( jdفا له شاخص از آنترو ی)

 0.318 0.151 0.332 0.198 ( jwوزن شاخص)

 



گیری مردیران شرهری دارد. ( بیشترین تأثیر را بر بهبود تصمیم318/0مشخص است، شاخص مربوط بودن) طور که از جدول همان

اتکرا ( در رتبره سروم و شراخص قابل198/0مقایسره برودن)قابل( در رتبره دوم، شراخص 332/0فهم برودن)همننین شاخص قابرل

 ( رتبه چهارم تأثیرگذاری رادارند.151/0بودن)

 نتیجه گیری

این فصل به ب،ا و نتیجه گیری درخصوص یافته های بدست آمده ازت،قیق اختصاص دارد و سعی برر ایرن اسرت کره در  رترو آن 

 در گستره نظری و کاربردی دارد اشاره کرد.بتوان به معانی و مفاهیمی که این یافته ها 

 نتایج توصیفی

افراد  اس  دهنرده  %45/53در  ژوهش حاضر، در گام اول به بررسی در د شرکت کنندگان از ل،اظ گروه مدیران   رداخته ایم که 

اند. در گام دوم به بررسی میزان ت،صیالت  افراد  رداختیم که  میزان ت،صریالت اکثرر آنها مدیر اجرایی بوده %55/46مدیر مالی و 

 ( دیپلم بودند.  %9/6( کارشناسی و کمترین آنها)%45/53افراد  اس  دهنده)

 نتایج استنباطی

 ب،ا و نتیجه گیری در مورد یافته های مربوط به سؤال ا لی  ژوهش

 گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر دارد.اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم فرضیه فرعی اول: ویژگی قابل فهم بودن

گیری مدیران شهرداری تهرران از آزمرون برای بررسی تاثیر ویژگی قابل فهم بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم 

ای است  که سطم معنراداری آزمرون تری اسرتیودنت یرک نمونرهای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این تی استیودنت یک نمونه

شود. ( رد می3در د فرن برابری میان ین امتیازات با مقدار متوسه) 95است. در نتیجه در سطم اطمینان  05/0کوچکتر از مقدار 

گیرری مردیران بهبود تصمیم شود که، تاثیر قابل فهم بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بربا توجه به مقدار میان ین مشخص می

 شهرداری تهران بیشتر از مقدار متوسه است.

گیری مدیران شهرداری تهران از آزمرون تری برای بررسی تاثیر ویژگی مربوط بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

است. در نتیجره  05/0ون کوچکتر از مقدار ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است سطم معناداری آزماستیودنت یک نمونه

شود. با توجره بره مقردار میران ین مشرخص ( رد می3در د فرن برابری میان ین امتیازات با مقدار متوسه) 95در سطم اطمینان 

ار گیرری مردیران شرهرداری تهرران بیشرتر از مقردشود که، تاثیر مربوط بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصرمیممی

 متوسه است.  

 گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر دارد.فرضیه فرعی سوم: ویژگی قابل اتکا بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

گیری مدیران شهرداری تهران از آزمون تی برای بررسی تاثیر ویژگی قابل اتکا بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

است. در نتیجره  05/0ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است سطم معناداری آزمون کوچکتر از مقدار دنت یک نمونهاستیو

شود. با توجره بره مقردار میران ین مشرخص ( رد می3در د فرن برابری میان ین امتیازات با مقدار متوسه) 95در سطم اطمینان 

گیری مردیران شرهرداری تهرران بیشرتر از مقردار عات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمشود که، تاثیر قابل اتکا بودن اطالمی

گیرری مردیران متوسه است. فرضیه فرعی چهارم: ویژگی قابل مقایسه بودن اطالعات سیسرتم اطالعرات مرالی برر بهبرود تصرمیم

 شهرداری تهران تاثیر دارد.



گیری مدیران شهرداری تهران از آزمون ات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیمبرای بررسی تاثیر ویژگی قابل مقایسه بودن اطالع 

اسرت. در  05/0ای استفاده شد. که یافته ها حاکی از این است سطم معناداری آزمرون کروچکتر از مقردار تی استیودنت یک نمونه

شرود. برا توجره بره مقردار میران ین ( رد مری3در د فرن برابری میان ین امتیازات با مقدار متوسه) 95نتیجه در سطم اطمینان 

گیری مدیران شهرداری تهران بیشرتر شود که، تاثیر قابل مقایسه بودن اطالعات سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیممشخص می

 از مقدار متوسه است. 

گیری مدیران شهری دارد. همننین ( بیشترین تاثیر را بر بهبود تصمیم 318/0در نهایت در آزمون رتبه بندی شاخص مربوط بودن)

( 151/0( در رتبه سوم و شاخص قابل اتکرا برودن)198/0( در رتبه دوم، شاخص قابل مقایسه بودن)332/0شاخص قابل فهم بودن)

کاناتی گیری نیازمند منابع و امرتبه چهارم تاثیرگذاری را دارند.با توجه به نتایج فرضیات می توان گفت که مدیران در فرایند تصمیم

هستند که آنان را قادر سازد تا بازده تصمیم را در ت،قق اهداف فردی، گروهی، سازمانی و جامعه بطور کلی بهینه نماینرد. از جملره 

توان به امور مالی و بودجه، زمان، امکانات و فر تها، نیروی انسانی کارآمد و اطالعات اشراره نمرود. برا توجره بره منابع مورد نیاز می

آوری اطالعات بیشتر برای کاهش عدم قطعیرت هسرتند ترا برا صمیمها بیشتر متوجه زمان آینده است، مدیران نیازمند جمعاینکه ت

 وظرایف تمرامی مدیر، زیرا است گیریتصمیم مدیریت، اطمینان بیشتر در د خطر ذیری و مخاطره تصمیم را کاهش دهند. ا ل

 روش و و راه مقررات قوانین، تعیین استراتژی، تعیین سیاست ذاری، گذاری،هدف اگر و رساندمی به انجام گیریتصمیم با را خود

 آنها عملکرد ارزیابی و کنترل سر رستی، و همننین مرئوسین مسئولیتهای و وظایف تعیین انسانی، نیروی استخدام و انتخا  کار،

 است. گیریتصمیم موارد، این همه الزمۀ  آوریم، شمار به مدیر وظایف جمله از را

آوری هرا و فرنگیری دارد. برای  ردازش این اطالعرات از رایانرهرسانی در هر سازمانی اهمیت وافری در فرایند تصمیمسیستم اطالع

بنردی و تنظریم کنند و از راه این اطالعات وضعیت و ن،وه عملکرد سازمان را به  ورتی تجزیه و ت،لیل، طبقه یشرفته استفاده می

گیری در سازمان  به شیوه مؤثر کمک کند. ا والً سیستم حسابداری به عنوان یکی از اجزای کلیدی و کنند که بتواند بر تصمیممی

شود. به عبارت بهتر سیستم حسابداری یکی از اجزای سیستم اطالعاتی مدیریت است که مهم سیستم کلی یک سازمان طراحی می

 سیستمهای مورد نیاز سازمان به عنوان یک واحد اقتصادی مطرح است.خود این سیستم هم به عنوان یکی از 

 پیشنهادات

 .است شده ارائه ، حوزه کاربردی و   ژوهش ران در ها  یشنهاد  ژوهش، این در

 پیشنهادات کاربردی

 دست سازمانها ، ا لی اهداف ت،قق به منظور شود. می مشاهده  یش از بیش سازمانها در  ینیدگی و تغییرات اخیر سالهای در

کره ویژگیهرای سیسرتم  دهرد می نشان حاضر  ژوهش های یافته نمایند. توجه بیشتری تغییرات این به باید شهرداری اندرکاران

-در بهبرود تصرمیم مروثر عوامل یکی از گیری مدیران شهرداری تهران تاثیر مهمی دارد که  بعنواناطالعات مالی بر بهبود تصمیم

 شرهرداری هرا مری انردرکاران بنابراین دسرت باشد. گردد، م،سو  می شهرداری ها اهداف ترین ا لی از خود هگیری مدیران ک

خود را در مورد اهمیت ویژگیهرای  و دانش اطالعات یکبار سال چند هر حاضر،  ژوهش نظیر  ژوهش های یافته به توجه با توانند

 حوزه تصمیم گیری  به موفیقیت نائل شوند. در یافته توسعه کشورهای سایر مانند زمینه این در و نموده روز سیستم اطالعات به

 

 



 پیشنهادات  پژوهشی 

گیری مدیران شهرداری تهران انجام شرد با توجه به مطالعه ای که در زمینه تاثیر ویژگیهای سیستم اطالعات مالی بر بهبود تصمیم

، بنابراین الزم است تا  ژوهش ران مرا برا توجره بره جای راه و تراثیر سیسرتم به طور نسبی به درک روشنی از آن دست  یدا کردیم

اطالعات آن را از زوایا و ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند. در درجه اول ما خواستار این هستیم تا م،ققین در آینرده برا مطالعره 

دیم در رابطه با سایر متغیرها  برا جردیت و مسراعدت ی جامع در این زمینه و اشراف نسبی بر این موضوع فرایندی را که شروع کر

بیشتری دنبال کنند . هم چنین الزم است تا این موضوع  در سایر شرهرداری هرا   نیرز   اجررا شرود ترا وضرعیت موجرود سیسرتم 

شناسایی موانرع  گیری مدیران بررسی شود  و به اطالعات در آن شهرداری ها  مشخص شود. تاثیر  دی ر متغیر ها  بر بهبود تصمیم

گیری مدیران بپردازند.  گذشته از این  ژوهش ران در آینده می توانند ارتباط و تراثیر سیسرتم اطالعرات را برا  موجود بهبود تصمیم

کیفری( اسرتفاده -)کمری 1بازده های سازمانی ، توسعه سازمانی بررسی نمایند. که البته اگر در این فرایندها از روش ت،قیق تلفیقی

 شود مسلما است،کام و توان مطالعه افزایش خواهد یافت و قطعا نتایج با واقعیت نزدیکتر است.
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