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هدف :از آنجاییکه شکستهای حسابداری و حسابرسی به همراه سوء استفاده مدیران ،می تواند مشکالت
بزرگی را در شرکت بهوجود آورد.هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم اطالعات حسابداری و
حاکمیت شرکتی است  .روش  :در این پژوهش از چهار مولفه :سیستم دفترداری ،کارایی گزارشگری مالی،
استانداردهای حسابداری و کارایی سیستم بودجهبندی برای اندازهگیری سیستم اطالعات حسابداری
استفاده ،جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تعداد 890پرسشنامه
در میان پرسنل ( مدیران عامل و معاونین آنها ،مدیران مالی و کارشناسان حسابداری)  178شرکت به
صورت هدفمند توزیع شد و تعداد  346پرسشنامه دریافت و استفاده شده است و برای بررسی پایایی از
ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،روایی همگرا و واگرا و برای برازش کلی مدل از ریشه میانگین
مربعات باقیمانده و برای تحلیل دادهها از نرم افراز اسمارت پیالاس نسخه  3استفاده شده است.یافتهها:
نشان میدهد که بین سیستم دفترداری ،کارایی گزارشگری مالی ،استانداردهای حسابداری و کارایی
سیستم بودجهبندی و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :سیستم اطالعات حسابداری ،حاکمیت شرکتی ،سیستم دفترداری ،گزارشگری مالی،
سیستم بودجهبندی.
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رسوایی های شرکتی مانند انرون  ،ورلدکام و ...در اوایل سالهای  2000میالدی نشان داد که چگونه
شکستهای حسابداری و حسابرسی منجر به ،از بین بردن اعتماد سرمایه گذاران و خسارتهایی به
بازارهای سرمایه و ورشکستگی شرکتها شده است .در پاسخ به این تقلبهای حسابداری ،کنگره ایاالت
متحده در سال  2002به منظور حمایت از سرمایهگذاران در برابر رسواییهای احتمالی آینده و همچنین
جلوگیری از گزارشگری مالی متقلبانه و ورشکستگی شرکتها قانون ساربنز-آکسلی3تصویب کرد .در واقع،
این شکست های شرکتی فقط مختص یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی و محدود به یک بازه زمانی
نیست .گری و همکاران] [19شان دادند که این رسوائی شرکتها در طی چهار دور شکست شرکتها (مثالا
اوایل دهه  ،1960اواخر دهه  ،1980اوایل دهه  1990و اوایل دهه  )2000و با یک سری تغییرات در
حاکمیت (به عنوان مثال اصالحات قانونگذاری مربوط به گزارشگری مالی یا حسابرسی) برای جلوگیری
از تکرار آنها بوده است.بهکارگیری اصول حاکمیت شرکتی و تصویب مقررات برای افزایش اعتماد
سرمایهگذاران به بازار سرمایه ،به سرعت در سراسر جهان مورد پذیرش و اجرا شد .روشهای خوب حاکمیت
شرکتی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است ،زیرا آنها برای تأمین مالی سرمایه گذاریها
به منابع مالی خارجی نیاز دارند .سرمایه گذاران خارجی کشورهایی را ترجیح میدهند که فرصتهای
سرمایه گذاری خوب و همچنین فضای جذاب سرمایه گذاری مانند مقررات مناسب ،شفافیت و پاسخگویی
را تضمین میکنند].[10
به همین دلیل ،مقررات مربوط به شیوه های حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره بازارهای سرمایه وضع،
واستانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی تصویب شد .هدف از این مقررات و ابتکارات ایجاد
یک فضای کسب و کار قوی تر ،قابل اعتماد و شفاف است که اطمینان سرمایه گذاران را به خود جلب
کند .رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ در سراسر جهان نشان داده است که عملکرد صحیح سیستم
اطالعات حسابداری برای بهبود حاکمیت در سازمان های تجاری بسیار ضروری است ،زیرا گزارش های
مالی اساسی که توسط ذینفعان از جمله سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایرین استفاده می شود،
منتشر میکند].[40اگرچه افشای داوطلبانه در تصمیمات سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان
نقش مهمی ایفا میکند گزارش های مالی اجباری همچنان به عنوان ابزار اصلی برای تصمیم گیری در
مورد سرمایه گذاری است .بنابراین ،کیفیت و قابلیت اتکای اطالعات ارائه شده در گزارش های مالی برای
ذینفعان بسیار مهم است .یک سیستم اطالعات حسابداری 4که به خوبی کار می کند و عاری از تقلب
است ،به احتمال زیاد سطح حاکمیت شرکتی را در سازمانها بهبود میبخشد ،محیط کسب و کار بهتری
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ایجاد می کند ،اعتماد به نفس سرمایه گذاران را بهبود می بخشد و به کارایی بازارهای سرمایه کمک می
کند].[40
حاکمیت شرکتی و حسابداری بر مینای دو اصل شفافیت و پاسخگویی با یکدیگر در ارتباط هستند.
اثربخشی سیستم اطالعات حسابداری .انتظار میرود منجر به تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی و در
نهایت کارایی بازارهای سرمایه شود .سیستم اطالعات حسابداری اطالعاتی را فراهم میکند که به طور
مداوم از شرکت به ذینفعان جریان مییابد .این جریان اطالعات ،مبنای تصمیم گیری ذینفعان را تشکیل
میدهد .به عنوان مثال ،گزارشهای مالی دورهای ،ابزارهای اصلی سرمایهگذاران هستند که به آنها در
تصمیمگیری مربوط به خرید ،نگهداری و یا فروش سهام کمک میکند .بنابراین ،انتظار میرود که
گزارشهای مالی دوره ای منتشر شده مربوط ،قابل مقایسه ،قابل تایید ،به موقع ،جامع و قابل درک باشند
].[18
شیل ] [34حسابداری را وسیله ای میداند که حاکمیت شرکتی خوب را تضمین می کند و همچنین
ممکن است حسابداری به گونه ای انجام شود که بتوان حاکمیت شرکتی را حفظ کرد .کالینز و دی آنجلو
].[16همچنین به نقش حسابداری در حاکمیت شرکتی اشاره کردند که از طریق آن ناکارآمدی مدیریت
را کشف ،و مدیران مجازات می شوند .در سالهای اخیر ،تحقیقات در مورد ارتباط بین حسابداری و حاکمیت
شرکتی تا حد زیادی انجام شده است]14و.[36هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیستم اطالعات حسابداری
بر حاکمیت شرکتی است .ما به طور خاص بر روی چهار مولفه سیستم اطالعات حسابداری ،یعنی :سیستم
دفترداری ،اثربخشی گزارشگری مالی ،تصویب استانداردهای حسابداری و کارآیی سیستم بودجه بندی
متمرکز شده ایم .به عنوان مثال ،دفترداری به عملکرد ضبط اشاره دارد .گزارشگری مالی به عملکرد
گزارشگری خارجی اشاره دارد .استانداردها به چارچوب شیوه های حسابداری اشاره دارند .و سرانجام،
کارآیی سیستم بودجه ریزی عملکرد برنامه ریزی و کنترل را برطرف می کند .در مطالعات قبلی ،نقش
گزارشگری مالی در حاکمیت شرکتی به طور برجسته ای مورد بررسی قرار گرفت]15و .[22بنابرائین با
توجه به پژوهشهای گذشته مساله این پژوهش به دنبال پاسخی برای سؤاالت زیر است.
 .1آیا استفاده کارا از سیستم دفترداری بهصورت مستقیم بر حاکمیت شرکتی تاثیر میگذارد؟
 .2آیا استفاده کارا از گزارشگری مالی در تصمیمگیری بهصورت مستقیم بر حاکمیت شرکتی تاثیر
میگذارد؟
 .3آیا کارایی سیستم بودجهبندی بهصورت مستقیم بر حاکمیت شرکتی تاثیر میگذارد؟
 .4آیا استفاده از استانداردهای حسابداری ایران بهصورت مستقیم بر حاکمیت شرکتی تاثیر میگذارد؟
مبانی نظری
حاکمیت شرکتی
یکی از عوامل اصلی بهبود کارائی اقتصادی حاکمیت شرکتی(نظام راهبری) شرکت است که در برگیرنده
مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت ،هیئت مدیره و سایر ذینفعان است ،حاکمیت شرکتی ساختاری
را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و سیستم نظارت بر
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عملکرد تعیین میشود و همچنین انگیزه الزم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده ،و
زمینه نظارت موثر را فراهم میکند به این ترتیب باعث میشود شرکتها منابع را با اثربخشی بیشتری
بهکارگیرند و وجود نظام حاکمیت شرکتی مناسب موجب جلب اعتماد سرمایهگذاران و آنها را به امر
سرمایهگذاری تشویق میکند و اجرای اصول حاکمیت شرکتی طبق پژوهشهای گذشته باعث بهبود
عملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت میشود بنابرائین کشورهای مختلف از طریق بکارگیری قوانین و
آئیننامههای متعدد از جمله حاکمیت شرکتی به دنبال بهبود کیفیت افشاء هستند] .[4شرکتها در
راستای حفظ منافع عمومی و رعایت حقوق سهامداران و ارتقای شفافیت اطالعات به ضوابط و سازوکارهای
اجرایی مناسب روی میآورند که مهمترین آنها نظام راهبری شرکت یا حاکمیت شرکتی است و این
مقوله بیش از هر چیزی حیات شرکت را در دراز مدت مورد هدف قرار میدهد و وجود یک نظام راهبری
مناسب میتواند به تحقق استقالل حسابرسان مستقل به معنای واقعی کلمه کمک کند و منجر به ایجاد
فضای شفافیت اطالعاتی میشود تا در سایه تحقق این امر سرمایهگذاران در زمینه سرمایهگذاری
تصمیمات آگاهانه تری را اتخاذ کنند] .[5هدف بسیاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی دستیابی به
شرکتهای مسئولیت پذیر ،پاسخگو ،مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت است به عبارتی
قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ،کارگران و مدیران در بازارهای
بینالمللی توسعه یافته است و با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره توجه
به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است] .[3حاکمیت شرکتی بیشتر مستلزم
هدایت است تا کنترل ].[2کادبری حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی تعریف میکند که شرکتها به
وسیله آن هدایت و کنترل میشوند ].[6کرچوسکا و تاوسال بیان میدارند :حاکمیت شرکتی الگوهای
رفتاری که رفتار واقعی شرکتها را تبیین میکند یا به عبارت دیگر عملکرد،بهرهوری ،رشد ،ساختار مالی،
رفتار مالکان و سایر سهامداران را حلوفصل میکند ].[24
سیستم دفترداری
ثبت روزانه معامالت مالی توسط حسابداران در سیستم اطالعات حسابداری ،دفترداریدوطرفه نامیده
میشود].[31دفترداری ،که به سازماندهی و طبقهبندی معامالت تجاری کمک میکند ،نقش اساسی در
شیوههای حسابداری و گزارشگری مالی ایفا میکند .این فرآیند اولیه است که داده ها را برای برنامه های
بعدی حسابداری فراهم می کند .اشتباهات یا تقلب در دفترداری بر رویههای دیگر تأثیر میگذارد .بنابراین،
قابلیت اطمینان گزارش های مالی با شیوه های مناسب دفترداری ارتباط نزدیک دارد .اگر به طور عمدی
یا تصادفی ،دفترداران ثبت نامناسب انجام دهند ،این امر منجر به صورت های مالی گمراهکننده می شود
و کارایی ،سودمندی دفترداری در تصمیم گیری های داخلی و خارجی از بین میرود].[39
گزارش مالی
فرآیند گزارشدهی شرکتها در دو دهه گذشته به دلیل افزایش تقاضا برای اطالعات مالی و غیر مالی
توسط ذینفعان بسیار پویا شده است .اگرچه افشای اطالعات غیر مالی دستخوش تغییر و تحوالت
چشمگیری شده است ،گزارش های مالی ،به ویژه برای کسانی که دارای منافع مالی در شرکت های بزرگ
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مانند سرمایه گذاران ،بستانکاران و مقامات مالیاتی ،ضروری هستند .آنها اطالعات مربوط به وضعیت
مالی ،عملکرد ،تغییرات در حقوق صاحبان سهام و جریان وجه نقد یک شرکت مربوط به یک تاریخ یا
دوره خاص را ارائه میدهند .گزارشهای مالی مطابق با اصول حسابداری و استانداردهای گزارشگری مالی
تهیه میشوند تا بتوانند بین سال ها ،شرکت ها و صنایع مختلف قابل مقایسه باشند .مدیران مسئول انتشار
اطالعات قابل اعتماد در مورد وضعیت مالی شرکت برای سرمایه گذاران هستند .همچنین ،آنها بر روند
گزارشگری مالی شرکت که توسط حسابداران آنها تهیه شده است ،نظارت میکنند با این حال ،کتمان
موقعیت مالی واقعی شرکت به دلیل خطا یا تقلب منجر به شکست شرکتها میشود] .[32یکی از ویژگی
های کیفی گزارش های مالی عینیت است .ابراهام و همکاران نشان دادند که ذهنی بودن (عدم
عنیت)گزارش های مالی مفید بودن و قابلیت اطمینان آنها را در تمام بخشهای صنعت تهدید میکند.
فقدان قابلیت اتکا در گزارشهای مالی میتواند ناشی از کمبود افراد درگیر در تهیه و نظارت بر گزارش
ها ،مانند اعضای هیئت مدیره و پرسنل حسابداری است .نقص در ماهیت استانداردهای حسابداری؛ عدم
کارایی سیستم نظارتی؛ یا ترکیبی از هر یک از اینها باشد بنابرائین از این رو ،انتظار میرود کیفیت
اطالعات مالی ارائه شده در گزارش های مالی ،و استفاده موثر از گزارشهای مدیران ،بهطور مستقیم باعث
بهبود حاکمیت شرکتی شود.[9] .
استانداردهای حسابداری
مانند هر جنبه ای از عملکرد تجاری ،روش های حسابداری جهانی میشوند .این روند به همگرایی
استانداردهای حسابداری و یا گزارشگری مالی است تا سرمایه بتواند آزادانه در بازارهای جهانی جریان
یابد .همگرایی استانداردها کمک میکند تا گزارش های مالی شرکت ها در کشورهای مختلف قابل مقایسه
باشند .بنابراین ،موجب میشود مرزهای محدود کننده سرمایه گذاران از بین بروند .اهمیت استانداردهای
حسابداری ،که با هدف ارائه اطالعات مالی با کیفیت باال ،قابل اعتماد ،قابل مقایسه و قابل درک است ،در
سراسر جهان شناخته شده است ] .[10در نتیجه ،استانداردهای گزارشگری مالی برای ذینفعانی همچون
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران مالی و سایر کسانی که از صورتهای مالی بهمنظور
تصمیمگیری استفاده میکنند ،از اهمیت زیادی برخوردار است] .[11مزایای استفاده از یک مجموعه
مشترک از استانداردهای حسابداری یا گزارشگری مالی به عنوان بهبود کارایی و اثربخشی در گزارشگری
مالی و حسابرسی ذکر شده است ][23و] .[37ارتقای مقایسه پذیری و شفافیت و قابلیت اتکای
بیشتر] .[23این مزایا با سازوکار حاکمیت شرکتی گره خورده است و انتظار می رود که به پیاده سازی
شیوه های خوب حکمرانی کمک کند.
سیستم بودجه بندی
حسابداری مدیریت عالوه بر مسئولیت های ناظران خارجی مانند حسابرسان و قانونگذاران از طریق
گزارشگری و نظارت داخلی ] .[33و ارائه اطالعات به موقع و مربوطه نقش مهمی در اجرای حاکمیت
شرکتی خوب ایفا می کند ].[27همچنین[41] ،شواهد تجربی برای ارتباط بین حسابداری مدیریت و
حاکمیت شرکتی ارائه داده اند ] .[4بودجه بندی یکی ازاصلیترین ابزارهای حسابداری مدیریت است که
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به عنوان یک ابزار برنامه ریزی و نظارت داخلی توسط سازمانهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد
] .[38بنابراین فرآیند بودجهبندی نبایست فرآیندی روتین و تکراری در نظر گرفته شود .بسیاری از
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که شرکتها هنوز از بودجهبندی بهعنوان یک ابزار غیرقابل جایگزین
برای تصمیمگیریهای مدیریتی استفاده میکنند .عالوه بر این ،تعیین اهداف و در عین حال مشخص
کردن مرزهایی برای مخارج اختیاری مدیریت از دیگر کاربردهای آن است .و در پایان دوره مشخص شده،
براساس محاسبه انحراف معیارها ،بهعنوان یک ابزار بررسی و کنترل مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین
یک سیستم بودجهبندی کارا از طریق اجازه ندادن مدیران برای سوء استفاده از منابع مالی شرکت و
همچنین با مشخص کردن تخصیص بهتر منابع ،حاکمیت شرکتی را بهبود میبخشد ].[39
پیشینه پژوهش
ناپیتوپولو ،در پژوهشی که به بررسی کنترل داخلی ،صالحیت مدیر ،سیستم اطالعات حسابداری مدیریت
و حاکمیت شرکتی پرداخت نتایج حاکی از آن است صالحیتهای مدیران بر کیفیت سیستم اطالعات
حسابداری مدیریت در بانکهای کشاورزی اندونزی تاثیرگذار است و همچنین صالحیت مدیریت و
اثربخشی سیستم کنترل داخلی در استفاده از اصول حاکمیت شرکتی خوب در بانکهای کشاورزی در
صورت میانجیگری سیستم اطالعات حسابداری مدیریت تاثیرگذار است].[28
کریسمیاجی و سورفیه ،در پژوهشی که به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ارزش اطالعات حسابداری
پرداختند ،نشان دادند که افشای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و اندازه هیئت مدیره بر روی
ارزش اطالعات حسابداری تاثیر مثبتی دارد].[25
تران و همکاران ،در پژوهشی که به بررسی حاکمیت شرکتی و مدیریت درآمدها در بانکهای ویتنام
پرداختند ،نتایجشان حاکی از آن است تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در مدیریت
درآمدها تاثیر مثبتی دارد ].[35
نزاوا در تحقیقی که به بررسی حاکمیت شرکتی و پیش بینی سورآوری شرکت پرداخت به این نتیجه
رسید که بین اندازه هیئت مدیره ،مالکیت ،جنسیت و کمیته حسابرسی با پیش بینی عملکرد ارتباط
مثبتی وجود دارد].[30
اویار و همکاران در پژوهشی به بررسی تاثیر سیستم اطالعات حسابداری بر حاکمیت شرکتی در کشور
ترکیه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که دفترداری ،گزارشگری مالی و سیستم بودجهبندی بر
حاکمیت شرکتی تاثیری مستقیم و معنادار دارد در حالی که اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی ترکیه
چنین تاثیری را ندارد ].[39
ژای و وانگ ،در پژوهشی با عنوان " کیفیت اطالعات حسابداری ،حاکمیت شرکتی و تصمیمات
سرمایهگذاری" به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و انتخابهای سرمایهگذاری از دیدگاه
کارکرد نظارتی اطالعات حسابداری پرداختند .که نشان دادند کیفیت اطالعات حسابداری میتواند
انتخابهای سرمایهگذاری را بهینه سازی نماید بنابراین قانونگذاران میبایست توجه بیشتری به قدرت
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بازار در نظارت بر شرکتها ،ارتقاء کارکرد نظارتی اطالعات حسابداری و افزایش کارایی تخصیص سرمایه،
نماید].[42
بوتا و علیشاه ،به بررسی "واکنش سرمایهگذاران به پیادهسازی سازوکارهای نظام راهبری بنگاه" ،با
استفاده از دادههای  125شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کراچی پاکستان طی دوره
زمانی  2005تا  2010پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که بین پیادهسازی نظام راهبری بنگاه و واکنش
سرمایهگذاران رابطه معنادار وجود ندارد که این امر به عدم کارایی بازار سرمایه پاکستان نسبت داده شده
است].[13
عرب مازار یزدی و همکاران ،به بررسی تاثیر انعطافپذیری سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد شرکت
با رویکرد قابلیتهای پویا پرداختند .نتایج مصاحبه با مدیران مالی و کارشناسان حسابداری  50شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل دادهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری
نشان میدهد قابلیت انعطافپذیری سیستمهای اطالعات حسابداری ،فرآیندهای حسابداری را بهبود
بخشیده و از این طریق بر عملکرد مالی شرکت نیز تاثیر معناداری داشته است .یافتههای تیم پژوهش در
قالب رهنمودهای آگاهی بخش ،بر اهمیت و ضرورت انعطافپذیری در سیستمهای اطالعات حسابداری و
تاثیرات عملکردی آن در سازمانها تاکید میکند].[7
بادآور نهندی ،زینالی و نیکویان ،در پژوهشی به بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی
اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه آماری این پژوهش شامل
 95شرکت طی دوره زمانی  1387تا  1391میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که
مالکیت نهادی بر کارایی اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوسی
دارد .اما سازوکارهای دیگر حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش از جمله سهام شناور آزاد،
استقالل اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت بر کارایی اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیر ندارند].[1
نیکومرام و محمودی ،در مقاله خود به سنجش تاثیر سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر
پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در تصمیمگیری مدیران واحدهای اقتصادی پرداختند .برای دستیابی به
این هدف ،نمونه تصادفی ساده از بین مدیران مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کردند.
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ناپارامتریک ،ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد اکثر مولفههای
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیمگیری و هوش تجاری در قالب سیستمهای
مبتنی بر ارتباطات و استنتاج ،سیستمهای هشدار دهنده و گزارش دهنده ،ابزارهای تحلیل و تصمیمگیری
اثربخش با متغیرهای تصمیمگیری ارتباط معناداری نداشته ،لیکن برخی از مولفهها مانند استفاده از
فرآیند استدالل دانش پیشرو پسرو با فرایند تصمیمگیری ریسکپذیر و استفاده از عامل هوشمند،
گزارشهای گرافیکی ،تصمیمگیری گروهی و خالصهسازی با فرآیند تصمیمگیری براساس شرایط محیط
ارتباط معناداری در سطح  95درصد داشته است].[8
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فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری ارائه شده در قسمتهای قبل فرضیههای پژوهش به شرح زیر است.
فرضیه  :1بین استفاده کارا از سیستم دفترداری و حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین استفاده کارا از گزارشگری مالی در تصمیمگیری و حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیه  :3بین استفاده از استانداردهای حسابداری ایران و حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :4بین کارایی سیستم بودجهبندی و حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش

سیستم دفترداری
حاکمیت

کارایی گزارشگری

شرکتی

مالی
استانداردهای حسابداری
ایران
کارایی سیستم بودجه-

سالهای فعالیت ،تعداد کارکنان ،درآمد

بندی

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش
با بررسی ادبیات پژوهش و همچنین مدنظر قرار دادن متغیرهای پژوهش میتوان مدل مفهومی پژوهش
را به شرح شکل شماره ( )1ارائه نمود بر اساس در این مدل ،سیستم دفترداری ،کارایی گزارشگری مالی،
استانداردهای حسابداری مالی وکارایی سیستم بودجهبندی به عنوان متغیرهای مستقل و حاکمیت
شرکتی به عنوان متغیر وابسته و تعداد کارکنان ،درآمد و سالهای فعالیت به عنوان متغیرهای کنترل در
نظر گرفته شده است.
جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،مدیران ارشد شرکت (مدیر عامل)و معاونین آنان مدیران مالی و کارشناسان
حسابداری 178 ،شرکت در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد شرکتهایی که تمایل به شرکت در نظر سنجی
داشتندو با آن ارتباط برقرار شده است) که به صورت هدفمند با توجه به شاخصهای (  -1تخصص -2
تجربه  -3در دسترس بودن) انتخاب شده اند و تعداد  890پرسشنامه در میان جامعه هدف از طریق
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ایمیل و شبکه اجتماعی توزیع شده است .که تعداد  358پرسشنامه دریافت شده،که 346قابل استفاده
تشخیص داده شده است و دوره زمانی پژوهش بهار 1398بوده است.
روش پژوهش
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیستم اطالعات حسابداری بر حاکمیت شرکتی انجام پذیرفت و ماهیت
توصیفی -پیمایشی دارد .توصیفی از این نظر که از مطالعات کتابخانهای استفاده شده و نظریات مختلف
در راستای ابعاد مساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .و از آنجایی که از پرسشنامه و تحقیق
میدانی برای گردآوری دادهها استفاده میگردد تحقیق پیمایشی میباشد .از نظر هدف تحقیق کاربردی
بوده و میتوان از یافته های ان در شرکتهای مختلف استفاده نمود .متغیر مستقل این پژوهش سیستم
اطالعات حسابداری که شامل ویژگیهایی همچون کارایی گزارشگری مالی ،استانداردهای حسابداری
ایران ،سیستم بودجه بندی و سیستم دفتر داری و متغیر وابسته حاکمیت شرکتی میباشد.همچنین
متغیرهای کنترل شامل تعداد کارکنان تعداد سالهای فعالیت و درآمد شرکت میباشد.
برازش مدل اندازهگیری
در این بخش روابط میان متغیرها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد این بخش شامل پایایی شاحص (آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی) ،روایی همگرا و روایی واگرا میباشد هرکدام از این شاخصها در زیر برای پژوهش
بررسی میشود
با توجه با اینکه اعداد به دست آمده برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جدول شماره ( )1باالتر از
 0/7میباشد می توان گفت بیانگر قابل قبول بودن پایایی است و همچنین روایی واگرای بهدست آمده
باالتر  0/5مییاشد بنابرائین میتوان گفت روایی همگرا در سطح قابل قبولی است.
جدول ( :)1روایی و پایایی ابزار سنجش مدل اندازهگیری
آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی()CR

روایی همگرا()AVE

متغیرها
سیستم دفترداری

0/927

0/940

0/662

کارایی گزارشگری مالی

0/926

0/942

0/732

استاندارادهای حسابداری

0/825

0/894

0/628

کارایی سیستم بودجهبندی

0/894

0/922

0/703

حاکمیت شرکتی

0/854

0/896

0/634

درآمدها

0/865

0/903

0/750

تعداد کارکنان

0/879

0/912

0/803

سالهای فعالیت

0/845

0/901

0/793
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روایی واگرایی
با توجه به اینکه اعداد مندرج در قطر اصلی در جدول شماره ( )2از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه
بیشتر است بنابرائین میتوان گفت روایی واگرایی در سطح قابل قبولی است.
جدول ( :)2ماتریس روایی واگرایی
2

3

4

ردیف

متغیر

1

1

سیستم دفترداری

0/814

2

کارایی گزارشگری مالی

0/638

0/855

3

استاندارادهای حسابداری

0/639

0/585

0/821

4

کارایی سیستم بودجهبندی

0/631

0/519

0/688

0/797

5

حاکمیت شرکتی

0/668

0/504

0/583

0/638

5

0/812

برازش مدل ساختاری
برای برازش مدل ساختاری از معیارهای  R2و  Q2طبق جدول شماره ( )3و آماره  Tطبق جدول شماره
( )6استفاده شده است .از آنجایی که مقدار  R2بهدست آمده  0/684و بیشتر از  ،0/67مقدار  Q2بهدست
آمده  0/397و بیشتر از  0/35و همچنین مقدار آماره  Tبهدست آمده از  1/96بیشتر است بنابرائین می
توان گفت برازش مدل ساختاری پژوهش در حد مناسبی میباشد.
جدول ( :)3ضریب تعیین و قدرت ارتباط پیش بینی مدل
متغیر

R2

Q2

حاکمیت شرکتی

0/684

0/397

برازش کلی مدل
برای برازش کلی مدل از ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد( )SRMRطبق جدول شماره ()4
استفاده شده است چون مقدار به دست آمده کمتر از  0/08است میتوان اظهار داشت که برازش کلی
مدل در سطخ قابل قبولی قرار دارد و به عبارتی مدل از تناسب مناسبی برخوردار است
جدول (:)4شاحص تناسب مدل
شاخص تناسب مدل

مقدار

SRMR

0/0601

یافته ها
در این بخش ابتداء آمار توصیفی ،سپس آزمون فرضیهها و تحلیل یافتهها ارائه میشود.
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همانطور که در جدول شماره ( )6قابل مشاهده است  3/9درصد شرکتهای نمونه دارای کارکنان کمتر
از  9نفر؛  43/25درصد شرکتها دارای سابقه فعالیت بین  20تا  30سال و 12/35درصد از شرکتها
دارای درآمد ماهانه کمتراز  1میلیارد ریال میباشد
جدول ( :)6ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری

شرح

تعداد کارکنان

سابقه فعالیت

درآمد ماهانه

فراوانی

درصد فراوانی

صفر تا 9

7

3/9

 10تا 49

36

20/3

 50تا 99

72

40/6

100تا 249

31

17/2

بیشتر از 250

32

18/00

جمع

178

100

کمتر از  20سال

15

8/42

 20تا  30سال

77

43/25

 30تا 40سال

49

27/53

 40تا  50سال

20

11/24

بیشتر از  50سال

17

9/56

جمع

178

100

کمتر از  1میلیارد ریال

22

12/35

بین  1تا  2میلیارد ریال

36

20/22

بین  2تا  3میلیارد ریال

44

24/72

بین  3تا  4میلیارد ریال

46

25/85

بین  4تا  6میلیارد ریال

30

16/86

جمع

178

100

آزمون فرضیههای پژوهش
همانگونه در جدول شماره ( )7مشاهده میشود سیستماطالعات حسابداری( سیستم دفتر داری ،کارایی
گزارشگری مالی ،استانداردهای حسابداری و کارایی سیستم بودجهبندی) تاثیر مثبت و معناداری با
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حاکمیت شرکتی دارد با توجه به مقادیر بهدست آمده از ستون ضریب به ازای یک واحد تغییر در؛ سیستم
دفترداری ،حاکمیت شرکتی ،0/638کارایی گزارشگری مالی ،حاکمیت شرکتی ،0/449استانداردهای
حسابداری ،حاکمیت شرکتی  0/584و کارایی سیستم بودجه بندی ،حاکمیت شرکتی  0/584تغییر
مییابد و متغیرهای کنترل با حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارند.
جدول ( :)7نتایج فرضیات پژوهش
ضریب

انحراف
استاندارد

آمارهT

سطح
معناداری

1

سیستم دفترداری

حاکمیت شرکتی

0/638

0/051

5/605

0/000

2

کارایی گزارشگری مالی

حاکمیت شرکتی

0/449

0/080

6/527

0/000

3

استاندارادهای حسابداری

حاکمیت شرکتی

0/505

0/077

8/140

0/000

4

کارایی سیستم بودجهبندی

حاکمیت شرکتی

0/584

0/072

7/873

0/000

0/614

0/078

5/616

0/000

0/456

0/081

4/447

0/000

0/299

0/067

6/654

0/000

مسیر مدل

کنترل

درآمد

کنترل

تعداد کارکنان

کنترل

سالهای فعالیت

حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سیستم اطالعات حسابداری (سیستم دفترداری ،گزارشگری مالی،
استانداردهای حسابداری و سیستم بودجه ریزی) و حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار
تهران صورت گرفته است .حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی در بنگاهها میباشد
و میتوان گفت نظام راهبری مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت و سایر ذینفعان را در بر میگیرد
و از آنجایی که حاکمیت شرکتی ساختاری را بهوجود میآورد و از طریق آن هدفهای بنگاههای اقتصادی
مشخص و وسایل و ابزارهای مناسب برای دستیابی به این اهداف تعیین میشود انگیزه الزم برای تحقق
اهداف شرکت در مدیریت ایجاد میکند و باعث نظارت موثر در شرکت میشود .طبق مبانی نظری ارائه
شده میتوان گفت که حاکمیت شرکتی موجب جلب اعتماد سرمایهگذاران و سایر ذینفعان میشود و
آنها را به امر سرمایهگذاری تشویق میکند و باعث بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت میشود.
میتوان گفت حاکمیت شرکتی یکی از سازوکارهای اجرایی شرکت است که در جهت حفظ منافع عمومی
و رعایت حقوق سهامداران و ارتقای شفافیت اطالعات شکل میگیرد و در راستای تفویض اختیارات
نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره توجه به نظام راهبری شرکت به صورت چشمگیری
افزایش یافته است .و احتماالَ یافتههای این مطالعه به بهبود خوب حاکمیت شرکتی کمک ،ومشکالت
نمایندگی در سازمان های تجاری را کاهش می دهد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیستم
دفترداری ،کارایی گزارشگری مالی و کارآیی سیستم بودجه ریزی و استانداردهای حسابداری تأثیر مثبت
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و معناداری بر حاکمیت شرکتی دارند به عبارتی هر چهار فرضیه تایید میشوند .نتایج پژوهش حاضر با
پژوهش اویار و همکاران] )2016( .[39با عنوان تاثیر سیستم اطالعات حسابداری بر حاکمت شرکتی در
سه مولفه سیستم دفترداری ،کارایی گزارشگری مالی و کارایی سیستم بودجه بندی مطابقت دارد .ولی
نتایج پژوهش حاضر در مولفه استانداردهای حسابداری با نتایج پژوهش اویار و همکاران ] .[39مطابقت
ندارد که احتمال میرود دلیل این مغایرت تفاوت در استانداردهای حسابداری ایران و ترکیه باشد.
پیشنهادها
ایجاد سازوکارهای حاکمیت شرکتی و حل و فصل مسائل نمایندگی از جمله مسئولیت های اصلی هیئت
مدیره است .در این راستا ،انتظار می رود که هیئت مدیره از مدیران پشتیبانی ،و به آنها کمک کنند تا
یک سیستم اطالعات حسابداری را به منظور تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی طراحی کنند .هیئت
مدیره با جدیت بیشتری تأکید کافی بر استفاده از حسابداری مدیریت در تصمیم گیری داشته باشد .سهم
تکنیک های حسابداری مدیریت (به عنوان مثال بودجه بندی) در حاکمیت شرکتی نباید دست کم گرفته
شود ،یکی از تأثیرات قابل توجه سیستم بودجه ریزی بر حاکمیت شرکتی ،بر این نکته تأکید می کندکه
هیئت مدیره باید بر عملکرد حسابداری مدیریت ،مانند بودجه بندی ،برای اطمینان از شیوه های نظارت
داخلی ،همراه با گزارشگری و نظارت خارجی تأکید کند .گزارشگری خارجی(صورتهای مالی) هدف است،
در حالی که گزارشگری داخلی(حسابداری مدیریت) وسیله و ابزار کنترل است .همانطور که شواهد تجربی
نشان داده شده است .به طور خاص در سیستم راهبری ،تخصیص مناسب منابع ،جلوگیری از سو استفاده
از منابع مالی و غیرمالی شرکت و تولید ارزش برای سهامداران ،مهم مییاشد .بنابراین ،برای اطمینان از
کیفیت گزارشگری خارجی ،انتظار می رود که ابزارهای عملیات را به موقع تسهیل کنند .مدیران باید قبل
از دعوت به در شرکتها ،از کنترل خارجی (به عنوان مثال استفاده ازحسابرسی مستقل) ،روشهای
گزارشگری داخلی و دستگاههای کنترل و نظارت داخلی را ایجاد کنند .بنابراین ،باید مراحل کافی و
ضروری از مرحله حسابداری اولیه معامالت مالی تا روند نهایی گزارشگری مالی انجام و بهکارگرفته ،تا از
ارائه اطالعات مالی با کیفیت به ذینفعان اطمینان حاصل شود .دانشگاهیان نیزباید پژوهشهای بیشتری
در مورد تأثیر شیوه های حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی داشته باشند .زیرا پژوهشهای قبلی
بیشتر به جای حسابداری مدیریت ،بر نقش گزارشگری مالی و حسابرسی بر حاکمیت شرکتی متمرکز
بوده است.
محدودیت های پژوهش
میتوان گفت که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ نیست ،بنابراین ،خواننده باید در جهت تعمیم نتایج
احتیاط کند.
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Objective: since accounting and auditing failures along with abuse of managers, can
cause major problems in the company. The purpose of this study is to investigation
the relationship between accounting information system and corporate governance.
Methods: in this study, four components are used: bookkeeping system, financial
reporting efficiency, accounting standards and budgeting system efficiency to
measure accounting information system, the statistical population is the companies
listed on the Tehran stock exchange 890 questionnaire survey were distributed among
the personnel (CEOs and deputies, financial managers and accounting experts) of 178
companies and 346 questionnaires were received and used. To evaluate the reliability
of Cronbach alpha coefficient, combined reliability (CR), average variance extracted,
Discriminant validity, and for data analysis, smart pls software version3 has been
used. Results: It shows that there is a positive and significant relationship between
bookkeeping system, financial reporting efficiency, accounting standards and the
efficiency of budgeting system and corporate governance. Conclusion: According to
the research findings, the mentioned components of the accounting information
system since it provides quality information to stakeholders and in order to properly
allocate resources, prevent misuse of financial and non-financial resources of the
company, improve internal supervision and create value For the company's
shareholders, it strengthens the corporate governance mechanisms, that is, by
attracting the trust of investors and other stakeholders, it encourages them to invest in
the company. In other words, the accounting information system improves the
efficiency of corporate governance and reduces agency problems

Keywords: Accounting Information System, Corporate Governance, Book Keeping
Systems, Financial Reporting, Budgeting Systems.
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