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-هاي اطالعاتی حسابداري و مفید بودن کسبهاي کیفی گزارشات سیستمویژگی
وکار الکترونیک در صنعت هتلداري ایران

نرجس کمالی کرمانی

عضو هیأت علمی گروه حسابداري دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

22/12/1394،     تاریخ پذیرش: 23/6/1394تاریخ دریافت: 

چکیده

تجاريمحیطهايمشخصهازگیري،تصمیمبرايموقعهباطالعاتبهو نیازرقابتافزایش
باهمراهگزارشاتواطالعاتعرضه اینوتهیهسرعترواینازشود.میمحسوبامروزي

فناوريازگیريبهرهوپیشرفتهمخابراتیتجهیزاتوسیلهبهاطالعاتپردازشسریعرشد
لذا جهت بررسی موضوع در پژوهش حاضر، بنابر مبانی نظري موجود به است.ضروري ارتباطات

هاي اطالعاتی هاي کیفی اطالعات حسابداري حاصل از سیستمبررسی تأثیر برخی از ویژگی
هتلداري پرداخته شده هاي خاص تجارت الکترونیک در صنعتحسابداري بر تعدادي از ویژگی

است.
لداري در ایران گسترده و پراکنده بوده، نمونه مورد بررسی در این از آنجا که سطح  صنعت هت

1394ستاره در سطح شهرهاي تهران و مشهد در نیمه اول سال 5و4و3هتل 70تحقیق شامل کلیه 
ها پرسشنامه بین مدیران مالی و اجرایی این هتل160هاي الزمآوري دادهجهت جمعمی باشد. 

پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت و در 135در نهایت بررسی آوري وتوزیع شد که پس از جمع
اند. نتایج حاکی از مورد استفاده قرار گرفتهt-studentها با استفاده از آزمون آماريتحلیل داده

بودن و قابل مقایسه موقعهاي کیفی اثربخشی، کیفیت، مربوط بودن، بهویژگیباشد  که، بین آن می
(ابعاد عملکرد ترل ریسک، کنترل هزینه، شراکت، خطرپذیري و تدام تجارتبودن با به ترتیب کن

ولی بین مفیدبودن و قابلیت اعتماد به ترتیب با رضایت رابطه وجود دارد.تجارت الکترونیک)
مشتري و مدیریت زنجیره ارزش رابطه معناداري وجود ندارد. که با توجه به مبانی نظري موجود 

رسد. اي منطقی به نظر میدست یافتن به چنین نتیجه
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اطالعات هاي کیفیویژگی، ، تجارت الکترونیکحسابداري: سیستم اطالعاتیواژگان کلیدي
حسابداري

مقدمه

تجارت الکترونیک هاي جهانی سازي و استقبال روبه افزایش ازپدیدهاخیرطی چند دههدر
هر شرکتیداده است. بنابراین،قرارتوجهدر کانونرااقتصاديدر محیطتعاملوهمبستگی

میزانوارتباطیظرفیتپذیري،دوامبایدجغرافیایی،منطقهاندازه ونوع فعالیت،ازنظرصرف
اثبات بهدهد،میقراررقابتموضعتر دربیشراآنکهمالیواقتصاديبه اهدافرسیدن
ها، همگام با سیر این تحوالت، به نوعی در تالش هستند که ساختار ها و شرکتلذا سازمان.برساند

و کسب بازارهاي بیشتر در تر محصوالت و خدماتسازمانی خود را براي ارائه هرچه مناسب
هاي مذکور تغییر دهند.براي خلق این فضا، سازمان ها از فناوري اطالعات به طور عام و زمینه

رو آنها به کمک تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی به طور خاص استفاده می نمایند. از این
].4[کاري خود را بهبود دهندوتوانند منابع مورد نیاز خود را جذب نموده و فرآیندهاي کسب می

موقع بودن، هاي کیفی( مفید بودن، اثربخشی، مربوط بودن، بهاین دید وجود دارد که، ویژگی
- هاي اطالعاتی براي سازمانقابل مقایسه بودن، قابلیت اعتماد و کیفیت) اطالعات ناشی از سیستم

نیک از جمله دسترسی جهانی، ها،مشتریان و جامعه را در کسب منافع ناشی از تجارت الکترو
ها، تخصصی شدن کسب وکارها، بهبود زنجیره تأمین، ساعات کار شبانه روز، کاهش هزینه

سفارشی سازي، کاهش زمان پیاده سازي محصول، بهبود ارتباط با مشتري، کاهش هزینه هاي 
ترسی به ارتباطی، به روز بودن مطالب مربوط به شرکت و براي مشتري حذف مالیات فروش، دس

جوامع الکترونیک، مشارکت در حراجی ها، امکان تحویل سریع، دریافت محصوالت و خدمات 
سفارشی و ارزان قیمت، ارائه بیشترین محصوالت و خدمات و در دسترس بودن شبانه روزي 
خدمات و کسب وکارها و همچنین براي جامعه نیز منافعی از قبیل ارتباط از راه دور، افزایش 

دهاي زندگی، احساس امیدواري در قشرهاي کم درآمد و دسترسی به خدمات عمومی را استاندار
هاي اطالعاتی ].موارد فوق سبب گردید تا در تحقیق حاضر به بررسی اثر سیستم15در بر دارد [
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حسابداري بر تداوم، خطرپذیري، شراکت،کنترل هزینه،کنترل ریسک،زنجیره ارزش و در نهایت 
.هاي نو در صنعت هتلداري ایران پرداخته شودتفاده از فناوريرضایت مشتري در اس

بیان مسأله و اهمیت آن

جزءترینحسابداري را مهمسیستمزیرتوان در عللی یافت کهاهمیت پژوهش حاضر  را می
نماید این علل عبارتند از؛عنوان مییک شرکتاطالعاتیسیستم منابعجمله بازاریابی،ازاصلیاطالعاتیهايسیستمزیردیگرباحسابدارياطالعاتیسیستم-
شدهتهیهاطالعاتکه تمامطوريبهاستارتباطدرغیرهوتوسعه، تولیدوتحقیقانسانی،
.شوندمیارائهعبارت مالیصورتبهنهایتدرهااین زیرسیستمتوسط باانسانی همراهمنابعواجتماعیپذیريمانند مسئولیتهاییحوزهدرغیرمالیاطالعات-

.گیرندمیقرارموردتوجهگیريتصمیمفراینددردر نهایتکههستندمالیاطالعات سازمانیبرونو استفاده کنندگانمدیریتبهکهاستتنها سیستمیحسابدارياطالعاتیسیستم-
را ببینند.شرکتکلیتصویرکهاجازه می دهد استفاده بهسرعت بیشترباودقیقتراطالعاتارائهها موجبزیرسیستمدیگرباحسابداريتعامل-

زیرا بر اساس مبانی نظري مربوط در سایر کشورها علل مذکور بر بهبود .گرددمیکنندگان
ها و هزینه و ..... در تجارت وکار، کنترل ریسکوکار، تداوم فعالیت، شراکت در کسبکسب

باشد.بنابراین، هاي اقتصادي از جمله صنعت هتلداري بی تأثیر نمیفعالیتالکترونیک در کلیه 
تحقیق حاضر با طراحی سؤال زیر به دنبال یافتن پاسخی مناسب با توجه به دیدگاه جامعه مورد 

باشد:بررسی در ایران می
بطه هاي اطالعاتی حسابداري و تجارت الکترونیک در صنعت هتل داري ایران راآیا بین سیستم

وجود دارد. 
ادبیات و مبانی نظري تحقیق

توان هر نوع ارائه کاال یا خدمات که معموال (نه همیشه) به خاطر پول انجام می تجارت را می
کارها و نیاز به حضور در وهاي روزافزون کسبگی و پیچیدگیپذیرد بیان نمود. با گسترده

پررنگتر شده است. این روش در بازرگانی نوین به هاي به روز بازارهاي جهانی تکیه بر فناوري
تجارت الکترونیک معروف است.تجارت الکترونیک را یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، 
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سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که بصورت الکترونیکی و بدون استفاده از 
؛آن دسته از کاربردهاي فناوري ت الکترونیکتجارکاغذ گویند. از دیدگاهاه فناوري اطالعات

اطالعات که به صورت سیستمی براي پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاري مبادالت تجاري و از 
دیدگاه تجاري نیز تجارت الکترونیک ابزاري است که کسب و کارهاي مختلف شرکاي آنها 

ت سرعت تحول و.... را ارتقا و مشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدما
موضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهد.

مزایاي تجارت الکترونیک به طور کلی عبارتند:

تولید یکسان با سطح ، یکسانتولید بیشتر با هزینه سطحهزینه کمتر،تحمل با یکسانتولید سطح 
هزینه و همان زمان، حذف همانتحمل همان هزینه در زمان کمتر، سطح تولید یکسان با تحمل 

جویی در صرفهمطرح شدن در سطح ملی و فراملی،،حذف تفاوت روز و شب،ییموانع جغرافیا
ا ءهاي نمادین آن،ارتباط قوي و بدون واسطه،ارتقاها بخاطر ویژگیهزینه ب کیفیت 

بازارهاي جدید، به  بازاریابی و ارتقاروشدسترسی  با مشتريءهاي نوین  .روابط 
از امنیت و حریم شخصی اطالعات(: تجارت الکترونیکمشکالت سهولت در نگرانی 

تالی پیدایش دوباره واسطهسرقت اسرار و رموز محرمانه کاري شرکتها)، ها،شکاف دیجی
به ،اي و جهانیدر سطوح ملی، منطقه رشد سریع فناوري اطالعات و ارتباطات و 

جانبه،هزینه فراگیر و همهتبع آن تجارت الکترونیکی و دشواري یک استاندارد 
باالي اشتباه در محیط دیجیتالی و تاثیر شگرف آن بر مشتریان و 

دقیق آشنایی با قوانین کشورها ،،تبیین قوانین مالیاتی دقیق، تبیین قوانین گمرکیکنندگانتامین
و کالهبرداري از طریق کارتهاي اعتباري.

سیستم اطالعاتی
اساس کامپیوتر، تغییرات زیادي را در انجام وظایف افراد هاي اطالعاتی برپذیرش سیستم

ایجاد خواهد کرد و از طریق ابزارهاي این سیستم ها، تحولی در فرآیندهاي یک سازمان ایجاد می 
]11شود.[

مرحله است که عبارتند از: 6از نظر استیوز و همکاران دوره حیات سیستم اطالعاتی شامل 
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پذیرش سیستم اطالعاتی.مرحله دوم: به دست آوردن سیستم گیري و مرحله اول: تصمیم
اطالعاتی.مرحله سوم: اجراي سیستم اطالعاتی، که پر هزینه ترین مرحله است.مرحله چهارم: به 
کارگیري و نگهداري سیستم اطالعاتی.مرحله پنجم: بهبود تدریجی سیستم اطالعاتی.مرحله ششم: 

].12[کنارگذاري

ريسیستم اطالعات حسابدا

هاي مالی را براي سازي،و پردازش دادهآوري،ذخیرهسیستمی که عملیات جمع
دهد. سیستم اطالعات حسابداري در نهایت با گیرندگان درون و برون سازمانی انجام میتصمیم

هاي گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامهتواند تصمیمهاي هوشمندانه مالی میارائه گزارش
.راهبردیشان کمک کند

جزء اصلی تشکیل 6؛یک سیستم اطالعاتی حسابداري از اجزاء سیستم اطالعاتی حسابداري
شده است: 

افزارنرم-4عملیاتهاي مرتبط با سازمان و داده-3ها روشها و دستورالعمل-2،کارکنان-1
کنترلهاي داخلی و اقدامات امنیتی-6وزیرساخت فناوري اطالعات-5

توان براي هر سیستم اطالعاتی دو هدف عمده را می:اهداف سیستم اطالعاتی حسابداري
حسابداري بیان نمود:

گیري.ارائه اطالعات براي تصمیم-2ارائه اطالعات براي عملیات و نیازهاي قانونی، و-1
اطالعات و که جهت دستیابی به این اهدف دو فعالیت عمده وجود دارد که عبارتند از پردازش 

.پردازش مبادالت
هاي  اطالعات حسابداريویژگی
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قابل فهم بودن: اطالعات حسابداري براي مدیران باید قابل فهم باشد. دانش مالی و نحوه ارائه -1
مربوط بودن: اطالعات حسابداري باید با مسئله یا -2اطالعات با این ویژگی در ارتباط است. 

باشد. اطالعاتی که به موقع تهیه و براي ارزیابی تصمیم گذشته و تصمیم در دست بررسی مربوط 
قابل اتکأ بودن: اطالعاتی قابل اتکأ -3شود. پیش بینی آینده مؤثر واقع شود مربوط محسوب می

طرفانه بودن و قابلیت تأیید است که عاري از خطا و جانبداري باشد. کامل بودن، صحیح بودن، بی
قابل مقایسه بودن: مدیران باید -4باشد. بل اتکا بودن اطالعات حسابداري میهاي قاداشتن از نشانه

بتوانند اطالعات حسابداري را در طول زمان، مورد مقایسه قرار دهند و نیز بتوانند، وضعیت مالی و 
. رعایت استاندارهاي حسابداري و هاي دیگر را با مؤسسه خود مقایسه کنندنتایج عملیات مؤسسه

به -5). 1384برد(استانداردهاي حسابداري،ی در ارائه اطالعات قابلیت مقایسه را باال میکنواختی
].6[موقع بودن: به مناسب بودن زمان ارائه اطالعات مالی اشاره دارد

صنعت هتلداري و فناوري اطالعات

شناساندن پتانسیل امروزه در عصر جهانی شدن اطالعات، هتلداري، در گسترش توسعه پایدار و 
ملت ها به یکدیگر، مورد توجه و اهتمام روشنفکران و فعاالن سیاسی جامعه بوده است. به هر 
صورت فناوري اطالعات و هتلداري، دو جزء الینفک از یکدیگر شده اند. درك این ارتباط، 

در لواي نتایج مثبتی را استنتاج خواهد کرد که ماحصلش، رشد و باروري صنعت گردشگري ایران
صنعت فناوري اطالعات است. آنچه مهم جلوه می کند این است که کشور ایران با توجه به 
امکانات بی شمار تکنیکی و فنی و نیروي انسانی باید با این موج جدید همسو  و هم جهت شود 

]8[.

در سیستم در ایران ظرفیت هاي خوبی براي سرمایه گذاري بیشتر در زمینه استفاده از فناوري 
هاي اطالعات حسابداري در صنعت هتلداري وجود دارد. لزوم بهره مندي از فضاي سایبر در 
راستاي توسعه صنعت هتلداري مطرح است، امري که با توجه به فضاي خاص فرهنگی و اجتماعی 
ایران بسیار مفید واقع می شود. هرچند در حال حاضر مدیاهاي الکترونیک متعددي از وب سایت 

گرفته تا وبالگ ها و تیزرهاي الکترونیک در زمینه هتلداري ایرانی فعال هستند و بنا به امکانات ها
و سلیقه و متد طراحان دریچه هاي بسیار ارزشمندي بر روي مشتریان خارجی باز نموده اند، ولی 

]1فاصله ما با سایر کشورها در این زمینه زیاد است.[
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ت هتلداري در ایران داشتن سواد سایبر است. سواد سایبر به بدون شک اولین شرط ارتقاء وضعی
اي، سواد معناي روان بودن در دریافت هاي سایبر است. امروزه سواد به چهار سطح سواد پایه

کارکردي، سواد فناورانه و سواد اطالعاتی طبقه بندي می شود و داشتن سواد در هر چهار سطح 
]دومین شرط ارائه مفاهیم به صورت دو یا چند 4ی انجامد.[مذکور به سهولت کار در عصر سایبر م

زبانه است. بدین منظور به منابع الکترونیک اطالع رسانی قوي نیاز داریم، که بتوانیم به کمک آنها 
]شرط دیگر، لزوم معرفی این منابع 3گستره متنوعی از کاربران را مورد خطاب قرار دهیم. [

ي است که روز به روز و لحظه به لحظه در حال افزایش الکترونیک به موتورهاي جستجوگر
هستند. بدیهی است که در هر نقطه از جهان در کنار  چند موتور جستجوگر یک یا چند 
جستجوگر محلی و منطقه اي، نیز وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل بهتر 

سی به منبع اطالع رسانی خود را افزایش است با شناسایی جستجوگرهاي مختلف گسترده، دستر
]9دهیم.[

پیشینه تحقیق

)، تحقیقی در باب رابطه بین سیستم اطالعاتی حسابداري و فناوري 2004سورمن و داستن (
اطالعات ارائه کردند که در آن سیر تاریخی سیستم هاي حسابداري و فناوري اطالعات بیان شده 

عات از جنبه هاي مختلف بر سیستم اطالعاتی حسابداري داشته است و تأثیر زیادي که فناوري اطال
)، بررسی کرد که چگونه اطالعات از طریق پایگاه داده ها 1998گریفین، (.]10[تشریح می شود

هتل مشغول دستکاري 12هتل از 7توسط هتل ها مورد استفاده قرار گرفتند. در این مطالعه تنها 
تا مخزن داده هایشان را توسعه دادند. نتیجه مطالعه این بود که 7ز آن تا ا2اطالعات شدند و تنها 

توانایی هتل ها براي جمع آوري، پردازش و در دسترس بودن داده هاي زیاد به شرکت ها براي 
") در تحقیقی تحت عنوان1388زاده(پور و حاجی]خدامی13ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند. [

به "طح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداريتأثیر پاسخگویی بر روي س
شوند، نسبت به یابی خاص متعهد میاین نتیجه رسیدند  که افرادي که نسبت به یک سیستم هزینه

اي دارند، به طوري که این امر موجب مقاومت باال در سیستم انتخابی خود اطمینان بیش از اندازه
)، کارایی سیستم هاي اطالعات حسابداري کامپیوتري 1998.پیکر و نان، (]5[شودمقابل تغییر می

شده را از طریق تعداد متغیرهایی مثل نرم افزار، سخت افزار، داده، پرسنل و رویه ها اندازه گیري 
کردند. مطالعه نشان داد که یک رضایت درباره تجهیزات، روش هاي عملیاتی و پرسنل نگهداري 
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]قنبري و 12که رضایت کلی کاربران را افزایش می دهد وجود دارد.[سیستم اطالعات
نقش سیستم اطالعاتی حسابداري در فرآیند ")در تحقیق خود تحت عنوان1392همکاران(

به بررسی میزان استفاده مدیران ارشد سازمان از "گیري مدیران شرکت ملی گاز ایرانتصمیم
با مدیریت بهاي تمام شده، بودجه بندي ساالنه، گزارش هاي مالی در تصمیم گیري در رابطه

سرمایه گذاري و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد حوزه هاي مختلف سازمان، تجزیه و تحلیل 
نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر .وضعیت و عملکرد مالی سازمان و برنامه ریزي بلندمدت پرداختند

هاي سیستم هاي تابعه آن، از گزارشکتآن است که مدیران شرکت ملی گاز ایران و شر
اطالعات حسابداري تنها در زمینه بودجه بندي ساالنه استفاده می نمایند و در سایر محورهاي 

]7[نقشی ایفاء نمی نمایدتصمیم گیري مورد بررسی

اهدف تحقیق 
سیستم هاي کیفی اطالعات مستخرج از ارتباط  بین  ویژگیبررسیحاضر،پژوهشاصلیهدف

هاي اطالعاتی حسابداري و تجارت الکترونیک در صنعت هتلداري ایران بوده که در پژوهش 
پژوهشیتاکنونایراندرکهآنجاازاین،برعالوههاي قبلی کمتر به آن پرداخته شده است.

انگیزةتوانمینیزراایراندرموضوعادبیاتبهبخشیدنغنااست،نگرفتهصورتزمینۀدراین
.آوردحساببهحاضرتحقیقانجامدیگري براي

فرضیات تحقیق

بهآنکمکبهمحققکهاستعلمیپژوهشدربا اهمیتونیرومندابزاریکفرضیه
بر اساس پرسش مطرح شده در پژوهشایندربنابراین،)3می پردازد(نظرموردتبیینجستجوي

:گردندمیبیانزیرشرحبهبخش بیان مسئله و پرسش پژوهش فرضیات

هاي اطالعاتی هاي کیفی اطالعات حسابداري مستخرج از سیستمفرضیه اصلی: بین ویژگی
حسابداري و مفید بودن تجارت الکترونیک در صنعت هتلداري ایران، رابطه وجود دارد.

): بین مفید بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و رضایت 1فرضیه فرعی(
ري تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد. مشت
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):بین اثربخشی اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و کنترل ریسک 2فرضیه فرعی(
تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

حسابداري وکنترل هزینه ):بین کیفیت اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی 3فرضیه فرعی (
تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

):بین قابلیت اعتماد اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري ومدیریت 4فرضیه فرعی (
زنجیره ارزش تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

): بین مربوط بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري وشراکت 5فرضیه فرعی (
درتجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

):بین به موقع بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و خطرپذیري 6فرضیه فرعی (
ري ایران رابطه وجود دارد.درتجارت الکترونیک، در صنعت هتلدا

): بین قابل مقایسه بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و تداوم 7فرضیه فرعی (
تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

روش تحقیق

اطالعات در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوري 
براي فرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت فعلی مورد مطالعه می باشد.جهت گردآوري 
اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است، مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه مقیاس رتبه اي 

ته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش (آمار توصیفی و آمار استنباطی) صورت گرف
است.

آمار استنباطی: در این -آمار توصیفی: شامل ارائه جداول فراوانی، درصد فراوانی است.ب-الف
پژوهش براي تحلیل پرسش هاي تحقیق از آزمون فرض هاي آماري و آزمون مقایسه میانگین 

) استفاده شده است.t(آزمون 
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ا روایی و پایایی آن بررسی آوري اطالعات مورد نیاز ابتدجهت استفاده از پرسشنامه جهت جمع
تأیید صورت پذیرفته وتجزیه و تحلیل روایی آزمون توسط متخصصان موضوعیشده است.

که را داردمفهوم این پایایی آزمون به دقت اندازه گیري و ثبات آن مربوط است و گردیده است. 
پایایی از آزمون ] براي محاسبه 2سواالت آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی دارند. [

محاسبه گردید.81/0همبستگی اسپیرمن استفاده شد که مقدار همبستگی پرسشنامه 

جامعه و نمونه آماري

باشد.به علت آنکه  صنعت هتلداري در هاي ایران میجامعه پژوهش حاضر عبارت از هتل
در این تحقیق جامعه باشد، شهرهاي مختلف ایران از سطح گسترده و نیز پراکندگی برخوردار می

در نیمه ]14[ستاره در شهرهاي تهران و مشهد5و4و3هتل 70شامل مدیران مالی و ارشد تمامی 
نفر تخمین زده شده که به علت محدود 140می باشد که تعداد آنها بالغ بر   1394نخست سال 

پرسشنامه در اختیار 160گیري نشده است. به همین منظوربودن تعداد اعضاي جامعه اقدام به نمونه
پرسشنامه برگشت داده شد و در نهایت پس 143افراد جامعه مورد نظر قرار گرفت که از این بین 

پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت تا در تجزیه و تحلیل داده ها از آنها 135از بررسی هاي الزم 
استفاده شود.

آزمون فرضیات

هاي اطالعاتی اطالعات حسابداري مستخرج از سیستمهاي کیفی فرضیه اصلی: بین ویژگی
حسابداري و تجارت الکترونیک در صنعت هتلداري ایران، رابطه وجود دارد.

اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و تجارت هاي کیفیویژگیبین : 
الکترونیک، رابطه وجود ندارد.

سیستم اطالعاتی حسابداري و تجارت ازاطالعات مستخرج هاي کیفی ویژگی: بین 
الکترونیک، رابطه وجود دارد.

، آزمون آماره فرضیه اصلی1جدول شماره 

فرضیهtآماره سطح معنی دار
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(احتمال متغیر مستقل) tاز آنجا که سطح معنادار 1با توجه به موارد ارائه شده در جدول شماره ،
رد و ادعاي % فرض 95% است پس در سطح اطمینان 5این عدد کمتر از وبوده 003/0برابر با 

هاي هاي کیفی اطالعات حسابداري مستخرج از سیستمما مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی
یرفته می شود.اطالعاتی حسابداري و مفید بودن تجارت الکترونیک در صنعت هتلداري ایران پذ

رضایت ): بین مفید بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و1فرضیه فرعی(
تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد. مشتریان

تجارت رضایت مشتریان بین مفید بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و : 
طه وجود ندارد.الکترونیک، راب

تجارت رضایت مشتریان : بین مفید بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و 
الکترونیک، رابطه وجود دارد.

1، آزمون آماره فرضیه 2جدول شماره 

برابر با t، از آنجا که سطح معناداري آماره2شمارهبا توجه به موارد ارائه شده در جدول 
مفید بودن اطالعات مبنی بر و ادعاي ماپذیرفته % فرض 95پس در سطح اطمینان بوده113/0

تجارت الکترونیک، در صنعت رضایت مشتریان مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و 
می شود.ردهتلداري ایران

اصلی-003/0097/3

فرضیهTآماره سطح معنی دار

1فرعی -113/0597/1
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اثربخشی اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و کنترل ریسک ):بین 2فرضیه فرعی (
تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

: بین اثربخشی اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و کنترل ریسک تجارت 
بین اثربخشی اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و کنترل ریسک تجارت :الکترونیک،رابطه وجود ندارد. 

الکترونیک،رابطه وجود دارد.

2: آزمون آماري فرضیه3جدول شماره 

پس در باشدمی000/0(احتمال متغیر مستقل) برابر با tسطح معنادار 3با توجه به جدول شماره 
مبنی بر اثربخشی اطالعات مستخرج از سیستم رد و ادعاي ما فرضیه %95سطح اطمینان 

پذیرفته می شود.اطالعاتی حسابداري و کنترل ریسک تجارت الکترونیک 

داري وکنترل هزینه ):بین کیفیت اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حساب3فرضیه فرعی (
تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

: بین کیفیت اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري وکنترل هزینه تجارت 
الکترونیک، رابطه وجود ندارد. 

H1 بین کیفیت اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري وکنترل هزینه تجارت :
الکترونیک، رابطه وجود دارد.

3: نتایج آزمون آماري فرضیه4جدول شماره 

فرضیهtآماره tسطح معنی دار

2فرعی 000/0963/3

فرضیهTآمارهسطح معنی دار

3فرعی-044/0035/2
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در سطح لذا باشدمی044/0احتمال متغیر مستقل برابر با از آنجا که ، 4با توجه به جدول شماره 
مبنی رد و ادعاي ما فرضیه بنابراین،% بین متغیر مستقل و وابسته رابطه وجود دارد. 95اطمینان 

بین کیفیت اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري وکنترل هزینه بر وجود رابطه  
پذیرفته می شود.در صنعت هتلداري ایران ، تجارت الکترونیک

):بین قابلیت اعتماد اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري ومدیریت 4فرضیه فرعی (
زنجیره ارزش تجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

بین قابلیت اعتماد اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري ومدیریت زنجیره ارزش : 
رابطه وجود ندارد.تجارت الکترونیک، 

: بین قابلیت اعتماد اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري ومدیریت زنجیره ارزش 
تجارت الکترونیک،رابطه وجود دارد.

4: آزمون آماري فرضیه5جدول شماره 

برابر با % 95در سطح اطمینانtبا توجه به این که مقدار آماره آزمون : 5طبق جدول شماره 
وجود رابطه بین قابلیت مبنی برما پذیرفته و ادعاي مافرضیه باشد / می05/  و بیشتر از 612

اعتماد اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري ومدیریت زنجیره ارزش تجارت 
رد می شود.الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران 

شراکت ): بین مربوط بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و5فرضیه فرعی (
ي ایران رابطه وجود دارد.درتجارت الکترونیک، در صنعت هتلدار

شراکت درتجارت : بین مربوط بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و
الکترونیک، رابطه وجود ندارد. 

فرضیهTآماره سطح معنی دار

4فرعی614/0-/492
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شراکت درتجارت : بین مربوط بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و
الکترونیک، رابطه وجود دارد.

5: آزمون آماري فرضیه 6جدول شماره 

احتمال متغیر مستقل درصد 95در سطح اطمینان : 6جدول شماره بر اساس اطالعات مندرج در
بودن بین مربوط مبنی بر وجود رابطه رد و ادعاي مافرضیه در نتیجه است. 000/0برابر با

شراکت درتجارت الکترونیک، در صنعت اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و
پذیرفته می شود.هتلداري ایران

):بین به موقع بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و خطرپذیري 6فرضیه فرعی (
درتجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.

بین به موقع بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و خطرپذیري درتجارت : 
الکترونیک، رابطه وجود ندارد. 

: بین به موقع بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و خطرپذیري درتجارت 
الکترونیک، رابطه وجود دارد.

6نتایج آزمون آماري فرضیه : 7جدول شماره 

فرضیهtآماره سطح معنی دار

5فرعی-000/0498/10

فرضیهtآماره سطح معنی دار

6فرعی932/2-002/0
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باشد، / می002برابر با%95سطح اطمینانسطح معناداري آماره در)7از آنجا که جدول شماره(
مبنی بر وجود رابطه بین به موقع بودن اطالعات مستخرج از و ادعاي مارد فرضیه بنابراین

سیستم اطالعاتی حسابداري و خطرپذیري درتجارت الکترونیک، در صنعت هتلداري ایران 
می شود.پذیرفته

): بین قابل مقایسه بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و تداوم 7فرضیه فرعی (
عت هتلداري ایران رابطه وجود دارد.تجارت الکترونیک، در صن

بین قابل مقایسه بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و تداوم تجارت : 
الکترونیک، رابطه وجود ندارد. 

: بین قابل مقایسه بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و تداوم تجارت 
الکترونیک، رابطه وجود دارد.

7: خالصه آزمون فرضیه 8جدول شماره 

است از آنجا که این مقدار / 001: احتمال متغیر مستقل برابر با 8بررسی ادعا طبق جدول شماره 
بین مبنی بر وجود رابطه و ادعاي ما رد% فرضیه 95تر است پس در سطح اطمینانکم05/0از 

قابل مقایسه بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و تداوم تجارت الکترونیک، 
می شود.پذیرفته

نتیجه گیري

-استفاده میارائه محصوالت و خدمات خود به گردشگرانمعرفی و ها از وب سایت براي هتل
ها پیدا با امکانات رفاهی هتلگردشگران از سراسر جهان آشناییشده که باعث این مهم. نمایند
گیرند. از مورد توجه قرار میهاي اطالعاتی سیستمبراي دستیابی به هدف ریزي برنامهدر . کنند

شود سیستم اطالعاتی حسابداري جمله سیستم هایی که از آن براي پردازش اطالعات استفاده می

فرضیهtآماره سطح معنی دار

7فرعی001.592/12
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از سیستم هاي گزارشاتی که ژگیویکه ه است، لذا این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بود
در صنعت در حال تجارت الکترونیکعملکرديگردد بر ابعادحاصل میاطالعاتی حسابداري 

هاي کیفی اطالعات حسابداري ویژگیتأثیر دارد. به همین منظور پارامتر هایی از رشد هتلداري
که در زیر کسب شدنتایج و در نهایتگرفتهسیستم اطالعاتی حسابداري مد نظر قرار مستخرج از 
بین :داري ایرانصنعت هتل

هاي اطالعاتی حسابداري و مفید بودن هاي کیفی اطالعات حسابداري مستخرج از سیستمویژگی
تجارت الکترونیک 

اثربخشی اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و کنترل ریسک تجارت الکترونیک-

سیستم اطالعاتی حسابداري وکنترل هزینه تجارت الکترونیککیفیت اطالعات مستخرج از -

شراکت درتجارت الکترونیکمربوط بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و-

به موقع بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و خطرپذیري درتجارت -
الکترونیک

ستم اطالعاتی حسابداري و تداوم تجارت الکترونیکقابل مقایسه بودن اطالعات مستخرج از سی-
رابطه آماري معنادار وجود دارد. ،

از طرفی در این صنعت بین؛

تجارت درمفید بودن اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري و رضایت مشتري-
الکترونیک، 

زنجیره ارزش تجارت قابلیت اعتماد اطالعات مستخرج از سیستم اطالعاتی حسابداري ومدیریت-
که با توجه به مفهوم و مبانی نظري دستیابی به رابطه آماري معنادار وجود ندارد.الکترونیک،

این نتیجه دور از انتظار نیست. از طرفی از آنجا که تاکنون تحقیقی به این شکل  و موضوع نه تنها 
ا تحقیقات مشابه وجود ندارد.در ایران بلکه در سایر کشورها نیز صورت نپذیرفته امکان مقایسه ب

پیشنهادات
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در این تحقیق از کارکنان و افراد درون سازمان، اطالعات جمع آوري شده است و پیشنهاد می 
شود در تحقیقات آتی، درك گروه هاي دیگر نیز همچون حسابرسان، بستانکاران، و .... نیز 

ستاره صورت پذیرفته شده 5و4و3هاي از آنجا که این تحقیق در هتلهمچنینارزیابی گردد.
از آنجا که این بررسی در از طرفیاست، بهتر است در آینده هتل هاي دیگر نیز ارزیابی گردد.

صورت پذیرفت، بهتر است در آینده هتل هاي شهرهاي بزرگ دیگر و مشهدهتل هاي شهر تهران
مانند اصفهان، شیراز، کیش و ... نیز ارزیابی گردد.

بع:منا
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Reports qualitative characteristics of accounting
information systems and be useful of business electronic

in Iran Hotel industry

AbstractIncreased competition and the need for timely informationfor decision-making, is one of key characteristics in todaycommerce environment.So the speed of preparation andpresentation of this information and reports along with therapid growth of information processing by advanced telecomequipment and using of communicationstechnologyisnecessary. (One of instruments that can in this situation thatinformation systems information systems has beenepidemicbe considered as a competitive advantage isbusiness intelligence that providingability to prepare ondemand reportsinorganization’s concentrated anddistributedunitsand thereforeto examine the presentissue inthis study we based on current theoreticalfoundationsexamine influence of some of qualitycharacteristics accounting information thatextractedfromaccounting information system on some of keycharacteristics of electronic business in hotel industry.Since thehotel industry has been widely distributed in Iran,sample in this research was include all of	3,	4	and	5	star	hotel	in	Tehran	and	Mashhad	in	second	half	of	2015For	 data	 gathering	 we	 distributed	 160	 questionnaire	between financial and executive managers in hotels thatdata we use t-student statistics test.
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Results show that there is a relationship betweenqualitativecharacteristics of effectiveness, quality, be relate,been on time and comparability by risk control, costcontrol,partnership,Risk taking and Business continuity. Butthere isn’t a significant relationship between be useful andreliability by customer satisfaction and value chainmanagement.
Key words: accounting information system, electronicbusiness,qualitative characteristics of accountinginformation.


