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 چکیده
بندی نیازهای اطالعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری يک سیستم اطالعاتی نامناسب را شناسايی و اولويت

های مالی، اتالف وقت و برطرف نشدن زيانکاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند 
ای های اطالعاتی حسابداری سازمانبا اين حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازه گردد.نیازها منجر می

های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان
پردازد. ها میبندی نیازهای اطالعاتی حسابداری اين سازمانهمین اساس، پژوهش حاضر به شناسايی و اولويت

خبره صورت پذيرفت  10ساختاريافته با های نیمههش مرور شده و سپس مصاحبهبه اين منظور، ابتدا ادبیات پژو
ها در تحلیل گرديدند. در مرحله بعد، نتايج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبهوکه به روش تحلیل تم تجزيه
ار گرفت. دهنده مورد آزمون قرپاسخ 91مشارکت طراحی يک پرسشنامه و  قالب يک پژوهش پیمايشی و با

( های انتفاعی و غیرانتفاعیهای نیروهای مسلح )شامل سازماندهد که سازمانهای آماری نشان مینتايج تحلیل
بندی نیاز اطالعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، اين نیازها به روش آنتروپی شانون اولويت پنجدارای 

هیل ارزيابی تس»های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب در سازمان دهد کههای اين مرحله نشان میگرديد. تحلیل
کنترل »و « ندیبايفای نقش در بودجه»دارای بیشترين اولويت و « گويی به ذينفعانکمک به پاسخ»و « عملکرد
در طراحی،  اهدارای کمترين اولويت هستند. اين يافته« های داخلیو نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل ایبودجه
کنندگان های نیروهای مسلح و عرضههای اطالعاتی حسابداری در سازمانانتخاب و بکارگیری سیستم ،ارزيابی
 های اطالعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.سیستم

 .های اطالعاتی حسابداریهای نیروهای مسلح، سیستمنیازهای اطالعاتی، سازمان :واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1
ی های اطالعاتهای اطالعاتی است. در اين میان، سیستمرفع نیازهای اطالعاتی دلیل اصلی وجود سیستم
گر ها طراحی و توسط واحدهای گزارشکنندگان اين سیستمحسابداری برای رفع نیازهای اطالعاتی مالی استفاده

های مفهومی ارائه شده از سوی ها و چارچوبزارششوند.  مروری کوتاه بر گارزيابی، انتخاب و بکار گرفته می
های مفهومی ارائه شده از سوی هیئت تدوين استانداردهای ای حسابداری مانند چارچوبهای حرفهانجمن

( 2018) 2المللی حسابداری(، چارچوب مفهومی هیئت تدوين استانداردهای بین2006)  1اياالت متحده حسابداری
دهد که به سیستم اطالعاتی حسابداری به ( در کشورمان نشان می1386و چارچوب نظری سازمان حسابرسی )

کنندگان نگريسته شده است. گزارشگری مالی عنوان يک منبع اطالعاتی مهم در راستای رفع نیاز استفاده
يران، از گويی مدرزيابی مسئولیت پاسخگیری پیرامون سازمان و اسازمانی به ذينفعان، برای تصمیمبرون

مهمترين دستاوردهای سیستم اطالعاتی حسابداری است. همچنین ارائه اطالعات به مديران در راستای وظايف 
، 4؛ دمسکی2005، 3گیری، هماهنگی و کنترل )آنتالبندی، تصمیممديريتی، مانند ارزيابی عملکرد، بودجه

 های اطالعاتی حسابداری سازمان است.ارگیری سیستمهای بارز بک(، از نمونه2008

از آنجايی که فلسفه وجودی يک سیستم اطالعاتی به رفع نیازهای اطالعاتی وابسته است، شناسايی و 
انتخاب و بکارگیری يک سیستم اطالعاتی ، ترين نیازهای اطالعاتی در طراحی، ارزيابیبندی اصلیاولويت

های اطالعاتی حسابداری بدون در نظر گرفتن نیازهای اطالعاتی مشکالتی ب سیستممناسب اهمیت دارد. انتخا
همچون عدم رفع نیازها، اتالف منابع مالی، تحمیل مخارج جايگزينی با سیستم جديد، اتالف زمان و توان منابع 

سب بین نیازهای (. از سوی ديگر تنا2016، 6؛ اسمیت و پواسا2005، 5انسانی را در پی خواهد داشت )ابوموسی
، گردد )قائمی و همکارانهای اطالعاتی سازمان به مزايايی مانند بهبود عملکرد منجر میاطالعاتی و سیستم

(. در نتیجه برای کسب کامل منافع حاصل از بکارگیری سیستم در رفع نیازهای اطالعاتی و جلوگیری از 1391
ائز اهمیت ترين نیازهای اطالعاتی حبندی اصلیلويتمشکالت بکارگیری يک سیستم نامطلوب، شناسايی و او

 است.
های های نیروهای مسّلح با چالشهای فعّال در بخش عمومی، شامل سازمانگفته، سازمانعالوه بر داليل پیش

ان د. به عنورو هستنهای درخور برای رفع آنها روبهبیشتری در شناسايی نیازهای اطالعاتی و بکارگیری سیستم
های های بخش عمومی منجر به پیچیدگی عملیات سیستمهای سازمانهای ذاتی فعالیتمثال، پیچیدگی

(، 2016(. همچنین عوامل سیاسی )اسمیت و پواسا، 2016شود )اسمیت و پواسا، اطالعاتی حسابداری آنان می
و استانداردهای حسابداری بخش  ای )مانند قانون اساسی، قانون محاسبات عمومیالزامات قانونی و حرفه
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( و تبعات 2016(، پیشرفت فناوری، شرايط اقتصادی )اسمیت و پواسا، 2014، 1عمومی(، عوامل فرهنگی )برونو
های های بخش عمومی در بکارگیری سیستمهای سازمانهای مالی، از مهمترين چالشسنگین رسوايی

مربوط  منابع مالی تأمینهای کنونی پیش روی کشور در دوديتاطالعاتی حسابداری هستند. عالوه بر اين، مح
های اطالعاتی نیروهای مسلّح در حفظ و حراست تمامیت های دفاعی و خطیر بودن نقش سیستمبه فعالیت

 های اطالعاتی حسابداری در راستای رفع نیازهایهايی است که اهمیت توجه به سیستمکشور از مهمترين نشانه
سازد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسايی نشان می های نیروهای مسلّح کشور را خاطری سازماناطالعات
پردازد. در اين مسیر، های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران میبندی نیازهای اطالعاتی سازمانو اولويت

 گويی به دو پرسش زير است.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
 دارای چه نیازهای اطالعاتی حسابداری هستند؟ يرانهای نیروهای مسلح ج.ا.ا( سازمان1
 به چه صورتی است؟ يرانهای نیروهای مسلح ج.ا.ابندی میان نیازهای اطالعاتی حسابداری سازمان( اولويت2

ها در اين پژوهش از دو منظر حائز اهمیت است. نخست، توجه به ضرورت شناسايی نیازهای اطالعاتی سازمان
نونی های کهای اطالعاتی از يک سو و توجه به چالشطراحی، ارزيابی، انتخاب و در نهايت بکارگیری سیستم

های نیروهای مسلح کشور از سوی ديگر، اهمیت پژوهشی های بخش عمومی و به طور اخص سازمانسازمان
خارجی،  پژوهش هایدهد که به رغم ن میها نشاسازد. دوم، بررسیجامع در اين زمینه را خاطر نشان می

پژوهش داخلی جامعی پیرامون موضوع صورت نگرفته است که پژوهش حاضر اين خأل را پر کرده و مسیر را 
های نیروهای مسلح کشور هموار های اطالعاتی حسابداری سازمانهای بعدی پیرامون سیستمبرای پژوهش

 سازد.می

 ژوهش . مبانی نظری و پیشینه پ2
 . مبانی نظری پژوهش2-1

 «بازشناسی موقعیتی که در آن دانش فرد برای برآوردن يک هدف کافی نیست»نیاز اطالعاتی را به عنوان 
(. نیازهای اطالعاتی تنها در سطح فردی 1387به نقل از محبوب و حسن زاده،  2006، 2اند )کیستعريف نموده

گیری به اطالعات مفید نیازمند هستند ايفای وظايفی مانند تصمیمها هم برای مطرح نیست، بلکه سازمان
ها به طور معمول از طريق سیستمی به نام سیستم اطالعاتی (. نیاز اطالعاتی سازمان2012، 3)رامنی و همکاران
ها ه، رويهدافزارها، پايگاه داافزارها، نرمبرگیرنده سخت گردد. سیستم اطالعاتی مديريت درمديريت برطرف می

ها پیرامون سازمان با هم در ارتباط و منابع انسانی است که برای ايجاد اطالعات مفید از طريق پردازش داده
جمله سیستم اطالعاتی مديريت، شامل خرده منهای اطالعاتی و (. سیستم2014، 4شقیری-هستند )بريشا

ارند )رامنی و دمیبر ايجاد اطالعات مفید گام بر هايی هستند که در راستای اهداف سیستم اصلی مبنیسیستم
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(. با توجه به اهمیت اطالعات مالی، سیستم اطالعاتی حسابداری به عنوان يکی از اجزای اصلی 2012همکاران، 
 نمايد. ها نقش ايفا میسیستم اطالعاتی مديريت در سازمان

ازی سآوری، ثبت، ذخیرهداری سیستمی برای جمع(، سیستم اطالعاتی حساب2012طبق نظر رامنی و همکاران )
گیرندگان است. بنا بر باور آنان، چنین سیستمی ها به منظور تهیه اطالعات مالی برای تصمیمو پردازش داده

هايی مانند کاهش بها، بهبود عملکرد سازمان، بهبود ساختارهای کنترل داخلی و بهبود تواند در زمینهمی
اند ( خاطر نشان ساخته1388گیری ايفای نقش نمايد. همان گونه که باباجانی و همکاران )میمفرآيندهای تص

های شود. سیستماهداف کلی حسابداری به طور معمول با تعیین ذينفع و نیازهای اطالعاتی وی تدوين می
د ايفای وظايف سازمانی نیازمن زيرا ؛شودسازی میاطالعاتی حسابداری هم بر اساس همین نیازها طراحی و پیاده

اطالعات مفید است و گردآوری چنین اطالعاتی در گرو تعیین مواردی مانند نیازهای اطالعاتی و چگونگی 
 (. 2012ها برای تولید اطالعات مفید است )رامنی و همکاران، آوری و پردازش دادهجمع

های مربوط به طراحی، ارزيابی و انتخاب بسیاری از مدلتعیین نیازهای اطالعاتی تا آنجا اهمیت دارد که در 
های اطالعاتی حسابداری، تعیین و رفع نیازهای اطالعاتی به عنوان اولین عامل در اين مسیر در نظر سیستم

( 2005های اطالعاتی حسابداری ابوموسی )گرفته شده است. به عنوان مثال، مدل ارزيابی و انتخاب سیستم
کید بسیار قرار داده و آن را در دو بخش بررسی أعاتی سازمان را به عنوان محر  اصلی مورد تنیازهای اطال

های آن متفاوت تواند بر اساس اندازه سازمان و نوع فعالیتنموده است. اول، نیازهای جاری سازمان که می
د سازمانی ماننر و شرايط درونسازمانی مانند بازاباشد. دوم، نیازهای آتی سازمان که بر اساس شرايط برون

 گردند.های آتی سازمان تعیین میبرنامه

(. 1388ها در تعیین نیازهای اطالعاتی اهمیت دارد )باباجانی و همکاران، توجه به محیط فعالیت سازمان
 کنندمیهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، در محیطی فعالیت های بخش عمومی، به عنوان سازمانسازمان

(، نظارت و الزامات قانونی متعدد 2016هايی مانند پررنگ بودن نقش سیاست )اسمیت و پواسا، که دارای ويژگی
( هستند. بنابراين 2014ها و تصمیمات )برونو، ها و اثرگذاری معنادار عوامل فرهنگی بر فعالیتدر فعالیت
 گیریهای نیروهای مسلح، با توجه به اهداف شکلانهای فعال در بخش عمومی کشورها، شامل سازمسازمان

 های بخشخود و محیطی که در آن قرار دارند، دارای نیازهای اطالعاتی منحصر به فردی در مقايسه با سازمان
ها را های پیشین صاحبنظران بخشی از مهمترين نیازهای اطالعاتی اين سازمانباشند. تالشخصوصی می
 گردند.در ادامه تبیین می تعیین نموده که

های ترين نیازهای اطالعاتی سازمانایدر مقابل ذينفعان از پايه 1گويیايفای مسئولیت پاسخ گويی:الف( پاسخ
ای دانسته که در اجرای آن اشخاص داليل گويی را وظیفه( مسئولیت پاسخ1388بخش عمومی است. باباجانی )

هايی که به عهده آنان محول گرديده است، فراهم نموده و برای ادای مسئولیت ایکنندهو توضیحات قانع
های بخش عمومی به طور معمول از بودجه عمومی از آنجايی که سازمان .نمايندهای الزم ارائه میگزارش

گو ها پاسختلینمايند، بايد در قبال کسب منابع، چگونگی مصرف آنها و نتايج به دست آمده از فعااستفاده می
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باشند. در اين بین، سیستم اطالعاتی حسابداری جريان اطالعاتی برای ايفای اين مسئولیت را در اختیار 
دهد و بدون وجود اين سیستم عمالً ايفای اين مسئولیت با شکست روبرو های بخش عمومی قرار میسازمان

ای حسابداری مانند هیئت تدوين استانداردهای های حرفهخواهد شد. بر همین اساس، بسیاری از انجمن
( اين مفهوم را يکی از 2008) 2المللی حسابداران( و فدراسیون بین1993) 1حسابداری دولتی اياالت متحده

اند. با اين حال، ساختار نیروهای ترين محورهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی دانستهاصلی
ه گردد. بای آن مانع از افزايش شفافیت عمومی در مورد منابع و دستاوردهای آن میهمسلح و ماهیت فعالیت

عنوان مثال، اگرچه دولت جمهوری خلق چین، به عنوان دومین نیروی نظامی جهان از نظر مخارج نظامی، 
نند وزارت دفاع المللی ماها و نهادهای خارجی و بیننمايد ولی سازمانبودجه نیروهای مسلح خود را افشا می

برآوردهای کامالً متفاوت و باالتری نسبت به ارقام رسمی  3المللی مطالعات راهبردیاياالت متحده و مرکز بین
تواند ناشی از عواملی مانند نمايش ناقص مخارج به صورت اعالم شده از سوی دولت چین دارند. اين امر می

های ظامی )مانند تحقیق و توسعه يا ساخت و ساز( در قالب فعالیتهای نیمه نبندی فعالیتعامدانه و يا طبقه
ی گوي(. بنابراين بايد مبانی و حدود پاسخ2021، 4های اجرايی آن کشور باشد )تیان و سوها و سازمانساير دستگاه

 هايی مشخص نمود. های چنین سازمانرا با توجه به فعالیت

( با مرور تاريخ نیازهای اطالعاتی مالی نشان 2010)  5ای: فونل و چواستیا بودجهبندی و کنترل بودجه ب(
های نیروهای مسلّح کشورها طی بیش از يک قرن اخیر شاهد تغییرات اند که سیستم حسابداری سازمانداده

 أمینتمور اقتصادی و ای بوده است. به عنوان مثال، ارتش بريتانیا از اواخر قرن هیجدهم از دخالت در اگسترده
مستقیم منابع خود بازداشته شد. بنابراين تمام بار مالی سنگین ارتش به دوش بودجه عمومی و در واقع به عهده 

دهد که به رغم نظام کنترل بودجه سختگیرانه دولت بريتانیا، ارتش چندان ها نشان میشهروندان بود. بررسی
گويی بتدای قرن بیستم، تناقض استفاده کالن از بودجه و عدم بررسی و پاسخگرفت. تا اها قرار نمیمورد بررسی

های در قبال آن ادامه داشت. با اين حال، با گذر زمان شرايط تغییر نمود و اين واحدها هم مورد بررسی
سد که در حال رگیرند. به نظر میگويی در قبال منابع و نتايج قرار میسختگیرانه برای کنترل بودجه و پاسخ

افتی گويی نیروهای مسلّح در قبال منابع دريحاضر تأکید بر سیستم اطالعاتی حسابداری با اهدافی مانند پاسخ
گزارش  6و نیز دستاوردهای کسب شده از طريق مصرف منابع مورد تأکید است. به عنوان مثال، طبق فصل 

اين کشور به دنبال تجديد ساختار سیستم حسابداری (، نیروهای مسلّح 2015ساالنه وزارت دفاع ملی تايوان )
بوده است. هدف از اين تجديد ساختار، يکپارچه نمودن سلسله مراتب سیستم حسابداری با ساختارهای 

 باشد. بندی میبودجه
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ای هترين وظايف سیستمها از اصلیهای سازمانج( بهايابی: محاسبه بهای تمام شده کاال، خدمات و فعالیت
ها تواند در بهبود کیفیت، عملکرد و مديريت بها و هزينههای حسابداری میاطالعاتی حسابداری است. سیستم

ها، اعم از بخش (. بنابراين وجود يک سیستم بهايابی در سازمان2012آفرينی کنند )رامنی و همکاران، نقش
های مدهد که با آغاز قرن بیستم بر بکارگیری سیستیها نشان مباشد. بررسیکید میأعمومی يا خصوصی، مورد ت

حسابداری برای مديريت مخارج و بهبود عملکرد نیروهای مسلّح هم تأکید بیشتری شده است )فونل و 
 دهد که اين وضعیت درهای اطالعاتی حسابداری نیروهای مسلح نشان می(. بررسی سیستم2010چواستیا ، 

سازی يک سیستم ( به دنبال پیاده2015ه دارد. به عنوان مثال، نیروهای مسلّح تايوان )قرن بیست و يکم نیز ادام
ها را از زوايای متفاوت )مانند منابع انسانی، تعمیرات و نگهداری، کنترل بها، بهای تمام شده بود که بتواند داده

زم در ری و نیز مرور بهای تمام شده الگیتحلیل کند. چنین سیستم مرجعی برای تصمیموو ادغام منابع( تجزيه
، سیستم حسابداری برای 2019ها به کار خواهد رفت. طبق گزارش سال ها و برنامهمراحل مختلف پروژه

بندی عملکرد بکار رفته و سیستم بهايابی هم ايجاد و به افزايش کارآيی منجر شده است )گزارش ساالنه بودجه
 (.2019وزارت دفاع ملی تايوان، 

های اطالعاتی حسابداری به واسطه بهايابی و مديريت مخارج، نه به عنوان د( تسهیل ارزيابی عملکرد: سیستم
لکرد در ای جهت بهبود عمگويی به جامعه مورد استفاده است بلکه به عنوان وسیلهابزاری که صرفاً برای پاسخ

( 2008ها )دمسکی، ارزيابی عملکرد هم در درون سازمانهای اند. گزارشدرون سازمان، مورد تأکید قرار گرفته
کنند. به ( نقشی فعال ايفا می2010ها )فونل و چواستیا ، و هم در جريان ارائه اطالعات به بیرون سازمان

دهد که همانند ساير کشورهايی ( نشان می2019عنوان مثال، مرور گزارش ارزيابی عملکرد وزارت دفاع بريتانیا )
های ارزيابی عملکرد نوين در بخش عمومی هستند، استفاده از اطالعات مالی در سازی نظامبه دنبال پیادهکه 

نیروهای  هایهای غیرمالی عملکرد، نقشی پررنگ را در ارزيابی عملکرد سازمانهای مبتنی بر جنبهکنار شاخص
 کند.مسلح اين کشور بازی می

ی هاترين نقش سیستم اطالعاتی حسابداری در بسیاری از سازمانگیری: مهمه( اطالعات مفید برای تصمیم
(. 2012های اقتصادی است )رامنی و همکاران، گیریفعال در بخش خصوصی ارائه اطالعات مفید برای تصمیم

رفاه  ت وامنی تأمینهای ديگری مانند مسئولیت های بخش عمومی بر ويژگیدر مقابل، فلسفه وجودی سازمان
ايی، های زيربنگذاریمنابع مالی عمومی، سرمايه تأمینعمومی، تاثیرپذيری از فرآيندهای سیاسی، ساختار 

(. با اين حال، 1394کید دارد )سازمان حسابرسی، أای تهای عمومی، و الزامات بودجهمسئولیت در برابر رسانه
ها یهای اقتصادی در راستای همین ويژگگیریرای تصمیمتواند بها میسیستم اطالعاتی حسابداری اين سازمان

( نشان داده است که چگونه دولت کانادا در اوايل قرن 2010) 1مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال بوجاکی
منفعت را طی نموده است. -نوزدهم برای ايجاد زيرساختی نظامی با اهداف امنیتی، يک رويه بررسی هزينه

( خاطرنشان ساخته است بکارگیری اطالعات حسابداری در اين زمینه با مفروضات 2010نه که بوجاکی )گوهمان

                                                           
1 Bujaki 
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های مرسوم در کسب و کارهای انتفاعی تفاوت داشته و به واسطه تفاوت در ماهیت امور نظامی با امور و رويه
تم وبرو بوده است. با اين حال، سیسهايی رتجاری، استفاده دولت کانادا از اطالعات سیستم حسابداری با چالش

گیری در مورد ايجاد يک زيرساخت نظامی را فراهم نموده و حسابداری توانست اطالعات مفیدی برای تصمیم
 های نیروهای مسلح بهپشتوانه محکمی برای تصمیم اتخاذ شده فراهم آورد. عالوه بر اين، بخشی از سازمان

های بخش خصوصی به اطالعات مفید برای د و از اين حیث همانند سازمانهای انتفاعی اشتغال دارنفعالیت
 های اقتصادی نیازمند هستند.گیریتصمیم

 . پیشینه پژوهش2-2

شناسايی نیازهای اطالعاتی حسابداری و کاربردهای سیستم اطالعاتی حسابداری در رفع اين نیاز در 
 شود. ار گرفته است که در ادامه به مهمترين آنها اشاره میهای پیشین داخلی و خارجی مورد بررسی قرپژوهش

ها، های مالی شهرداریکنندگان گزارش( در پژوهش خود به شناسايی استفاده1391باباجانی و چهارده چريکی )
عضای ا ها پرداختند. بررسی پیمايشی آنان نشان داد کهنیازهای اطالعاتی و اهداف آنها از استفاده از اين گزارش

ندگان کنگران و وزارت کشور مهمترين استفادهشورای اسالمی شهر، مديران ارشد شهرداری، مشاوران و تحلیل
ها، به عنوان سازمانی بزرگ در بخش عمومی کشور هستند که برای رفع نیاز های مالی شهرداریگزارش

 نمايند.ده میها استفاها از گزارشاطالعاتی خود پیرامون عملکرد شهرداری
های اطالعاتی حسابداری با نیازهای اطالعاتی ( به بررسی همترازی )تناسب( سیستم1391قائمی و همکاران )

و  1387های های تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالثیر آن بر عملکرد شرکتأو ت
دهد که میزان همترازی ها نشان میمدير مالی شرکت 93از های دريافتی پرداختند. نتايج مربوط به پاسخ 1388
ها تفاوت معنادار دارد. همچنین همترازی بیشتر به افزايش بازده ها با نیازهای اطالعاتی در میان شرکتسیستم

بینی سود و افزايش سرعت ارائه اطالعات مالی حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود، کاهش خطای پیش
 گردد.   منجر

 هایوری آنها در سازمان( به بررسی اثر معیارهای حسابداری سرمايه انسانی بر بهره1398رياضی و همکاران )
گو نشان داد که  حسابداری سرمايه انسانی پاسخ 58نیروهای مسلح پرداختند. پژوهش پیمايشی آنان با مشارکت 

دهد که مثبت و معنادار اثرگذار است. اين امر نشان میای وری کارکنان نیروهای مسلح به گونهبر بهره
 مايند.وری باالتری را کسب نتوانند بهرههای نیروهای مسلح با بهبود معیارهای مالی سرمايه انسانی میسازمان

بندی عملکرد در نیروهای مسلح کشور با رويکرد ارتقای سنجی بودجه( به امکان1399عمادی و حجتی فرد )
د در بندی عملکرگیری يک مدل برای بودجهوری پرداختند. مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان به شکلبهره

مدل طراحی شده در قالب يک  سنجی،های نیروهای مسلح منجر گرديد. سپس به منظور امکانسازمان
بندی بودجه داد که برای استقرار اين سیستمگويان قرار گرفت. بخشی از نتايج نشان میپرسشنامه در اختیار پاسخ
ارد و ها وجود ندها و بهايابی کاال و خدمات به میزان کافی در سازمانافزاری، برنامهامکاناتی مانند امکانات نرم

نمايند. همچنین پژوهش خاطرنشان ساخته که برای استقرار استقرار چنین سیستمی مقاومت می کارکنان برای
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یت ها از اهمبندی عملکرد به بهبود سیستم اطالعاتی حسابداری نیاز وجود دارد. در مجموع، اين يافتهبودجه
 بندی حکايت دارد.سیستم اطالعاتی حسابداری در زمینه تحول در نظام بودجه

 های کنونی در نیروهایسازی سیستم ارزيابی عملکرد بر اساس چارچوبسنجی پیاده( به امکان2005نتال )آ
مسلّح مجارستان پرداخته است. از آنجايی که سیستم اطالعاتی حسابداری يکی از ابزارهای اصلی ارزيابی 

ده روهای مسّلح مجارستان بررسی شرود، در بخشی از تحقیق ساختار سیستم مذکور در نیعملکرد به شمار می
 های حسابداری مجزا در هراست. نتايج نشان داد که استفاده از مبنای نقدی حسابداری، استفاده از سیستم

اری های سیستم اطالعاتی حسابدهای حسابداری مديريت از مهمترين ويژگیسازمان و عدم بکارگیری سیستم
 کنند.يابی عملکرد نیروهای مسلّح مجارستان اختالل ايجاد میسازی سیستم ارزهستند که در پیاده

( به بررسی اصالحات اساسی در سیستم اطالعات حسابداری بخش عمومی ايتالیا پرداخته است. 2014) 1برونو
در اين مسیر وی با پیگیری يک تحقیق موردی و با بکارگیری الگويی مبتنی بر سه دسته عامل شامل شرايط 

الن و فرآيند اين اصالحات را بررسی نموده است. مطالعه وی از آن حکايت دارد که دولت برای زمینه، فعا
های بودجه و حسابداری به دنبال اصالحات است. در میان شرايط زمینه دستیابی به يک هماهنگی میان سیستم

ايی اط با ساير کشورهای اروپسازی، ارتبالمللی، مديريت نوين بخش عمومی، اصالح هماهنگتوان رکود بینمی
یب ترک و ترين علل اصالحات دانست. ساختار اداری، کارکنان، فرهنگو اصالح ساختار مالی فدرال را اصلی
یا دو بندی و حسابداری ايتالقوانین بودجه و گیرد. عالوه بر اين، کمبود منابعسازمانی اين اصالحات را دربرمی

 ورد هستند.ای مهم در اين معامل زمینه
یت ای، به بررسی کیف( در بخشی از تحقیق خود پیرامون عوامل مؤثر بر انضباط بودجه2018) 2رامدانی و يادياتی

های هاند. يافتای در وزارت امور خارجه اندونزی پرداختهسیستم اطالعاتی حسابداری و اثر آن بر انضباط بودجه
ها با رويکرد معادالت ساختاری حاکی از اثرگذاری کیفیت سیستم اطالعاتی وتحلیل دادهآنان با استفاده از تجزيه

های اجرايی بايد در انتخاب ای دستگاهای است. در نتیجه رفع نیازهای بودجهحسابداری بر انضباط بودجه
 های اطالعاتی حسابداری لحاظ گردد. سیستم

اطالعاتی حسابداری بر عملکرد پايدار در بخش  ( به بررسی آثار سیستم2020) 3کوانگ هوی و کین پو 
ها، فرايند عمومی ويتنام پرداختند. مطالعه آنان سیستم اطالعاتی حسابداری را از اثربخشی چهار بخش ورود داده

ها و صورتهای مالی بررسی نموده است. تحقیق آنان با يک رويکرد پیمايشی سازی دادهها، ذخیرهپردازش داده
 تحلیل رگرسیونیوهای بخش عمومی صورت گرفت. نتايج تجزيهحسابدار فعال در سازمان 883ارکت و با مش

به روش سیستم معادالت ساختاری از اثر مثبت و معنادار هر چهار بخش در پايداری عملکرد بخش عمومی و 
 در نتیجه نقش بااهمیت سیستم اطالعاتی حسابداری در توسعه حکايت دارد. 
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 شناسی پژوهشش. رو3
های فعال در بخش های اطالعاتی حسابداری سازمانپژوهش حاضر يک پژوهش کاربردی در حوزه سیستم

تفاده شده کمّی( اس-االت تحقیق از يک رويکرد ترکیبی )کیفیؤگويی به سعمومی است که در آن برای پاسخ
نامۀ آيین 1در تحقیق حاضر و طبق مادۀ  باشد.های نیروهای مسلح ج.ا.ا. میاست. قلمرو مکانی تحقیق سازمان

انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران، نیروهای مسلح به ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش، سپاه 
ا هگردد. اين سازمانهای وابسته اطالق میپاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سازمان

نتفاعی )مانند نیروهای ارتش و يا سپاه پاسداران انقالب اسالمی( و يا انتفاعی )مانند عموماً دارای ماهیت غیرا
اند. در ابتدا با مرور ادبیات ( نشان داده شده1سازمان اتکا( هستند. مراحل پژوهش حاضر در شکل شماره )

پس، با شود. سيی میها در بکارگیری سیستم اطالعاتی حسابداری شناسامهمترين نیازهای اطالعاتی سازمان
های نیروهای مسلح کشور و توجه به بستر بومی آن، هدف شناسايی ساير نیازهای اطالعاتی سازمان

گردد. پس از هايی نیمه ساختاريافته با خبرگان صورت گرفته و به روش تحلیل تم تجزيه و تحلیل میمصاحبه
های صورت گرفته، پژوهش به يک مدل نیازهای شناسايی نیازهای اطالعاتی بر اساس ادبیات و مصاحبه

نامه يابد. سپس برای آزمون مدل روش پیمايشی استفاده شده و مدل در قالب يک پرسشاطالعاتی دست می
گیرد. پس از دستیابی به مدل نهايی، با استفاده از يک رويکرد کمّی، روش در معرض نظرات خبرگان قرار می

های هر مرحله، شامل حجم و روش شوند. ويژگیبندی میاطالعاتی اولويتآنتروپی شانون، نیازهای 
ها، ابزار تجزيه و تحلیل آنها و سنجش اعتبار ابزارها در ادامه مطرح آوری گردآوری دادهگیری، ابزار جمعنمونه
 گردند.می

 
 حاضر در يک نگاه پژوهشمراحل  (1) شماره شکل

 منبع: نگارندگان پژوهش

آنتروپی شانون

اولويت بندی نیازهای اطالعاتی

روش پیمایشی

آزمون مدل نیازهای اطالعاتی به دست آمده از ادبیات و مصاحبه ها و تعیین مدل نهايی

مصاحبه با خبرگان: تحلیل تم

شناسايی ساير نیازهای اطالعاتی با توجه به شرايط بومی

مروری بر ادبیات

شناسايی نیازهای اطالعاتی بر اساس ادبیات پیشین

شناسايی نیازهای 

اطالعاتی 

 حسابداری 

 اولويت بندی
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 . مروری بر ادبیات3-1
مطالعات و  بر. در اين مسیر، تمرکز اصلی گرديداقدام  ای هدفمند به مرور ادبیات موضوعیبه گونهدر ابتدا  

فعال در بخش عمومی و به های ها، به ويژه سازماننیازهای اطالعاتی حسابداری سازمانکه  هايی بودپژوهش
اين مرحله شناسايی بخشی از نیازهای . دستاورد داده باشندرا مورد واکاوی قرار  طور خاص نیروهای مسلح،

 دهند.های مرحله مصاحبه مدل نیازهای اطالعاتی حسابداری را شکل میاطالعاتی است که در کنار يافته

 ها و تحلیل تم. مصاحبه3-2 
قرار  مدلتواند با عنايت به شرايط بومی در که می نیازهای اطالعاتیبیات، برای کشف ساير پس از مرور اد 

کرد کیفی تحلیل تم يک روي، از مصاحبه با خبرگان استفاده و به روش تحلیل تم تجزيه و تحلیل گرديد. گیرد
ها يا مقولهبا بکارگیری تم هاای از دادهی است که هدف آن کمک به در  معانی در مجموعه پیچیدهيو استقرا

ها در (. تم شامل مورد مهمی پیرامون داده2006، 1است )تامس ی مانند متن مصاحبههای خامهايی از داده
ها را نشان میههای منسجم يا معنايی درون مجموعه دادال تحقیق است، و برخی از سطوح پاسخؤارتباط با س
جاد ، ايهاهدفمند مصاحبهتلخیص  اين پژوهشهدف از بکارگیری تحلیل تم در  (.2006، 2براون و کالر دهد )

ها با ترکیب اين يافتهها، و در نهايت های برخاسته از تلخیص دادهو يافتهپرسش اول پژوهش ارتباط شفاف بین 
  گويی به پرسش نخست پژوهش است.مدل در پاسخطراحی يک و موارد شناسايی شده از ادبیات، 

دهندگان خدهنده پاس، يک پاسخ. در اين روشصورت گرفت گلوله برفی گیری به روشنمونهدر فرآيند مصاحبه 
ها با خبرگان (. به اين منظور، پس از اجرای نخستین مصاحبه2007 ،3نمايد )بَبیبعدی را به محقّق معرفی می

های بعدی از نظرات گردند تا در مصاحبهشوندگان معرفی میساير خبرگان از سوی مصاحبه، شدهاولیه شناسايی 
ها تا آنجايی ادامه طور معمول هدفمند بوده و مصاحبهبه های کیفی گیری در روشآنان استفاده گردد. نمونه

امیده ن ه اين حالت، که اشباع نظریای از مصاحبه استخراج نگردد. با رسیدن بکنند که هیچ مفهوم تازهپیدا می
وها و تجزيهآوری داده(. از آنجايی که مراحل جمع2006، 4گردد )فلیکها قطع میشود، فرآيند مصاحبهمی

 شود.پذيرد، محقق از دستیابی اشباع نظری آگاه میتحلیل آنها در تحقیقات کیفی به طور همزمان صورت می
اطالعاتی  هایهای اول بر اساس معیارهايی مانند آشنايی عمیق خبره با سیستممصاحبه ، ابتدادر تحقیق حاضر
های نیروهای مسّلح و در دسترس بودن خبرگان اجرا گرديد. در ادامه، از هر خبره درخواست حسابداری سازمان

ها همزمان با تحلیل دادهوهای بعدی به محقق معرفی نمايند. تجزيهشد تا خبرگان ديگری را برای مصاحبه
های نیازمند تحقیق بیشتر و نیز دستیابی به اشباع نظری مشخص گرفت تا بخشها صورت میاجرای مصاحبه
های پايانی از دستیابی به اشباع نظری حکايت داشت و در نهايت اين مرحله پژوهش پس از گردند. مصاحبه
 دهد.شونده را ارائه می( اطالعات مربوط به خبرگان مصاحبه1ره )پايان پذيرفت. جدول شماخبره  10 مصاحبه با

 شوندگان های مصاحبه( ويژگی1جدول شماره )

                                                           
1 Thomas 
2 Braun and Clarke 
3 Babbie 
4 Flick 
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شماره خبره 
 )مصاحبه(

 سِمَت شغلی تحصیالت

 حسابرس ديوان محاسبات دانشجوی دکتری 1

 مسلحکارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات در يک هلدينگ نیروهای  کارشناسی ارشد 2

 کارشناس مالی در يک هلدينگ نیروهای مسلح کارشناسی ارشد 3

 های اطالعاتی حسابداریعضو هیئت علمی دانشگاه و طراح سیستم دکتری 4

 اجتماعی نیروهای مسلح تأمینمشاور مالی و اقتصادی سازمان  دکتری 5

 معاون حسابرسی رعايت سازمان حسابرسی ودجا کارشناسی ارشد 6

 عضو هیئت علمی دانشگاه دکتری 7

 های اطالعاتیکننده سیستمعضو هیئت علمی دانشگاه و مدير يک شرکت عرضه دکتری 8

 سرپرست هیئت حسابرسی ديوان محاسبات در ناجا کارشناسی ارشد 9

 کارشناس مالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی کارشناسی ارشد 10

 منبع: يافته های پژوهش

خبره دارای مدر   5خبره دانشجوی دکتری و  1خبره دانش آموخته دکتری،  4(، 1شماره )طبق جدول 
دهد که خبرگان دارای تخصص و های شغلی آنان نشان میکارشناسی ارشد هستند. همچنین مروری بر سمت

های پژوهش جانبه به شرايط بستر و تعمیق يافتهتوجه همه ههای شغلی متنوع و مرتبطی هستند که بجايگاه
صورت گرفته است.  1400تا تیر  1399ها در فاصله زمانی اسفند گردد. شايان ذکر است که مصاحبهمنجر می

 ها با مراجعه حضوری و تعدادی از آنها به صورت ارتباط صوتی و تصويری اينترنتی انجام شد. بخشی از مصاحبه
های هايی همسو با پرسش نخست پژوهش از خبرگان پرسیده و حسب مورد پرسشین مصاحبه، پرسشدر ح

ی گرديد. در ابتدا صداشد. پس از هر مصاحبه، تجزيه و تحلیل آن آغاز میفرعی و تکمیلی ديگری مطرح می
ها احبهجزيه و تحلیل مصشد تا در تهای صورت گرفته حین مصاحبه در رايانه مکتوب میضبط شده و يادداشت

های ( در فرايند تحلیل2007) 1( و کرسول2006گونه که تامس )به روش تحلیل تم بکار رود. سپس همان
اند بررسی و کدگذاری کلی متون آغاز و اولین مفاهیم )کدها( استخراج گرديد. سپس کیفی خاطر نشان نموده

امین فرعی و خرده مض هایتم، طبقات شامل تم اصلیآن بندی و تفسیر مفاهیم صورت گرفت که طی طبقه
تری از مفاهیم هستند، در حالی که مفاهیم در پايینهای اصلی طبقات عمومیتم بندی شدند.طبقه( مفاهیم)

ها در تحلیل متن مصاحبه (.2006گردند )تامس، ها حاصل میاز مطالعه چند باره متن مصاحبه وترين سطح 
 انجام شد.  MAX-QDAزار افنرم

( استفاده گرديد. به اين 2007برای سنجش و حفظ اعتبار تحلیل صورت گرفته از روش کنترل اعضا )کرسول، 
های قبلی به خبرگان ارائه و نظرات پژوهشگران از مصاحبه ههای اولیحلیلها تمنظور، در بخشی از مصاحبه

، به اشباع نظریهای پايانی و وجود شواهدی مبنی بر دستیابی در مصاحبهگرديد. به ويژه میآنان دريافت 
های قبلی اختصاص يافت و نظرات اصالحی های مبتنی بر مصاحبهتحلیل ههای پايانی به ارائبخشی از مصاحبه

                                                           
1 Creswell 
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ها احبهسته از مصتحلیل کامل آنها، مدل نهايی برخاوها و تجزيههمچنین پس از اتمام روند مصاحبهدريافت شد. 
 يید مدل از سوی آنان همراه بود. أمجدداً به سه نفر از خبرگان ارائه شد که با ت

 . روش پیمایشی3-3
ها، مدل در قالب يک پژوهش پیمايشی مورد آزمون قرار گرفت. پس از طراحی مدل بر اساس ادبیات و مصاحبه 

های ها، افکار، رفتارها يا ويژگیبال توصیف نگرشطی آن به دنپژوهشگر روش پیمايشی روشی کمّی است که 
. روش پیمايشی برای آزمون (1394)دانايی فرد و همکاران،  باشدجامعه از طريق نوعی پیمايش در جامعه می

نیازهای اطالعاتی ، مدلها و افکار پیرامون مناسب است، زيرا با پويش نظرات، نگرش مدل طراحی شده
 گیرد. قرار میبه صورت عینی )کمّی( مورد توافق  سلححسابداری نیروهای م
گیری قضاوتی، افرادی در نمونه قرار . در نمونهشدستفاده ا گیری قضاوتیاز روش نمونه در مرحله پیمايشی

اره گیری مورد اشگیرند که برای اطالعات مورد نیاز در بهترين موقعیت قرار دارند. بنابراين طرح نمونهمی
گیرد که طبقه محدودی از افراد دارای اطالعاتی هستند که محقق در جستجوی هنگامی مورد استفاده قرار می

کننده (، خبرگان مشارکت1378(. در اين تحقیق، به پیروی از باباجانی )1394فرد و همکاران، آنها است )دانايی
از  آگاهی عمیق» ،«های متخصصندگان گروهحضور نماي»گانه های سهدر مرحله پیمايشی بر اساس ويژگی

( مديران و معاونین 1شامل )سه گروه  شاغل در ، از میان متخصّصان «وسعت نظر و آگاهی»و  «موضوع تحقیق
( مديران و حسابرسان ارشد ديوان محاسبات و 2های نیروهای مسلح، )مالی و ذيحسابان شاغل در سازمان

ها که دارای ( اعضای هیئت علمی دانشگاه3، و )های نیروهای مسلّحسازمان ه درتجربدارای  سازمان حسابرسی
های بخش عمومی و نیروهای مسلح های اطالعاتی حسابداری و سازمانتخصص و تجربه پیرامون سیستم
خبره که پژوهشگر امکان دسترسی و ارسال پرسشنامه به آنان را  110هستند، انتخاب گرديدند. در نهايت، 

 91ها، های مکرر و دريافت پاسخشت به عنوان اعضای نمونه قرار گرفتند. پس از ارسال پرسشنامه و پیگیریدا
ار کننده در مرحلۀ پیمايشی بسیها شدند. تعداد خبرگان مشارکتپرسشنامه وارد مرحله تجزيه و تحلیل داده

ای کننده و روضهمشارکت 40( با 1399فرد ) بیشتر از حجم نمونۀ تحقیقات اخیر اين حوزه مانند عمادی و حجتی
( ارائه شده 2کنندگان در جدول شماره )های مشارکتباشد. ويژگیکننده میمشارکت 25( با 1399و همکاران )

 است.
 کنندگان مرحله پیمايشیهای مشارکت( ويژگی2جدول شماره )

 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی )نفر( بندیطبقه ويژگی

 جنسیت
 3/14 13 زن

 7/85 78 مرد

 تحصیالت

 4/4 4 کارشناسی

 1/57 52 کارشناسی ارشد

 9/9 9 دانشجوی دکتری

 6/28 26 دکتری

 5/27 25 سال 10کمتر از  مدت سابقه شغلی
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 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی )نفر( بندیطبقه ويژگی

 44 40 سال 20تا  10بین 

 5/28 26 سال 20بیشتر از 

 محل خدمت

 4/37 34 های نیروهای مسلحسازمان

 5/38 35 نهادهای نظارتی

 1/24 22 عضو هیئت علمی دانشگاه

 منبع: يافته های پژوهش

اند. با توجه به تعداد بسیار بوده مرددرصد  86و  زنگويان درصد پاسخ 14(، حدود 2بر اساس جدول شماره )
قیق آنان در نمونه تحها، مشارکت بیشتر های نیروهای مسلح در مقايسه با خانمبیشتر آقايان شاغل سازمان

گیری تحقیق نداشته است. از حیث مدر  دار بودن فرآيند نمونهحاضر امری طبیعی بوده و ريشه در سويه
نفر( است.  4و  52تحصیلی، بیشترين و کمترين فراوانی مربوط به کارشناسی ارشد و کارشناسی )به ترتیب با 

ی داشتند که بیشترين میزان فراوانی را از اين نظر داشت. سال سابقه شغل 20تا  10گويان بین درصد پاسخ 44
های نیروهای مسلح با فراوانی نسبی تقريباً برابر و در همچنین از نظر محل خدمت، نهادهای نظارتی و سازمان

درصد در پیمايش  24ها با فراوانی حدود درصد نمونه و بیشتر از اعضای هیئت علمی دانشگاه 38حدود  
 اند.اشتهمشارکت د

پاسخ طراحی گرديد.  بسته و به صورت هامدل برخاسته از ادبیات و مصاحبهبر اساس پرسشنامه پیمايشی 
های دهنده، و پرسشپرسشنامه دارای سه بخش اصلی شامل نامه درخواست همکاری، اطالعات فردی پاسخ

یستم اطالعاتی حسابداری در رفع نیازهای گويه پیرامون نقش س 12)شامل اظهار نظر در مورد اصلی پرسشنامه 
کنندگان نظر خود پیرامون يک گويه را در قالب مشارکتبود. های نیروهای مسلح( اطالعاتی حسابداری سازمان

 دادند.( ارائه می5با امتیاز  «کامالً موافق»تا گزينه  1با امتیاز  «کامالً مخالف»تايی )از گزينه  5طیف لیکرت 
 دهد.نامه را ارائه میهای اصلی پرسش( ساختار پرسش3) جدول شماره

 نامه مرحله پیمايشی( ساختار پرسش3جدول شماره )
 شماره گويه نیازهای اطالعاتی حسابداری نوع سازمان

های سازمان
 غیرانتفاعی

 

 1 های اقتصادیگیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم

 2 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 3 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در 

 4 کمک به پاسخگويی به ذينفعان

 5 تسهیل بهايابی کاال و خدمات

 6 تسهیل ارزيابی عملکرد

های سازمان
 انتفاعی

 7 های اقتصادیگیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم

 8 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 9 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در 

 10 کمک به پاسخگويی به ذينفعان

 11 تسهیل بهايابی کاال و خدمات
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 شماره گويه نیازهای اطالعاتی حسابداری نوع سازمان

 12 تسهیل ارزيابی عملکرد

 منبع: يافته های پژوهش

برای بررسی پايايی پرسشنامه از معیار آلفای کرونباخ استفاده شد. ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 
( باالتر است و لذا پرسشنامه 1390)مومنی و فعال قیومی،  7/0است که از حداقل مقدار قابل قبول  838/0

توا، زه بررسی گرديد. برای برقراری روايی محپايايی بسیار مطلوبی دارد. روايی پرسشنامه از دو منظر محتوا و سا
برای  .گرديدشناسايی و رفع  ی محتوايیهانفر از خبرگان توزيع، و نارسايی سهمیان پرسشنامه نسخه اولیه 

نفر( نمونه  91کنندگان )از آنجايی که تعداد مشارکتاستفاده گرديد.  1روايی سازه از روش تحلیل عاملی تايیدی
ها با رويکردهای معمول منجر به تفاسیر نادرستی خواهد شد. بر گیرد، تحلیل عاملی دادهبزرگی را در بر نمی
( که روشی PLS) 2يیدی از رويکرد حداقل مربعات جزئیأحاضر برای تحلیل عاملی ت پژوهشهمین اساس، 

تحلیل عاملی به دنبال محاسبه  نمايد.استفاده می (،1392مناسب برای اين حجم نمونه است )داوری و رضازاده، 
باشد )همان منبع(. برای آن که ضريب محاسبه  5/0ها است که مقدار آن بايد بیشتر از ضرايب عاملی سازه

(، 7/0شده قابل باور باشد، به برقراری شرايط ديگری شامل پايايی برای هر سازه )باالتر بودن آلفای کرونباخ از 
(، روايی همگرا )باالتر بودن میانگین واريانس 7/0رکیبی )باالتر بودن ضريب پايايی ترکیبی هر سازه از پايايی ت

های مرتبط با يک ( و روايی واگرا )بیشتر بودن همبستگی شاخص5/0( هر سازه از AVE) 3استخراج شده
شود( نیاز ( بررسی می1981) 4های ديگر که در اين پژوهش به روش فورنل و الرکرسازه در مقايسه با سازه
(. نتايج تحلیل عاملی حاکی از برقراری روايی سازه پرسشنامه بود که جزئیات 1392است )داوری و رضازاده، 

 گردد.ها ارائه مینتايج آن در بخش تجزيه و تحلیل داده
( استفاده tای )آزمون ها در مرحله پیمايشی، از آزمون آماری میانگین تک نمونهبرای تجزيه و تحلیل داده

مقايسه میانگین مشاهدات هر گويه با مقدار  t سطح معناداری آمارهمقدار و پس از تخمین آماری، گرديد. 
بزرگتر گردد. در صورت مقايسه می درصد 5سطح خطای مقدار بحرانی آماره و با ( 3میانگین مورد انتظار )عدد 

مشارکت شود کهدرصد آشکار می 5 کوچکتر بودن سطح معناداری از خطایبودن مقدار آماره از مقدار بحرانی و 
يید خبرگان قرار دارد. برای محاسبه أو حضور آن نیاز اطالعاتی در مدل مورد ت اندکنندگان با گويه موافق بوده

و برای تحلیل عاملی  SPSSافزار نرم 25ونباخ پرسشنامه و آزمون میانگین جامعه از نسخه ضريب آلفای کر

 استفاده گرديده است. Smart PLSافزار نرم 3يیدی از نسخه أت

  

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis 
2 Partial Least Squares (PLS) 
3 Average Variance Extracted (AVE) 
4 Fornell and Larcker 
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 بندی به روش آنتروپی شانون. رتبه3-4
 پژوهش به اين منظور،. رسدمینیازهای اطالعاتی بندی نهايی تحقیق، نوبت به اولويت مدلپس از دستیابی به  

بندی چند شاخصه است که های اولويتاز روش آنتروپی شانون بهره جسته است. آنتروپی شانون يکی از روش
به مفهوم عدم اطمینان اتکا دارد؛ به نحوی که در میان معیارها، معیاری که بیشترين نوسانات را داشته باشد، 

به نقل از فخاری و رضائی پیته  1387یجه اولويت باالتری است )ماکويی، دارای ضريب اهمیت بیشتر و در نت
پور های پیشین حسابداری مانند مقدسبندی در پژوهشبکارگیری آنتروپی شانون برای اولويت(. 1396نوئی، 

 ه است.( به کار رفت1396(، و فخاری و رضائی پیته نوئی )1393(، ساعی و همکاران )1393و ابراهیمی کردلر )
حضور  مدل به عنوان عناصر نهايی در مدلهايی که پس از مرحله آزمون ها و شاخصبه اين منظور، ابعاد، مؤلفه

های بندی عناصر مدل به روش آنتروپی شانون، از پاسخگردند. برای اولويتبندی میوارد فرآيند اولويت دارند
به نقل از  1387گردد )ماکويی، و با طی مراحل زير استفاده میمرحله پیمايشی پرسشنامه کنندگان به مشارکت

 (.1395؛ بختیاری و خاکستری، 1396فخاری و رضائی پیته نوئی، 
دهندگان بر اساس طیف لیکرت و برای هر گويه( در ماتريس تصمیمابتدا مشاهدات )امتیازهای عددی پاسخ( 1

 گردند.نرمال می (1)گیری قرار گرفته و از طريق رابطه 

𝑝𝑖,𝑗 (1)رابطه  =
𝑎𝑖,𝑗

∑ 𝑎𝑖,𝑗
𝑚
𝑖=1

 ;  ∀ 𝑖, 𝑗 

امتیاز عددی مشارکت  j ،𝑎𝑖,𝑗به معیار  i کننده شده امتیاز عددی مشارکت نرمالمقدار  𝑝𝑖,𝑗در اين رابطه، 
 کنندگان است.تعداد مشارکت mو   jبه معیار  i کننده 
 است. jآنتروپی معیار  𝐸𝐽 که در آن، گرددمحاسبه می (2) رابطهمقدار آنتروپی هر معیار از طريق ( 2

𝐸𝐽 (2 )رابطه =
−1

ln(𝑚)
∑[𝑝𝑖,𝑗 ln 𝑝𝑖,𝑗]; ∀𝑗

𝑚

𝑖=1

 

 است.  jدرجه انحراف معیار  𝑑𝑗شود. در اين رابطه، محاسبه می (3)درجه انحراف هر معیار از طريق رابطه ( 3
𝑑𝑗 (3 )رابطه = 1 − 𝐸𝑗;  ∀𝑗 

 شود.محاسبه می 4در آخرين مرحله، وزن هر معیار از طريق رابطه ( 4

𝑤𝑗 (4 )رابطه =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑖=1

 ;  ∀𝑗 

تعداد معیارها است. هر چه وزن يک معیار بیشتر باشد، اهمیت آن معیار  nو  jوزن معیار  𝑤𝑗در اين رابطه، 
بندی به روش آنتروپی شانون از گیرد. پژوهش حاضر برای اولويتبیشتر بوده و در اولويت باالتری قرار می

 استفاده نموده است. Microsoft Excelافزار نرم 2013نسخه 
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 های پژوهشیافتهها و . تجزیه و تحلیل داده4

 ها. مدل برخاسته از ادبیات و مصاحبه4-1
ارائه  (4) شماره ها به روش تحلیل تم در قالب جدولنتايج برخاسته از مرور ادبیات پیشین و تحلیل مصاحبه

هم ذکر گرديده  مدلطراحی شده، منبع استخراج عناصر  مدلشده است. در اين جدول، در کنار نمايش کامل 
ترين مربوطبرای  Tبر اساس ترکیبی از يک حرف انگلیسی ) مفهوم مدلاست. به اين منظور، منبع استخراج هر 

برای  11تا  01های صورت گرفته( و يک عدد )از برای مصاحبه Iمتون بررسی شده در ادبیات و ترين و مهم
 مفهومبه معنای اشاره به آن  I07ت. به عنوان مثال، منبع ها( تشکیل شده اسبرای مصاحبه 10تا  01متون، و 

 باشد.)کد( در هفتمین مصاحبه صورت گرفته می
 ها( مدل برخاسته از ادبیات و مصاحبه4جدول شماره )

 منبع استخراج مفاهیم های فرعیتم تم اصلی

نیازهای 
اطالعاتی 
حسابداری 
 هاسازمان

های سازمان
 غیرانتفاعی

 

های گیریاطالعات مفید برای تصمیمتهیه 
 اقتصادی

T08, I03, I07 

 T03, I04, I06, I08, I09, I10 یی داخلکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 ,T05, T06, T07, T08, I05 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در 

I06, I07, I08, I09, I10 
 T08, T10, I01, I05, I06, I09 کمک به پاسخگويی به ذينفعان

 ,T06, T07, T08, I03, I06, I07 تسهیل بهايابی کاال و خدمات

I08, I09, I10 
 T04, T08 تسهیل ارزيابی عملکرد

های سازمان
 انتفاعی

های گیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم
 اقتصادی

T01, T02, I03, I05, I06, I07, 

I08, I09, I10 

 T02, T11, I02, I04, I07 یی داخلکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 I08 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در 
 I07 کمک به پاسخگويی به ذينفعان
 I07 تسهیل بهايابی کاال و خدمات
 T04 تسهیل ارزيابی عملکرد

 های پژوهشمنبع: يافته

(، مدل شناسايی نیازهای اطالعاتی شامل يک تم اصلی )نیازهای اطالعاتی حسابداری 4بر اساس جدول شماره )
وع ها بر حسب نها( است. در مصاحبه با خبرگان و نیز مرور ادبیات بر تفاوت نیازهای اطالعاتی سازمانسازمان
های انتفاعی ها از تفاوت تمرکز و اولويت سازمانهای سازمان تاکید شد. همچنین از آنجايی که مصاحبهفعالیت

و غیرانتفاعی نیروهای مسلح کشور بر نیازهای اطالعاتی حکايت داشت، مدل با دو تم فرعی که نوع سازمان 
مفهوم هستند که  6های فرعی دارای گیرند طراحی گرديد. هر يک از تماز حیث هدف فعالیت را در نظر می

گونه که تعداد منابع استخراج کدها دهند. همانها را شکل میالعاتی حسابداری سازمانمهمترين نیازهای اط
های شوندگان بر نیازهای اطالعاتی سازماندهد، بخش قابل توجهی از تمرکز متون و به ويژه مصاحبهنشان می
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وانی مطابقت و همخ يرانلح ج.ا.اهای غیرانتفاعی نیروهای مسها و فعالیتغیرانتفاعی بود که با تعدد سازمان
 دارد.

 . تحلیل مرحله پیمایشی4-2
آغاز شد تا روايی  PLSيیدی به روش أها با تحلیل عاملی تها، فرآيند تحلیل دادهآوری پرسشنامهپس از جمع

مکنون ( و دارای يک متغیر 4افزار مطابق جدول شماره )سازه پرسشنامه بررسی شود. مدل طراحی شده در نرم
های انتفاعی( های غیرانتفاعی و سازماندرجه دوم )نیازهای اطالعاتی( و دو متغیر مکنون درجه اول )سازمان

نیاز اطالعاتی مطرح شده برای هر نوع  6گويه متصل ) 6بود. همچنین هر کدام از متغیرهای مکنون درجه اول 
 5/0ها کمی کمتر از مقدار قابل قبول سازه یهمگراي داد که روايیهای اولیه نشان میسازمان( داشت. بررسی
ای از مدل خارج و مدل مجدداً که کمترين بار عاملی را داشتند به صورت مرحله 9و  1است. بنابراين دو گويه 

بود، دست يافته  PLSگويه باقی مانده، که دارای شرايط مطلوب روش  10برازش شد. در نهايت به مدل با 
( مدل نهايی را ارائه AVE( نتايج بررسی آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی و روايی همگرا )5ره )شد. جدول شما

 دهد.می

 ( نتايج بررسی پايايی کرونباخ، پايايی ترکیبی و روايی همگرا5جدول )
 AVE پايايی ترکیبی آلفای کرونباخ سازه

 771/0 871/0 838/0 هانیازهای اطالعاتی سازمان

 521/0 843/0 768/0 های غیرانتفاعیسازمان

 554/0 860/0 797/0 های انتفاعیسازمان

 های پژوهشمنبع: يافته

بوده و بر  7/0(، مقدار آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی متغیرهای مکنون مدل باالتر از 5مطابق جدول شماره )
باشد می 5/0ها باالتر از  سازه AVEهمین اساس مدل از حیث پايايی وضعیت مطلوبی دارد. همچنین مقدار 
( ماتريس روايی واگرای مدل به روش 6که نشان دهنده برقراری روايی همگرا در مدل است. جدول شماره )

 دهد.( را نشان می1981فورنل و الرکر )
 ( ماتريس بررسی روايی واگرای مدل6جدول شماره )

 های انتفاعیسازمان های غیرانتفاعیسازمان سازه

 - 722/0 های غیرانتفاعیسازمان
 744/0 558/0 های انتفاعیسازمان

 های پژوهشمنبع: يافته

ود های خها در مقايسه با سازه ديگر باالترين همبستگی را با شاخص(، هر کدام از سازه6مطابق جدول شماره )
دهد دارد. بنابراين روايی واگرای مدل هم سطح مطلوبی دارد. در مجموع، برقراری پايايی و روايی مدل نشان می

 هایها و گويهده اتکا نمود. بارهای عاملی سازهتوان به نتايج مربوط به بارهای عاملی مدل برازش شکه می
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 ( ارائه شده است. 7مرتبط با آنها در جدول شماره ) 
 ( بارهای عاملی مدل7جدول شماره )

 بار عاملی هاگويه بار عاملی هاسازه

 های غیرانتفاعیسازمان

 
879/0 

 655/0 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 626/0 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در 

 753/0 کمک به پاسخگويی به ذينفعان

 768/0 تسهیل بهايابی کاال و خدمات

 791/0 تسهیل ارزيابی عملکرد

 878/0 انتفاعیهای سازمان

 697/0 های اقتصادیگیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم

 764/0 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 777/0 کمک به پاسخگويی به ذينفعان

 653/0 تسهیل بهايابی کاال و خدمات

 817/0 تسهیل ارزيابی عملکرد

 های پژوهشمنبع: يافته

 5/0های مدل نهايی از حداقل مقدار قابل قبول ها و کلیه گويه(، بار عاملی سازه7بر اساس جدول شماره )
های توان به نتايج تجزيه و تحلیل دادهبزرگتر هستند. بنابراين مدل دارای روايی سازه مطلوبی بوده و می

 دهد. نامه را ارائه میهای پرسشای گويهتک نمونه( نتايج آزمون میانگین 8نامه اتکا نمود. جدول شماره )پرسش
 نامهای پرسش( نتايج آزمون میانگین تک نمونه8جدول )

 نوع سازمان
شماره 
 گويه

 بار عاملی
میانگین 
 مشاهدات

خطای 
 معیار

 معناداری tآماره 

های سازمان
 غیرانتفاعی

 000/0 373/19 075/0 462/4 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در  2

 000/0 764/19 072/0 418/4 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در  3

 000/0 348/18 078/0 440/4 کمک به پاسخگويی به ذينفعان 4

 000/0 591/18 079/0 462/4 تسهیل بهايابی کاال و خدمات 5

 000/0 279/18 082/0 495/4 تسهیل ارزيابی عملکرد 6

های سازمان
 انتفاعی

7 
های گیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم

 اقتصادی
385/4 078/0 803/17 000/0 

 000/0 347/26 060/0 593/4 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در  8

 000/0 126/19 079/0 506/4 کمک به پاسخگويی به ذينفعان 10

 000/0 245/19 075/0 451/4 تسهیل بهايابی کاال و خدمات 11

 000/0 719/18 079/0 473/4 تسهیل ارزيابی عملکرد 12

 های پژوهشمنبع: يافته

مربوط  tباشد. نتايج آماره می 3های هر گويه بزرگتر از دهد که میانگین امتیاز پاسخ( نشان می8جدول شماره )

باشد. می 96/1ها بزرگتر از مقدار بحرانی تمام گويه tدهد که آماره ای نشان میبه آزمون میانگین تک نمونه
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درصد  5تر از های مربوط به هر گويه تا سه رقم اعشار صفر و بسیار کوچکهمچنین مقدار معناداری آمار
که  رانيهای نیروهای مسلح ج.ا.ااطالعاتی حسابداری سازمانباشد. در نتیجه، از نظر خبرگان کلیه نیازهای می

گیرد. مدل ارائه يید قرار میأاند دارای نقش معنادار و بااهمیتی در مدل بوده و مدل مورد تدر مدل قرار گرفته
 (، پاسخ پژوهش حاضر به نخستین پرسش تحقیق است.8شده در جدول شماره )

 اطالعاتیبندی نیازهای . اولویت4-3

( 9رسد. جدول شماره )ها به روش آنتروپی شانون میبندی نیازهای اطالعاتی سازماندر انتها، نوبت به اولويت
 دهد.های غیرانتفاعی را ارائه میبندی نیازهای اطالعاتی مربوط به سازماننتايج اولويت

 های غیرانتفاعیسازمانبندی نیازهای اطالعاتی ( نتايج اولويت9جدول شماره )
 اولويت jE jD jW نیازهای اطالعاتی

 1 2279/0 0039/0 9961/0 عملکرد یابيارز لیتسه

 2 2130/0 0036/0 9964/0 کاال و خدمات یابيبها لیتسه

 3 2106/0 0036/0 9964/0 نفعانيبه ذ يیبه پاسخگو کمک

 4 1851/0 0031/0 9969/0 یداخل ینقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترلها

 5 1633/0 0028/0 9972/0 ایبندی و کنترل بودجهبودجهايفای نقش در 

 های پژوهشمنبع: يافته

های غیرانتفاعی تسهیل در ارزيابی عملکرد ترين نیاز اطالعاتی حسابداری سازمان(، مهم9طبق جدول شماره )
(، کمک به پاسخگويی به ذينفعان )با 2130/0( است. تسهیل بهايابی کاال و خدمات )با وزن 2279/0) با وزن 
های دوم تا چهارم سلسله ( در رتبه1851/0وزن ی داخلی )با کنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در ( و 2106/0وزن 

اند. در نهايت، ايفای نقش در کنترل بودجه آخرين های غیرانتفاعی قرار گرفتهمراتب نیازهای اطالعاتی سازمان
بندی ( نتايج اولويت10ها را از آن خود کرده است. جدول شماره )اولويت در میان نیازهای اطالعاتی اين سازمان

 دهد.های انتفاعی را ارائه میزهای اطالعاتی مربوط به سازماننیا
 های انتفاعیبندی نیازهای اطالعاتی سازمان( نتايج اولويت10جدول شماره )
 اولويت jE jD jW نیازهای اطالعاتی

 1 2313/0 0036/0 9964/0 کمک به پاسخگويی به ذينفعان

 2 2239/0 0035/0 9965/0 های اقتصادیگیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم

 3 2235/0 0034/0 9966/0 تسهیل ارزيابی عملکرد

 4 2031/0 0031/0 9969/0 تسهیل بهايابی کاال و خدمات

 5 1182/0 0018/0 9982/0 ی داخلیکنترلهاارتقا و بهبود نقش مؤثر در 

 های پژوهشمنبع: يافته

 2313/0( از آن حکايت دارد که کمک به پاسخگويی به ذينفعان با وزن 10نتايج ارائه شده در جدول شماره )
های انتفاعی نیروهای مسلح دارد. پس از آن، باالترين اولويت را در میان نیازهای اطالعاتی حسابداری سازمان

های انتفاعی ( دومین نیاز بااهمیت سازمان2239/0با وزن ) های اقتصادیگیریتهیه اطالعات مفید برای تصمیم
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نیروهای مسلح در بکارگیری يک سیستم اطالعاتی حسابداری است. تسهیل ارزيابی عملکرد و تسهیل بهايابی 
سومین و چهارمین نیاز اطالعاتی حسابداری اين  2031/0و  2235/0های کاال و خدمات به ترتیب با وزن

در آخرين اولويت در اين  1182/0ی داخلی با وزن اهمیت کنترلهاارتقا و بهبود ثر در نقش مؤها هستند. سازمان
 زمینه قرار دارد.

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
ران يهای نیروهای مسلح ج.ا.ابندی نیازهای اطالعاتی حسابداری سازمانپژوهش حاضر به شناسايی و اولويت
های ها، به ويژه سازمانترين نیازهای اطالعاتی حسابداری سازمانن مهمپرداخت. در ابتدا با مرور ادبیات پیشی

فعال در بخش عمومی و به طور اخص نیروهای مسلح، شناسايی گرديد. سپس ده مصاحبه با خبرگان صورت 
های نیروهای مسلح کشور در طراحی مدل نیازهای اطالعاتی حسابداری آنان گرفت تا شرايط بومی سازمان

ی ها با  شش نیاز اطالعاتگردد. مرور ادبیات و تحلیل مصاحبه به روش تحلیل تم نشان داد که سازمان لحاظ
مؤثر در ارتقا و بهبود  نقش»، «یاقتصاد یهایریگمیتصم یبرا دیاطالعات مف یهته»حسابداری مهم شامل 

، «فعاننيبه ذ يیبه پاسخگو کمک»، «ایو کنترل بودجه بندینقش در بودجه یفايا»، «یداخل یکنترلها
ها نشان روبرو هستند. همچنین ادبیات و مصاحبه« عملکرد یابيارز لیتسه»و « کاال و خدمات یابيبها لیتسه»

های انتفاعی و غیرانتفاعی تمايز قائل شد. در ادامه، مدل در قالب دادند که بايد در نیازهای اطالعاتی سازمان
ائه گرديد تا به صورت پیمايشی مورد آزمون قرار گیرد. نتايج نشان داد که هر يک يک پرسشنامه به خبرگان ار

نیاز اطالعاتی مهم هستند که انتظار دارند سیستم اطالعاتی حسابداری بتواند آنها را  5ها دارای از انواع سازمان
ه پرسش گويی بپاسخرفع نمايد. اين نتايج پاسخ کسب شده برای پرسش نخست پژوهش بود. در انتها و در 

اعی و های انتفدوم پژوهش، نیازهای اطالعاتی شناسايی شده به روش آنتروپی شانون و به تفکیک سازمان
بنای های پیشین و پیشنهادات بر مها، مقايسۀ آنان با پژوهشبندی گرديدند. در ادامه يافتهغیرانتفاعی اولويت

 گردد.نتفاعی به طور مجزا مطرح میهای غیرانتفاعی و اها برای سازمانيافته

دهد که تسهیل ارزيابی عملکرد دارای نقش معناداری ها نشان میيافته :های غیرانتفاعینتايج پیرامون سازمان

های نیروهای مسلح است. اين مورد بیشترين اولويت در میان نیازهای در میان نیازهای اطالعاتی سازمان
طالعاتی های اهای غیرانتفاعی نیازمند سیستمغیرانتفاعی را داشت. بنابراين سازمانهای اطالعاتی در سازمان

حسابداری هستند که بتواند ارزيابی عملکرد را تسهیل نمايد. اين يافته با نظرات مطالعات پیشین مانند آنتال 
( مطابقت داشته و از 2019( و گزارش ارزيابی عملکرد وزارت دفاع بريتانیا )2010(، فونل و جواستیا  )2005)

اندازهای متفاوت مالی، اقتصادی، اجتماعی و ساير نقش سیستم اطالعاتی حسابداری در ارزيابی عملکرد از چشم
ان کنندگهای غیرانتفاعی نیروهای مسلح و عرضهنمايد. بر اين اساس به سازمانابعاد مرتبط حمايت می

بداری های اطالعاتی حساود در زمان طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستمشهای اطالعاتی آنها پیشنهاد میسیستم
های سیستم در تسهیل ارزيابی عملکرد دقت نمايند. ديگر يافته پژوهش معنادار بودن نقش نیاز به توانمندی

. داطالعاتی مربوط به بهايابی کاال و خدمات و تسهیل در رفع اين نیاز توسط سیستم اطالعاتی حسابداری بو
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های غیرانتفاعی اولويت دوم را در میان نیازهای اطالعاتی داشت. اين يافته با مطالعات و اين مورد در سازمان
( 2019و  2015( و گزارش ساالنه وزارت دفاع ملی تايوان )2010های پیشین مانند فونل و چواستیا  )گزارش

اطالعاتی  هایکنندگان سیستمنیروهای مسلح و عرضههای غیرانتفاعی همخوانی دارد. بر اين اساس، به سازمان
های های اطالعاتی حسابداری به فراخور فعالیتشود که در زمان طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستمتوصیه می
 های سیستم اطالعاتی حسابداری در تسهیل بهايابی کاال و خدمات دقت نمايند.ها به توانايیسازمان

های نیروهای مسلح از گويی در قبال ذينفعان از ديگر انتظاراتی است که سازماناسخکمک به ايفای پ
فاعی های غیرانتبندی نشان داد که اين مورد در سازمانهای اطالعاتی حسابداری دارند. نتايج اولويتسیستم

IFAC (2008 )( و 1993) GASBای مانند های حرفهدر اولويت سوم قرار دارد. اين يافته با تاکید انجمن
ا به نیروهای هکنندگان سیستمها و عرضهبر توانمندی سیستم حسابداری در اين زمینه تطابق دارد. به سازمان

های های اطالعاتی حسابداری خود به قابلیتشود که حتما در طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستممسلح توصیه می
ندگان های متعدد ذينفعان مانند شهروندان و نمايگويی در قبال گروهلیت پاسخها در کمک به ايفای مسئوسیستم

ود های مرتبط عنايت داشته باشند. نیاز به ارتقا و بهبکنندگان منابع، دولت و ساير گروه تأمینآنان، کارکنان، 
يید أبه ت تی حسابداریکنترل داخلی ديگر نیاز اطالعاتی مهمی بود که نیاز به رفع آن از طريق سیستم اطالعا

های غیرانتفاعی اولويت چهارم را در میان نیازهای اطالعاتی داشت. پژوهش حاضر رسید. اين نیاز در سازمان
های نیروهای مسلح تر رفع اين نیاز در سازمانتوان نقش معنادار و در عین حال کم اهمیتبر اين اساس، می
طالعات های داخلی با  می اطالعاتی حسابداری در بهبود و ارتقای کنترلهاکید بر نقش سیستمأرا متوجه شد. ت

ای انتظار بندی و کنترل بودجه( مطابقت دارد. ايفای نقش در بودجه2012پیشین مانند رامنی و همکاران )
 میانهای اطالعاتی حسابداری خود دارند. اين مورد در های غیرانتفاعی از سیستمديگری است که سازمان
های غیرانتفاعی دارای اولويت پنجم بود. در مقابل، اين نیاز اطالعاتی در میان نیازهای اطالعاتی سازمان
ودجه های غیرانتفاعی به بهای انتفاعی حضور ندارد. اين يافته با وابستگی سازماننیازهای اطالعاتی سازمان

وت و اتکای بسیار کمتر به بودجه ساالنه همخوانی های انتفاعی در تولید ثرعمومی ساالنه و قدرت سازمان
( و گزارش ساالنه 2010های پیشین مانند فونل و چواستیا  )دارد. همچنین اين يافته با مطالعات و گزارش

کنندگان های غیرانتفاعی و عرضه( مطابق است. بر همین اساس به سازمان2015وزارت دفاع ملی تايوان )
های ها و يا ارزيابی و انتخاب از میان سیستمشود در زمان طراحی سیستمی آنها توصیه میهای اطالعاتسیستم

 بندی و کنترل بر بودجه دقت نمايند.موجود به توانمندی سیستم در بهبود فرايند بودجه

ی در قبال گويپاسخهای پژوهش از آن حکايت دارد که کمک به ايفای يافته های انتفاعی:نتايج پیرامون سازمان
های ذينفعان نخستین اولويت در میان نقش سیستم اطالعاتی حسابداری در رفع نیازهای اطالعاتی سازمان

انتفاعی نیروهای مسلح است. اين مورد اهمیت بسیار باالی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در ايفای 
 GASBد ای ماننهای حرفهکید انجمنأرا نشان داده و با تها در قبال ذينفعان خود گويی سازمانمسئولیت پاسخ

اعی های انتف( بر توانمندی سیستم حسابداری در اين زمینه همخوانی دارد. به سازمان2008) IFAC( و 1993)
های شود که حتما در طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستمها به نیروهای مسلح توصیه میکنندگان سیستمو عرضه
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ينفعانی گويی در قبال ذلیت پاسخئوها در کمک به ايفای مسهای سیستمطالعاتی حسابداری خود به قابلیتا
بط عنايت های مرتمحیطی و ساير گروههای زيستکنندگان منابع، مشتريان، دولت، گونه تأمینمانند کارکنان، 
 داشته باشند.   
گیریاطالعات مفید برای تصمیم سابداری را به عنوان منبعی ازهای انتفاعی سیستم حسازمان ها،طبق يافته

فاعی است های انتگیری دومین نیاز بااهمیت سازماندانند. نیاز به اطالعات مفید برای تصمیممی های اقتصادی
( بر محوری بودن نقش حسابداری در رفع 2008) IFACای مانند های حرفهکه اين امر با تاکید انجمن

های اقتصادی همخوانی دارد. با اين حال، اين نیاز در مرحله آزمون گیرینیازهای اطالعاتی مربوط به تصمیم
تواند ريشه در ماهیت های غیرانتفاعی کنار گذاشته شد. اين موضوع میمدل از سلسله نیازهای سازمان

های های زيربنايی و نه زمینهگذاریيا سرمايه امنیت و تأمینهايی مانند ها در زمینههای اين سازمانفعالیت
شود می های اطالعاتی توصیهکنندگان سیستمهای انتفاعی و عرضهاقتصادی داشته باشد. در مجموع، به سازمان
 آوری، پردازش و گزارشگریهای حسابداری به توانمندی آنها جهت جمعکه در طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستم

 های اقتصادی سازمان توجه نمايند.گیریات مفید برای تصمیماطالع
های انتفاعی اولويت سوم را کسب نموده است که اين يافته تسهیل ارزيابی عملکرد در میان نیازهای سازمان

( همخوانی و از نقش بااهمیت سیستم 2010( و فونل و چواستیا  )2008با مطالعات پیشین مانند دمسکی )
های انتفاعی نیروهای مسلح و حسابداری در رفع اين نیاز حکايت دارد. بنابراين به سازمان اطالعاتی
های شود در زمان طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستمهای اطالعاتی آنها پیشنهاد میکنندگان سیستمعرضه

ی کاال و ند. تسهیل بهايابهای سیستم در تسهیل ارزيابی عملکرد دقت نماياطالعاتی حسابداری به توانمندی
های انتفاعی نیروهای مسلح  داشت. اين يافته با خدمات چهارمین اولويت را در رفع نیازهای اطالعاتی سازمان

( همخوانی دارد. بر 2012( و رامنی و همکاران )2010های پیشین مانند فونل و چواستیا  )مطالعات و گزارش
شود که های اطالعاتی توصیه میکنندگان سیستمیروهای مسلح و عرضهنهای انتفاعی اين اساس، به سازمان

داری های سیستم اطالعاتی حسابهای اطالعاتی حسابداری به توانايیدر زمان طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستم
ر میان د در تسهیل بهايابی کاال و خدمات توجه کنند.  نیاز به ارتقا و بهبود کنترل داخلی پنجمین اولويت

کايت تر آن حاهمیتهای انتفاعی بود که اين يافته از نقش معنادار و در عین حال کمنیازهای اطالعاتی سازمان
پیشین  های داخلی با  مطالعاتهای اطالعاتی حسابداری در بهبود و ارتقای کنترلکید بر نقش سیستمأداشت. ت

کنندگان های انتفاعی و عرضهها به سازماناساس يافته ( مطابقت دارد. بر2012مانند رامنی و همکاران )
و  های اطالعاتی حسابداری در زمینه بهبودهای سیستمشود به توانمندیهای اطالعاتی آنها توصیه میسیستم

 ها دقت نمايند.های داخلی در زمان طراحی، ارزيابی و انتخاب سیستمارتقای کنترل
های خود است و پژوهش حاضر نیز از اين قاعده مستثنی نیست. مهمترين تهر پژوهش دارای محدودي

محدوديت پژوهش حاضر لحاظ ننمودن روابط احتمالی میان نیازهای اطالعاتی است. پژوهش حاضر انواع 
 بندی نموده است. با اين حال، امکان دارد کهنیازهای اطالعاتی را به عنوان مفاهیمی مجزا شناسايی و اولويت

برخی نیازها دارای روابط علی بوده و رفع برخی منجر به رفع کلی يا جزئی برخی نیازهای ديگر شود. از آنجايی 
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که امکان تبیین روابط علی احتمالی میان نیازهای اطالعاتی موضوع اين پژوهش نبوده و کنترل آن هم برای 
 ه است.پوشی شدپژوهشگران امکان نداشت، از پیامدهای احتمالی آن چشم
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 منابع و مأخذ 

 منابع فارسی

 ( 1378باباجانی، جعفر .) ارزيابی ظرفیت مسئولیت پاسخگويی نظام حسابداری و گزارشگری مالی
 ، ايران.دانشگاه عالمه طباطبائی، رساله دکتری حسابداریدولت جمهوری اسالمی ايران. 

 ( .1388باباجانی، جعفر .) .تهران: انتشارات دانشگاه عالمه حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
 . طباطبائی

 مدد، مصطفی؛ صاره راز، علی؛ موسوی، ور، عزيز؛ علیباباجانی، جعفر؛ پورزندی، حسین محمد؛ عالی
پژوهشی در مبانی نظری (. 1388سیدمصطفی؛ غفاری، اسماعیل؛ اسالمی، جواد و آخوندی، فريدون )

لد اول: مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی ها )جحسابداری و گزارشگری مالی شهرداری
 ريزی شهر تهران.تهران: مرکز  مطالعات و برنامه ها(.شهرداری

 ( شناسايی استفاده کنندگان گزارش1391باباجانی، جعفر  و چهارده چريکی، معصومه .) های مالی
های پژوهشهای مالی، مجله رششهرداری، نیازهای اطالعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزا

 .18-1، ص 4، شماره 4 دوره، حسابداری مالی

 بندی های مورد استفاده در رتبهبندی شاخصاولويت(. 1395، اسحاق و خاکستری، مرضیه )بختیاری
های نوين در المللی پژوهشپنجمین کنفرانس بین. ها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانونبانک

 ، سن پترزبورگ، روسیه.مديريت، اقتصاد و حسابداری

 افزار سازی معادالت ساختاری با نرممدل(. 1392، علی و رضازاده، آرش )داوریPLS سازمان .
 .1392انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول: 

 مديريت: شناسی پژوهش کمّی در روش(. 1394الوانی، سید مهدی و آذر، عادل ) ؛فرد، حسن دانايی
 . 1394. صفّار، چاپ دهم: پايیز رويکردی جامع

 ( تأثیر معیارهای حسابداری 1398رياضی، مهدی؛ فتحی، صمدی؛ اورادی، جواد و شکوه، احمدعلی .)
اسان های استان خروری سرمايه انسانی در نیروهای مسلح )مورد مطالعه يگانسرمايه انسانی بر بهره

 .77-55، ص 14، شماره 4 دوره، فصلنامه اقتصاد دفاعرضوی(، 

 160 نشريه ، حسابداری استانداردهای .(1386)حسابرسی  سازمان. 

 آدرس قابل دسترسی در استانداردهای حسابداری بخش عمومی.(. 1394) سازمان حسابرسی :
https://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardView.aspx?Id=3  

 (. بررسی اهمیت 1393باقرپور والشانی، محمدعلی و موسوی بايگی، سید ناصر ) ؛، محمد جوادساعی
دو فصلنامه اقتصاد بندی شرکتها. بینی سود و رتبهاستفاده از اطالعات تجديد ارائه شده در پیش

 .210-175ص ، 8 ه، شمار21 دوره ،پولی، مالی

 ( امکان1399عمادی، کیارش و حجتی فرد، حامی .)ريزی عملیاتی در سازی بودجهسنجی پیاده
 .104-75، ص 15، شماره 5 دوره، فصلنامه اقتصاد دفاعوری، نیروهای مسلح با رويکرد ارتقای بهره

https://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardView.aspx?Id=3
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 برای سنجش محیط اطالعاتی (. تبیین مدلی 1396، حسین و رضائی پیته نوئی، ياسر )فخاری
 .147-121، ص33 هشمار، 9 دوره، فصلنامه حسابداری مالی ، شرکت

 ( تطابق توانمندی سیستم1391قائمی، محمدحسین؛ کامیاب نوروزی، رضا و معصومی، جواد .) های
 دوره ،دانش حسابرسیها، اطالعاتی حسابداری با نیازهای اطالعاتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت

 .61-48، ص 46، شماره 12

 تهران: انتشارات مهر و ماه نو.گیریهای تصمیمتکنیک(. 1387، احمد )ماکويی ، 

 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری (. بیان نیاز اطالعاتی، 1387زاده، محمد )محبوب، سیامک و حسن
 .111-90، ص 89شماره ، 15دوره ، و سازماندهی اطالعات

  (. تدوين و تبیین مدل توسعه حسابداری مديريت 1392ابراهیمی کردلر، علی )مقدس پور، هنگامه و
 .106-73، ص 10ه ، شمار3 دوره دانش حسابداری و حسابرسی مديريت،، در ايران

 تحلیل های آماری با استفاده از (، 1390، منصور و فعّال قیومی، علی )مؤمنیSPSSلف، تهران.ؤ، م 
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Identifying and Ranking the Informational 

Requirements of the Iranian Armed Forces’ 

Accounting Organizations 

Seyed Mohamad Mirmohamadi Shektaei1 

Mehdi Nikravesh*2 

Abstract 

The Identification and ranking of the informational requirements of an accounting 

organization provides the first step towards decreasing the probability of acting 

on irrelevant or erroneous information, and thus, improving the performance and 

avoiding risks such as financial loss or time-wastage. Despite the importance of 

this matter, thus far there has been no comprehensive study of the informational 

requirements of the Iranian armed forces’ accounting organizations which form 

a significant subset of the Iranian public sector. As such, the aim of this study is 

to identify and rank the informational requirements of such organizations. For 

this purpose, modus operandi of this study consisted of reviewing the relevant 

literature on the matter and conducting interviews with 10 experts in this field. 

After analyzing the data via thematic analysis method, a survey was developed 

and subsequently filled by 91 respondents. The statistical findings point towards 

the importance of five accounting information requirements for both for-profit 

and not-for-profit organizations. Finally, the findings were ranked via the 

Shannon entropy method. "Facilitating the performance evaluations", "improving 

accountability towards stakeholders" have the highest priority, whilst "the role of 

accounting system in budgeting" and "implementing and improving internal 

controls have the lowest priority, respectively. These findings could be utilized 

by relevant organizations and information systems suppliers, for the design, 

evaluation, selection, and implementation accounting information systems.  

Keywords: information needs, military organizations, accounting information 

systems. 
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