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Abstract
With the increasing volume of information release as well as the speed to
respond to the various needs of the market, it is necessary to utilize tools that
can replace humans to analyze, predict and decide. One of the most effective
tools in the decision making process is business intelligence. Business
intelligence has been adopted as a tool for effective design and management
to support intelligent decision-making in organizations that do not use a
powerful modern reporting tool in face of many problems like diffuse and
voluminous data, slow reporting, reporting at middle managing level and
inability to provide analytical and multidimensional reports. Financial data
can be useful only when they are of high quality, i.e. having dependability and
relevance. Business intelligence is both time and cost-saving because of the
structure it creates in the organization and helps the business to provide
reliable and relevant information by solving the above problems. For this
purpose, the necessary data was collected from the Iranian society of certified
accountants and was measured with structural equation method. The review
showed the business intelligence indicators like integrity, informative
capacity, communication and inference, business analysis, technical analysis,
research analysis, warning systems and effective decision-making system are
suitable for measuring quality specifications of financial information that have
both relevance and dependability and show acceptable functionality. The
study also shows that business intelligence can overcome 87% of financial
information constraints and add to its quality.
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چکيده
با گسترش و افزایش حجم تولید اطالعات و تنوع نیازهای استفادهکنندگان الزم است از ابزار توانمندی استفاده
شود تا بهجای انسان بررسی ،تحلیل ،پیشبینی و سپس تصمیمگیری نماید .یکی از این ابزارهای کارآمد در
فرایند تصمیمگیری هوش تجاری است که در راستای پشتیبانی از تصمیمگیریهای هوشمندانه است.
عدماستفاده از ابزارهای نوین گزارشدهی در سازمانها موجب بروز مشکالت عدیدهای میشود که ازجمله
آنها :متفرق و حجیم بودن دادهها ،کندی در تهیه گزارشات ،گزارشدهی در سطح مدیران میانی ،ناتوانی در
تهیه گزارشات تحلیلی و چند بُعدی است .اطالعات مالی زمانی میتواند برای تصمیمگیری استفادهکنندگان
مفید باشد که دارای کیفیت باشند ،یعنی همزمان دارای ویژگی قابلاتکاء و مربوط بودن باشند .اما آنچه
موردتوجه است کاهش کیفیت گزارشات مالی بهدلیل تضاد بین ویژگی قابلاتکاء و مربوط بودن اطالعات
است .بر این اساس مسأله پژوهش حاضر این است که آیا هوش تجاری میتواند تضاد بین ویژگیهای کیفی
اطالعات مالی را برطرف نماید و بر کیفیت آن بیفزاید؟ بدینمنظور اطالعاتی که در مورد ارتباط بین ویژگیهای
کیفی اطالعات مالی و شاخصهای مربوط به هوش تجاری بوده از جامعه حسابداران رسمی ایران جمعآوری
و به روش معادالت ساختاری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بررسی نشان داد شاخصهای هوش تجاری
که شامل یکپارچگی ،اطالعرسانی ،ارتباطات و استنتاج ،تحلیل تجاری ،تحلیل فنی ،تحلیل تحقیقی ،سیستمهای
هشداردهنده و تصمیمگیری اثربخش است برای اندازهگیری شاخصهای مربوط به ویژگیهای کیفی اطالعات
مالی که شامل مربوط بودن و قابلاتکاء بودن میباشند مناسب هستند و از بار عاملی مورد قبولی برخوردارند.
یافتهها بیانگر این است که ،هوش تجاری میتواند  78درصد از محدودیتهای اطالعات مالی را برطرف
نموده و بر کیفیت آن بیفزاید.
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هوش تجاری؛ محدودیت اطالعات مالی؛ قابلاتکاء بودن و مربوط بودن اطالعات مالی؛ استفادهکنندگان
اطالعات.
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مقدمه

همزمان با ورود تکنولوژیهای نوین در عصر حاضر سازمانها نیز تغییر نمودهاند .گذشته
از این ،اولویتها و سیستمهای ارزشی محیط نیز در حال تغییر هستند و واحدها ناگزیرند
خود را با این تغییرات تطبیق بدهند .دو نیروی محرك و مؤثر اصلی ،در واحدهای تجاری
امروزی تغییرات سریع و رقابتهای جهانی هستند ،سازمانهایی که نتوانند خود را با این
دو هماهنگ نمایند در بلندمدت نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند .بنابراین واحدها
برای فعالیت در شرایط پویا ملزم به استفاده از سیستم اطالعات مالی هستند
( .)Efkirin, 2014, p. 16چنانچه سیستم اطالعرسانی از این توسعه و پیشرفت عقب
بیفتد ،قادر به رقابت و ادامه فعالیت در محیط تجاری فعال و پویا نخواهد بود .بر این
اساس سازمانها و سیستمهای اطالعرسانی (ازجمله سیستم حسابداری) باید خود
را با تغییرات پیرامون هماهنگ نموده تا بتوانند در این محیط فعالیت نمایند
( .)Karamatova, 2017, pp. 1-54همچنین با توجه به اینکه در قرن حاضر اطالعات و
دانش به ثروت اصلی سازمانها تبدیلشده است ،واحدهای تجاری و تولیدی برای کسب
مزیت رقابتی به دنبال استفاده هرچه بیشتر از این ثروت در تصمیمات مهم میباشند ،با
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات تمامی ارکان کسبوکار تبدیل به مخزن
نوینی برای دادههای سازمان بهمنظور تجزیهوتحلیل و تصمیمگیری شده است
( .)Lodhia & Lymer, 2003, pp. 715-737هوش تجاری عالوهبر کاربردهایی که در
زمینههای مختلف دارد ،میتواند در حسابداری و امورمالی بهخوبی مورداستفاده قرار گیرد.

محققان حسابداری ،تکنولوژیها و تکنیکهای هوش تجاری را با موفقیتهایی چند،
برای کارهای خاصی در گزارشگری و تحلیل مالی و حسابرسی و اطمینان بخشی و در
موارد دیگر بهکاربردهاند ( .)Lan, 2004, pp. 567-581زیرا با افزایش حجم تولید
اطالعات و همچنین سرعت پاسخگویی به نیازهای سیال بازار الزم است از ابزاری استفاده
شود تا بتواند بهجای انسان بررسی ،تحلیل ،پیشبینی و سپس تصمیمگیری نماید .هوش
تجاری بهعنوان ابزاری بهمنظور مدیریت اثربخش در چرخه عمر سیستم در راستای
پشتیبانی از تصمیمگیریهای هوشمندانه موردپذیرش قرارگرفته است (روحانی و
حمیدی ،5931 ،ص .)652 .استفاده از این ابزار در حسابداری دارای مزایایی از قبیل
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مدیریت از راه دور ،انجام کار در مکانهای مختلف ،دسترسی به اطالعات روز ،افزایش
سرعت و دقت ،کاهش مخازن فیزیکی اطالعات ،رفع برخی از فسادهای اداری،
ایجاد کار تماموقت ،کاهش هزینهها و انجام کار گروهی بهطور همزمان گردیده است
(.)Khallaf, 2012, pp. 109-121
هرقدر توزیع اطالعات و اطالعرسانی در جوامع بیشتر باشد ،امکان تصمیمگیری
آگاهانه و پاسخگوی ی بخش خصوصی و دولتی در مورد نحوه تحصیل و مصرف منابع
بیشتر و امکان تخلف کمتر میشود و از طرف دیگر به همان میزان واحدهای تجاری در
ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به دیگران موفقتر عمل خواهند نمود (عباسزاده،
فدائی ،مفتونیان و بابائی کالریجانی ،5932،ص .)62 .وظیفه حسابداری تهیه گزارشات
مالی باکیفیت بهمنظور تصمیمگیری مناسب اقتصادی است ،اما با توجه به اطالعرسانی
توسط سیستم اطالعات مالی همچنان شاهد افزایش تخلفات مالی و تصمیمات نادرست
اقتصادی میباشیم .در وقوع رویدادهای فوق ممکن است یک عامل یا عوامل مختلفی
(مانند نوع حاکمیت شرکتی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیستمهای کنترلی،
مدیریت واحد تجاری یا سیستم اطالعرسانی) دخیل باشد ،بنابراین این موضوع موجب
شد تا کیفیت یا ویژگیهای کیفی اطالعات مالی موردبررسی قرار گیرد.
نوآوریهای این دو دهه اخیر همگی به نحوی سعی در تأمین نیازهای متنوع
استفادهکنندگان از اطالعات مالی در جهت گزارشگری و اطالعرسانی تأثیر بهسزائی داشته
و آن را از شکل سنتی به سمت گزارشگری بالدرنگ سوق داده است .زمانیکه
گزارشگری به سمت بالدرنگ بودن حرکت میکند ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
نظارتکنندگان جهت تصمیمگیری از حرفه حسابداری انتظار توسعه خدمات موجود را
دارند .تحقیقات نشان داده است استفاده از هوش تجاری باعث افزایش بیش از 15درصد
صرفهجویی در زمان ،ثبت واقعیتها ،بهبود برنامهها و استراتژیها ،بهبود در تصمیمگیری
و کارآیی در پردازش اطالعات گردیده است .حسابداری مالی عالوهبر آنکه رویکرد آن
گذشتهنگر میباشد ،زمانبر و پرهزینه و پرزحمت است .بر این اساس اطالعاتی که ارائه
مینماید مربوط به دوره گذشته بوده و این ناشی از رعایت مجموع قواعدی است که
برای تهیه اطالعات قابل اتکاء و مربوط (رویکرد گذشتهنگر و آیندهنگر در اطالعرسانی)
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در نظر گرفتهشده است ،که رعایت این ویژگیها باعث محدودیت و تضاد بین آنها
میشود .بنابراین الزم است بهمنظور ایجاد توازن و مصالحه بین این خصوصیات ،از برخی
ویژگیهای کیفی اطالعات مالی کاست تا بتوان بین آنها تعادل ایجاد نمود .درنتیجه اتکای
مدیریت و سهامداران بر اطالعات مالی تاریخ گذشته منجربه تصمیمگیریهای نامطلوب
میشود و بر همین اساس هرروز شاهد تخلفات و تقلبات مالی میباشیم و این میتواند
بیانگر ناکارآمدی روش اطالعرسانی فعلی باشد .بنابراین سؤال اساسی که موجب طرح
این تحقیق شد این است آیا میتوان محدودیت و تضاد خصوصیات کیفی تهیه اطالعات
مالی را با بهکارگیری سیستم هوش تجاری برطرف نمود؟ بهعبارتدیگر آیا بین
به کارگیری هوش تجاری یا ابزارهای آن در سیستم اطالعات مالی و کاهش محدودیت
تهیه اطالعات مالی باکیفیت رابطه وجود دارد؟
بههمین منظور به مطالعه و بررسی نظرات خبرگان و اهلفن در مورد بهکارگیری از
ابزار نوین (هوش تجاری) در سیستم گزارشدهی جهت تهیه اطالعات مالی باکیفیت و
مناسب پرداخته شد .زیرا به کمک اصول و رویههای علمی میتوان شناخت قابلقبولی
از اثربخشی ابزارهای گزارشگری بهدست آورد تا در جهت اعتالی سیستم گزارشدهی
و کیفیت اطالعات مالی اقدام نمود.
 .9پيشينه پژوهش

مطالعات و پژوهشهای نظری متعددی در خصوص بهکارگیری هوش تجاری در نهادها،
سازمانها ،واحدهای تولیدی و مالی و سرمایهگذاری انجامشده است ،مانند :کاربرد هوش
تجاری در مدیریت دارایی و بدهی ،شفافیت گزارشات مالی ،تأثیر فناوری اطالعات بر
کیفیت گزارشگری مالی ،سرعت در گزارشدهی ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت
عملکرد ،مدیریت ریسک و بازرسی و کشف تقلبات ،نقش رهبری حسابداری در اهداف
استراتژیک واحد تجاری ،ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با سیستم حسابداری و
عملکرد سازمان ،هوش تجاری و بازاریابی ،بهکارگیری هوش تجاری در واحدهای
تجاری غیرمالی و سازمانها و بانکها .هریک از تحقیقات انجامشده به جنبه خاصی از
ویژگیهای سیستم اطالعات مالی پرداخته است ،که نتایج بیانگر تأثیر مهم آنها بر سیستم
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گزارشدهی است .اما تحقیقی در مورد تأثیر هوش تجاری بر مجموع ویژگیهای کیفی
اطالعات مالی انجامنشده باشد یافت نشد .آنچه که موردتوجه بوده این است که هریک
از تحقیقات انجامشده بهنوعی به یکی از ویژگیهای کیفی اطالعات مالی که در این
تحقیق انجامشده است مربوط میشود .بهعبارتدیگر ارتباط این تحقیق با تحقیقات
انجامشده از طریق هریک از ویژگیهای کیفی اطالعات مالی است .برخی از پژوهشهای
که در مورد گزارشگری و سیستمهای اطالعرسانی انجامشده بهشرح ذیل ارائه میگردد:
ودیعی نوقابی ،مرادی و عیساوی ( )5932به پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر فناوری
اطالعات برشفافیت اطالعات گزارشات مالی در بانکهای خصوصی عراق» پرداختهاند.
یافتههای تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات بر سرعت ،دقت ،صحت ،جامعیت و به
هنگام بودن انتشار اطالعات مالی در بانکهای خصوصی عراق تأثیر دارد.
نودهی ،صفاری و ابوطالبیان ( )5936در مقالهای با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات بر
ویژگی های کیفی اطالعات مالی و گزارشگری مالی دیجیتالی در بورس اوراق بهادار
تهران» ،به مطالعه تأثیر فناوری اطالعات بر ویژگیهای کیفی اطالعات مالی و گزارشگری
مالی دیجیتال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند و نتیجه گرفتند که دسترسی به
اطالعات حسابداری در گزارشگری مالی تحتوب بهدلیل همگانی بودن اینترنت آسانتر
از گزارشگری مالی سنتی است و بهدلیل دسترسی آسان به اطالعات هزینه و زمان
دسترسی به اطالعات در این نوع گزارشگری به میزان قابلمالحظهای کاهش مییابد.
رهنمایرودپشتی ،نیکومرام و محمودی ( )5936در مقالهای با عنوان «سنجش تأثیر
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنیبر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد
مالی واحدهای اقتصادی» ،به بررسی سنجش تأثیر سیستم اطالعات حسابداری مدیریت
مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی پرداختند
نتایج نشان داد بین سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنیبر پشتیبانی تصمیم و هوش
تجاری در سطوح مختلف با متغیّرهای عملکرد ارتباط معنیداری وجود دارد.
محقر ،حسینی و منشی ( )5978در مقالهای با عنوان «کاربرد هوش تجاری بهعنوان
یک تکنولوژی اطالعات استراتژیک در بانکداری؛ بازرسی و کشف تقلب» ،به کاربرد
هوش تجاری بهعنوان یک تکنولوژی اطالعات استراتژیک در بانکداری (بازرسی و کشف
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تقلب) پرداختهاند .نتایج حاصل بیانگر تأثیر هوش تجاری در بانکداری برای بازرسی و
کشف تقلب است.
اعتمادی ،الهی و حسنآقائی ( )5971در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر فناوری
اطالعات بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری» ،به بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر
ویژگیهای کیفی اطالعات مالی بهمنظور تعیین تأثیر فناوری اطالعات بر ویژگیهای کیفی
اطالعات حسابداری پرداختهاند ،نتایج نشان داد فناوری اطالعات باعث افزایش مربوط
بودن اطالعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن میشود و قابلیت مقایسه را به میزان
کم افزایش میدهد.
سکیراکا و بریشا )6557( 5به پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر
سیستم اطالعات حسابداری کوزوو» پرداختهاند .نتایج بررسی نشان داد فناوری اطالعات
موجب کاهش زمان تهیه گزارش و ارائه آن به مدیریت و افزایش عملکرد شده و باعث
افزایش دقت و سرعت در تهیه گزارش برای استفادهکنندگان خارجی میشود.
لو ،منگ و کای )6557( 6به پژوهشی با عنوان «تأثیر هوش مصنوعی در توسعه
حسابداری» پرداختهاند .نتایج نشان داد هوش مصنوعی عالوهبر اینکه موجب توسعه
حسابداری میشود برای مشکالت حسابداری راهحل و پیشنهادات مناسب ارائه مینماید.
سوتون ،هولت و آرنولد )6552( 9به پژوهشی با عنوان «بررسی هوش مصنوعی در
حسابداری» پرداختهاند .یافتههای تحقیق نشان داد هوش مصنوعی موجب گسترش دامنه
فعالیت حسابداری و نقش رهبری حسابداری در اهداف استراتژیک واحد تجاری گردیده
است.
ونگ و ونکاترامان )6551( 6به پژوهشی با عنوان «بررسی کشف تقلبات مالی با
استفاده از هوش تجاری» پرداختهاند .نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر کارآیی شناسایی
تخلفات مالی با استفاده از هوش تجاری است.
جاکلیک ،کولهو و پاپویچ )6555( 1به پژوهشی با عنوان «بهبود کیفیت اطالعات با
استفاده از هوش تجاری بهعنوان ابزار اندازهگیری» پرداختهاند .یافتههای پژوهش بیانگر
تأثیر مثبت هوش تجاری بر کیفیت اطالعات و کیفیت محتوا و رسانه است.
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آزادیور ،ترونگ و جیآو )6553( 2به پژوهشی با عنوان «استفاده از تکنیکهای
بهینهسازی توسط هوش تجاری در تصمیمگیری اثربخش» پرداختهاند .نتایج تحقیق بیانگر
ارتباط مثبت و معنیدار بین استفاده از فناوری اطالعات با تصمیمگیری اثربخش در
سازمان است.
8

زائوشن ،زتی و ونگوی ( )6553به پژوهشی با عنوان «بررسی فرایند استدالل مبتنیبر
دانش پیشرو و پسرو براساس ارتباطات و استنتاج با استفاده از هوش تجاری» پرداختهاند.
این بررسی نشان داد استفاده از هوش تجاری موجب افزایش دقت و سرعت در فرایند
استدالل در تهیه گزارش برای استفادهکنندگان خارجی میشود.
لودیا و لیمر )6559( 7در پژوهشی با عنوان «گزارشگری مالی اینترنتی در استرالیا»
بهصورت اکتشافی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات پرداختند .آنها دریافتند مهمترین
دالیل عدماستفاده شرکتها از پتانسیل کامل اینترنت برای گزارشگری مالی اکتشافی و
تمایل کم آنها ،عدمقابلیت اعتماد و کمی مهارتهای فناوری اطالعات است.
 .7چارچوب نظري تحقيق

سیستم اطالعات حسابداری و کیفیت گزارشگری بهمنظور پاسخگویی به نیاز تمامی
استفادهکنندگان طراحیشده است .بنابراین الزم است گزارشات مالی دارای کیفیت و
شرایطی باشد تا استفادهکنندگان بتوانند به آن اتکاء نموده و برمبنای آن تصمیمگیری
نمایند .بر این اساس در یک تقسیمبندی کلی میتوان این نیازها را به دو دسته تقسیم
نمود :الف) افرادی که خواهان گزارشات مالی قابل اتکاء هستند ،ب) افرادی که خواهان
گزارشهای مربوط هستند (خدارحمی و حسینی ،5936 ،ص .)78 .نیاز این دو دسته
موجب گردیده تا دو رویکرد در گزارشگری حسابداری بهوجود آید ،رویکرد قابل اتکاء
بودن و رویکرد مربوط بودن گزارشات مالی .بر این اساس کیفیت از منظر آنهایی که
خواستار اطالعات قابل اتکاء میباشند یعنی قابلیت اثبات اطالعات گزارششده
(گذشتهنگر) و کیفیت از نگاه افرادی که خواستار اطالعات بهمنظور تصمیمگیری بهموقع
میباشند؛ یعنی تهیه اطالعات براساس ارزش جاری (رویکرد آیندهنگر) .اما کیفیت
اطالعات مالی ازنظر استانداردهای بینالمللی و ازجمله استانداردهای ایران یعنی رعایت
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همزمان ویژگیهای قابل اتکاء بودن اطالعات و مربوط بودن آن است .رعایت همزمان
برخی از ویژگیهای قابل اتکاء و مربوط بودن همراه با محدودیتهایی است که این
محدودیتها بهوسیله سیستم حسابداری سنتی مرتفع نمیگردد .بهطور مثال بین به هنگام
بودن اطالعات و سایر جنبههای اثرگذار اطالعات نوعی تضاد و تعارض وجود دارد که
موجب محدودیت در تهیه گزارشات باکیفیت میگردد و باید این عوامل محدودکننده را
کاهش داد تا بتوان اطالعات مالی باکیفیت برای تصمیمگیری بهموقع ارائه نمود (ولک،
داد و ترنی .)5936 ،قابلذکر است محدودیت در تهیه گزارش ،مشکالت و نارساییهایی
میباشد که ناشی از بهکارگیری همزمان ویژگیهای کیفی قابل اتکاء بودن و مربوط بودن
اطالعات مالی است .اما پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطالعات و استفاده از آنها در تهیه
گزارشات موجب از میان برداشته شدن بسیاری از محدودیتهای تهیه اطالعات مالی
شده است (ثقفی ،5936 ،ص.)71 .
 .9-7محدوديت در تهيه گزارشات مالي

بهطورکلی عواملی مختلفی موجب محدودیت در تهیه گزارشات مالی (کاهش کیفیت
اطالعات مالی) میگردد ،محدودیتهایی که در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته مربوط
به رعایت ویژگیهای کیفی اطالعات مالی است .موازنه بین خصوصیات کیفی ،مستلزم
نوعی مصالحه بین ویژگیهای کیفی اطالعات مالی است .بهطور مثال اطالعاتی که
قابلاتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و اطالعاتی که
مربوطتر است از درجه قابل اتکاء بودن آن کاسته میشود .عموماً هدف ،دستیابی بهنوعی
توازن بین انواع خصوصیات ،بهمنظور پاسخگویی به اهداف صورتهای مالی است
(استانداردهای حسابداری ایران ،5935،ص.)738 .
 .9-9-7ويژگيهاي كيفي اطالعات مالي

ویژگیهای کیفی اطالعات مالی به دودسته تقسیم میشود:
 .9-9-9-7ويژگيهاي اطالعات مربوط

اطالعاتی مربوط میباشد که بر تصمیمات اقتصادی استفادهکنندگان در ارزیابی
رویدادهای گذشته ،حال یا آینده یا تأیید و تصحیح ارزیابیهای گذشته مؤثر باشد

نقش هوش تجاري بر محدوديت كيفي اطالعات مالي براي  /...هاني نجاري و ديگران

962

(استانداردهای حسابداری ایران ،5935،ص .)735 .ویژگیهای اطالعات مربوط شامل:
تأییدکنندگی و انتخاب خاصه و بهموقع بودن است.
الف) ارزش ینی و تأییدکنندگی .اطالعات مربوط یا دارای ارزش پیشبینیکنندگی
و یا حائز ارزش تأییدکنندگی است .بهطورمثال اطالعات در مورد سطح و ساختار فعلی
داراییهای واحد تجاری ،برای استفادهکنندگانی که سعی دارند توان واحد تجاری را در
استفاده از فرصتها و واکنش به شرایط نامطلوب پیشبینی کنند ،دارای ارزش است.
همین اطالعات دارای نقش تأییدکنندگی در مورد پیشبینیهای گذشته مثالً درباره ساختار
واحد تجاری و ماحصل عملیات است (استانداردهای حسابداری ایران ،5935،ص.)735 .
ب) انتخاب خاصه .صورتهای مالی میتوانند آن خاصههایی که با پول
قابلاندازهگیری است نیز بیان نمایند .چندین خاصه پولی وجود دارد که میتوان در
صورتهای مالی ارائه کرد ،از قبیل بهای تمامشده تاریخی ،بهای جایگزینی یا خالص
ارزش فروش ،قیمت فروش یا ارزش خروجی ،ارزش فعلی جریانات نقدی .انتخاب
هریک از این خاصهها برای گزارش در صورتهای مالی باید مبتنیبر مربوط بودن آن به
تصمیمات استفادهکنندگان باشد (مهرانی ،کرمی و سیدحسینی ،5936 ،ص.)539 .
ج) بهموقع بودن .اطالعات مالی باید زمانی در اختیار استفادهکنندگان قرار بگیرد که
فرصت اتخاذ تصمیم ،قضاوت و اقدام نسبت به موضوع برای استفادهکنندگان وجود
داشته باشد (خدارحمی و حسینی ،5936 ،ص.)77 .
 .7-9-9-7ويژگيهاي اطالعات قابل اتکاء

اطالعاتی قابلیت اتکاء دارد که عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانه بااهمیت باشد و
به طور صادقانه بیانگر چیزی باشد که مدعی بیان آن است و یا بهگونهای معقول انتظار
میرود بیان نماید (استانداردهای حسابداری ایران ،5935 ،ص .)736 .ویژگیهای
اطالعات قابل اتکاء شامل :بیان صادقانه ،رجحان محتوا بر شکل ،بیطرفی ،کامل بودن و
قابلاعتماد است.
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الف) بیان صادقانه .اطالعات باید اثر رویدادهایی را که ادعا میکند بیانگر آن است،
یا بهگونهای معقول انتظار می رود بیانگر آن باشد را صادقانه بیان کند (استانداردهای
حسابداری ایران ،5935 ،ص.)739 .
ب) رجحان محتوا بر شکل .اطالعات هنگامی معتبر است که مضمون و محتوای
اقتصادی معامالت و دیگر رویدادهای مالی را بهروشنی وصف نماید .اما گاهی شکل
قانونی برخی از معامالت و عملیات مالی بر محتوای اقتصادی آنها منطبق نیست ،در
چنین شرایطی ازلحاظ حسابداری و گزارشگری مالی محتوای اقتصادی بر شکل قانونی
معامالت و عملیات مالی رجحان دارد (خدارحمی و حسینی ،5936 ،ص.)35 .
ج) بیطرفی .یعنی اگر رویدادهای مالی توسط افراد مختلفی که مسئولیت سنجش و
اندازهگیری را بهعهده دارند اندازهگیری شود به نتایج یکسان و یا نزدیک به هم برسند
(ولک ،داد و ترنی ،5939 ،ص.)537 .
د) کامل بودن .اطالعات مالی هنگامی معتبر است که با در نظر گرفتن اهمیت واقعه
و هزینه فراهم آوردن اطالعات ،کلیه حقایق الزم را برای بیان وقایع اقتصادی در برداشته
باشد (خدارحمی ،حسینی ،5936 ،ص.)35 .
هـ) قابلاعتماد بودن .اطالعات باید معرف واقعی موضوع باشد و در ارائه آن صداقت،
قابلیت تأیید و بیطرفانه بودن آن رعایت شود (بلکوئی ،5939 ،ص.)957 .
 .7-7هوش تجاري و ابزارهاي آن

بنابراین با توجه به اهمیت تصمیمگیری در واحدهای تجاری براساس سیستمهای داده
محور ،اهمیت یکپارچگی در پشتیبانی تصمیمگیری در سازمانها بیشازپیش مشخص
است ،امروزه مفهوم پشتیبانی تصمیمگیری یکپارچه ،در بستر سیستمهای سازمانی در
قالب مدینه فاضله ،هوش تجاری است (عربمازار ،5972،صص .)95-67 .هوش تجاری
از طریق بهکارگیری ابزارهای زیر به سیستم اطالعات مالی کمک مینماید تا گزارشات
مالی باکیفیت برای استفادهکنندگان تهیه گردد (.)Eckerson, 2011, p. 320
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 .9-7-7يکپارچگي

پراکندگی و متفرق بودن اطالعات موجب عدمامکان تصمیمگیری مناسب و دقیق
میگردد ،با یکپارچه نمودن سایر سیستمهای اطالعاتی با سیستم اطالعات مالی میتوان
مجموع اطالعات را بهطور یکجا در اختیار استفادهکنندگان قرار داد تا آنان با اطمینان
تصمیمگیری نمایند .یکپارچگی شامل :پاالیش ،سازگار نمودن ،همسانسازی و یکپارچه
نمودن دادههای استخراجشده از منابع دادهای مختلف و احتماالً ناهمگون (مثالً سازگاری
با قوانین) است (روحانی و حمیدی ،5931 ،صص.)957-952 .
 .7-7-7اطالعرساني و تحويل

یکی از مشکالت سیستمهای سنتی ناتوانی در اطالعرسانی بهموقع است ،زیرا در آن
سیستمها تولید اطالعات در بستر فیزیکی صورت برد و همین امر موجب عدمدسترسی
بهموقع اطالعات است ،اما در سیستمهای جدید تولید و ارسال اطالعات در فضای
مجازی شکل میگیرد .هوش تجاری میتواند اطالعات گوناگون را با ابعاد مختلف از
تمام بخشها یا شعب یک سازمان در کنار هم بهصورت یکپارچه در اختیار داشته باشد
و از این اطالعات ،انواع گزارشات و تحلیلها را استخراج نماید .دسترسی به این سامانه
بسیار آسان خواهد بود و در صورت تنظیم ،میتوان از هر نقطه (حتی در منزل با اتصال
به اینترنت و بهوسیله موبایل وتبلت) به گزارشها و اطالعات دسترسی پیدا کردواین کار
با توجه به معماری کالن سامانه ،امنیت را کاهش نخواهد داد (Gartner, 2012, pp. 6-

.)12
 .9-7-7ارتباطات و استنتاج

در سیستمهای جزیرهای و غیرمتمرکز کشف ارتباطات بین اطالعات مشکل است ،اما در
سیستمهای یکپارچه و شبکهای که از پایگاههای دادهای متمرکز استفاده میکنند ،به آسانی
میتوان روابط بین رویدادها را کشف نمود .بنابراین اگر ما بخواهیم قوانین علمی را با
عالمت و نشانه به نمایش بگذاریم الزم است که قرارداد بهکاررفته در نمایش را هم برای
حل مسأله مشخص و بیان نماییم که مورداستفاده چه اشخاصی است ،بهطور مشابه یک
سیستم هوش تجاری نیاز خواهد داشت تا تصمیم بگیرد که چه قوانینی و در چه سطحی
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مورداستفاده قرار می گیرد .برای اجرای اینکار ،سیستم موتور استنتاج هوش تجاری با
استفاده از قواعد و منطق و دانش موجود در پایگاه اطالعاتی و حقایق موجود در حافظه
کاری ،اقدام به انجام عملی می نماید که موجب افزودن حقایق جدیدی به پایگاه دانش
برای استفادهکننده میشود (.)Money & Turner, 2004, pp. 186-204
 .3-7-7تجزيهوتحليل تجاري

شرایط اقتصادی و تجاری درگذشته نسبتاً ثابت و ایستا بود ،اما در عصر حاضر با از بین
رفتن مرزهای ارتباطی باعث شده که واژههای جدیدی وارد ادبیات اجتماعی گردد که
شامل :رقابت جهانی و بازار جهانی ،استراتژی جهانی است؛ بنابراین عدمتوجه به مسائل
جهانی و بازار ،موجب شکست میگردد .این مرحله شامل درك قواعد کسبوکار خاص
در دامنه آن صنعت و استفاده از تجارب گذشته در مورد رویدادهای مالی است .در این
بخش به بررسی و تجزیهوتحلیل روشها و رویههای گوناگون در تهیه صورتهای مالی
مختلف که امکان وقوع تخلف در آن صنعت و فعالیت وجود دارد پرداخته میشود.
 .9-7-7تجزيهوتحليل فني اطالعات

الزامات فعالیت در شرایط اقتصادی و بازارهای نوین ،آشنایی به مقررات و رویههای
جدید میباشد ،بنابراین الزم است به تکنیکهای و فنون کاری و جاری صنعت و بازار
مسلط بود تا بتوان ضمن ادامه فعالیت ،اطالعات الزم را برای استفادهکنندگان مختلف
فراهم نمود .معموالً اطالعات حسابداری به فرمهای مختلف و بر مبنای مقررات مشخصی
تهیه و براساس سیستمعامل خاصی مورد پردازش قرار میگیرد .حتی در صنعت خاص
میتوان تفاوت در تکنیکهای فرایند کسبوکار ،پایگاه دادهها ،نوع دادهها و ارتباط با
سایر سیستمها را مشخص نمود و مورد تجزیهوتحلیل قرار داد
(.)Grove & Basilico ,2008, pp. 10-42
 .6-7-7تجزيهوتحليل تحقيقي

یکی از اقدامات الزم جهت فراهم نمودن شرایط برای تصمیمگیری استفادهکنندگان مالی،
تهیه اطالعات مربوط و کشف روابط بین آنها از میان مجموع اطالعات تولیدشده است.
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براساس اطالعات بهدستآمده از تجزیهوتحلیل تحلیل تجاری و فنی ،تجزیهوتحلیل
تحقیقی صورت میگیرد .در این روش به ارزیابی الگوی اعتبارسنجی و عالئم تقلب،
طبق نتایج بهدستآمده میشود و سپس نقشهای طراحی و تنظیم میگردد و براساس آن
اقدام به پیشبینی الزم برای فرایند انجام کارها میشود و با استفاده از شاخصهای صنعت
و نرخ مجاز خطاها ،معیارهایی برای شناسایی تقلب و شدت آنها ارائه مینماید
(.)Krambia‐Kapardis, Christodoulou & Agathocleous, 2010, pp. 659-678
 .2-7-7سيستمهاي هشداردهنده

موفقیت در نظام اقتصادی جدید استفاده از فرصتها است ،فناوری اطالعات و تکنولوژی
فرصت مناسب را برای تصمیمگیری دقیق برای ما فراهم مینماید تا بتوان در زمان مناسب
بهترین تصمیم را گرفت .این سیستمها دارای ویژگیهای استقالل ،استدالل و توانایی
واکنشپذیری هستند و همچنین قابلیت استفاده در حرفه را دارا هستند ،که شامل ابزاری
است که واکنش دارد و بهطور خودکار کنش انجام میدهد .این ابزارها قادر به انجام
کارها در دنیای واقعی هستند ،بهطوریکه اعمال هدفداری را انجام میدهند و بهتنهایی
میتوانند بر محیط و تصمیمگیری تأثیر بگذارند و همانند یک فعالیت شیمیایی ،فیزیکی
عمل نمایند (.)Chen & Liu, 2014, pp. 2804-2812
 .8-7-7تصميمگيري اثربخش

با توجه به حجم انبوه اطالعات و متغیّرها الزم است از ابزاری استفاده شود که دارای
حداکثر سرعت و حداقل خطا و اشتباه باشد .سیستمهای خبره ابزاری هستند که بهجای
انسان پیشبینی و تجزیهوتحلیل و تصمیمگیری کند ،این سیستمها از طریق برنامههای
کامپیوتری و با استفاده از قواعد مورداستفاده متخصصین اقدام به حل مسأله در زمینههای
خاص مینمایند که پشتوانهای برای تصمیمگیری افراد است .یکی از ابزارهای هوش
تجاری پردازش تحلیلی برخط میباشد ،این تکنولوژی پاسخی جدید به مشکالت
سیستمهای حمایت از تصمیمگیری است .تکنولوژی پردازش تحلیلی برخط ابزارها و
مفاهیمی را ارائه میکند که از طریق آن امکان انجام یک تحلیل مؤثر و دلخواه بر روی
هر نوع دادهای فراهم مینماید (ماهنامه دولت الکترونیک.)5973 ،
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 .9فرضيههاي پژوهش

سیستم حسابداری در تهیه گزارشات مالی باکیفیت و پاسخگویی به نیازهای مختلف
استفادهکنندگان ملزم به رعایت قوانین و مقررات حسابداری و ویژگیهای کیفی اطالعات
مالی است .تهیه گزارشات مفید و باکیفیت مستلزم نوعی موازنه و مصالحه بین
خصوصیتهای کیفی است .بهطور مثال اطالعاتی که قابل اتکاءتر است اغلب از درجه
مربوط بودن کمتری برخوردار میباشد و برعکس .عموماً هدف ،دستیابی بهنوعی توازن
بین انواع خصوصیات بهمنظور پاسخگویی به اهداف صورتهای مالی میباشد
(استانداردهای حسابداری ایران ،5935،صص .)733-735 .از طرف دیگر با دخالت
نیروی انسانی در تهیه و تنظیم اطالعات ،موجب میگردد سرعت و دقت در گزارشات
مالی کاهش یابد ،درنتیجه باعث میشود اطالعات تهیهشده برای تصمیمگیری و
پاسخگوی ی فاقد کیفیت الزم باشد .بر این اساس شاهد افزایش تخلفات مالی و
تصمیمگیریهایی میباشیم که کارآیی الزم را ندارد .همچنین با توجه به اینکه سیستم
اطالعاتی حسابداری با سایر سیستمهای اطالعاتی در تعامل است ،اطالعات این سیستمها
بهطور لحظهای در حال تغییر و گسترش است ،تجزیهوتحلیل و تصمیمگیری برمبنای
اطالعات تاریخ گذشته احتمال خطا و اشتباه را افزایش میدهد .هوش تجاری با ابزارهای
خود میتواند بدون محدودیت مکانی و زمانی با ایجاد پایگاه دادهای متمرکز به نیازهای
استفادهکنندگان اطالعات مالی پاسخ بدهد .بنابراین هدف در این تحقیق بررسی رابطه
بین هوش تجاری و ابزارهای آن با ویژگیهای کیفی گزارشات مالی است.
 .9-9فرضيههاي فرعي پژوهش

 .5بین یکپارچگی اطالعات و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش کیفیت
اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .6بین اطالعرسانی و تحویل اطالعات و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش
کیفیت اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .9بین ارتباطات و استنتاج اطالعات و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش
کیفیت اطالعات) رابطه وجود دارد.
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 .6بین تحلیل تجاری اطالعات و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش کیفیت
اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .1بین تحلیل فنی اطالعات و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش کیفیت
اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .2بین تحلیل تحقیقی اطالعات و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش کیفیت
اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .8بین سیستمهای هشداردهنده و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش کیفیت
اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .7بین تصمیمگیری اثربخش و کاهش محدودیت اطالعات مالی (افزایش کیفیت
اطالعات) رابطه وجود دارد.
 .3روش پژوهش

این تحقیق ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و ازنظر نوع و ماهیت یک تحقیق
توصیفی پیمایشی است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از «روش معادله ساختاری» 3استفاده
شد .مدلیابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیّری بسیار کلی و نیرومند از
خانواده رگرسیون چند متغیّری و به بیان دقیقتر بسط «مدل خطی عمومی» 55است که به
پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را بهگونه همزمان مورد آزمون
قرار دهد .مدلیابی معادله ساختاری ،روشهای تحلیل عاملی ،همبستگی کانونی و
رگرسیون چندمتغیّری را با یکدیگر ترکیب میکند.این روش یک رویکرد جامع برای
آزمون فرضیههایی درباره روابط متغیّرهای آشکار (مشاهدهشده) و پنهان (نهفته یا مکنون)
است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ،مدلیابی علّی و گاه نیز «لیزرل» 55نامیده
میشود (هومن ،5931 ،ص.)55 .
 .9-3جامعه آماري تحقيق

جامعه آماری این تحقیق اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران» بوده است .دلیل انتخاب
این جامعه دسترسی و ویژگیهایی است که اعضاء این جامعه از آن برخوردار هستند،
بهطور مثال مهارت و تخصص و تحصیالت ازجمله شرایطی است که جهت شرکت در
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آزمون ورودی الزم است افراد دارا باشند ،بنابراین این اعضاء هم در زمینه حسابداری و
حسابرسی تخصص الزم رادارند و هم با ابزارهای مختلف هوش تجاری که در سازمانها
بهکار گرفته میشوند آشنا هستند.
 .7-3حجم نمونه و روش اندازهگيري

اعضای جامعه موردتحقیق حدود  6255نفر بودهاند که براساس جدول مورگان حداقل
نمونه موردنیاز برای این بررسی  991نفر است ،بر این اساس  155پرسشنامه بهصورت
تصادفی بین اعضای این جامعه توزیع و جمعآوری گردید و بعد از بررسی پرسشنامههای
جمعآوریشده و حذف پرسشنامههای ناقص و تکمیلنشده ،تعداد  961پرسشنامه
مورداستفاده قرارگرفت.
 .9يافتههاي پژوهش

برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ابتدا در آمار توصیفی به بررسی متغیّرهای
جمعیت شناختی و گروههای مختلف پرداخته شد و بعد با روش تحلیل عاملی تأییدی
(نرمافزار لیزرل) اقدام به تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده گردید.
 .9-9آزمون نرمال بودن متغيّرهاي پژوهش

قبل از آزمون فرضها وضعیت نرمال بودن دادهها موردبررسی قرار گرفت تا براساس
نرمال بودن یا نبودن آنها ،از آزمونها استفاده شود .در این آزمون اگر سطح معنیداری

بهدستآمده از اجرای آن ،بزرگتر از مقدار خطا یعنی  α=5/51باشد فرض
غیراینصورت فرض

H0

H1

و در

تأیید خواهد شد.
دادهها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامدهاند)

H0 :

دادهها نرمال است (از جامعه نرمال آمدهاند)

H1 :

جدول ( :)9آزمون كولموگروف -اسميرنوف براي متغيّرهاي تحقيق

متغیّر

( Sigسطح معناداری)

کیفیت اطالعات مالی

5/512

هوش تجاری

5/573

منبع :يافتههاي تحقيق
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با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیّرهای تحقیق بزرگتر از  5/51است پس
فرض

H1

تأیید میشود و نتیجه میگیریم که دادههای جمعآوریشده برای متغیّرهای

تحقیق نرمال است.
 .7-9ارزيابي بخش اندازهگيري مدل

در ارزیابی بخش اندازهگیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیّرهای نهفته و
متغیّرهای آشکار مدل بپردازد .در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی
اندازهگیریهای موردنظر است .در بحث اعتبار یا روایی ،این مسأله مطرح است که آیا
شاخصها یا متغیّرهای آشکار همان مورد را اندازهگیری میکنند که مدنظر محقق است
یا مورد دیگری را ،در مقابل مسأله اعتماد یا پایایی با این موضوع سروکار دارد که
شاخصهای مورداستفاده با چه دقتی موضوع موردنظر را اندازهگیری میکنند (کالنتری،
 ،5936ص .)592 .بهمنظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده
هر سازه یا متغیّر مکنون ،از ابزار تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید .همچنین در این
بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی معادالت اندازهگیری شده مربوط به هر سازه
(متغیّر مکنون) استخراج و تفسیر میشوند .تحلیل عاملی تأییدی سازههای تحقیق
بهصورت زیر ارائه میشوند.

شکل ( :)9مدل تحليل عاملي تأييدي ويژگيهاي مربوط بودن اطالعات (تخمين استاندارد)
منبع :يافتههاي تحقيق
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شکل ( :)7مدل تحليل عاملي تأييدي ويژگيهاي مربوط بودن اطالعات (معناداري ضرايب)
منبع :يافتههاي تحقيق

شکل ( :)9مدل تحليل عاملي تأييدي ويژگيهاي قابل اتکاء بودن اطالعات (تخمين استاندارد)
منبع :يافتههاي تحقيق

شکل ( :)3مدل تحليل عاملي تأييدي ويژگيهاي قابل اتکاء بودن اطالعات (معناداري ضرايب)
منبع :يافتههاي تحقيق
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شکل ( :)9مدل تحليل عاملي تأييدي هوش تجاري (تخمين استاندارد)
منبع :يافتههاي تحقيق

شکل ( :)6مدل تحليل عاملي تأييدي هوش تجاري (معناداري ضرايب)
منبع :يافتههاي تحقيق
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تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور بررسی روایی سازه سؤاالت پرسشنامه تحقیق انجام میشود،
که این آزمون دارای دو خروجی است ،خروجی اول تخمین استاندارد و خروجی دوم معناداری
ضرایب .در خروجی اول (تخمین استاندارد) بار عاملی هر شاخص و در خروجی دوم (معناداری
ضرایب یا مقادیر تی) نشان داده میشود ،بار عاملی نشاندهنده سهم هر شاخص در شکلگیری
متغیّر است ،که مقدار آن بین  5تا  5است ،و مقدار باالی  5/6قابلقبول میباشد و کمتر از آن
حذف میشود ،هرچه مقدار بار عاملی به یک نزدیکتر باشد نشان از همبستگی باالی شاخص با
متغیّر است .معناداری ضرایب یا مقادیر  tنشاندهنده سطح معناداری یک شاخص است،
درصورتیکه مقدار آماره تی کمتر از  5/32باشد در سطح اطمینان  31درصد شاخص حذف
میگردد ،اگر مقدار شاخص باالی  5/32باشد شاخص قابلقبول میباشد (کالنتری ،5936 ،ص.
 .)592نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال ( 1و  )2نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط
به هوش تجاری از مقادیر تی (بیشتر از  )5/32و بار عاملی (بیشتر از  )5/6مورد قبولی برخوردارند
و برای اندازهگیری هوش تجاری شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.
 .9-9مدلسازي معادالت ساختاري

شکل ( :)2مدلسازي معادالت ساختاري مدل مفهومي تحقيق (تخمين استاندارد)
منبع :يافتههاي تحقيق
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شکل ( :)8مدلسازي معادالت ساختاري مدل مفهومي تحقيق (معناداري ضريب)
منبع :يافتههاي تحقيق

 .3-9بررسي ضرايب متغيّرهاي هوش تجاري
جدول ( :)7ضرايب مسير ،آمارهي  tو ضريب تعيين (متغيّر وابسته :محدوديت اطالعات مالي)

متغیّر پیشبین

ضریب مسیر ()

آماره t

یکپارچگی

5/79

**3/55

اطالعرسانی و تحویل اطالعات

5/88

**7/18

ارتباطات و استنتاج

5/12

**2/65

تحلیل تجاری

5/66

**1/55

تحلیل فنی

5/25

**8/31

تحلیل تحقیقی

5/35

**55/82

سیستمهای هشداردهنده

5/22

**8/69

تصمیمگیری اثربخش

5/16

**2/17

∗ p < 0.05

∗∗ p < 0.01

منبع :يافتههاي تحقيق

ضریب تعیین کل ( 𝟐𝑹)

5/78
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جمعبندي و نتيجهگيري

وظیفه سیستم اطالعات حسابداری تهیه گزارش مالی باکیفیت بهطور همزمان یا مدتزمان
کوتاهی بعد از وقوع رویداد برای تصمیمگیری است .بسیاری از وقایع و رویدادهایی که
در سازمانها واقع میشوند قابلیت اندازهگیری به واحد پولی را دارند و میتوانند بستر
مناسبی برای هدایت و راهبری و نظارت و بررسی فراهم سازند .نگاه به اطالعات مالی
بهعنوان دادههای ثبت محور (دادههایی که در اثر یک رویداد تولیدشده و بهموقع ثبت و
نگهداری میشوند) میتوانند از گذشتهنگری به جریان موجود ،روندهای آتی را پیشبینی
و گزارشگری نماید ،هوش تجاری یک رویکرد نوینی را برای مدیریت راهبردی ایجاد
میکند .امروزه بهدلیل سرعت باالی انتقال و انتشار اطالعات و دادهها استفاده از این
روش در جهت تصمیمگیری امری ضروری بهنظر میرسد .هوش تجاری ابزاری است
که توسط بنگاهها برای جمعآوری ،مدیریت ،تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات استفاده
میشود و اینکار با بهکارگیری قابلیتهای امروزی فناوری اطالعات بهراحتی صورت
میپذیرد و میتواند از دادههای معتبر جمعآوریشده حاصل از فرایندهای عملیاتی روزانه
استفاده کرده و با تبدیل این دادهها به اطالعات و دانش؛ از احتماالت و بیخبریها
(ناآگاهیها) در بنگاه جلوگیری کند .هوش تجاری ابزاری است که کاربردها،
زیرساختها و ابزارهای گوناگونی را در برمیگیرد و با استفاده از برترین تجارب،
دسترسی به اطالعات و تحلیل مبتنیبر آن را مهیا میسازد و بر این اساس ،بهبود
تصمیمگیری و استفاده بهینه و کارایی منابع را هدف قرار میدهد.
هوش تجاری می تواند با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد بدون
محدودیت زمانی و مکانی به سیستم اطالعات مالی کمک نماید تا ضمن رفع محدودیت
تهیه اطالعات مالی باکیفیت ،گزارشات مناسب و مفیدی را برای استفادهکنندگان آن فراهم
نماید ،تا آنها بتوانند در زمان مناسب تصمیمگیری نمایند .اگرچه نتایج حاصل از این
تحقیق بیانگر تأثیر متفاوت هریک از این ابزارهای هوش تجاری برسیستم اطالعات مالی
است ،اما یافتهها نشان داد ،مجموع ابزارهای موردبررسی هوش تجاری در این تحقیق
میتواند به میزان  78درصد از محدودیتهای تهیه اطالعات مالی باکیفیت را برای

نقش هوش تجاري بر محدوديت كيفي اطالعات مالي براي  /...هاني نجاري و ديگران

989

استفادهکنندگان کاهش دهد ،که در زیر به بررسی میزان تأثیر هریک از این ابزارها بر
سیستم مالی میپردازیم.
 تحلیل تحقیقی :تحلیل تحقیقی بیشترین تأثیر را در کاهش محدودیت اطالعاتمالی برای استفادهکنندگان میتواند داشته باشد .طبق بررسی انجامشده تحلیل
تحقیقی میتواند  35درصد در کیفیت تهیه اطالعات تأثیر داشته باشد که شامل
ارزیابی الگوی اعتبارسنجی ،عالئم تقلب و مقایسه نتایج با معیارهای صنعتی و
نرخ خطا ،مبنایی برای شناسایی تقلب و شدت آنها ارائه مینماید .تجزیه تحلیل
تحقیقی میتواند در ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت و درنهایت عملکرد
واحد تجاری بسیار مفید و مؤثر باشد و حتی در چرخههای خرید ،تولید ،انبار،
فروش و دریافت وجه نقد مورداستفاده قرار گیرد .نتیجه این بررسی با تحقیق
ونگ و ونکاترامان ( )6551تطابق دارد.
 یکپارچگی :یکپارچه سازی کلید اصلی و اساسی در حوزه هوش تجاری است،که شامل :پاالیش ،سازگار نمودن ،همسانسازی و تجمیع دادهها از منابع مختلف
و احتماالً ناهمگون میباشد و دارای سه مرحله اصلی :استخراج ،تبدیل و
بارگذاری اطالعات است .یکپارچگی  79درصد باعث کاهش محدودیت تهیه
اطالعات مالی باکیفیت میگردد .نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق الدالیین،
الخطانه و السوکار ( )6553که بیانگر تأثیر قابلتوجه فناوری اطالعات و پایگاه
داده بر عملکرد شرکتها میباشد ،منطبق است.
 اطالعرسانی و تحویل :طبیعتاً با الکترونیکی شدن سیستمها ،انتقال و دریافتگزارشها و اطالعات افزایش مییابد و استفادهکنندگان میتوانند بالفاصله با
مراجعه به داشبوردها ،اطالعات و گزارشهای موردنظر خود را دریافت نمایند.
این بررسی نشان داد از طریق اطالعرسانی و تحویل بهموقع گزارشات میتوان
 88درصد بر کیفیت اطالعات مالی افزود یا محدودیتهای آن را برطرف نمود.
بهعبارتدیگر استفادهکنندگان نیز میتوانند هر زمان به سایت واحد تجاری
مراجعه و اطالعات موردنیاز خود را دریافت نمایند .نتیجه بهدستآمده از این
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فرضیه با تحقیقات انجامشده توسط آقایان نودهی و صفاری و ابوطالبیان
( )5936و لودیا و لیمر ( )6559تطابق دارد.
 سیستمهای هشداردهنده :این سیستمها هشدار الزم را بهمنظور جلوگیری ازهرگونه تخلف و یا انحراف مالی شناسایی و گزارش مینماید تا بتوان در زمان
مناسب اقدام نمود .طبق آزمون انجامشده این سیستمها میتوانند تا  22درصد
از محدودیتهای اطالعرسانی را برطرف نمایند .ابزارها میتوانند بدون اشتباه
و خستگی و با سرعت در هرلحظه از زمان ،هرگونه رویداد غیرطبیعی را به
مدیران اطالع داده و یا از وقوع آنها جلوگیری نمایند .نتیجه حاصل از این
فرضیه شبیه تحقیق آزادیور ،ترونگ و جیآو ( )6553است.
 تحلیل فنی :در این مرحله از تحلیل که شامل توجه به تفاوتهای فنی صنایعمختلف در تهیه صورتهای مالی است ،با تجزیهوتحلیل اطالعات و شناسایی
روابط پایگاه دادهها و تطبیق آن با منابع اطالعاتی حسابداری از طریق دادهکاوی
و اجرای تکنیکهای شناسایی و پیشبینی مشکالت صورت میگیرد .اینگونه
اطالعات میتواند از منابع اطالعاتی داخلی و یا خارجی بهدستآید که از طریق
صورتهای مالی ،گزارشات حسابرسی ،گزارشات بازرسی ،کنترلهای داخلی
و دفاتر مالی بهدستآید .این تحلیل میتواند  25درصد بر کیفیت اطالعات مالی
بیفزاید یا از محدودیتهای آن بکاهد .این نتیجه با تحقیق ونگ و نکاترامان
( )6551و محقر ،حسینی و منشی ( )5976تطابق دارد.
 ارتباطات و استنتاج :برای اجرای اینکار ،سیستم موتور استنتاج هوش تجاری بااستفاده از قواعد و منطق و دانش موجود در پایگاه اطالعات و حقایق موجود
در حافظه کاری اقدام به افزودن حقایق جدیدی به پایگاه دانش اطالعات
مینماید .موتور استنتاج تعیین میکند که قسمت شرطی کدام قاعده با حقایق
موجود تطبیق دارد .اجرای این تکنیک طبق این بررسی میتواند  12درصد در
محدودیتهای تهیه اطالعات مالی باکیفیت تأثیر داشته باشد .با این ابزار هوش
تجاری میتواند به واحد تجاری بگوید با توجه به وضعیت عملکرد فعلی آینده
واحد تجاری چگونه خواهد بود و اگر واحد تجاری اقدامات جدیدی انجام
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بدهد چگونه میشود .این نتیجه با تحقیق زائوشن ،زتی و ونگوی ()6553
شباهت دارد.
 تصمیمگیری اثربخش :سریعتر شدن تصمیمگیری نیز ازاینجهت است کهمجموع دادهها برای درخواستهای متداول از پیش محاسبه و تهیهشده است،
بنابراین زمان محاسبه و جستجوی پیچیده تحلیلی و پاسخگویی کاهش مییابد.
این بررسی بیانگر تأثیر افزایش  16درصد برکیفیت گزارشات مالی است .هوش
تجاری میتواند از میان مجموع پیشنهادها و یا گزینهها بهترین گزینه را به
مدیریت واحد تجاری ارائه نماید تا بدون صرف وقت و زمان تصمیمگیری
نماید .این نتیجه با تحقیق رهنمایرودپشتی ،نیکومرام و محمودی ()5936
همخوانی دارد.
 تحلیل تجاری :در این بخش از بررسی ،روشها و رویههای مورداستفاده درتهیه صورتهای مالی واحدهای مختلف موردبررسی قرار میگیرد که امکان
وقوع تخلف در آن صنعت وجود دارد .اغلب تخلفات مالی واقع شده به
روشهای مختلف از طریق ارائه اطالعات نادرست در صورتهای مالی
بهمنظور فریب استفادهکنندگان از صورتهای مالی است ،بنابراین با تحلیل
تجاری میتوان به میزان  66درصد این مشکالت را برطرف نمود .هوش تجاری
با تجزیهوتحلیل کسبوکار ،عملکرد واحد تجاری ،وضعیت صنعت ،بازار و
مشتریان میتواند گزارشات مناسبی برای مدیریت واحد تجاری فراهم نموده تا
واحد تجاری بتواند تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید .این نتیجه با تحقیق ونگ
و نکاترامان ( )6551منطبق است.
جدول ( :)9مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيقات ساير محققين

نتایج حاصل از این تحقیق
شرح
تحلیل تحقیقی

معنیداری
ضرایب
35%

نتایج حاصل از سایر تحقیقات انجامشده
محققین
ونگ و نکاترامان ()6551

در سطح
اطمینان %59
معنیدار بودن
ضرایب
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نتایج حاصل از این تحقیق
شرح

معنیداری
ضرایب

نتایج حاصل از سایر تحقیقات انجامشده
محققین

در سطح
اطمینان %59
معنیدار بودن

یکپارچگی اطالعات

79%

الدالیین ،الخطانه و السوکار ()6553

اطالعرسانی و
تحویل اطالعات

88%

نودهی ،صفاری و ابوطالبیان)5936( ،؛
لودیا و لیمر ()6559

معنیدار بودن
ضرایب

سیستمهای
هشداردهنده

22%

آزادیور وهمکاران ()6553؛ داینگ می
زوشی جیا ()6557؛ زائوشن و
همکاران ()6553

معنیدار بودن
ضرایب

تحلیل فنی

25%

شیرلی ونگ و همکاران ()6551؛
محقر و همکاران ()5976

معنیدار بودن
ضرایب

ارتباطات و استنتاج

35%

زائوشن و همکاران ()6553

تصمیمگیری اثر
بخش

16%

رهنمایرودپشتی ،نیکومرام و
محمودی ()5936؛ دامارت و همکاران
()6558؛ ریچ کاپلیک
()6551

تحلیل تجاری

66%

ونگ و نکاترامان ()6551

ضرایب

معنیدار بودن
ضرایب
معنیدار بودن
ضرایب
معنیدار بودن
ضرایب

پيشنهاددات

طبق یافتههای بهدستآمده از این پژوهش پیشنهاد میشود:
 .5تمامی استفادهکنندگان اطالعات حسابداری خواستار دسترسی بهموقع به اطالعات
جهت اتخاذ تصمیم مناسب ،بهمنظور حداکثر استفاده از منابع و جلوگیری از تخلفات
و تقلبات میباشند ،یافتههای این تحقیق نشان میدهد هوش تجاری میتواند با
اطالعرسانی و تحویل اطالعات به میزان  88درصد و با هشدار بهموقع به میزان 22
درصد به استفادهکنندگان در تصمیمگیری بهموقع کمک نماید.
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 .6یکی از مسائل و مشکالتی که همیشه بین دو گروه از طرفداران حسابداران وجود
داشته و هریک بر نظر خود پافشاری مینمایند رعایت ویژگی قابل اتکاء و ویژگی
بهموقع بودن اطالعات است که با بهکارگیری این ابزار میتوان قسمتی از این مسائل
را برطرف نمود .این بررسی نشان داد یکپارچگی اطالعات به میزان  79درصد در
کیفیت اطالعات تأثیر دارد ،بنابراین استفاده از هوش تجاری در سیستم اطالعات
مالی میتواند برکیفیت ویژگیهای اطالعات مالی برای استفادهکنندگان بیفزاید.
 .9اکثر سازمانها اطالع دقیقی از بازار و رقبای خود ندارند و کسب اطالع از آنها همراه
با مشکالتی است ،طبق این بررسی هوش تجاری با استفاده از تکنیک تجزیهوتحلیل
تجاری ،دسترسی به اطالعات مربوط به بازار و رقبا را به میزان  66درصد برای
استفادهکنندگان افزایش داده است؛ بنابراین سازمانها و واحدهای تجاری جهت
تصمیمگیری بهموقع میتوانند از این ابزار در جهت شناسایی بازار و رقبا برای
تصمیمگیری استفاده نمایند.
 .6بسیاری از سازمانها در کنترل افراد و عملکرد آنها با مشکالتی روبرو میباشند که
نتیجه نشان داد با بهکارگیری سیستم موتور استنتاج هوش تجاری میتوان  12درصد
بیشتر ،عملکردها را موردبررسی و پایش قرار داد .با بهکارگیری این تکنیک مدیریت
واحد تجاری میتواند عملکرد افراد تحتکنترل خود و واحد را بهصورت برخط،
پایش و کنترل نماید.
 .1حسابداران همیشه سعی نمودهاند از ابزارهای نوین گزارشدهی برای تصمیمگیری
مدیرانارشد استفاده نمایند ،تا آنها بتوانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند .این
بررسی نشان داد هوش تجاری با استفاده از تجزیهوتحلیل فنی و تحقیقی میتواند
به میزان  35درصد نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی و تخلفات را شناسایی نماید.
و همچنین این ابزار میتواند به حسابرسان در شناسایی نقاط ضعف کنترلهای
داخلی و برآورد ریسک حسابرسی کمک نماید.
 .2یکی از مشکالت اساسی مدیریت واحد تجاری عدمدسترسی بهموقع به اطالعات
جهت تصمیمگیری مناسب است ،زیرا ارزش اطالعات نسبت به مدتزمان دسترسی
به آن کاهش مییابد ،اما هوش تجاری میتواند با استفاده از ابزارهای اطالعسانی
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بدون محدودیت زمانی و مکانی با افزایش  88درصدی سرعت دسترسی به اطالعات
شرایط الزم را برای تصمیمگیری در اختیار استفادهکنندگان قرار دهد.
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