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تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از
دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز
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مهرداد همراهی ، 9محبوبه اکبری

 1دکترای تخصصی مدیریت دولتی (استادیار) ،گروه مدیریت دولتی واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت مالی ،گروه مدیریت ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از
دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز بود .به لحاظ ماهیت و اهداف ،این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش
توصیفی -همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز به تعداد 252
نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  151نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب
شدهاند .برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامه هوشمندسازی جلیلیان ( ،) 1985عملکرد مالی عزیزی (  ) 1982و سیستم کنترل
داخلی کوزو (  ،) 2219استفاده شده است .روائی پرسشنامهها توسط  9نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب
پایایی پرسشنامه ها برای متغیر هوشمندسازی جلیلیان  2 /98عملکرد مالی 2 /98و سیستم کنترل داخلی کوزو  2 /92برآورد شده
است .فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف -اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ) تجزیه و
تحلیل شد .یافته های تحقیق حاکی از آن است که هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل
داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
واژههای کلیدی :هوشمندسازی بانک ،عملکرد مالی ،سیستم کنترل داخلی ،بانک قوامین
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مقدمه
سازمانها در جهان امروزی با تالطم محیطی زیادی به دلیل رقابت تنگاتنگ ،تغییرات تکنولوژیکی ،تقاضای بی
ثبات و اختالل در زنجیره عرضه مواجه اند به گونه ای که سطوح باالی تالطم محیطی می تواند فعالیت های یک شرکت یا
سازمان را فلج کند .ارائه خدمات و تولید محصوالت در قرن بیست و یکم مبتنی بر سازمان های توزیع کننده یا شبکه ای
است که با نامهای مختلف از جمله سازمان گسترده ،سازمان مجازی و یا سازمان هوشمند طبقه بندی می شوند .وجود
نوآوری ،انعطاف پذیری ،یادگیری ،آگاهی و دانش در سازمان های هوشمند به به عنوان عوامل حیاتی در عملکرد مالی
شرکت ها و سازمان ها در نتیجه تحول محیط رقابتی تبدیل شده اند (نجاری و آقایی.) 1989 ،
عملکرد مالی جزو ابزار مهم و متداول حسابداری مدیریت هستند و تمرکز این معیارها بر عواملی است که
بیشترین تأثیر را بر سود شرکت دارنـد .عملکرد بر مبنای معیارهای چندگانه غیرمالی منجر به افزایش اعتماد کارکنان به
ص داقت رؤسا میشود و شـاخصهایی مانند مشتری مداری ،نوآوری و گسترش تولید باعث رضایتمندی آنان می شوند.
(نخعی و زراعتگر.) 1989 ،
از سویی برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر ،به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .سیستم کنترل
داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به
وجود می آید به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش
است .با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکالت بالقوه است .کنترل های داخلی
تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل می شود (بهرامی.) 1985 ،
بنابراین در این مقاله تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دی دگاه کارکنان
شعب بانک قوامین شیراز را مورد بررسی قرار داده ایم.
بیان مسئله

پیچیدگی ،تغییر و عدم اطمینان ویژگی محیط رقابتی سازمانهای امروزی است .سازمانها برای بقاء و پیچیدگی،
تغییر و عدم اطمینان ویژگی محیط رقابتی سازمانهای امروزی است .سازمانها برای بقاء و فعالیت در این محیط ،نیازمند
قابلیتی خاص هستند ،توانمندی و قابلیتی می تواند ،عامل پویائی باشدکه تناسب باالئی با ویژگی های ذاتی سازمان داشته
باشد .هوشمندی سازمان ها مجموعهای از نظریات ،روشها ،فرایندها ،معماریها و فناوریهایی است که برای تبد یل داده
خام به اطالعات مفید و معنادار استفاده میشود  .هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطالعات را برای شناسایی و توسعه
فرصتهای جدید بکار میگیرد  .بهره بردن از فرصتهای جدید و اعمال ی ک استراتژی اثربخش میتواند مزیت بازار رقابتی و
پایداری بلندمدت به ارمغان بیاورد  .هوشمندسازی کسب و کار به معنای فرآیند افزایش سود سازمان با استفاده از اطالعات
موجود در بازار است ،بدین ترتیب هوشمندی کسب و کار نظامهای مرتبط با داده شامل انبارداده ،داده کاوی ،تحلیل آماری،
پیشبینی و پشتیبانی از تصمیم را به یکدیگر مرتبط میکند  .حجم زیادی از دادهها در پایگاه دادهها انباشته و ذخیره
میشوند و روند افزایش آن همچنان ادامه دارد به گونهای که دادههای در دسترس هر  5سال دو برابر میشود .تحقیقات
انجام یافته نشان از آن دارد که سازمانها امروزه تنها بخش کوچکی از دادههایشان را برای تحلیل استفاده مینمایند .در
یک دهه گذشته تقریباً تمامی سازمانها ،سرما یهگذاری های بسیاری بر روی تکنولوژی اطالعات اعم از نرمافزار و سختافزار
کردهاند  .سازمان ها و شرکت ها و محیط پیرامونی آنها ،امروزه با سرعت حرکت و تغییر میکنند  .اخذ اطالعات صحیح در
زمان صحیح اساس ،پایه تصمیم گیری موفق و چه بسا بقای سازمان است ،اما همیشه شکاف عمیقی بین اطالعات مورد نیاز
مدیران تجاری و انبوه دادههایی وجود دارد که طی عملیاتهای روزمره شرکتی در بخشهای مختلف آن جمعآوری
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میشوند  .ضمن آنکه برخی اطالعات از خارج از سیستمهای عملیاتی و حتی خارج از سازمان و از طریق اطالعات
بازار و رقبا تامین میگردند .بیشترین بهرهمندی بدست آمده از هوشمندی کسب وکار ،امکان دسترسی بیواسطه به دادهها
توسط تصمیمگیرندگان در تمام سطوح سازمان است .در این صورت این افراد قادر خواهند بود که با دادهها تعامل داشته
باشند و آنها را تحلیل کنند و در نتیجه بتوانند کسب و کار را مدیریت کنند ،کارا یی و عملکرد مالی را بهبود بخشند (آندرو
و ماریا .) 2219 ،1
عملکرد مالی یکی از مسائل بسیار مهم در صنعت بانکداری است و هر بانک با ارزیابی عملکرد مالی خود قابل
ارزیابی است  .عملکرد نامناسب می تواند موجب از هم پاشی دن سازمان ها شود و با ارزیابی عملکرد سازمان ها می توان آنها
را مورد سنجش و رتبه بندی قرار داد .عملکرد نشان دهنده فعالیت یک سازمان است که در طول یک دوره زمانی صورت
می گیرد و با ارزیابی آن می توان کارایی سازمان را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .یکی از مهم ترین راه های به دست
آوردن اطالعات الزم برای تصمیم گیری باید به گونه ای انتخاب که عملکرد سازمان ها را تعیین کنند هر سازمانی برای
بدست آوردن آگاهی از محیط پیرامون خود نیاز به ارزیابی عملکرد دارد .از جمله معیارهای مهم عملکرد ،معیار مالی است.
به دلیل این که ارزیا بی عملکرد ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد ،ارزیابی معمولی نمی تواند جنبه های
مختلف عملکرد را در طول زمان نشان دهد (ترابی و همکاران.) 1985 ،
همچنین توسعه روزافزون و پیچیدگی فعالیت واحدهای اقتصادی ،مشکالت مربوط به کسب منابع و تخصیص آن
و نیز تمایل سرمایه گذاران و مالکان نسبت به آگاهی از چگونگی عملکرد مدیریت در حفاظت از داراییها و دستیابی به
اهداف خرد وکالن واحد اقتصادی موجب شده است که نیاز به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل های داخلی در سازمان
ها مورد توجه قرار گیرد هدف نهایی هر نظام کنترل و ن ظارتی ،باال بردن سطح کارایی و در نتیجه میزان تولید و ارائه
خدمات بهینه و مسرور ساختن مشتریان می باشد .چون مشتریانی که از خرید از یک فروشنده بسیار راضی و خشنود می
شوند کمتر حاضر هستند فروشنده خود را عوض کنند و کاری مورد نیاز خود را از منبع دیگر خریداری کنند ،خشنودی
زیاد یا رضایت فراوان ،نه فقط رجحان منطقی ،بلکه یک نوع وابستگی عاطفی نسبت به سازمان ایجاد می کند (نیاآذری و
همکاران.) 1981 ،
مدیران همواره در تالشند تا بهترین کنترل داخلی را در سازمان خود مستقر کنند ،چون میدانند که در نبود
سیستم کنترل داخلی اثربخش ،تحقق رسالت اصلی سازمان و کمیته کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود.
از طرفی وجود این کنترل داخلی ،باعث افزایش کارایی ،کاهش ریسک از دست دادن دارایی ها و دستیابی به اطمینان
معقول از اعتمادپذیری عملکرد و صورت های مالی و رعایت قوانین و مقررات خواهد ش د (شفیعی و رحیم زاده.) 1989 ،
بانک قوامین ،بانکی منتسب به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است که در ابتدا با هدف کمک به افزایش
توان معیشتی و مالی کارکنان ناجا با نام صندوق قرضالحسنه ناجا فعالیت خود را شروع نمود و در تاریخ  98 /8/22به
مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین تغییر نام یافت و گستره فعالیت خود را عمومی کرد .این بانک دارای  18شعبه در
شهر شیراز است .با توجه به ضرورت هوشمندسازی بانکها در دنیای امروزه و نیازبه استقرار سیستم کنترل داخلی در
بانکداری ایران این تحقیقی به دنبال پاسخگوئی به این سوال است که آ یا هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش
تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است؟

- Andrea & Maria
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اهمیت و ضرورت پژوهش

با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها ،در جذب منا بع مالی بانکها ت غییرات چشمگیری به وجود
آمده است ،به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و هوشمندسازی بانکها ،یکی از مهمترین راه های تجهیز منابع و بهبود
عملکرد مالی برای بانک ها و مؤسسات مالی بشمار می روند .عملکردمالی در بانک ها اهمیت بسیار باالیی دارد و باید مورد
توجه مدیران بانک قرار گیرد .مسلماً بانکی می ت واند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرح های توسعه ای داشته
باشد که عملکرد مثبت و قابل مال حظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد (نخعی و زراعتگر،
.) 1989
اگر یک س ازمان بتواند سیستم های هوشمند کسب و کار را با موفقیت پیاده سازی نماید ،مدیران را در درک
وضعیت کسب و کار ،اندازه گیری بهتر عملکرد مالی ،بهبود روابط با ذینفعان و خلق فرصت های سودمند یاری می کند.
سیستم مدیریت فرایند کسب وکار هوشمند به راه جدید ایجاد نرم افزار مشتری محور و راه حل کسب و کار چابک ،تبدیل
شده است .این سیستم چالش ها و سیلوها و همینطور واحد های تجاری را جدا می کند .سیستم هوشمندسازی بهبود
مستمر را از طریق اتوماسیون مداوم تکمیل می کند ،در واقع سطوح جدید همکاری بین کسب و کار و فناوری اطالعات را
گسترش داده است .شرکت هایی که توانایی تغییر نرم افزار کسب و کار را دارند و ریتم تغیر و بهبود مستمر را به دست می
آورند ،ناگهان تبدیل به واقعیت می شوند و عینیت می یابند .زمینه کسب و کار در حال حاضر تبدیل کردن آن عمل است و
از حالت بالقوه به بالفعل دراوردن است .سیستم هوشمند نه تنها وظایف ظاهری و شیوه های کسب و کار کلیدی را خودکار
بلکه در راستای اهدافش دانش شناختی را نیز به کار می گیرد .هوشمندسازی از این رو حائز اهمیت است که ،در دسترس
بودن پروتکل های مبتنی بر استانداردها به طور قابل توجهی کاهش بار بر پایه مدیریت فرایند کسب و کار را برای ساخت و
نگهداری زیرساخت های یک پارچه سازی ،آزاد ساختن زمان و منابع برای تمرکز بر فرایند و عملکرد کسب و کار را فراهم
می کنند (فرناندو و همکاران .) 2219 (1
از طرفی وجود نظ ام کنترل داخلی کارا ،برای دستیابی به سالمت و صحت در تمامی موسسات مالی ضروری است،
در واقع چنین سیستمی است که می تواند تحقق اهداف موسسات واسطه گر مالی را تضمین نموده و سوددهی بلند مدت
آن را بهبود بخشد .نظ ام کنترل داخلی همچنین ،به من منظور تضمین نظارت مناسب مدیریت بر مسائل شرکت و ایجاد
فرهنگی مناسب در داخل آن ،ضروری است .عالوه براین ،کنترل داخلی برای تشخیص و ارزیابی ریسکهای موجود ،کشف
مشکالت موسسه و تصحیح ناکارایی ها ،اجتناب ناپذ یر به نظررسیده می شود (طاهریان.) 1989 ،
از آنجا که بیشتر تصمیمات مدیریت با اتکا بر اطالعات مالی از سیستم حسابداری اتخاذ می شود وجود سیستم
کنترل داخلی قوی قابلیت اتکای اطالعات عملکردمالی را که مبنای اخذ اینگونه تصمیمات است به مدیریت ارائه می دهد.
همچنین کنترل داخلی قوی بر نحوه رسیدگی حسابرسان نیز تاثیر گذار می باشد .در صورت طراحی و اجرای یک سیستم
کنترل داخلی مناسب ،اطالعاتی که از طریق گزارشدهی مالی به اشخاص ذینفع ارایه شود ،قابل اعتماد و اتکا خواهد بود
گزارشهای مالی به عنوان م حصول نهایی فرآیند حسابداری است که این گزارشگری تحت تاثیر کنترل های داخلی میباشد
در چهارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطالعات مالی سودمند جهت تصمیم

- Fernando et al
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گیری های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف پاسخگویی و ارزیابی عم لکرد مالی و مدیریت است
(ساعدی و دستگیر.) 1988،
عوامل زیر را می توان از مهمترین مسائل برای ضرورت انجام چنین پژوهشهایی در صنعت بانکداری دانست- 1 :
پیشرفت فناوری و تغییر مولفه های کیفیت خدمت در طول زمان و لزوم ارائه خدمات نوین
 - 2لزوم توسعه سیستمهای بانکداری هوشمند و الکترونیک (مانند بانکداری اینترنتی ،تلفن بانک و) ...
- 9نیاز به واکاوی تاثیرسیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری کشور
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و این که امروزه ،هوشمندسازی و فرآیند کنترل داخلی بر روی افزایش
عملکردمالی سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این پژوهش سعی بر آن است که تاثیر هوشمند سازی بانک بر
عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز مورد بررسی قرار گیرد.
پیشینه تحقیقات
الف) پ یشینه داخلی
پوراحتشام و خطیب( ،) 1988تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر سیستم کنترل داخلی بر بهبود عملکرد کمیته امداد
امام خمینی خراسان رضوی انجام دادند.ت حقیق از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد .به منظور
جمع آوری اطالعات از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .جامعه آماری حاضر ،ک لیه مدیران و
معاونان اداره کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی می باشد که تعداد آنها  222نفر می باشد .داده ها توسط آزمون های
آمار توصیفی و آزمون های فرضیه ها (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار
گرفت .نتایج نشان داد سیس تم کنترل داخلی بر بهبود عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی تاثیر معناداری
دارد.
حضرتی و تقی زاده(  ،) 1985تحقیقی با عنوان مطالعه تاثیر سرمایه هوشمندی بر عملکرد سازمانی (مطالعه
موردی :بانک ملی استان گیالن) ،انجام دادند .روش تحقیق از نظر گردآوری داده ه ا توصیفی و از شاخه همبستگی و از
حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران بانک ملی شعب استان گیالن بود و
نمونه آماری تعداد  222نفر محاسبه شد .برای بررسی داده ها و تحلیل و آزمون فرضیات از تحلیل عاملی تاییدی و مدلیابی
معادالت ساخ تاری استفاده کردیم .نتایج نشان داد که سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارد.
همچنین ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی ،ساختاری ،مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی داشتند.
مردانی و همکاران (  ،) 1985تحقیقی با عنوان تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد بانک ایران زمین انجام
دادند .این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر گردآوری داده ها توصیفی  -پیمایشی است .روش گردآوری داده ها
کتابخانه ای و میدانی می باشد .جامعه آماری این پژوهش  2922نفر از مدیران و کارکنان بانک ایران زمین در سال 1988
است  .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ویژگی سازمانهای هوشمند از جمله چشم انداز استراتژیک ،شایستگی
فرهنگی و سیستم مشوق حمایتی بر عملکرد مالى بانک ایران زمین ،تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
اسماعیل پور و همکاران ( ،) 1988تحقیقی با عنوان بررسی نقش اثربخشی کسب و کار هوشمند در اثربخشی
سازمان انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان بانک ملت استان گیالن است که حجم نمونه با استفاده
از روش نمونهگیری طبقهای  258نفر انتخاب شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 21و Smart-
 PLS 2.2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری تعیین شده از
طریق بررسی روابط بین متغیرهای مکنون ارزیابی شد .مقدار شاخص GOFنشان از برازش قوی مدل ساختاری دارد.
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سپس جهت آزمون فرضیات مستقیم ضرایب مسیر و  Tآماری بهکار گرفته شد .همچنین برای بررسی فرضیههای
میانجی گری از آزمون سوبل استفاده گردید .نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل سازمانی با اثربخشی کسب و کار
هوشمند و همچنین اثربخشی سازمانی می باشد .ضمناً نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار کسب و کار هوشمند با
اثربخشی سازمانی است.
خواجه زاده و همکاران(  ،) 1981تحقیقی با عنوان بررسی سیستم کنترل داخلی بر تاکید حسابرسی داخلی در
واحد بانک ها ،انجام دادند .این پژوهش به بررسی نارسایی های سیستم کنترل داخلی بر تأکیدحسابرسی داخلی در شعب
بانک های مرکز استان فارس در سال  1981- 85با استفاده از پرسشنامه توسط  222نفر از روسای بانک هاپرداخته شده
است .در تحلیل آزمون پیرسون و آلفای کرونباخ نتیجه پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و سطح قابل قبول  9 /2می
باشد بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار  spssازمون های ضریب همبستگی پیرسون یک متغییر و چند
متغیر به روش گام به گام محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین
نارسایی های سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
نیاآذری و همکاران(  ،) 1981تحقیقی با عنوان ار تباط مستقیم کنترل داخلی بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان
امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام دادند .برای تجزیه و تحلیل آزمون های آماری مرتبط ،در آمار توصیفی از
فراوانی و میانگین و آمار استنباطی از تی تست و پیرسون استفاده شد .یافته ها نشان داد از نظر کارکنان مالی دانشگاه بین
سیستم کنترل داخلی و عملکرد مالی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان رابطه معنی دار و مثبت وجود داشت.
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ب) پ یشینه خارجی
فرناندو و همکاران  ،) 2219 (9تحقیقی با عنوان ادراک از استفاده از سیستم های هوشمند در فعالیت های یادگیری
فعال در سطح دانشگاه در میان معلمان انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که ادغام منابع قابل اطمینان اطالعات ،دو زبانه
و حاشیه نویسی انتخابی مفاهیم ،ویژگی های ارزشمندتر معلمان بوده است که همچنین ترکیب این سیستم ها را در فعالیت
های یادگیری به طور بالقوه بسیار مفید می دانستن د .عالوه بر این ،در شرایط آزمایشی ما ،کار ما بینش مفیدی را در مورد راه
مناسب برای به کار انداختن این نوع سیستم های هوشمند دسترسی به اطالعات در فعالیت های یادگیری ،نشان می دهد که
موضوعات اصلی را در هنگام ایجاد چنین رویکردهایی مورد توجه قرار می دهد.
آندرا و ماریا  ،) 2219 (1تحقیقی با عنوان تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت
از دیدگاه خبرگان انجام دادند .یک مطالعه اکتشافی میدانی که شامل مشاوران  BIاز شرکتهای مشاوره ایتالیایی بود انجام شد.
در این پژوهش از روش مطالعه میدانی کیفی استفاده شد زیرا با سئواالت پیچیدهای که با کلمه « چگونه » شروع میشوند
موضوع را مورد بررسی قرار می دهد و در عین حال چندین مکان را نیز در نظر می گیرد ،بنابراین یک تصویر کامل از پدیده را
در اختیار ما قرار میدهد .نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری  BIمیتواند بر تخصص حسابداران مدیریت تاثیر بگذارد و نه
تنها می تواند تغییرات نهایی را در روش های حسابداری مدیریت موجود به وجود بیاورد .بلکه با حمایت از روش های
حسابداری مدیریت جدید و پیشرفته می تواند تغییرات بیشتری را نیز ایجاد نماید .با شناسایی تغییرات موجود در سیستم
حسابداری مدیریت و عواملی که می توانند از روابط خاص بین هوش تجاری و سیستم های حسابداری مدیریت پیروی یا
جلوگیری نمایند ،این مطالعه میتواند هم برای مشاوران و هم برای شرکت های مشتری مدار در پروژههای مدیریت هوش
تجاری به شکل موثر سودمند باشد.
کانستنتینو و فنتون  ،) 2219 (5پژوهشی با عنوان اطالعات هوشمند :بهبود دقت پیش بینی در عملکرد بلند مدت تیم
فوتبال ارائه دادند.آنها بیان کردند :با وجود تحوالت ایدوارکننده اخیر با مجموعه داده های بزرگ و یادگیری ماشین ،ایده ای که
خودکارسازی تنها می تواند تمام روابط کلیدی بین عوامل مورد عالقه را کشف کند .یک کار چالش برانگیز است .در حقیقت،
در بسیاری از حوزه های دنیای واقعی ،متخصصان اغلب می توانند روابط کلیدی شناسایی کنند که داده ها به تنهایی ممکن
است نتوانند کشف کنند ،مهم نیست که چه مقدار اطالعاتی باشد .از این رو ،در حالی که یادگیری ماشین های خالص مزایای
واضحی را فراهم می کند ،این مزایا ممکن است با هزینه دقت به ارمغان بیاورد.
دویلی و همکاران  ) 2218(8تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر در ضعف کنترل های داخلی در گزارشگری مالی
انجام دادند .آن ها با بررسی  998شرکت در طی سال های  2222تا  2225ضعف با اهمیت کنترل های داخلی را گزارش داده
بودند به این نتیجه دست یافتند که این شرکتها ،کوچک تر ،جوان تر ،از نظر مالی ضعیف تر ،پیچیده تر و به سرعت در حال
رشد یا در حال بازسازی مجدد ساختار هستند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل موثر در ضعف با اهمیت در
میان شرکت ها با یکدیگر تفاوت دارند به دلیل اینکه هر شرکت با چالش های کنترل داخلی خود مواجه است.
نیو و همکاران  ،) 2218(9در پژوهشی تحت عنوان ایجاد انگیزه در کارکنان به وسیله سیستم های کنترلی بر انگیزه
های درونی و بیرونی و نهایتاً بر عملکرد کارکنان را بررسی می کن د .این پژوهش در بخش تولید ایالت متحده انجام گردید .و
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- Andrea & Maria
- Constantinou & Fenton
-Doyle et al
- Niu et al

85

3
4
5
6
7

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،02دی 9318

توانست مفاهیم تئوریکی و مدیریتی مهمی را به وسیله فراهم کردن شواهد قانع کننده ای که اثرات تعاملی کنترل فروش را
زمانی که مطالعات ارتباطات میان سیستم های کنترلی ،انگیزه کارکنان و نتایج شغلی را در نظر گرفته را از طریق مدلی ارائه
می دهد.
9

شامینگ و همکاران (  ،) 2215در پژوهشی تحت عنوان تاثیر سیستم های کنترلی بر اثربخشی کارکنان واحد فروش،
اثر مثبت به کارگیری سیستم های کنترلی بر اثربخشی کارکنان را از دید مدیران اجرای فروش مورد بررسی قرار دادند.
براساس نتایج این تحقی ق سیستم های کنترلی بر عملکرد رفتاری ،عملکرد نتیجه ای و اثربخشی کارکنان واحد فروش تاثیر
مثبت داشته و در ضمن عملکرد رفتاری و نتیجه ای نیز در اثربخشی کارکنان واحد فروش تاثیر مثبت دارد.
مارتین و همکاران  ،) 2211 (8به تحقیقی با عنوان بررسی اثرات بالقوه چارچوب کوزو بر روی ساختار حسابرسی داخلی
برنامه ساربنز اکسلی و میزان دخالت حسابرسان مستقل در برنامه های حسابرسی داخلی انجام دادند .آنان بدین نتیجه دست
یافتند که چارچوب کوزو می تواند دارای اثر بر روی بهبود برنامه حسابرسی داشته باشد.
لین و همکاران  ،) 2211 (12تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ساختار کنترل داخلی در افشای نقاط ضعف با اهمیت با
استفاده از داده های  922شرکت پرداختند .نتیجه پژوهش آنان بیانگر رابطه منفی میان سطح تحصیالت و افشای نقاط ضعف
بااهمیت سیستم های کنترل داخلی است .آن ها همچنین بیان کردند که ساختار کنترل داخلی باعث افزایش فرآیند تطابق با

بخش  121قانون ساربنز اکسلی می شود.
فرضیه اصلی
هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین
شیراز تاثیرگذار است.
فرضیه های فرعی
هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دی دگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
هوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی از دیدگاه از دی دگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است
چار چوب نظری تحقیق
با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها ،در جذب منابع مالی بانکها تغییرات چشمگیری به وجود آمده
است ،به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و هوشمندسازی بانکها ،یکی از مهمترین راه های تجهیز منابع و بهبود عملکرد
مالی برای بانک ها و مؤسسات مالی بشمار می روند  .عملکردمالی در بانک ها اهمیت بسیار باال یی دارد و باید مورد توجه
مدیران بانک قرار گیرد  .مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرح های توسعه ای داشته باشد که
عملکرد مثبت و قابل مالحظه ای نسبت به سا یر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد .از آنجا که بیشتر تصمیمات
مدیریت با اتکا بر اطالعات مالی از سیستم حسابداری اتخاذ می شود وجود سیستم کنترل داخلی قوی قابلیت اتکای اطالعات
عملکردمالی را که مبنای اخذ اینگونه تصمیمات است به مدیریت ارائه می دهد.
در این پژوهش پس از مطالعات نظری و نتایج تحقیقات داخلی و خارجی برای متغیر هوشمندسازی از پرسشنامه
هوشمند سازی جلیلیان (  ) 1985که دارای  8می باشد که ابعاد آن عبارتند (هوش محیطی ،هوش تکنولوژیک ،هوش رقابتی،
هوش عاطفی ،هوش ساختاری،هوش سازمانی انسانی ) و از پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی ( ) 1982که دارای  9بعد می باشد و
- Shaoming
-Martin et al
-Lin et al
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ابعاد آن عبارتند از (کنترل هزینه ،مدیریت ارزش ،کنترل ریسک) و از پرسشنامه سیستم کنترل داخلی کوزو(  ) 2219که دارای
 5بعد(محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و پایش ) است استفاده گردید.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر م اهیت و روش ،ازنوع توصیفی  -همبستگی می باشد .پژوهش
کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روشها ،ابزارها،
وسایل ،تولیدات ،ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود .هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی
در یک زمینه خاص است .تحقیق های توصیفی تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن
شرایط شرایط یا پدیده های مورد بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی می تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری
رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد .پژوهش همبستگی ،پژوهشی می باشد که در آن به بررسی رابطه بین دو یا چند متغییر
پرداخته می شود .همچنین در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغییر وجود
دارد و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است.
جامعه و ن مونه آماری پژوهش

جامعه آماری به کل گروه ،افراد یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به پژوهش در مورد آنها بپردازد .جامعه
آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز که تعداد آنها  252نفر می باشد.
در پژوهش حاضر برای بدست آوردن تعداد نمونه از فرمول کوکران (کوچران) که مربوط به تعداد نمونه در یک جامعه
بسته است استفاده شده است .که در آن:
 = nحداقل حجم نمونه الزم
 =Nحجم جامعه آماری (که در این تحقیق  252نفر میباشد )
 =pنسبت توزیع صفت در جامعه

 =z /2مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ( در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای ،2 /25
مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد 1 /88میباشد ).
 =dخطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معموالً در علوم اجتماعی برابر
 2 /25در نظر گرفته میشود).
نمونه گیری این
روش()( 250
گرفت 1 / 96) 2.
خواهد( 0 / 5)(1
بنابراین حداقل حجم نمونه الزم  151نفر می باشد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار )0 / 5
151

پژوهش با توجه به نوع جامعه آماری ،از نوع تصادفی طبقه ای می باشد.

)( 249)( 0 / 05) 2 (1 / 96) 2 ( 0 / 5)(10 / 5

جدول ( :)9نمونه گیری تصادفی طبقه ای

تعداد کارکنان

تعداد نمونه

ردیف

شعب بانک قوامین

1

بانک قوامین (شعبه استقالل )5005

15

9

2

بانک قوامین (شعبه بلوار نصر )5155

11

5

3

بانک قوامین (شعبه مدرس )5159

15

9

1

بانک قوامین (شعبه مالصدرا )5190

11

10

5

بانک قوامین (شعبه ارتش )5251

13

5

1

بانک قوامین (شعبه سمیه )5311

11

11

1

بانک قوامین (شعبه عدالت )5119

15

9

5

بانک قوامین (شعبه میرزای شیرازی )5510

15

12
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9

بانک قوامین (شعبه مرکزی )5513

11

10

10

بانک قوامین (شعبه بلوار پاسداران )5515

11

11

11

بانک قوامین (شعبه امیرکبیر )5531

15

9

12

بانک قوامین (شعبه اطلسی )5531

11

5

13

بانک قوامین (شعبه ریاستی )5535

11

11

11

بانک قوامین (شعبه چهارراه عدالت )5510

11

10

15

بانک قوامین (شعبه سیبویه )5512

15

9

11

بانک قوامین (شعبه تختی )5511

12

1

250

151

جمع
روایی و پای ایی پرسشنامه

الف)روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را
بسنجدبه منظور تعیین ویژگی روایی پرسشنامه در این تحقیق ،پرسشنامه تحقیق که خود به صورت استاندارد می باشند ،با
نظرخواهی اساتید گروه مدیریت ،کارشناسان راهنما و خبرگان در این زمینه و تأیید نهایی استاد راهنما روایی صوری
پرسشنامه مورد تأیید واقع گردید.
ب) پای ایی پرسشنامه
ضریب همبستگی آلفای کرونباخ نوعی اندازه پایایی ثبات درونی است .پایایی ثبات درونی ،همانند تحلیل عاملی
روشی برای مشاهده شدت همبستگی بین گویه هاست .معمول ترین روش محاسبه پایایی ،محاسبه آلفای کرونباخ است که
ضریب آلفا خوانده میشود .این روش ،معمول ترین روش محاسبه پایایی است و از بقیه روش ها بیشتر گزارش شده است .قاعده
کلی این است که مقدار آلفای کرونباخ یک مقیاس باید حداقل  2 /9باشد
در این تحقیق برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .به این صورت که در ابتدا 92پرسشنامه
بین کارکنان توزیع و پا یا یی ابعاد مورد بررسی قرارگرفت .ضریب آلفای کرونباخ برای  92پرسشنامه محاسبه شد.
نام پرسشنامه

جدول ( :)0پایایی پرسشنامه ها
ضریب آلفای
تعداد
کرونباخ
سؤال

هوشمندسازی
عملکرد مالی

98
21

2/98
2/98

سیستم کنترل داخلی

55

2/92

روش های آماری مورد استفاده

بعد از جمعآوری پرسش نامه و پاسخهای آزمودنیها به سؤالهای آن نوبت به تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده
میرسد .به این منظور در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
آزمون نرمال بودن KS
هنگ ام بررسی نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است را در سطح خطای  5 %تست
می کنیم .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  2.25بدست آی د ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بـر اینکـه
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داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری به
صورت زیر تنظیم میشود:
: H2توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.

متغیر

جدول( :) 3نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
آماره کلموگروف اسمیرنوف

سطح معنی داری

هوشمندسازی

2/299

2/219

عملکرد مالی

2/252

2/222

سیستم کنترل داخلی

2/281

2/222

در جدول  9میزان آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف و سطح معنی داری آزمون آمده است از آنجایی که سطح معنی
داری آزمون برای متغیرهای عملکرد مالی و سیستم کنترل داخلی از میزان خطای قابل پذیرش (  ) 2 /25بیشتر میباشد نمیتوان
فرض صفر را در سطح  2 /25رد کرد پس میتوان گفت متغیرهای عملکرد مالی و سیستم کنترل داخلی دارای توزیع نرمال بوده
و متغیر هوشمندسازی از توزیع نرمال تبعیت نمی کند.
فرضیة اصلی :هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه
کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری  ،تجزیه و تحلیل چند متغیره
است .زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره ب وده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر
مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود .از این رو ،در این تحقیق برای تائید یا رد فرضیات از مدل
معادالت ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است .تحلیل مسیر(مدل ساختاری) ت کنیکی است که روابط بین
متغیرهای تحقیق( مستقل ،میانجی ،تعدیلگر و وابسته ) را بطور همزمان نشان می دهد
جدول (  :)4آزمون معناداری فرضیه اصلی

)|T Statistics (|O/STERR
عملکرد مالی >-هوشمند سازی

12 /982

بر اساس یافته های جدول  1مقدار آماره  tبرابر 12 /982میب اشد که نشان دهنده معنی داری ضـریب بـرآورد شـده
می باشد در نتیجه هوشمند سازی بر عملکرد مالی کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیر معنی داری.داشته و نتیجتا فرضـیه
اصلی تایید می شود .حال با استفاده از رویکرد حاصلضربی به بررسی نقش تعدیل گری سیستم کنترل داخلی در رابطـ ه بـین
هوشمند سازی و عملکرد مالی پرداخته می شود.
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نمودار ( :)9برازش مدل مفهومی با نقش تعدیلگر در حالت استاندارد

با توجه به شکل همانگونه که در شکل مشخص است ضریب معناداری مربوط به متغیر تعدیل کننده سیستم کنترل
داخلی در رابطه بین هوشمند سازی و عملکرد مالی کمتر از  1.88می باشد بنابراین با توجه بـه سـطح اطمینـان  85درصـد
میتوان چنین اذعان کرد که متغیر سیستم کنترل داخلی رابطه بین هوشمند سازی و عملکرد مالی را تعدیل نمیکند.
فرضیة اول :هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان شععب بانعک قعوامین شعیراز تعاثیر
معنادار دارد.
فرضیه آماری به صورت فرض صفر( ) Hoو فرض مقابل (  ) H1به شرح زیر می باشد:
 :Hoهوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیر معنادار ندارد.
 :H1هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیر معنادار دارد.
فرضیه ها به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
Ho :β = o
H1:β≠ o
جدول ( :)5نتایج آزمون همبستگی بین هوشمندسازی بانک و عملکرد مالی
عملکرد مالی
متغیر
هوشمندسازی بانک

ضریب همبستگی

2/592

پیرسون

* P<.25
با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون جدول (  ) 5مقدار  2 /222بعنوان  P-valueنشان دهنده وجود
ارتباط معنی دار بین هوشمندسازی بانک و عملکرد مالی از دی دگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز در سطح اطمینـان 85
درصد می باشد به این معنی که فرضیه  H2در سطح اطمینان  85درصد مورد تائید قرار نمی گیرد .در نتیجه با توجه به اینکه
ضریب همبستگی برای دو متغیر 2 /592می باشدو عـدد معنـیداری ) (sigمشـاهده شـده(معیار تصـمیم) از سـطح معنـیدار

استاندارد (  )  = 2 /25کمتر اسـت بـین ایـن دو متغیـر رابطـه معنـی داری وجـود دارد و از آنجـا کـه هـدف بررسـی تـاثیر
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هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز می باشد بنابراین از رگرسیون خطی استفاده
شده است که نتایج آن درادامه آمده است.
در جدول  ،8سطح معنی داری آزمون آنالیز واریانس کمتر از  2 /25بوده که نشان می دهد مدل رگرسـیون توانسـته
است تغییرات در متغیر وابسته ( عملکرد مالی) را توض یح دهد و با توجه به معنادار بـودن رگرسـیون و مقـدارآماره  Tو سـطح
معنی داری ضریب عرض از مبدا برابر  2 /222که کمتر از  2 /25می باشد می توان گفت که متغیر (هوشمندسازی بانک ) تاثیر
معنادار ونسبتا قوی بر عملکرد مالی دارد ،به عبارت دیگر هرچه هوشمندسازی بانک بیشتر باشد  ،عملکرد مالی بهتر خواهد شد
و نتیجتا فرضیه فرعی اول پذیرفته می شود.
جدول ( :)6آزمون فرضیه فرعی اول

متغیر مستقل  :هوشمندسازی بانک

ضرری

تعیرین تعرردیل

شده

ضری

متغیر وابسته  :عملکرد مالی

معنی داری کل مدل

تعیین

آماره F

Sig

سطح اطمینان %95 :

مقرررادیر بترررای ( )Betaآماره T
استاندارد

.512
.321

0/000

.322

12/291

11/131

مقدار R

.512

فرضیة فرعی دوم :هوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین
شیراز فارس تاثیر معنادار دارد.
فرضیه آماری به صورت فرض صفر( ) Hoو فرض مقابل (  ) H1به شرح زیر می باشد:
 :Hoهوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دی دگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرمعنادار ندارد
 :H1هوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دی دگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیر معنادار دارد
فرضیه ها به صور ت آماری به شرح زیر می باشد:
Ho :β = o
H1:β≠ o
جدول ( :)7نتایج آزمون همبستگی بین هوشمندسازی بانک و سیستم کنترل داخلی
متغیر
هوشمندسازی بانک

سیستم کنترل داخلی
ضری

همبستگی پیرسون

121

0/100

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،02دی 9318

با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون جدول(  ) 9مقدار  2 /222بعنوان  P-valueنشان دهنده وجـود
ارتباط معنی دار بین هوشمندسازی بانک و سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنـان شـعب بانـک قـوامین شـیراز در سـطح
اطمینان  85درصد می باشد به این معنی که فرضیه  H2در سطح اطمینان  85درصد مورد تائید قرار نمی گیرد .در نتیجه با
توجه به اینکه ضریب همبستگی برای دو متغیر 2/822می باشدو عدد معنیداری ) (sigمشاهده شـده(معیار تصـمیم) از سـطح
معنیدار استاندارد (  )  = 2 /25کمتر است بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد و از آنجـا کـه هـدف بررسـی تـاثیر
هوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دی دگاه کارکنان شعب بان ک قوامین شیراز می باشد بنابراین از رگرسیون خطی
استفاده شده است که نتایج آن درادامه آمده است.
در جدول  ،9سطح معنی داری آزمون آنالیز واریانس کمتر از  2 /25بوده که نشان می دهد مدل رگرسـیون توانسـته
است تغییرات در متغیر وابسته (سیستم کنترل داخلی ) را توضیح دهدو با توجه به معنادار بـودن رگرسـیون و مقـدارآماره  Tو
سطح معنی داری ضریب عرض از مبدا برابر  2 /222که کمتر از  2 /25می باشد می توان گفت که متغیر هوشمند سازی بانک
تاثیر معنادار و نسبتاً قوی بر سیستم کنترل داخلی دارد ،و نتیجتاً فرضیه فرعی دوم پذیرفته می شود.
جدول (  :)8آزمون فرضیه فرعی دوم
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فرضیة سوم :سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی از دیدگاه از دیدگاه کارکنان شععب بانعک قعوامین
شیراز تاثیر معنادار دارد.
فرضیه آماری به صورت فرض صفر( ) Hoو فرض مقابل (  ) H1به شرح زیر می باشد:
 :Hoسیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی تاثیر معنادار ندارد.
 :H1سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه ها به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
Ho :β = o
H1:β≠ o
جدول ( :)1نتایج آزمون همبستگی بین سیستم کنترل داخلی و عملکرد مالی
متغیر
سیستم کنترل داخلی

عملکرد مالی
ضری

همبستگی پیرسون

0/915

با توجه به خروجی آزمون ضریب همبستگی پیرسون جدول (  ) 8مقدار  2 /222بعنوان  P-valueنشان دهنده وجود
ارتباط معنی دار بین سیستم کنترل داخلی و عملکرد مالی در سطح اطمینان  85درصد می باشد به این معنی که فرضیه H2
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در سطح اطمینان  85درصد مورد تائید قرار نم ی گیرد .در نتیجه با توجه به اینکه ضریب همبستگی برای دو متغیر 2 /895می
باشدو عدد معنیداری ) (sigمشاهده شده(معیار تصمیم) از سطح معنیدار استاندارد (  )  = 2 /25کمتر است بین این دو متغیر
رابطه معنی داری وجود دارد و از آنجا که هدف بررسی تاثیر سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی در کارکنـان شـعب بانـک
قوامین شیراز تاثیر می باشد بنابراین از رگرسیون خطی استفاده شده است که نتایج آن درادامه آمده است.
در جدول  ،12سطح معنی داری آزمون آنالیز واریانس کمتر از  2 /25بوده که نشان می دهد مدل رگرسیون توانسته
است تغییرات در متغیر وابسته ( عملکرد مالی ) را توضیح دهدو با توجه به معنادار بودن رگرسیون و مقدارآماره  Tو سطح معنی
داری ضریب عرض از مبدا برابر  2 /222که کمتر از  2 /25می باشد می توان گفت که متغیـر سیسـتم کنتـرل داخلـی تـاثیر
معنادار و نسبتاً قوی بر عملکرد مالی دارد و نتیجتاً فرضیه فرعی سوم پذیرفته می شود.
جدول (:)92آزمون فرضیه فرعی سوم

متغیر مستقل  :سیستم کنترل داخلی
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بحث و نتیجهگیری
نتایج فرضیه اصلی نشان داد هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه
کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است .مقدار آماره  tبرابر 12 /982میباشد ک ه نشان دهنده معنی داری ضریب
برآورد شده میباشد در نتیجه هوشمند سازی بر عملکرد مالی کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیر معناداری داشته و
نتیجتا فرضیه اصلی تا یید می شود .ضریب معناداری مربوط به متغیر تعد یل کننده سیستم کنترل داخلی در رابطه بین
هوشمند سازی و عملکرد مالی کمتر از  1.88می باشد بنابراین با توجه به سطح اطمینان  85درصد میتوان چنین اذعان کرد
که متغیر سیستم کنترل داخلی رابطه بین هوشمند سازی و عملکرد مالی را تعدیل نمی کند.این نتیجه با نتایج مطالعات
پوراحتشام و خطیب ، ،) 1988( ،حضرتی و تقی زاده(  ،) 1985مردانی و همکاران (  ،) 1985اسماعیل پور و همکاران (.،) 1988
نیاآذری و همکاران(  ،) 1981شامینگ و همکاران (  ،) 2215نیو و همکاران ( ،) 2218همخوانی دارد.
نتایج فرضیه فرعی اول نشان داد هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز
تاثیرگذار است .با توجه به ا ینکه ضریب همبستگی برای دو متغیر 2 /592می باشدو عدد معنیداری (  )sigمشاهده شده(معیار
تصمیم ) از سطح معنیدار استاندارد (  ) a= 2 /25کمتر است بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد و با توجه به معنادار
بودن رگرسیون و مقدارآماره

T

و سطح معنی داری ضریب عرض از مبدا برابر  2 /222که کمتر از  2 /25میباشد می توان

گفت که متغیر (هوشمندسازی بانک) تاثیر معنادار و نسبتا قوی بر عملکرد مالی دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات حضرتی و
تقی زاده(  ،) 1985مردانی و همکاران (  ،) 1985همخوانی دارد.
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نتایج فرضیه دوم نشان داد هوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز
تاثیرگذار است .با توجه به ا ینکه ضریب همبستگی برای دو متغیر 2 /822می باشدو عدد معنیداری ( ) sigمشاهده شده(معیار
تصمیم ) از سطح معنیدار استاندارد (  ) a= 2 /25کمتر است بین این دو متغیر رابط ه معنی داری وجود دارد و با توجه به معنادار
بودن رگرسیون و مقدارآماره  Tو سطح معنی داری ضریب عرض از مبدا برابر 2 /222که کمتر از  2 /25میباشد می توان گفت
که متغیر هوشمندسازی بانک تاثیر معنادار و نسبتا قوی بر سیستم کنترل داخلی دارد ،و نتیجتاً فرضیه فرعی دوم پذیرفته می
شود .این نتیجه با نتایج مطالعات آندرا و مار یا (  ،) 2219همخوانی دارد.
نتایج فرضیه سوم نشان داد سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی از دی دگاه از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین
شیراز تاثیرگذار است .با توجه به اینکه ضریب همبستگی برای دو متغیر 2 /895می باشدو عدد معنیداری ( ) sigمشاهده
شده(معیار تصمیم ) از سطح معنیدار استاندارد (  ) a= 2 /25کمتر است بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد و از آنجا
که هدف بررسی تاثیر سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی در کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیر می باشد و با توجه به
معنادار بودن رگرسیون و مقدارآماره  Tو سطح معنی داری ضریب عرض از مبدا برابر 2 /222که کمتر از  2 /25میباشد می -
توان گفت که متغیر سیستم کنترل داخلی تاثیر معنادار ونسبتا قوی بر عملکرد مالی دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات
پوراحتشام و خطیب ،) 1988( ،نیاآذری و همکاران(  ،) 1981شامینگ و همکاران (  ،) 2215نیو و همکاران ( ،) 2218همخوانی
دارد.
پیشنهادات کاربردی
باتوجه به فرضیه اصلی تحقیق که در آن هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی با نقش تعد یلگر سیستم کنترل داخلی
از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود:
- 1قبل از پیاده سازی سیستم هوشمند ،سطح مورد انتظار و دامنه کاری سیستم می بایست توسط مدیران مشخص
شود تا ضمن تخصیص منابع مالی و اعتباری کافی به هر یک از فرایندهای مدنظر ،میزان اثربخشی و منفعت حاصل از این
استقرار نیز قابل اندازه گیری باشد
- 2عوامل مختل ف موثر بر بهبود عملکرد مالی در سیستم های بانکداری هوشمند شناسایی گردد تا از این طریق بتوان
با اطالعات بیشتری به بررسی عوامل تاثیرگذار در بهبود عملکرد مالی در سازمانهای گوناگون کمک نمود.
- 9توجه به مقرون به صرفه بودن استقرار سیستم کنترل داخلی که در طی آن میزان منفعت ناشی از پیاده سازی
سیستم بیش از هزینه های مصرفی باشد تا مدیران سرمایه گذار مشتاق به پیاده سازی ،حفظ و نگهداری آن باشند
- 1برگزاری جلسات برنامه ریزی شده توسط مدیران و اعضای هئیت مدیره در جهت انتقال شفاف برنامه
هوشمندسازی و بازخوانی گزارشات در خالل این جلسات به جهت بررسی وضعیت حال و آینده بانک توصیه می شود.
باتوجه به فرضیه فرعی تحقیق که در آن هوشمندسازی بانک بر عملکرد مالی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین
شیراز تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود:
 - 1به منظور بهبود عملکرد مالی کارکنان ،مدیران به جمع آوری اطالعات ارزشمند درباره وضعیت هوشمندی سازمان
و توجیه سرمایه گذاری در آن برای سازمان بپردازند.
- 2پیشنهاد میشود مدیران طرح های حمایتی مانند مرخصی های تشویقی جهت یادگیری نرم افزارهای روز مالی بانک
را برای کارکنان فراهم آورند این امر به نوبه خود موجب بهبود عملکرد مالی سازمان می شود.
باتوجه به فرضیه فرعی تحقیق که در آن هوشمندسازی بانک بر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک
قوامین شیراز تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود:
- 1آگاه سازی کلیه اشخاص درگیر در فرایند هوشمندسازی با اصول اولیه سیستم کنترل داخلی و سعی در نهادینه
کردن آن در تمامی سطوح
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- 2بروز رسانی سطح دانش اشخاص در سازمان از اصولی است که می بایست در برنامه کاری مدون واحد منابع انسانی
قرار گیرد.
باتوجه به فرضیه فرعی تحقیق که در آن سیستم کنترل داخلی بر عملکرد مالی از د یدگاه کارکنان شعب بانک
قوامین شیراز تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود:
 - 1به منظور افزایش سطح رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استقرار سیستم کنترل های داخلی مطلوب در سازمان
ها از توانایی علمی و تجربیات عملی حسابرسان داخلی ،بهره مندی بیشتری به عمل آید.
- 2بیان صریح قوانین و مسئولیتهای سازمانی به منظور عدم سوءاستفاده از سیستم کنترل داخلی
- 9منصوب کردن افراد باصالحیت و با اخالق برای اجرای سیستم کنترل داخلی به منظور جلوگیری از تبانی با
کارکنان
- 1نظام مندکردن سیستمهای مالی و حسابرسی و اصالح ساختار نظام مالی و اداری و ساختار آن و تقویت کنترلهای
داخلی با تمرکز بر توانا یی کشف تقلب و فساد مالی
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