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چكیده
1

هدف کلی این پژوهش ،بررسی تأثیر اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( )ERPبر اثربخشی فرآیندهای مالی در
مقایسه با سیستم سنتی در شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن می باشد .متغیرهای این پژوهش به صورت مقایسه میانگین بین
دو سیستم سنتی (2جزیره ای) و جدید (یکپارچه) و در قالب پنج گروه فرآیند مالی مشتمل بر فرآیندهای حقوق و دستمزد و
پشتیبانی ،بازرگانی و تدارکات ،تأسیسات و اموال ،حسابداری عمومی و ممیزی ،وصول و درآمد در چارچوب پنج شاخص اثربخشی
شامل جمع آوری داده ها ،پردازش داده ها،گزارش گیری نتایج ،زمان بندی انجام فرآیند ،انعطاف پذیری دسته بندی می شوند.
نتایج بدست آمده نشان داد که اجرای سیستم یکپارچه بر اثربخشی تمامی فرآیندهای مالی درمقایسه با سیستم سنتی ،تفاوت
معناداری داشته و دربین فرایندها نیز فرایند تدارکات وبازرگانی از بیشترین تأثیر برخوردار بوده است؛ همچنین به کمک این سیستم،
دقت در ثبت داده های هر فرآیند افزایش ،مدت زمان انجام کلیه فرآیندها کاهش و بر قابلیت اطمینان پردازش داده ها و اتکا به
گزارشات استخراجی افزوده می گردد.
واژههای كلیدی :برنامهریزی منابع سازمان ( ،)ERPسیستم سنتی ،فرآیندهای مالی ،اثربخشی.
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 -1مقدمه
«برنامه ریزی منابع سازمان» ،یک راه حل سیستمی
مبتنی بر «فناوری اطالعات» است که منابع سازمان را توسط
یک سیستم به هم پیوسته به سرعت ،با دقت و کیفیت باال در
کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور
مناسب فرایند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت
نمایند(کارزونی و دیگران .)1831،سازمان ها بر بنیان مأموریت
های تعیین شده در سند راهبردی خود ،اقدام به طراحی
فرآیندها و ایجاد ساختار برای سازمان می نمایند که به علت
آشنا نبودن مدیران و کارشناسان سازمان با فنون طراحی و
تصحیح فرآیندهای سازمانی و مطابقت دادن فرآیند های
سازمانی با فناوری های مدیریتی جدید ،به ندرت مورد تجدید
نظر و اصالح قرار می گیرد .بنابراین مدیران ناگزیرند تا با برنامه
ریزی صحیح برای آینده بستر توسعه در سازمان خود را به
صورت «یکپارچه»  ،8جامع ،مستمر و به دور از اجراهای مقطعی
و جزیره ای فراهم نمایند (عبداهلل زاده و نیکوکار .)1836 ،در
این راستا استفاده از سیستم های اطالعاتی به عنوان یک
پدیده جدید به مدیران این امکان را می دهد تا با استفاده
صحیح از اطالعات به عنوان یک منبع مهم که برای توسعه
منابع دیگر به شدت مورد نیاز است و منجر به برنامه ریزی
بهتر می شود ،تصمیم های بهتری اتخاذ ،و به نتایج ارزشمندی
نیز نایل آیند (وظیفه دوست وهمکاران .)1836 ،شاید یکی از
کامل ترین سیستم های اطالعاتی موجود که در سال های
اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته ،سیستم
برنامه ریزی منابع سازمانی باشد(محمودی وهمکاران.)1837،
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ،به دو روش مکانیزم
نظارت را تسهیل می نمایند  :اوالً آنها گزارشگری سریع و
صحیح اطالعات مالی را به سهامداران امکان پذیر می نمایند ،
ثانیاً این سیستم ها جنبه هایی را در بر می گیرند که اعمال و
اجرای کنترل های داخلی اطمینان بخش و صحت اطالعات
مالی گزارش شده را امکان پذیر می سازند (.)Morris, 2011
با عنایت به مطالب پیشگفته ،نیاز سریع ،دقیق ،یکپارچه و
جامع مدیران و تصمیم گیرندگان در دنیای مدرن امروز به
اطالعات ،که به عنوان رمز موفقیت نیز قلمداد می شود و از
سوی دیگر ،عدم توانایی سیستم های سنتی در انتقال سریع،
دقیق ،یکپارچه و جامع اطالعات و گزارشات ،نیاز به یک
سیستم کامل و هوشمند احساس می گردد.
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن شناخت سیستم های
یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان ،نقش اثر بخشی آن در
اجرای فرآیندهای مالی نظیر «حقوق و دستمزد ،بازرگانی،
وصول و درآمد ،حسابداری عمومی و ممیزی ،تأسیسات و اموال
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و پشتیبانی» در «شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن» مورد
بررسی و آزمون قرار دهد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ،همان سیستم
های اطالعاتی اولیه هستند با این تفاوت که آنها یکپارچه
سازی داده ها را هدف قرار داده و به پشتیبانی از عملکرد و
فعالیت های اصلی شرکت می پردازند .نرم افزارهای یکپارچه از
دهه  1690میالدی تا کنون دستخوش تغییرات زیادی گردیده
اند( .)Plex, 2015سیستم های  ،ERPسیستم های کامپیوتری
قدیمی ومستقل واحدهای مالی ،منابع انسانی ،تولید و انبار را
حذف ،و به جای آنها ،تنها یک نرم افزار یکنواخت و یکپارچه
قرار می دهد که از چند زیر مجموعه نرم افزاری که تقریباً
شبیه سیستم های مستقل قدیمی می باشد ،تشکیل شده
است .امروزه توسعه کلی و همه گیر سیستم های یکپارچه به
سازمان ها این قابلیت را داده تا شرکت ها بتوانند عملیات و
معامالت خود را حفظ و به واسطه زیرسیستم های متنوع و
متصل به هم ،بهره وری را افزایش دهند ( Parto, Sofian, Saat
.)& Mohamed, 2016
چهار مزیت عمده سیستم های  ERPعبارت است از
«افزایش توانایی تصمیم گیرنده برای پردازش های علمی»،
«افزایش روایی تصمیمات و نتایج»« ،جمع آوری شواهد برای
حمایت از تصمیمات اخذ شده» ،و «مبنایی برای افزایش
توانایی اداره کردن مسائل بزرگ و پیچیده است»
(امینی .)1835،سیستم های  ERPدارای ماژول های  4مختلفی
شامل منابع انسانی ،مالی ،عملیات ،مونتاژ و ...می باشند
( .)Awsi, 2013سیستم های یکپارچه به بخش های مختلف
سازمان کمک می کنند تا با یکدیگر تعامل نموده و ضمن انجام
فعالیت ها ،با هدف دستیابی به کارآیی ،سودمندی و همچنین
حداقل سازی ریسک و خطاهای احتمالی ،به یک مدل یکپارچه
تبدیل شده و به بخش های دیگ ر اجازه کنترل فرایندها داده
شود ( .)Farquhar& Hill, 2013
تحقیقات بسیاری در سرار دنیا در حوزه سیستم های
یکپارچه  ،با محوریت چگونگی اجرا و بکارگیری  ، ERPتأثیر
این سیستم ها بر گزارشگری مالی ،سودآوری ،بهبود عملکرد
مدیریت ،افزایش کارایی و ...انجام پذیرفته است.
نتایج برخی از این تحقیقات حاکی از این است که سیستم
های  ERPباعث بهبود فرایندهای تجاری شده و همچنین
وظایف و نقش های مدیریتی پس از اجرای این سیستم ها
دچار تغییرات خواهند شد) .5 )Panorama Group, 2013پس از
پذیرش و اجرای موفق  ، ERPبه واسطه بکارگیری تکنیک های
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ح سابداری ،شرکت ها شاهد بهبود عملکرد خواهند بود
(.)Daoud, D., Triki, M., 2013
یافته های تحقیق موتوانی و همکاران ( )2019با عنوان
بررسی تأثیرات اجرای سیستم های یکپارچه بر عملکرد
سازمانی نشان داد که اجرای  ERPبر روی تمامی سطوح
فرایندهای سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد( Bharti
) .)Motwani., R.K. Sharma.,(2016مالینیک و تودورویک
( ،) 2012نتایج نشان دادند که معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
پس از اجرای نرم افزارهای  SAPاز  20به  80درصد افزایش
داشته اما در خصوص بکارگیری تکنیک کارت امتیازی متوازن
( 9 )BSCهیچگونه تفاوتی برای قبل و بعداز اجرا مشاهده نشد.
از سوی دیگر تکنیک های هزینه یابی هدف ( 7 )TCو هزینه
یابی بر مبنای فعالیت ( 3 )ABCپس از بکارگیری ، SAP
افزایش قابل مالحظه ای داشته اند .از سوی دیگر ،پس از
بکارگیری  ، SAPزمان مورد نیاز برای تحلیل داده ها از  18به
 88دقیقه افزایش یافته است ،در مقابل زمان مورد نیاز برای
انجام حسابداری صنعتی(از  22به  ، )14گزارشگری (از 23به
 )21و بودجه بندی (از  14به  3دقیقه) کاهش یافته
اند(.)Malini´c. S., Todorovi´c. M., 2012
سیستم های  ، ERPدر زمینه های مختلفی چون بودجه
بندی سرمایه ای ،پیش بینی ،اندازه گیری عملکرد ،جزئیات
بیشتری را با سرعت باالتر گزارش می دهند( Spraakman, G.,
 .)2005برازل و دانگ ( )2005در تحقیقی به بررسی تأثیر
اجرای  ERPبر مفید بودن اطالعات حسابداری پرداختند که
یافته ها نشان داد ،پذیرش و اجرای  ERPمنجر به نوعی موازنه
بین افزایش «مربوط بودن اطالعات حسابداری» و کاهش
« قابلیت اتکاء اطالعات حسابداری» برای استفاده کنندگان
خارجی صورتهای مالی گردیده و همچنین اجرای  ERPباعث
کاهش زمان گزارشگری می شود .یافته های تحقیقی دیگر
حاکی از این است که بکارگیری این سیستم ها موجب ایجاد
تغییراتی در فرایندهای حسابداری می شود .بکارگیری ERP
برای حفظ توان رقابتی شرکتها ضروری بوده و موجب فراهم
شدن فرصت مناسبی برای تجدید ساختار در عملیات و سیستم
های اطالعاتی می گردد ( Spathis, CH., Constantinides, S.,
.)2004
جلیلی و منتقمی ( )1864در تحقیقی با موضوع مدیریت
هزینه از طریق کنترل ضایعات تولید در سیستم های برنامه
ریزی منابع سازمان نشان دادند که سیستم های یکپارچه
ضمن ارائه تعاریف و تقسیم بندی های جدید و کاربردی تر از
واحدهای معیوب و همچنین به واسطه اطالعات ماژول های

مختلف توانسته است به نحو چشمگیری امکان کنترل و برنامه
ریزی را در جهت دستیابی به اهداف مدیریت فراهم آورد.
شمس زاده و بختیاروند ( )1864در تحقیقی با هدف
بررسی تأثیر سیستم  ERPبر گزارشهای حسابداری مدیریت
نشان دادند که سیستم های مذکور با حذف وظایف تکراری
حسابداران مدیریت ،فرصت بیشتری برای انجام کارهای
تحلیلی آن ها فراهم می آورد .نتایج تحقیق حجازی و
اسماعیلی کیا ( ،)1862نشان داد که شرکت های دارای
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان نسبت به نمونه
کنترل(=شرکت های فاقد سیستم  )ERPکمتر احتمال دارد که
ضعف کنترل داخلی داشته باشد .زنجیردار و احمدی ()1861
،در پژوهشی با عنوان بررسی اثرات پیاده سازی برنامه ریزی
منابع بنگاه ( )ERPبر ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری
نشان دادند که  ERPباعث افزایش ویژگی های کیفی اطالعات
حسابداری می شود و همچنین قادر است که تحولی در حوزه
حسابداری ایجاد نماید.
 -3متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر در دو گروه
«فرآیندهای مالی» و «شاخص های اثربخشی» تدوین گردیده
است .هر یک از متغیرها برای دو سیستم «سنتی» و «سیستم
یکپارچه» بصورت مقایسه میانگین مورد بررسی و آزمون قرار
خواهند گرفت.
جدول  -1متغیرهای پژوهش
فرآیندهای مالی

شاخص های اثربخشی

فرآیند حقوق و دستمزد و پشتیبانی

جمع آوری داده ها

فرآیند حسابداری عمومی و ممیزی

پردازش داده ها

فرآیند وصول و درآمد

گزارش گیری نتایج

فرآیند تدارکات و بازرگانی

زمان بندی انجام فرآیند

فرآیند تأسیسات واموال

انعطاف پذیری

در ادامه ،مدل مفهومی در ارتباط با متغیرهای پیشگفته در
شکل  1و همچنین تعریف نظری متغیرهای تحقیق در جدول
 2نمایش داده شده است :

سال ششم  /شماره بیستوچهارم /زمستان 6931

302

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

سیستم سنتی و ERP

 .1فرآیند سیستم

 .2فرآیند سیستم

 .3فرآیند سیستم

 .4فرآیند سیستم

 .5فرآیند سیستم

حقوق و دستمزد و

بازرگانی وتداركات

تأسیسات و اموال

حسابداری عمومی و

وصول و درآمد

پشتیبانی

ممیزی



جمع آوری داده ها



پردازش داده ها



گزارش گیری نتایج

 زمان بندی انجام فرآیند
 انعطاف پذیری

شكل  -1مدل مفهومی در ارتباط با فرآیندهای سیستم های سنتی و یكپارچه

جدول  -2تعریف نظری متغیرهای تحقیق
این سیستم قادر است حقوق و مزایای کلیه پرسنل سازمان را از قبیل مدیریت یک یاچندین حقوق
حقوق و دستمزد و تعریف شده ،اجراوکنترل حقوق به صورت فردی /گروهی ،اجرای حقوق بر اساس آیتم های حقوقی
خاص/کلی ،معوقه های حقوقی پرسنل مدیریت نماید .سیستم پشتیبانی نیزمدیریت پرسنل سازمان
پشتیبانی
را از ابتدای ورود تا قطع کامل ارتباط فرد با سازمان را عهده دار می باشد.
بازرگانی و تدارکات
فرآیندهای
مالی

شاخص های
اثربخشی
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تأسیسات واموال

این برنامه کاربردی به عنوان مرجعی در تولید و توزیع کاال مطرح می باشد .اهم خصوصیات
سیستم انبارداری عبارتند از :رسید کاال از فروشنده به انبار ،انتقال بین انبارها ،انتقال بین سازمان
 ،درخواست انتقال بین انبارها ،اجازه برگشت جنس به مشتری و...
نگهداری اطالعات دارایی ها و اموال و محاسبه استهالک به روش های مختلف به عهده این ماژول
است.

حسابداری عمومی و
ممیزی

قلب سیستم مالی ودربرگیرنده کلیه اطالعات وساختاراصلی نظام مالی و سرمقصد تمامی ماژول
های این سیستم است (مدیریت و کنترل مالی سازمان،ایجاد و ویرایش اسناد به صورت دستی و
مکانیکی ،تایید ،ثبت ،ارجاع اسناد به صورت تکی و دسته ای و)...

وصول و درآمد

مدیریتِ اطالعاتِ نقدینگی و کنترل گردش وجوه نقد در سازمان و عملیات مغایرت گیری و پیش
بینی نقدینگی به عهده این ماژول می باشد.

جمع آوری داده ها

جهت سنجش صحت اطمینان و قابلیت اتکای داده ها با مدنظر قرار دادن نظارت ها

پردازش داده ها

جهت سنجش خطاهای محاسباتی در فرایندهای دستی و قدرت پردازش اطالعات

گزارشگیری نتایج
زمانبندی انجام فرآیند

جهت سنجش قابلیت گزارشگیری نتایج فرایندها در سطوح مختلف
جهت سنجش به موقع بودن گزارش ها

انعطاف پذیری

جهت سنجش قابلیت گزارشدهی در فرمت های مختلف و غیرمتحدالشکل
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فرضیههای پژوهش  :فرضیه های پژوهش شامل یک فرضیه

ها ،گزارش گیری نتایج ،زمان بندی انجام فرآیند ،انعطاف
پذیری مورد مقایسه قرار می گیرد .ابزار گردآوری داده ها
تحقیق «پرسشنامه» می باشد که پس از طراحی سواالت ،با
ارائه به خبرگان این حوزه مورد سنجش اولیه قرار گرفت.

فرضیه های فرعی
 اجرای سیستم یکپارچه تفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
حقوق و دستمزد و پشتیبانی در مقایسه با سیستم سنتی
دارد.
 اجرای سیستم یکپارچه تفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
تدارکات و بازرگانی در مقایسه با سیستم سنتی دارد.
 اجرای سیستم یکپارچه تفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
حسابداری عمومی و ممیزی در مقایسه با سیستم سنتی
دارد.
 اجرای سیستم یکپارچه تفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
وصول و درآمد در مقایسه با سیستم سنتی دارد.
 اجرای سیستم یکپارچه تفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
تأسیسات و اموال در مقایسه با سیستم سنتی دارد.

مدلسازی معادالت ساختاری

اصلی و  5فرضیه فرعی به ترتیب زیر بیان گردید :
فرضیه اصلی
اجرای سیستم یکپارچه ( )ERPتأثیر معناداری بر اثربخشی
فرآیندهای مالی در مقایسه با سیستم سنتی دارد.

مدلسازی معادالت ساختاری ،شامل تعدادی از روشهای
آماری برای برآورد شبکهای از روابط علّی است که بر پایه یک
مدل نظری تعریف میشود؛ و دو یا چند مفهوم پنهان را با
یکدیگر مرتبط میسازد که هر یک از آنها توسط تعدادی از
شاخصهای مشاهده پذیر اندازهگیری میشوند(هومن،
حیدرعلی . )1834در پژوهش حاضر از پنج متغیر پنهان
فرآیندهای مالی شامل فرآیند حقوق و دستمزد ،فرآیند
حسابداری عمومی و ممیزی ،فرآیندتأسیسات و اموال ،فرآیند
وصول و درآمد ،فرآیند تدارکات و بازرگانی بهعنوان متغیر
وابسته و دو متغیر مستقل ( ERPو سیستم سنتی) استفاده
شده است .بر این اساس جهت تجزیه و تحلیل دقیق و در نظر
گرفتن خطای اندازهگیری که جزو جداییناپذیر پژوهش ها
است از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است.

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،جزو پژوهش های کاربردی
محسوب می شود .جامعه آماری شامل کلیه  120نفر پرسنلی
می باشد که درحوزه معاونت مالی وپشتیبانی شرکت توزیع
نیروی برق استان گیالن و درقالب تمام قراردادهای استخدامی
مشغول به فعالیت می باشند .جامعه آماری مورد مطالعه
کوچک بوده و بُعد مکانی آن کل استان را پوشش می دهد ،لذا
کل جامعه به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد.
 -5تجزیه تحلیل آماری
از آنجائی که این تحقیق به مقایسه اجرای فرآیندهای مالی
سازمان در دو روش سنتی و نوین می پردازد ،از نوع متغیر
مستقل و وابسته نمی باشد .در واقع یک مرتبه تأثیر سیستم
سنتی به عنوان متغیر مستقل برفرآیندهای مالی به عنوان
متغیر وابسته سنجیده می شود و مرتبه دیگر ،تأثیر سیستم
نوین به عنوان متغیر مستقل بر فرآیندهای مالی به عنوان
متغیر وابسته سنجش ،و در نهایت به کمک معادالت ساختاری
دو به دو مقایسه انجام می پذیرد که در چنین شرایطی دو
متغیر سیستم سنتی و سیستم  ERPبا متغیرهای پنهانی به نام
فرآیندهای مالی که خود پنج شاخه می باشد ،توسط پنج
شاخص ارزیابی مشتمل بر جمع آوری داده ها ،پردازش داده

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته
پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازهگیری ،برای تحلیل
مسیر مدل مفهومی بهوسیله نرم افزار «لیزرل»  6باید سؤاالت
به کار رفته در پرسشنامه به تفکیک متغیرهای پژوهش از نظر
قابلیت برازش مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند .در
جدول زیر مفاهیم و عاملهای پژوهش به همراه معادل آنها
در مدل نمایش داده شده است که در هنگام مشاهده
مسیرهای تحلیل عاملی که از معادل آنها استفاده شده ما را
یاری مینماید.
جدول  -3مفاهیم و عاملهای پژوهش به همراه
معادلهای آنها در مدل
شاخص

معادل

فرآیند حقوق و دستمزد

Hoquq

فرآیند حسابداری عمومی و ممیزی

Hesabdari

فرآیند وصول و درآمد
فرآیند تدارکات و بازرگانی

Vosool
Tadarokat

فرآیند تأسیسات واموال

Tasisat
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روش

ERP

روش سنتی

ERP
Sonnati
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در این بخش با استفاده از مدلهای اندازهگیری مدلسازی
معادالت ساختاری ،صحت سنجش سازهها بهوسیله
شاخصهای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد .در اینجا با
استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول مشخص میشود که آیا
سؤاالت طراحی شده در هر سازه واقعاً میتواند سازه مورد نظر
را بسنجد؛ به عبارت دیگر آیا سؤاالت و شاخصهای در نظر
گرفته شده از روایی الزم برخوردار است یا خیر.
برخالف سایر روشهای آماری ،در مدلسازی معادالت
ساختاری پیشنهاد شده است که جهت بررسی برازش مدل به

یک عامل اکتفا نگردد و حداقل سه عامل در نظر گرفته شود.
در پژوهش حاضر جهت بررسی برازش مدل ،چندین شاخص
برازش در نظر گرفته شد که در جدول  4به نمایش در آمده
است .اطالعات موجود در جدول نمایش گر مقدار توصیه شده و
مقدار به دست آمده در پژوهش حاضر میباشد .همه
شاخصهای برازش مقادیر قابل قبولی را نمایش میدهند که
نشان از برازش خوب مدل دارد.

جدول  -4شاخصهای نیكویی برازش تحلیل عاملی متغیرهای وابسته پژوهش
شاخص

مقدار توصیه شده

مقدار به دست آمده

کای  2برازش شده

بین  2و 8
کمتر از 0/1
باالتر از 0/6
باالتر از 0/6
باالتر از 0/6

2/76
0/072
0/60
0/64
0/61

RMSEA
CFI
GFI
AGFI

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل پژوهش حاضر ،سیستمهای یکپارچه و
روش سنتی است .جهت سنجش متغیر سیستمهای یکپارچه از
 26سؤال و جهت سنجش متغیر روش سنتی از  12سؤال در

پرسشنامه استفاده گردید که در این مرحله با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی به بررسی روایی سؤاالت به کار رفته جهت
سنجش هر دو متغیر پرداخته میشود.

جدول  -5شاخصهای نیكویی برازش تحلیل عاملی متغیرهای وابسته پژوهش
شاخص

مقدار توصیه شده

مقدار به دست آمده

کای  2برازش شده

بین  2و 8
کمتر از 0/1
باالتر از 0/6
باالتر از 0/6
باالتر از 0/6

2/96
0/03
0/69
0/68
0/61

RMSEA
CFI
GFI
AGFI

 -6آزمون فرضیههای پژوهش
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده گردید .مدل پژوهش حاضر از پنج متغیر
پنهان وابسته شامل فرآیند حقوق و دستمزد ،فرآیند حسابداری
عمومی و ممیزی ،فرآیند تأسیسات واموال ،فرآیند وصول و
درآمد ،فرآیند تدارکات و بازرگانی بهعنوان متغیر وابسته و دو
متغیر مستقل روش  ERPو روش سنتی استفاده شده است.
جهت بررسی و مقایسه دو روش  ERPو روش سنتی از دو مدل
302

جدا بهره برده شده و در نهایت نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه
گردید.
خالصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به همراه تطابق با
یافته های تحقیقات مشابه در ای حوزه ،در جدول شماره 3
نمایش داده شده است:.
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شكل -2رابطه بین  ERPو فرآیندهای مالی

شكل -3رابطه بین روش سنتی و فرآیندهای مالی
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جدول  -6میزان تأثیر روش  ERPو روش سنتی بر روی متغیرهای وابسته
میزان تأثیر

جهت تأثیر

t-value

الف) روش ERP

0/26

10/6

فرآیند حقوق و

دستمزدERP

0/85

9/50

فرآیند تأسیسات

واموالERP

0/28

7/58

فرآیند وصول و

درآمدERP

0/25

9/45

بازرگانیERP

0/27

3/24

فرآیند حسابداری عمومی

فرآیند تدارکات و

و ممیزیERP

ب) روش سنتی
فرآیند حقوق و دستمزد روش سنتی
فرآیند حسابداری عمومی و ممیزیروش سنتی
فرآیند تأسیسات واموالروش سنتی
فرآیند وصول و درآمدروش سنتی
فرآیند تدارکات و

بازرگانی

روش سنتی

0/22
0/81
0/12

8/03
3/74
9/73

0/20

5/26

0/17

3/46

جدول  -7شاخصهای برازش مدل در روش  ERPو روش سنتی
شاخص

مقدار توصیه شده

کای  2برازش شده

بین  2و 8
کمتر از 0/1
باالتر از 0/6
باالتر از 0/6
باالتر از 0/6

RMSEA
CFI
GFI
AGFI

مقدار به دست آمده

مقدار به دست آمده

در روش ERP

در روش سنتی

2/2
0/078
0/62
0/68
0/68

2/57
0/05
0/60
0/65
0/68

فرآیند تدارکات و بازرگانی
فرآیند وصول و درآمد
روش سنتی

فرآیند تأسیسات واموال

روش erp

فرآیند حسابداری عمومی و ممیزی
فرآیند حقوق و دستمزد
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

شكل  -4مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها قبل و بعداز ERP
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جدول  -8نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به همراه تطابق با یافته های تحقیقات مشابه
فرضیه

خروجی آزمون

نتیجه

مطابقت با پیشینه

تفاوت دو سیستم  ERPو سنتی
در اثربخشی فرآیند حقوق و
دستمزد و پشتیبانی

سیستم 0/26 ERP
سیستم سنتی 0/22

با توجه به میزان  t-valueو
میزان تأثیرات ،فرضیه اول
مورد پذیرش قرار می گیرد.

حجازی و اسماعیلی کیا ()1862

تفاوت دو سیستم  ERPو سنتی
در اثربخشی فرآیند فرآیند
تدارکات و بازرگانی

سیستم 0/27 ERP
سیستم سنتی 0/17

با توجه به میزان  t-valueو
میزان تأثیرات ،فرضیه دوم
مورد پذیرش قرار می گیرد.

حجازی و اسماعیلی کیا ()1862

تفاوت دو سیستم  ERPو سنتی
در اثربخشی فرآیند حسابداری
عمومی و ممیزی
تفاوت دو سیستم  ERPو سنتی
سیستم 0/25 ERP
در اثربخشی فرآیند فرآیند وصول
سیستم سنتی 0/20
و درآمد

سیستم 0/85 ERP
سیستم سنتی 0/81

تفاوت دو سیستم  ERPو سنتی
در اثربخشی فرآیند تأسیسات و
اموال

سیستم 0/28 ERP
سیستم سنتی 0/12

با توجه به میزان  t-valueو
میزان تأثیرات ،فرضیه سوم
مورد پذیرش قرار می گیرد.
با توجه به میزان  t-valueو
میزان تأثیرات ،فرضیه چهارم
مورد پذیرش قرار می گیرد.
با توجه به میزان  t-valueو
میزان تأثیرات،فرضیه پنجم
مورد پذیرش قرار می گیرد.

 -7نتیجه گیری و بحث
امروزه ،دسترسی سریع و مطمئن به اطالعات به عنوان
مزیت رقابت اصلی سازمانها تلقی می گردد .افزایش اعتبار
تصمیم بر مبنای اطالعات کافی و دقیق ،کاهش زمان
فرآیندهای تصمیم گیری و هزینههای آن ،از نیازهای پراهمیت
در زمینه پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت در یک سازمان
است .بر این اساس ،توجه ویژه به اجرای سیستم یکپارچه
برنامهریزی منابع سازمان از جهت تحقق اهداف سازمانها
ضروری به نظر میرسد.
یافتههای پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی اول نشان داد
که اجرای سیستم  ERPتفاوت معناداری بر اثربخشی فرآیند
حقوق ودستمزد در مقایسه با سیستم سنتی نهاده است .در
تبیین نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول میتوان بیان
داشت که هر چه دقت در ثبت دادههای کارکنان باال باشد و
بتوان از داده های ثبت شده گزارشهای مناسبی استخراج
نمود و همچنین ،دسترسی مناسبی به بانک اطالعاتی دادهها
وجود داشته باشد ،در نتیجه ،حجم کاری و مدت زمان انجام
فرآیندها کاهش خواهد یافت و از دوباره کاری ها جلوگیری
میشود؛ همچنین به مدیران کمک میکند تا کنترل خوبی بر
فرآیندها داشته باشند.
نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که
اجرای سیستم  ERPتفاوت معناداری بر اثربخشی فرآیند
تدارکات و بازرگانی درمقایسه با سیستم سنتی نهاده است.

شعری و بختکی ( ، )1835زنجیردار و
احمدی ،محمدزاده مقدم و دیگران
( )1861و عرب مازار و باغومیان ()1835
حجازی و اسماعیلی کیا ()1862

حجازی و اسماعیلی کیا ()1862

درتبیین نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم میتوان بیان
داشت که هر چه سازمان در ثبت قراردادهای پیمانکاران دقت
داشته باشد و یک سیستم یکپارچه جهت سهولت در دسترسی
به اطالعات پیمانکاران و قراردادها وجود داشته باشد و
همچنین بتوان به گزارشها و اطالعات اطمینان نمود ،درنتیجه
سازمان می تواند از صالحیت پیمانکار در کار واگذار شده
اطمینان حاصل نموده و میزان قرارداد هر پیمانکار را متناسب
با کار واگذار شده تعیین کرد که خود منجر به صرفهجویی در
هزینهها و کنترل مبالغ قراردادها میشود و می توان از میزان
پیشرفت قراردادها اطالع پیدا کرد.
در تبیین نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم که
بیان می دارد اجرای سیستم ERPتفاوت معناداری بر اثربخشی
فرآیند حسابداری عمومی و ممیزی درمقایسه با سیستم
سنتی دارد ،میتوان بیان داشت که هر چه قدر در سازمان
روشهای مالی از یک روند یکسان پیروی کنند و در ثبت
اسناد مالی دقت بیشتری اعمال شود و فرآیندهای حسابداری
بهگونهای باشد که بتوان گزارشهای دقیق و بهموقع از آن
استخراج نمود میتوان سرعت ممیزی اسناد مالی را افزایش ،و
حسابهای سازمان را بهصورت دقیق کنترل نمود .از این منظر
می توان از دوباره کاری و بهوجود آمدن مغایرتهای مالی
جلوگیری کرد و همچنین در پاسخگویی به بازرسین سریعتر و
بهصورت یکپارچه عمل نمود و در نتیجه سازمان از یک روند
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مناسب و دقیق پیروی میکند که منجر به صرفهجویی در وقت
مدیران و کارکنان میشود.
هسته اصلی سیستم مالی و در برگیرنده کلیه اطالعات و
ساختار اصلی نظام مالی و سر مقصد تمامی ماژول های سیستم
یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان ،فرآیند حسابداری عمومی
و ممیزی می باشد که عمده فعالیت هایی که در حسابداری
عمومی انجام می شود شامل :مدیریت و کنترل مالی سازمان،
ارائه گزارش های کامل از فعالیت های مالی سازمان در سطوح
مختلف تحلیلی ،کاربردی ،مدیریتی به مدیران ،بازرسان و
سایراشخاص و بخش های سازمان ،استفاده از  Work flowیا
ابزارهای گردش کار جهت تعریف و کنترل روال های مربوط به
چرخه ایجاد ،تایید و ثبت اسناد و سایر عملیات ،تعریف حساب
های مستقل و حساب های مشترک جهت سازمان های وابسته،
دریافت اطالعات و اسناد از سیستم های غیر  ERPتوسط فایل
های رابط ،ایجاد و ویرایش اسناد به صورت دستی و مکانیکی و
تایید ،ثبت ،ارجاع اسناد به صورت تکی و دسته ای،تعریف
ساختار کدینگ حساب ها در سطوح مختلف می باشد.
یافتههای پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی چهارم نشان داد
که اجرای سیستم  ERPتفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
وصول ودرآمد در مقایسه با سیستم سنتی نهاده است .هر چه
قدر سازمان در بررسی حسابهای بانکی و بهدست آوردن
مغایرت دقت و سرعت بیشتری داشته باشد و بتواند به
گزارشهای استخراجی اعتماد و اتکا کند و همچنین
قسمتهای مختلف بتوانند برحسب نیاز به اطالعات وصول و
درآمد دسترسی آسان و سریع داشته باشند در نتیجه ارسال
اطالعات وصول و درآمد و فعالیتهای مرتبط با این فرآیند با
دقت و سرعت باالتری انجام خواهد شد و در وقت و انرژی
کارکنان صرفهجویی به عمل خواهد آمد و از دوباره کاری
پرهیز میشود.
یافتههای پژوهش مربوط به فرضیه فرعی پنجم نشان داد
که اجرای سیستم  ERPتفاوت معناداری براثربخشی فرآیند
تأسیسات واموال درمقایسه با سیستم سنتی نهاده است  .در
تبیین نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم میتوان بیان
داشت که هر چه قدر در سازمان در امر تأسیسات ،انبارگردانی
و در ثبت حوالهها و موجودی کاال و انبار دقت شود و قیمت
اموال بهصورت دقیق ثبت گردد و اطالعات با ارزش به نحوی
نگهداری شود که بتواند در مواقع الزم از آن ها به نحو مقتضی
بهره برد و همچنین اطالعات بهگونهای باشد که تمامی
قسمتها بتوانند در حد نیاز به سهولت به آن ها دسترسی
داشته باشند در نتیجه مغایرتهای فیزیکی کاهش خواهد یافت
و فرآیندهای انبارداری دارای حداقل خطای ممکن خواهند شد.
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بطور خالصه نتایج بدست آمده نشان می دهد که اجرای
سیستم یکپارچه بر اثربخشی تمامی فرآیندهای مالی در
مقایسه با سیستم سنتی ،تفاوت معناداری داشته و در بین
فرایندها نیز فرایند تدارکات و بازرگانی از بیشترین تأثیر
برخوردار بوده است .همچنین به کمک این سیستم ،دقت در
ثبت داده های هر فرآیند افزایش ،مدت زمان انجام کلیه
فرآیندها کاهش و بر قابلیت اطمینان پردازش داده ها و اتکا به
گزارشات استخراجی افزوده می گردد.
پیشنهادات کاربردی پژوهش:
 )1اجرای سیستم یکپارچه برنامهریزی منابع سازمان
بهمنظور ثبت دادههای کارکردی و پردازش آن ها به
منظور استخراج اطالعات مورد نیاز با سرعت و دقت
بیشتر.
 )2آموزشهای کوتاه مدت و بلندمدت جهت کسب
مهارتهای الزم به منظور استفاده صحیح و دقیق از
سیستم یکپارچه برنامهریزی منابع سازمان.
 )8بهکارگیری سیستم یکپارچه برنامهریزی منابع سازمان
به منظور فرآیند جذب و بازنشستگی پرسنل.
 )4آموزشهای کوتاه مدت جهت کسب مهارتهای
سازمانی ایجاد گردد.
 )5دقت در ثبت اطالعات اولیه قراردادها و پیمانکاران و
ایجاد امکان دسترسی آسان به اطالعات پیمانکاران و
قراردادها در سازمان ،از طریق سیستم یکپارچه
برنامهریزی منابع سازمان.
 )9ایجاد کدهای مالی یکسان در سراسر سازمان به منظور
یکپارچگی و قابلیت مقایسه اطالعات
 )7دقت در ثبت فروش و وصول انشعاب های جدید و
مغایرت گیری حساب بانک و سیستم وصول.
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی:
 )1این پژوهش در شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
انجام شده است و نمونه مورد نظر از کارکنان و مدیران
است ،در دیگر شرکتها و دیگر مناطق با توجه به
ساختار سازمانی نیز میتواند قابل اجرا باشد.
 )2این پژوهش میتواند بر اساس عوامل دیگر ،بهعنوان
نمونه ،عوامل سازمانی نیز مورد تحلیل قرار گیرد.
 )8این پژوهش میتواند با عنوان شناسایی و اولویتبندی
عوامل موثر بر فرایندهای مالی براساس تحلیل سلسله
مراتبی انجام گیرد.
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 )4این پژوهش را می توان برای متغیرهای دیگر نظیر
بهای تمام شده  ،ارزیابی عملکرد ،رضایت شغلی ،
تحول سازمانی  ،مدیریت هزینه  ،سودتقسیمی هم
ارائه نمود.
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