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Abstract 
Purpose: The successful implementation of the accounting information system (AIS) 

depends on the actual adoption and use of accountants in organizations. sihT research، 

using a Unified Theory of Acceptance and Use of Technology، Examines the factors 

affecting the behavioral intention of accountants in the accounting information system 

adoption. 

Method: The present study is a descriptive survey in terms of practical purpose and data 

collection. The information of this research is distributed using a questionnaire. Among 

the accountants of companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2020 were collected 

and 200 approved questionnaires were analyzed using the structural equation modeling 

method using software Smart-pls3. 

Results: The results showed that the structures performance expectation، effort 

expectation، self-efficacy except  rof  the structure of research facilitator conditions in the 

research have a significant positive and direct relationship on the intention of accountants 

in adopting. On the other hand، the moderator variables age and gender did not affect the 

behavioral intention of accountants in adopting the accounting information system  and 

did not adjust it، but the experience variable in self-efficacy moderated the relationship 

Conclusion: This research confirms the need rof Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology when studying Accounting Information System adoption factors 

Contributions: examining the acceptance of these systems by dne-sTdfT  (accountants) can 

help Institutional edchThon-sredfT  who choose the new accounting information system to 

ensure the implementation of their intended policy in the form of new technology and also 

inform the developers of these systems how the new information system It must be 

designed to be accepted and used by dne-sTdfT . 
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 چکیده

 ی اطالعاتی حسابداریهاستمیس یسازادهیپی اجرا و بر روی زیادی هایگذارهیسرمای اخیر هاسال در هدف:
تم سیس زیآمتیموفقاجرای  حالنیباا آورد. به دستخود را  تیو اهماران معرفی شد انجام و فناوری آن به حسابد

تفاده تحقیق با اس نیدر ا دارد. هادر سازمانواقعی حسابداران  و استفادهاطالعاتی حسابداری بستگی به پذیرش 
ن در پذیرش سیستم از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری حسابدارا

 .دهدیماطالعاتی حسابداری را موردبررسی قرار 
اطالعات با  پیمایشی است- توصیفی هادادهگردآوری  و نحوههدف کاربردی  ازلحاظحاضر  پژوهش روش:

ال س در بورس اوراق بهادار تهراندر  شدهرفتهیپذی هاشرکت میان حسابداران شدهعیتوزاستفاده از پرسشنامه 
 افزاراز نرمبا استفاده  ی معادالت ساختاریسازمدلاز روش  دیتائمورد  پرسشنامه 022 و تعدادی آورمعج 9911

 وتحلیل قرار گرفتتجزیه مورد 9اسمارت پی ال اس 
سازه  جزبه خود کارآمدی( ،مدل )انتظار عملکرد، انتظار تالش یهاسازه نتایج دست آمده نشان داد که :هاافتهی 

ی متغیرهای طرف از دارد. میو مستقتحقیق در پذیرش سیستم اطالعاتی حسابداری رابطه مثبت  درل گر شرایط تسهی
 آن وبر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعاتی حسابداری تاثیری نداشت  ، جنسسن گر لیتعد

 را تعدیل نکرد اما متغیر تجربه در خود کارآمدی باعث تعدیل رابطه شد.

این تحقیق استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری را در بررسی عوامل مؤثر در  :یریگهجینت
 های اطالعات حسابداری تائید کرد.پذیرش سیستم

واند به تحسابداران( می) یینهاهای اطالعاتی حسابداری از سوی کاربران ی پذیرش سیستمبررس یی:افزادانش
کنند کمک نماید تا از اجرای ی که سیستم اطالعاتی حسابداری جدید را انتخاب میسازمان رندگانیگمیتصم
ی را آگاه نمایند که سیستم اطالعات هاستمیساین  دهندگانتوسعهخود اطمینان یابند و همچنین  مدنظری هااستیس

 شوند. و اجراجدید چگونه باید طراحی شود تا از سوی کاربران نهایی پذیرفته 
عاتی اطال یهاستمیس؛ رفتاری حسابداران التیتما های اطالعاتی حسابداری؛سیستم رشیپذ لیدی:واژگان ک
 حسابداری

 مقاله پژوهشی
 

 یهاستمیس رشیحسابداران در پذ یرفتار التیبرتما یآورو استفاده از فن رشیپذ کپارچهیکاربرد مدل  ؛یفغانو  فریزدی، یپور قنبر: استناد
 911-969، 9029  بهار، 90، پیاپی 9، شماره 1دانش حسابداری مالی، مقاله پژوهشی، دوره  فصلنامه علمی ،یحسابدار یاطالعات

 02/1/9022تاریخ پذیرش نهایی:    91/5/9022تاریخ دریافت مقاله:  
 نویسندگان  حق مؤلف  ©: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( ناشر 
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  مقدمه-1

و تغییر  و باعثدر حال گسترش است  سرعتبه 9اطالعات  امروزه استفاده از فناوری 
ی هاتیمزحسابداری شده است که استفاده از آن  ازجملهزیادی در حرف مختلف  تحوالت

ایی شناس هاسازمانآورد بنابراین رشد سریع استفاده رایانه در میثمر به  هاسازمانزیادی برای 
 (.912؛9915،همکاراناست )سپاسی  داکردهیپی اژهیوبر پذیرش آن اهمیت  مؤثرعوامل 
، اطالعات کندیم یریگرا اندازه یتجار یهاتیاست که فعال 0یاطالعات ستمیس کی یحسابدار

زبان  ی. حسابداررساندیم رندگانیگمیرا به تصم جیو نتا کندیصورت گزارش پردازش مرا به
دهنده آن اطالعات ارائه ایهوش  9یاطالعات حسابدار ستمی، سصورت نیتجارت است. در ا

و  هری، ثبت، ذخیآورها را جمعاست که داده یستمیس یاطالعات حسابدار ستمی. ساستزبان 
 12از دهه  .(92؛0291،0تیالهونکند ) دیاطالعات تول رندگانیگمیتصم یتا برا کندیپردازش م

یستم اطالعاتی سسازی ی زیادی بر روی اجرا و پیادههایگذارهیسرما هاشرکتی الدیم
 در انجام دادند و فناوری آن به حسابداران معرفی شد و اهمیت خود را به دست آورد حسابداری

اند و وارد مرحله پس را پذیرفته سیستم اطالعاتی حسابداری هاحاضر بسیاری از شرکت حال
ی ری از کارایها در عملیات حسابدااجرای فناوری بدین معنی نیست که شرکت ؛ اماانداز اجراشده

اتی سیستم اطالعمسائل مربوط به استفاده از  جهیدرنت و اثربخشی بهتری برخوردار بودند.
حال ( بااین9؛0292 ،5همکاران نآئواست )توسط حسابداران بسیار حائز اهمیت شده  حسابداری

ران ابه پذیرش و استفاده واقعی حسابد سیستم اطالعاتی حسابداری بستگیآمیز اجرای موفقیت
یی هستند که اطمینان پیدا کنند حسابداران هاراه به دنبال هاسازمان نیبنابرادارد  هاسازماندر 

. اگرچه ندتمرکز کن رندگانیگمیتصم رشیبر پذفقط  کهنیای جابه کنندیمسیستم را پذیرش 
 ا  دتعمتحقیقات موجود  ،سیستم داشت زیآمتیموفقمشارکت حسابداران نقش مهمی در اجرای 

 بود )عبداهلل متمرکزشدهاجرای آن  و اثرات و توسعهمربوط به طراحی  مسائلبر 
 .فناوری دارند رشیو پذ ی گوناگونی در استفادههاالعملعکس معموال  کاربران(. 02؛0292،6نهاب
ی کامپیوتری هاستمیو سی زیادی با مقاومت کارکنان در استفاده از فناوری هاسازمان امروزه

جام ان کاربرانبا سنجش پذیرش  در سازمان هاستمیسجه هستند سنجش کارایی این جدید موا
عواملی  چهو  کنندیمی را قبول کنندگان فناوراستفادهچطور  کهنیاپژوهشگران درباره  ردیگیم

ی ریگشکلاین موضوع باعث  انددادهتحقیقات زیادی انجام  گذاردیم ثیرات هاآنروی تصمیمات 
 (.05،9910،همکارانطالقانی )است عدد در پذیرش فناوری شده ی متهامدل

ت آوری جدید حیاتی استوجه به این نکته که پذیرش و اطمینان کاربر برای گسترش هر فن
ر نظر د هاستمیسعنوان وظیفه استفاده از کاربران در توسعه پذیرش به ،عالوهامر مهمی است به

تمایالت  بریی عواملی که ممکن است شناسا (.92،9119,شده است )اعتمادی و همکارانگرفته
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از  رفتار .اهمیت داردباشد  گذاراثر سیستم اطالعاتی حسابداریپذیرش  در 2رفتاری حسابداران
انجام یک رفتار  کندیمعوامل انگیزشی است که میزان تالش فرد برای انجام آن را مشخص 

 که مردم دهدمینشان  رفتار .شودمیهدایت که رفتارهای فردی با اهداف رفتاری  کندیمفرض 
 عنوانهب کنندمی یزیربرنامهتالش زیادی برای انجام این رفتار  هاآنچقدر تمایل به تالش دارند 

 ,،1)ایلماز استباشد احتمال انجام آن بیشتر  تریقویک قاعده کلی هرچقدر تمایل انجام یک رفتار 
 (.50؛0299
 یابیهنیمعاصر مثل هز یحسابدار یهاکیتکن ای یاده از فناوردر مورداستف یقبل قاتیتحق

 کندیتمرکز م رانیدهندگان و مدبر آموزش شتری( ب0290) ،یفر و عسکران یزدیبر هدف  یمبتن
اشد و داشته ب یحسابدار یاطالعات ستمیمختلف س یهادر جنبه یاگر حسابداران نقش مهم یحت

ا  نسبت یحسابدار یاطالعات ستمیس رشیدر قبال پذکه در رفتار حسابداران  یلدرک عوام
 یحسابدار یاطالعات ستمیحسابداران از س رشیدرک بهتر از پذ ی. براماندیم یباق افتهینتوسعه
در نظر گرفته شود  دیبا یو نهاد یسازمان ،یفناور ،یفرد یهااز عوامل مربوط به جنبه یتعداد

 یحسابدار یاطالعات ستمیس رشیاران در موردپذحسابد یرفتار التیبر تما ثراما عوامل مؤ
 جادیرا ا یالتیتما ییها کاربران نهاجنبه نیطور کامل موردمطالعه قرار نگرفته است با توجه به ابه
ت و متعاقبا  نسب کندیرا منعکس م دیجد یها از فناورآن یواقع یهاکه باورها و برداشت کنندیم

 (.0؛0295همکاران،  9نی)االم دهندیش نشان مواکن یفناور نیرد ا ای رشیبه پذ
است تعدادی از  شدهرشیپذ و مدلپذیرش فناوری منجر به ظهور چندین نظریه  موضوع
ا ری قبلی هامدل هیو بق کنندیمی خود استفاده هایبررسی سنتی برای هاچهارچوبمحققان از 

نابراین ب کنندیمتحقیق اضافه  را برای گسترش مدل خود به مؤلفهیا یک  کنندیمترکیب  باهم
یرش بالقوه پذ تأثیرگذاردرک کلی از عوامل  تواندیمی مختلف نظری هادگاهیدتلفیق عوامل از 

آوری توجه به توسعه ورود انواع فن با (.169؛0291،کند )طاهر دوستفناوری اطالعات را فراهم 
آنجایی که در ادبیات  زوا سابداریسیستم اطالعاتی ح ها درآنی ریکارگو بهی کار هاطیمحدر 

سیستم های محدودی وجود دارد که پذیرش پژوهش سیستم اطالعاتی حسابداریپژوهشی 
این مطالعه پادر نظر  حسابداران موردبررسی قرار داشته باشد. را از دیدگاه اطالعاتی حسابداری

 99همکاران و شتانکو( UTAUT) 01آورییکپارچه پذیرش و استفاده از فن هیاز نظربا استفاده 
به تحقیق به بررسی عوامل  آن کردن و اضافهمدی آ و استفاده از عامل فردی خودکار( 0229)
تحقیقات  خألتا  پردازدیماز منظر حسابداران  سیستم اطالعاتی حسابداریبر پذیرش  ثیرگذارات

 طیشرا ،99تالش انتظار ،90که این عوامل در تحقیق شامل انتظار عملکرد پر کندموجود را 
یی که هاهیو نظری چهارچوب کلی مدل پذیرش افراد بررس .است 95آمدی خودکار ،90کنندهلیتسه
 پذیرش فناوری را مشخص کند. و عواملدالیل  تواندیم دهندیمرفتاری افراد را توضیح  امنش

 ر نظردر کمتر متغیرهای تعدیل گ ریثات ،شدهانجام یی که در ایرانهایبررسمطالعه از طرفی در 
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ت آمدن باعث به دس نوآوریعالوه بر  مطالعاتاست بنابراین شناسایی این متغیرها در  شدهگرفته
( بنابراین در این تحقیق سه 91؛9919،قربان زاده همکارانشد )نتایج علمی و کاربردی خواهد 

با  پژوهش نیا در .عنوان متغیر تعدیل گر موردبررسی قراردادیمو تجربه را به جنس عامل سن؛
 زا سیستم اطالعاتی حسابداریپذیرش استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 

 کهنیاه ب نظر است. قرارگرفته موردتوجهعنوان کاربر نهایی منظر تمایالت رفتاری حسابداران به
 داریعاتی حسابسیستم اطالمبنای رایانه  وجود دارد که بر در کشوری فناورانه متعددی هابسته

تواند به کنند بررسی پذیرش این سیستم تا از سوی کاربران نهایی )حسابداران( میرا عرضه می
 دیمانیم کنند کمکجدید را انتخاب می سیستم اطالعاتی حسابداریگیرندگان سازمانی که تصمیم

مچنین های مدنظر خود در قالب فناوری جدید اطمینان یابند و هتا از اجرای سیاست
راحی جدید را چگونه ط سیستم اطالعاتی حسابداریدگان این سیستم را آگاه کنند که دهنتوسعه

 وی بعدی مبانی نظری هابخشدر  شود. کار گرفته و بهکنند تا از طرف کاربران نهایی پذیرفته 
 .شودگیری ارائه میهای آماری و نتیجهافتهی، پژوهش ، روشی تحقیقهاهیفرضپیشینه و 

 هاهیفرض ادبیات و ،مبانی نظری -2

 مدل یکپارچه پذیرش وکاربرد فناوری

یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری  هینظر فناوری از رشیپذ در مبحثمحققان بسیاری 
که  تاس، ها در پذیرش فناورینظریه از جدیدترین مدل نیکردند ااستفاده  لیوتحلهیتجزبرای 

 نیا (.992؛0291 ،96یدگاهی واحد درباره پذیرش کاربران است )اودههدف آن دست یافتن به د
مدل  ،مشهور در بحث پذیرش فناوری )نظریه عمل مستدل شدهشناختهاز ترکیب هشت مدل  مدل

 ،ماعیشناختی اجت هی، نظرانتشار نوآوری هی، نظرشدهریزیرفتار برنامه هی، نظرپذیرش فناوری
تار رفنه شخصی و الگوی مرکب حاصل از پذیرش فناوری و الگوی انگیزشی استفاده از رایا

 هایبرتری این مدل نسبت به مدل (.996؛0291،یمحمد وخان )اسالمی ( استشدهیزیربرنامه
این  نیهمچن شده است.ترین مدلی است که تاکنون برای پذیرش ارائهدیگر این است که جامع

شناسی شناسی و روانهنگ با ادبیات جامعهشده و هماهای تجربی ارائهبر مبنای داده مدل
با  در مواجههرفتار پذیرش افراد  درصد 22تواند ها میاین قابلیت با شده است.اجتماعی مطرح

چهار  این مدل در (.952؛0229،همکارانبینی کند )ونکتاش پیشی جدید هایو فناورها نوآوری
 ریثاتی در پذیرش و استفاده کاربران نهایی بر تمایالت رفتاری کاربران نهای احتماال فاکتور 

نفوذ  و شرایط تسهیلگر ،تالش ، انتظاراتعملکردانتظارات  :عوامل شامل نیا .گذارندیم
مداوم بر تمایالت رفتاری بر  طوربه سه عامل اولکه  (50؛0290،01گونزالزاست ) 92اجتماعی

 .باشدهم هم م م اطالعاتی حسابداریسیستتواند بر پذیرش گذارد و میمی تاثیرپذیرش فناوری 
اما مطالعات قبلی ( 0299)01کاتورورا وسیلر( 0221) 91( کورتیزوپاین0292همکاران )آئون 
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عنوان دهد که عامل نفوذ اجتماعی بهنشان می( 0202) 00اندویکا ویتجاکسونو (0221) 09فوروارد
توجه نبوده و دیده قابلگیری چندان های اندازهروش ایده پردازی و دار درعاملی مهم و معنی

 همکارانونکتاش  (.1؛0292،,همکارانآئون شد )شود بنابراین این عامل در این مطالعه حذف نمی
میزانی که شخص باور دارد استفاده از » کنندیمتعریف  گونهنیا( انتظار عملکرد را 002؛0229)

بررسی های مرتبط  نشان  .«برسد شیهاهدفبه  در شغلشتا  کندیمیک سیستم به او کمک 
 طوربه که در این مدل است هاکنندهی نیبشیپکه امید به عملکرد یکی از بهترین  دهدیم

 ماتیدر تصم( و  1؛0292)آئون همکاران، دهدیمقرار  ثیراترفتاری را تحت  التیتما یتوجهقابل
گذارد یم یرثاتاز ابزارهای کمکی حسابرسی مبتنی بر رایانه  هو استفادحسابرسان برای پذیرش 

( انتظار تالش را 052؛0229(. از طرفی ونکتاش و همکاران )990؛0290، 02مهزان ولومیر)
 نیبنابرا ؛تعریف کردند« کنندگاناستفاده نیدر بی مرتبط با استفاده از یک فناوری آساندرجه »

ارچه یکپ مدل ی کننده برای تمایالت رفتاری دارد.نیبشیپکه این عامل قدرت  شودیمتصور 
فناوری  از و استفادهکه انتظار تالش برای یادگیری  کندیمفرض  یفناورپذیرش و استفاده از 

همکاران  ونکتاش( 091؛0226، 00)دمانپور واشنایدر گذاردیم ثیراتفناوری  رشیدر پذجدید 
 استفاده از در صورتکه باور دارد ی که فرد ادرجه میزان»را  کنندهلیتسه( شرایط 059؛0229)

مدل  بیان کردند. در« استی سازمانی و فنی برای پشتیبانی از او فراهم هارساختیزیک فناوری 
UTAUT2  بر رفتارگر هم بر تمایالت رفتاری وهم  لیتسهونکتاش فرض کرد که شرایط 

 05بونتاریج همکاران)توسط ی امطالعه (99؛0029ونکتاش همکاران،گذارد )یم ثیرات کنندهاستفاده

تفاده از اس و رفتارگر بر تمایالت رفتاری  لیتسهشرایط  نتایج نشان داد که انجام شد (0290،
 عفض ؛ امادانستندقوی را این عامل  ثیرات هاآن گذاردیممثبت  ثیراتخدمات فناوری اطالعات 

. تدر نظر نگرفته استمایالت  حیخود در توض ییرا در توانا یفرد عاملاست که  نیا ،این نظریه
 رشیبر پذ یهای فردثیر تفاوتاوجود دارد که ت یمختلف یهایاطالعات بررس یفناور 02در بحث

  یو چگونگ لی، درک دلنیکند؛ بنابرااستفاده را برجسته می و

از طرفی  .(5992؛0209 ،02)السیوفمهم است.  اریکاربران بس توسطاطالعات  یاستفاده از فناور
ی مهم است زیرا مطالعات نشان داده است فناوربررسی خصوصیات فردی هنگام مطالعه پذیرش 

یکی از عواملی که در تعیین تمایالت رفتاری افراد در پذیرش . که رفتارهای افراد متفاوت است
 ی نظریهاشهیهست ر یآمدر خودکاعامل  است اثرگذارازجمله حسابداری  فناوری اطالعات

بندورا با مشاهده دیگران  وجود دارد (9112) 01خودکار آمدی در نظریه شناختی اجتماعی بندورا
 توانایی بر اساسرا در طول اجراهای متعدد این نظریه را تنظیم کرد او همچنین عملکرد فردی 

ناوری ف ی است که فرد با استفاده ازاجهینتدر انجام رفتار مشاهده کرد. این نظریه درک  هاآنخود 
رفتار خاص را دارد  کیانجام  ییفرد توانا نکهی، اعتقاد به ایآمد خودکار به دست خواهد آورد.

 دیبا که ییدر مورد رفتارها یریگمیدر تصم کهاست  یاجتماع یشناسساختار مهم در روان کی و
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کار آمدی ( خود910؛0292) 21(. کامپیو وهیگنز909؛0202, 01)هایشیگذارد یثیر ماانجام شود ت
ریف تع توانیم کار خاص کیانجام  یبرا« انهیفرد در استفاده از را ییقضاوت در مورد توانا»را 
 شود ومربوط می 20یتسلط فناور یمربوط به تئور یهاافتهبه ی یآمد . اگرچه خودکارکرد
لحاظ  یاورنفیکپارچه پذیرش و استفاده از  در مدل یرفتارتمایالت  میمستق کنندهنییعنوان تعبه

 یهایآورفن رشیفاکتور مهم مربوط به پذ کینیکه ا دهدینشان م قاتیحقت، اما استنشده 
و  زهیبر انگ یرگذاریثاتدر  ینقش مهم یآمد خودکار (.916؛0221، 20)چیوووانگ است دیجد

ه دنبال است ک ییبه استانداردها یابیدست یخود برا یهاییدرک افراد از توانا نیرفتار فرد دارد. ا
وانایی ت در موردی راحتبه کهکسانی  دارد. ثیرات یفرد یو رفتار یشناخت یهااند، در واکنشکرده

ر که از کا یکسان کهی، درحالخورندیشکست م و شوندیمناامید  یراحت، بهکنندیمخود شک 
ود را که موفق شوند، تالش خ یزماندارند تا  یادیز نانیبه هدف اطم دنیرس یخود برا ییآ

 ، جنس، تجربهکننده سنتعدیل چهار عاملاین مدل  در (.00؛0292،عبداهلل ناهبکنند )یم دیتشد
های اطالعاتی اساسا  سیستم ازآنجاکه(. 005؛0229و نکاتش،دارد )و اختیاری بودن وجود 

 حقیقاین تاستفاده اختیاری حذف شد بنابراین مدل  حسابداری اجباری است متغیر تعدیل گر
متغیرها بدین دلیل انتخاب شدند چون  نیا .استو تجربه  ، جنسکننده سنل سه عامل تعدیلشام

تالش و شرایط تسهیل گر را تعدیل کند. متغیر جنسیت  ، انتظارتواند انتظار عملکردعامل سن می
ایط و شر تواند انتظار تالشتواند انتظار عملکرد و انتظار تالش را تعدیل کند. متغیر تجربه میمی

 (.0؛0295تسهیل گر و خودکار آمدی را تعدیل کند )ال امین،

 تمایالت رفتاری

 افراد چقدر حاضر هستند تالش دهندیمفاکتورهای رفتاری عوامل انگیزشی هستند که نشان  
 به عنوان یک قاعده کلی هرچقدر تمایل بیشتر کنندیمتالش برنامه ریزی  کنند وچگونه برای این
عبداهلل ) احتمال عمل به آن بیشتر است باشد تریقویک رفتار  به درگیر شدن در

 طوربهخاص ) تمایل هر فردی برای انجام یک رفتار (9125) 22وآجزن شبنیف (.05؛0292،ناهب
 شاخص اصلی در کینیا تعریف کردند. تحقیق سیستم اطالعات حسابداری( نیدر امشخص 

انجام  اکار ریا آن  کندیمادرت به انجام آن کار که آیا فرد مب کندیمکه مشخص  ی استنیبشیپ
ر ببر توضیح رفتار افراد  خود راتوجه  از فناوریو استفاده یکپارچه پذیرش  هینظر .دهدینم

دارند )اعتمادی  ی معطوفشناختروانتوجه به خصوصیات  و بدونباورهای فردی  اساس
رابطه  کیگسترده،  رشیپذکه  دریافتند (0296همکاران )و  ونکتاش (.90؛9911،جوریابی

(. تمایالت 92؛0202،ال امینوجود دارد ) یافراد و استفاده از فناور یرفتارتمایالت  نیب میمستق
کپارچه دربررسی مدل ی کندیمرفتاری نیت وتمایل یک فرد دراستفاده از سیستم را اندازه گیری 

و نفوذ  به تالش دیبه عملکرد، ام دیما که ندافتیدر ونکتاش وهمکاران پذیرش واستفاده از فناوری
 ایالتتم که ی، در حالگذاردیم ریثات یفناور کیبر استفاده از  یرفتار تمایالتبر  یاجتماع
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 رشیاساس پذ این، بر نیبنابرا؛ کندیم نییرا تع یکننده استفاده از فناور لیتسه طیو شرا یرفتار
راین تحقیق د ی وجودداردد و استفاده از فناورافرا یرفتارتمایالت  نیب میرابطه مستق کیگسترده 

معادل سیستم اطالعاتی حسابداری( ) یاورتمایالت رفتاری حسابداران درپذیرش واستفاده ازفن 
 به عنوان متغیروابسته درنظرگرفته شده است.

ی ( بررس9های اطالعاتی حسابداری در دو زمینه متمرکزشده است: سیستمی هایبررس 
ی سازادهیو پطراحی  مسائلی ( بررس0آن با سیستم دستی  سهیو مقای حسابداری سیستم اطالعات

ی هاتمسیبر س رگذاریثاتعوامل  در موردسیستم اطالعاتی حسابداری این حال مطالعات اندکی 
اه بر دیدگموجود  متون است. گرفتهانجاماز آن  و استفاده رشیمانند پذاطالعاتی حسابداری 

 حسابداری متمرکز است. و فنونی آورفن یسازادهیپ هاورالعملدست در موردمدیران 
برای توضیح تمایالت یکپارچه پذیرش استفاده از فناوری  مدل ( از0292همکاران ) آئون

بررسی  هاآندر استرالیا استفاده کردند هدف  سیستم اطالعاتی حسابداریرفتاری در استفاده از 
امل ش هاآنبود مدل  حسابدارانتوسط  العاتی حسابداریسیستم اط بر استفاده از مؤثرعوامل 

با  فرهنگی بود و عواملعملکرد  و انتظاراتانتظارات تالش  ، نفوذ اجتماعیشرایط تسهیل گر
العه پذیرش مط دریکپارچه پذیرش  مدلاستفاده از  استفاده از پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که

نشان داد که  هاآناست نتایج  تائیدداران مورد از طرف حساب سیستم اطالعاتی حسابداری
فتاری بر تمایالت ر و مستقیمقوی  گر اثرتسهیل  و شرایطعملکرد  و انتظاراتانتظارات تالش 

 لمازیا بود. و ناچیزاجتماعی کم  اثر نفوذداشت اما  سیستم اطالعاتی حسابداریاز  و استفاده
. در ترکیه پرداخت فناوری اطالعاتدر پذیرش بررسی تمایالت رفتاری حسابداران  ( به0299)

ذهنی و درک کنترل رفتار بر اهداف حسابداری نسبت به فناوری  یهانگرشفرض کرد او 
ثبت و م هاینگرشاز این مطالعه نشان داد که  آمدهدستبه جینتا گذارد.اطالعات تاثیر مثبت می

و تمایالت قوی  ه باعث افزایشرفتاری درک شد و کنترلذهنی  ی، هنجارهاحسابداران قوی
را توسعه  یتئوریک مدل  (0221) نگیداول .شودفناوری اطالعات مینسبت به استفاده از  مثبت

استفاده  با ودند.ب تاثیرگذارداد که شامل عواملی بود که بر استفاده حسابرسان از سیستم پشتیبانی 
انشان سیستم پشتیبان حسابرسی ر از تحلیل آماری استنباطی تمایل حسابرس برای استفاده از

ی مدآ همچنین فاش کرد که حسابرسانی که نگرش مثبت فشار هنجاری و خودکار جینتا داد.
یستم قصد استفاده از این س احتماال زیادی برای استفاده از سیستم پشتیبانی حسابرسی دارند 

برای مطالعه تمایالت  در تحقیقی در مورد برنامه حسابرسی از مدل (0290گونزالز ) .رادارند
 یدتائرا  هاآنمدل  آمدهدستبه جهینت واحد فناوری نظارت استفاده کردند. رفتاری در پذیرش

 تسهیل گر شرایطنفوذ اجتماعی و و عملکرد  و انتظاراتکرد چون چهار عامل انتظارات تالش 
ر تحقیقی باهدف بررسی د (0292نهاب ) عبداهلل در متغیر وابسته نقش داشتند. توجهیقابل طوربه

نی در تولیدات سیما ایرایانهدر تمایالت رفتاری در استفاده از سیستم حسابداری  مؤثرعوامل 
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، الشت ، انتظاراتلیبی پرداخت بررسی عواملی در تمایالت رفتاری که شامل انتظارات عملکرد
ان داد نش وتحلیلهیتجز .فناوری وظیفه پرداخت و تناسب یآمد ، خودکارکنندهتسهیل طیشرا

در استفاده از سیستم  حسابدارانانتظارات تالش بر تمایالت رفتاری  جزبهتمامی متغیرها 
در تحقیقی به مطالعه درباره شناسایی ( 0291تیالهون ) .هستند اثرگذار ایرایانهحسابداری 
ت سراسر جهان پرداخ هایشرکتدر پذیرش سیستم حسابداری توسط  کنندهتعیینعوامل عمده 

 ترا، انتظااستفاده درک شده ، سهولتمدیریت متعهدنشان داد که حمایت  آمدهدستبهنتایج 
عاتی عواملی هستند که بر پذیرش سیستم اطال ترینمهمدولت از  و پشتیبانیانسانی  ، منابععملکرد

 و ترکیب شدهتعدیلبا استفاده از مدل  ایمطالعه ( در0295ال امین ) .گذارندمیحسابداری اثر 
اطالعات  مسیستبر پذیرش  مؤثربه بررسی عوامل  تناسب کار و وظیفهآن با نظریه نهادی و مدل 

ن نتیجه آن به ای وتحلیلتجزیهاستفاده از پرسشنامه  او باپرداخت  حسابدارانتوسط  حسابداری
، ل گرتسهی طی، شرادرک شده متناسب آوری، فنرسید که پنج عامل اصلی یعنی امید به تالش

سیستم اطالعاتی  در احتمال پذیرش حسابداران از تواندمیاجباری  و فشار یمدآ خودکار
 رشیبر پذ تواندمیکه پرداخت  یعوامل یبررس به (0291) اوده بگذارد. تاثیر حسابداری

 هایهیافتبگذارد.  ثیراتکوچک و متوسط در اردن  هایشرکتتوسط  یاطالعات مال هایسیستم
 طوربه لگریتسه طیو شرا یاجتماع ثیراتتالش،  انتظارعملکرد،  انتظارکه  فاش کرد تحقیق نیا

 ددار یرثاتکوچک و متوسط  هایشرکتتوسط  یاطالعات مال ستمیس بیبر تصو یتوجهقابل
با استفاده از  ERPاز  و استفاده در پذیرش مؤثرعوامل  مورد ( در0202اندویکا ویتجاکسونو )
، عملکرد عواملی مانند انتظارات ،ندیافت زیردستد به نتایج نتحقیقی انجام دامدل یکپارچه پذیرش 

ت رفتاری تمایال بر دارو معنیمثبت  تاثیراجتماعی و شرایط تسهیلگر  تاثیر ،تالش انتظارات
 بر تمایالت رفتاری و معناداریاجتماعی اثر مثبت  تاثیر کهدرحالی داشت کنندگاناستفاده
 نداشت. کنندگاناستفاده

 لیل( در تحقیقی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در ایران را تح9919قربانی زاده همکاران )
ها و تحقیقات ایرانی را نامههای مورداستفاده در پایانکرد او با استفاده روش فرا تحلیل مدل

ی هاستمیساستفاده حسابرسان از ( 9912مرادی همکاران ) شناسایی و موردمطالعه قرارداد.
ه رو لاین مسئ جینتا قراردادند موردمطالعهی تحلیلی را هاهیرواطالعاتی حسابداری برای اجرای 

ن و مرد های سیستم اطالعاتی بین زکارگیری قابلیتتائید کرد عالوه بر این نتایج نشان داد در به
شتند بیشتر از لیسانس دا التیو تحصتفاوت معناداری وجود ندارد اما کسانی که سابقه کاردارند 

بیشتر  هاستمیسی اطالعاتی حسابداری کامپیوتری بیشتری داشتند این هاستمیس کار باو تجربه 
به بررسی تاثیر  (9911همکاران )ی جوریابی اعتماد .رندیگیمی خود به کار هایدر بررس

های اطالعاتی حسابداری بر اساس مدل فشارهای نهادی بر نیت حسابداران از پذیرش سیستم
ین مترآمده انتظار تالش کدستنتایج به بر اساسکارگیری فناوری پرداخت. یکپارچه پذیرش به
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های اطالعاتی حسابداری در بین و انتظار عملکرد باالترین تاثیرگذاری در پذیرش سیستم
 تحلیل اما درحسابداری بود تجربه حسابداران اثری در نیت حسابداران در پذیرش نداشت 

 دهندگانداری میان گروه زنان و مردان و همچنین سن پاسختفاوت معنی سنهای جنسیت مؤلفه
ی ناورفبه مطالب فوق این مطالعه با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از  هبا توج بود.

با توجه به مطالب  .ی قرار گرفتموردبررسارتباطی  در جنبهکردن یک عامل فردی  و اضافه
این مطالعه با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش واستفاده از فن آوری واضافه کردن یک ، فوق

( را 9شکل ) به ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت ومحققان مدل ترکیبی زیرعامل فردی در جن
 پیشنهاد دادند

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
   

 
 

 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق-9شکل 
 

ه پذیرش استفاده از مدل یکپارچ که تحقیقهدف این  وتحقیق  نهیشیپ ,به مبانی نظریبا توجه 
یستم سپذیرش حسابداران در  در بررسی عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری و استفاده از فناوری
 است. شدهنیتدوزیر  صورتبهی پژوهش هاهیفرض ,استاطالعاتی حسابداری 

ی بر ثر مهمنتظارات عملکرد درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری اا - اصلی اول فرضیه
 تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری دارد.

تمایالت رفتاری 

 حسابداران

 انتظار عملکرد

 شرایط تسهیل کننده

 خودکارآمدی

 تالشانتظار 

 جنس تجربه سن
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 نسو جبر تمایالت رفتاری حسابداران توسط سن  انتظار عملکرداثر -فرضیه فرعی اول
 .گرددیمتعدیل 

اثر  ،انتظارات مربوط به تالش درک شده از سیستم اطالعات حسابداری -اصلی دوم فرضیه
 سیستم اطالعات حسابداری دارد. رشیدر پذتمایالت رفتاری حسابداران مهمی روی  مثبت

و  ، جنستمایالت رفتاری حسابداران توسط سنبر اثر انتظار تالش -م فرضیه فرعی دو
 .گرددیمتعدیل  تجربه

تمایالت رفتاری  برمهمی  اثر مثبتشرایط تسهیل گر درک شده  -اصلی سوم فرضیه
 طالعاتی حسابداری دارد.سیستم ا رشیدر پذحسابداران 

 تجربه وتسهیل گر بر تمایالت رفتاری حسابداران توسط سن  طیاثر شرا -فرضیه فرعی سوم
 .گرددیمتعدیل 

 اثرسیستم اطالعات حسابداری  رشیدر پذخودکار آمدی درک شده -اصلی چهارم فرضیه
 ابداری داردسیستم اطالعاتی حس رشیدر پذی بر تمایالت رفتاری حسابداران و مهم مثبت

عدیل تجربه ت توسطبر تمایالت رفتاری حسابداران  ثر خودکار آمدیا -م فرضیه فرعی چهار
 .گرددیم

 ی شناسروش-3

 عنوانبه هادادهگرداوری  و ازنظرکاربردی  مطالعات گروههدف در  لحاظازحاضر  تحقیق
مجالت،  همراه با یابخانهروش کتامحققان از  گرددیمی بندطبقههمبستگی - پژوهشی توصیفی

جامعه  .ندکن یآن را طراح یتا چارچوب نظر دکرداستفاده  هاتیساو وب یدرس یهاکتاب
 الدر سدر بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذی هاشرکتکادر حسابداری شاغل در  موردنظر

 .(0229همکاران )گرداوری پرسشنامه است که از پرسشنامه استاندارد ونکتاش  ابزار .است 11
 راردادقفرضیات تحقیق را پوشش  هیو کلبود  اهداف مطالعه سؤال بر اساس 90شامل  نامهپرسش

سیستم اطالعاتی شرکت حسابداری  در مورد سؤال 0ال عمومی بخش دوم سؤ 99که سه بخش  در
ی قرار موردبررسی لیکرت انمره 5که با مقیاس  استتخصصی  سؤال 00سوم شامل  و بخش

 وی با این موضوع امقالهدر ایران  شدهانجامی هاپژوهشا توجه به مطالعه و جستجو در برفت گ
در مرحله بعد با  پرسشنامه توسط محققان ترجمه شد وجود نداشتدر رشته حسابداری  مدل

پرسشنامه در بین این افراد توزیع شد و ابهامات  92استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان ابتدا 
حقق توسط م نامهپرسشی نهایی سازو آمادهتعیین شد و آخرین اصالحات  سؤاالتبا  رتباطدر ا

پایایی  یو برا قرار گرفت دیموردتانانجام گرفت روایی صوری ومحتوای پرسشنامه از این طریق 
مدل با استفاده از مدل معادالت ساختاری  و سنجشتحلیل  آن از الفای کرونباخ استفاده گردید.

متغیرهای مشاهده  برای بررسی روابط خطی میان، یابی معادالت ساختاری مدلشد. از  انجام
یابی معادالت ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است  مدل است. شدهمشاهدهی رهایو متغنشده 
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ا یا )تحلیل مسیر( ر ونیدر رگرسساختاری  و مدلی( دییاتی )تحلیل عاملی ریگاندازهکه مدل 
 ،پژوهش برای تحلیل نیدر ا مورداستفاده افزارنرم کند. دیتائ هادادهق آن را با یا انطبا در رد

 و اثراتمعادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر بوده  افزارنرماین  است 9اسمارت پی ال 
آزمون  برای افزارنرماین  دهدیممورد تحلیل قرار  شودیمی را شامل و تعامل میرمستقی، غمستقیم

ی آماری درروش روش هانمونهی انتخاب برا مناسبی است. افزارنرمی کنندگلیتعد یرثتا
شده برای تعیین یکی از قواعد شناخته 9 90اسمارت پی ال اس ی معادالت ساختاریسازمدل

شده است. حداقل حجم ( ارائه9115) 23بارکلی همکارانروش، توسط  نیحداقل نمونه الزم در ا
 92 (9:مقدار حاصل از دو قاعده نیترروش، برابر است با بزرگاین ستفاده از نمونه الزم برای ا

 یهاکه دارای بیشترین شاخص در میان مدل یایریگمدل اندازه یهادر تعداد شاخصضرب
روابط موجود در بخش ساختاری  در بیشترینضرب 92 (0مدل اصلی پژوهش است  یریگاندازه

که در تحقیق پیش رو با استفاده از این قاعده حجم  شوندیوط ممدل اصلی که به یک متغیر مرب
 هست وکه کشور درگیر آن بوده  انکروجه به شرایط ویژه بیماری با تو. عدد تعیین شد  12نمونه 

و  طراحی نیآنالدر بستر  نامهپرسشبه چهره برای محققان نبود  و چهرهامکان مراجعه حضوری 
ل در بورس ایمی شدهرفتهیپذی هاشرکتنامه برای حسابداران پرسش نکیل 952و ی شد بارگذار
 صورتبهپرسشنامه  026ی متعدد و مرتبط حسابداری گذاشته شد در انتها هادر گروهشد و 
پرسشنامه  022و پرسشنامه فاقد اعتبار شناخته شد  6محققان رسید که تعداد  به دست نیآنال

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد 

 اهافتهی-4

 اطمینان پرسشنامه تیقابل

تن از خبرگان دانشگاهی قرار  92پرسشنامه در اختیار  ،برای بررسی روایی صوری ومحتوا
 محتوااز طریق دوشاخص ییسواالت مورد تایید قرار گرفت. روا ومحتوا گرفت که روایی صوری

CVR  وCVI  در محدوده قابل  هاهیگوبرای تمام  هاشاخصمورد ارزیابی قرار گرفت که این
قبول واقع شدند برای پاسخ به این سوال نظرات ده تن از اساتید و خبرگان در این خصوص اخذ 

عامل در قالب چهار مولفه  00شد و پس از چند دوره بازبینی و اصالحات وجمع بندی نهایی 
شناسایی  (9)انتظارات عملکرد، انتظارات تالش، شرابط تسهیلگر و خودکارآمدی به شرح جدول 

بیشتر از  CVIو مقدار  60/2بیشتر از  CVRمقدار  هاتمیآکه برای تمام  شودیمشدند. مالحظه 
مورد توافق خبرگان قرار گرفتند برای ادامه تحقیق  هاتمیآبدست آمد و به این ترتیب تمام  21/2

 از آنها استفاده خواهد شد.
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وامل موثر درتمایالت رفتاری حسابداری درپذیرش برای شناسایی ع CVRو  CVI یهاشاخص -(9) گارهن
 اطالعاتی حسابداری یهاستمیس

 CVR CVI   ردیف

9 

رد
لک
عم
ت 

ارا
نتظ
ا

 

 9 9 استفاده از سیستم اطالعات حسابداری در وظایف حسابداری مفید خواهد بود
 9 9 ود.وظایف حسابداری من ش ترعیسرباعث انجام  تواندیماستفاده از سیستم اطالعات حسابداری در وظایف حسابداری  0
 9 12/2 استفاده از سیستم اطالعات حسابداری در وظایف حسابداری بهره وری من را افزایش دهد. 9
 1/2 12/2 .دهدیمترفیع من راافزایش  استفاده از سیستم اطالعات حسابداری در وظایف حسابداری شانس 0
 9 9 باعث افزایش رضایت کاری من شود. تواندیمدر وظایف حسابداری استفاده از سیستم اطالعات حسابداری  5
 یهاقضاوتنیازهای اطالعاتی حسابداری برای  تواندیماستفاده از سیستم اطالعات حسابداری در وظایف حسابداری  6

 کیفی من را فراهم سازد.
9 9 

تمام فرایندهای سیستم اطالعاتی حسابداری در  اندتویماستفاده از سیستم اطالعات حسابداری در وظایف حسابداری  2
 سازمان من را ارتقا دهد

12/2 1/2 

1 

ش
تال
ت 

ارا
نتظ
ا

 

 9 9 تعامل من با سیستم اطالعاتی حسابداری روشن وقابل فهم است
 1/2 1/2 برای من راحت و آسان است که در استفاده از سیستم اطالعاتی حسابداری ماهرشوم. 1

 9 9 دهد. انجام ،انجام دهم خواهمیمآنچه را که من  تواندیمم سیستم اطالعاتی حسابداری من متوجه شد 92
 1/2 9 اندازی وعمل به سیستم اطالعاتی حسابداری برای من آسان است راه ،یادگیری 99
90 

گر
هیل
تس
ط 
رای
ش

 

 9 9 است.برای استفاده از سیستم اطالعاتی حسابداری دردسترس من  ( الزمسخت افزارمنابع )
 1/2 12/2 دانش الزم برای استفاده از سیستم اطالعاتی حسابداری را دارم. 99
 9 12/2 الزم برای استفاده از سیستم اطالعاتی حسابداری را فراگرفته اند. یهاآموزشحسابداران در سازمان من  90
 1/2 9 در دسترس استیک فرد یا گروه خاص برای کمک به مشکالت سیستم اطالعاتی حسابداری  95
96 

دی
رآم

دکا
خو

 

وظایف حسابداریم را با استفاده از سیستم اطالعات حسابداری تکمیل کنم اگر درهنگام پیشرفت کارکسی  توانمیممن 
 دراطراف من نباشد که بگوید که چه کار انجام بدهم.

9 9 

ردی برای با ف توانستمیمابداری تکمیل کنم اگر وظایف حسابداریم را با استفاده از سیستم اطالعات حس توانمیممن  92
 کمک گرفتن در زمان گرفتاری تماس بگیرم.

1/2 1/2 

وظایف حسابداریم را با استفاده از سیستم اطالعات حسابداری تکمیل کنم اگر برای تکمیل کاری که در  توانمیممن  91
 نرم افزار ارایه شده است وقت زیادی داشته باشم

9 9 

مکی داخلی ک وظایف حسابداریم را با استفاده از سیستم اطالعات حسابداری تکمیل کنم اگرفقط تسهیالت توانمیم من 91
 برای کار داشته باشم.

1/2 1/2 

02 

ری
فتا
ت ر

بال
تما

 

 1/2 1/2 من قصد دارم از سیستم اطالعاتی حسابداری تا حد امکان استفاده کنم.
 1/2 9 از سیستم اطالعاتی حسابداری استفاده خواهم کرد. که درآینده کنمیممن پیش بینی  09
 9 9 من برنامه ای برای استفاده از سیستم اطالعاتی حسابداری در اینده دارم. 00

 

منظور کنیم. بهنامه مراحل زیر را طی میییدی این پرسشامنظور بررسی تحلیل عاملی تبه
 2/2التر از شود. مقدار بایایی ترکیبی استفاده میو پا باخکراناز دو شاخص آلفای  بررسی پایایی

 برای همهدو شاخص ارزیابی این  شود که( مالحظه می0شود. در جدول )مطلوب ارزیابی می
اعتبار همگرا زمانی استفاده شود. است و مطلوب ارزیابی میبیشتر 2/2از  باالتر ابعاد پرسشنامه

ه ک در مورد یک مفهوم همبستگی زیادی داشته باشد زاردو اباز  آمدهدستبهکه امتیازات  شودیم
از  شتریب شود. چنانچه این شاخص( سنجیده میAVEشده )انس استخراجیبا معیار میانگین وار

شود که شاخص مالحظه می( 0). با توجه به جدول شودیمباشد روایی همگرا تائید قرار  0/2
AVE  که  ییهاآزمونچنانچه همبستگی بین  شده است.  0/2برای تمام ابعاد پرسشنامه بیشتر از
اگرا دارای اعتبار تشخیصی یا و هاآزمونپایین باشد،  کندیم یریگاندازهمتفاوتی را  یهاصهیخص

 شود.ر سنجیده میکق ماتریس فورنل الریه از طرکی همگرا است یمکمل روا است درواقع
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 یی واگراو روایی همگرا ، رواایاییپ - (0) گارهن
 

ظار
انت

 
رد
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ش
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یط
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گر
هیل
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دی
 آم
کار
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خ
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     927/0 شده درک عملکرد انتظار
    972/0 590/2 دهش درک تالش به مربوط انتظار
   967/0 016/2 096/2 تسهیلگر شرایط

  676/0 021/2 029/2 002/2 خودکار آمدی
 967/0 992/2 006/2 969/2 026/2 اریرفت تمایالت

 121/2 220/2 221/2 129/2 159/2 آلفای کرانباخ
 115/2 215/2 101/2 129/2 112/2 پایایی ترکیبی

AVE 599/2 601/2 515/2 019/2 209/2 

 های توصیفیافتهی 

تایج ن ه دست آمدوتحلیل قرار گرفت نتایج زیر بای که مورد تجزیهنامهپرسش 022ساس ا رب
 ( ارائه گردیده است.9ی در جدول شماره )شناستیجمعاطالعات  لیوتحلهیتجزحاصل از 

 دهندگانپاسخی شناستیجمعاطالعات  -(9) گارهن
   فراوانی درصد   فراوانی درصد

  مرد    کاردانی 92 5

   999 5/56 تحصیالت کارشناسی 10 00

 جنس زن 12 5/09  ارشد 16 09

  کل 022 922  دکتری 02 92

  سال 92از کمتر  50 02  کل 022 922

 سن 99-02 921 50  حسابداری 901 20

  02بیش از  91 91 رشته تحصیلی اقتصاد 1 0

  کل 022 922  مدیریت 05 5/90

  سال 9کمتر از  05 5/90  موارد ریسا 91 5/1

  9-0 92 1/91  کل 022 922

 تجربه کاری 0-2 02 02  مدیرمالی 00 09

  2-92 91 5/91  حسابدار 991 51

 92بیش از  51 5/01 شغل حسابرس 09 5/92
 سال

 

  کل 022 922  موارد ریسا 91 7/7

      کل 022 000

 
قرار گرفت نتایج  لیوتحلهیتجزی که مورد انامهپرسش 022 بر اساس 9با توجه به جدول 

 (5/56نفر )% 999زن و  موردمطالعه( از افراد 5/09نفر )% 12 آمد در مورد جنسیت به دستزیر 
-02دارای سن  (%50نفر ) 921سال و کمتر،  92(%02نفر ) 50 موردمطالعهسن افراد . مرد بودند

در بحث تحصیالت بیشترین فراوانی  سال بودند. 02( دارای سن بیشتر از %91نفر ) 91سال و  99
( %5نفر،  92کارشناسی ارشد و کمترین فراوانی ) ( مربوط به افراد دارای تحصیالت%09نفر،  16)

نفر،  901) موردمطالعهمربوط به افراد دارای تحصیالت کاردانی بود. رشته تحصیلی بیشتر افراد 
 991ی، مال ریمد( %09) موردمطالعهنفر از افراد  00( اقتصاد بود. %0نفر ) 1( حسابداری و 20%

سایر  (5/1نفر )% 91ابرس بودند. حوزه فعالیت ( حس5/92%نفر ) 09حسابدار و  (%51نفر )
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سال است که  92( اعالم کردند که بیشتر از 5/01%، نفر 51) موردمطالعهموارد بود. بیشتر افراد 
سال است که در  9از  ( اعالم کردند که کمتر5/90نفر، )% 05در جایگاه فعلی فعالیت دارند. 

 اشتندسازمان فعلی فعالیت د

 هاهیفرض آزمون

دار . بار عاملی مقاستفاده شدپژوهش از تحلیل عاملی تاییدی  یهاهیفرضبررسی  منظوربه
عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند 

اوت است اما معیار اصلی برای قض و یکبین صفر  بار عاملی مقداری کندیمتحلیل مسیر مشخص 
 باشد 16/9یعنی  5/2از مقدار بحرانی آن در سطح خطای  تربزرگ tچنانچه آماره  است t آماره

 دار است.معنی شدهمشاهده بار عاملی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      tآماره  -0شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ضرایب مسیر -9شکل   
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 ی(اسهیمقا)نتایج  tآماره  و ریمس بیرض -(0) گارهن
  گر لیتعدمدل با متغیر  رگ لیتعدمدل بدون متغیر 

R 2 p- آماره  مقدارt ضریب R 2 p- آماره  مقدارt متغیر ضریب 
 عملکرد انتظارات 019/2 921/9 220/2 922/2 059/2 996/9 295/2 050/2

 تالش به مربوط انتظارات 910/2 952/0 209/2 062/2 922/9 229/2
 گر تسهیل شرایط -299/2 016/2 609/2 915/2 602/0 229/2
 خودکار آمدی 099/2 099/9 229/2 -250/2 201/2 911/2
 عملکرد* سن انتظارات 991/2 062/9 092/2   
 عملکرد*جنسیت انتظارات -291/2 091/2 660/2   
 تالش*سن به مربوط انتظارات -291/2 560/2 525/2   
 تالش*جنسیت به مربوط انتظارات 201/2 591/2 625/2   
 تالش*تجربه به مربوط انتظارات -260/2 621/2 500/2   
 گر*سن تسهیل شرایط -290/2 952/2 126/2   
 گر*تجربه تسهیل شرایط 900/2 95/9 059/2   
 خودکار آمدی*تجربه -920/2 291/0 221/2   

( نشان داد که گر لیتعد)شامل متغیرهای رازش مدل تحقیق نتایج حاصل از ب( 0) گارهن
درصد از تغییرات متغیر وابسته )تمایالت  2/92بینی  شیپبهمجموعه متغیرهای مستقل قادر 

های فرضیه tبا آماره  همراه ریمسضرایب  در قالبحاصله از آزمون مدل  جینتا رفتاری( هستند.
 شده است.( نشان داده0جدول شماره ) ( و9)( و شکل 0مرتبط با توجه به شکل )

 نیکویی برازش یبررس

های معادالت ساختاری است که توسط این معیار محقق مربوط به بخش کلی مدل GOF عیارم
گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، تواند پس از بررسی برازش بخش اندازهمی

ی برازش در یک مدل کلی تنها یک معیار به برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. برای بررس
 شود. استفاده کی GOF نام

 
GOF = √average (Commonality) × average (R2) 

وتزلس و برابر است  AVE با Commonality از آنجا که در حداقل مربعات جزئی مقدار
 :اند( فرمول زیر را ارائه کرده0221) 96همکاران 

GOF = √average (AVE) × average (R2) 

 05/2تا  9/2ضعیف: اگر بین  :انددر نظر گرفته GOF آنها سه مقدار برای ارزیابی شاخص
 بیشتر باشد 96/2قوی: اگر از  .باشد 96/2تا  05/2متوسط اگر بین  .باشد

 حاسبه نیکویی برازش مدل ساختاریم -(5)گارهن
 R2 average (AVE) متغیر

 5566/2 922/2 تمایالت رفتاری

099/2  =Gof 
 .کلی قوی مدل دارد برازش نشان از  GOFیبرا 099/2 حاصل شدن مقدار 
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 هاافتهی خالصه

های فرضیه tبا آماره  همراه ریمسضرایب  در قالبحاصله از آزمون مدل  جینتابا توجه به  
 میپردازیمی حاصل از آزمون هاهافت( به ی0( و جدول )9)( و شکل 0مرتبط با توجه به شکل )

انتظارات عملکرد درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری  کردیمبیان  فرضیه اصلی اول 
حلیل ت در اثر مهمی بر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری دارد.

 حسابداران رفتاری تمایالت بر شده درک عملکرد مربوط به اثر انتظار tاین فرضیه مقدار آماره 
شود ضریب مربوط است وهمان طور که مالحظه می 16/9است که بیشتر از  شده 921/9برابر با 

شده است که ازنظر آماری  019/2حسابداری  اطالعاتی سیستم از شده درک عملکرد به انتظارات
 فرض ثابت بودنو با  شودیم(. پس فرضیه اصلی اول تائید P=220/2<25/2)داری است معنی

یک  اندازهسایر متغیرها چنانچه انتظارات عملکرد درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری به
واحد افزایش یابد آنگاه تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری 

 افزایش خواهد یافت. 019/2اندازه به
بر رابطه بین انتظارات عملکرد درک  متغیرهای سن و جنسیت فرضیه فرعی اول بیان کرد

شده از سیستم اطالعاتی حسابداری و تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات 
ی این فرضیه اثرات متقابل انتظارات عملکرد درک در بررس .داری بگذارندحسابداری تاثیر معنی

. دار نشده استظر آماری معنین شده از سیستم اطالعاتی حسابداری در مقابل سن و جنسیت از
(25/2<092/2=P 660/2>25/2 و=P بنابراین فرضیه فرعی اول تائید )درواقع شودینم .

توانند بر رابطه بین انتظارات عملکرد درک شده از توان گفت متغیرهای سن و جنسیت نمیمی
 عاتسیستم اطالعاتی حسابداری و تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطال

 یند.را در این رابطه ایفا نما کنندهلیتعدداری بگذارند و نقش یک متغیر حسابداری تاثیر معنی
انتظارات تالش درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری که  داردیمفرضیه اصلی دوم بیان 

 لاثر مهمی بر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری دارد. در تحلی
 ریرفتا تمایالت بر مربوط به اثر انتظارات مربوط به تالش درک شده tاین فرضیه مقدار آماره 

است و از طرفی ضریب مربوط به  16/9شده است که بیشتر از  952/0برابر با  حسابداران
شده است که ازنظر آماری  910/2حسابداری  اطالعاتی سیستم از شده تالش درک انتظارات

شود و با فرض ثابت (. درنتیجه فرضیه اصلی دوم تائید میP=209/2<25/2)ت داری اسمعنی
اندازه بودن سایر متغیرها چنانچه انتظارات تالش درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری به

یک واحد افزایش یابد آنگاه تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری 
 ش خواهد یافت.افزای 910/2اندازه به

الش بر رابطه بین انتظارات ت متغیرهای سن، جنسیت و تجربه در فرضیه فرعی دوم بیان شد
درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری و تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم 
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ی دارند. اثرات متقابل انتظارات تالش درک شده از سیستم داریاثر معناطالعات حسابداری 
دار نشده است. عاتی حسابداری در مقابل سن، جنسیت و تجربه ازنظر آماری معنیاطال

(25/2<525/2=P 625/2>25/2 و=P  500/2>25/2و=P و درنتیجه فرضیه فرعی دوم )
نقش یک  ندتوانینم و تجربه تیجنس ،توان گفت سنگیرد. درواقع میتحقیق مورد تائید قرار نمی

 ن رابطه ایفا نمایند.کننده را در ایمتغیر تعدیل
گر درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری  تسهیل فرضیه اصلی سوم بیان کرد که شرایط

تاثیری بر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری دارد. مقدار آماره 
t شده  016/2ا برابر ب حسابداران رفتاری تمایالت بر مربوط به اثر شرایط تسهیل گر درک شده

 تمسیس از شده درک گر تسهیل است از طرفی ضریب مربوط به شرایط 16/9است که کمتر از 
(. P=609/2>25/2)داری نیست شده است که ازنظر آماری معنی -299/2حسابداری  اطالعاتی
 .شودینمتوان گفت فرضیه اصلی سوم تحقیق تایید درواقع می

 سهیلت توانند بر رابطه بین شرایطهای سن و تجربه نمیفرضیه سوم فرعی بیان کرد که متغیر
درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری و تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم  گر

 سهیلت اثرات متقابل شرایط شدهانجامی هایبررس در ی بگذارند.داریاثر معناطالعات حسابداری 
شده دار ندر مقابل سن و تجربه ازنظر آماری معنی درک شده از سیستم اطالعاتی حسابداری گر

( پس فرضیه فرعی سوم تائید نشد. درواقع P=059/2>25/2 و P=126/2>25/2است. )
 ند.کننده را در این رابطه ایفا نماینقش یک متغیر تعدیل توانندینم و تجربهسن  توان گفتمی

ه از سیستم اطالعاتی حسابداری که خودکار آمدی درک شد کندیمبیان  فرضیه اصلی چهارم
ی ررسدر باثر مهمی بر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری دارد. 

 حسابداران رفتاری تمایالت بر مربوط به اثر خودکار آمدی درک شده tمقدار آماره  شدهانجام
 شده خودکار آمدی درک مربوط به بی، ضراست 16/9شده است که بیشتر از  099/9برابر با 

داری است شده است که ازنظر آماری معنی 099/2حسابداری  اطالعاتی سیستم از
(25/2>229/2=Pدرواقع می .)یرد گتوان گفت فرضیه اصلی چهارم تحقیق مورد تائید قرار می

و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها چنانچه خودکار آمدی درک شده از سیستم اطالعاتی 
اندازه یک واحد افزایش یابد آنگاه تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم ری بهحسابدا

 افزایش خواهد یافت. 099/2اندازه اطالعات حسابداری به
تواند بر رابطه بین خودکار آمدی درک بیان شد که متغیر تجربه می چهارم فرعی هیدر فرض 

تاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات شده از سیستم اطالعاتی حسابداری و تمایالت رف
اثر متقابل خودکار آمدی درک شده  شدهانجامی هایبررسی بگذارد در داریاثر معنحسابداری 

دار شده است. از سیستم اطالعاتی حسابداری در مقابل تجربه ازنظر آماری معنی
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(25/2>221/2=Pو بنابراین فرضیه فرعی چهارم تائید شد. درواقع می ) توان گفت تجربه
 کننده را در این رابطه ایفا نمایند.نقش یک متغیر تعدیل تواندیم

 گیریبحث و نتیجه -5

ایالت بر تم با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری عوامل مؤثراین پژوهش 
الصه ور خط. بهی قراردادموردبررسسیستم اطالعاتی حسابداری پذیرش رفتاری حسابداران در 

انتظار عملکرد، انتظار تالش، سه عامل دهد که از عوامل پیشنهادشده آمده نشان میدستنتایج به
تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش بر  توجهیطور قابلدر تحقیق بهی آمد خودکار و شده

ایالت متاثیری بر ت شرایط تسهیلگراما عامل  اندبودههای اطالعاتی حسابداری مؤثر سیستم
 رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعات حسابداری ندارد

 انیوگپاسخعامل مهمی در پذیرش فناوری از جانب  عملکرد شد انتظارطبق نتایج مشخص  
 رووبهرها دارای عملکرد باالتری باشد با اقبال بیشتری بود یعنی چنانچه فناوری جدید ازنظر آن

د درک حسابداران از بهبو کنندهمنعکساین باشدکه انتظار عملکرد  خواهد شد دلیل این امر شاید
 درک هاآنوضعیت انجام کارهای خود با استفاده از سیستم اطالعاتی حسابداری است یعنی 

 هاآنیت فعال و سهولتیی درزمان جوو صرفهباعث افزایش راحتی  تواندیمسیستم جدید  کنندیم
آئون  این نتیجه با نتایج تحقیق خواهند گرفت شیدر په از آن مثبتی به استفاد کردیو روگردد 

( 0295یافته تحقیق ال امین ) و با استرسازگا( 0291( و اوده )0290گونزالز ) ،(0292همکاران )
 مغایراست.

آور نیست که درک فناوری انتظار تالش است تعجب یکی دیگر از عوامل مهم در پذیرش
نوان عیرش سیستم اطالعات حسابداری آسان یا دشوار است بهپذ کهنیاحسابداران مبنی بر 

عامل مهمی برای پذیرش آن در نظر گرفته شود انتظار تالش به ذهنیت کاربران بستگی دارد 
 ازیموردن هاآنیی برای هامهارت وجهچه درکی از نحوه استفاده از سیستم دارند ها آن کهنیا

عاتی ی اطالهاستمیسداران احساس کنند که استفاده از حساب کهیدرصورت رسدیماست. به نظر 
ستمی دهند سیمعموال  ترجیح می حسابداران .شودیمحسابداری آسان است استفاده از آن بیشتر 

ز تحقیقات اجرا باشد این یافته پشتیبانی تجربی اسادگی قابلرا پذیرش کنند که پیچیده نباشد و به
 کند.می (0295( وال امین )0291اوده ) ،(0290)گونزالز  ،(0292همکاران )آئون 
 وی از امکانات امجموعهاست که به  عامل دیگر ازلحاظ پذیرش فناوری شرایط تسهیلگر 
ده اهمیت دارد که استفا جهتازآن کندیمی را برای کاربر فراهم فناورکه امکان استفاده از  طیشرا
افراد برای استفاده از هرآن چه  معموال  ت کافی اس تیو حماشناخت  مستلزم دیجدی فناوراز 

تسهیل گر درواقع در جهت حذف  طیو شرا دهندیممقاومت نشان  شودیمجدید ونو محسوب 
های الزم برای پشتیبانی از سامانه وجود باور دارند که زیرساخت افراد کندیم عملاین مقاومت 

 نیر ادکه  شودناوری وعدم پذیرش میها و حمایت و پشتیبانی باعث رد فزیرساخت و نبود دارد
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تحقیق عامل مهمی بر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم یافت نشد دلیل این امر 
ر هنگام ضعیف د و دانشی ضعیف فناوری اطالعات هارساختیز ،ی فنی ناکافیبانیپشت تواندیم

کتاش افته با نتیجه تحقیق ونی اطالعاتی حسابداری باشد. این یهاستمیساز  و استفادهپذیرش 
وهم سازه  عملکرد انتظار( همسو است زیرا او معتقد بود وقتی هم سازه 050؛0229) همکاران

 است. تیماهیبی تمایالت نیبشیپباشد شرایط تسهیل گر در  وجود داشتهانتظار تالش در مدل 
( 0295( وال امین )0291اوده ) ،(0290گونزالز )های تحقیقات نتیجه با نتایج بررسی نیا

 .ناسازگار است
قضاوت فرد از توانایی خود در استفاده از فناوری  بود که خودکار آمدی گریگذار دتاثیر  عامل

 - نظریه شناختی بر اساسدهد  ی را به انجام  رساند نشان میکار خاصرا تا زمانی که وظیفه یا 
ارند زیرا سیستم د رشیبر پذتمایل بیشتر جتماعی بندورا افرادی که خودکارامدی باالتری دارند ا

م ناشی زیرا پذیرش سیست  نندیبیمآن توانا  و کاربرددر یادگیری نحوه استفاده  خود رااین افراد 
 باالتر با درک خودکار آمدی و حسابدارانتوسط حسابداران است  یی انجام دادن آناز توانا

 نیام وال( 0209) وفیالس رند تحقیقاتدا اطالعاتی یهاستمیستمایل بیشتری برای پذیرش 
 .( این عامل رو تائید کرد0202)

ی بر اثر مهم ، جنسسن گر لیتعددهد که متغیرهای های نتایج همچنین نشان مییافته 
های تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعاتی حسابداران ندارند که با یافته

تجربه در خودکار  گر لیتعد( همسو است اما متغیر 0295( وال امین )0221کورتیس و پاین )
آمدی بر تمایالت رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم اطالعاتی حسابداران تاثیر داشت که 

باالتر با  باتجربهاذعان داشت اثر خودکار آمدی بر تمایالت رفتاری حسابداران  توانیم
لیل ممکن است وجود سطوح مختلف دانش متفاوت است که یک د ترنییباتجربه پاحسابداران 

 مربوطه باشد. و مهارتیا عدم موجود دانش 
ی هاجنبهپرآوری جدید معرفی یک فن ، در هنگامآمدهدستهاو نتایج بهبا توجه یافته جهیدرنت

که به  هاییطرفی سیستم ، ازشود دیکاتهای قبلی نسبی آن نسبت به روش تیو مزسودآوری 
 دهندیمترجیح  ذاتا باشند زیرا حسابداران  درکو قابلساده  مکانحد اشود میحسابداران معرفی 

توانند در صورت بروز ی کامل دارند و میآگاههای سنتی خود که نسبت به آن از همان روش
مشکل با همفکری خود یا همکاران خود آن را برطرف کند استفاده کند پس در هنگام معرفی 

راحان سیستم ط به داد که کارشناسان پشتیبانی همراه آنان هستند از طرفیبه آنان اطمینان  سیستم
های اطالعاتی حسابداران ازنظر و افزارها و سیستمشود در طراحی یا ارتقا نرمپیشنهاد می هم

 ها در استفاده از سیستم را بتوان ارتقا دادمشارکت حسابداران در نظر گرفته شود تا تمایل آن
 وکاربرپسند باشد  افزارنرمپیش روی سیستم را کاهش دهند که  و موانعطراحان مشکالت 

 هاشرکت و استفادهقابلی برای افرادی که از تخصص فناوری اطالعات برخوردار نیستند راحتبه
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 ی آموزشیهاو کارگاه هاکنفرانسمدت، کوتاهی هادوره مستمر مانندهایی برگزاری دوره رانیو مد
ا ر ارزیابی مداوم بر اساس نیازهای حسابداران انجامبرای کاربران جدید  مخصوصا  بر آموزش
ی قرار دارد سازادهیپشود چون پس از مرحله پذیرش مرحله می شنهادیدهند و پقرار  موردتوجه

قرار گیرد و همچنین برای درک بهتر  موردپژوهش هاستمیسی سازادهیدر پتأثیر پذیرش موفق 
تحقیق مانند سایر  در این ی زمانی مختلف انجام پذیرد.هادر دوره عوامل مطالعات مقطعی

ی پرسشنامه آورجمعی که در طراحی و هاتیمحدودمانند  وجود داشتیی هاتیمحدود هایبررس
این بود که این تحقیق در زمان شیوع ویروس  نامهپرسشی آورجمعمشکل در بحث  نیترمهمبود. 

جبور م و محققشد  نامهپرسشی فیزیکی آوردر جمعدیت گسترده کرونا انجام شد که باعث محدو
الکترونیکی آن به حسابداران شد از طرفی عدم همکاری  و ارسال نامهپرسش نیآنالبه طراحی 

دهندگان در امکان دارد پاسخ نیهمچن .دهندگان محدودیت دیگر بوددر ارسال از طرف پاسخ
افزارهای حسابداری مبتنی بر رایانه به د از نرمی ذهنی خوسازهیشبخصوص پذیرش بر اساس 
 .باشند نظر نگرفتهسیسستم ها را در  ترگسترده و ابعادسؤاالت پاسخ داده باشند 
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  نامهکتاب

فشارهای نهادی  تأثیر (.9911کیهان ) ،آزادی هیر ،نای، سخردیار ،ی، مصطفاعتمادی جوریابی
ی تجربی از مدل استناد های اطالعاتی حسابداری:برنیت حسابداران از پذیرش سیستم

 .65-01(،0) 90،ی حسابداریهاشرفتیپ مجله ری.کارگیری فناویکپارچه پذیرش به
بر ی عوامل مؤثر بررس (.9915) نبی، زی، خواجواصغری، علی رستمی، انوارسحر ،سپاسی
-911:(0) 9،حسابداری مالی ، دانشفناوری اطالعات از دیدگاه حسابرسان داخلی رشیپذ

095. 
ی روند توسعه ابیارز (.9910) اطمهپور، ف رزای، محمدرضا، میجور شوری زاده ، محمد، تقطالقانی

 .01-09:(59)0، مهندسی مدیریت ماهنامه مدل پذیرش تکنولوژی.
عوامل مؤثر بر  فرا تحلیل (.9910) بیطه، رود ساز، حب دی، سنانگیر ، حسناله ، وجهقربانی زاده

 .92-9:(0) 92،ی مدیریت در ایرانهاپژوهش هینشر پذیرش فناوری اطالعات در ایران.
(. میزان 9912ی )، مصطفو قناد ، آزاد، عبداهللی، محمدعلی، باقرپوروالشانی، مهدیمراد

کاران در اجرای ای حسابداری صاحبهای سیستم اطالعاتی رایانهی قابلیتریکارگبه
-999(،9)1 ،ی تجربی حسابداریهاپژوهش ، فصلنامههای تحلیلی توسط حسابرسانروش
990. 
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 پرسشنامه
 .باشد شما وتجربیات شخصی نظر براساس ستیبایم دیدهیم ارایه که ییهاپاسخ
 ؟دیکنیم استفاده دیکنیم کار که سازمانی یا حسابداری دربخش کامپیوتر از آیا
 .گذاشتید که زمانی بابت ممنون .ندهید ادامه ستیبایم شما. خیر □   دهید ادامه را اول قسمت لطفا بله، □

  اول قسمت
 اسیشنجمعیت طالعات
 زن □     مرد □   :شما جنسیت-9 سوال
 52 باالی □    52تا 09 □       02تا 99□      92تا 09□        آن ریوز 02□:     شما سن-0 سوال
 دیپلم□     ▪ کاردانی     کارشناسی □   ارشد □    دکتری □: شما مدرک باالترین-9 سوال
 ...............ذکرکنید    سایر   مدیریت   □    اقتصاد  □    حسابرسی □    حسابداری □: تحصیلی رشته-0 سوال
 ...........کنید ذکر   سایر □  حسابرس □  حسابدار □  مالی مدیر □: فعالیت حوزه:5 سوال
 بین □   سال2تا0 بین □    سال 0تا 9 بین □    سال 9 زیر □  اید؟ بوده جایگاه این در مدت چه-5 سوال

 سال92 یباال  □   سال92تا2
 بین  □  سال2تا0 بین □    سال 0تا9 بین  □   سال9 زیر  □ اید؟ بوده سازمان با شما مدت چه-6 سوال

 سال92 باالی □    سال92تا2
 □   سال2تا0 بین □    سال 0تا9 بین  □   سال9 زیر □ اید؟ کرده کسب تجربه درحسابداری چندسال-2 سوال
 سال92 باالی    □ سال92تا2 بین

    سال 0تا9 بین □    سال9 زیر □ کردید؟ کسب وکامپیوتر اطالعات تکنولوژی درمورد تجربه چندسال-1 سوال
 سال92 باالی □    سال92تا2 بین  □  سال2تا0 بین □

 □    عالی دانش □  ؟دیدهیم امتیاز چطور حسابداری اطالعات سیستم درباره خود فعلی دانش سطح به-1 سوال
   دانش بدون □   ضعیف دانش□  متوسط داانش□           خوب دانش

 بازرگانی □    خدماتی  □   تولیدی □ هست؟ زیر صنعتی بخش درکدام شما شرکت-92 سوال 

 شما شرکت در حسابداری اطالعاتی سیستم حسابداری اطالعاتی سیستم -دوم قسمت

 روی که حسابداری افزاری نرم بسته:شودیم طورتعریف این  حسابداری اطالعاتی سیستم  تحقیق این هدف برای
 هتجزی،سازی مرتب،ضبط: شامل که شده واستفاده اجرا حسابداری وظایف تمامی برای کامپیوتر سیستم
 ترموثر طور به سیستم ازآن توانندیم هاآن  که سهامدارانی تمام به حسابداری اطالعات وانتقال ارایه،وتحلیل
  کنند تفادهاس گیری وتصمیم کنترل،ریزی دربرنامه
 خیر □    بله□  هستید؟ آن کاربر شما آیا، حسابداری اطالعاتی سیستم تعریف برطبق-99 سواال
       ریوکامپیوت دستی از ترکیبی□ ؟حسابداری اطالعات سیستم آیا ،بود بله99 سوال به شما جواب اگر-90 سوال

 کامپیوتری تمام  □

 حسابداری اطالعاتی سیستم پذیرش و اتخاذ - سوم قسمت

 هاراتاظ با شما توافق عدم یا توافق سطح دهنده نشان که ای شماره ، لطفا کنید استفاده 5تا9 مقیاس  از-99 سوال
 .است مهم ما برای شما اطالعات. بزنید عالمت را است زیر
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 عملکرد انتظارات

 دست یمنافع به خود شغلی دعملکر در کرد خواهد کمک وی به سیستم یک از استفاده است معتقد فرد که میزانی
 اطالعاتی تمسیس از شما براستفاده است ممکن که که ییهاتیموقع از فهرستی درزیر. نامندیم عملکرد انتظار را یابد

 استفاده زیر مورد 2 از قبل زیر شرح از) .دهید نشان را خود لطفاتوافق.  است شده آورده بگذارد اثر حسابداری
 (کنید
 به شدت موافق موافق خنثی مخالف مخالف شدت به                                              ... وظایف حسابداری در حسابداری اطالعات سیستم از استفاده

                                                  بود خواهد ... مفید .9
      .شود من حسابداری وظایف ترعیسر انجام باعث تواندیم...  .0
      دهد. افزایش را من وری ... بهره .9
      .دهدیم راافزایش من ترفیع  ... شانس .0
      .شود من کاری رضایت افزایش باعث تواندیم...  .5
      د.ساز فراهم را من کیفی یهاقضاوت برای حسابداری اطالعاتی نیازهای تواندیم...  .6
      هدد ارتقا را من سازمان در حسابداری یاطالعات سیستم فرایندهای تمام تواندیم...  .2

 تالش به مربوط انتظارات

 است سیستم از استفاده نحوه آسانی میزان
 به شدت موافق موافق خنثی مخالف مخالف شدت به 
      است. فهم وقابل روشن حسابداری اطالعاتی سیستم با من تعامل .9
      ماهرشوم. حسابداری اطالعاتی مسیست از استفاده در که است آسان و راحت من برای .0
 انجام،دهم انجام خواهمیم من که را آنچه تواندیم حسابداری اطالعاتی سیستم شدم متوجه من .9

 .دهد
     

      است آسان من برای حسابداری اطالعاتی سیستم به وعمل اندازی راه،یادگیری .0

 تسهیلگر شرایط

 وارتباطات اطالعات فناوری کاربرد از پشتیبانی برای الزم وسازمانی نیف یهارساختیز است معتقد فرد که میزانی
 است. فراهم

 به شدت موافق موافق خنثی مخالف مخالف شدت به 
      .است من دردسترس حسابداری اطالعاتی سیستم از استفاده برای الزم(افزار سخت)منابع .9
      دارم. ار حسابداری اطالعاتی سیستم از استفاده برای الزم دانش .0
 را حسابداری اطالعاتی سیستم از استفاده برای الزم یهاآموزش من سازمان در حسابداران .9

 .اند فراگرفته
     

      ست.ا دسترس در حسابداری اطالعاتی سیستم مشکالت به کمک برای خاص گروه یا فرد یک .0

 آمدی خودکار

 ارآمدیخودک ای رایانه سیستم از استفاده با کارها آمیز قیتموف وانجام سازماندهی برای توانایی در افراد باور
 شودیم اطالق

 گذاردب اثر حسابداری اطالعات سیستم از شما براستفاده است ممکن که که ییهاتیموقع از فهرستی درزیر
 نیدک استفاده زیر مورد 0 از قبل زیر شرح از لطفا  .دهید نشان را خود توافق سطح لطفا . است شده آورده

 کنم لتکمی حسابداری اطالعات سیستم از استفاده با را حسابداریم وظایف توانمیم من
.... 

 به شدت موافق موافق خنثی مخالف مخالف شدت به

 امانج کار چه که بگوید که نباشد من دراطراف کارکسی پیشرفت درهنگام اگر...  .9
 .بدهم

     

0.       
      .مبگیر تماس گرفتاری زمان در گرفتن ککم برای فردی با توانستمیم ... اگر .9
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      مباش داشته زیادی وقت است شده ارایه افزار نرم در که کاری تکمیل برای ... اگر .0
      .باشم داشته کار برای داخلی کمکی  تسهیالت ... اگرفقط .5

 رفتاری تمایالت

 ذهنی موقعیت یک فرد تمایالت ردیگ عبارت به دارد خاص رفتار یک بروز از فرد که وادراکی دریافت
 .کندیم قرار بر ارتباط وی عمل با فرد بین که باشدیم واحتمالی

 به شدت موافق موافق خنثی مخالف مخالف شدت به 
      کنم. استفاده امکان حد تا حسابداری اطالعاتی سیستم از دارم قصد من .9
 تفادهاس بداریحسا اطالعاتی سیستم از درآینده که کنمیم بینی پیش من .0

 کرد. خواهم
     

      .رمدا اینده در حسابداری اطالعاتی سیستم از استفاده برای ای برنامه من .9

 رد حسابداری اطالعاتی سیستم از واستفاده پذیرش مورد در دیگری نظر هستید مایل شما آیا-90 سوال
 .کنید ادهاستف پایین در شده قرارداده فضای از . لطفا کنید اضافه خود شرکت
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