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  حسابداري مالي پژوهشي دانش -مجله علمي

  215-189هاي ، صفحه1395، زمستان 11، پياپي 4شماره ، دوره سوم

  
  حسابرسان داخلي از ديدگاهبررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات 

يسپاس سحر
∗  

   مدرس تيترب دانشگاه ارياستاد 

  يرستم يانوار اصغر يعل

   مدرس تيترب دانشگاه استاد 

  يخواجونب يز

 كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه تربيت مدرس
  

 چكيده

 دايپ شيافزا آنها سازمان در فناوري اطالعات يسابرسح كه دارند انتظار يداخل حسابرسان

هاي ذاتي فناوري اطالعات، هنوز بكارگيري آن با مقاومت كاركنان  به رغم تمام مزيتاما  كند
 ياثرگذار زميمكان نييتب. هدف پژوهش حاضر، در برابر پذيرش فناوري اطالعات همراه است

فناوري اطالعات حسابرسي ميزان استفاده از  ي، اجتماعي، فناوري، ادراكي وسازمان عوامل
 .باشد ي ميداخل حسابرسان انيم در اطالعات يفناور رشيپذ بر موثر عوامل عنوان به داخلي

هاي  از شركتپرسشنامه  92آوري شده از جامعه حسابرسان داخلي بوسيله  اطالعات جمع
بندي عوامل، مورد  هت رتبهمراتبي جعضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنين تحليل سلسله

ها مشخص كرد تمامي عوامل  اي (نسبت) فرضيه آزمون واقع شدند كه نتايج آزمون دو جمله
مورد بررسي، بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي موثرهستند، بطوريكه 

تر به باشد. بادقت بيشترين عامل تاثيرگذار در ميان ساير عوامل مي عوامل فناوري مهم
 بودن و نتايج استفاده ازفناوري اطالعات و همچنينفناوري از جمله مهم بودن، مرتبط عوامل

هاي  توان پذيرش فناوري اطالعات وسيستم هاي مورد استفاده، ميكيفيت و كميت ستانده
داد.به اين دليل كه اگر حسابرسان داخلي با اطالعاتي را درميان حسابرسان داخلي افزايش

فناوري پيشرفته راحت نباشند، با احتمال بسيار كمتري از آن  فناوري اطالعاتده از استفا
  به نفع سازمان باشد.فناوري كنند، حتي وقتي كه آن  استفاده مي

 
عوامل ، حسابرسي داخلي، پذيرش فناوري اطالعات، تحليل سلسله مراتبي :كليديواژگان 
  فناوري
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  190/ 1395 زمستان، 11، پياپي 4، شماره سوممجله علمي پژوهشي دانش حسابداري مالي، دوره 

  
  مقدمه -1

اي عجين هاي زندگي ما به ويژه زندگي كاري و حرفهتمام جنبه با فناوري اطالعات تقريباً
ها هاي اخير پارادايم فناوري اطالعات، بخش مالي را همانند ساير بخششده است. در سال

حسابداري شد. و  هاي قابل توجهي در حوزه ماليدرنورديد و باعث تحوالت و دگرگوني
مند شد و بكارگيري اطالعات نظام حسابرسي به كمك فناوري بسياري از فرايندهاي

ملكي ها به ثمر آورد (هاي بسياري را براي سازماندستاوردهاي فناوري اطالعات مزيت
هاي مختلف و رشد سريع ). كاربرد فناوري اطالعات در حوزه138؛ 1391، و همكاران نجفدر

وري اطالعات در ها، به شناسايي عوامل موثر بر پذيرش فنااستفاده از رايانه در سازمان
  ).29؛ 1391اي بخشيده است (كاهويي و بابامحمدي، ها اهميت ويژهسازمان

تر شود. پيچيدهنيز حركت رو به رشد فناوري اطالعات موجب شده است كه محيط حسابرسي 
انجمن حسابداران رسمي امريكا بيانيه  ميالدي 1984اين روند موجب شده است تا در 

هاي مالي و اي صورتبررسي يارانه«با عنوان  48شماره استانداردهاي حسابرسي 
فن حسابرسي را منتشر كند. اين بيانيه حسابرسان را تشويق به استفاده از » استانداردهاي آن

 مقررات و قوانين وضع بر . عالوه)55؛ 1382كند (مقبل باعرض و محمدي، مي اي رايانه

 حسابرسي، و حسابداري استانداردهاي تدوين و مالياتي قوانين هاي اقتصادي، فعاليت

 سازماني هر در تقريبا امروزه .است كرده تبديل پويا و اي پيچيده رشته به را حسابرسي

 در. باشد مي سازمان آن اصلي هاي بخش جزو فناوري اطالعات و اطالعاتي هاي سيستم

 مناسب نحو هب ها سيستم اينكه از اطمينان براي ايجاد اطالعات فناوري حسابرسي نتيجه

است  ضروري كنند، مي عمل رود انتظار مي كه طور همان و هستند ايمن شده، كنترل
  .)4؛ 1395پور و همكاران،  (مرشدي

، استفاده از فناوري اطالعات و مكانيزه نمودن نظام حسابرسي اي رايانهدر اجراي حسابرسي 
مشتريان خارجي سازمان (حسابرسان) و نيز  تواند بر رضايت مشتريان داخلي سازمانمي

(مراجعه كنندگان) و تسهيل نمودن اقدامات بيافزايد. استفاده از فناوري اطالعات در ميان 
ها، افزايش ميزان موجب افزايش اثربخشي، كاهش هزينه تواندحسابرسان داخلي، مي

خودكارسازي، كاهش اشتباهات انساني، بهبود پردازش معامالت، كاهش ريسك حسابرسي، 
  .شودود زمان پاسخگويي و كاهش سطح اطالعات فني الزم براي انجام كار حسابرسي بهب

 حسابرسان به يداخل يحسابرس متخصصان يبرا يحسابرس يعموم هايافزار نرم يهايژگيو

 هاداده يليتحل فيوظا و يسازخالصه ،يدستكار جو،وپرس استخراج، تا دهديم را امكاناين 

 به خود حرفه در افزارهاي عمومي حسابرسي نرم از يداخل حسابرسان دهاستفا.  بدهند انجام را

 به خود يحسابرس فيوظا انجام يبرا يحسابرس كاركنان. است شيافزا حال در سرعت

- يحسابرس كه دارند انتظار يداخل حسابرسان باًيتقر و دارند ازين هاداده ليتحل يهايتكنولوژ
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 هنوز يحسابرس يواحدها در اما. كند دايپ شيافزا نهاآ يهاسازمان در فناوري اطالعات يها

-گسترده يدسترس كه هرچند شودينم استفاده افزارهاي عمومي حسابرسينرم از مداوم طور به

ها، هنوز به هاي ذاتي فناوري اطالعات در سازمانبه رغم تمام مزيت .دارد وجود آن به يا
ش فناوري اطالعات همراه است (باباغيبي و كارگيري آن با مقاومت كاركنان در برابر پذير

  ).258؛ 1387فتحي، 

كنند پذيرند و از آن استفاده ميبنابراين اين موضوع كه چرا افراد، يك فناوري اطالعاتي را مي
كنند از ديگر سو با وجود مزاياي پذيرند و از آن استفاده نمي ن را نميآو يا برعكس برخي 

ن آطالعات براي آنها داشته با مسائل و مشكالت مربوط به كاربرد فراواني كه كاربرد فناوري ا
اند. و اجتماعي رو به رو شده هاي گوناگون همانند عوامل فردي، فرهنگي، سازمانياز جنبه

گذاري باال در امر فناوري اطالعات نتوانستند به با توجه به سرمايه ها، موسسهبرخي از اين 
عات دست يابند و كاركنان اين موسسات نيز از تاثير اين عوامل از فناوري اطال بهينهاستفاده 

درصدد پاسخ به اين سوال اساسي  ، پژوهش حاضراز اين رو باتوجه به اين مسائل .آگاه نيستند
  .چه عواملي بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي موثر هستند كه است

پژوهش حاضر ابتدا از طريق  ها، ها و تبيين فرضيه نهدر ادامه پس از بررسي مباني نظري، پيشي
پرسشنامه به بررسي تاثير متغيرهاي مذكور بر پذيرش فناوري اطالعات نزد حسابرسان داخلي 
پرداخته و در ادامه از طريق تجزيه و تحليل سلسله مراتبي به رتبه بندي اين عوامل بر اساس 

  ميزان اهميت آنها اختصاص داده شده است.

  هامباني نظري، ادبيات و فرضيه-2

هاي خام را به شود كه دادهاي از خدمات و محصوالتي اطالق ميفناوري اطالعات به مجموعه
). همچنين اطالعات 96؛ 1994،  1نمايد (هتچراطالعاتي مفيد، در دسترس و با معني تبديل مي

كنند (فراهي و همكاران، مي آوري، ذخيره، بازيابي، پردازش و توزيعرا در اشكال مختلف، جمع
  ).89؛ 1392

هاي تصويري، تسهيل هاي خبره، پردازشفناوري اطالعات به واسطه معرفي سيستم
ها، فناوري مكاترونيكس و كاربردهاي بي شمار بين ها، فناوري حساسهاتوماسيون، علم روبات

ها و جوامع داشته سيستم ها،اي، تاثيرات تحول برانگيزي بر نحوه زندگي و كاركرد انسانرشته
.)189؛ 2003،  2است (ونكتاش

  

فناوري اطالعات متشكل از چهار عنصر اساسي، شامل انسان (منابع انساني، مفاهيم و انديشه، 
ها، ساز و كارهاي بهبود و رشد، ساز و كارهاي نوآوري)، ساز و كار (قوانين، مقررات و روش

سخت افزار، شبكه و ارتباطات)، ساختار (سازماني، فرا  ارزش گذاري و مالي)، ابزار (نرم افزار،
سازماني مرتبط، جهاني) است. به طوريكه در اين فناوري، اطالعات از طريق زنجيره ارزشي 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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شود جريان يافته و پيوسته تعالي و تكامل سازمان را كه از به هم پيوستن اين عناصر ايجاد مي
 دهدزاده خود قرار مي

  ).25؛ 1391ن  (صنايعي و همكارا

هاي بررسي شده در خصوص پذيرش فناوري اطالعات در  اكثر شاخص عوامل سازماني:
هاي سازماني بوده است. اصوال محققان باور دارند كه  ها و مشخصه سازمانها شامل ويژگي

حمايت مدير ارشد در توانمندسازي كاركنان و آموزش آنها، نقش حياتي در همه مراحل 
، 2001؛ تانگ و همكاران، 261، 2009العات دارد (راي و همكاران، پذيرش فناوري اط

ها دانش فناوري اطالعات يك عامل اصلي در  ). در سازمان1990؛ تزناتزكي و فليچر، 148
هايي كه نسبت به  ). سازمان1351، 1997هاي جديد است (فيچمن و كيمرر،  پذيرش فناوري

، ممكن است ايده بهتري براي فناوري جديد فناوري اطالعات از آگاهي الزم برخوردارند
هايي كه فرايندهاي  تري دست يابند. در سازمان داشته باشند و به اهداف سازمان به نحو مطلوب

شود. كارمندان  رسمي ايجاد شده است، آمادگي پذيرش فناوري اطالعات بهتري مشاهده مي
يد را به عنوان يك تعيير مهم سازي يك فناوري اطالعات جد سازمان معموال پذيرش و پياده

رسد عوامل سازماني شامل ساختار سازمان، اندازه سازمان طول عمر  بينند. به نظر مي مي
سازمان، توانمند سازي كاركنان، پشتيباني و آموزش كاركنان است كه در اين پژوهش مورد 

  اند. بررسي واقع شده

 يك اعضاي بين در فناوري يك شپذير به مربوط هاي نظريه ترين اساسي عومل اجتماعي:

 اشاعه نظريه پردازان بين در. اند نموده مطرح اشاعه پردازان  نظريه را جامعه از ديدگاه اجتماعي

در سال » همكاران و راجرز اورت« را نظري و پژوهشي كارهاي ترين برجسته و مهمترين نيز
 هاي شيوه و ها ايده از اعم را ها رينوآو اجتماعي فرايند اشاعه، نظرية اين. اند انجام داده 1983

نظام  يك در را آنها گسترش نحوه و آنها به دستيابي چگونگي و وسايل از جديد، استفاده
را  نوآوري چگونه افراد كه دارد توجه اين به بيشتر اشاعه نظرية. كند مي بررسي اجتماعي

ها  پيام نشر، فرايند در كه جاآن از ،»همكاران و راجرز« عقيدة به .كنند مي طرد يا پذيرند مي
 معنا كه بدين دارند؛ همراه به را خطرپذيري از اي درجه گيرنده، براي هميشه هستند، جديد

 روزمره هستند، متفاوت هاي ايده بيانگر ها پيام كه زماني با مقايسه در نوآوري، مورد در گيرنده

كاربران، سن، تحصيالت، مهارت شود عوامل اجتماعي از جمله  بيني مي لذا پيش .كند مي عمل
توانند بر پذيرش فناوري اطالعات توسط  ها، ميهاي مورد انتظار و توانايي شخصي آنتالش

  ).21؛ 1391حسابرسان داخلي سازمانها موثر باشد (رستمي،

 اين سبب كه يافته افزايش آن به عادت ها، سيستم از بيشتر هرچه استفاده با عوامل ادراكي:

 اين و شد خواهد بيشتر استفاده نهايت در و كاربران در بيشتر ادراك و استفاده به يلتما افزايش

 هاي سيستم به عادت همچنين. يافت خواهد ادامه زمان طول در پويا چرخه يك صورت به
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 توجه با بنابراين. باشد نوين مي سيستمهاي از استفاده به كاربران تمايل موانع مهمترين از سنتي

هاي پذيرش فناوري  رسد براي ايجاد زمينه محيطي جامعه، به نظر مي و فرهنگي ويژگيهاي به
بهبود در عملكرد شغلي، خصوصيات سيستم فناوري اطالعات،  هايي از جمله اطالعات، ويژگي

يادگيري استفاده از فناوري اطالعات و ميزان آسان بودن استفاده از فناوري اطالعات جديد 
ها در پژوهش حاضر مورد بررسي واقع شده است. (حيدريه  اين ويژگيتواند موثر باشد كه  مي

  ).72؛ 1392و همكاران، 

تواند از طريق ارزيابي حسابرسي داخلي به عنوان يكي از مهمترين اركان كنترل داخلي مي
انواع ريسك و ايجاد اطمينان از كنترل آنها نقش مهمي در فرآيند مديريت ريسك و كنترل 

-كند. از آنجا كه فناوري اطالعات و مدلهاي تجاري به شدت در هم آميخته شدهسازماني ايفا 

اند، همزمان با افزايش مسئوليت حسابرسان داخلي در راستاي كنترل داخلي، نقش فناوري 
تواند با تاثير بر اطالعات نيز در اين فرآيند در حال افزايش است. فناوري اطالعات مي

طمينان دهي كنترلي، در كنار ساير عوامل، اثر بخشي حسابرسي فعاليتهاي ارزيابي ريسك و ا
  داخلي را تحت الشعاع قرار دهد. 

ها جهت بكارگيري فناوري اطالعات در توانند نقشي حياتي در كمك به سازمانحسابرسان مي
و  هاتواند از طريق ارزيابي ريسكپاسخ به تقاضاي فزاينده به كنترل بهتر ايفا كنند. اين كار مي

توانند به توسعه يك سيستم هاي جاري صورت پذيرد. حسابرسان داخلي همچنين ميكنترل
اطالعاتي كمك كنند تا بدينوسيله به هيات مديره از طريق اطالعات مالي، بينش صنعتي، تجزيه 

ده ، انصاريو تحليل ريسك و كنترل و صحت سيستم گزارشگري مالي، ياري رسانند (
  ) .11؛ 1389 يادگاري

نظام مديريت امنيت اطالعات، فناوري اطالعات بايد شامل  BS7799بر اساس استاندارد 
سازي و بازنگري باشد، كه اين مراحل در قالب يك  هاي ارزيابي، محافظت، مستند روش

تحقق پذير است. حسابرسان داخلي بايستي به ارزيابي مناسب بودن فناوري و  9چرخه دمينگ
هاي اوليه  ها در انتقال داده ها، كفايت كنترل ها و پرداختي دريافتي رمزگذاري، اعتبار و صحت

). بر 9؛ 1388هاي بايگاني شده بپردازد (سعيدي،  ها بر داده ها و كفايت كنترل در بين فرايند
حسابرسي در محيط سامانه "استاندارد بين المللي حسابرسي با عنوان  401اساس بخش 

زي، هدايت، سرپرستي و مرور كارهاي انجام شده الزم به منظور برنامه ري "اطالعاتي
هاي  هاي مختلفي چون رمزگذاري، شيوه  استحسابرس از دانش كافي به منظور ارزيابي جنبه

سامانه امنيتي، حفاظت در مقابل ويروس، رديابي هاي امنيتي همچون  امنيت شبكه و فناوري
حسابرسان داخلي در جهت پذيرش فناوري گرانه مورد نياز است.  از اين رو،  هاي تعدي تالش

  اي قرار گيرد. سامانه اطالعاتي بايستي بطور مستمر تحت آموزش حرفه
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-ها رسوخ كرده و بر سرعت پردازش فعاليتباتوجه به اينكه فناوري اطالعات در تمامي حوزه

وري ها اضافه نموده است و نظر به اين امر كه اين موسسات از عوامل موثر بر پذيرش فنا
 زميمكان نييتببا هدف  پژوهشلذا انجام اين ، اطالعات جهت اعمال آنها اطالعي ندارند

فناوري اطالعات ي، اجتماعي، فناوري، ادراكي و ميزان استفاده از سازمان عوامل ياثرگذار
 حسابرسان انيم در اطالعات يفناور رشيپذ بر موثر عوامل عنوان به حسابرسي داخلي

   ابديضرورت مي يداخل

  پيشينه پژوهش

	پذيرش قناوري و استفاده از آن") از طريق 2003ونكاتش و همكاران ( تأثير مستقيم شرايط "
تسهيل كننده را بر رفتار استفاده كننده مشاهده كردند كه از طريق جنسيت، سن، تجربه و اختيار 

دارد زيرا  شود. در حسابرسي داخلي، آموزش تأثير بيشتري بر پذيرش تكنولوژيتعديل مي
كنند كه آموزش بيشتر براي كار آنها موثر خواهد بود اگر شركت حسابرسان كامالً درك مي

ها فاقد كاركنان ماهر آشنا به نرم افزار يا كاركنان فناوري اطالعات باشد، آنها از تكنولوژي
  كنند.استفاده نمي

3جونگ كيم
ر حرفه حسابرسي ) به بررسي پذيرش فناوري اطالعات د2009( و همكاران 

كه نتايج به دست آمده از  پرداختند "هاي تكنولوژي و پيچيدگي آنهاتاثير ويژگي"داخلي 
هاي تكنولوژي و دهد كه ويژگي نشان مي 5تحليل مسير بين متغيرهاي مدل پذيرش فناوري

ه هاي اوليدهند. وقتي از ويژگيپيچيدگي آنها به شكل معناداري مقدار مسيرها را تغيير مي
شود، سودمندي درك شده تأثير معقولي بر هاي ابتدايي حسابرسان استفاده ميهمانند ويژگي

تر، ازجمله هاي كليهاي پيشرفته همانند ويژگيپذيرش آن ويژگي دارد و هنگامي كه از ويژگي
شود، سهولت استفاده درك شده تأثير رفتار سازماني حسابرسان در چارت سازماني استفاده مي

  ري بر پذيرش آن ويژگي دارد.بيشت

4مايور
 پايگاه حسابرسي براي هاي نوين روش و فناوري «) در پژوهشي تحت عنوان 2015( 

اند، اگرچه به طور دريافت كه حسابرسان اهميت ابزارهاي فناوري اطالعات را پذيرفته» داده
هاي ايه گذاريكنند. به نظر ايشان موسسات حسابرسي بزرگ سرممتناوب از آن استفاده نمي

دهند، از منابع بيشتري براي خريد و به هنگفتي را در زمينه فناوري اطالعات انجام مي
توانند از متخصصان فناوري اطالعات به كارگيري فناوري اطالعات برتر برخوردارند و مي

ها كوچك استفاده كنند. بنابراين حسابرسان در موسسات  تر نسبت به موسسهطور وسيع
  ي بزرگ تمايل بيشتري به استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات دارند. حسابرس

هاي انجام شده در داخل كشور كه بتوان آن را مرتبط با موضوع پژوهش  ازجمله پژوهش
  توان به موارد زير اشاره كرد.  حاضر دانست، مي
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ران را مورد ) عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در اي1392( و همكاران زاده قرباني
بررسي قرار دادند. در اين پژوهش به كارگيري روش فراتحليل و با استفاده از نرم افزار جامع 

ها، مقاالت و نامهها، پس از بررسي تعداد زيادي از پايانتحليل دادهوفراتحليل براي تجزيه
مطالعه  19هاي انجام شده در ارتباط با پذيرش فناوري اطالعات در ايران، تعداد پژوهش

دهد كه متغيرهاي توانمندسازي فرضيه و متغير شناسايي شد. نتيجه نشان مي 21انتخاب و 
كاركنان، وسعت به كارگيري فناوري، درك از سهولت استفاده و درك از سودمندي به ترتيب 

  اند.هاي ايراني داشتهبيشترين تاثير را بر پذيرش فناوري اطالعات در سازمان

) عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در محيط باليني از 1392محمدي (كاهويي و بابا
نفر از  316تحليلي روي  - ديدگاه پرستاران را مورد بررسي قرار دادند. اين مطالعه توصيفي

هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و سازمان تامين اجتماعي سمنان انجام پرستاران بيمارستان
ها به وسيله آمارهاي نامه روا و پايا بود. دادهها يك پرسشدادهابزار جمع آوري  شده است.

توصيفي و آزمون من ويتني و مجذور تي تحليل شدند. نتايج نشان داد كه بيشتر پرستاران 
سيستم اطالعات باليني را در كار روزانه خود پذيرفته بودند. اما الزم است موضوعاتي همانند 

اي وي، مشكالت توانمندي سيستم، مهارت و دانش رايانههاي ناكافي، طراحي محترايانه
هاي فني و فردي از قبيل مداخالت متعددي در حيطه پرستاران مورد بررسي جدي قرار گيرد.

افزايش دانش فناوري اطالعات پرستاران، فرهنگ تيمي، موقعيت سازماني، همكاري درون 
  تيمي، به روز نمودن و ارتقاي شبكه بايد انجام شود.

به بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات  پژوهشي ) در1392عبدخدا و همكاران (
هاي توسط كاركنان بخش مدارك پزشكي براساس مدل پذيرش فنلوري در بيمارستان

تحليلي بوده و  - هاي علوم پزشكي تهران پرداختند. اين پژوهش از نوع توصيفيدانشگاه
هاي دانشگاه علوم كنان بخش مدارك پزشكي بيمارستاننفر از كار 363جامعه پژوهش آن 

 پژوهشنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج حاصل از اين  123پزشكي تهران بودند كه 
نشان داد كه رابطه مستقيم و مثبتي بين برداشت ذهني از سهولت استفاده با نگرش كاركنان 

همچنين برداشت ذهني از  از آن وجود دارد.نسبت به فناوري اطالعات و ميزان استفاده واقعي 
مفيد بودن فناوري اطالعات بر متغيرهاي نگرش كاركنان نسبت به فناوري اطالعات و ميزان 

 ها از فناوري اطالعات تاثير مستقيم و معناداري دارد.استفاده واقعي آن

سان در ) در پژوهش خود به بررسي عوامل موثر بر تمايل حسابر1393مهدوي و كريمي (
استفاده از دستاوردهاي فناوري اطالعات از ديدگاه حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابدارن 
رسمي ايران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اين دستاوردها سبب افزايش كارايي و 

شود. همچنين معتقدند، ديدگاه مديران ارشد، ترجيحات ريسك اثربخشي در حسابرسي مي
اي، سودمندي استفاده از دستاوردهاي فناوري اطالعات و سهولت ر بودجهحسابرسان، فشا
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استفاده از آن، از جمله عوامل تاثيرگذار بر تمايل حسابرسان در استفاده از دستاوردهاي 
  فناوري اطالعات است.

ي، اجتماعي، فناوري، ادراكي و سازمان عوامل ياثرگذار زميمكان نييتببا هدف  پژوهشاين 
 يفناور رشيپذ بر موثر عوامل عنوان به فناوري اطالعات حسابرسي داخليتفاده از ميزان اس
هاي پژوهش بر اساس اهداف مذكور، فرضيه باشد كه ي ميداخل حسابرسان انيم در اطالعات

  گردند:بدين صورت بيان مي

يان عوامل سازماني بعنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در م فرضيه اول:
  شود. ميحسابرسان داخلي محسوب 

بعنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان  اجتماعيعوامل  فرضيه دوم:
  شود. ميحسابرسان داخلي محسوب 

بعنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان  فناوريعوامل  فرضيه سوم:
  شود. ميحسابرسان داخلي محسوب 

بعنوان يكي از  ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات حسابرسي داخلي ضيه چهارم:فر
  شود. ميعوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي محسوب 

بعنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان عوامل ادراكي  فرضيه پنجم:
  ود.ش ميحسابرسان داخلي محسوب 

  روش پژوهش -3

هاي عضو  نامه از شركت در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري از طريق پرسش
باشند، اطالعاتي جمع آوره شده بورس اوراق بهادار تهران كه داراي حسابرسي داخلي مي

كامالً "اي ليكرت استفاده شده كه دامنه آن از  نامه از مقياس هفت نقطه است. در پرسش
بندي شده است. در خصوص عوامل موثر بر پذيرش سيستم  طبقه "كامالً موافق"تا  "فمخال

فناوري اطالعات توسط حسابرسان داخلي در اين پژوهش، طبق مطالعات كيم و همكاران 
عامل سازماني، اجتماعي، فناوري، ادراكي و ميزان استفاده از سيستم فناوري  5)، 219؛ 2009(

ر گرفته است. پژوهش حاضر ابتدا از طريق پرسشنامه به بررسي اطالعات مورد بررسي قرا
تاثير متغيرهاي مذكور بر پذيرش فناوري اطالعات نزد حسابرسان داخلي پرداخته و در ادامه 

به رتبه بندي اين عوامل بر اساس ميزان اهميت آنها  9از طريق تجزيه و تحليل سلسله مراتبي
  اختصاص داده شده است.

هاي نسبت و تي  ها شامل آزمون ي آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيهها آزمون    
اي) به لحاظ اينكه جامعه مورد بررسي حالتي دو  باشد. از آزمون نسبت (دوجمله استيودنت مي

اند (با توجه به  هاي بيشتر از سه پاسخ داده وضعيتي داشته و نسبت گروهي را كه به گزينه
توان با نسبت  ) مي7تا  1كم تا خيلي زياد در پرسش نامه از  هاي خيلي ارزش گذاري پاسخ
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اند، در مورد هر گروه از سواالت مربوط به هر  هاي كمتر از چهار پاسخ داده گروهي كه به گزينه
  ها، مقايسه و سنجش نمود، استفاده شده است. يك از فرضيه

ها از نرم افزار آماري  طي فرضيههاي استنبا ها و آزمون براي انجام آمارهاي توصيفي داده      
ايويوز و براي انجام محاسبات تحليل سلسله مراتبي از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار اكسل 

 استفاده شده است.

اي و ميداني استفاده شده هاي كتابخانهاز روش پژوهشآوري اطالعات در اين جهت جمع
بهره  پژوهشجهت تدوين چارچوب نظري اي اي به عنوان شالودهاست. از مطالعات كتابخانه

و از روش ميداني نيز جهت دريافت اطالعات از حسابرسان داخلي از طريق  ه شدهگرفت
  آوري گرديد. پرسشنامه تكميل و جمع 92استفاده شده است كه در نهايت تعداد پرسشنامه 

   تحليل سلسله مراتبينحوه استفاده از 
در حل مسئله تصميم گيري، چهار مرحله  سله مراتبيتحليل سلبراي به كارگيري روش      

  اساسي به شرح زير وجود دارد:
  الف) ساختن درخت سلسله مراتب تصميم

به عنوان ابزار تصميم گيري استفاده شود، در آغاز بايد يك  تحليل سلسله مراتبيهرگاه از      
فراهم شود. سلسله درخت سلسله مراتب مناسب كه بيان كننده مسئله مورد مطالعه است، 

مراتب تصميم، درختي است كه با توجه به مسئله تحت بررسي، سطوح متعددي دارد. سطح اول 
آن بيانگر هدف تصميم و سطح آخر آن بيان كننده گزينه هايي است كه با يكديگر مقايسه مي 

ي شوند و براي انتخاب، با يكديگر در رقابت هستند. سطح مياني اين درخت را فاكتورهاي
تشكيل مي دهند كه مالك مقايسه گزينه ها به شمار مي آيند. در اين پژوهش به منظور تعيين 
موثرترين عامل بكارگيري فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي، درخت سلسله مراتب 

  )1): (شكل 129؛ 1392پور،  شود (قدسي تصميم به شكل زير ارائه مي
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به منظور رسيدن به هدف آغاز  تحليل سلسله مراتبيرياضي پس از اين مرحله عمليات 
  شود. مي

  ب) مقايسات زوجي

در اين مرحله معيارها يا فاكتورها به صورت دوبه دو با يكديگر مقايسه مي شوند. به      
عنوان مثال در انتخاب يك عامل از عوامل موثر بر بكارگيري فناوري اطالعات در ميان 

ن است براي يك تصميم گيرنده، به عنوان مثال، حالت اول دو برابر حسابرسان داخلي، ممك
حالت دوم از ارجحيت برخوردار باشد. درآن صورت ماتريس مقايسه دو به دويي اين دو معيار 

  به شكل زير خواهد بود:

 ): نمونه ماتريس مقايسه زوجي1جدول (

 

 حالت دوم حالت اول

 2 1 حالت اول

 1 0,5 حالت دوم

  

در سطر اول ستون دوم بيانگر اين است كه هنگام انتخاب بهترين حالت، حالت  2ارزش      
اول از نظر تصميم گيرنده فرضي، دو برابر حالت دوم ارجحيت دارد. در ستون اول سطر دوم 

درج شده و به معناي اين است كه هنگام انتخاب بهترين حالت از  0,5يعني  2معكوس عدد 
و به  1الت دوم نصف حالت اول ارجحيت دارد. قطر ماتريس عدد سوي تصميم گيرنده، ح

  معني ارجحيت مساوي يك حالت يا گزينه نسبت به خودش است.

پس از تعيين وزن نسبي معيارها توسط تصميم گيرندگان با استفاده از ميانگين هندسي،      
  شود. وزن هر معيار نسبت به معيار ديگر تعيين مي

  ها از جدول هاي مقايسه گروهي و انتخاب بهترين گزينهج) استخراج اولويت 

در اين مرحله وزن نسبي عوامل هر سطح از سطوح سلسله مراتب مدل محاسبه مي شود.      
بدين منظور از مفهوم نرمال سازي و ميانگين موزون استفاده و پس از نرمال كردن، از مقادير 

حاصل از ميانگين موزون نشان دهنده اولويت هر سطر ميانگين موزون گرفته مي شود. مقادير 
  (درجه اهميت) گزينه رقيب است.

 د) محاسبه نرخ سازگاري

مرحله چهارم، محاسبه نرخ سازگاري است. نرخ سازگاري مكانيزمي است كه ميزان      
اعتماد به اولويت هاي بدست آمده را نشان مي دهد. به طوري كه اگر نرخ سازگاري كمتر از 

د مي توان سازگاري مقايسه ها را پذيرفت، در غير اين صورت بايد مقايسه ها دوباره باش 0,1
  ).136؛ 1392پور،  انجام شود (قدسي
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  متغيرهاي پژوهش

توسط حسابرسان داخلي و  پذيرش فناوري اطالعاتعبارتست از  متغير وابسته پژوهش
از عوامل موثر بر  عوامل سازماني به عنوان يكيعبارتست از  متغيرهاي مستقل پژوهش
فناوري، ميزان استفاده از سيستم فناوري عوامل اجتماعي، عوامل ، پذيرش فناوري اطالعات

  اطالعات حسابرسي داخلي.

: عوامل سازماني شامل ساختار سازمان، اندازه سازمان طول عمر سازمان، عوامل سازماني
  توانمند سازي كاركنان، پشتيباني و آموزش كاركنان است .

هاي مورد اجتماعي: عوامل اجتماعي شامل كاربران، سن، تحصيالت، مهارت تالشامل عو
  ها است.انتظار و توانايي شخصي آن

فناوري: عوامل فناوري شامل برداشت ذهني از آساني، برداشت ذهني از سودمندي، عوامل 
  تصميم براي پذيرش نگرش، سهولت استفاده و كارايي مورد انتظار است.

راكي: عوامل ادراكي شامل بهبود در عملكرد شغلي، خصوصيات سيستم فناوري عوامل اد
اطالعات، يادگيري استفاده از فناوري اطالعات و ميزان آسان بودن استفاده از فناوري 

  اطالعات.

اي، توانمندي سيستم و : مهارت و دانش رايانهفناوري اطالعاتميزان استفاده از سيستم 
  است.تجهيزات كافي و مناسب 

  هاي پژوهش يافته-4

  روايي و پايايي پرسشنامه پژوهش

ابتدا ادبيات موضوع از طريق مطالعات  پژوهشبراي افزايش روايي ابزار پژوهش در اين 
پس از انجام  ها و مقاالت و كتب مختلف بررسي گرديد و نامهاي از جمله پايانكتابخانه

ها پرسشنامه تهيه  اسايي و بر اساس آنشن پژوهشمصاحبه با مديران و خبرگان، متغيرهاي 
مشورت  و چند تن از اساتيد ديگر گرديد. بعد از تهيه پرسشنامه اوليه با اساتيد راهنما و مشاور

در بين تعدادي از افراد نمونه سپس پرسشنامه صورت گرفت.   گرديد و اصالحاتي در آن
كه پاسخگويان سواالت را   ز ايندر نهايت پس از اطمينان ا آماري توزيع و جمع آوري گرديد.

از آنجا كه  اند و مشكلي در پرسشنامه وجود ندارد پرسشنامه نهايي توزيع گرديد. درك كرده
تعداد حسابرسان داخلي بعنوان جامعه مورد مطالعه نا مشخص است، با استفاده از فرمون 

ين گرديد كه براي مورد تعي 126محاسبه حجم نمونه كوكران با حجم نامحدود، تعداد نمونه 
پرسشنامه براي شركتهاي داراي كنترل داخلي بورس اوراق بهادار  150جمع آوري آن تعداد 

شايان ذكر است پرسشنامه بصورت صحيح پاسخ داده شد.  92تهران ارسال و در نهايت تعداد 
 سنجش منظور به اين مراحل براي پرسشنامه كه در انجام پژوهش مورد نياز بود انجام شد.

 5 بين اوليه پرسشنامه كه ترتيب بدين است، شده استفاده قضاوتي روايي روش از ابزار روايي
  گرديد. تدوين نهايي پرسشنامه ايشان اصالحي نظرات اعمال با و اساتيد توزيع از نفر
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در بين  قبل از توزيع نهايي پرسشنامهپرسشنامه  30در اين مطالعه پايايي  سنجش منظور به
با استفاده از آزمون آلفاي  گرديد و SPSS نرم افزار وارد سپس نتايجشد،  زيعگروه هدف تو

  كرونباخ به بررسي پايايي پرسشنامه پرداخته شد.

 تحقيق هاي شاخص از يك هر براي آمده بدست آلفاي )، ميزان2جدول (

 دست آمده ضريب آلفاي به ها) ها (آيتم تعداد پرسش

18 0,83 

  

 0,830لفاي كرونباخ پرسشنامه آزمون نشان دهنده اين است كه ضريب آنتايج حاصل از اين  
هرقدر الزم به ذكر است كه  ضريبي قابل قبول براي تأييد پايايي است.، كه دست آمده ب

باشد، همبستگي دروني بين سؤاالت بيشتر و در نتيجه  نزديكتر 1شاخص آلفاي كرونباخ به 
  ترخواهند بود. ها همگن پرسش

  يفيآمار توص

هاي پژوهش، نتايج حاصل از محاسبه توزيع  در اين بخش، براي اعتبار بخشيدن به يافته
-هاي پژوهش در دو بخش سؤالهاي توصيفي سؤالفراواني و درصد فراواني تجمعي و آماره

  هاي تخصصي تشريح شده است.هاي عمومي و سؤال

  دهندگانهاي فردي و محيطي پاسخبررسي ويژگي

دهندگان شامل  هاي فردي و محيطي پاسخ سؤال عمومي مرتبط با ويژگي 6وي نامه حاپرسش
دهندگان به  نفر پاسخ 92است. از بين  مدرك تحصيليو  رشته تحصيليجنسيت، سن، سمت، 

دهند. مورد فوق در  درصد را مردان و مابقي را زنان تشكيل مي 87نفر، معادل  80نامه، پرسش
  است.نيز قابل نمايش  3جدول شماره 

 دهندگان پاسخ تيجنس): 3( جدول

  فراواني تجمعي  فراواني نسبي  فراواني  جنسيت  رديف

  %87  %87  80  مرد  1

  %100   %13  12  زن  2

   %100 92     مجموع

  

درصد از  52,2درصد،  62هاي تكميل شده با نرخ بازگشت  همچنين فراواني پرسشنامه
درصد  1,1در سمت رئيس حسابرسي، درصد  3,3دهندگان در سمت مدير حسابرسي،  پاسخ

درصد  1,1درصد در سمت كارشناس حسابرس داخلي،  18,5در سمت كارشناس حسابرسي، 
درصد در 22,8درصد در سمت حسابرس داخلي و  1,1در سمت سرپرست ارشد حسابرسي، 

 .نيز قابل نمايش است 4سمت حسابرس مشغول به فعاليت هستند، كه به صورت جدول شماره 
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 ): عنوان شغلي پاسخ دهندگان4( جدول

  فراواني تجمعي  فراواني نسبي  فراواني  سمت  رديف

 %52,2 %52,2  48 مدير حسابرسي  1

 %55,5 %3,3  3 رئيس حسابرسي 2

 %56,6 %1,1  1 كارشناس حسابرسي 3

  %75,1  %18,5  17  كارشناس حسابرس داخلي  4

  %76,2  %1,1  1  سرپرست ارشد حسابرسي  5

  %77,3  %1,1  1  يحسابرس داخل  6

 %100 %22,7  21 حسابرس 7

   %100 92    مجموع

 
ها در رشته حسابداري، و مابقي در  درصد از آن 68ها،  بنا به اطالعات دريافتي از آزمودني

هاي جغرافيا، كشاورزي، مديريت مالي، مديريت بازرگاني و مديريت صنعتي تحصيل  رشته
  ابل نمايش است.نيز ق 5اند كه صورت جدول شماره كرده

 ): رشته تحصيلي5جدول (

فراواني   فراواني نسبي  فراواني  رشته تحصيلي  رديف
  تجمعي

 %1,1 %1,1  1 مديريت  1

  %75  %73,9  68  حسابداري  2

 %76,1 %1,1  1 جغرافيا 3

 %77,2 %1,1  1 كشاورزي 4

  %89,2  %12  11  مديريت مالي  5

  %97,8  %8,6  8  مديريت بازرگاني  6

 %100 %2,2  2 نعتيمديريت ص 7

   %100 92    مجموع

  

دهندگان داراي  درصد از پاسخ 63دهد كه دهندگان نيز نشان مي بررسي مدارك تحصيلي پاسخ
 6مدرك كارشناسي و مابقي داراي مدرك كارشناسي ارشد هستند، كه به صورت جدول شماره 

  نيز قابل نمايش است.

 ): مدرك تحصيلي6جدول (

  فراواني تجمعي  فراواني نسبي  فراواني  مدرك تحصيلي  رديف

 %68,5 %68,5  63 كارشناسي  1
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ارائه شده است  7نتايج بدست آمده از تحليل توصيفي متغيرهاي پژوهش كه در جدول شماره 
سال و  28زمودني ترين آ سال است. جوان 41دهندگان  دهد كه متوسط سن پاسخ نشان مي

سال سن داد. آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش به شرح زير  74ها نيز  ترين آن مسن
  است.

  پژوهش يرهايمتغ يفيتوص آمار): 7( جدول

  

  هاآزمون فرضيه

عوامل سازماني به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در فرضيه اول: 
  شود. ميان حسابرسان داخلي محسوب مي

ه كه براي نام پرسش 4الي  1هاي  شود، براي سؤال مالحظه مي 8همانطور كه در جدول شماره 
  طراحي و تدوين شده است. ساختار سازماني گيري  اندازه

  يسازمان ساختار نامه پرسش 4 يال 1 هاي سؤال فراواني توزيع): 8( جدول

ال
سو

ره 
ما

ش
  

  توزيع فراواني  سواالت پرسشنامه

  ساختار سازمانيهاي مربوط به عوامل  سؤال

ق
واف

الً م
كام

  

ق
واف

م
  

ق
واف

ا م
ريب

تق
  

ت
او

 تف
ي

ب
  

ريب
تق

ف
خال

ا م
  

ف
خال

م
  

ف
خال

الً م
كام

  

 %100 %31,5  29 كارشناسي ارشد 2

   %100 92    مجموع

   

  انحراف  ميانه  بيشينه  كمينه  مشاهدات  پژوهش متغيرهاي 

  معيار

  1,11 4,57 6,75  1,50 92  ساختار سازماني

  0,98  4,66  6,75  2.25  92  ساختار اجتماعي

  0,62  5,50  7,00  4,50  92  عوامل فناوري

  1,36  3,42  6,00  1,00  92  ميزان استفاده از فناوري اطالعات

  0,86  5,25  7,00  3,00  92  عوامل ادراكي

  0,33  0,13  1,00  0,00  92  جنسيت

  1,82  40,95  74,00  28,00  92  سن

  2,48  3,08  7,00  1,00  92  سمت

  1,55  1,84  6,00  0,00  92  رشته تحصيلي

  0,46 0,32 1,00  0,00 92 مقطع تحصيلي
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استفاده از دستورالعملهاي تخصصي   1
 و آموزشي

  11  8  27  1  18  21  6  تعداد

  11  8  29  1,1  19  22  6 درصد

  11  20  50  50,1  70  93  100 درصد تجمعي

  5  0  18  7  33  24  5  تعداد استفاده از مزاياي بالقوه و بالفعل 2

  5  0  19  7  35  26,1  5 درصد

  5  5  25  32  68  94  100 جمعيدرصد ت

  0  3  10  12  35  26  6  تعداد حمايت و تشويق 3

  0  3  10  13  38  28  6 درصد

  0  3  14  27  65  93  100 درصد تجمعي

  3  4  19  8  26  27  5  تعداد ميزان آموزش 4

  3  4  21  8  28  29  6 درصد

  3  7  28  36  65  94  100 درصد تجمعي

  

ان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در عوامل اجتماعي به عنوفرضيه دوم: 
  شود. ميان حسابرسان داخلي محسوب مي

 براي كه نامه پرسش 8 الي 5 هاي سؤال شود، براي مالحظه مي 9همانطور كه در جدول 

  است. شده تدوين و ساختار اجتماعي طراحي گيري اندازه

  اجتماعي ساختار نامه پرسش 8 يال 5 هاي¬سؤال فراواني توزيع): 9( جدول

ال
سو

ره 
ما

ش
  

  توزيع فراواني  سواالت پرسشنامه

  ساختار اجتماعيهاي مربوط به عوامل  سؤال

ق
واف

الً م
كام

  

ق
واف

م
  

ق
واف

ا م
ريب

تق
  

ت
او

 تف
ي

ب
ف  
خال

ا م
ريب

تق
  

ف
خال

م
  

ف
خال

الً م
كام

  

  0  0  14  6  40  31  1  تعداد استفاده از ساير همكاران  5

  0  0  15  6  43  33  1,1 درصد

  0  0  15  21  65  98  100 صد تجمعيدر

  3  2  18  20  30  12  7  تعداد جايگاه اجتماعي (پرستيژ) 6

  3  2  19  21  32  13  7 درصد

  3  5  25  46  79  92  100 درصد تجمعي

  3  2  10  15  43  13  6  تعداد مورد توجه بودن 7

  3  2  10  16  46  14  6 درصد

  3  5  16  32  79  93  100 درصد تجمعي

  4  2  15  20  29  19  3  تعداد يكالس اجتماع 8

  4  2  16  21  31  20  3 درصد

  4  6  22  44  76  96  100 درصد تجمعي
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عوامل فناوري به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در  فرضيه سوم:
  شود. ميان حسابرسان داخلي محسوب مي

 كه نامه پرسش 12 الي 9 هاي سؤال شود، براي مالحظه مي 10همانطور كه در جدول شماره 

  است. شده تدوين و عوامل فناوري طراحي گيري اندازه براي

  

  يفناور عوامل پرسشنامه 12 يال 9 يها سوال يفراوان عيتوز) : 10( جدول

ال
سو

ره 
ما

ش
  

  توزيع فراواني  سواالت پرسشنامه

  هاي مربوط به عوامل فناوري سؤال

ق
واف

الً م
كام

  

ق
واف

م
  

ق
واف

ا م
ريب

تق
  

تفا
ي 

ب
ت

و
ف  
خال

ا م
ريب

تق
  

ف
خال

م
  

ف
خال

الً م
كام

  

مهم بودن استفاده از فناوري   9
 اطالعات

 0 0 4 3 32 36  17  تعداد

 0 0 4 3 34 39  18 درصد

 0 0 4 7 42 81  100 درصد تجمعي

مرتبط بودن استفاده از فناوري  10
 اطالعات

 0 0 0 8 28 43  13  تعداد

 0 0 0 9 30 46  14 درصد

 0 0 0 9 39 85  100 درصد تجمعي

كيفيت و كميت ستانده هاي مورد  11
 استفاده

 0 0 1 12 34 33  12  تعداد

 0 0 1,1 13 36 35  13 درصد

 0 0 1,1 14 51 86  100 درصد تجمعي

 0 0 1 7 32 36  16  تعداد نتايج استفاده از فناوري اطالعات 12

 0 0 1,1 7 34 39  17 درصد

 0 0 1,1 8 43 82  100 درصد تجمعي

  

ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات حسابرسي داخلي به عنوان يكي از  فرضيه چهارم:
  شود. عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي محسوب مي

 كه نامه پرسش 14 و 13 هاي سؤال شود، براي مالحظه مي 11همانطور كه در جدول شماره 

 تدوين و ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات حسابرسي داخلي طراحي يريگ اندازه براي

تر باشد، ميزان استفاده  ها به كامالً موافقم نزديكهاي انتخابي اين سؤال است، هر چه گزينه شده
  تر است. از سيستم فناوري اطالعات حسابرسي داخلي بيش

  

  

  

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  حسابرسان داخلي از ديدگاهبررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات / 205

  

 

  

ميزان استفاده از سيستم فناوري پرسشنامه  14الي  13: توزيع فراواني سوال هاي  )11(جدول 
  اطالعات حسابرسي داخلي

ال
سو

ره 
ما

ش
  

  توزيع فراواني  سواالت پرسشنامه

  ميزان استفاده فناوري اطالعاتهاي مربوط به  سؤال

وز
 ر

در
ر 

 با
ند

چ
  

وز
 ر

هر
  

ار
كب

ز ي
رو

ه 
س

ار  
كب

ي ي
ه ا

هفت
  

ار
كب

ي ي
اه

م
  

ار
كب

ي ي
سال

  

صالً
ا

  

 7 12  39  14  4  16  0  تعداد فميزان رجوع به شرح وظاي  13

 7 13  42  15  4  17  0 درصد

 7 20  63  78  82  100  0 درصد تجمعي

 8 12 37  16  10  9  0  تعداد ميزان زمان رجوع به شرح وظايف 14

 8 13 40  17  10  9  0 درصد

 8 21 61  79  90  100  0 درصد تجمعي

بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان عوامل ادراكي به عنوان يكي از عوامل موثر فرضيه پنجم: 
  شود. حسابرسان داخلي محسوب مي

 كه نامه پرسش 18 الي 15 هاي سؤال شود، براي مالحظه مي 12همانطور كه در جدول شماره 

  است. شده تدوين و عوامل ادراكي طراحي گيري اندازه براي

  يادراك عوامل پرسشنامه 18 يال 15 يها سوال يفراوان عيتوز) : 12( جدول

ال
سو

ره 
ما

ش
  

  توزيع فراواني  سواالت پرسشنامه

  ادراكيهاي مربوط به عوامل  سؤال

ق
واف

الً م
كام

  

ق
واف

م
  

ق
واف

ا م
ريب

تق
  

ت
او

 تف
ي

ب
ف  
خال

ا م
ريب

تق
  

ف
خال

م
  

ف
خال

الً م
كام

  

  1  0  2  3  44  34  8  تعداد بهبود در عملكرد شغلي  15

  1,1  0  2  3  47  36  8 درصد

  1,1  1.1  3  6  54  96  100 درصد تجمعي

خصوصيات سيستم فناوري  16
 اطالعات

 0 0  2  3  39  34  14  تعداد

 0 0  2  3  42  36  15 درصد

 0 0  2  5  47  84  100 درصد تجمعي

يادگيري استفاده از سيستم فناوري  17
 اطالعات

 0  1  14  1  47  15  14  تعداد

 0  1,1  15  1,1  51,1  16  15 درصد

 0  1,1  16  17  68  84  100 درصد تجمعي

ميزان آسان بودن استفاده از سيستم  18
 فناوري اطالعات

 0  1  13  8  39  18  13  تعداد

 0  1,1  14  8  42  19  14 درصد

 0  1,1  15  23  66  85  100 درصد تجمعي
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 هايفرضيه بررسي به بخش اين در آماري جامعه از آمده دست به هاي پاسخ توصيف از بعد

 اين در ديگر است. به بيان شده پرداخته پژوهش در استفاده مورد آماري آزمون و شده مطرح

 آماري نظر از تا شود مي پرداخته ميداني تحقيقات از آمده دست به هاي يافته تحليل به بخش

 نماييم مشخص بايد آن از قبل داد. اما قرار بررسي مورد را فرضيات سقم و صحت بتوان نيز

از  موضوع اين تعيين جهت پارامتريك غير يا شود استفاده پارامتريك آماري هاي آزمون كه از
 استفاده شده است. )K-S( آزمون آماري كلوموگروف اسميرنوف

  اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها -آزمون كلموگروف

در سطح ، ها نرمال است ها فرض صفر مبتني بر اينكه توزيع داده هنگام بررسي نرمال بودن داده
بدست آيد، در  0,05 . بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر مساويودش آزمون مي درصد 5خطاي 

اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينكه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. 
 ها نرمال خواهد بود.  به عبارت ديگر توزيع داده

 ها هاي مربوط به فرضيه بودن داده  : نتايج حاصل از بررسي نرمال)13(جدول 

  نوع آزمون  توزيع  معناداري  Zآماره   پژوهشمتغيرهاي 

آزمون 
  فرضيه

 Binominal نا پارامتريك  غير نرمال  0,014  0,000  عوامل سازماني
 Binominal نا پارامتريك  غير نرمال 0,023  0,000 عوامل اجتماعي
 Binominal نا پارامتريك  غير نرمال 0,002  0,000 عوامل فناوري
 Binominal نا پارامتريك  غير نرمال  0,000  0,000 ز سيستم فناوري اطالعات حسابرسان داخليميزان استفاده ا
 Binominal نا پارامتريك  غير نرمال  0,000  0,000 عوامل ادراكي

 
و مقايسه با مقدار بحراني در  سطح معناداريبه مقدار  نتايج به دست آمده نشان داد، با توجه

گيرد. در قرار مي H0رد  آزمون در ناحيه يشود كه آمارهمشاهده مي درصد، 5سطح خطاي 
بنابراين بايد  ستند.نياز توزيع نرمال برخوردار ي وابسته هاتوان استدالل كرد كه دادهمي نتيجه،

هاي ناپارامتريك استفاده كرد، كه باتوجه به نوع  هاي پژوهش از آزمون براي آزمون فرضيه
  اي استفاده نمود. ون ناپارامتريك دوجملهسواالت پرسشنامه بايد از آزم

 tها، فاصله اطمينان و ميزان  با توجه به نتايج بدست آمده از جداول فوق، ميانگين پاسخ     

  نمايش داده شده است. 14براي هر فرضيه محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول 

 

 

 
 

 ): نتايج آمار استنباطي14( جدول
   

 

 فرضيه ها
ميانگين 

  ها پاسخ

انحراف 
  استاندارد

  فاصله اطمينان
  tمقدار   سطح معني داري

  

  نتيجه گيري

)sig(   

  تاييد ادعا  X ≤ 4,656 0,000  2,442 ≥ 4,500 0,382  4,578  فرضيه اول
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 )H1(فرض  

 X ≤ 4,749 0,000 3,128 ≥ 4,577  0,423  4,663 فرضيه دوم
  تاييد ادعا 

  )H1(فرض  

 X ≤ 5,752 0,000 3,014 ≥ 5.451 0,744  5,603 فرضيه سوم
  تاييد ادعا 

  )H1(فرض  

 X ≤ 6,043 0,000 4,687 ≥ 5,553 1,201  5,798 فرضيه چهارم
  تاييد ادعا 

  )H1(فرض  

 X ≤ 5,367 0,000 2,225 ≥ 5,241 0,312  5,304 فرضيه پنجم
  تاييد ادعا 

  )H1(فرض  

  

  تجزيه و تحليل آزمون فاصله اطمينان

زمون فاصله اطمينان، اگر مقدار تي هر يك از عوامل مورد بررسي در درون در تحليل آ      
رد نمي شود. به عبارتي ديگر،  H0بازه اطمينان قرار داشته باشد مي توان بيان كرد كه فرض 

 3,014،  3,128،  2,442هاي پژوهش به ترتيب برابر است با  مقادير آماره آزمون تي براي فرضيه
، يعني مقدار مثبت و  tمحاسبه شده در بازه توزيع  tدر تمامي موارد مقدار  كه 2,225و  4,687، 

هاي محاسبه شده براي تمام فرضيه ها  قرار ندارند. همچنين سطح معني داري كميت 1,96منفي 
هاي  گيرند. يعني فرضيه قرار مي  H0است، لذا در ناحيه رد  0,05بوده كه كمتر از  0,000
شوند. مثبت بودن عالمت آماره آزمون نشان  جامعه مورد قبول واقع نميبراي كل  )µ<4(مذكور 

هاي بيشتر از متوسط يعني زياد و خيلي زياد  دهد كه اكثريت پاسخ دهندگان به پاسخ مي
  گرايش دارند. 

  تجزيه و تحليل آزمون نسبت (دو جمله اي)

دو قسمت بيشتر مساوي با استفاده از آزمون نسبت، وضعيت پاسخ ها به  در اين پژوهش     
هاي چهارم و  چهار و كمتر چهار تقسيم شد و با بررسي نتايج اين آزمون براي پاسخ فرضيه

پاسخ دهندگان پاسخي در ناحيه  %97,6و  %100مشخص شد كه به ترتيب  سوم پژوهش
م و توان با توجه به سطح معنا داري بدست آمده براي فرضيه چهار اند كه مي را داده 4بيشتر از 

شود. همچنين نتايج اين آزمون براي ساير  رد مي )H0 )µ<4سوم به اين نتيجه رسيد كه فرض 
اند و به اين  را داده 4پاسخ دهندگان پاسخي در ناحيه بيشتر از  %90فرضيه ها نشان داد كه 

ترتيب فرض صفر اين فرضيه ها نيز با توجه به سطح معنا داري بدست آمده همانند ساير 
  (ادعا) در تمامي فرضيه ها مورد تاييد واقع مي شود.  H1شود و فرض  ا رد ميفرضيه ه
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  در جدول زير بيان شده است. خالصه نتايج پژوهش

 هاي پژوهش ): نتايج حاصل از آزمون فرضيه15جدول (

 نتيجه عنوان فرضيه فرضيه

 اول

حسابرسان  در ميان عوامل سازماني به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات
 شود.داخلي محسوب مي 

مورد پذيرش 
 واقع شد

 دوم

به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان  اجتماعيعوامل 
 شود.داخلي محسوب مي 

مورد پذيرش 
 واقع شد

 سوم

يان حسابرسان به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در م فناوريعوامل 
 شودداخلي محسوب مي 

مورد پذيرش 
 واقع شد

 چهارم

ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات حسابرسي داخلي به عنوان يكي از عوامل موثر بر 
 پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي محسوب مي شود.

مورد پذيرش 
 واقع شد

 پنجم

ل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان به عنوان يكي از عوامعوامل ادراكي 
 مي شود.داخلي محسوب 

مورد پذيرش 
 واقع شد

  

  نتايج تحليل سلسله مراتبي 

در اين پژوهش براي پياده سازي تحليل سلسله مراتبي ابتدا داده هايي كه از طريق      
حليل قرار گرفت. براي پرسشنامه بعنوان معيارهاي وزن دهي جمع آوري شدند مورد تجزيه و ت

اين منظور، سواالت وزن دهي به گونه اي طراحي گرديد كه پاسخ دهنده ميزان ارجحيت 
هريك از عوامل موثر در پذيرش فناوري اطالعات در شركت خود را نسبت به ديگر شيوه ها 

يف تعيين نمايد و از پاسخ دهندگان درخواست شد تا  ميزان اهميت در هر مورد را بر اساس ط
) پاسخ دهند. سواالت مطرح شده "بسيار با اهميت"تا  "اهميت بي"هفت نقطه اي ليكرت (از 

در پرسشنامه در خصوص تعين وزن دهي شامل ميزان استفاده از دستورالعمل هاي تخصصي، 
حمايت و تشويق، مورد توجه بودن، مهم بودن استفاده از فناوري اطالعات و ميزان رجوع به 

  باشند.شرح وظايف مي 

سپس داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه در محيط نرم افزار اكسل طبقه بندي      
گرديدند و با استفاده از تكنيك ماتريس زوجي تحليل سلسله مراتبي به محاسبه مقادير وزن 
دهي هر يك از عوامل موثر در پذيرش فناوري اطالعات پرداخته شد. ماتريس زوجي حاصل 

  نشان داده شده است: 16تحليل سلسله مراتبي در جدول از وزن دهي در 
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 ): ماتريس زوجي سطح اهميت16جدول (

 1 2 3 4 5 

1 1 4,021 4,684 4,967 4,989 

2 0,248 1 4,695 5,641 5,869 

3 0,214 0,212 1 5,076 4,214 

4 0,201 0,177 0,197 1 4,264 

5 0,201 0,171 0,237 0,234 1 

جم 
 ع

1,863 5,581 10,813 16,918 20,336 

 
پس از تشكيل ماتريس زوجي، داده ها از طريق تقسيم هر سلول بر مقدار جمع ستون خود 
نرمال گرديد و ميانگين هر يك از سوال ها به عنوان ضريبي از سطح اهميت موضوع محاسبه 

  شد.

 ): ماتريس نرمال شده سطح اهميت17جدول (

 
 ميانگين 5 4 3 2 1

1 0,536 0,721 0,433 0,293 0,245 0,445 

2 0,133 0,179 0,434 0,333 0,288 0,273 

3 0,114 0,037 0,092 0,301 0,207 0,149 

4 0,107 0,031 0,018 0,059 0,209 0,084 

5 0,107 0,031 0,021 0,013 0,049 0,044 

  

ازگاري ناسازگاري كلي قضاوتها را به وسيله نرخ ناس  تحليل سلسله مراتبيتكنيك      
؛ 1392پور،  محاسبه مي كند. ترخ ناسازگاري محاسبه شده بايد كمتر از ده درصد باشد (قدسي

). اگر اين نرخ از ده درصد بيشتر باشد، قضاوتها ممكن است به صورت متضاد باشند و 132
بايد در آنها تجديد نظر كرد. در اينجا نرخ ناسازگاري محاسبه شده براي ماتريس سطح اهميت 

مي باشند.  0,1بدست آمده است كه كمتر از  0,042امل موثر در پذيرش فناوري اطالعات، عو
الزم به يادآوري است كه هنگام مقايسه يك عنصر با خودش در ماتريس، همواره عدد يك 
نوشته مي شود. بنابراين قطر اصلي ماتريس مقايسات زوجي هميشه مجموعه اي از اعداد يك 

  خواهد بود.

  اولويت 18تعيين اولويت بندي عوامل موثر در پذيرش فناوري اطالعات، جدول براي     
  دهد. ها را بر اساس رتبه مشخص شده در تحليل سلسله مراتبي نمايش مي هريك از فرضيه
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پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان بندي عوامل مؤثر بر  )؛ رتبه18جدول (
 داخلي

 تبهميانگين ر   عوامل موثر رتبه 

 18,02 عوامل فناوري اول

 12,24 ساختار اجتماعي دوم

 9,71 عوامل سازماني سوم

 8,00 عوامل ادراكي چهارم

 4,54  ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات  پنجم

  

 گيري و پيشنهادهانتيجه -5
 ن داخليعوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسابه بررسي  در اين پژوهش

ها و نظرات حسابرسان داخلي  شد. براي ارزيابي عوامل موثر و بررسي ديدگاه  پرداخته
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق  اي تهيه و بين تعدادي از حسابرسان داخلي شركت پرسشنامه

هاي پژوهش نيز باتوجه به موضوع مورد بررسي،  بهادار تهران توزيع گرديد و سپس فرضيه
اند و در نهايت عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي  هعنوان شد

  به وسيلخ تحليل سلسله مراتبي رتبه بندي گرديد.

عوامل سازماني به عنوان يكي از نتيجه آزمون مربوط به فرضيه اول حاكي از اين است كه 
شود. باتوجه  ميي محسوب عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخل

هاي  ، از متغيرهايي همچون استفاده از دستور العملعوامل سازمانيكه براي ارزيابي  به اين
تخصصي و آموزشي، استفاده از مزاياي بالقوه و بالفعل، حمايت و تشويق، ميزان آموزش 

ير نمود كه با پياده توان نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول را اينگونه تفس ايم، مي استفاده نموده
هاي تخصصي و آموزشي،  سازي و بكارگيري عوامل سازماني از جمله استفاده از دستور العمل

توان پذيرش فناوري  استفاده از مزاياي بالقوه و بالفعل، حمايت و تشويق، ميزان آموزش، مي
ل فناوري هاي اطالعاتي را در ميان حسابرسان داخلي افزايش داد. عوام اطالعات و سيستم

تأثير بيشتري بر پذيرش فناوري در حرفه حسابرسي داخلي دارند، زيرا تاثير قابل توجهي بر 
  گذارند. استفاده از سيستم و سودمندي درك شده از آن مي

) همسو و همچنين از نظر نوع رابطه و 2009هاي كيم و همكاران ( اين نتيجه با يافته
كاهويي و ، )1391(و همكاران قرباني زادههاي  يافتهبا  پذيرش فناوري اطالعاتتاثيرپذيري 
، همسو )1390شيخ شعاعي و علومي (، )1392عبدخدا و همكاران (، )1392بابامحمدي (

  باشد. مي

به عنوان يكي از  اجتماعيعوامل نتيجه آزمون مربوط به فرضيه دوم، حاكي از اين است كه 
شود. باتوجه  ميسابرسان داخلي محسوب عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان ح
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اجتماعي، از متغيرهايي همچون استفاده ساير همكاران، جايگاه عوامل كه براي ارزيابي  به اين
توان نتيجه حاصل از آزمون فرضيه  ايم، مي اجتماعي (پرستيژ) و كالس اجتماعي استفاده نموده

يري عوامل اجتماعي از جمله استفاده دوم را اينگونه تفسير نمود كه با پياده سازي و بكارگ
توان پذيرش فناوري  ساير همكاران، جايگاه اجتماعي (پرستيژ) و كالس اجتماعي، مي

  هاي اطالعاتي را در ميان حسابرسان داخلي افزايش داد.  اطالعات و سيستم

و  ي زادهقربانهاي  با يافته پذيرش فناوري اطالعاتاين نتيجه از نظر نوع رابطه و تاثيرپذيري 
شيخ شعاعي و ، )1392عبدخدا و همكاران (، )1392كاهويي و بابامحمدي (، )1391(همكاران
) در 2009هاي كيم و همكاران ( باشد. و همچنين با نتايج با يافته ، همسو مي)1390علومي (
جديد، ساختار سازماني براي پذيرش اين  فناوري اطالعاتباشد. در هنگام پذيرش  تضاد مي

از سوي حسابرسان داخلي حائز اهميت است. اگر حسابرسان داخلي با استفاده از  ها يفناور
استفاده فناوري پيشرفته راحت نباشند، با احتمال بسيار كمتري از آن  فناوري اطالعات

 فناوري اطالعاتبه نفع سازمان باشد. در نتيجه، آموزش فناوري كنند، حتي وقتي كه آن  مي
  هاي كاربر درباره استفاده از تكنولوژي تمركز كند. بايد بر كاهش دغدغه عالوه بر سودمندي آن

به عنوان يكي از  فناوريعوامل نتيجه آزمون مربوط به فرضيه سوم، حاكي از اين است كه 
شود. باتوجه  ميعوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي محسوب 

فناوري، از متغيرهايي همچون مهم بودن استفاده از فناوري عوامل كه براي ارزيابي  به اين
اطالعات، مرتبط بودن استفاده از فناوري اطالعات، كيفيت و كميت ستانده هاي مورد استفاده، 

توان نتيجه حاصل از آزمون فرضيه  ايم، مي نتايج استفاده از فناوري اطالعات استفاده نموده
دقت و پرداختن بيشتر به عوامل فناوري از جمله مهم بودن سوم را اينگونه تفسير نمود كه با 

استفاده از فناوري اطالعات، مرتبط بودن استفاده از فناوري اطالعات، كيفيت و كميت ستانده 
توان پذيرش فناوري اطالعات و  هاي مورد استفاده، نتايج استفاده از فناوري اطالعات، مي

ان داخلي افزايش داد. عوامل اجتماعي تحت تأثير هاي اطالعاتي را در ميان حسابرس سيستم
كاربران هستند. شناسايي رابطه اين متغيرهاي بيروني در متخصصان و ايجاد توازن  ITتجربه 

مناسب بين متغيرهاي بيروني براي افزايش پذيرش تكنولوژي حسابرسان داخلي و ايجاد جوي 
  پيش رونده در حرفه حسابرسي داخلي حائز اهميت است.

نتيجه آزمون مربوط به فرضيه چهارم، حاكي از اين است كه ميزان استفاده از سيستم فناوري 
به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان  اطالعات حسابرسي داخلي

كه براي ارزيابي ميزان استفاده از سيستم  شود. باتوجه به اين ميحسابرسان داخلي محسوب 
عات حسابرسي داخلي، از متغيرهايي همچون ميزان استفاده از سيستم فناوري فناوري اطال

اطالعات حسابرسي داخلي، ميزان رجوع به شرح وظايف، ميزان زمان رجوع به شرح وظايف 
توان نتيجه حاصل از آزمون فرضيه چهارم را  ايم، مي استفاده از فناوري اطالعات، استفاده نموده
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با دقت و پرداختن بيشتر به ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات  اينگونه تفسير نمود كه
حسابرسي داخلي از جمله ميزان استفاده از سيستم فناوري اطالعات حسابرسي داخلي، ميزان 
رجوع به شرح وظايف، ميزان زمان رجوع به شرح وظايف استفاده از فناوري اطالعات، 

هاي اطالعاتي را در ميان حسابرسان داخلي  متوان پذيرش فناوري اطالعات و سيست مي
  افزايش داد. 

) همسو و همچنين از نظر نوع رابطه و 2009هاي كيم و همكاران ( اين نتيجه با يافته
كاهويي و ، )1391(و همكاران قرباني زادههاي  با يافته پذيرش فناوري اطالعاتتاثيرپذيري 
، همسو )1390شيخ شعاعي و علومي ( ،)1392عبدخدا و همكاران (، )1392بابامحمدي (

  باشد. مي

به عنوان يكي از  ادراكيعوامل نتيجه آزمون مربوط به فرضيه پنجم، حاكي از اين است كه 
شود. باتوجه  ميعوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان داخلي محسوب 

بهبود در عملكرد شغلي،  ادراكي، از متغيرهايي همچونعوامل كه براي ارزيابي  به اين
خصوصيات سيستم فناوري اطالعات، يادگيري استفاده از فناوري اطالعات، ميزان آسان بودن 

توان نتيجه حاصل از آزمون فرضيه پنجم را  ايم، مي استفاده از فناوري اطالعات استفاده نموده
مله بهبود در عملكرد اينگونه تفسير نمود كه با دقت و پرداختن بيشتر به عوامل ادراكي از ج

شغلي، خصوصيات سيستم فناوري اطالعات، يادگيري استفاده از فناوري اطالعات، ميزان 
هاي  توان پذيرش فناوري اطالعات و سيستم آسان بودن استفاده از فناوري اطالعات مي

  اطالعاتي را در ميان حسابرسان داخلي افزايش داد. 

) همسو و همچنين از نظر نوع رابطه و 2009مكاران (هاي كيم و ه اين نتيجه نيز با يافته
كاهويي و ، )1391(و همكاران قرباني زادههاي  با يافته پذيرش فناوري اطالعاتتاثيرپذيري 
، همسو )1390شيخ شعاعي و علومي (، )1392عبدخدا و همكاران (، )1392بابامحمدي (

  باشد. مي

هايي كه  هاي پژوهش، به شركت تمامي فرضيهبعنوان پيشنهادهاي كاربردي، باتوجه به تاييد 
شود عالوه بر عوامل پژوهش حاضر، به  قصد بكارگيري فناوري اطالعات را دارند پيشنهاد مي

هاي تخصصي و آموزشي، مرتبط بودن استفاده  تري مانند استفاده از دستور العمل عوامل جزئي
عملكرد شغلي، يادگيري استفاده  از فناوري اطالعات، ميزان رجوع به شرح وظايف، بهبود در

از فناوري اطالعات و كيفيت و كميت ستانده هاي مورد استفاده نيز توجه و اهتمام ورزند. 
  شود: هاي آتي موارد زير پيشنهاد مي همچنين در خصوص پژوهش

الف) بررسي ساير متغيرهاي بيروني كه بيشتر بر پذيرش فناوري اطالعات در ميان حسابرسان 
  هاي كامپيوتري، عالقه، نگراني و غيره. گذارند نظير كارآمدي سيستم أثير ميداخلي ت
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هاي پيشرفته را براي كمك به بهبود ادراك كاربران از  ب) مطالعات آتي بايد آموزش ويژگي
سهولت استفاده و نيز سودمندي ادراك شده، طراحي كنند زيرا پذيرش تكنولوژي و سهولت 

هاي پيشرفته جزء مسيرهاي بحراني هستند.  م استفاده از ويژگياستفاده ادراك شده در هنگا
شود اين مطالعه بايد در  هاي فناوري بر پذيرش فناوري پيشنهاد مي براي بررسي تأثير ويژگي

  ها نيز تكرار شود. ساير حرفه

ها مقايسه نتايج  ساير نهادها و سازمانعوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در ج) بررسي 
  با نتايج پژوهش حاضر.آن 

ها  مديران و ساير كاركنان شركت عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات در مياند) بررسي 
  مقايسه نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر.

ترين محدوديت، با توجه به حذف برخي  توان گفت كه مهم مي هاي پژوهش بعنوان محدوديت
ن عدم پاسخگويي به موقع از نمونه آماري، تعميم نمونه ها از جامعه به داليل مختلفي همچو

ها  نتايج اين پژوهش است كه بايد با احتياط و دقت بيشتري صورت پذيرد و در مقايسه شركت
  با يكديگر بايد احتياط بيشتري بكار گرفته شود. 
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