تاثیر فٌاٍری اطالعات بر حسابرسی داخلی در ضرکت ّای خصَصی اَّاز
هحوذ خذاهرادی

1

هرین آلبَعطیَی

2

چکیذُ
زض ایٗ ٔمبِ ٝو ٝثب ٔٛضٛع تبحیط فٙبٚضی اعالػبت ثط حسبثطسی ضطوت ٞبی ذػٛغی  ٚثب ٞسف ثطضسی تبحیط فٙبٚضی
اعالػبت ثط حسبثطسی زاذّی ثط ٞطیه اظ رٙجٞ ٝبی آٖ ثط٘بٔ ٝضیعی،وٙتطَ زاذّی ،ضسیسٌی ٌٚعاضش زض ضطوت ٞبی
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ذػٛغی زض سبَ  49اٛٞاظ ا٘زبْ ٌطفت .ؤ ٝتغیط ٔستمُ ایٗ تحمیك فٙب ٚضی اعالػبت ٔ ٚتغیطٞبی ٚاثست ٝحسبثطسی
زاذّی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٌ ٚعاضضبٖ حسبثطسبٖ است .اٌط ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚضبُٔ٘ 03فط ثٛزو ٝاظ عطیك ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تػبزفی سبزٜ
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ا٘تربة  ٚثطضسی ضس٘س و ٝثب استفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛی آٔبضی ٔٗ حسٚزا  82حسبثطس ثٛز ٜاست.ضٚش تحمیك
ثب استفبز ٜاظ ضٚش پیٕبضیٔ،یسا٘ی ٌٚطزآٚضی زازٞ ٜب اظ عطیك پطسطٙبٔ 03ٝسٛاِی و ٝثیٗ حسبثطسبٖ زاذّی ا٘زبْ
ٌطفت و ٝپبیبیی پطسطٙبٔ ٝاظ عطیك ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ثٔ ٝیعاٖ 0/88ثسست آٔسو٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜی پبیبیی ثبالی
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پطسطٙبٔ ٝاست.زازٞ ٜب اظ ٘طْ افعاض ٚ spss22ثب استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛآٔبضی تی تستٕٞ،جستٍی  ٚضٌطسی ٚ ٖٛسغح
ٔؼٙبزاضی 0/05تزعی ٚ ٝتحّیُ ضس٘س٘ .تبیذ ثسست آٔس ٜاظ تحّیُ زازٞ ٜب ٘،طبٖ زاز و ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت ثبػج
تغییط ات لبثُ تٛرٟی زض حسبثطسی زاذّی ضسٚ ٜعجك یبفتٞ ٝبی پژٞٚص حبضط فٙبٚضی اعالػبت ػٕٔٛب زض ارطای ٔطاحُ

iv

ٔرتّف زاذّی  ٚذػٛغی ارطای آظٔٔ ٖٛحتٛا زض فطایٙس ارطایی ثطضسی تحّیّی ٚآظٔٞ ٖٛبی تفػیّی ٔب٘س ٜحسبثٟب ٚ
ػّٕیبت اغّی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
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ٍاشگاى کلیذی :فٙبٚضی اعالػبت  ،حسبثطسی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٌ،عاضش ضسیسٌی حسبثطسبٖ
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آزاد اسالمی واحد ایذه

هقذهِ
ا٘سبٖ زض تٕبْ ع َٛتبضید ثطای ضٙبذت پسیسٞ ٜب  ٚوبٞص اثٟبْ پیطأ٘ ٖٛبضٙبذتٞ ٝب ث ٝاعالػبت ٘یبظٔٙس ثٛز ٜث ٝعٛضیىٝ
آغبظ تبضید ثطط ثب تٛا٘بیی ا ٚزض ا٘جبضت اعالػبت ٔ ٚجبزِ ٝآٖ ٔمبضٖ ثٛز ٜاست زض یه ٚاحس التػبزی ،وبض اغّی ٔسیط
تػٕیٓ ٌیطی است ٔ ٚجٙبی تػٕیٓ ٌیطی ٘یع ٚرٛز اعالػبت است ث ٝعٛضی و ٝثس ٖٚاعالػبت زض زست ٕ٘ی تٛاٖ
تػٕیٕبت ٔٙغمی اتربش وطز  .ثٙبثطایٗ اعالػبت چیعی است و ٝاثٟبْ ضا وبٞص ٔی زٞس  ٚا٘سبٖ ضا ث ٝتػٕیٓ ٌیطی
ٔٙغمی  ٚزضست ٚا ٔی زاضز .ا٘سبٖ پیص اظ ضطٚع ٞطوبضی ث ٝػبلجت آٖ فىط ٔی ا٘سیطس  ٚسپس ضاٞىبض ٔٙبست ضا تؼییٗ
ٔی وٙس .ذػٛغب ایٙى ٝتػٕیٓ ٌیطی ٔطثٛط ثٔ ٝسبئُ ٔبِی ٔی ثبضسِ .صا وست اعالػبت ثٍٟٙبْ  ،غحیح  ٚزض ذٛض اتىبء
ٔطثٛط ث ٝفؼبِیت ٞبی ٔبِی ثٍٙبٞ ٜبی التػبزی یىی اظ ضطط ٞبی اِٚی ٝیه سیستٓ ٔبِی ٔی ثبضس.
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ثب وستطش ٚپیچیسٌی ضٚظ افع ٚ ٖٚضتبة آٔیع ٚاحسٞبی التػبزی زض رٟبٖ پیططفت ٝأطٚظ ٜفطبض ٘بضی اظ وٕجٛز ٔٙبثغ ٚ
افعایص ضلبثت ٚ،رٛز ا٘ٛاع ٔربعطات زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔبِی،ازاضی  ٚتزبضی وٞ ٝسف ٞب  ٚسیبست ٞبی سبظٔب٘ی آٖ ضا اظ
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زض ٚ ٖٚثیط ٖٚث ٝضست تٟسیس ٔیىٙس  ٚسجت ضس ٜتب وٙتطَ ٔستمیٓ  ٚا٘فطازی ایٚ ٍٝ٘ٛٙاحسٞب ٘بٕٔىٗ ضٛز ٘ ٚیبظ ثٝ
استمطاض سیستٓ احطثرص وٙتطَ زاذّی ث ٝػٛٙاٖ رعیی الیٙفه اظ سیستٓ ٔسیطیت وبضآٔسٛٔ،ضز تٛر ٝرسی لطاض
ٌیطز(فیّی)8332.
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 ٚزٚضی ٔسیطیت اضضس اظ تٕبٔی اضضس اظ تٕبٔی فؼبِیت ٞبی ٚاحس تزبضی ،ػسْ أىبٖ وٙتطَ ٔستمیٓ ػّٕیبت سیستٓ
سبظٔب٘یٔ،سیطیت ضا ٚازاض ث ٝاستمطاض وٙتطَ ٞبی زاذّی ٔٙبست اظ رّٕ ٝایزبز ٚاحسٞبی حسبثطسی زاذّی ث ٝػٛٙاٖ یه
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وٙتطَ ٔسیطیتی ثطای سٙزص  ٚاضظیبثی احطثرطی سبیط وٙتطَ ٞب ٕ٘ٛز ٜاست(.ثطی ٚ ًٙوبپطٗ)2442
حسبثطسی زاذّی ربیٍبٞی ٚاال زض سیستٓ زاذّی  ٚو ٙتطَ زاذّی زاضز ٔ ٚسیطیت سبظٔبٖ ضا زض ا٘زبْ ٚظبیف فطز اظ
عطیك تمٛیت وٙتطَ ٞب،یبضی ٔی وٙس .زض ٚالغ ٔسیطیت ػال ٜٚثط استفبز ٜاظ زیٍط أىب٘بت حسبثطسی زاذّی،ضبُٔ حػَٛ
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اعٕیٙبٖ اظ ویفیت  ٚغحت ػّٕیبت ،اعالػبت ٌعاضش ٞبی ٔبِی،وفبیت سیستٓ وٙتطَ ٞبی زاذّی  ٚضفغ ٘مبط ضؼف
آٖ،پیطٍیطی ٘سجت ث ٝثطٚظ اضتجبٞبت  ٚیب سٛز استفبزٞ ٜبی ٔبِی ٘ ٚظبیط آٖ اظ ایٗ ثرص زض ارطای ٞطچ ٝغحیح تط
ٔسئِٛیت ٞب  ٚتػٕیٓ ٌیطی ٞبی ٔٙبست یبضی رست ٝاست( وٕبِی ظاضع  ٚاضثبة سّیٕب٘ی)2034.

A

اظ عطفی أطٚظ ٜتحٛالت ضٍطفی زض ظٔی ٝٙی فٙبٚضی اعالػبت ضخ زاز ٚ ٜپیططفت ٞبی آٖ فطاٌیط ضس ٜاست .ث ٝعٛضیىٝ
زا٘طٕٙساٖ آ٘طا ػػط اضتجبعبت  ٚاعالػبت ٔی ٘بٔٙسٕٟٔ .تطیٗ ٚیژٌیٟبی آٖ سطػت ظیبز زض پطزاظش اعالػبت  ٚث ٝضٚظ
ثٛزٖ أىبٖ ٔجبزِ ٝاِىتط٘ٚیىی اعالػبت ،ویفیت ثبال  ،لیٕت فٛق اِؼبز ٜاضظاٖ  ٚض ٚث ٝوبٞص ٔی ثبضس  ٚاظ عطفی ٌستطش
حزٓ ػٕ ّیبت  ٚپیچیس ٜتط أٛض ضا زض پیص زاضیٓ .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ػٛأُ زیٍط ٘یبظی ث ٝتٛری ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت
زض ز٘یبی أطٚظ ٘رٛاٞیٓ زاضت  ٚحسبثساضی  ٚحسبثطسی ٘یع ٘بٌعیط ث ٝوبضثطز  ٚاستفبز ٜاظ تٕبْ یب ثطذی اظ ضٚضٟبی ٘ ٛزض
اضائ ٝی ذسٔبت ٚ ٚظبیف ذٛز ٔی ثبضس .ثٙب ثطایٗ تحمیمبتی زض ایٗ ظٔی ٝٙرٟت ضٙبذت فٙبٚضی اعالػبت رسیس  ٚپی
ثطزٖ ث ٝایٙى ٝوسأیه اظ ایٗ فٙبٚضی ٞب  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیس ثىبض ثطز ٜض٘ٛس تب ثبػج اضتمبء ویفیت حطف ٚ ٝپیططفت حسبثساضی ٚ
حسبثطسی ٕٞعٔبٖ ثب تحٛالت اسبسی زض فٙبٚضی اعالػبت ضٛز الظْ  ٚضطٚضی است (.زوتط ی٘ٛس ثبز آٚض٘سی)2043.
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ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝث ٝلبثّیت ٞبی ثبِم ٜٛفٙبٚضی اعالػبت  ٚحسبثطسی زاذّی زض ایٗ پژٞٚص ث ٝز٘جبَ ثطضسی ایٗ ٔٛضٛع
ٞستیٓ و ٝآیب استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت  ٚحسبثطسی زاذّی تبحیطی زض ػّٕىطز ضطوت ٞب زاض٘س یب ذیط ؟
زض ایٗ پژٞٚص ضٕٗ ٔغبِؼ ٝی رٙجٞ ٝبی ٔرتّف حسبثطسی زاذّی  ٚتٛضیح  ٚتفسیط آٟ٘ب تبحیط فٙبٚضی اعالػبت ثط
ٞطیه اظ ایٗ رٙجٞ ٝب ٔٛضز ثحج  ٚثطضسی لطاض ٔی ٌیطز  ٚزض ٟ٘بیت ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝتٛسؼ ٝی فٙبٚضی اعالػبت رٙجٝ
ٞبی ٔرتّف حسبثطسی زاذّی ضا تحت تبحیط لطاض ٔی زٞس.

اّذاف پصٍّص
ٞسف اظ ایٗ پژٞٚص ثطضسی ٔیع اٖ تبحیط فٙبٚضی اعالػبت ثط رٙجٞ ٝبی ٔرتّف حسبثطسی زاذّی ٚآضٙبیی ثب رٙجٞ ٝبی
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ٔرتّف حسبثطسی  ٚتبحیط فٙبٚضی اعالػبت ثط ٞطیه اظ ایٗ رٙجٞ ٝب است .

ادبیات تحقیق
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تاریخچِ فٌاٍری اطالعات
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پس اظ زستطس لطاضٌطفتٗ وبٔپیٛتط زض سبَ ٔ2493یالزی ،اِٚیٗ وبضثطز ػّٕی وبٔپیٛتط زض آٖ استفبز ٜضس .زض ا٘تربثبت
ضیس رٕٟٛضی آٔطیىب زض سبَ2492ثٛز .زض سبَ  2493ثب حضٛض اثطوبٔپیٛتط ایس ٜتٛسؼ ٝپبیٍبٞ ٜبی اعالػبتی ٔتٕطوع ٚ
ٔف ْٟٛا٘فٛضٔبتیه (زاز ٜپطزاظی) ضىُ ٌطفت  ٚوبضثطاٖ زض حٛظٔ ٜسیطیت اعالػبت عطفساضاٖ ثیطتطی پیسا وطز .ایٗ ایسٜ
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زض سبِٟبی 2433تب 2423ثػٛضت استفبز ٜاظ سیستٓ ٞبی ٛٞضٕٙس  ٚوٕه ث ٝتػٕیٓ ٌیطی وُ لٛی تطی ث ٝذٛز
ٌطفت  ٚایس ٜاغّی اتٔٛبسی ٖٛازاضی  ٚسیستٓ ٞبی ثس ٖٚوبغص تمٛیت ٕ٘ٛز.
تعریف فٌاٍری اطالعات
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فٙبٚضی اعالػبت ػجبضت اظ وبضثطز زا٘ص زض وست  ٚوبض  ٚغٙؼت است .ث ٝػجبضت زیٍط ٔٙظٛض اظ فٙبٚضی اعالػبت ٚسبیُ
ٔىب٘یىی یب اوتط٘ٚیىی است و ٝزض تِٛیس ٔحػٛالت  ٚثطای سبذت سیستٓ ٞبی وبضآٔستط استٟٔ(.سی ػطثی)22.
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فٙبٚضی اعالػبت ( )ITاغغالحی ػٕٔٛی است و ٝث ٝاستفبز ٜاظ ضایب٘ ٝثطای ایزبز ٍٟ٘ ٚساضی زازٞ ٜب  ٚاضائ ٝثٛٔ ٝلغ
اعالػبت اعالق ٔی ضٛز.ث ٝػجبضت زیٍط ٞط أىب٘بتی و ٝثطای زضیبفت ،شذیط ٜسبظی  ،پطزاظش  ٚا٘تمبَ  ٚاضائ ٝاعالػبت
ثىبض ضٚز ضا فٙبٚضی اعالػبت ٔی ٌٛیٙس .إٞیت وبضثطزٞبی ٔتٛٙع ٔ ٚتؼسز فٙبٚضی اعالػبت زض ظ٘سٌی ضٚظٔط٘ ٜیع وبٔال
ّٕٔٛس  .غیطلبثُ ا٘ىبض ٔی ثبضس تب ربیی و ٝزض ثطذی ٔٛاضز ثس ٖٚاستفبز ٜاظ ITارطای فؼبِیتٟب ٔرتُ ٔی ٌطزز یب
ٔستّعْ ٞعیٞ ٝٙبی فطاٚا٘ی ذٛاٞس ثٛزٛٞ(.ال٘سظ)2444-

حسابرسی داخلی
حسبثطسی یؼٙی ثبظضسی رستزٌٛطا٘ٔ ٝساضن حسبثساضی  ٚسبیط ضٛاٞس ظیط ثٙبیی غٛضتٟبی ٔبِی ،حسبثطسبٖ اظ ضا ٜوست
آٌبٞی اظ سیستٓ وٙتطَ زاذّی  ٚثبظضسی ٔساضنٔ،طبٞس ٜزاضایی ٞب ،پطسص اظ ٔٙبثغ زاذُ  ٚذبضد اظ ضطوت  ٚارطای
سبیط ضٚش ٞبی ضسیسٌی ،ضٛاٞس الظْ ضا ثطای تؼییٗ ایٗ و ٝغٛضتٟبی ٔبِی ،تػٛیطی ٔغّٛة  ٚث٘ ٝسجت وبُٔ اظ ٚضؼیت
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ٔبِی ضطوت ٚفؼبِیت ٞبی زض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز ضسیسٌی اضائٔ ٝی وٙس یب ذیط ٌ،طزآٚضی ٔی وٙٙس.ث ٝػجبضت زیٍط
حسبثطسی فطایٙسی ا ست ٔٙظٓ  ٚثب لبػس ٜرٟت رٕغ آٚضی  ٚاضظیبثی ثی عطفب٘ ٝضٛاٞس زضثبض ٜی ازػب ٞبی ٔطثٛط ثٝ
فؼبِیت ٞب ٚ ٚلبیغ التػبزی ،ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ زضر ٝا٘غجبق ایٗ ازػبٞب ثب ٔؼیبضٞبی اظ پیص تؼییٗ ضسٌ ٚ ٜعاضش ث ٝافطاز
شیٙفغ (.اسىٙسضی  ٚػطفی )2029،

تعریف ّای حسابرسی داخلی از ًظر برخی اًجوي ّای حرفِ ای


ا٘زٕٗ حسبثطسبٖ زاذّی آٔطیىب(:)IIA
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ایٗ ا٘زٕٗ اظ حسبثطسبٖ زاذّی ث ٝػٛٙاٖ " ٚظیف ٝی اضظیبثی ٔستمّی و ٝثب ٞسف وٕه ث ٝوبضوٙبٖ ثٍٙب ٜزض ایفبی ٞطچٝ
ثٟتط ٛٔ ٚحطتط ٚظبیفطبٖ ،زض زضٚ ٖٚاحس التػبزی ثٚ ٝرٛز ٔی آیس.تب فؼبِیت ٞبی آٖ ضا ضسیسٌی  ٚاضظیبثی وٙس " یبز ٔی
وٙس.
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ا٘زٕٗ حسبثساضاٖ ػٕٔٛی زِٚتی اٍّ٘ستبٖ()CTPFA
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حسبثطسی زاذّی ضا ٚظیف ٝاضظیبثی ٔستمّی و ٝتٛسظ ٔسیطیت سبظٔبٖ ثطای ثطضسی سیستٓ وٙتطَ زاذّی ایزبز ٔی ضٛز
تب ویفیت سیستٓ وٙتطَ زاذّی ضا اظ زیسٌب ٜزضست ٙٔ ٚبست التػبزی،احطثرص  ٚوبضآٔس ثٛزٖ استفبز ٜاظ ٔٙبثغ سبظٔبٖ
آظٔ ٚ ٖٛاضظیبثی ٌ ٚعاضش وٙس.تؼبضیف ٔی وٙٙسٔ(.مبِ:ٝوٍٙطِٛیی٘،زبت ثرص،سّیٕب٘ی،تسیٗ)

ّذف ّای حسابرسی داخلی

v
i
h

ٞسف ٞبی حسبثطسی زاذّی ثبیس ٔٙؼىس وٙٙس ٜاستب٘ساضزٞب  ٚضٕٛٙٞزٞبی حسبثطسی ثبضس ،ث ٝػجبضت زیٍط ٞسف ٞبی
حسبثطسی زاذّی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ثط ٌیطز:

c
r



آظٔ ،ٖٛاضظیبثی ٌ ٚعاضش وفبیت سیستٓ وٙتطَ زاذّی ثب غطف ٞعی ٝٙای ٔؼمَٛ



حفظ ثی عطفی



ا٘زبْ زازٖ ٚظبیف ثب ٔٙبثؼی و ٝاظ عطیك ثط٘بٔ ٝضیعی ربٔغ ث ٝزست ٔی آیسٕٞ ،طا ٜثب اضظیبثی وبُٔ  ٚحجت

A

سیستٓ وٙتطَ زاذّی


اعٕیٙبٖ یبفتٗ اظ ٌطزآٚضی ضٛاٞس حسبثطسی وبفیٌ ،عاضضٍطی وبُٔ  ٚاػٕبَ ضٚش ٞبی پیٍیطی ٔٙبست.

ٞسف ٞبی حسبثطسی زاذّی ثبیس ث ٝضٚضٙی تؼطیف ضٛز .ایٗ ٞسف ٞب ثبیس ثب ٔؼیبضٞبی سٙزطی لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ثبضس تب
ٔجٙبیی ٔٙبست ضا ثطای وٙتطَ  ٚسٙزص ػّٕىطز ،فطا ٓٞوٙسٕٛ٘ .زاض سبظٔب٘ی  ٚضطح ٚظبیف حسبثطسی زاذّی ٔی تٛا٘س
حبٚی ایٗ ٞسف ٞب ثبضسٕٛ٘ .زاض سبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س چبضچٛةٛ٘ ،ثت ٞبی اضائٌ ٝعاضش  ٚضٚش ٞبی ٌیٍیطی الظْ ضا ثطای
اعٕیٙبٖ اظ ا٘زبْ ضسٖ ثٛٔ ٝلغ ٛٔ ٚحط پیطٟٙبزٞب ٘یع ٔطرع وٙس(.ا٘سضس)8339.ٖٛ
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ًقص ٍجایگاُ ّا حسابرسی داخلی در ضرکت ّای ایراًی
او ،ٖٛٙزأ ٝٙی حسبثطسی زاذّی ثسیبض ثیص اظ ٌصضت ٝتٛسؼ ٝیبفت ٝاست.زض حسبثطسی زاذّی ،وبضایی ػّٕیبت ٘ ٚحٜٛ
ػُٕ فٙبٚضی اعالػبت ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی ٌیطز.
ایٗ ٘ٛع حسبثطسی احطثرطی  ٚوبضایی ٔؼبٔالت تزبضی٘ ،مص فؼبِیت ٞب زض ثٟجٛز فطایٙسٞب  ٚػّٕیبت ضطوت ٔ ،سیطیت،
ضیسه ٘ ٚظبضت ثط ضضبیت ٔطتطیبٖ ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاضز.
ایٗ ٚظیف ٝی رسیس زض وٙبض ٕٞبٖ وبضوطز لسیٕی یؼٙی رستز ٚ ٛوطف تمّت غٛضت ٔی ٌیطز.ث ٝػجبضتی زیٍط زأ ٝٙی
فؼبِیت حسبثطسبٖ زاذّی ثٔ ٝطاتت اظ ٔم ِٝٛی وٙتطَ ٔبِی ٘ ٚمص ٔجبضطتی سٙتی فطاتط ضفت ٝاست .حسبثطسبٖ زاذّی

D
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ػٕال ثب تٛر ٝث ٝوبضوطز رسیس حسبثطسی زاذّی ٘مص رسیسی زض سبظٔبٖ پیسا وطز ٜا٘س و ٝذٛزضبٖ پصیطفت ٝا٘س ٓٞ ٚ
ٔسیطیت ٚاحسٞبی تزبضی اظ آٖ استمجبَ وطز ٜاست(.ػّی ٔحٕٛز ظازٔ.ٜسضس زا٘طٍب)ٜ
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گسارضگری رسیذگی حسابرسی داخلی
ٌعاضضٟبی حسبثطس زاذّی زض ٞط ٔٛضز حسبثطسی ثبیس اثعاضی یبضس ثطای ٔسیطاٖ سبظٔبٖ و ٝاحطثرطی سیستٓ ٘تطَ
زاذّی اعٕیٙبٖ یبثس.

o
e

ظٔب٘جٙسی ٌعاضضٍطی حسبثطسی زاذّی ،پرص ٌعاضضٟب  ٚضػبیت اِعأبت ضاظزاضی ثبیس ث ٝضٚضٙی تٕبْ ،تؼییٗ ضٛز.

برًاهِ ریسی حسابرسی


v
i
h

c
r

ٔطحّ ٝای اظحسبثطسی است و ٝعی آٖ عطح وّی  ٚعطح تفػیّی زض لبِت ثط٘بٔ ٝحسبثطسی ثطای تؼییٗ ٘ٛع،
ٔبٞیت  ،ظٔب٘جٙسی ارطا  ٚحسٚز ضسیسٌی تسٚیٗ ٔی ٌطزز .اِجت ٝفطآیٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ثب تػٕیٓ ث ٝلجَٛ
غبحجىبض رسیس ضطٚع  ٚتب أضبء  ٚتحٛیُ ٌعاضش حسبثطسی ازأ ٝزاضز.



ٔغّٛة زض حسالُ ظٔبٖ ثب حسالُ ٞعیٕٔ ٝٙىٗ.

www.SID.ir

A

ثط٘بٔ ٝضیعی ػجبضت است اظ تٟی ٚ ٝتٛظیغ  ٚترػیع ػٛأُ ٚ ٚسبیُ ٔحسٚز ثطای ضسیسٖ ثٞ ٝسف ٞبی



ثط٘بٔ ٝضیعی فطایٙس زستیبثی ث ٝاٞساف سبظٔبٖ است.



ثط٘بٔ ٝضیعی یؼٙی تؼییٗ فؼبِیت ٞبی احطثرص رٟت تحمیك ٞسف ث ٝثٟتطیٗ ضىُ ٕٔىٗ(وبضایی)

پیطیٌِ ی تحقیق
ٔیّیٍبٖ زض تحمیمی و ٝا٘زبْ زاز ( )8338ث ٝایٗ ٘تیز ٝضسیس و ٝفٙبٚضی اعالػبت ثبػج وبٞص ٞعیٞ ٝٙبی تِٛیسی ٚ
ا٘جبضزاضی ٔی ضٛز  ٚػال ٜٚآٖ اعالػبت ثبال ٔی ضٛز  .زض ایٗ ضاستب حسبثطسبٖ ٔستمُ  ٚزاذّی ٘یع ثبیس تؼبُٔ سبظ٘س ٜای
ثب فٙبٚضی اعالػبت زاضت ٝثبضٙس و ٝثبػج پیططفت وبضی  ٚثٟجٛز ػّٕىطز ایٗ حسبثطسبٖ ذٛاٞس ضس.
 ٚزض تحمیمی زیٍط و ٝتٛسظ اػتٕبز ٕٞ ٚىبضاٖ()2020ث ٝثطضسی تبحیط فٙبٚضی اعالػبت ثط ٚیژٌی ٞبی ویفی اعالػبت
حسبثساضی پطزاذت ٝضس ٜاست٘ .تبیذ ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت تغییطات لبثُ تٛرٟی زض
ویفیت ٌعاضضٍطی ٔبِی ایزبز وطز ٜاست .ثٚ ٝیژ ٜافعایص زض ویفیت ٔطثٛط ثٛزٖ اعالػبت حسبثساضی و ٝث ٝعٛض ػٕس ٜاظ

D
I

ثٛٔ ٝلغ ثٛزٖ اعالػبت ٘بضی ٔی ضٛز.
ٕٞچٙیٗ ػطثی( )2022ث ٝثطضسی پیططفت ٞبی فٙبٚضی اعالػبت پطزاذت  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝضسیس و ٝپیططفت ٞبی فٙبٚضی

S
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اعالػبت اظ عطیك ضفغ ذغبٞبی ا٘سب٘ی ،وبٞص ٞعیٞ ٝٙب  ،افعایص ثٟطٚ ٜضی ،ویفیت  ٚاحطثرطی سیستٓ اعالػبت
حسبثساضی تبح یط ٌصاضت ٝاست ٕٞ ٚچٙیٗ ثبػج ایزبز ظٔیٞ ٝٙب  ٚوبضثطزٞبی رسیس زض حطف ٝی حسبثساضی ضس ٜاست.
تحمیك زیٍطی تٛسظ ثطایس ٕٞ ٚىبضا٘ص ( )8338زضثبض ٜی فٙبٚضی اعالػبت ثط سیستٓ ٞبی اعالػبتی حسبثساضی ا٘زبْ

o
e

ضس ٜاست٘ .تبیذ ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝفٙبٚضی اعالػبت ثبػج ٔیطٛز وٞ ٝط ضطوت سیستٓ اعالػبت ذیّی ثٝ
ضٚظتطی زاضت ٝثبضس ٔضبفب ایٙى ٝایٗ سیستٓ ٞبی اعالػبتی ث ٝضٚظش وٕه ظیبزی ث ٝحسبثطسبٖ زاذّی ٔی وٙس
آٟ٘ب٘تیزٌ ٝطفتٙس و ٝفٙبٚضی اعالػبت تبحیط ٔستمیٕی ثط ػّٕىطز حسبثطسبٖ زاذّی ٔ ٚستمُ زاضز.

رٍش تحقیق

iv

h
c

ایٗ پژٞٚص اظ ٘ٛع پژٞٚص ٞبی تٛغی فی پیٕبیطی است ؤ ٝجتٙی ثط تحمیمبت ٔیسا٘ی  ٚوتبثرب٘ ٝای است. .ربٔؼ ٝآٔبضی
تحمیك ضبُٔ٘ 03فطحسبثطسب٘ی ثٛزو ٝزض ضطوت ٞبی ذػٛغی اٞبظ سبَ  49اضتغبَ زاضتٙسو ٝاظ عطیك ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی

r
A

تػبزفی سبز ٜا٘تربة  ٚثطضسی ضس٘س .ثب استفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛی آٔبضی ٔٗ حسٚزا  82حسبثطس ثٛز ٜاست .
ٌطزآٚضی زازٞ ٜب اظ عطیك پطسطٙبٔ 03ٝسٛاِی و ٝثیٗ حسبثطسبٖ زاذّی ا٘زبْ ٌطفت و ٝپبیبیی پطسطٙبٔ ٝاظ عطیك
ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ثٔ ٝیعاٖ 3/22ثسست آٔسو٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜی پبیبیی ثبالی پطسطٙبٔ ٝاست.زازٞ ٜب ثب ٘طْ
افعاض ٚ spss22ثب استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛآٔبضی تی تستٕٞ ،جستٍی  ٚضٌطسی ٚ ٖٛسغح ٔؼٙبزاضی 3/39تزعی ٚ ٝتحّیُ
ضس٘س.
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تجسیِ ٍ تحلیل آهاری

آزهَى فرضیِ ی اصلی پصٍّص:
ثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚحسبثطسی زاذّی ضاثغٔ ٝؼٙی زاضی ٚرٛز زاضز.

D
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ایٗ فطضی ٝثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  ٚ Spssآظٔ ٚ T-test on sample ٖٛسغح اعٕیٙبٖٛٔ %49ضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ
ٔمساض t= 3/99ثسست آٔس.

S
f

اعالػبت ٔٙسضد زض رس significationَٚسغح ٔؼٙبزاضی  3/333ضا ٘طبٖ ٔی زٞس چ ٖٛوٕتط اظ  3/39است پس
فطؼ  H1تبییس ٔی

ضٛز..

o
e

ضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚحسبثطسی زاذّی
فطضیٝ
اغّی

سغح

 Sigیب سغح ٔؼٙی زاض

ٕٞجستٍی
3/99

3/332

iv
رٟت

ٔخجت

تبییس یب ضز

h
c

آزهَى فرضیِ فرعی اٍل:

تبییس

r
A

ثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی حسبثطسبٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
ثب تٛر ٝثٔ ٝیعاٖ  tث ٝزست آٔسٔ ٚ 3/2233 ٜمبیس ٝآٖ ثب  tا٘حطافی (ٔ do)233-2=44طرع ضس و t ٝثسست آٔس ٜاظ
 tا٘حطافی ثعضٌتط است  sig ٚث ٝزست آٔس 3/332 ٜضا ٘طبٖ ٔی زٞس پس ٔی تٛاٖ ٌفت زض سغح اعٕیٙبٖ  %49فطؼ
 H1پصیطفتٔ ٝیطٛز.
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ضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی اعبػبت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی حسبثطسبٖ
 Sigیب سغح ٔؼٙی زاض

فطضی ٝفطػی سغح
اَٚ

رٟت

تبییس یب ضز

ٕٞجستٍی
3/2233

3/339

ٔخجت

تبییس

D
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آزهَى فرضیِ فرعی دٍم:
ثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚوٙتطِٟبی زاذّی ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز.

S
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ثب تٛر ٝثٔ ٝیعاٖ  tث ٝزست آٔس ٜؤ +3/94 ٝی ثبضس  ٚثعضٌتط اظ  tا٘حطافی استٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ  3/333 ، sigثٝ
زست آٔس ٔی تٛاٖ ٌفت زض سغح اعٕیٙبٖ  %49فطؼ  H1تبییس ٔیطٛز.

o
e

ضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚوٙتطِٟبی زاذّی
فطضی ٝفطػی سغح
زْٚ

 Sigیب سغح ٔؼٙی زاض

ٕٞجستٍی
+3/94

3/339

v
i
h
رٟت

ٔخجت

تبییس یب ضز

c
r
تبییس

آزهَى فرضیِ فرعی سَم:

A

ثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚضسیسٌی حسبثطسبٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
ثب استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتی تست ٔیعاٖ  3/2399، tثسست آٔس و ٝثیطتط اظ ٔمساض  tا٘حطافی استٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ ، sig
 3/338ث ٝزست آٔس ٔی تٛاٖ ٌفت زض سغح اعٕیٙبٖ  %49فطؼ  H1تبییس ٔیطٛز.

www.SID.ir

ضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی اعالػبت  ٚضسیسٌی حسبثطسبٖ
 Sigیب سغح ٔؼٙی زاض

فطضی ٝفطػی سغح
سْٛ

رٟت

تبییس یب ضز

ٕٞجستٍی
3/338

2/399

ٔخجت

تبییس

D
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آزهَى فرضیِ فرعی چْارم:

o
e

ثیٗ فٙبٚضی اعالػبت ٌ ٚعاضش حسبثطسبٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.

ثب استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتی تست ٔیعاٖ  3/3399، tثسست آٔس و ٝثیطتط اظ ٔمساض  tا٘حطافی استٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ ، sig
 3/332ث ٝزست آٔس ٔی تٛاٖ ٌفت زض سغح اعٕیٙبٖ  %49فطؼ  H1تبییس ٔیطٛز.

v
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h

ضاثغ ٝثیٗ فٙبٚضی اعالػبت ٌ ٚعاضش حسبثطسبٖ
فطضی ٝفطػی سغح
چٟبضْ

ٕٞجستٍی
3/3399
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 Sigیب سغح ٔؼٙی زاض

3/332

رٟت

ٔخجت

c
r
تبییس یب ضز

تبییس

A

ًتیجِ گیری
تٕبْ فطضیبت زض سغح اعٕیٙبٖ  %49تبییس ضس٘س و ٝایٗ فطضیبت زض سغح ٘ %44یع ٔٛضز پصیطش لطاض ٌطفت ٝا٘س .زض
ٔٛضز فطض ی ٝاغّی ثطضسی پبسد پطسص ٘بٔٞ ٝبی زضیبفتی ٘طبٖ زاز و ٝفٙبٚضی اعالػبت ػٕٔٛب زض ارطای ٔطاحُ ٔرتّف
حسبثطسی زاذّی ث ٝذػٛظ ارطای آظٟٔ٘ٛبی ٔحتٛا  ٚزض فطایٙس ارطای ثطضسی ٞبی تحّیّی  ،آظٔٞ ٖٛبی تفػیّی ٔب٘سٜ
حسبثٟب  ٚػّٕیبت اغّی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌطفت٘ .تبیذ ایٗ تح میك ثب یبفتٞ ٝبی ٔیّیٍبٖ،ثطایس ٔ ٚبیىُ  ٓٞذٛا٘ی زاضز.
زض ٔٛضز فطضی ٝفطػی ا٘ َٚتبیذ حبغُ اظ آظٔ ٖٛآٖ ٘طبٖ ٔی زٞس ث ٝضغٓ استٕطاض افعایص حزٓ الالْ حسبثطسی ضس ٜثٝ
ػّت ایٙى ٝحسبثطسبٖ زاذی زض ظٔبٖ ثط٘بٔ ٝضیعی حسبثطسی اظ فٙبٚضی اعالػبت  ٚفٛایس ثبِم ٜٛآٖ استفبز ٜوطز ٜا٘س زض
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سبػبت حسبثطسی ثط٘بٔ ٝضیعی ضس ٜوبٞص تسضیزی ایزبز ضس ٜاست.
زض ٔٛضز فطضی ٝفطػی ز٘ ْٚتبیذ حبغُ اظ آظٔ ٖٛآٖ ٘طبٖ ٔی زٞس حسبثطسبٖ اظ فٙبٚضی اعالػبت ثطای تسٚیٗ ضطح
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وٙتطَ زاذّی استفبزٔ ٜی ٕ٘بیٙس.

زض ٔٛضز فطضی ٝی فطػی س٘ ْٛطبٖ ٔی زٞس و ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚض ی اعالػبت ثبػج ٔیطٛز حسبثطسبٖ ٚلت وٕتطی ضا
غطف ضسیسٌی ٕ٘بیٙس  ٚآظٟٔ٘ٛبی ٔحتٛا  ٚغحت ٔحبسجبت ضیبضی حسبثٟبی زفتطوُ ضا ثب سطػت  ٚزلت ثیطتط ٚ
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وبضآٔستط ا٘زبْ زٙٞس .حسبثطسبٖ اغّت استفبز ٜاظ وبٔپیٛتط ضا ثطای ارطای ثسیبضی اظ ضٚش ٞبی ضسیسٌی ذٛز ٔفیس ٔی
زا٘س.
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زض ٔٛضز فطضی ٝی فطػی چٟبضْ یبفتٞ ٝبی تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝحسبثطسبٖ زاذّی ثب استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت ٔی
تٛا٘س ػّٕىطز ذٛز ضا ثٟجٛز ثرطٙس ٌ ٚعاضش ٞبی ذٛز ضا تب حس أىبٖ ثب ویفیت ثٟتطی ثب ٔطارغ شیطثظ اضائٕ٘ ٝبیٙس.
استفبز ٜاظ ٘طْ افعاضٞبی وبٔپیٛتطی ،ثبػج غطف ٝرٛیی ز ض ظٔبٖ تٟی ٝوبضثطي ٞبی حسبثطسی ٔی ضٛز و ٝایٗ وبضثطي ٞب
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وّی ٝوبضٞبی ا٘زبْ ضس ٜتٛسظ حسبثطسبٖ ضا ٔستٙس ٌ ٚعاضش آ٘بٖ ضا تٛریٔ ٝی وٙس.
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پیطٌْادّای تحقیق
تٛسؼ ٝی ٞط ػّٕی زض پطت ٛپژٞٚص ٞبی ٔٙسزٕی است و ٝث ٝغٛضت ػّٕی ٞ ٚسفٕٙس ا٘زبْ ٔی ضٛز .ثب افعایص حیغٝ
ی پژٞٚص ٞب  ٚثٟجٛز ضٚش ٞبی پژٞٚص زض ػّ، ْٛایٗ أیس ٚرٛز زاضز وٞ ٝطچ ٝثٟتط ٚثیطتط تٛسؼ ٝی ػّٔ ْٛرتّف
ضىُ ٌیطز ٚضاحتی  ٚآسبیص ثیطتطی ػبیس رٛأغ ثططی ضٛز.
زض عی ا٘زبْ ایٗ پژٞٚص ،ثب ثطضسی ٔٙبثغ اعالػبتی زض اضتجبط ثب ٔٛضٛع پژٞٚص  ٚثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ  ٚزستبٚضزٞبی
پژٞٚص حب ضط پیطٟٙبزٞبیی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝو ٝث ٝز ٚزست ٝتمسیٓ ٔی ض٘ٛس.
.2پیطٟٙبز ٔی ضٛز زض تحمیمی آ یٙس ٜث ٝثطضسی تبحیط فٙبٚضی اعالػبت زض حسبثطسی ث ٝعٛض وّی  ٚحسبثطسی ٔستمُ
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پطزاذت ٝضٛز ٘ ٚتبیذ آٖ ثب یبفتٞ ٝبی ایٗ پژٞٚص ٔٛضز ٔمبیس ٝلطاض ٌیطز.
.8ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝحس بثطسبٖ ٔستمُ ث ٝیبفتٞ ٝبی حسبثطسبٖ زاذّی اتىب ٔیىٙس پیطٟٙبز ٔی ضٛزٔ.یعاٖ ایٗ اتىبء پس
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اظ استفبز ٜحسبثطسبٖ زاذّی اظ فٙبٚضی اعالػبت ٘یع ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز.
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