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  چكيده

استفاده از دستاوردهاي ر بر تمايل حسابرسان در عوامل مؤث حاضر، به بررسي پژوهش
. پردازدمي ايران رسمي حسابداران جامعة عضو مستقل حسابرسان ديدگاه از العات،فنĤوري اط

نتايج . نامه، آزمون شده استاز پرسش و با استفاده تدوين هفرضي هفت تعداد منظور، اين به
 عضو به نظر حسابداران رسمي كه داد نشان هاي پژوهش، هفرضي حاصل از آزمون آماري

 و كارآيي افزايش سبب اّطالعات وريفنا ايران، دستاوردهاي رسمي حسابداران جامعة
 ترجيحات ارشد، مديران ديدگاه معتقدند ها آزمودني همچنين،. شودمي حسابرسي در اثربخشي
 و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده سودمندي اي،بودجه فشار حسابرسان، ريسك
 از استفاده در حسابرسان تمايل بر تأثيرگذار عوامل جمله از آن، از استفاده سهولت

 ساير ت،جنسي جز به پژوهش، افزون براين، طبق نتايج. است اطالعات فنĤوري دستاوردهاي
 سن و تحصيلي مدرك تحصيلي، رشتة اي،حرفه كار سابقة قبيل از حسابرسان فردي هايويژگي

                                                   
 حسابداري، دانشگاه شيرازدانشيار  ∗

  كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه شيراز ∗∗
  )rEmail: ghmahdavi@rose.shirazu.ac.i( غالمحسين مهدوي: نويسنده مسئول مقاله

  17/1/93 :تاريخ پذيرش    1/4/92: تاريخ دريافت
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 دستاوردهاي از استفاده در تأثيرگذار عوامل از برخي به نسبت مستقل حسابرسان ديدگاه بر
 .دارد معناداري تأثير العاتاط وريافن

فشار العات، حسابرسي، تمايالت مديران، ترجيحات ريسك، فناوري اط: كليدي هايواژه
  .اي بودجه

  

  مقدمه

 ترين مهم همچنين،. است مالي هايصورت در مندرج اّطالعات به بخشي اعتبار حسابرسي،

 1همكاران و بنكر .است اقتصادي توسعة براي افراد مشاركت و عمومي اعتماد جلب در ابزار

 و است فشاركاري و مسئوليت از سرشار محيطي امروزي حسابرسي محيط كه معتقدند) 2002(

 العاتاط وريافن از استفاده افزايش، به رو فشارهاي اين با رويارويي براي رويكردها يكي از

به نظر . دهد افزايش را حسابرسي اثربخشي و كارآيي تواند مي اي فزاينده صورت به كه است

 اّتكا، قابل العاتاط به ايفزاينده نياز حسابرسي آتي و فعلي كنندگاناستفاده ،)2002( 2الوت

 به. كندمي فراهم نياز اين رفع براي را ايوسيله اّطالعات وريفنا و دارند موقعبه و مربوط

 بنا كاغذ بر كه بستري شدهباعث و ساخته دگرگون را كار انجام روش وريفنا ديگر، عبارت

 اّطالعات الكترونيكي تبادل اصطالحاً را آن كه شود تبديل الكترونيكي بسترهاي به بود، شده

  . )1385 همكاران، و اعتمادي( نامندمي

 ترين بزرگ. است ايگسترده تغييرات نيازمند ها،وريااستفاده از اين فن جهت در حركت

 به انساني معموالً از عامل. شودمي تغيير برابر در كه است هايي تغيير، مقاومت هر انجام براي مانع

قرباني، ( شودياد مي وريافن تغييرات به ويژه تغيير، هرگونه انجام در مانع ترينمهم عنوان

ال است كه عوامل تأثيرگذار بر تمايل ؤيافتن پاسخ اين س دنبال به پژوهش، اين). 1385

  العات چيست؟استفاده از دستاوردهاي فناوري اطحسابرسان در 
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  مباني نظري

گزارش  و العاتياط هاي سيستم در را رايانه كاربرد كه است دانشي اّطالعات وريافن

 توليد، مربوط به هاي روش و ابزار مجموعة دهد و شامل مي قرار مطالعه و بررسي مورد گري،

 با مرتبط هايوريافن نوين، دانش اين. است انساني كاربر براي العاتاط عرضة و پردازش

را  العاتاط انتقال و تبادل سازي،ذخيره پردازش، براي ايرايانه افزارهاي نرم و افزارهاسخت

3ميچالسي(گيرد دربرمي
 از كنندگاناستفاده نحوة پذيرش مختلفي الگوهاي ).2008 ،4و الكوب 

 پذيرش الگوهاي گروه در شده انجام مطالعات بين در. كندمي بينيپيش را اّطالعات فنĤوري

 ،7فنĤوري پذيرش ، الگوي6مستدل عمل شامل نظرية الگو هشت ،5همكاران و ونكتاش فردي،

- برنامه رفتار و فنĤوري پذيرش تركيبي ، الگوي8ريزي شدهة رفتار برنامهالگوي انگيزشي، نظري

ة انتشار نوآوري و نظرية شناخت شخصي، نظري هايرايانه از استفاده شده، الگوي ريزي

 ). 2003 همكاران، و ونكتاش( كردند فيمعر اصلي الگوهاي عنوان به را اجتماعي

 چارچوبي عنوان به» 10فيشبن« و» 9آيزن« مستدل عمل ةنظري از فنĤوري پذيرش الگوي

 از استفاده شامل اين الگو. )2011 ،11القحطاني( كندمي استفاده خود اجزاي توضيح براي اصلي

 آساني پذيرش سودمندي، پذيرش استفاده، به نسبت افراد ديدگاه آن، از استفاده قصد سيستم،

 در كنندهتعيين و اصلي شاخص سيستم، از استفاده. شودمي بيروني رهايمتغي و سيستم از استفاده

 و ديويس( شودمي گيرياندازه استفاده دفعات وسيلة به و است فنĤوري پذيرش الگوي

 و استراب ؛1992 ،14همكاران و آدامس ؛1991 ،13همكاران و تامپسون ؛1989 ،12همكاران

 خاص عقيدة يا رتصو دو را الگو اين اساس و پايه). 1997 ،16و اسزاجنا ؛1995 ،15همكاران

 از ذهني برداشت«: است رايانه پذيرش رفتارهاي با مرتبط اصلي عوامل از كه دهدمي تشكيل

 ذهني احتمال سودمندي، از ذهني برداشت. »18استفاده آساني از ذهني برداشت« و» 17سودمندي

  . است العاتاط فنĤوري به وابسته سيستم يك بودنمفيد دربارة كاربران در گرفتهشكل
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 آساني دربارة كاربران در گرفتهشكل ذهني احتمال استفاده، آساني از ذهني برداشت
 تم« به وريافن پذيرش ليةاو اين الگوي. است اّطالعات وريافن به وابسته سيستم يك از استفاده

» 2 تم« كه »1 تم« شدة داده توسعه به الگوي). 2003 ،19همكاران و لگريس( است معروف» 1
 و داوطلبي ذهني، هنجار( اجتماعي اثرات شامل جديدي ايهنظري هاي سازه شود،گفته مي

 و نتايج اثبات تقابلي خروجي، كيفيت شغلي، ارتباط( شناختي ابزاري هايو فرايند) رتصو
 داده بسط نيز 2 تم الگوي. )1383 شيرمحمدي، و محقر( شد اضافه) كاربري استفادة سهولت

 رفتار شدةتجزيه ةنظري و شده ريزيبرنامه رفتار ةنظري مانند ديگري الگوهاي از استفاده با و شد
20شده ريزي برنامه

 21وريافن از استفاده و پذيرش واحد ةنظري نام به تركيبي الگوي ارائة به منجر 
 استفاده براي افراد قصد و رفتار كنندة تعيين عوامل عنوان به ساختار مزبور، چهار الگوي در. شد
 است معتقد فرد كه ايدرجه: 22انتظار مورد عملكرد. 1 :گيردمي قرار استفاده مورد وريافن از

: 23انتظار مورد تالش. 2شد،  خواهد منجر وي براي بهتري شغلي عملكرد به سيستم از استفاده
 كندمي احساس فرد كه ايدرجه: 24اجتماعي تأثيرات. 3 سيستم، از استفاده در سهولت ميزان

 شرايط. 4است و  تاهمي حايز ديگران ديدگاه از جديد سيستم از استفاده و پذيرش
 سيستم از استفاده موجود، فنّي و سازماني عوامل است معتقد فرد كه ايدرجه: 25كننده تسهيل
  .كنندمي را حمايت جديد

 و تجربه سن، ت،جنسي متغير چهار نقش همچنين، فنĤوري، از استفاده و پذيرش واحد ةنظري

 و القحطاني( كندمي بررسي كننده تعديل متغيرهاي عنوان به را استفاده براي بودنداوطلب

 يكي فنĤوري، از استفاده و پذيرش واحد ةنظري الگوي از نيز اين پژوهش، در ).2007 همكاران،

  .شود مي استفاده نظري مبناي عنوان به فنĤوري، از استفاده و پذيرش الگوهاي جديدترين از

  

  پيشينة پژوهش
 در تأثيرگذار عوامل بررسي خصوص در) 1383( شيرمحمدي و نتايج پژوهش محقر

 هاي وجود رابطة مثبت معنادار بين سازه از حاكي ارتباطات و العاتاط فنĤوري پذيرش
 شديدي مثبت رابطة اجتماعي تأثيرات گروه هاي همچنين، سازه. بود استفاده و تمايل ادراكات
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 رابطة ايرايانه هاي سيستم به نسبت افراد فردي كارآيي. داشت شده، ادراك سودمندي با
 راحتي احساس سيستم از استفاده در افراد قدر هرچه و داد نشان را استفاده سهولت با مستقيم
پژوهش  نتايج. دانستندمي سودمندتر خود كارهاي انجام براي را سيستم كردند،مي بيشتري

 التتحو برابر در تواند نمي حسابداري دانش و نشان داد كه حرفه) 1385( يزدي مازار عرب
 فنĤوري عصر در حسابداري همچنين، .باشد اعتنا بي ارتباطات و العاتاط فنĤوري شگرف

 .است يافته خود حقيقي هايرسالت انجام براي ايتازه هايفرصت العاتياط اقتصاد و اّطالعات
 رساندن در هم و سازمان داخل در برتر العاتياط هاينظام ايجاد در هم هافرصت اين

 پديد ذي نفع، هايسازمان و افراد به سازمان العاتياط نظام ترينمهم و ترينبزرگ محصوالت
   .است آمده

خصوص بررسي رفتارهاي كاهندة ، در )1390(نتايج پژوهش عرب صالحي و همكاران 
دات عاطفي سازماني بين حسابرس و موسسة ديدگاه قرارداد رواني و تعهي از ت حسابرسكيفي

ان يك حسابرسي، نشان داد كه بين درك حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني به عنو
اي كاهندة كيفيت دات عاطفي سازماني با رفتارهاي حرفهتر و همچنين، تعهشاخص مهم

حسابرسان صرف نظر از  فزون بر اين، آنان دريافتند كها. دار وجود نداردحسابرسي رابطة معنا
سة حسابرسي قرارداد رواني را اجرا يا نقض كند و صرف نظر از وابستگي عاطفي اين كه مؤس

  .اي خود پايبند هستندص مالي، به وظايف حرفهود نسبت به سازمان به عنوان متخصخ
 اّطالعات فنĤوري ابزارهاي تهميا حسابرسان كه دريافتند) 2008( 26همكاران و ورينجان

 حسابرسي ساتموس آنان، نظر به. كنندنمي استفاده آن از متناوب طور به اگرچه اند،پذيرفته را
 بيشتري منابع از دهند،مي انجام العاتاط فنĤوري زمينة در را هنگفتي هايگذاريسرمايه بزرگ

 فنĤوري صانمتخص توانند ازمي و برخوردارند برتر اّطالعات فنĤوري براي خريد و به كارگيري
 در حسابرسان بنابراين، .كنند استفاده كوچك ساتموس به نسبت تر،وسيع طور به العاتاط
 نتايج. دارند العاتاط فنĤوري ابزارهاي از استفاده به بيشتري تمايل بزرگ حسابرسي ساتسؤم

 حرفة در آوري فن پذيرش الگوي بسط خصوص در) 2009( 27همكاران و پژوهش كيم
 آن از استفاده سهولت فنĤوري، پيچيدگي هم زمان با افزايش كه داد نشان داخلي، حسابرسي
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در ) 2010(دي همچنين، عبدالمحم. يابدمي كاهش فنĤوري از استفاده نتيجه، در و يافته كاهش
افت كه العات در حرفة حسابرسي داخلي دريوامل مرتبط با حسابرسي فنĤوري اطبررسي ع

و  2006در سال % 61/10، 2003از زمان خود را در سال % 97/7حسابرسان تنها، به ترتيب، 
هش وي، همچنين، نشان داد نتايج پژو. اندالعات كردهصرف فنĤوري اط  2009 در سال% 4/13

تي با ، سن، آموزش و تعداد كاركنان مؤسسه به صورت مثبت و بااهميرهاي صالحيتكه متغي
العات رابطه دارد، اما حسابرسان براي حسابرسي فنĤوري اطشده به وسيلة ان صرفميزان زم

  .  سطح تحصيالت و كشور محل اقامت روي نتايج تأثيري ندارد
 

  هاي پژوهشهفرضي

احي و مورد آزمون پژوهش و مباني نظري، هفت فرضيه به شرح زير طر  له به سوابا توج
  :قرار گرفت

 افزايش و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده مستقل در حسابرسان تمايل بين: 1فرضية 
  .دارد معنادار وجود رابطة حسابرسي، در اثربخشي و كارآيي

 آگاهي و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده در مستقل حسابرسان تمايل بين: 2ة فرضي
  .دارد معنادار وجود رابطة دستاوردها، اين از استفاده زمينة در خود مديران تمايالت از آنان

 ترجيحات و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده در مستقل حسابرسان تمايل بين: 3ة فرضي
  .دارد معنادار وجود رابطة آنان، ريسك

 پذيرش و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده مستقل در حسابرسان تمايل بين: 4ة فرضي
  .دارد معنادار وجود وسيلة آنان، رابطةبه  ايبودجه فشار

 سودمندي و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده در مستقل حسابرسان تمايل بين: 5ة فرضي
  .دارد وجود رابطة معنادار دستاوردها، اين از استفاده

 سهولت و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده در مستقل حسابرسان تمايل بين: 6ة فرضي
  .دارد وجود رابطة معنادار دستاوردها، اين از استفاده
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 و العاتاط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده در مستقل حسابرسان تمايل بين. 7ة فرضي
 مدرك تحصيلي، رشتة اي،حرفه كار سابقة جنسيت، قبيل از آنان فردي هاي ويژگي

  .دارد معنادار وجود رابطة سن، و تحصيلي
  

  روش پژوهش

مباني نظري، با در بخش . پيمايشي است - هاي توصيفي روش اين پژوهش، از نوع پژوهش
العات مورد نياز براي انجام پژوهش هاي اينترنتي، اط ا و پايگاهه هرجوع به كتب، مجل

بخش . نامه استفاده شد ها از پرسشآوري داده در بخش ميداني، براي جمع. آوري شد جمع
ها  ي و محيطي آزمودنيهاي فرد هاي عمومي مربوط به ويژگيسؤالنامه شامل نخست پرسش

بخش دوم . است )اي و رشتة تحصيليت، سن، سطح تحصيالت، تجربة كار حرفهشامل جنسي(
هاي اين بخش از طيف ليكرت گويي به گزارهصي است كه براي پاسخگزارة تخص 39شامل 

- رتبه با ترتيب، ، به)، موافقم و كامالً موافقمكامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم(اي پنج طبقه

ل هاي اوهاي مربوط به فرضيهاد گزارهگفتني است تعد. استفاده شده است 5 و 4 ،3 ،2 ،1 هاي
  .عدد بوده است 6و  6، 7، 5، 10، 5تا ششم پژوهش، به ترتيب، 

نظران صاحب نامه با نظرهاي پرسش نامه، گزارهبه منظور حصول اطمينان از اعتبار پرسش
ردار نامه از اعتبار الزم برخوهاي پرسشبنابراين، گزاره. در چند مرحله اصالح و نهايي شد

نامه، از آزمون بازآزمايي، آلفاي كرونباخ و ضريب ت اطمينان پرسشبراي ارزيابي قابلي. است
 نامه درهاي پرسش گزاره بازآزمايي آزمون از حاصل نتايج. كردن استفاده شده است دونيمه
 تعداد به كه نامهپرسش دوم و لاو سري بين همبستگي ضريب. است شده ارائه 1 شمارة جدول

 ضريب كه است اين دهندة نشان آوري شده،و جمع توزيع نامه به صورت تصادفيپرسش 56
 آزمون طريق از نامهپرسش هايگزاره نتيجه، در و بوده باال هاگزاره تمامي براي همبستگي
 روش و كرونباخ آلفاي روش اجراي از حاصل همچنين، نتايج .دارد اعتماد تقابلي بازآزمايي

دهندة باالبودن ضرايب در تمام موارد، بيش از ، نشان2شمارة  جدول در كردن، مندرجنيمه دو
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گيري مورد استفاده در اين پژوهش پاياست و نيازي به حذف  رو، ابزار اندازه از اين. است%  70
  .اي نيستهيچ گزاره
 تشكيل ايران رسمي حسابداران جامعة عضو حسابرسان ةكلي را پژوهش اين آماري جامعة

 بيستم تاريخ به ايران رسمي حسابداران جامعة سايت منتشره در آمار آخرين طبق بر كه دهد مي
 فرمول كوكرانحجم نمونه با استفاده از . است نفر 1774با  برابر اعضا تعداد ،1390 مردادماه

  .دهد ، تعداد و نحوة محاسبة نمونة هر طبقه را نشان مي3جدول شمارة . نفر شد 315رابر با ب
  

  بازآزمايي آزمون نتايج .1 جدول شمارة

  شمارة
  گزاره

 ضريب
  همبستگي

  گزاره شمارة
 ضريب

  همبستگي
  گزاره شمارة

 ضريب
  همبستگي

1  73/0  14  77/0  27  82/0  
2  78/0  15  91/0  28  83/0  
3  84/0  16  91/0  29  91/0  
4  78/0  17  87/0  30  78/0  
5  85/0  18  92/0  31  69/0  
6  77/0  19  74/0  32  90/0  
7  84/0  20  84/0  33  68/0  
8  74/0  21  88/0  34  74/0  
9  92/0  22  86/0  35  65/0  

10  74/0  23  78/0  36  78/0  
11  96/0  24  96/0  37  89/0  
12  78/0  25  78/0  38  81/0  
13  85/0  26  92/0  39  79/0  

  

عدد  340ها وجود نداشت، تعداد هايي كه امكان برگشت آننامهبا درنظر گرفتن پرسش

هاي توزيع  نامه از بين پرسش. نامه بين اعضاي جامعة آماري به طور مستقيم توزيع شدپرسش

  .شدآوري  جمع) درصد نمونة آماري 80حدود (نامه پرسش 262شده بين اعضاي نمونه، تعداد 
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  كردننيمهدو ضريب و كرونباخ آلفاي آزمون نتايج .2 جدول شمارة

 آلفاي ضريب  هفرضي
  كرونباخ

 دو ضريب

  فرضيه  كردننيمه
 ضريب
 آلفاي

  كرونباخ

 دو ضريب

  كردننيمه

  79/0  774/0  چهارم  76/0  744/0  اول
  75/0  753/0  پنجم  82/0  867/0  دوم
  81/0  791/0  ششم  74/0  729/0  سوم

  

هاي آماري توصيفي و نامه، از روشهاي به دست آمده از پرسشتجزيه و تحليل داده براي

بندي و سازماندهي اّطالعات، در بخش آمار توصيفي پس از طبقه. استنباطي استفاده شده است

براي هر يك از ) معيارميانگين، ميانه، نما و انحراف(هاي توصيفي درصد هر گزينه و آماره

اي و تحليل نمونهدو tاي، نمونهتك tهاي به و در بخش آمار استنباطي از آزمونها محاسگزاره

ها از نمودار هيستوگرام و بودن دادههمچنين، براي آزمون نرمال. شده استواريانس استفاده 

  . اسميرنوف استفاده شده است- آزمون كولموگوروف
  نمونه تركيب اعضاي. 3 جدول شمارة

 تعداد  عضو

138  موسسه شريك شاغل
1774

781315
=

×

  
83  غيرشاغل

1774

472315
=

×

  
45  حسابرسي استخدام سازمان در

1774

250315
=

×

  

16  عضو استخدام موسسات در
1774

90315
=

×

  

33  انفرادي شاغل
1774

181315
=

×

  
  315  آماري نمونةكل 
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  اّطالعات عمومي پاسخ دهندگان .4جدول شمارة 

  درصد  فراواني  رهامتغي  رديف

  جنسيت  1
  مرد
  زن

226  
36  

3/86  
7/13  

  100  262  جمع

  سن  2

  سال25 -35 بين
  سال 35 -45 بين
  سال 45 -55 بين

  سال 55 از بيش

92  
94  
57  
19  

35  
9/35  
8/21  
3/7  

  100  262  جمع

  تحصيالت  3

  كارشناسي
  ارشد كارشناسي
  دكترا

170  
90  
2  

8/64  
4/34  
7/0  

  100  262  جمع

  تحصيلي رشته  4

  حسابداري
  مديريت
  اقتصاد
  ساير

207  
38  
11  
6  

79  
5/14  
2/4  
3/2  

  100  262  جمع

  ايحرفه كارتجربة  5

  سال5 -10 بين
  سال 10 -15 بين
  سال 15 -20 بين
  سال 20 -25 بين

  سال 25 از بيش

83  
40  
62  
48  
29  

7/31  
3/15  
7/23  
3/18  

11  
  100  262  جمع

  

  ها هنتايج آزمون فرضي

، نشان 4ها، مندرج در جدول شمارة  هاي عمومي آزمودني العات مربوط به ويژگياط
% 65سال و  35تا  25ي ها در بازة سن آزمودني% 35ن، سن آنان مرد و مابقي ز% 3/86دهد كه  مي

ها داراي مدرك كارشناسي و به ترتيب، آزمودني% 9/64سال سن،  35آنان داراي بيش از 
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% 79ارشد و دكتري، رشتة تحصيلي آنان داراي مدرك كارشناسي% 7/0و % 4/34
اين نتايج . سابقة كار داشتند 10آنان بيش از % 3/68شوندگان حسابداري و در نهايت،  پرسش

  . ه استنام صي پرسشهاي تخصبراي پاسخ دادن به گزارهها دهندة كفايت آزمودنينشان
نامه، مندرج در جدول  هاي خبري پرسش تجزيه و تحليل آمار توصيفي مربوط به گزاره

هاي پژوهش، به عدد از گزاره 8و  31دهدكه ميانة به دست آمده براي  ، نشان مي5شمارة 
 4و  3هاي پژوهش، به ترتيب، عدد از گزاره 15و  24و نماي به دست آمده براي  4و  3ترتيب، 

دهد كه  هاي پژوهش نشان ميعي توزيع فراواني پاسخ به گزارهافزون براين، درصد تجم. است
گزاره، گزينة كامالً موافق و موافق را انتخاب  39گزاره از مجموع  25ها براي آزمودني

هاي مربوط به فرضيه 6همچنين، مقادير انحراف معيار مندرج در جدول شمارة . اند كرده
هاي پژوهش بسيار به هم نزديك ها به فرضيههاي آزمودنيدهد كه پاسخشان ميپژوهش، ن

  .است و به ميزان كمي از ميانگين فاصله دارد
  

  نامههاي خبري پرسشآمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 

  هاهاي خبري فرضيهگزاره

  )درصد(توزيع فراواني   هاآماره

  نما  ميانه  ميانگين 
انحراف 

  معيار

موافق و 
كامالً 
  موافق

نظري 
  ندارم

مخالف 
و كامالً 
  مخالف

 و تجاري هايپيشرفت وجود با. 1
 هايروش امروز، دنياي اقتصادي

 ديگر حسابرسي انجام سنّتي
  .نيست امروز نيازهاي جوابگوي

  

78/3  3  3  548/0  7/62 2/23  1/14  

       

 فنĤوري دستاوردهاي پذيرش. 2
 در كارآيي افزايش باعث العاتاط

  .شودمي حسابرسي
  

51/3  4  4  723/0  7/54  9/28  4/16  

 فنĤوري دستاوردهاي پذيرش. 3
اثربخشي  افزايش باعث العاتاط
  .شودمي حسابرسي در
  

33/3  3  3  675/0  3/76  3/15  4/8  
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  ادامه -نامههاي خبري پرسشآمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 
 فنĤوري دستاوردهاي پذيرش. 4
 كار انجام زمان تواندمي العاتاط

  .دهد كاهش را حسابرسي
  

43/3  4  3  725/0  7/74  6/21  7/3  

 فنĤوري دستاوردهاي پذيرش. 5
ت كيفي تواندمي  العاتاط

  .دهد افزايش را حسابرسي
  

75/3  3  4  854/0  1/72  20  9/7  

 در كار انجام كيفيت من، براي. 6
  .دارد قرار اولويت

  
44/3  3  3  78/0  7/63  5/19  8/16  

 در تكيفي به دستيابي براي من. 7
-  سرمايه انجام به حاضر كار، انجام

 زمينة در هنگفت هاي گذاري
  .هستم اطّالعات فنĤوري

  

43/3  4  3  743/0  4/47  6/22  30  

 جستجوي در همواره من. 8
 افزايش منظور به نوين هاي روش

 هايروش با ارتباط در كارآيي
  .حسابرسي هستم

  

12/3  3  4  843/0  1/51  3/35  6/13  

روش جستجوي در همواره من. 9
 افزايش منظور به نوين هاي 

 هايروش با ارتباط در اثربخشي
  .هستم حسابرسي

  

54/3  3  3  871/0  2/55  5/30  3/14  

 امرسيده باور اين به خود من،. 10

 روزافزون هايپيشرفت وجود با كه
 و هاروش از استفاده تجارت، دنياي

 الزم عنصر نوين دستاوردهاي
 رقابتي دنياي در تموفقي جهت
  .هست امروز

44/3  3  3  23/1  2/64  8/25  10  
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  ادامه -نامههاي خبري پرسشآمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 
 زمينة در مديران ديدگاه. 11

فنĤوري  دستاوردهاي از استفاده
 ساير تمايل بر تواند نمي اطّالعات

 زمينة در حسابرسي گروه اعضاي
 تأثيرگذار دستاوردها اين از استفاده

  .باشد

89/3  3  3  756/0  1/53  3/35  6/11  

 از دادن اطمينان با توانممي من. 12
 براي كافي پول كه موضوع اين

 فنĤوري هايپروژه تكميل و ايجاد
 بر است، دسترس در اطّالعات

 در خود گروه اعضاي تمايل
 تأثيرگذار هافنĤوري اين از استفاده

  .باشم
  

23/3  3  4  821/0  2/75  4/18  4/6  

 از دادن اطمينان با توانممي من. 13
 براي كافي زمان كه موضوع اين

 فنĤوري هايپروژه تكميل و ايجاد
 بر است، دسترس در اطّالعات

 در خود گروه اعضاي تمايل
 تأثيرگذار هافنĤوري اين از استفاده

  .باشم
  

55/3  3  3  453/0  2/75  4/18  4/6  

 از دادن اطمينان با توانممي من. 14
 كافي انساني منابع كه موضوع اين

 هايپروژه تكميل و ايجاد براي
 است، دسترس در اطالعات فنĤوري

 خود در گروه اعضاي تمايل بر
 تأثيرگذار هافنĤوري اين از استفاده

  .باشم
  

11/3  4  3  534/0  6/50  6/31  8/17  

 استفاده مورد در مديران تمايل. 15
 اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي از

 اعضاي ساير تمايل بر تواند نمي
 از استفاده زمينة در حسابرسي گروه

  .باشد تأثيرگذار دستاوردها اين

34/3  3  3  786/0  5/69  5/19  11  
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  ادامه -نامهخبري پرسشهاي آمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 
 بر مديران، پذيريريسك. 16

-سرمايه انجام براي آنان تمايل

 اطّالعات فنĤوري زمينة در گذاري
  .است تأثيرگذار

  

44/3  3  4  456/0  7/53  2/33  1/13  

 فنĤوري زمينة در گذاريسرمايه. 17
 بااليي ريسك تحمل با اطّالعات

  .است همراه
  

17/3  3  3  878/0  5/50  7/34  8/14  

 به حاضر پذيرريسك مديران. 18
 اجراي روش در تغييرات پذيرش

  .هستند كار
  

19/3  4  4  656/0  8/45  7/34  5/19  

 مديران پذيريريسك درجة. 19
 از آنان استفادة بر تواندنمي

 اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي
  .باشد تأثيرگذار

  

45/3  3  3  687/0  7/54  4/31  9/13  

 در تغييرات پذيرريسك مديران. 20
-مي ترسريع را كار اجراي روش

  .پذيرند
  

89/3  3  4  345/1  1/42  4/38  5/19  

 از استفاده زياد هزينة. 21
-مي اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي

 راه در مانع يك عنوان به تواند
  .باشد زمينه اين در گذاريسرمايه

  

45/3  3  4  298/0  8/54  2/25  20  

-سرمايه انجام جهت الزم هزينة. 22

 فنĤوري هايپروژه در گذاري
 تصميم اتّخاذ بر تواندنمي اطّالعات

 اين به كارگيري خصوص در
  .باشد تاثيرگذار هافنĤوري

  

56/3  3  3  498/0  4/18  4/36  2/45  

 كارهاي در گفت توانمي. 23
 اي،بودجه فشار بدون حسابرسي

 از استفاده به بيشتري تمايل مديران
  .دارند اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي

78/3  3  4  657/0  1/61  2/24  7/14  
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  ادامه -نامههاي خبري پرسشآمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 
 به تمايل اي،بودجه فشار كاهش. 24

 فنĤوري دستاوردهاي از استفاده
  .دهدمي افزايش را اّطالعات

  

75/3  3  4  678/0  5/59  6/22  9/17  

 ريسك اي،بودجه فشار كاهش. 25
 فنĤوري هايپروژه در گذاريسرمايه

  .دهد مي كاهش را اّطالعات
  

44/3  3  3  613/0  4/46  3/37  3/16  

 فشار كاهش با گفت توانمي. 26
 اجراي در احتمال موفقيت اي،بودجه
- مي بيشتر اّطالعات فنĤوري هايپروژه
  .شود

  

52/3  4  3  345/0  3/46  7/34  19  

 فشار كاهش با گفت توانمي. 27
 گريزريسك مديران حتي اي،بودجه

- پروژه در گذاريسرمايه به حاضر نيز

  .هستند اطّالعات فنĤوري هاي
  

91/3  3  3  956/0  8/44  5/29  7/25  

 دستاوردهاي از استفاده سودمندي. 28
 كار، انجام براي اّطالعات فنĤوري
 استفاده به مديران بيشتر تمايل موجب

  .شودمي دستاوردها اين از
  

38/3  3  4  298/0  5/39  5/30  30  

- سرمايه نتايج بودن مشاهده قابل. 29

 فنĤوري هايپروژه در گذاري
 كوتاه، زماني بازة يك در اّطالعات

 استفاده به مديران بيشتر تمايل موجب
  .شودمي دستاوردها اين از
  

56/3  3  3  456/0  9/56  2/34  9/8  

 از استفاده مثبت نتايج هرچه. 30
 در اّطالعات فنĤوري دستاوردهاي

 باشد، مشاهده قابل بيشتر اول هاي سال
 دستاوردها اين از استفاده به تمايل

  .يابد مي افزايش
  

34/3  3  4  459/0  5/40  2/43  3/16  

 دستاوردهاي از استفاده سودمندي. 31
 تمايل بر تواندنمي اطّالعات فنĤوري
 دستاوردها اين از استفاده در مديران

  .باشد تأثيرگذار

9/3  3  3  678/0  1/43  4/48  5/8  
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  ادامه -نامههاي خبري پرسشآمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 
 كارآيي به كارگيري هرچه. 32

 فنĤوري تمايل باشد، اثرگذارتر
 به مديران افزايش در اطّالعات

 افزايش دستاوردها اين از استفاده
  .يابدمي
  

12/3  3  4  678/0  9/46  9/22  2/30  

 فنĤوري به كارگيري هرچه. 33
 اثربخشي افزايش در اطّالعات

 به مديران تمايل باشد، اثرگذارتر
 افزايش دستاوردها اين از استفاده

  .يابدمي
  

55/3  3  3  345/0  6/49  8/35  6/14  

 از استفاده در مديران هرچه. 34
 اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي

 كنند، بيشتري راحتي احساس
 اين از استفاده به آنان تمايل

  .يابد مي افزايش دستاوردها
  

52/3  3  3  89/1  7/54  1/32  2/13  

 به كارگيري هرچه. 35
 نياز اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي

 داشته دانش از باالتري سطح به
 از استفاده به مديران تمايل باشد،

  .يابدمي كاهش آن
  

39/3  3  4  387/0  1/53  1/32  8/14  

 دستاوردهاي پيچيدگي ميزان. 36
 بر تواندنمي اطّالعات فنĤوري

 اين از استفاده به مديران تمايل
  .باشد تأثيرگذار هافنĤوري

  

50/3  4  3  285/0  5/45  7/32  8/21  

 به كارگيري هرچه. 37
 نياز اطّالعات فنĤوري دستاوردهاي

 داشته دانش از باالتري سطح به
 از استفاده به مديران تمايل باشد،

  .يابدمي كاهش آن
  

28/3  4  3  678/0  3/55  31  7/13  
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  ادامه -نامههاي خبري پرسشآمار توصيفي و توزيع فراواني گزاره. 5جدول شمارة 
 از دستاوردهايي به كارگيري. 38

 تغيير نيازمند كه اطّالعات فنĤوري
 اجراي سّنتي هاي روش در عمده

 كمتر تمايل بوده و موجب كار
  دستاوردها اين از استفاده به مديران

  .شود مي
  

49/2  3  4  45/1  4/40  4/40  2/19  

- به كارگيري دستاورد هرچه. 39
 پيچيدگي از اطّالعات فنĤوري هاي

 به تمايل باشد، برخوردار كمتري
  .يابدمي افزايش آن از استفاده

27/3  3  3  235/0  1/53  3/34  6/12  

  

وردار بودند، براي آزمون شش فرضية ها از توزيع نرمال برخة دادهبا توجه به اين كه كلي

حاكي  7نتايج آماري مندرج در جدول شمارة . اي استفاده شده است نمونهتك tل، از آزمون او

بين تمايل % 95يعني در سطح اطمينان . هاي اول تا ششم پژوهش است از پذيرفته شدن فرضيه

نĤوري اّطالعات و افزايش كارآيي و اثربخشي، حسابرسان در استفاده از دستاوردهاي ف

اي به وسيلة آنان،  تمايالت مديران ارشد، ترجيحات ريسك حسابرسان، پذيرش فشار بودجه

العات و سودمندي استفاده از اين دستاوردها، رابطة استفاده از دستاوردهاي فنĤوري اطسهولت 

  .معنادار وجود دارد
  هاهفرضيهاي توصيفي آماره. 6جدول شمارة 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  هفرضي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  هفرضي

  65/0  72/3  262  چهارم  47/0  48/4  262  اول

  65/0  72/3  262  پنجم  46/0  88/3  262  دوم

  49/0  77/3  262  ششم  54/0  71/3  262  سوم
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  اول تا ششم هاي فرضيه اينمونهيك t آزمون نتايج .7جدول شمارة 

 نتيجه

    3=  آزمون مورد ارزش
% 95 اطمينان فاصله

  تفاضل ميانگين تفاضل براي
 ميانگين

 سطح
 معناداري

 درجة
 t  آمارة  آزادي

  
 كران  فرضيه

 پايين كران  باال

پذيرش 
 هفرضي

53/1 42/1 48/1 0001/0 261 78/50  

بين تمايل حسابرسان مستقل در . 1
استفاده از دستاوردهاي فنĤوري 
اّطالعات و افزايش كارآيي و 

  .اثربخشي، رابطه وجود دارد
  

پذيرش 
 هفرضي

93/0  82/0  88/0  0001/0  261  31/30 

بين تمايل حسابرسان مستقل در . 2
استفاده از دستاوردهاي فنĤوري 
اّطالعات و آگاهي آنان از 
تمايالت مديران خود در زمينة 
استفاده از اين دستاوردها رابطه 

  .وجود دارد
  

پذيرش 
 هفرضي

77/0  64/0  71/0  0001/0  261  17/21  

بين تمايل حسابرسان مستقل در . 3
استفاده از دستاوردهاي فنĤوري 
اّطالعات و ترجيحات ريسك آنان 

  .رابطه وجود دارد
  

پذيرش 
 هفرضي

79/0  64/0  72/0  0001/0  261  06/18  

بين تمايل حسابرسان مستقل در . 4
استفاده از دستاوردهاي فنĤوري 

اي به العات و پذيرش بودجهاط
  .وسيلة آنان، رابطه  وجود دارد

  

پذيرش 
 فرضيه

08/1  96/0  02/1  0001/0  261  93/33  

بين تمايل حسابرسان مستقل در . 5
استفاده از دستاوردهاي فنĤوري 

العات و سودمندي استفاده از اط
  .اين دستاوردها رابطه وجود دارد

  

پذيرش 
 فرضيه

83/0  71/0  77/0  0001/0  261  43/25  
بين تمايل حسابرسان مستقل در . 7

استفاده از دستاوردهاي فنĤوري 
العات و سهولت استفاده از اين اط

  .دستاوردها، رابطه وجود دارد
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ل تا ششم هاي اوهيدمن، رتبه و درجة قوي بودن فرضيدر ادامه با استفاده از آزمون فر

 9دهد و جدول شمارة ل تا ششم را نشان ميهاي اوهميانگين فرضي 8جدول شمارة . ه شدمقايس

ل تا ششم در سطح معناداري هاي اوههاي فرضيدهد كه فرض برابري ميانگين رتبهنيز نشان مي

يعني شدت . است 05/0شود؛ زيرا احتمال معناداري آن صفر است كه كمتر از رد مي 05/0

، فرضية اول، 8با توجه به جدول شمارة . تطور معناداري متفاوت اسها بهتأثير هريك از فرضيه

ة سوم يعني ترجيحات ريسك و اثربخشي بيشترين تأثير و فرضي يعني افزايش كارآيي

ساير عوامل تأثيرگذار نيز در فاصلة بين اين دو طيف . ترين تأثير را داشته استحسابرسان كم

Ĥوري اّطالعات در رتبة دوم، قرار دارد؛ به نحوي كه سودمندي استفاده از دستاوردهاي فن

العات در رتبة استفاده از دستاوردهاي فنĤوري اطديدگاه مديران ارشد در رتبة سوم، سهولت 

  .ط حسابرسان در رتبة پنجم قرار دارداي توسچهارم و درجة پذيرش فشار بودجه
 
  آزمون فريدمن. 9جدول شمارة                                        نتايج آزمون فريدمن. 8جدول شمارة             

  ميانگين رتبه  فرضيه  ميانگين رتبه  فرضيه
  

  87    تعداد
درجة 

  آزادي
5  

  اول
34/5  

  چهارم
71/2  

  
  33/471  خي دو

مقدار 

  احتمال
000/0  

            15/4  پنجم  35/3  دوم

            3  ششم  45/2  سوم

  

اي و تحليل واريانس استفاده شده نمونهدو tآماري  آزمونة هفتم، از براي آزمون فرضي

دهد كه ، نشان مي10هاي مزبور، مندرج در جدول شمارة خالصة نتايج حاصل از آزمون. است

دگاه اما سن بر دي. تأثير استهاي پژوهش بيجنسيت بر ديدگاه حسابرسان در ارتباط با فرضيه

وم، سوم و چهارم تأثيرگذار و داراي اثر مثبت و معنادار هاي دهحسابرسان در ارتباط با فرضي
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ه اول در ساير موارد سبب ايجاد تفاوت معنادار جز در ارتباط با فرضيسطح تحصيالت به. است

ة پنجم در ساير اي نيز به جز در ارتباط با فرضيكار حرفهتجربة. شوددر ديدگاه حسابرسان نمي

ة تحصيلي نيز به جز در مورد فرضية رشت. مثبت و معنادار داردموارد، بر ديدگاه حسابرسان اثر 

هاي پژوهش هدگاه حسابرسان در ارتباط با فرضيهاي پژوهش بر ديهچهارم، در مورد ساير فرضي

  .داراي تأثير مثبت و معنادار است
  نتايج آزمون فرضية هفتم. 10جدول شمارة 

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  لاو  فرضيه  

  جنسيت
  

  t  608/0  489/0  514/0  89/1  026/0  58/1آمارة 
  12/0  979/0  058/0  608/0  626/0  544/0  سطح معناداري

  هرد فرضي  نتيجه
پذيرش 

  هفرضي
  هرد فرضي  هرد فرضي  هرد فرضي  هرد فرضي

  سن

  F  94/1  23/3  32/3  61/4  05/1  03/1آمارة 
  380/0  371/0  004/0  020/0  023/0  123/0  سطح معناداري

  هرد فرضي  نتيجه
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
  هرد فرضي  هرد فرضي

  
سطح 

  تحصيالت

  F  9/5  92/0  81/1  07/2  96/2  62/0آمارة 
  54/0  053/0  13/0  16/0  39/0  003/0  سطح معناداري

  نتيجه
پذيرش 
  فرضيه

  هرد فرضي  رد فرضيه  هرد فرضي  هرد فرضي  هرد فرضي

تجربة كار 
  ايحرفه

  F  2/9  56/5  2/6  24/4  85/0  49/13آمارة 
  0001/0  496/0  002/0  0001/0  0001/0  0001/0  سطح معناداري

  نتيجه
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
  هرد فرضي

پذيرش 
  هفرضي

رشتة 
  تحصيلي

  F  75/10  41/6  16/6  99/1  28/4  40/4آمارة 

  005/0  006/0  116/0  0001/0  0001/0  0001/0  سطح معناداري

  نتيجه
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
پذيرش 

  هفرضي
  هرد فرضي

پذيرش 
  هفرضي

پذيرش 
  هفرضي
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  گيريبحث و نتيجه

صفر و تأييد فرض مقابل حاكي از رد فرض % 95ها در سطح اطمينان  هفرضينتايج آزمون 

 ، حسابداران%95احتمال يعني نتايج حاكي از آن است كه با . ل تا ششم بودهاي اوهبراي فرضي

العات استفاده از دستاوردهاي فنĤوري اطعضو جامعة حسابداران رسمي ايران، معتقدند كه 

شود و اين بر تمايل حسابرسان در استفاده از باعث افزايش كارآيي و اثربخشي در حسابرسي مي

ارشد در  مديرانهمچنين، آنان معتقدند كه آگاهي از ديدگاه . ثيرگذار استأاين دستاوردها ت

زمينة استفاده از دستاوردهاي فنĤوري اّطالعات، ترجيحات ريسك حسابرسان، پذيرش فشار 

اي به وسيلة آنان، سودمندي استفاده  از اين دستاوردها و سهولت استفاده از آن ها نيز از  بودجه

. العات استاطاستفاده از دستاوردهاي فنĤوري جملة عوامل تاثيرگذار بر تمايل حسابرسان در 

استفاده از دستاوردهاي فنĤوري ر، سودمندي و سهولت اين پژوهش از نظر دو متغينتايج 

  .همسو است) 2009(و كيم و همكاران ) 1383(العات، با نتايج پژوهش محقر و شيرمحمدي اط

، جنسيت سبب %95دهد كه در سطح اطمينان رهاي فردي نيز نشان ميبررسي تأثير متغي

جا رسد از آنبه نظر مي. ل تا ششم تأثيري نداردهاي اوشود و بر فرضيهوت معنادار نميايجاد تفا

ند داراي تأثير توات نميدهند، جنسيها را تشكيل ميدرصد از آزمودني 7/13كه زنان تنها 

هاي دوم، سوم و چهارم تأثيرگذار سن در ارتباط با فرضيه. هاي پژوهش باشدهمعناداري بر فرضي

شايد بتوان دليل اين امر را در افزايش تجربة كار . شودت و سبب ايجاد تفاوت معنادار مياس

شايد بتوان علت ديگر آن را رابطة مستقيم ميان . جو كردو اي در نتيجة افزايش سن جستحرفه

توانند با دنياي مجازي هرچه سن افراد كمتر باشد، بهتر مي. ترس از دنياي مجازي و سن دانست

. هاي پژوهش تأثير نداردهجز بر فرضية اول بر ساير فرضي سطح تحصيالت به. عامل برقرار كنندت

هاي ها نسبت به فرضيهتواند تفاوتي در ديدگاه آزمودنيهمچنين، سطوح تحصيلي مختلف نمي

هاي پژوهش هاي، به استثناي فرضية پنجم بر ساير فرضيكار حرفهتجربة. پژوهش ايجاد كند

رشتة تحصيلي نيز، به استثناي فشار . شودذار است و سبب ايجاد تفاوت معنادار ميتأثيرگ
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شود و ، در ارتباط با ساير عوامل سبب ايجاد تفاوت معنادار مي)ة چهارمفرضي(اي بودجه

ل يعني دهد كه فرضية اودر ادامه، نتايج حاصل از آزمون فريدمن نشان مي. تأثيرگذار است

ة سوم يعني ترجيحات ريسك حسابرسان ي  بيشترين تأثير و فرضيربخشافزايش كارآيي و اث

رهاي فردي، نتايج پژوهش حاضر بنابراين، در مورد تأثير متغي. تترين تأثير را داشته اس كم

  . است) 2010(مطابق با نتايج پژوهش عبدالمحمدي 

دهاي فنĤوري از دستاور ه به نتايج اين پژوهش مبني بر تأثيرگذار بودن استفادهبا توج

 اقدامات الزم در شود مي پيشنهاد العات در افزايش كارآيي و اثربخشي در حسابرسي،اط

 استفاده كردناجباري و تعميم منظور به  مربوط، هاي زيرساخت و امكانات ساختن فراهم راستاي

ة به تأييد فرضي ههمچنين، با توج .آيد عمل سات حسابرسي بهبه وسيلة موس دستاوردها اين از

 هاي ت از پروژهي مديريالزم به منظور حمايت جد كردن بسترهايسازي و فراهمدوم، فرهنگ

پيشنهاد  فرافكني از جلوگيري و جمعي توافق جلب به منظور آن، تموفقي و العاتاط فنĤوري

بر تمايل  اي بودجه فشار لتحم و پذيري ريسك ه به تأثيرگذاربودنافزون بر اين، با توج. شودمي

- تشود از ابزارهاي شخصي پيشنهاد ميالعات، اط فنĤوري دستاوردهاي از استفاده حسابرسان در

هاي سازماني مسئول به كارگيري دستاوردهاي فنĤوري شناسي و از افراد مناسب در سمت

  .اّطالعات استفاده شود

 به منظور را فنĤوري پذيرش مختلف هاي شود الگوبه پژوهشگران آينده پيشنهاد مي

پذيري نتايج  مانند مشاهده فنĤوري از استفاده و پذيرش بر تأثيرگذار عوامل ساير شناسايي

ت تغيير در ي اطالعات در سطح سازمان، قابليت استفادة فنĤوري اطالعات و ظرفيكاربرد فنĤور

در  تيموقعي و محيطي فردي، رهايتغيافزون بر اين، نقش م. سازمان بررسي و بسط دهند

رهاي ه به تأثير به سزاي اين متغيرها و ورود متغيتوجالعات، با هاي پذيرش فنĤوري اط الگو

  .هاي جديد را بررسي كنندهاي موجود يا ارائة الگوها، به منظور ارتقاي الگومزبور در اين الگو
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  ها يادداشت
2. Elliot                                    1. Banker  

4. Lacob 3. Mihalcescu  

6. Theory of Reseaech Action 5. Venktash  

8. Theory of Planned Behaviour 7. Technology Acceptance Model 

10. Fishbein 9. Ajzen 

12. Davis  11. Al-ghahtani 
14. Adams 13. Thomson  

16. Szajna  15. Straub 

18. Perceived Ease-of-Use 17. Perceived Usefulness 

 19. Legris 

20. Decomposed Theory of Planned Behavior 

21. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

23. Effort Expectancy 22. Performance Expectancy 

25. Facilation Condition 24. Social Influence 

27. Kim 26. Janvrine 
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  منابع و مĤخذ

 بر العاتاط فنĤوري تأثير بررسي). 1385( آقاييحسن كامران و شعبان؛ الهي، حسين؛ اعتمادي، -
  .3-24: 43 ،حسابرسي و حسابداري هايبررسي فصلنامه .حسابداري اّطالعات كيفي هايويژگي

ت رفتارهاي كاهندة كيفيبررسي ). 1390(زاده صالحي، مهدي؛ كاظمي، جواد و مهرداد ذولفعليعرب -
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