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چکـیده
تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و سیستمهای فناوری اطالعات به دلیل مشارکت نوآورانه آن در تصمیمگیری و توسعه
استراتژیک در سراسر حوزههای حسابداری و حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ،این مطالعه مکانیسم پذیرش
تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و فناوری اطالعات در سیستم اطالعاتی حسابداری را برای بازرسی عناصر مرتبط با قصد
رفتاری با استفاده از مدل پذیرش فناوری و الگوی مناسب تکلیف-فناوری بررسی کرد .با استفاده از یک پرسشنامه
نظرسنجی 330 ،پاسخ معتبر در  AMOS v21برای آزمون فرضیهها تجزیهوتحلیل گردید .نتایج تحقیق بیان میکند که
اعتبار مدل پذیرش فناوری همراه با تناسب تکلیف-فناوری به افزایش نیات رفتاری برای استفاده از سیستم تجزیهوتحلیل
دادههای بزرگ و سیستم فناوری اطالعات در سیستم اطالعاتی حسابداری در شهرداریها کمک میکند و در نهایت به
استفاده واقعی منجر میشود .در این میان ،اعتماد و امنیت سیستم اطالعاتی نیز بر قصد رفتاری استفاده از آن تأثیر مثبت
داشت .مقاومت کارکنان در برابر تغییر عامل کلیدی شکست سیستم نوآورانه در سازمانها است و در این مطالعه ثابت شده
است که رابطه بین قصد استفاده و استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و فناوری اطالعات در سیستم اطالعاتی
حسابداری را تعدیل میکند .نتایج ما میتواند توسط سازمانهای شهرداری ،سازمانهای حسابداری و حسابرسی برای
توسعه درک اجرای تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و ارتقای توانمندسازی روانشناختی کارکنان برای پذیرش این سیستم
نوآورانه اجرا شود.

واژگـان کلـیدی :تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ ،فناوری اطالعات ،مدل پذیرش فناوری ،تناسب وظیفه-فناوری،
سیستم اطالعاتی حسابداری ،کیفیت حسابرسی
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رایانه و مشتقات آن در دامنه وسیعی از حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد و باعث بهبود عملکرد سازمان ها در این حوزه ها
می شود .از این رو ،موارد استعمال آن در سازمان بطور چشم گیری افزایش یافته است و استفاده از آن در سازمان ها متداول
گردیده است .بطور کلی سازمان ها از فناوری اطالعات افزایش کارآمدی و بهبود کیفیت استفاده می کنند (مرادی و همکاران،
)1281؛ بنابراین به نظر می رسد یکی از عواملی که بر متغیرهای حسابرسی از جمله کیفیت حسبرسی اثرگذار است ،فناوری
اطالعات باشد .در حقیقت ،قابلیت فناوری اطالعات برای هر سازمان به منظور درک ارزش کسب وکار و همچنین مزیت رقابتی
پایدار بسیار حائز اهمیت است (لو و رامامورتی 1.)3215 ،سازمان هایی که قابلیت های پیشرفته فن آوری اطالعات را انتخاب،
میکنند ،به بهترین شکل از استراتژی خود برای هزینه های بالقوه فناوری اطالعات پشتیبانی می کنند .پس حسابرسان با انتخاب
این اولویت های فناوری اطالعات ،می توانند تکنولوژی های جدیدی را در سازمان های خود پیاده کنند و حق الزحمه بیشتری را
دریافت نمایند (هوفمن و همکاران 3.)3218 ،در نتیجه کیفیت حسابرسی در صورت های مالی افزایش می یابد .عالوه بر این ،برخی
از مطالعات نشان می دهد ،حسابرسانی که دارای تخصص در فناوری اطالعات هستند ،ریسک ارزیابی فناوری اطالعات بیشتری را
در مقایسه با حسابرسانی که این تجربه ندارند ،تقبل می کنند (برازل و آگوگلیا 2.)3222 ،در برخی مواقع ممکن است با افزایش
قابلیت های پیشرفته فناوری اطالعات و پیچیدگی محیط فناوری ،نیاز به حسابرسی افزایش یابد .به عنوان مثال ،چالش هایی
همچون انتخاب نرم افزار مناسب ،تطابق الزامات با توانایی های فناوری اطالعات ،موفقیت در تغییر ساختار سازمانی و رفتار
کارکنان به منظور استفاده از سیستم اطالعاتی ،پیچیدگی حسابرسی را افزایش خواهد داد و سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی
خواهد گردید( .آکسلین و همکاران3212 ،؛ هومن و همکاران.)3218 ،
یکی از این سازمان ها ،شهرداریها هستند .در حقیقت ،استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه روان سازی امور
شهرداریها یکی از موضوعات مهم و کاربردی در مدیریت شهری به ویژه در کالن شهرها می باشد .با توجه به تجارب موفقیت
آمیزی که در زمینه استفاده از این فناوری در نقاط مختلف جهان موجود است و همچنین با توجه به رویکرد سال های اخیر در
ایران جهت استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در خدمات شهرداری در این مقاله سعی شده است به شناسایی و ارزیابی عوامل
موثر بر پذیرش و کاربرد این فناوری اطالعات شهری پرداخته و همچنین راهکارهایی در زمینه تقویت کیفیت حسابرسی مذکور
ارائه شود.سطح استفاده از فناوری اطالعات رابطه نزدیکی با پذیرش آن دارد .بطور مثال ،اگرچه برنامه های رایانه ای برای کاربر
آسان است اما هنوز تعداد زیادی از افراد در پذیرش فناوری اطالعات مشکل دارند .پذیرش فناوری اطالعات برای سازمان هایی که
می خواهند از منافع ذکر شده در قبال استفاده از آن بهره مند شوند ،بسیار حیاتی است .مقاومت در برابر استفاده از فناوری اطالعات
یک عامل بالقوه خطرناکی برای از بین رفتن سرمایه گذاری سازمان ها در این حوزه است (مرادی و همکاران .)1213 ،لذا شناسایی
و فهم عواملی که بر پذیرش فناوری اطالعات در سازمان ها از جمله سازمان شهرداری تاثیرگذار می باشد ،بسیار مهم است .زمانی
که فاکتورهای موثر بر پذیرش شناخته شوند ،سازمان ها می توانند مناسب ترین برنامه ها را برای افزایش استفاده از فناوری
اطالعات و بهبود عملکرد و بهره وری خود انتخاب کنند .بطور کلی این مطالعه به تبیین عومل موثر بر پذیرش فناوری در سازمان
شهرداری با در نظر گرفتن بهبود کیفیت حسابرسی در این سازمان می پردازد.

 -2مبانی و پیشینه پژوهش
حسابرسی به عنوان یک حرفه ،یک تخصص و یک رشته ،عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از ی کصد سال می
رسد؛ اما ه مزمان با تحوالت شتاب آمیز یک صد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و
بهعنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است .فرایند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات،
مدیریت و سیست مهای اطالعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود .تغییرات وسیع در تکنولوژی اطالعات که به گسترش
فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطالعات مالی انجامید ،حسابداری را متحول و تغییرات و تحوالت سریع حسابرسی را
الزامی کرده است .عالوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی ،قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و
حسابرسی ،حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است (مرشدی پور و همکاران)1216 ،؛ بنابراین حسابرسی در
شهرداری ،ارزیابی مستقلی نسبت به عملیات واحدهای مختلف سازمانی شهرداری به منظور بررسی کفایت و اثربخشی سیستم
کنترلهای داخلی و نیز سنجش کارآمدی استفاده از منابع و گزارش نتایج حاصله به مدیریت ارشد برای بهره برداری در جریان اداره
بهینه امور اعمال خواهد نمود (جمشیدی نوید و نادری .)1216 ،از این رو ،امروزه حسابرسی در حین انجام حسابرسی به تکنولوژی و
فناوری اطالعات تکیه می کند؛ بنابراین سازمان ها با استفاده از فناوری اطالعات برای بهینه سازی اسناد خود ،درک سیستم های
مشتری فرایندهای خود را با فرآیندهای کسب و کار سازگارتر می کنند (دولینگ و لیچ.)3210 ،
1 - Lu & Ramamurthy
2 - Hoffman et al
3 - Brazel and Agoglia
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یعقوبی و همکاران ( )1211در پژوهشی تأثیر فناوری اطالعات بر قیمت گذاری حسابرسی در شهرداری شیراز مورد بررسی
قرار دادند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری اطالعات تأثیر معناداری بر قیمت گذاری حسابرسی دارد؛ یعنی هر چه
فناوری اطالعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد ،حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد.
رهنمای رودپشتی و همایونی راد ( )1216در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و
حسابداری مالی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حرکت روبه جلوی عناصر حسابداری مالی ،اغلب با
حسابداری مدیریت در هم تنیده هستند و بالعکس و به نظر می رسد همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی جلوتر از دامنه رفتاری و
سازمانی است .در بیشتر مشاهدات ،فناوری اطالعات نقش مهم و یا حتی در برخی موارد نقش تعیین کننده در فرایند همگرایی ایفا
می کند .عظیمی آملی و رضایی ( )1216نقش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل ونقل شهری
(نمونه موردی :منطقه  13تهران) پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که منطقه  13شهرداری تهران به لحاظ بهره
مندی ساکنین آن از فناوری های اطالعات و ارتباطات و سیستم حمل ونقل شهری از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد .
همچنین اکثریت شهروندان مورد مطالعه این منطقه براین باور بوده اند که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در این منطقه
موجب بهبود و ارتقاء مدیریت حمل ونقل شهری ،ارتقای ظرفیت جاده ها و بزرگراه ها ،جلوگیری از هدر رفت انرژی ،زمان ،هزینه و
غیره شده است.
سپاسی و همکاران ( )1216در پژوهشی ،عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات از دیدگاه حسابرسان داخلی را مورد بررسی
قرار دادند .هدف پژوهش حاضر ،تبیین مکانیزم اثرگذاری عوامل سازمانی ،اجتماعی ،فناوری ،ادراکی و میزان استفاده از فناوری
اطالعات حسابرسی داخلی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات در میان حسابرسان داخلی می باشد .اطالعات جمع
آوری شده از جامعه حسابرسان داخلی بوسیله  13پرسشنامه از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تحللی
سلسله مراتبی جهت رتبه بندی عوامل ،مورد آزمون واقع شدند که نتایج آزمون دو جمله ای (نسبت) فرضیه ها مشخص کرد تمامی
عوامل مورد بررسی ،بر پذیرش فناوری اطالعات در میان حسابرسان داخلی موثر هستند ،بطوریکه عوامل فناوری مهمترین عامل
تاثیرگذار در میان سایر عوامل می باشد .با دقت بیشتر به عوامل فناوری از جمله مهم بودن ،مرتبط بودن و نتایج استفاده از فناوری
اطالعات و همچنین کیفیت و کمیت ستانده های مورد استفاده ،می توان پذیرش فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی را
درمیان حسابرسان داخلی افزایش داد .به این دلیل که اگر حسابرسان داخلی با استفاده از فناوری اطالعات پیشرفته راحت نباشند،
با احتمال بسیار کمتری از آن فناوری استفاده می کنند ،حتی وقتی که آن فناوری به نفع سازمان باشد.
محترمی و همکاران ( )1213در پژوهشی ،عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های اطالعاتی در سازمان ها را مورد بررسی قرار
دادند .در این مقاله ،به عنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی در زمینه انتشار فناوری اطالعات ،مجموعه عوامل مؤثر بر پذیرش و
انتشار فناوری های اطالعاتی در بنگاه های اقتصادی کشور براساس مدل سه بخشی محیط ،بنگاه ،فناوری بررسی و فرضیه های
مربوط به آن براساس مطالعه بیش از  80بنگاه اقتصادی و خدماتی کشور در بازه زمانی سال های  81الی  11مورد آزمون قرار
گرفته است .همچنین ،از یک مطالعه موردی نیز برای راستی آزمایی نتایج پژوهش استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که عواملی
چون ادراک مدیران از منافع و چالش های فناوری اطالعات ،اندازه سازمان ،ثبات مدیریت ،آمادگی تأمین کنندگان سازمان ،تأثیر
مثبتی بر میل به پذیرش فناوری اطالعات در سازمان های ذی ربط دارد .ولی بر اساس شواهد به دست آمده رابطه میان شدت
رقابت در صنعت با میل به پذیرش فناوری اطالعات در این سازمان ها معنی دار نیست .در نهایت ،نتایج در قالب مالحظات
سیاستی جهت توسعه کاربرد و انتشار فناوری اطالعات در سازمان های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مرادی و همکاران ( )1281در پژوهشی ،عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات از سوی نیروهای پلیس را مورد بررسی قرار
دادند .این مقاله سعی دارد عواملی را که بر پذیرش فناوری از سوی کاربران و به خصوص نیروهای پلیس تاثیر گذار است مورد
بررسی قرار دهد .جهت این بررسی چهار مدل کنش موجه ،رفتار برنامه ریزی شده ،تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده و
مدل پذیرش فناوری مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که سودمندی درک شده ،هنجارهای ذهنی ،سهولت
استفاده درک شده ،تجربیات قبلی و خودکارآمدی از عواملی هستند که بر پذیرش فناوری اطالعات از سوی نیروهای پلیس تاثیر
گذار است .هوفمن و همکاران ( )3218در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات مشتری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که شرکت های با توانمند یهای فناوری اطالعات بر سطوح باالتری از هزینه
ها حسابرسی اثر می گذارد .عالوه بر این ،افزایش حجم مشتری ،هزینه های حسابرسی باقابلیت های پیشرفته فناوری اطالعات را
افزایش می دهد.
1
شهباز و همکاران ( )3211در تحقیقی نشان دادند که اعتبار مدل پذیرش فناوری همراه با تناسب کار-فناوری به تقویت نیت
رفتاری برای استفاده از سیستم تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ در مراقبتهای بهداشتی کمک میکند و در نهایت به استفاده واقعی
منجر می شود .در این میان ،اعتماد و امنیت سیستم اطالعاتی نیز بر قصد رفتاری استفاده از آن تأثیر مثبت داشت .مقاومت کارکنان
در برابر تغییر عامل کلیدی شکست سیستم نوآورانه در سازمانها است و در این مطالعه ثابت شده است که رابطه بین قصد استفاده
و استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ در مراقبتهای بهداشتی را تعدیل میکند .نتایج این تحقیق پژوهش می تواند در
1 -Shahbaz
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سازمانهای مراقبتهای بهداشتی برای توسعه درک اجرای تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و ارتقای توانمندسازی روانشناختی
کارکنان برای پذیرش این سیستم نوآورانه اجرا گردد .بولون و همکاران ( )3232عوامل موثر بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های
بزرگ در صنعت پوشاک را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از تاثیر مثبت عواملی چون محتوی سازمانی و محیطی ،سهولت
استفاده درک شده ،سومندی درک شده بر روی پذیرش داده های بزرگ در صنعت پوشاک است .کردی کردستانی و مبرهن
( )1215نیز عوامل موثر بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در صنعت بانکداری را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که حریم خصوصی ،منابع سازمانی ،حمایت مدیریت ارشد ،سودمندی درک شده بیشترین اثر را در پذیرش
تجزیهوتحلیل کالن داده را دارد.

 -3چارچوب نظری و فرضیات تحقیق
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در ادامه ،بر اساس تئوریهای نظری
براساس ادبیات قبلی در مورد پذیرش یک سیستم
پذیرش تجزیهوتحلیل کالن دادهها و فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری در بخشهای
مختلف (جدول  )1مورد بررسی و فرضیههای
تحقیق برای تجزیهوتحلیل بر اساس چارچوب
تحقیق طراحی می شوند(.شکل .)1
اعتماد درک شده
اعتماد به عنوان باوری توصیف می شود که
یک شخص یا یک چیز خاص بدون دستکاری
نتایج به روشی مفید پاسخ می دهد [ .]52اعتماد
درک شده حالتی از ذهن است که در آن فرد
نسبت به اطالعات ارائه شده توسط سیستم
شکل ( :)1چارچوب نظری تحقیق
اطمینان حاصل کرده است [.]51
ا نتظارات فردی نسبت به فناوری باعث ایجاد اعتماد در استفاده از آن می شود .به طور معمول ،اعتماد در استفاده از فناوری
برای کاهش عدم اطمینان ذهن زمانی که فرد فاقد تجربه و دانش با استفاده از فناوری نوآورانه و سیستمهای اطالعاتی است،
استفاده میشود [ .]26اعتماد درک شده به ویژه در زمینه تجزیهوتحلیل داده های بزرگ مهم است ،زیرا اتخاذ یک سیستم
تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ ،یک خطر است .بسیاری از مطالعات ثابت کرده اند که اعتماد درک شده یک دلیل اساسی برای
موفقیت یا شکست پذیرش سیستم اطالعاتی است ،از جمله پذیرش پرداخت الکترونیکی [ ،]53خرید آنالین [ ،]52پذیرش ارزهای
دیجیتال [ ]50و بانکداری اینترنتی [ .]56اعتماد به تجزیهوتحلیل داده های بزرگ تنها موضوع نیست ،زیرا عدم اعتماد به
قابلیتهای فناوری برای ارائه خدمات ارزشمند بدون وقفه و از دست دادن دادهها نیز باعث کاهش مقاصد پذیرش آن میشود []55؛
بنابراین ،بر اساس ادبیات ذکر شده در باال ،ما فرض می کنیم که اعتماد درک شده نیز بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ
تأثیر می گذارد.
فرضیه  :1اعتماد درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ دارد.
امنیت درک شده
امنیت درک شده به درجه ای اشاره دارد که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص برای انتقال و ثبت اطالعات
حساس بی خطر و سالم است [ .]51 ،21امنیت درک شده از اطالعات یک نگرانی مهم برای سیستم های اطالعاتی حسابداری
است که حاوی اطالعات حساس شرکت و سازمان است [ .]21امنیت درک شده عاملی است که تفکر کاربر را در مورد مزایای یک
سیستم محدود می کند و او را متقاعد می کند که از سیستمی استفاده کند که درک منفی دارد [ .]02در ادبیات قبلی ،بسیاری از
مطالعات ارزش امنیت درک شده را برای پذیرش سیستمهای اطالعات تحلیلی مختلف توصیف کردند (به عنوان مثال ،محاسبات
ابری [ ،]52تجارت الکترونیک] ، B2C [68بازارهای آنالین [ ،]51و سیستمهای پرونده الکترونیک سالمت [ .)] ]22استفاده از
سیستم های تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در ذهن کاربران در مورد امنیت اطالعات به شکل تقلب اطالعاتی ،سوء استفاده از
اطالعات حساس و استفاده توسط بخش های مختلف غیرمرتبط وجود دارد [ .]23 ،21ادبیات قبلی در مورد تجزیهوتحلیل داده های
بزرگ و پذیرش آن به اندازه کافی بر امنیت اطالعات تأکید نکرده است [ .]22 ،23بر اساس ادبیات قبلی ،یکی از ویژگی های
کلیدی که می تواند بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی تاثیر بگذارد ،امنیت
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ابزارهای تحلیلی مورد استفاده برای تولید اطالعات مفید است .ادراک کارکنان از سطح امنیتی فناوری احتماال بر میزان پذیرش آن
تأثیر می گذارد .سازمانهایی که تواناییهای سطح باالیی برای مقابله با امنیت اطالعات دارند ،احتماال قصد استفاده از
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را دارند.
فرضیه :.3امنیت درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در سیستم
اطالعاتی حسابداری دارد.
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تناسب فناوری -وظیفه
پذیرش مؤثر یک سیستم اطالعاتی متکی بر شناسایی وظیفه ای است که از فناوری برای آن استفاده می شود و اینکه آیا
تطابق مناسب بین وظیفه و فناوری وجود دارد یا خیر .همانطور که توسط گوهیو [25] 1توضیح داده شد ،آنالیز تناسب فناوری-
وظیفه ،نیازمندی های کاربر برای سیستم اطالعاتی را بررسی می کند که در نهایت بر عملکرد فردی تأثیر می گذارد .مطالعه لین و
هوانگ [ ] 20وظیفه را به عنوان فعالیت هایی تعریف می کند که برای ایجاد خروجی های ارزشمند انجام می شود که خواسته های
انسان را برآورده می کند .فناوری به ترکیبی از فعالیتهای حمایتی مختلف برای انجام چنین وظایفی (مانند رایانه ،نرمافزار و غیره)
اشاره دارد .مطالعات قبلی بنفورد ،دامبرا و خان و همکاران  ]75 ،50[3ابعاد مختلف وظایف (به عنوان مثال ،غیر روتین ،وابستگی
متقابل ،دسترسی به داده ها ،و تجزیهوتحلیل کمی داده ها) را که به چندین جنبه فنی مرتبط است و نیازهای افراد را برآورده می
کرد ،توصیف کرد .وظیفه و فناوری هر دو تأثیر قابل توجهی بر توانایی تناسب فناوری -وظیفه برای تخمین عملکرد کاربران از
چندین دیدگاه دارند [ ]25فناوری اطالعات و سیستم نوآورانه در صورتی که نتوانند الزامات فردی را برای انجام یک کار خاص
برآورده کنند ،بی فایده خواهند بود []32؛ بنابراین ،شناخت تناسب وظیفه و فناوری یک سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزر.گ حائز
اهمیت است ،زیرا منجر به پذیرش این سیستم توسط سازمانهای مراقبتهای بهداشتی میشود.
مطالعات قبلی ،تناسب وظیفه و فناوری را در جنبههای مختلف مورد بحث قرار دادند تا تناسب وظیفه کاربر برای فناوری و
تصمیمگیری گروهی را تعیین کنند ،که منجر به پذیرش موفقیتآمیز یک سیستم اطالعاتی در مراحل مختلف سازمانی شد (یعنی
دورههای آنالین باز گسترده] ، [MOOCs] [77تجارت الکترونیکی[ ،]28پرونده الکترونیک سالمت [ ،]21سیستم های پشتیبانی
تصمیم گیری گروهی [ ،]82خدمات داده پرسرعت [ ]81و بانکداری تلفن همراه [)]32؛ بنابراین ،بر اساس ادبیات فوق ،در این
تحقیق باور بر این است که پذیرش موفقیت آمیز تجزه و تحلیل داده های بزرگ توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی به طور
قابل توجهی به تطبیق فناوری با الزامات وظیفه کاربر بستگی دارد که توسط محققان قبلی مورد مطالعه قرار نگرفته است .مطالعه
ژو و همکاران ]32[ .اندازه گیری تناسب فناوری -وظیفه را طراحی کرد که می تواند تناسب بین وظیفه و فناوری را بدون نیاز به
ارزیابی تأثیر کار و ویژگی های فناوری بر تناسب فناوری -وظیفه ارزیابی کند [.]21
فرضیه :2تناسب فناوری-وظیفه رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری دارد.
مدل پذیرش فناوری
این تحقیق از مدل پذیرش فناوری برای مشاهده پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ استفاده کرد زیرا به طور
رضایتبخشی ادراک کاربران را از سهولت استفاده و سودمندی یک سیستم جدید تعیین کرد [ .]83عوامل تعیین کننده مدل مدل
پذیرش فناوری برای تعیین ادراکات کاربر در مورد پذیرش آن بهینه هستند [ .]60مدل پذیرش فناوری توسط بسیاری از محققان
برای بررسی و مدیریت موفقیت آمیز پذیرش سیستم های جدید پذیرفته شده است [ .]80 ،82 ،62 ،60از زمان ارائهی مدل پذیرش
فناوری ،مطالعات فراوانی مدلهای تحقیقاتی مختلفی را برای پیشبینی مؤثر نگرشها و نیات رفتاری کاربر نسبت به پذیرش
فناوری معرفی کرده است .جالب توجه است که همه این مطالعات از ویژگی های تقریبا مشابهی برای ارزیابی پذیرش فناوری
استفاده کردند [ .]86بسیاری از مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که مدل پذیرش فناوری یکی از بهترین مدلها در زمینههای
مختلف است (به عنوان مثال ،پیشبینی نیات رفتاری کلی خریدار [ ،]85پذیرش پزشکی از راه دور [ ]82و پذیرش سیستم یکپارچه
شناسایی فرکانس رادیویی  (RFID) [85].ادبیات قبلی شاهد پذیرش نوآوری هایی با اجرای گسترده مدل پذیرش فناوری در
ارزیابی نیات کاربران در مورد انتشار فناوری جدید بوده است [ .]88ادبیات به طور گسترده ای از استفاده از سازه های مدل پذیرش
فناوری یعنی سودمندی درک شده ) (PUو سهولت استفاده درک شده ) (PEOUدر اندازه گیری راه حل های پذیرش برای
فناوری جدید حمایت می کند [.]12 ،81 ،21 ،30
این تحقیق پیشنهاد میکند که مدل پذیرش فناوری درک بهتری از پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ارائه میکند ،زیرا
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ یک حوزه تحقیقاتی به شدت مبتنی بر فناوری است که همچنین کاربر محور و متمرکز بر نوآوری
است [ .]32مطالعات قبلی توسط استیوز ،رحمان و شین [ ]11 ،32 ،31همچنین به این نتیجه رسیدند که سازههای مدل پذیرش
1 - Goodhue
2 - Benford, D’Ambra and Khan et al
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فناوری یعنی سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده ،پیشبینیکنندههای مهمی برای پذیرش/استفاده از تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ هستند .مطالعه دیویس [ ]83سهولت استفاده درک شده را به عنوان درجه سهولت در هنگام استفاده از یک سیستم
اطالعاتی تعریف کرد .متعاقبا سون ]60[ 1توضیح داد که سهولت در استفاده از سیستم و فناوری اطالعات به افزایش مقبولیت آن
در بین کاربران کمک می کند .استفاده از یک سیستم بدون زحمت به بهبود عملکرد فردی و سازمانی کمک می کند [.]13 ،30
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ به طور بالقوه مزایایی را برای سازمان ها ایجاد می کند ،از جمله کاهش هزینه ها ،کنترل عوامل
خطر و کمک به تصمیم گیری کارآمد .پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ به مالحظات کاربر از نظر راحتی استفاده بستگی
دارد ،که از پردازش دادههای در مقیاس بزرگ و ناهمگن استفاده میکند [ .]32با این حال ،شدت سختی و سهولت استفاده از
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
ادبیات قبلی وجود یک رابطه مستقیم معنادار بین سهولت استفاده درک شده و رفتار عمدی کاربر برای اتخاذ سیستم در زمینه
های مختلف مطالعاتی را ثابت کرده است [ .]10 ،12 ،60این رابطه همچنین توسط استیوز و همکاران ]39 ،23 ،21[ 3در هنگام
مطالعه رفتارهای عمدی کاربر در مورد پذیرش کالن داده مورد بحث قرار گرفت ،اگرچه این مطالعات کمتر بر روی این زمینه
مطالعه متمرکز بودند .به عنوان مثال ،اندازه گیری رابطه سهولت استفاده درک شده با قصد استفاده از تجزیهوتحلیل داده های
بزرگ برای سازمان های مراقبت های بهداشتی ضروری است .ایده تجزیهوتحلیل داده های بزرگ خیلی قدیمی نیست و می تواند
در مورد سهولت استفاده از آن سردرگمی زیادی در ذهن کاربر ایجاد کند ،که ممکن است باعث کاهش تمایل کاربر نسبت به
استفاده از آن در سازمان های مراقبت های بهداشتی شود؛ بنابراین می توان پیشنهاد کرد که:
فرضیه :0سهولت استفاده درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری
در سیستم اطالعاتی حسابداری دارد.
سودمندی درک شده
سودمندی درک شده را می توان اینگونه تعریف کرد که آیا یک فرد فکر می کند که عملکرد شغلی آنها با استفاده از سیستم
بهبود می یابد [ .]83 ،30سودمندی درک شده رایج ترین متغیر مورد استفاده و محرک اصلی پذیرش فناوری است [.]16 ،13
همچنین انتظار می رود سودمندی درک شده-محرک اصلی قصد استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در مراقبت های
بهداشتی در این مطالعه باشد .سودمندی درک شده یک متغیر ضروری برای مطالعات مقاصد پذیرش نوآوری از دیدگاه کاربر است
[ .]60ادبیات قبلی ،به کرار شواهدی از رابطه مثبت با قصد استفاده ارائه کرده است که با موفقیت در زمینه های مختلف [،60 ،35
 ]10از جمله حوزه داده های بزرگ [ ]62 ،32 ،31اندازه گیری شده است ،اما تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در مراقبت های
بهداشتی مورد توجه قرار نگرفته است .تا زمانی که کاربر ارزش عملی تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را در سازمان های مراقبت
های بهداشتی احساس نکند ،نمی تواند درک مثبتی از مفید بودن ایجاد کند .با توجه به اصل نظری مدل پذیرش فناوری ،این
مطالعه فرض کرد که سودمندی درک شده رابطه مثبتی با قصد رفتاری دارد.
فرضیه :6سودمندی درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری دارد.
قصد رفتاری برای استفاده
یک قصد رفتاری ،قصدی برای دستیابی به برخی رفتارهای مشخص آینده [ ]31است و یک پیش بینی کننده کلیدی استفاده
واقعی یک فرد از فناوری است [ .]12 ،15قصد رفتاری اولین گام اساسی به سوی پذیرش واقعی هر سیستمی است [ .]30به گفته
ونکاتش و دیویس [ 2،]13قصد رفتاری واسطه مهمی در رابطه بین پیش بینی کننده ها و پذیرش سیستم خاص است ادبیات قبلی
ثابت کرده است که اگر فردی قصد استفاده از یک فناوری را داشته باشد ،احتمال بیشتری دارد که از آن استفاده کند [ .]18ادبیات
علوم اجتماعی شواهدی را ارائه کرده است که قصدهای رفتاری تأثیر مستقیمی بر استفاده واقعی دارند [ ،]83 ،22و مطالعات
مختلف به این نتیجه رسیده اند که نیات رفتاری تأثیر قابل توجهی بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ دارند [ .]32 ،31این
تحقیق نشان می دهد که افرادی که قصد استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را دارند ،به استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل داده
های بزرگ هدایت می شوند.
فرضیه  :5نیات رفتاری رابطه مثبت معناداری با استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در سیستم اطالعاتی
حسابداری دارد.

1 - Soon
2 - Esteves ،Shin Weerakkody
3 - Venkatesh and Davis
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نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر تغییر
به گفته فرنچ ،]11[ 1تغییر حالتی است که در آن بین شیوه های جدید و قدیمی تفکر تفاوت وجود دارد .رفتار افرادی که آنها را
از پیامدهای تغییر واقعی یا خیالی محافظت می کند ،مقاومت در برابر تغییر ] [100نامیده می شود .اولیور ]121[ 3مقاومت در برابر
تغییر را به عنوان حفاظت از وضعیت موجود از طریق ایجاد مقاومت در برابر سیستم نوآورانه توسط افراد تعریف می کند .هر سیستم
ابتکاری معموال منبع وحشت است و مقاومت در برابر تغییر را به دلیل درک آن به عنوان یک تهدید احتمالی برای استحکام عادات
قدیمی [ ]121 ،02تحمل می کند .برای جلوگیری از مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها هنگام اجرای سیستم ها یا روش های
جدید کار ،اورگ [ 2]123پیشنهاد کرد که سازمان باید کارکنان را به یادگیری مهارت ها ،وظایف و برنامه های جدید تشویق کند.
یکی از جنبه های شخصیت این است که مقاومت در برابر تغییر برای پذیرش فناوری بسیار مهم است [ .]122ادبیات قبلی نشان
داده است که مقاومت در برابر تغییر یک نوع بی انگیزگی است و بر پذیرش فناوری اطالعات تأثیر منفی می گذارد
[.]120،126،125
مطالعه آلوماری ]122[ 0به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر تغییر یکی از عواملی است که باعث عدم پذیرش و شکست
سیستم های اطالعاتی جدید می شود .اللممد و همکاران ]22[ 6رفتار پذیرش یک سیستم دولت الکترونیک را با تمرکز بر مقاومت
در برابر تغییر بررسی کرد و رابطه منفی معناداری بین مقاومت در برابر تغییر و پذیرش سیستم ایجاد کرد .بسیاری از محققان دیگر
نیز اهمیت و ارتباط منفی مقاومت در برابر تغییر را با پذیرش سیستم های فناوری اطالعات و ارتباطات ثابت کردند [.]128 ،02 ،03
مطالعه ای در مورد پذیرش مدیریت زنجیره تامین سبز] ، (GSCM) [41مقاومت در برابر تغییر را به عنوان تعدیل کننده بین
نیات رفتاری و پذیرش  GSCMمورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مقاومت بیشتر در برابر تغییر در بین کارکنان منجر
به عدم اجرای  GSCMمی شود .به طور مشابه ،برال  IIIو همکاران ]121[ 5نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر تغییر بین سرمایه
روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کردند .در مورد تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در سازمانهای مراقبتهای
بهداشتی ،مقاومت در برابر تغییر احتماال بین رفتارهای عمدی و استفاده واقعی از سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزرگ توسط
کارکنان تعدیل میکند .ادبیات قبلی همچنین گزارش داد که مقاومت در برابر تغییر یا تأثیر قابل توجهی نداشته یا تأثیر مستقیم
جزئی بر استفاده واقعی از فناوری داشته است []121 ،01؛ بنابراین ،این مطالعه همچنین بر نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر
تغییر به جای تأثیر مستقیم مقاومت در برابر تغییر بر استفاده واقعی تمرکز دارد.
دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا با مقاومت زیادی در برابر تغییرات پزشکان در هنگام اتخاذ سیستم پرونده
الکترونیک سالمت ،به ویژه در مرحله اولیه ،مواجه شد [ .]112مطالعه پاتاچاریا [111] 2به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفت و
به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر تغییر یک مانع کلیدی برای پذیرش واقعی فناوری اطالعات در بخش مراقبت های
بهداشتی در هر دو مرحله اولیه و پس از پذیرش بود ،اما در مرحله اولیه بیشتر یک مانع بود .سایر محققان همچنین دریافتند که
مقاومت در برابر تغییر اغلب به عنوان علت شکست استفاده واقعی از فناوری اطالعات در سازمان های مراقبت های بهداشتی در
نظر گرفته می شود [ .]112 ،113در این تحقیق ،بر روی مقاومت در برابر تغییر تمرکز شده است زیرا پذیرش اولیه تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ نیز بررسی دادهمی شود .با این حال ،اگرچه مقاومت در برابر تغییر تأثیر کلیدی بر پذیرش سیستم های اطالعاتی
در مراقبت های بهداشتی دارد ،تحقیقات قبلی در طول این فرآیند به مقاومت در برابر تغییر توجه نکرده اند؛ بنابراین ،برای پر کردن
این شکاف بزرگ در ادبیات ،فرضیه زیر درنظر گرفته می شود:
فرضیه  :2مقاومت در برابر تغییر ،رابطه بین نیات رفتاری برای استفاده و استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری را تعدیل می کند.

 -4روش شناسی تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع ماهیت علّی می باشد .از نظر زمان گردآوری مقطعی و از نظر نحوه گرداوری داده های
تحقیق ،پیمایشی به شمار می آید .شکل  3نمودار مراحل اجرای تحقیق را نشان می دهد.
در این تحقیق ،کلیه معیارهای مطالعات قبلی را با محتوای یکسان برای حفظ اعتبار محتوا اتخاذ شده است .همه سازهها در
مقیاس لیکرت  2درجهای اندازهگیری شدند که در آن به موافقت شرکتکنندگان با یک عبارت داده شده نمرهای از ( 1کامال
مخالفم) تا ( 2کامال موافقم) اختصاص داده شد .مقیاس اعتماد درک شده  2گوی (سوال) از [ ]110اقتباس شد ،مقیاس امنیتی
درک شده چهار گوی (سوال) از [ ]21اقتباس شد ،و مقیاس تناسب وظیفه -فناوری سه گوی (سوال) از [ ]20 ،32اقتباس شد .به
طور مشابه ،مقیاس های سه آیتمی برای هر دو سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده از [ ]21اقتباس شدند .مقیاس
1 - French
2 - Oliver
3- Oreg
4 - Alomari
5 - Lallmahomed et al
6 - Bral III et al
7 - Bhattacherjee
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سه آیتمی برای استفاده از قصد (نیت) رفتاری از [ ]18و مقیاس سه آیتمی برای استفاده واقعی از [ ]18اقتباس شد .مقیاس چهار
آیتمی برای مقاومت در تغییر از [ ]120اقتباس شد.
در این مطالعه از روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه ساختاریافته برای سنجش مدل پیشنهادی استفاده شد .روش پیمایش برای
اندازه گیری رفتارها و روابط بین سازه ها مفید است [ .]116به طور معمول ،روش نظرسنجی در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار
گرفته است که در آن محققان پذیرش یا قصد-رفتار کاربر را ارزیابی میکنند [ .]115ابتدا ،یک مطالعه آزمایشی با  32کاربر
احتمالی سیستم اطالعاتی حسابداری انجام شد .نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی با چهار استاد ارشد با تسلط عالی در این زمینه
مورد بحث قرار گرفت و سپس موارد اندازه گیری بر اساس بحث ها اصالح شد که اعتبار صوری مقیاس اندازه گیری را نیز تایید
کرد .همه کاربران نهایی سیستم اطالعاتی حسابداری از شهرداریهای شهر شیراز (تمام نواحی ) برای جمع آوری داده ها با استفاده
از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .روش نمونهگیری آسان ،به دلیل دسترسی محقق به شرکتکنندگان ،یک روش
نمونهگیری مناسب است [.]112
یک پرسشنامه اصالح شده با یک نامه پوششی
که به پاسخ دهندگان اطمینان می داد که داده ها
فقط برای اهداف تحقیقاتی دانشگاهی مورد استفاده
قرار می گیرند و محرمانه می ماند ،از طریق یک
نظرسنجی آنالین برای همه شرکت کنندگان توزیع
شد .نظرسنجی آنالین سازگاری تحقیق با جمع
آوری داده ها را تضمین می کند [ .]118در مجموع
 022پرسشنامه بین شرکت کنندگان توزیع شد و
 352پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد که از این
تعداد  25پرسشنامه که حاوی مقادیر گمشده یا پاسخ
های مغرضانه بودند در مطالعه گنجانده نشدند330 .
پاسخ باقی مانده برای تجزیهوتحلیل انتخاب شدند.
عالوه بر این ،این مطالعه سن و جنسیت را به عنوان
متغیرهای کنترل در نظر گرفت تا اطمینان حاصل
شود که نتایج مدل تحت تأثیر نامطلوب کوواریانس
قرار نمیگیرد ،زیرا ادبیات قبلی پیشنهاد میکرد که
سن و جنسیت ممکن است بر قصد استفاده تأثیر
شکل :2مراحل اجرای تحقیق
بگذارد [.]118 ،52

 -5یافته های تحقیق
در این تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMبا
استفاده از نرم افزار ) IBM-AMOS (v21برای ارزیابی مدل
تحقیق پیشنهادی استفاده شد .از ادبیات قبلی مشهود است که
نرم افزار آموس ابزار قدرتمندی برای انجام تحلیل عاملی تاییدی
( )CFAو  SEMاست [ .]111نرم افزار آموس یک بسته کامل
برای ارزیابی اقدامات سازنده و تعدیل روابط است [ .]132از
آنجایی که  AMOSکاربر پسند است و یک رابط گرافیکی ارائه
میدهد که مدیریت آسانتر را امکانپذیر میکند ،از این نرمافزار
برای  CFAو  SEMو ( SPSSنسخه  )31برای اندازهگیری
اعتبار و پایایی و انجام یک تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAقبل
از  CFAاستفاده شد .جدول  1اطالعات جمعیت شناختی پاسخ
دهندگان را نشان می دهد که از این تعداد  138نفر از  330مرد
بودند ٪83 ،در گروه سنی  36تا  06سال بودند و  ٪18دارای
مدرک لیسانس یا باالتر بودند %3 .باقی مانده دارای گواهی
دبیرستان یا دیپلم مربوطه و همچنین دانش و تجربه در استفاده
از سیستم های فناورانه بودند.
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جدول  :1توزیع فراوانی پاسخ گویان
فراوانی
متغیرها
138
مرد
15
زن
جنسیت
330
جمع
31
36-18
81
26-36
10
06-26
سن
13
 06به باال
330
جمع
0
دیپام و فوق دیپلم
121
لیسانس
مدرک
121
فوق لیسانس
تحصیلی
12
دکتری
330
جمع

درصد
62/1
03/1
122
13/1
21/2
03
6/0
122
1/8
08/2
06/1
0/6
122

 -1-5مدل اندازه گیری
برای اندازه گیری کفایت نمونه از آزمون کرویت کایزر-مایر-اولکین ) (KMOو بارتلت استفاده شد [ .]131مقدار این آزمون
 2/826بود که در محدوده برش  1-2.8بود که کفایت نمونه را نشان داد .داده ها بدون توجه به تفاوت در زمان جمع آوری شدند.
سوگیری روش متداول ) (CMBدر داده ها با استفاده از آزمون تک عاملی هارمن [ ]133بررسی گردید .پس از دستهبندی آیتمها
در هشت زیر گروه ،نتایج نشان داد که عامل اول  21/1درصد از واریانس را توضیح میدهد که کمتر از نرخ برش  02درصد است.
قبل از تحلیل مسیر ،پایایی و روایی آن اندازه گیری شد .مقدار آلفای کرونباخ برای همه عوامل بیشتر از  2.2بود .قابلیت
اطمینان مرکب ) (CRو مقادیر  AVEبه ترتیب از  2.802تا  2.153و از  2.563تا  2.850متغیر بود که در محدوده پذیرفته شده
بود [ .]130 ،132جدول  2تمام مقادیر آلفای کرونباخCR ،و  AVEرا نشان می دهد .جدول  0ثابت می کند که هیچ مشکلی با
اعتبار تمایز سازه ها در مطالعه وجود ندارد ،زیرا جذر  AVEباالتر از همه همبستگی های بین سازه بود [ .]136این مطالعه EFA
را با استفاده از  SPSSانجام داد تا اطمینان حاصل شود که معیارها در مطالعه با توجه به متغیرهای مربوطه صحیح است .مقادیر بار
عاملی از  2.200تا  2.162متغیر بود ،که ثابت کرد هیچ مشکلی در مورد بارگذاری متقاطع سازه ها وجود ندارد [.]135

اعتماد درک شده

امنیت درک شده

تناسب وظیفه-فناوری

سهولت استفاده درک شده

سودمندی درک شده
قصد رفتاری برای استفاده از
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ

مقاومت در برابر تغییر

استفاده واقعی از سیستم فناوری در
سیستم اطالعات حسابداری

2/802

2/560

2/126

2/226

2/12

2/282

2/822

2/226

2/802

2/563

2/111

2/222

2/153

2/850

2/111

2/213
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متغیرها

جدول  3نتایج بارهای عاملی ،اعتبار و پایایی
آلفای کرونباخ
بارعاملی
ایتمها (گویها)
2/801
PT1
2/820
2/881
PT2
2/281
PT3
2/820
PS1
2/803
PS2
2/122
2/126
PS3
2/256
PS4
2/825
TTF1
2/818
2/256
TTF2
2/823
TTF3
2/860
PEOU1
2/822
2/820
PEOU2
2/838
PEOU3
2/832
PU1
2/828
2/825
PU2
2/806
PU3
2/251
BI1
2/121
2/825
BI2
2/221
BI3
2/121
RTC1
2/122
RTC2
2/153
2/165
RTC3
2/100
RTC4
2/825
AU1
2/118
2/831
AU2
2/856
AU3

CR

AVE

خطوط مورب نشان دهنده ریشه مربع هر متغیر است .سطح معناداری *-در سطح 2/62؛ ** در سطح  2/21؛ *** در سطح
 CFA .2/221از طریق نرم افزار AMOSبرای بررسی سازگاری و اعتبار سازهها برای چارچوب مطالعه پیشنهادی انجام شد.
مقادیر  CFAعبارتند از ،: CMIN/DF = 1.545ریشه میانگین مربعات خطای تقریب  (RMSEA) = 0.049با مقدار
 ،PCLOSE 0.529شاخص برازش مقایسه ای  (CFI) = 0.967و  Tucker-Lewis 6.9= fit.همه مقادیر مطابق با مقادیر
آستانه هستند [ .]135این نتایج برازش خوب مدل را ثابت کرد.
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جدول  : 4ماتریس همبستگی و جذرAVE

RTC
PS
AU
PEOU
TTF
PT
PU
BI

RTC
2/131
2/213
*2/158
2/111
-2/223
-2/201
-2/220
2/226

PS

AU

2/802
***2/215
***2/022
***2/511
***2/012
***2/311
***2/665

2/812
***2/022
***2/0331
2/226
2/202
***2/012

PEOU

2/821
***2/008
*2/163
***2/322
***2/630

TTF

2/855
***2/262
***2/368
***2/515

PT

2/821
***2/222
***2/222

PU

2/828
***2/208

BI

2/821

 -2-5مدل ساختاری

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

نتایج فوق برازش مدل را نشان کرد و داده ها از پایایی و اعتبار باالیی برخوردار بودند؛ بنابراین به تحلیل مسیر ادامه دادیم .در
تحلیل مسیرRMSEA = 0.058 ،CMIN/DF = 1.748 ،با مقدار ،CFI = 0.939 ، PCLOSE 0.278و، TLI = 0.901
که نشان داد که مدل برازش خوبی دارد .سپس ،مطالعه ضرایب مسیر را اندازه گیری کرد و دریافت که همه ضرایب معنی دار
بودند .نتایج نشاندادهشده در شکل  2نشان میدهد که اعتماد درکشده ( ،)p < 0.05 ،β = 0.124امنیت درک شده
( ،)p < 0.001 ،β = 0.209تناسب وظیفه و فناوری ( ،)p = 0.263 ،β = 0.263سودمندی درک شده ) ،p < 0.001و
 ،(β = 0.118سهولت استفاده درک شده ( )β = 0.118 ،p<0/05روابط مثبت معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری دارند.
بنابراین ،فرضیات  6-1تایید می شوند .عالوه
بر این ،قصد رفتاری برای سیستم فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری (،β = 0.412
 )p < 0.001رابطه مثبت معناداری با سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری دارد ،و
بنابراین فرضیه  5نیز پذیرفته شده است .این مدل
همچنین نشان میدهد که  06درصد واریانس در
قصد (نیات) رفتاری برای استفاده از سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری وجود دارد
و  36درصد واریانس نشاندهنده استفاده واقعی از
ت سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری
است .متغیرهای کنترل سن و جنس با سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری رابطه
شکل :3بررسی پذیرش سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی
معنی داری نداشتند؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم
حسابداری :نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر تغییر
که مدل مطالعه فرضی پذیرفته شده است.

 -3-5اثر تعدیل کنندهی مقاومت در برابر تغییر
نتایج این تحقیق نشان داد که مقاومت در برابر تغییر رابطه بین قصد رفتاری برای استفاده از سیستم فناوری در سیستم
اطالعاتی حسابداری و استفاده واقعی از سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری را تعدیل می کند .عبارت متقابل (نیت
رفتاری برای استفاده × مقاومت در برابر تغییر )p < 0.001 ،) β = − 0.201تأثیر معنادار و منفی بر استفاده واقعی از سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری داشت؛ بنابراین ،مقاومت بیشتر در برابر تغییر ،رابطه بین قصد رفتاری برای استفاده و
استفاده واقعی از سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری را تضعیف کرد که فرضیه  2را پذیرفت.
پذیرش فناوری ،سبک تصمیم گیری در بخش حسابداری و حسابرسی را تغییر می دهد .یک سیستم تعاملی و وظیفه محور
می تواند استفاده از سیستم فناوری را در هر بخش ،به ویژه در سازمان های شهرداری و مالیاتی و حسابرسی ،ممکن سازد .با در
نظر گرفتن این اهداف ،این مطالعه یافتههای مفید و چارچوبی برای پذیرش عملی سیستم های فناوری در سیستم اطالعاتی
حسابداری و تحقیقات آینده ارائه کرد .این مطالعه بر امنیت و اعتماد اطالعات متمرکز بود که مشاهده شد که نگرانی بزرگ کاربران
سیستم است .مشابه نتایج [ ،]32اعتماد درک شده و امنیت درک شده تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری برای اتخاذ و استفاده از سیستم
فناوری در سیستم اطالعات حسابداری داشتند .این مطالعه همچنین تناسب وظیفه-فناوری را مورد بررسی قرار داد ،که تأثیر مثبتی
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بر اهداف رفتاری برای پذیرش سیستم فناوری در سیستم اطالعات حسابداری داشت ،که نشان میدهد ویژگیهای سیستم باید با
وظیفه خاص کاربر برای پذیرش موفقیتآمیز یک سیستم فناوری در سیستم اطالعات حسابداری مطابقت داشته باشد .نتایج ما با
نتایج افشان و براک [ ]132مطابقت دارد .مشابه مطالعات قبلی توسط سوون همکاران ]32[ .در مورد پذیرش سیستم فناوری در
سیستم اطالعات حسابداری ،این مطالعه همچنین اثرات مثبت سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده را بر قصد رفتاری
برای پذیرش سیستم فناوری در سیستم اطالعات حسابداری نشان داد ،که پیشنهاد میکند استفاده از سیستم باید آسان باشد و
ویژگیهای جذابی داشته باشد که آن را برای کاربر مفید به نظر برساند .عالوه بر این ،این مطالعه – مقاومت در برابر تغییر را در
کارکنان مورد بررسی قرار داد که نقش کلیدی در همگرایی قصد رفتاری برای استفاده واقعی از سیستم ایفا کرد .نتایج این مطالعه
نشان می دهد که با افزایش مقاومت در برابر تغییر از سوی کارکنان ،استفاده واقعی از سیستم فناوری در سیستم اطالعات
حسابداری کاهش می یابد .نتیجه یافتهی مقاومت در برابر تغییر ،با نتایج  Beal IIIو  Nejatiمطابقت دارد [.]121 ،01

 -6نتیجه گیری و پیشنهادات
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پذیرش سیستم فناوری در مرحله اولیه است ،که در آن بسیاری از سازمان های رحسابرسی و حسابداری به فکر پذیرش
سیستم های پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ هستند .اکنون زمان بهینه ای برای اتخاذ/اجرای سیستم های پذیرش
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ،به ویژه در سازمان های حسابرسی ،با هدف ارائه تسهیالت خدمات حسابرسی و افزایش کیفیت
حسابرسی بهتر از طریق حفظ محتوی صورت های مالی و تدوین استراتژی های بهتر است .این مطالعه با نشان دادن عوامل اصلی
که هنگام پذیرش سیستم پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ مهم هستند ،به ادبیات کمک می کند .نتایج این مطالعه همچنین
برای استراتژیسازانی که میخواهند یک سیستم پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را با نشان دادن عواملی که در ابتدا مهم
هستند پیادهسازی کنند ،ضروری است .برخالف مطالعات موجود ،این مطالعه همچنین اثر ترکیبی مثبت عظیم نظریههای تناسب
وظیفه -فناوری و مدل پذیرش فناوری را بر نیات رفتاری برای اتخاذ پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و سیستم فناروی را در
سیستم اطالعاتی حسابداری بیان کرد .ترکیب تناسب وظیفه -فناوری و مدل پذیرش فناوری نتایج مؤثرتری نسبت به استفاده از
تناسب وظیفه -فناوری یا مدل پذیرش فناوری به صورت جداگانه به دست می دهد [ .]35 ،11ادبیات قبلی استفاده از مدل پذیرش
فناوری را به تنهایی در اتخاذ یک سیستم پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ نشان می دهد .مطالعه حاضر همچنین
نگرانیهای مهمی را از سوی کاربران در مورد پذیرش هر سیستم نوآورانه ،مانند امنیت درک شده و اعتماد درک شده ،گنجانده
است .این عوامل جنبه مهم دیگری را به ادبیات مربوط به پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ارائه می دهد .قلمرو نمونه گیری
تحقیق ،شهرداریهای شهر شیراز است .مقاومت در برابر تغییر ،بزرگترین مانع در پذیرش سیستم های نوآورانه ،به ویژه در
کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته است .با توجه به بهترین اطالعات ما ،این مطالعه اولین مطالعه ای
در بیمارستان های کشور است که با پیوند مقاومت در برابر تغییر کارکنان با پذیرش پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ به
عنوان تعدیل کننده ،ادبیات را غنی می کند .این نتیجه تعدیل به مُجریان کمک می کند تا این عامل را در زمان اتخاذ سیستم
پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ کنترل کنند.
این تحقیق ،به بینش های تحقیقاتی قابل توجهی در مورد اجرای سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزرگ کمک می کند .این
مطالعه برای اولین بار شکاف اصلی در ادبیات مربوط به شواهد تجربی برای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را در سازمان های
خدماتی و مالیاتی کشور (بویژه شهرداریها) پر می کند .دوم ،اکثر مطالعات قبلی فقط اهمیت ،چالشها و فرصتهای تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ را برجسته کردند ،زیرا تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در مرحله اولیه پذیرش بود و موضوعی نسبتا جدید بود .دوم،
تعداد کمی از محققان پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را بررسی کردهاند و مطالعات موجود بر روی یک دیدگاه خاص (یعنی
یک چشمانداز اقتصادی یا مالی) تمرکز کردهاند یا صرفا بر نظریه پذیرش فناوری تأکید کردهاند .این مطالعه احتماال اولین مطالعه
در مورد پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ است که مدلی را پیشنهاد می کند که تئوری های پذیرش فناوری ،تناسب وظیفه-
فناوری را به عنوان پیش بینی کننده نیات رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ترکیب می کند؛ بنابراین ،ادغام و
اجرای تئوری پذیرش فناوری با نظریه تناسب وظیفه -فناوری برای پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ دیدگاه جدیدی است
که ادبیات را تقویت می کند .دوم ،برای تغییر سیستم اطالعاتی حسابداری به سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری،
ادبیات به یک مبنای نظری قوی برای تحقیقات بیشتر و یک مدل تحقیقاتی گسترده و کلی نیاز دارد که مختص یک جنبه از
تجارت نیست .این مدل مطالعه مفید خواهد بود و یک نظریه را برای تحقیقات آینده -تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری
پیش خواهد برد .عالوه بر این ،این مطالعه جنبههای امنیتی و اعتماد اطالعات را در مدل برای روشن کردن تأثیرات آنها بر قصد
رفتاری گنجاند .نتایج ما به دیدگاههای امنیتی و اعتماد در ادبیات پذیرش فناوری کمک میکند و زمینههای امنیت و اعتماد را برای
تحقیقات بیشتر فراهم میکند .عالوه بر این ،نتایج بهدستآمده برای مقاومت در برابر تغییر نشاندهنده کمک نظری عظیمی برای
محققان است ،زیرا مطالعه حاضر این مانع مهم در اجرای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را برجسته کرده است .این تحقیق می
تواند به عنوان مرجعی برای تحقیقات آینده و افزایش درک پذیرش تحقیقات  -تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری در سیستم
های اطالعاتی حسابداری استفاده شود

03

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

یافتههای این مطالعه -دستورالعملهای برجسته و پیامدهای مهمی را برای مدیران و ذی نفعان سیستمهای تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ پیشنهاد میکند که میتواند به پذیرش موفقیتآمیز سیستمهای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری در
سیستم های اطالعاتی حسابداری کمک کند .اول ،اتصال عملکردهای سیستم با وظایف مورد نیاز سازمان و همچنین سودمندی
درک شده و سهولت استفاده درک شدهی سیستم مهم است .این رویکرد نتایجی را ارائه میدهد که هنگام پیادهسازی سیستمهای
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری در سیستم های اطالعاتی حسابداری برای حسابرسان مثمر ثمرتر هستند .دوم ،یافتههای
این مطالعه همچنین نشان میدهد که امنیت درک شده و اعتماد درک شده ،پیشبینیکنندههای کلیدی مقاصد در مورد پذیرش
یک سیستم فناوری مدرن در سیستم اطالعاتی حسابداری هستند .سوم ،این مطالعه اثر تعدیلکننده مقاومت در برابر تغییر را
بررسی میکند که پذیرش سیستمهای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را در کشورهای در حال توسعه کاهش میدهد .این مطالعه
بینش گستردهای را برای اجراکنندگان سیستمهای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در کشورهای در حال توسعه ارائه میکند و به
طراحی استراتژیهایی اجازه می دهد تا در نهایت سطوح مقاومت کارکنان را کاهش دهند .در نهایت ،این مطالعه بستر اولیه ای را
برای پزشکان برای پذیرش و ترویج شیوه های تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در سازمان فراهم می کند تا حداکثر مزایای فناوری
نوآورانه را به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دست آورند.
به مدیران شهرداریها پیشنهاد میشود ،ضمن فرهنگ سازی در زمینۀ آشنایی و کاربرد فناوری اطالعات و افزایش دانش و
مهارت کارکنان و مسئوالن در این خصوص ،زیرساختهای مناسب برای پیادهسازی سیستم یکپارچه در سازمان صورت گیرد و با
برگزاری دورههای آموزشی ،مهارتکارکنان برای انجام وظایف محوله افزایش یابد .همچنین در به کارگیری سیستمهای مرتبط با
فناوری اطالعات پیشنهاد میشود ،مدیران سازمان به دو عامل سهولت در به کارگیری و سودمندی ادراک شده ،توجه کرده و
متناسب با نیازهای شغلی سازمان و کارکنان از تجهیزات استفاده کنند .همچنین توجه به مبحث قیمت گذاری حسابرسی مهم
است .به بیان دیگر ،به کارگیری سیستمهایی توصیه میشود که پس از راه اندازی به اندازة الزم هزینه ها را کاهش دهند.
در این تحقیق ،یکی از فاکتورهایی که تاثیر منفی در پذیرش فناوری در سازمان شهرداری داشت ،عامل مقاومت در برابر تغییر
بوده است و مدیران با بروکراسی محض و شخصی سازی عملیات ها ،سعی در کاهش کاربرد فناوری در حسابرسی و امور مدیریتی
و حسابداری مدیریت می شوند .لذا پیشنهاد می شود که مدیران از این ویژگی بپرهیزند.
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