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 چکیده

می  ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی نظام و افزار نرم ریتاثهدف این پژوهش بررسی 
 که است ی ایناتیمال کپارچهی نظام و افزار نرمباشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کارکنان می باشد. اهمیت تحقیق 

در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده ده . شود یکیالکترون و یرحضوریغ یاتیمال دستگاه با مردم هیسو ود تعامالت تمام
سوالی  11فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 

خص آلفای کرونباخ جهت برآورد پایایی استفاده شده است و است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. از شا
می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان اداره  98/1 یاتیمال کپارچهی نظام و افزار نرم مقدار آلفای کرونباخ متغیر

مول کوکران انتخاب شده نفری با استفاده از فر 91 که از این تعداد یک نمونه نفر، 111امورمالیاتی شهرستان ساوه مشتمل بر 
است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوربین واتسون 

 ی،اتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یشیآزما یاجرا و یطراح رییکارگ بهاستفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که 
 و ییشناسا ،ندهایفرآ یساز استاندارد ،مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث ی،اتیمال انیمؤد ییشناسا شماره
 یساز ادهیپ ی،کار یندهایفرآ مجدد یمهندس ی،اتیمال کپارچهی نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک، ،ها داده یساز آماده

 بر ینگهدار و یبانیپشت خدمات طرح ،بلندمدت سکیر یمبنا رب یحسابرس انتخاب ی،اتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یمل
 منجر یاتیمال کپارچهی نظام و افزار نرم که میرس یم جهینت نیا به یکل رییگ جهینت در و تاثیر معناداری دارد کارکنان عملکرد

 .شود یم شهرستان ساوه یاتیامورمال اداره کارکنان عملکرد بهبود به

 . ، نظام یکپارچه مالیاتی، عملکردر اریسنرم افزا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 نق ش  راتیی  تغ رون د  یبررس  . دهد یم کلیتش را دولت درآمد منبع نیتر مهم جهان افتهی توسعه یکشورها شتریب در اتیمال
 زی  ن تر گسترده ترایتأث نیا مرور به و بوده رگذاریتأث جامعه افراد تمام بر همواره ریمتغ نیا که دهد یم نشان اقتصاد در اتیمال

 دارد، زی  ن گرید یاساس کارکرد دو اتیمال اما است، بوده ها دولت یمال نیتأم گذشته در اتیمال اخذ و وضع از هدف. است شده
. یتجار یها کلیس ضد ابزار و یاقتصاد رشد تیتثب دوم و یاقتصاد عدالت یبرقرار و جامعه سطح در درآمد مجدد عیتوز اول

 یب را  را مج دد  یابی  باز امک ان  زین و کاهد یم رکود از یناش یاقتصاد فشار از ات،یمال کاهش با دولت یاقتصاد رکود هنگام
 یاس تها یس ییک ارا  باش د،  یبزرگتر نسبت یدارا اقتصاد در اتیمال هرقدر که داستیپ ناگفته. کند یم فراهم یاقتصاد فعاالن

 یم   محس وب  یمال یاستهایس اعمال یبرا یقو یاهرم اتیمال شرفته،یپ یکشورها در(. 1393 ا،ین بیط) است شتریب یاتیمال
 متیق نوسانات تجربه رانیا در. درآمدهاست ریسا از شیب دولت یدرآمدها کل از یاتیمال یدرآمدها سهم کشورها نیا در. شود
 یه ا  س ک یر ر،گید یکشورها به یوابستگ شیافزا با که است داده نشان هایتحر و یجهان یاقتصاد ینها بحرا نفت، یجهان
 کاهش یراهکارها جمله از یمقاومت اقتصاد (.1383 کشور، یاتیمال امور سازمان) شود یم شتریب ها میتحر و نوسانات از یناش
 یاص ل  یمحوره ا  از یک  ی. ش د  مطرح یرهبر معظم مقام توسط گذشته سال چند یط که است اتفاقات نیا از یدگید بیآس
 شیافزا و دولت یدرآمد نظام اصالح است، گرفته قرار اشاره مورد استهایس نیا 11 بند رد که یمقاومت اقتصاد یکل یاستهایس

 در و نیدارتریپا از یکی یاتیمال یدرآمدها شک، یب (.1381 انقالب، یرهبر معظم مقام هیابالغ) است یاتیمال یدرآمدها سهم
. رود یم   ش مار  به جامعه در یاجتماع و یاقتصاد اهداف به لین جهت ها دولت یدرآمد منابع نیتر مطمئن از یکی حال نیع

 هدفمند و مند نظام صورت به گذشته، یها دهه از اقتصادشان در یاتیمال منابع نیهم به اتکاء لیدل به افتهی توسعه یکشورها
 یتم ام  توان د  یم   ای  پو یاتی  مال نظ ام  د،ی  ترد یب (.1381 کشور، یاتیمال امور سازمان) برند یم بهره انیپا یب تیظرف نیا از
 هستند یمال منابع ازمندین خود تعهدات یاجرا و فیوظا انجام یبرا ها دولت رایز د،ینما نیتأم را یمقاومت اقتصاد کی یازهاین
 ب ه  آن یمال نیتأم که چرا دهد، کاهش ینفت یدرآمدها به را کشور یدرآمدها یاتکا تواند یم راهبرد کی عنوان به اتیمال و

 یه ا  هی  پا استحکام و گرید منابع به دولت یمال ازین عدم موجب که است آنها یپرداخت یها اتیمال و جامعه افراد خود لهیوس
 یمقاومت اقتصاد ییشکوفا در ییسزا به نقش دولت، یدرآمد منبع نیتر یدیکل عنوان به تواند یم اتیمال واقع در. شود یم آن

 و ساله پنج یا توسعه یها برنامه اهداف نیهمچن و کشور ساله ستیب ازاند چشم سند اهداف تحقق یراستا در. دینما یم فاءیا
 ح وزه  در ژهی  و ب ه  یاقتصاد عدالت تحقق یاصل یمبنا عنوان به یاتیمال جامع طرح دولت، یاقتصاد تحول طرح چارچوب در
 در مختلف یکشورها سوابق مطالعه با .باشد یم اجرا حال در و شده یزیر برنامه ،یاقتصاد تحول طرح یاصل محور و ات،یمال
 نیهمچن   و مالحظ ه  قاب ل  گستره و وسعت با ییطرحها یشمار انگشت یکشورها میابی یدرم یاتیمال جامع یطرحها نهیزم

 یه ا ی فناور و امکانات ها، رساختیز وجود لیدل به افتهی توسعه یکشورها شتریب. اند ه نمود اجرا کشورمان همچون یانقالب
 نیچن   نیا یتحول طرح و رسانده یکنون سطح به را خود یطرحها جیتدر به اتیمال اخذ در یطوالن سوابق نیهمچن و مناسب
 و ان د ه نمود نییتب را خود یاتیمال نیقوان اروپا هیاتحاد یاستانداردها یمبنا بر ییاروپا یکشورها مثال عنوان به. ندارند یانقالب
 در یاساس   ق انون  شانزدهم متمم بیتصو از پس زین کایامر کشور. ندیانم یم فراهم را الزم یها رساختیز استانداردها نیهم

 (.1381 کشور، یاتیمال امور سازمان) است دهیرس یفعل یاتیمال بلوغ نیا به آن یجیتدر اصالحات و 1813 سال
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 بیان مسئله

 مته ا، یق یعموم سطح ثبات م،تور کاهش و اقتصاد میتنظ ،یاقتصاد داریپا و مستمر رشد به یابیدست در اتیمال نقش و تیاهم
 امروزه. ستین دهیپوش استیس و اقتصاد حوزه خبرگان و نیمتخصص از کی چیه بر ثروت و درآمد عادالنه عیتوز و تیامن جادیا

 یه ا  اس ت یس یاج را  و ه ا  دول ت  یاقتصاد اهداف به یابیدست جهت ابزارها نیمؤثرتر از یکی اتیمال مدرن، یاقتصادها در
 جینت ا  ب ه  نظر مورد مسأله به شناسانه بیآس نگاه کی از یریگ بهره بدون ،یاصالح اقدام هر انجام الًاصو. دباش یم یاقتصاد

 ب ه  یاتیمال نظام با ارتباط در مزبور نگاه ژهیو به ست،ین یمستثن امر نیا از زین یاتیمال نظام اصالح. شد نخواهد یمنته یدیمف
(. 1381 ،ییف دا  و ینظ ر ) اس ت  برخ وردار  ییبسزا تیاهم از یاجتماع یها نظام هژیو به ها نظام گرید بر آن یاثرگذار لیدل

 و ج امع  ستمیس نبود و اطالعات کامل مبادله عدم لیقب از یموارد در یاتیمال نظام ییکارا عدم که است داده نشان ها یبررس
 یکن ون  س تم یس امکانات، و زاتیتجه از تدرس استفاده عدم باال، یاتیعمل یها نهیهز و نییپا سرعت ،یستان اتیمال کپارچهی

 نظ ام  یه ا  یکاس ت  و ض عف  نقاط به توجه با نیبنابرا. است کرده مواجه مشکل با اتهایمال کارآمد و مؤثر وصول در را اتیمال
 تحول حاضر حال در. دیآ یم حساب به ضرورت کی یستان اتیمال یها رساختیز توسعه و یاتیمال نظام تحول کشور، یاتیمال
 یجمه ور  دول ت  یاقتص اد  تح ول  ط رح  یاص ل  یمحورها از یکی عنوان به یاتیمال جامع طرح یاجرا قالب در یاتیمال امنظ

 نی  ا در. است Eris افزار نرم تحول، طرح نیا در شده ینیب شیپ یمحور افزار نرم. است اجرا حال در و اعالم رانیا یاسالم
 کش ور،  در نوپ ا  س تم یس کی عنوان به شک بدون که است افزار نرم نیا یازس ادهیپ حال در کشور یاتیمال امور سازمان راستا
 و یفرهنگ   ،یاجتم اع  ،یاقتص اد  مختل ف  یه ا  حوزه در الزم یها یبسترساز و گسترده مطالعات ازمندین آن حیصح یاجرا
 ب ه  توجه با و است یاتیمال مختلف منابع مطالبه در کشور یاتیمال سازمان ییاجرا یبازو واقع در Eris افزار نرم. است یاسیس

 ض عف  و ق وت  نقاط با ییآشنا و مذکور ستمیس یابیارز آن، از حاصل تجارب و یسنت صورت به اتیمال مطالبه سابقه سال 17
 افزار نرم یساز ادهیپ در کاربران مشکالت تا است آن بر قیتحق نیا. باشد مؤثر اریبس یاتیمال جامع طرح بهبود در تواند یم آن

Eris افزار نرم توسعه یراستا در و دینما لیتحل و ییشناسا را Eris کش ور  یاتی  مال نظام یکارآمد و توسعه به تا کند تالش 
 .شود منجر

 

 پژوهش ضرورت و اهمیت
 پنجم برنامه و کشور ساله 11 انداز چشم سند تحقق و مشکالت رفع یبرا جامع یا برنامه عنوان به یاقتصاد تحول طرح 

 دولت یمال و یاقتصاد نظام در یاتیمال یدرآمدها بالفعل، و بالقوه یها اتیمال نیب شکاف تداوم به توجه با .شد مطرح توسعه
 اقتصاد، توسعه در اتیمال تیاهم به تیعنا با زین و معضل نیا رفع یراستا در. است نگرفته قرار خود یواقع گاهیجا در هنوز
 محور سه قالب در یاتیمال نظام تحول طرح. شد دهیبرگز یاقتصاد تحول طرح گانه 1 یمحورها از یکی عنوان به یاتیمال نظام
 برنامه افزوده ارزش بر اتیمال نظام کامل استقرار و یاتیمال جامع طرح یاجرا ،یاتیمال مقررات و نیقوان اصالح شامل یاصل

 و یرحضوریغ یاتیمال دستگاه با ردمم هیسو دو تعامالت تمام که است نیا یاتیمال جامع طرح اهداف از یکی. دیگرد یزیر
 نظام و افزار نرم ریتاث یبررس به یاتیمال جامع طرح بیمعا و ایمزا توسعه جهت در میشد آن بر ما حال. شود یکیالکترون

 .میبپرداز ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی
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 پژوهش فرضیات
 :اصلی فرضیه

 .دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی نظام و افزار نرم
 :فرعی فرضیات

 ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یشیآزما یاجرا و یطراح -1
 .دارد

 . دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان دعملکر بر یاتیمال انیمؤد ییشناسا شماره -1
 . دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب -3
 .دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر ندهایفرآ یساز استاندارد -4
  .دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر ها داده یساز آماده و ییاشناس -7
 . دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک، -6
 . دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور هادار کارکنان عملکرد بر یکار یندهایفرآ مجدد یمهندس -1
 .دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یمل یساز ادهیپ -9
 .دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر بلندمدت سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب -8

 .دارد ریتاث ساوه شهرستان یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر ینگهدار و یبانیپشت خدمات طرح -11
 

 پیشینۀ پژوهش
بررسی ابعاد طرح جامع مالیاتی در ایران با تاکید بر ذینفعان، اهداف مقاله ای تحت عنوان  1381ابراهیمی و همکاران در سال 

. است شده پرداخته( ها پروژه و اهداف نفعان،یذ) یاتیمال جامع طرح ابعاد یبررس به حاضر پژوهش درمنتشر کردند.  و پروژه ها
 ساخته، محقق پرسشنامه عیتوز و یطراح یمبنا بر ها داده و است یشیمایپ ،یفیتوص یها پژوهش نوع از حاضر مطالعه
 همسو امر نیا و هستند جامعه و دولت ،یتایمال جامع طرح یاصل نفعانیذ که دهد یم نشان پژوهش جینتا. است شده یگردآور

 جامعه رفاه شیافزا جهت در یمال استیس اعمال و دولت یبرا درآمد جادیا ،یاتیمال نظام هر در رایز است اتیمال یسنت هیرو با
 ،یاتیلما درآمد شیافزا) یاتیمال جامع طرح اهداف که دهد یم نشان پژوهش جینتا نیهمچن. است اتیمال اخذ اهداف جمله از

 در توان یم را امر نیا علت و است نشده محقق کامل طور به هنوز( منافع صاحبان تیرضا شیافزا و اتیعمل نهیهز کاهش
 بر آنها تحول و لیتحو و ها پرونده یکیزیف ییجابجا سک،یر موتور یساز فعال عدم لیقب از ییاجرا موقت مشکالت از یبرخ

 .شد خواهند محقق زین اهداف نیا ،یاتیمال جامع طرح کامل تقراراس با و کرد جستجو رهیغ و مناطق اساس

 من ابع  یور به ره  ب ا  یاتی  مال ج امع  افزارط رح  نرم یریکارگ به رابطه عنوان تحت یا مقاله 1386 سال در همکاران و یفتح
 یور بهره و یاثربخش ،ییکارا بر یاتیمال جامع طرح افزار نرم ریتاث حاضر، مطالعه در. کردند منتشر رازیش ییدارا اداره در یانسان

 از. گرف ت  انج ام  نفر 111 انتخاب و یتصادف یریگ نمونه آزمون از استفاده با 1387 سال در رازیش ییدارا اداره یانسان یروین
 ندمی  فر آزم ون  از و یانسان یروین یور بهره و یاثربخش ،ییکارا بر یاتیمال جامع طرح افزار نرم اثر یمعنادار جهت t آزمون
 یروی  ن یور بهره و یاثربخش ،ییکارا بر یاتیمال جامع طرح افزار نرم داد نشان جینتا. شد گرفته بهره ارهایمع یبند رتبه جهت
 از منس جم  اطالعات جادیا اریمع ک،ی رتبه در افزار نرم از استفاده با منسجم و کپارچهی شبکه جادیارایمع. است گذار اثر یانسان
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 اف زار  ن رم  مث ل ) یاتیمال مختلف ازمنابع یاتیمال اطالعات عیتجم امکان شیافزا اریمع. دارد قرار ییکارا دوم رتبه در ها پرونده
 دوم رتب ه  در شده یبند طبقه اطالاعات از تیامن و حفاظت اریمع. ردیگ قرار یبخش اثر اریمع اول رتبه در...( و شرکتها مشاغل،

 ژهیو گاهیجا از دارند قرار کمتر رتبه در که یاثربخش و ییکارا یارهایمع به توجه ج،ینتا یمبنا بر. دارد قرار یاثربخش یارهایمع
 یاثربخش   ب ه  ت ا  باش ند  داش ته  ت داوم  دارند قرار کمتر یها رتبه در که شده ذکر موارد شود یم شنهادیپ و است برخوردار یا

 یه ا  ش بکه  مناس ب  رس اخت یز وجود عدم و ها اتیعمل ادیز تعدد نظرات، یمبنا بر. دینما کمک یاتیمال جامع طرح نرمافزار
 دی  زا دس تورات  وج ود  لیدل به. دهدیم کاهش را کار نهیزم در سرعت که دیآیم شمار به افزار نرم ضعف نقاط از یکی یارتباط

 نرمافزار در راتییتغ جادیا با شود یم شنهادیپ نیبنابرا. دیایب نییپا کار انجام سرعت جهینت در و شده کم افزار نرم با کار سرعت
 سرعت و ابندی دست امر نیا به دیزا یها اتیعمل حذف نیهمچن و تهایفعال ادغام از استفاده با ها اتیعمل تعدد کاهش جمله از

  .ابدی ارتقا کار انجام
 ضرحا مطالعه هدف ی عنوان منتشر کرد.اتیمال جامع طرح ابزار و اهدافمقاله ای تحت عنوان  1386ترک زاده ماهانی در سال 

 مطالع ات  جهینت. است آن یایمزا و ییاجرا ابزار اهداف، ،یاتیمال جامع طرح عنوان تحت کشور یاتیمال ستمیس یمحتو یبررس
 یمناس ب  برنام ه  تواند یم و داشت خواهد دسترس در را انیمود اطالعات مختلف یها ازکانال مذکور طرح که دهد یم نشان

 طور به و توجه آن یایزوا تمام به زین بعداجرا در نکهیا به مشروط باشد یاتیمال فرار از یریجلوگ و یاتیمال عدالت یبرقرار یبرا
 را خ ود  عادالن ه  اتی  مال مربوطه نیقوان هیسا در کشور یاقتصاد رهیزنج دهنده لیتشک انیمود همه تا شود یساز ادهیپ کامل

 .ابدی تحقق است، هداشت کشور یبرا زین را یادیز نهیهز که طرح نیا واهداف کنند پرداخت
 ب رای  ه ایی چ الش  و جهانی تجربه: مالیاتی جامع هایطرح در سازیساده وضعیت عنوان تحت خود تحقیق در ،(1118) زایر
 در مالی اتی  ج امع  ه ای ط رح  ض روری  امر یک به تبدیل مالیات سازی ساده اخیر، دهه دو در که برد پی ایران، مالیاتی نظام

 فرار نتیجه در و داوطلبانه انطباق هایهزینه بر منفی اثرات پیچیدگی به منجر فقط مهم این که است، شده مختلف کشورهای
 و مالی اتی  عدالت به رسیدن راه در بزرگ مانع یک که شودمی واقعیت این به منجر همچنین بلکه شود،نمی مالیات پرداخت از

 اداری دس تورات  از ب االیی  حجم کم، انطباق میزان که داد نشان تتحقیقا کند،می ایجاد( درآمد بر مالیات مورد در) وریبهره
 ک ه  اس ت ای ن   دهندهنشان واضحی بصورت امر این که دهدمی نشان وضوح به را مالیاتی درآمدهای نامناسب ترکیب و مدور

 مالیاتی سیستم روی شپی ضروری هایچالش از یکی کلی طوربه بنابراین،. است پیچیده کامال ایران در موجود مالیات سیستم
 و مالی اتی  مقام ات  میان جدی تعامل خواستار مالیاتی، قوانین سازیساده خاص بطور و باشد، مالیات سازیساده تواندمی ایران

 .است گذارقانون نهادهای
است حاکی از آن های تحول مالیاتی انجام گرفته است، نیزخصوص طرح که بر آثار تورمی اجرای مالیاتها به 1تحقیق آلن تیت

ه ای  داری ب ر ش اخص  کشور اجرای طرح تحل مالیاتی تأثیر عمده و معنا 18کشور جهان مؤید آن است که در  37که تجربه 
یکی از  ها بوده و ایجاد نموده است.کشور فقط در یک زمان و برهه زمانی دچار نوسان قیمت 6کننده نداشته و در بهای مصرف

 درصد رسید.  3/8درصد به  4/4طرح تحول مالیاتی را اجرا نموده تغییرات نرخ تورم از  1897یی که در سال کشورها
 
 

                                                           
1-Allen Tait 
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 جامعه آماری
 یاتیبر عملکرد کارکنان اداره امور مال یاتیمال کپارچهینرم افزار و نظام  ریتاث یبررسبا توجه به هدف پژوهش که پرداختن به 

نفر،  111ل مدیران و کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه مشتمل بر ، می باشد، جامعه آماری تحقیق شامشهرستان ساوه
نفر محاسبه گردید به این منظور از روش برآورد نسبتی برای  91. در این تحقیق حجم نمونه آماری تحقیقی برابر با می باشند.

 به چهار عامل بستگی دارد:حجم نمونه در تحقیقات 1 تعیین حجم نمونه بهره گرفته شده است. براساس نظر لین
 
 طای نمونه گیریخ -1
 سطح معنی داری -1

 (p,q)وجود یا عدم خصیصه  -3

 (61، 1819جمعیت آماری یا حجم جامعه آماری )لین،  -4

 در این تحقیق از فرمول نمونه گیری تصادفی کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.
اختیار می کنیم که در این حالت تعداد نمونه ماکزیمم برآورد می شود.  7/1آن را برابر نباشد  pاگر هیچ برآورد اولیه ای از 

 فرمول برآورد حجم عبارت است از:

  qpzNd

qpNz
n

.2
2/

12

.2
2/








 
 که در این فرمول:

Nحجم جامعه مورد مطالعه : 
nحجم نمونه : 
7/1=p)ضریب شکست )احتمال شکست : 
7/1 =q)ضریب موفقیت )احتمال موفقیت : 

% در نظر گرفته شده و 87( که در این تحقیق سطح اطمینان α-1مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان ): =86/1
 است. 86/1برابر 

9/1=dسطح خطا : 

 

   
80

50502961205099
50502961100







////

///
n

 
 نفر اعالم می گردد. 91بنابراین تعداد حجم نمونه برابر با 

 
 پایایی برای متغیر اصلی(: 2)جدول 

 باخمقدار آلفای کرون تعداد سواالت متغیر

 98/1 11 یاتیمال کپارچهی نظام و افزار نرم

 
بررسی مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک پرسش های طرح شده برای سنجش هر یک از متغیرهای کلی دی، در ج دول ف وق    
حکایت از آن دارد که پرسش ها دارای همبستگی متقابل نسبتا مناسبی می باشند و می توان اظهار داشت ک ه پرس ش ه ای    
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نظر یک متغیر )یک صفت( را اندازه گیری می کند. مفهوم دیگر آلفای کرونباخ به این نکته اشاره دارد که در صورتی که  مورد
بار دیگر با استفاده از این پرسشنامه و با استفاده از همان پاسخگویان )به طور کلی تحت شرایط مشابه( به اندازه گیری صفت 

بل مالحظه ای در پاسخ های ارائه شده مشاهده نخواهیم کرد. مقدار آلفای گزارش شده نیز مورد نظر تحقیق بپردازیم تفاوت قا
 وجود این حالت را برای پرسشنامه تحت بررسی تصدیق می کند. 

 
 آلفا کرونباخ (:1) جدول

N of Items Cronbach's Alpha 
11 98/1 

 
ست. میزان آلفای کرونباخ ارائه شده به طور قابل مالحظه ب ه ی ک   ارائه شده ا 98/1در جدول فوق میزان آلفای کرونباخ برابر 

می باشد لذا پای ایی پرسش نامه    نزدیک می باشد و بدین ترتیب اظهار داشت پرسش ها دارای همبستگی متقابل نسبتا مناسبی
 مورد تایید می باشد و تحقیق از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار است.

 

  آماریتوصیف 
درصد پاسخ دهندگان را مردان و  7/71عات مربوط به جنسیت پاسخ گویان به شرح زیر استخراج گردید که در نتیجه آن اطال

 41تا  31درصد بین  61ساله،  31تا  11درصد پاسخ دهندگان  11درصد را زنان تشکیل داده اند. براساس جدول فراوانی  7/41
پاسخگویان با مدرک تحصیلی لیسانس با  سال به باال می باشند. 71د آن ها درص 1/1سال و  71تا  41درصد بین  9/19سال، 

 7/11درصد از حجم نمونه دارای بیشترین تعداد در بین دیگر سطوح تحصیالتی می باشد. مدرک تحصیلی فوق دیپلم ب ا   11
درصد پاسخگویان دارای  7/41 .درصد بقیه افراد را تشکیل می دهند 17/6درصد، فوق لیسانس و دکترا با  17/6درصد، دیپلم 

 سال سابقه کار دارند. 11درصد افراد کمتر از  1/16سال و  31تا  11درصد بین  1/36سال،  11تا  11

 آزمون فرضیه اول  
عملکرد کارکنان رابطه وجود  و یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یشیآزما یو اجرا یطراح کارگیری بهبین  اول:فرضیه فرعی 

 دارد.
Staff performance ijq = α + β1 T.a.a.seystem yekparche maliatiijq 

 
 همبستگی متغیرهای فرضیه اول (:3)جدول شماره  

بینی وارد شده  متغیرپیش

 در مدل

 ضریب

 همبستگی

 انحراف استاندارد تنظیم شده همبستگی ضریب تعیین

 برآورد شده

 واتسون-دوربین

نرم  یشیآزما یو اجرا یطراح
 یاتیمال کپارچهی ستمیر سافزا

361/1 141/1 118/1 177/1 831/1 

 
است. ضریب  361/1نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر 

ست بر این مفهوم که به دست آمده ا 141/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
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درصد از تغییرات مربوط  14که است است و می توان گفت  141/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xواریانس مشترک بین 
مق دار آم اره دورب ین     تبیین می شود.  یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یشیآزما یو اجرا یتوسط طراح عملکرد کارکنانبه 

 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.  83/1ون واتسون در این آزم
 

 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (:4)جدول 

 عملکرد کارکنان =971/1+188/1 (یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یشیآزما یو اجرا یطراح)
 

)متغیر  عملکرد کارکنان( و x) یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یشیآزما یو اجرا یدر مدل رگرسیونی فوق متغیر طراح
، مقیاس اغلب متغیر های مستقل از واحد های متفاوتی اما از انجا که در تحلیل رگرسیونایم.  ادهنشان د yوابسته( را با 

 تشکیل شده به راحتی نمی توان به مقایسه سهم هر متغیر مستقل در تبیین تغییرات متغیر یا واریانس متغیر وابسته پرداخت.
، به ضرایب رگرسیونی استاندارد ثیر رگرسیونی بر اساس ضرایب آنتااز این رو به محققین پیشنهاد می شود که در تفسیر نتایج 

شود  ( و همانطور که مالحظه می481ص  ،1399 )حبیب پور و صفری، ا ضرایب رگرسیونی استاندارد نشدهشده اشاره کنیم ت
و  یمتغیر مستقل طراح باشد به این معنی که به ازای یک واحد تغییر در می 319/1ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر  

 و  = 38/3tیابد و به دلیل اینکه  واحد افزایش می 319/1 عملکرد کارکنان، یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یشیآزما یاجرا
باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای محقق در سطح  می درصد 7کمتر از  سطح معنی داری

حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی احتمال صفر بودن ضرایب  (7جدول ). درصد پذیرفته می شود 87اطمینان 
های  آزماید. فرضیه رگرسیونی است، به عبارتی دیگر این آزمون وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته را می

 د.باش آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می
H0.تمام ضرایب رگرسیون برابر صفر است : 
H1 .حداقل یکی از ضرایب مخالف صفر است : 

 
 تحلیل واریانس رگرسیون نسبت متغیرهای مستقل و وابسته (:5)جدول 

 داری معنیسطح  Fآماره  مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع مدل

1 

 

 میزان تغییرات متغیر وابسته
 لاز طریق متغیر مستق

999/1 1 999/1 

 میزان تغییرات متغیر وابسته 111/1 671/11
 از طریق عوامل تصادفی

188/11 19 146/1 

  18 691/11 جمع

 

 B ضرایب
 ضریب رگرسیون

 (Beta) استاندارد شده

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 971/1 مقدار ثابت

319/1 

19/1 11/7 111/1 

 یشیآزما یو اجرا یطراح

 یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س
188/1 111/1 38/3 111/1 
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فرض مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب متغیر مستقل و در نتیجه وجود رابط ه می ان   سطح معنی داری در نگاره فوق 
  )بتا( به ترتیب مقادیر ثابت و ضریب متغیر مستقل ارائه شده است. βشود. در ستون  میمتغیر وابسته با متغیر مستقل تایید 

 

 دوم آزمون فرضیه
 . عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد و اتیمال انیمؤد ییشناسا شماره کارگیری بهبین  :دومفرضیه فرعی 

 
Staff performance ijq = α + β1 Sh.sh, moadian maliatiijq 

 
 دومهمبستگی متغیرهای فرضیه (: 6) شمارهجدول 

وارد شده در  بینی متغیرپیش

 مدل

تنظیم  همبستگی تعیین ضریب یب همبستگیضر

 شده

 انحراف

 استاندارد

 واتسون-دوربین

 471/1 117/1 113/1 176/1 411/1 یاتیمال انیمؤد ییشناسا شماره

 
است. ضریب  411/1رهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغی

به دست آمده است بر این مفهوم که  176/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
ص د از تغیی رات   در6/17است است و می توان گف ت ک ه    176/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xواریانس مشترک بین 

مقدار آماره دوربین واتسون در ای ن آزم ون    تبیین می شود. یاتیمال انیمؤد ییشناسا شمارهتوسط  عملکرد کارکنانمربوط به 
 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.    47/1
 

 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (:7)جدول 

 عملکرد کارکنان =17/1 +317/1 (یاتیمال انیمؤد ییشناسا شماره)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 188/1برابر   شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن همانطور که مالحظه می
     یاب د و ب ه دلی ل اینک ه     واح د اف زایش م ی    188/1 عملکرد کارکن ان ، یاتیمال انیمؤد ییشناسا شمارهتغییر در متغیر مستقل 

13/3t =   خواهد بود و ادعای  باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار  می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از و
 . درصد پذیرفته می شود 87محقق در سطح اطمینان 

 سوم آزمون فرضیه
 عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. و کوتاه مدت سکیر یبر مبنا یحسابرس انتخاب تاثیر کارگیری بهبین  :سومفرضیه فرعی 

 B ضرایب

 ضریب رگرسیون

 د شدهاستاندار

 ( Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 17/1 مقدار ثابت

188/1 

31/1 37/7 111/1 

 ییشناسا شماره
 یاتیمال انیمؤد

317/1 116/1 13/3 111/1 
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Staff performance ijq = α + β1 A.h.m.risk kutah modatijq 

 

 سومهمبستگی متغیرهای فرضیه (: 8) مارهجدول ش
وارد شده در  بینی متغیرپیش

 مدل

 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 همبستگی

 تنظیم شده

 انحراف

 استاندارد برآورد شده

 دوربین

 واتسون

 یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث
 مدت کوتاه سکیر

411/1 113/1 171/1 316/1 19/1 

 
است. ضریب  411/1ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر  نتایج جداول باال ابتدا مقدار

به دست آمده است بر این مفهوم که  113/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
درص د از تغیی رات   3/11ت و می توان گف ت ک ه   است اس 113/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xواریانس مشترک بین 

مق دار آم اره دورب ین     تبیین می شود.  مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاثتوسط  عملکرد کارکنانمربوط به 
 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.    19/1واتسون در این آزمون 

 

 رایب رگرسیوننتایج آزمون معنی داری ض (:1)جدول 

 عملکرد کارکنان =94/1+311/1 (مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 378/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   همانطور که مالحظه می
یابد و به  واحد افزایش می 378/1 عملکرد کارکنان، مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاثتغییر در متغیر مستقل 

باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معن ادار خواه د     می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از و  = t 78/3دلیل اینکه 
 . درصد پذیرفته می شود 87بود و ادعای محقق در سطح اطمینان 

 چهارم آزمون فرضیه
 .عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد و ندهایفرآ یساز استاندارد کارگیری بهبین  :چهارمفرضیه فرعی 

 
Staff performance ijq = α + β1 Estendard sazi frayandhaijq 

 

 

 B ضرایب

 ضریب رگرسیون

 استاندارد شده

)  Beta( 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

اداریمعن  

94/1 مقدار ثابت  

378/1  

37/1  14/6  111/1  

 سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث
مدت کوتاه  

311/1  174/1  78/3  111/1  
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 چهارمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:21)جدول شماره  
 بینی متغیرپیش

 وارد شده در مدل

 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 همبستگی

 تنظیم شده

 انحراف استاندارد

 برآورد شده

 واتسون -دوربین

 11/1 311/1 149/1 161/1 396/1 ندهایفرآ یساز استاندارد

 
است. ضریب  396/1نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر 

به دست آمده است بر این مفهوم که  161/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
درص د از تغیی رات    1/16است است و می توان گف ت ک ه    161/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xک بین واریانس مشتر

می  11/1مقدار آماره دوربین واتسون در این آزمون  تبیین می شود. ندهایفرآ یساز استانداردتوسط  عملکرد کارکنانمربوط به 
 باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.   

 

 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (:22)دول ج

 ارکنانعملکرد ک =16/1+183/1 (ندهایفرآ یساز استاندارد)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 183/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   همانطور که مالحظه می
و   = 49/3t  یابد و به دلیل اینک ه  واحد افزایش می 183/1 عملکرد کارکنان، ندهایفرآ یساز استانداردتغییر در متغیر مستقل 

باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد ب ود و ادع ای محق ق در      می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از 
 .درصد پذیرفته می شود 87سطح اطمینان 

 پنجم آزمون فرضیه
 عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. و داده ها یو آماده ساز ییشناسا بهبین پنجم: فرضیه فرعی 

 
Staff performance ijq = α + β1 Sh.amadeh sazi farayandhaijq 

 

 پنجمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:21)جدول شماره  
 بینی متغیرپیش

 وارد شده در مدل

 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 همبستگی

 تنظیم شده

 انحراف

 استاندارد

 برآورد شده

 واتسون-دوربین

 18/1 317/1 174/1 178/1 311/1 ها داده یساز آماده و ییشناسا

 

 B ضرایب

 ضریب رگرسیون

 استاندارد شد

 ( Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 16/1 مقدار ثابت
313/1 

31/1 17/6 111/1 

 111/1 49/3 146/1 183/1 ندهایفرآ یساز استاندارد
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است. ضریب  311/1داول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر نتایج ج
به دست آمده است بر این مفهوم که  178/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 

درص د از تغیی رات   8/17است است و می توان گف ت ک ه    178/1ل( برابر )متغیر وابسته و مستق yو  xواریانس مشترک بین 
مقدار آماره دوربین واتس ون در ای ن آزم ون     تبیین می شود. ها داده یساز آماده و ییشناسا توسط عملکرد کارکنانمربوط به 

 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.  18/1
   

 اری ضرایب رگرسیوننتایج آزمون معنی د (:23)جدول 

 عملکرد کارکنان =81/1+411/1( ها داده یساز آماده و ییشناسا)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 411/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   مالحظه میهمانطور که 
 = 61/3tیابد و به دلیل اینکه  واحد افزایش می 183/1 عملکرد کارکنان، ها داده یساز آماده و ییشناساتغییر در متغیر مستقل 

در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای محق ق در  باشد،   می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از و  
 درصد پذیرفته می شود. 87سطح اطمینان 

 ششم آزمون فرضیه
عملکرد کارکنان رابطه وجود  ی واتیمال کپارچهیسخت افزار نظام  لینصب و تحو تدارک،کارگیری  بهبین  :ششم فرضیه فرعی

 دارد.
 

Staff performance ijq = α + β1 T.n.t.s.nezam yakparche maliatiijq 

 

 ششمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:24)جدول شماره  
 بینی وارد شده متغیرپیش

 در مدل

 بضری

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 همبستگی

 تنظیم

 شده

 انحراف

 استاندارد

 برآورد شده

 واتسون -دوربین

 نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک،

 یاتیمال کپارچهی

416/1 191/1 116/1 417/1 44/1 

 
است. ضریب  416/1نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر 

به دست آمده است بر این مفهوم که  191/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
درص د از تغیی رات    1/19است است و می توان گف ت ک ه    191/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xنس مشترک بین واریا

 B ضرایب
 ضریب رگرسیون

 ((Betaاستاندارد شده 

 انحراف

 استاندارد
t معناداری سطح 

 81/1 مقدار ثابت
313/1 

39/1 89/7 111/1 

 و ییشناسا
 ها داده یساز آماده

411/1 161/1 61/3 111/1 
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مقدار آماره دوربین  تبیین می شود. یاتیمال کپارچهیسخت افزار نظام  لینصب و تحو تدارک، توسط عملکرد کارکنانمربوط به 
 ن خطاها همبستگی وجود ندارد.   می باشد در نتیجه بی 44/1واتسون در این آزمون 

 
 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (:25)جدول 

 عملکرد کارکنان =911/1+364/1(یاتیمال کپارچهی نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک،)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 364/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   همانطور که مالحظه می
یابد  واحد افزایش می 364/1 عملکرد کارکنان ،یاتیمال کپارچهیظام سخت افزار ن لینصب و تحو تدارک،تغییر در متغیر مستقل 

باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد   میدرصد  7ضریب معناداری کمتر از و   = 13/3tو به دلیل اینکه 
 . درصد پذیرفته می شود 87بود و ادعای محقق در سطح اطمینان 

 هفتم آزمون فرضیه
 عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. و یکار یندهایمجدد فرآ یمهندس کارگیری بهبین  :هفتمرعی فرضیه ف

 
Staff performance ijq = α + β1 M.m.frayandhaye kariijq 

 
 هفتمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:26)جدول شماره 

 بینی متغیرپیش

 وارد شده

 در مدل

 همبستگی ضریب تعیین همبستگیضریب 

 تنظیم

 شده

برآورد  استاندارد انحراف

 شده

 واتسون -دوربین

 مجدد یمهندس
 یکار یندهایفرآ 

388/1 111/1 181/1 391/1 17/1 

 
است. ضریب  388/1نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر 

به دست آمده است بر این مفهوم که  111/1ماری می باشد برای این مدل برابر تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آ
درص د از تغیی رات    1/11است است و می توان گف ت ک ه    111/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xواریانس مشترک بین 

دوربین واتسون در این آزم ون   مقدار آماره تبیین می شود. یکار یندهایمجدد فرآ یمهندس توسط عملکرد کارکنانمربوط به 
 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.    17/1

 B ضرایب

ضریب 

 رگرسیون

 استاندارد شده

(Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 911/1 مقدار ثابت

371/1 

371/1 99/7 111/1 

 لیتحو و نصب تدارک،
 نظام افزار سخت

 یاتیمال کپارچهی
364/1 111/1 13/3 111/1 
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 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (:27)جدول 

 عملکرد کارکنان =81/1+417/1(یکار یندهایفرآ مجدد یمهندس)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 394/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   همانطور که مالحظه می
   یاب د و ب ه دلی ل اینک ه     واحد اف زایش م ی   394/1 عملکرد کارکنان، یکار یندهایمجدد فرآ یمهندس غییر در متغیر مستقلت

87/3t =   باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای   می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از و
 درصد پذیرفته می شود . 87محقق در سطح اطمینان 

 هشتم آزمون فرضیه
 رابطه وجود دارد. عملکرد کارکنان ی واتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یمل یساز ادهیپ کارگیری هببین  :هشتمفرضیه فرعی 

 
Staff performance ijq = α + β1 P.m.n.s.yekparche maliatiijq 

 

 هشتمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:28)جدول شماره  
بینی وارد  متغیرپیش

 شده در مدل

ستگی تنظیم همب تعیین ضریب همبستگی ضریب

 شده

برآورد  انحراف استاندارد

 شده

 واتسون -دوربین

 نرم یمل یساز ادهیپ
 یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار

411/1 188/1 116/1 711/1 11/1 

 
است. ضریب  411/1نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر 

به دست آمده است بر این مفهوم که  188/1یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر تعیین که 
درصد از تغییرات 8/18است است و می توان گفت که  188/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xواریانس مشترک بین 

مقدار آماره دوربین  تبیین می شود. یاتیمال کپارچهی ستمیر سنرم افزا یمل یساز ادهیپتوسط  عملکرد کارکنانمربوط به 
 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.  11/1واتسون در این آزمون 

 
 
 
 
 
 

 B ضرایب

 ضریب رگرسیون

 استاندارد شده

 ( Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 81/1 مقدار ثابت

394/1 

361/1 88/7 111/1 

 مج      دد یمهندس      
 یکار یندهایفرآ

417/1 191/1 87/3 111/1 
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 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (:21)جدول 

 عملکرد کارکنان =13/1+711/1 (یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یمل یساز ادهیپ)
 

ای ی ک واح د   باشد به این معنی ک ه ب ه از   می 711/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر  همانطور که مالحظه می
یاب د و ب ه    واحد افزایش می 711/1 عملکرد کارکنان، یاتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یمل یساز ادهیپ تغییر در متغیر مستقل

ن ادار خواه د   باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی مع  می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از و   = 18/4tدلیل اینکه 
 . درصد پذیرفته می شود 87بود و ادعای محقق در سطح اطمینان 

 نهم آزمون فرضیه
 رابطه وجود دارد. عملکرد کارکنان و بلندمدت سکیر یبر مبنا یحسابرس انتخاب کارگیری بهبین  :نهمفرضیه فرعی 

 
Staff performance ijq = α + β1 A.h.m.risk boland modatijq 

 

 نهمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:11)ه  جدول شمار
 بینی متغیرپیش

 وارد شده

 در مدل

 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 همبستگی

 تنظیم

 شده

 استاندارد انحراف

 برآورد شده

 واتسون -دوربین

 یمبن ا  ب ر  یحسابرس انتخاب
 بلندمدت سکیر

411/1 111/1 311/1 491/1 16/1 

 
است. ضریب  411/1بستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر نتایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب هم

به دست آمده است بر این مفهوم که  111/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
درصد از تغییرات مربوط  11 وان گفت کهاست است و می ت 111/1)متغیر وابسته و مستقل( برابر  yو  xواریانس مشترک بین 

مقدار آماره دورب ین واتس ون در ای ن     تبیین می شود. بلندمدت سکیر یبر مبنا یحسابرس انتخابتوسط  عملکرد کارکنانبه 
 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.  16/1آزمون 

 
 

 

 

 

 

 B ضرایب

 ضریب رگرسیون

 استاندارد شده

 ( Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 ریمعنادا

 13/1 مقدار ثابت

411/1 

361/1 16/6 111/1 

 افزار نرم یمل یساز ادهیپ
 یاتیمال کپارچهی ستمیس

711/1 181/1 18/4 111/1 
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 نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون :(12)جدول 

 عملکرد کارکنان =114/1+499/1 (بلندمدت سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب)
 

باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 499/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   مالحظه میهمانطور که 
یابد و به دلی ل   واحد افزایش می 499/1 عملکرد کارکنان ،بلندمدت سکیر یبر مبنا یحسابرس انتخابتغییر در متغیر مستقل 

باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد ب ود و    می درصد 7ضریب معنی داری کمتر از و   = 39/4tاینکه 
 . درصد پذیرفته می شود 87ادعای محقق در سطح اطمینان 

 دهم آزمون فرضیه
 ی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.و نگهدار یبانیخدمات پشت طرح کارگیری بهبین  :دهمفرضیه فرعی 

 
Staff performance ijq = α + β1 T.kh.poshtibani VA negahdariijq 

 

 دهمهمبستگی متغیرهای فرضیه  (:11)جدول شماره  
 بینی پیش متغیر

 وارد شده در مدل

 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

 همبستگی

 تنظیم شده

 انحراف

 استاندارد

 برآورد شده

 واتسون -دوربین

 و یبانیپشت خدمات طرح
 ینگهدار 

411/1 139/1 171/1 411/1 44/1 

 
است. ضریب  411/1ایج جداول باال ابتدا مقدار ضریب همبستگی را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که برابر نت

به دست آمده است بر این مفهوم که  139/1تعیین که یکی از با ارزش ترین شاخص های آماری می باشد برای این مدل برابر 
درص د از تغیی رات    9/13 است است و می توان گف ت ک ه   139/1مستقل( برابر  )متغیر وابسته و yو  xواریانس مشترک بین 

مقدار آماره دوربین واتسون در این آزمون  تبیین می شود. یو نگهدار یبانیخدمات پشت طرحتوسط  عملکرد کارکنانمربوط به 
 می باشد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد.  44/1

   
 
 
 
 

 B یبضرا

 ضریب رگرسیون

 استاندارد شده

 ( Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 114/1 مقدار ثابت

411/1 

398/1 71/6 111/1 

 ب  ر یحسابرس   انتخ  اب
 بلندمدت سکیر یمبنا

499/1 133/1 39/4 111/1 
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 معنی داری ضرایب رگرسیوننتایج آزمون  (:13)جدول 

 عملکرد کارکنان =114/1+499/1(ینگهدار و یبانیپشت خدمات طرح)
 
باشد به این معنی که ب ه ازای ی ک واح د     می 411/1شود ضریب رگرسیونی استاندارد شده آن برابر   مانطور که مالحظه میه

   یاب د و ب ه دلی ل اینک ه     واحد افزایش م ی  411/1 عملکرد کارکنان ،یو نگهدار یبانیخدمات پشت طرحتغییر در متغیر مستقل 
17/4 t =   باشد، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای  میصد در 7ضریب معنی داری کمتر از و

 . درصد پذیرفته می شود 87محقق در سطح اطمینان 
 

 تفسیر نتایج پژوهش
 نتیجه آزمون فرضیه اول

یافته های  .رددا وجود رابطه کارکنان عملکرد و یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یشیآزما یاجرا و یطراح رییکارگ به نیب
می باشند که درصد  7ضریب معنی داری کمتر از حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان می دهد که در هر دو حالت مورد بررسی 

 یطراحاین می توان نتیجه گرفت که بر اساس شاخص های مورد استفاده در این تحقیق، بنابر به معنی تایید فرضیه می باشد.
 ی تاتیر معناداری بر عملکرد کارکنان داشته است.اتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یشیآزما یاجرا و
 نتیجه آزمون فرضیه دوم 
یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق  .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و یاتیمال انیمؤد ییشناسا شماره رییکارگ به نیب

می باشند که به معنی تایید فرضیه می درصد  7کمتر از  ضریب معنی دارینشان می دهد که در هر دو حالت مورد بررسی 
تاثیر معنی داری دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس  کارکنان عملکردبر  یاتیمال انیمؤد ییشناسا شمارهباشد. 

تسهیل فرآیندهای  به عنوان عاملی با اهمیت بر یاتیمال انیمؤد ییشناسا شماره شاخص های مورد استفاده در این تحقیق ،
 پیچیده امور اداری تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد.

  نتیجه آزمون فرضیه سوم
 بر یمبتن یحسابرس .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و  مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث رییکارگ به نیب
 تیریمد ها سکیر نکهیا از یبخش نانیاطم ارائه یبرا و ردیگی م قرار استفاده مورد یحسابرس بخش در که است یروش سک،یر

ضریب معنی یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان می دهد که در هر دو حالت مورد بررسی  .شود یم استفاده اند شده
 کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث ینمی باشند که به معنی تایید فرضیه می باشد.بنابرادرصد  7داری کمتر از 

های مورد  عملکرد کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس شاخص مدت
 تاثیر معناداری بر عملکرد کارکنان دارد. مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب استفاده در این تحقیق،

  نتیجه آزمون فرضیه چهارم

 B ضرایب

 ضریب رگرسیون

 استاندارد شده

 ( Beta) 

 انحراف

 استاندارد
t 

 سطح

 معناداری

 111/1 مقدار ثابت

411/1 

319/1 14/6 111/1 

 یبانیپشت خدمات طرح
 ینگهدار و

411/1 111/1 17/4 111/1 
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یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان  .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و ندهایفرآ یساز استاندارد رییکارگ به نیب
 می باشند که به معنی تایید فرضیه می باشد.درصد  7ضریب معنی داری کمتر از می دهد که در هر دو حالت مورد بررسی 

 تاثیر معنی داری دارد.  ارکنانک عملکردبر   ندهایفرآ یساز استانداردبنابراین 
  نتیجه آزمون فرضیه پنجم

یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان می  .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و ها داده یساز آماده و ییشناسا به نیب
 بنابراین  ضیه می باشد.می باشند که به معنی تایید فردرصد  7ضریب معنی داری کمتر از دهد که در هر دو حالت مورد بررسی 

 بر عملکرد کارکنان تاثیر معنی داری دارد.  ها داده یساز آماده و ییشناسا
  نتیجه آزمون فرضیه ششم

یافته های  .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و یاتیمال کپارچهی نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک، رییکارگ به نیب
می باشند که  درصد 7ضریب معنی داری کمتر از دهد که در هر دو حالت مورد بررسی  حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان می

بر عملکرد کارکنان تاثیر  یاتیمال کپارچهی نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک، بنابراین به معنی تایید فرضیه می باشد.
 معنی داری دارد. 

  نتیجه آزمون فرضیه هفتم
 مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و یکار یندهایرآف مجدد یمهندس رییکارگ به نیب

کار عوض کرده و بنابراین، سازمان  و  یندهای اصلی کسبآهای فعلی سازمان جای خود را با فر روندی است که در آن وظیفه
کار و کاهش  و  رعت بخشیدن به روند کسبکند. همین امر موجب س محوری حرکت می  یندآگرایی به سوی فر از حالت وظیفه

یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان می دهد که در هر دو  .گردد تر شدن سازمان می  نتیجه رقابتی ها و در هزینه
 مجدد یمهندسبنابراین  می باشند که به معنی تایید فرضیه می باشد.درصد  7ضریب معنی داری کمتر از حالت مورد بررسی 

 عملکرد کارکنان تاثیر معنی داری دارد.  بر یکار یندهایآفر
  نتیجه آزمون فرضیه هشتم

رابطه وجود دارد. یافته های حاصل از  عملکرد کارکنان ی واتیمال کپارچهی ستمینرم افزار س یمل یساز ادهیپ کارگیری بهبین 
می باشند که به معنی  درصد 7ی داری کمتر از ضریب معنآزمون فرضیه فوق نشان می دهد که در هر دو حالت مورد بررسی 

 تاثیر معنی داری دارد.  عملکرد کارکنانبر  یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یمل یساز ادهیپ بنابراین تایید فرضیه می باشد.
  نتیجه آزمون فرضیه نهم

نرم افزار یکپارچه مالیاتی  .دارد وجود هرابط کارکنان عملکرد و بلندمدت سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب رییکارگ به نیب
 مالیاتی های اظهارنامه ریسک بتواند ای رایانه صورت بهفراهم کرده است که  کشور مالیاتی امور سازماناین امکان را برای 

 را ریسک بیشترین که هایی اظهارنامه ها، اظهارنامه ریسک درجه و سازمان کلی سیاستهای اساس بر و ارزیابی را مودیان
یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق . نماید ارجاع مالیاتی امور کارشناسان به مالیاتی ممیزی برای و انتخاب را دارند درخود

می باشند که به معنی تایید فرضیه می  درصد 7ضریب معنی داری کمتر از نشان می دهد که در هر دو حالت مورد بررسی 
 تاثیر معنی داری دارد.  بر  عملکرد کارکنان بلندمدت سکیر یمبنا رب یحسابرس انتخاب بنابراین باشد.

  نتیجه آزمون فرضیه دهم
 به رانهیشگیپ ینگهدار و سیسرو .دارد وجود رابطه کارکنان عملکرد و ینگهدار و یبانیپشت خدمات طرح رییکارگ به نیب

 در) یکارافتادگ از ای یخراب رخداد احتمال اهشک آن هدف و شده انجام مرتب صورت به که شود یم گفته ینگهدار ندیفرا
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 از پس نه شود، یم انجام هستند کردن حال در هنوز زاتیتجه که یهنگام در رانهیشگیپ ینگهدار و سیسرو. باشد یم( شبکه
دهد یافته های حاصل از آزمون فرضیه فوق نشان می  .است یناگهان یها یخراب از یریجلوگ آن هدف جهینت در. آنها یخراب

 نی تایید فرضیه می باشد. بنابراینمی باشند که به معدرصد  7ضریب معنی داری کمتر از که در هر دو حالت مورد بررسی 
 تاثیر معنی داری دارد.  عملکرد کاکنانبر  ینگهدار و یبانیپشت خدمات طرح

 

 پژوهشو پیشنهادات نتایج 
 یاتیمال امور اداره کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی نظام و فزارا نرمبا عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی 

 :می باشد، نتایج زیر حاصل این تحقیق است ساوه شهرستان
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر  یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یشیآزما یاجرا و یطراح رییکارگ به .1
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر یاتیلما انیمؤد ییشناسا شماره رییکارگ به .1
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر مدت کوتاه سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب ریتاث رییکارگ به .3
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر ندهایفرآ یساز استاندارد رییکارگ به .4
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان درعملک بر ها داده یساز آماده و ییشناسا به .7
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی نظام افزار سخت لیتحو و نصب تدارک، رییکارگ به .6
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر یکار یندهایفرآ مجدد یمهندس رییکارگ به .1
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر یاتیمال کپارچهی ستمیس افزار نرم یمل یساز ادهیپ رییکارگ به .9
 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر بلندمدت سکیر یمبنا بر یحسابرس انتخاب رییکارگ به .8

 تاثیر معناداری دارد. کارکنان عملکرد بر ینگهدار و یبانیپشت خدمات طرح رییکارگ به .11

زده گانه با شاخصه های فوق، وجود نداشت بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه شواهدی بر رد فرضیه های دوا
بر عملکرد کارکنان اداره مالیات شهرستان ساوه تاثیر مثبت دارد. نکته اساسی  یاتیمال کپارچهی نظام و افزار نرمبه کارگیری 

مایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود این است که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد همیشه یافته های هر تحقیق آز
بنابراین پیشنهادات زیر . (1391ایران نژاد، دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است )

 ارائه می شود: 
رد از سایر روش پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت هایی که در روش جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه وجود دا .1

 ها و ابزار اندازه گیری دیگر مانند مصاحبه نیز استفاده شود.
نظر به این که به جز عواملی که در این تحقیق مطالعه شده عوامل دیگری نیز بر عملکرد کارکنان از بابت پیاده سازی نرم  .1

تاثیر همه آن ها مقدور نگردید، لذا پیش نهاد م ی   افزار و نظام یکپارچه مالیاتی، تاثیر دارند و در این تحقیق امکان مطالعه و 
شود سایر محققان عوامل دیگری را که بر عملکرد کارکنان تاثیر دارند در سطح سازمان های مشابه به عمل آورن د و ت اثیر   

 این فرضیه ها را با نتایج این تحقیق در این سازمان با سایر شرکت ها مقایسه نمایند.

امور مالیاتی تحقیق چندانی با محوریت این موضوع صورت نگرفته است پیشنهاد می شود محققین  از آن جایی که در اداره .3
 پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام دهند.
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منظور صحت اطالعات بدست آمده در انتخاب فرد پاسخ دهنده نهایت سعی خویش را نمایند تا از نتایج تحقیق ه محققین ب .4
 ه و آتی استفاده نمود.بتوان در پژوهش های مشاب
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