مجمىعه مقاالت همایش ملی ایده های نى در حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

بررسی کارآمدی سیستم ىای ىسینو یابی و اثرات بکارگیری آن در دانشگاه آزاد
زىرا میسازاده ،داًشجْی کارشٌاسی ارشذ داًشگاٍ آساد اسالهی ُوذاى
محمد نظری پور ،استادیار گزٍّ حسابذاری داًشگاٍ کزدستاى
چکیده:
ُوَ ساسهاًِای اهزّسی بَ ًاکارآهذی سیستن ُای ُشیٌَ یابی سٌتی ّالف بْدٍ ّ لذا استفادٍ اس سیستن ُای ُشیٌَیابی
کارآهذ هْرد اُتوام جذی آًِا لزار گزفتَ است .اس آًجائیکَ داًشگاُِا در توام سهیٌَ ُا الگْی سایز ساسهاًِا بَ
حساب هی آیٌذ ،لذا استفادٍ اس سیستوِای ُشیٌَ یابی کارآهذ در ایٌگًَْ هْسسات اس اُویت ّیژٍ ای بزخْردار هی
باشذ .ایي پژُّش اس طزیك هطالعَ ارتباط بیي کارآهذی (هتغیز هستمل) با هتغیزُایی ُوچْى :کارآیی ،تصوین گیزی،
ُشیٌَ ُا ّ ،پاسخگْئی ( ،هتغیزُای ّابستَ) درصذد کوک بَ داًشگاُِا جِت کارآهذساسی سیستن ُای ُشیٌَ یابی
شاى هی باشذ .للوزّ هکاًی ایي پژُّش داًشگاُِای آساد اسالهی شِزستاى تِزاى ّ للوزّ سهاًی آى سال 9831
هی باشذ .بزای آسهْى فزضیات اس آسهْى ُوبستگی اسپیزهي استفادٍ شذٍ است .ایي پژُّش بطْر اخص الذام بَ
هحاسبَ بِای توام شذٍ یک داًشجْ در داًشگاٍ آساد اسالهی ّاحذ اسالهشِز ًوْدٍ استً .تایج پژُّش ًشاى هی دُذ
کَ در صْرت استمزار یک سیستن ُشیٌَ¬یابی کارآهذ در داًشگاُِا ،کارآیی ّ پاسخگْئی افشایش ّ ُشیٌَ ُا کاُش
خْاٌُذ یافت .طبك یافتَ ُای ایي پژُّش بِای توام شذٍ یک داًشجْ در سال تحصیلی  9831-9811در داًشگاٍ آساد
اسالهی ّاحذ هْرد هطالعَ بَ تفکیک داًشکذٍ ُا عبارتٌذ اس :داًشکذٍ فٌی هٌِذسی  ،3938داًشکذٍ علْم اًساًی
 ،8633داًشکذٍ علْم اداری  ّ ،6836داًشکذٍ ٌُز ُ 1398شار ریال هی باشذ .درًِایتً ،تایج ایي پژُّش ًشاى
هی دُذ کَ داًشگاُِای هْرد هطالعَ اس رّشِای ُشیٌَ یابی سٌتی استفادٍ ًوْدٍ ّ ُوچٌیي آًِا ُشیٌَ ُا را بَ
تفکیک ُز داًشکذٍ هحاسبَ ًوی ًوایٌذ .درصْرت حل هشکالت فْق ،هی تْاى ادعا ًوْد کَ جایگاٍ رلابتی
داًشگاُِای هْرد هطالعَ بَ همذار لابل تْجِی افشایش خْاُذ یافت.
کلید واژه ىا :سیستن ُشیٌَ یابی ،کارآهذی ،کارآیی ،تصوین گیزی ،پاسخگْئی ّ ،داًشگاٍ آساد اسالهی
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