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Analyzing the Impact of Accounting Information 
System (AIS) on Management Decision Making 

         (Case study: Managers of Kermanshah Bank)     
 

 
Abstract 
This study tends to analyze  the impact of Accounting 
Information   System (AIS) on management decision 
making.In research design of this study the information of  
83 managers of   Kermanshah Business Banks were used and 
the needs data were  collected using questionnaire.Data were 
analyzed  by the SPSS software. 
The results show that: Managers use AIS for decision making. 
AIS have effects on management decision. AIS provide 
needed information for managers. There is no significant 
relationship between using of AIS and level of education. 
There is no significant relationship between using of AIS and 
field of education. There is no significant relationship 
between using of AIS and type of university. 
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 :هقدهِ

 ،ضیعی ثطًبهِگیطی هؤثط ٍ وبضآهس هٌبثغ هبزی ٍ اًؿبًی زض ضیٌس ثِ وبآفطهسیطیت 

ی زؾتیبثی ثِ اّساف وٌتطل اؾت وِ ثطا بت، ّسایت ٍثؿیح هٌبثغ ٍ اهىبً ،ؾبظهبًسّی

ثِ  ب تَخِث( ٍیىی پیسیب).گیطز اؾبؼ ًظبم اضظقی هَضز لجَل نَضت هیؾبظهبًی ٍ ثط

لبثل هطثَط ٍ  ،هَلغ ثِ ،لعٍم زؾتطؾی ثِ اعالػبت نحیح تؼطیف اضائِ قسُ اظ هسیطیت 

ض اذص ثْتطیي تهوین ثِ هٌظَ. گیطی هَثط ٍ ثْیٌِ ضٍقي ذَاّس قس خْت تهوین ءاتىب

ًوبیٌس تب ثِ الػبتی هرتلف اؾتفبزُ هیّبی اع ػبت فطاّن قسُ تَؾظ ؾیؿتنهسیطاى اظ اعال

 .گطفتي توبم خَاًت ثْتطیي تهوین ضا اتربش ًوبیٌسًظط  زض ّب ٍ ى ؾیؿتنآٍؾیلِ اعالػبت 

وٌتطل ٍ  ضّجطی، ؾبظهبًسّی، ضیعی ثطًبهٍِظبیف هسیطاى ضا  ،ػوسُهغبلؼبت خسیس هتَى ٍ

 قبلَزُ ٍ اؾبؼ ضا گیطیتهوین (فطزلَتبًع،َپپ)هسیطیت زاًف هتفىطیي اظ ثؼضی زاًٌس هی

گیطی زض هسیطیت تب حسی وینزض ّط نَضت اّویت ته .زاًٌس  هی هسیطاى ٍظبیف توبم

 .>18= زاًٌس گیطی هیاؾت وِ ثطذی هسیطیت ضا هؿبٍی تهوین

 گیطی ثِ تفىط ٍ اًتربة آگبّبًِ ٍ ؾٌدیسُ هحسٍز ًوی تهوینؾبیوَى  اظ ًظط

ّبی اؾت وِ اظ ًظط فیعیىی ثطای فطز  ي اًتربة اظ هیبى ولیِ ضاُ حلگطزز ثلىِ هتضو

 .>13= هوىي اؾت

ّب  ثبقس وِ ثِ پكتَاًِ آى گیطی ًیبظهٌس اعالػبت هی وینت تهّط هسیطی خْ

ؾبظز ٍ یب  ّبی خسیسی ضا آقىبض هی اعالػبت گعیٌِ. ثتَاًس ثْتطیي تهوین ضا ثگیطز

 تأثیط لطاض زازُ ٍ آى گطزز ٍ ؾطاًدبم افطاز ضا تحت هطثَط هی ّبی  ًب هَخت حصف گعیٌِ

اعالػبت ثِ ٍیػُ زض تدبضت ثبیس لجل اظ . اًگیعز وِ الساهی ضا ثِ ػول آٍضًس هی ّب ضا ثط

ّبی گصقتِ  هسیطی وِ تٌْب ثِ گعاضـ. زٌّسُ ضا ثفطؾتس  ن ّكساضئآًىِ زیط قَز، ػال

وَقس ثب اؾتفبزُ اظ آییٌِ ػمت وٌس هبًٌس وؿی اؾت وِ ثِ لَل هه لَّبى هی تَخِ هی

 .>5= خلَی اتَهجیل ذَز ضا ثجیٌس

اظ ؾیؿتن اعالػبتی هسیطیت هی ثبقس  انلی ٍ اؾبؾی ای حؿبثساضی ظیطهدوَػِ

ضیعی ٍ وٌتطل  اى زض ظهیٌِ ثطًبهِهسیط هرتلف ؾغَح ّبی اعالػبتیتأهیي ًیبظوِ ٍظیفِ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86


4 
 

ُ تَؾظ ایي زض ًتیدِ اعالػبت فطاّن قس. ثبقس هیگیطی  ولىطز ٍ تهویناضظیبثی ػهٌبثغ، 

قتي ؾیؿتن ثسٍى زااظ ایي ضٍ . گیطز هی ٍ ػولیبت قطوت ضا زض ثط ّب ؾیؿتن غبلت فؼبلیت

ّب زض خْت زؾتطؾی ثِ  ضاّجطی هغلَة ػولیبت ٍ فؼبلیت ،آحؿبثساضی هٌبؾت ٍ وبض

ت الساهبت ّب ٍ هَؾؿبت هوىي ًیؿت ٍ زض ًْبی ّبی هسیطیت قطوت ّب ٍ ثطًبهِ ّسف

ّب ٍ وٌتطل هَضزی ٍ ثسٍى ضبثغِ ٍ ّسف ذَاّس ثَز  گیطی هسیطیت هحسٍز ثِ تهوین

=6<. 

گیطی ثِ  ّسف ووه ثِ هسیطیت زض اهط تهوین ؿبثساضی ثبؾیؿتن اعالػبتی ح

سا وطزُ گؿتطـ پیثب گؿتطـ ٍ پیچیسگی ؾیؿتن تَلیس، ضقس ٍ هسُ اؾت ٍ ّوگبمٍخَز آ

یطیت ثؿتگی ثِ ایي زاضز وِ ثتَاًس ثب اضائِ اعالػبت هَفمیت حؿبثساضی هس .اؾت

 .>12=ثْجَز ثجركس   گیطی هسیطاى ضا تهوین ،حؿبثساضی

ثرف ػوسُ تهویوبت هسیطاى ثِ ًحَی زضگیط اعالػبت هبلی اؾت ٍ ثِ زض ثبًه 

ضؼف ًظبم اعالػبتی ثبًه . ّویي زلیل اعالػبت هبلی زض ثیكتط هَاضز ًمف ولیسی زاضز

هؼوَال ًمهبى ًظبم اعالػبتی حؿبثساضی ضا ًیع زض ثغي ذَز زاضز ٍ ًبتَاًی زض زؾتطؾی 

 آیب قىل .آٍضز ، گبُ خجطاى ًبپصیط ثِ ثبض هیّبییهَلغ ثِ اعالػبت هبلی ظیبىنحیح ٍ ثِ

گیطی یه ًظبم زضؾت اعالػبت هبلی زض ػهط پیكطفت تىٌَلَغی اعالػبت آًمسض هكىل 

ّبی اعالػبتی اؾت وِ ًجبیس ثِ فىط آى ثَز؟ ضیكِ ّبی ضؼف هَخَز زض ؾیؿتن

 حؿبثساضی ثبًه زض ودبؾت؟

 پژٍّص فزضیِ ّبی
 تأثیط اعالػبت حؿبثساضی ثط تهوینثطضؾی  وِ زضنسز پػٍّفثب تَخِ ثِ هَضَع 

ثبقس الظم اؾت فطضیبتی زض ایي  هیوطهبًكبُ   ّبی تدبضی ی هبلی هسیطاى ثبًه ّب گیطی

ثِ قطح ظیط  ّبییِفطضی  پػٍّفاؾبؼ ازثیبت  ٍ ًیع ثط ثطّویي اؾبؼ .خْت عطاحی قَز

 :عطاحی گطزیس

گیطی ضی زض تهوینّبی تدبضی اظ اعالػبت ؾیؿتن حؿبثسا هسیطاى ثبًه. 1

 .وٌٌساؾتفبزُ هی
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ّبی  ّبی هبلی هسیطاى ثبًه گیطی ثط ثْجَز تهوین ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی، .2

 .گصاضز بثیط هیتدبضی ت

گیطی  اعالػبت هَضزًیبظ خْت تهوین ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی هَخَز،. 3

 .ًوبیسضا فطاّن هیّبی تدبضی  هبلی هسیطاى ثبًه

ثیي هیعاى اؾتفبزُ هسیطاى  ثب ؾغح تحهیالت ووتط اظ لیؿبًؽ   یزاض بتفبٍت هؼٌ. 4

 .ٍخَز زاضز ثب تحهیالت لیؿبًؽ ٍ ثبالتط  ٍ هسیطاى

  تحهیلی هطتجظ ٍ هسیطاى ثب ضقتِ زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى ثب ضقتِ بت هؼٌتفبٍ .5

 .هطتجظ ٍخَز زاضز تحهیلی غیط

ّبی زٍلتی ٍ  لتحهیل اظ زاًكگبُا زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى فبضؽ بتفبٍت هؼٌ .6

 .ّبی غیطزٍلتی ٍخَز زاضز التحهیل اظ زاًكگبُ هسیطاى فبضؽ

 پژٍّصپیطیٌِ             

 هطبلعبت داخلی  

ّبی  ی وِ پیطاهَى هیعاى اتىبی ثبًهپػٍّكعی  >3=( 1372)ًگْساضایعز پٌبّی ٍ 

 التهبزی زض ایطاى ّبی هبلی زض اػغبی تؿْیالت ثِ ٍاحسّبیتدبضی ثِ اعالػبت نَضت

بیل ، اعالػبت نحیح ٍ هٌبؾت ٍ لّبی هبلینَضت :اًدبم زازُ اؾت قطح زازُ اؾت وِ

 حَ هَثطی زض تهوینً  ِتَاًس ث زّس وِ هی ض هیّب لطا هَلغ زض اذتیبض ثبًه ِاتىبئی ضا ث

تَاًٌس  ّب هی ثبًه  .َل اػغبی تؿْیالت ًمف زاقتِ ثبقسّبی ثبًه زض ذه گیطی

ثٌبثط آًچِ . اظ هربعطات ههَى ثوبًٌسگیطی ًوبیٌس ٍ  ٍضؼیت هكتطی تهویني ثطاؾبؼ ای

ِ تَاًس ث گیطی اّویت ظیبزی زاضز ٍ هی ّبی هبلی زض هطحلِ تهوینقس نَضت وِ گفتِ

ْوی خْت ثطضؾی ٍضؼیت هكتطی، وبضآیی هسیطیت ٍ ظطفیت هبلی، ایفبی ض هاػٌَاى اثع

ّبی ػسیسُ زض  ییى ثسلیل هكىالت ٍ ًبضؾبزض ایطاّبی هبلی  ب نَضت، اهًّمف ًوبیس

 .ٍضؼیت ٍ هَلؼیت هٌبؾجی لطاض ًساضًس

 قطوت اتىبی هیعاى گیطی اًساظُ زض ؾؼی ذَز تحمیك زض> 8=(1372)یوي ذَـ

زضنس  83 ضا پصیط ؾطهبیِ ّبی قطوت هبلی حؿبثساضی اعالػبت ثِ گصاضی  ؾطهبیِ ّبی

 زضزضنس  95 هیعاى ثِ هبلی اعالػبت وِ تاؾ گطفتِ ًتیدِ پػٍّف ایي زض هحمك .زاًس هی
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 گیطًس هی لطاض اؾتفبزُ هَضز قسُ اًدبم ّبی گصاضی ؾطهبیِ ثِ هطثَط ّبی گیطی تهوین

 ّبی گیطی تهوین زض وِ پصیطؾطهبیِ ّبی قطوت تَؾظ قسُ تْیِ هبلی اعالػبت ٍ

 زض ضنسز  42تب  35حسٍز  زض گیطًس، هی لطاض اؾتفبزُ هَضز گصاضی ؾطهبیِ ّبی قطوت

 .اًس ثَزُ هؤثط وٌٌسگبى اؾتفبزُ اعالػبتی ًیبظّبی ضفغ

اضقس ذَز ثِ ثطضؾی ًمف  ًبهِ وبضقٌبؾیزض پبیبى> 1=(1379)َضیظّطُ اثًَ

 .گیطی هسیطاى ثبًه هلت اؾتبى هبظًسضاى پطزاذتِ اؾت ویناعالػبت حؿبثساضی زض ته

خْت اذص تهویوبت ب ّ زّس وِ هسیطاى ؾغَح هرتلف ثبًه ًتبیح ایي ثطضؾی ًكبى هی

 ٍ لبثل ءاتىب لبثل هطثَط، ایي اعالػبت لبثل فْن، .وٌٌس اظ اعالػبت حؿبثساضی اؾتفبزُ هی

 .ثبقٌس همبیؿِ هی

 حت ػٌَاى ثطضؾی تأثیط ٍیػگیزض تحمیمی وِ ت >9=(1382)ٍ ّوىبضاىزؾتگیط 

 دبم زازُاً گیطی هسیطاى گطٍُ ثْوي اعالػبت حؿبثساضی ثط ثْجَز تهوینّبی  ّبی ؾیؿتن

گیطی هسیطاى  اعالػبت حؿبثساضی ثط ثْجَز تهوینثِ ایي ًتیدِ زؾت یبفتٌس وِ ؾیؿتن  اًس

ثیي ٍضؼیت هَخَز ٍ هغلَة ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی گطٍُ ثْوي تأثیط زاضز ثؼالٍُ 

 .تفبٍت ٍخَز زاضز

اضقس ذَز ثِ ثطضؾی ًمف  ًبهِ وبضقٌبؾی زض پبیبى >15=(1382)اّس هؼعظ لطُ ثبؽظ

آة ّبی  گیطی هسیطاى ػبلی ؾبظهبى عالػبت حؿبثساضی هسیطیت زض تهوینّبی ا یؿتنؾ

 وِ اؾت هَضَع ایي ثیبًگط پػٍّف ایيًتبیح حبنل اظ  .ای وكَض پطزاذتِ اؾت هٌغمِ

وكَض ًمف ووتطی  آة ّبی قطوت هسیطاى گیطی تهوین زض هسیطیت حؿبثساضی ؾیؿتن

اظ ػسم آقٌبیی وبفی هسیطاى  ثبقس وِ ًبقی ًوی ٍ اظ خبیگبُ هغلَثی ثطذَضزاضایفب ًوَزُ 

 .ّب ثب ایي ؾیؿتن اعالػبتی هی ثبقس قطوت

ثطضؾی وبضثطز ؾیؿتن  ای ثب ػٌَاى زض هغبلؼِ >16=(1384)حؿیي یبٍضی ذَ

یبفتِ اؾت وِ  ّبی نٌؼت ثطق ثِ ایي ًتبیح زؾت گیطیاعالػبت حؿبثساضی زض تهوین

ثبقس ّط چٌس  بؾرگَی ًیبظّبی هسیطاى هیقطوت پ اعالػبت حؿبثساضی فؼلیؾیؿتن 

ثبقس اهب اػتوبز ثِ اعالػبت زض  ثٌسی ًكسُ ٍ ثِ هَلغ ًوی اعالػبت ثِ ًحَ هٌبؾت عجمِ

 اعالػبت اضائِ قسُ زض اهط تهوین ثركیهسیطاى نٌؼت ثطق ثِ اثط .ؾغح هغلَثی لطاض زاضز
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هسیطاى ثب  .وٌٌس هی ّبی ؾیؿتن اؾتفبزُ زض ًتیدِ ووتط اظ ذطٍخی گیطی اػتمبز ًساضًس

ثطای ثبقس ٍ ّب اعالػبت وبضثطزی ًوی آى ثِ ًظط لىيبت ؾیؿتن آقٌبیی زاضًس اعالػ

تن اعالػبت ؾیؿاظ . قَزایي اعالػبت اؾتفبزُ هیپبؾرگَیی ثِ العاهبت لبًًَی اظ 

زض ًْبیت ایٌىِ خْت وٌتطل  قَز ٍهتَؾظ اؾتفبزُ هیحس زض  ضیعی حؿبثساضی ثطای ثطًبهِ

 .قَز بثساضی ثِ عَض هؤثطی اؾتفبزُ ًویّبی قطوت اظ ؾیؿتن اعالػبت حؿ تفؼبلی

تبثیط اعالػبت حؿبثساضی ثط ی ثِ ثطضؾی پػٍّكزض  >10=(1386)ضضب ضهضبًیاهیط

ظًدبى ٍ اضزثیل پطزاذتِ  ّبی اشضثبیدبى قطلی، ّبی اؾتبى گیطی هسیطاى ثبًه تهوین

ُ اظ عطیك پطؾكٌبهِ ٍ ههبحجِ آٍضی قس ایي تحمیك ٍی ثب اعالػبت خوغ زض .اؾت

وِ ًتبیح هسُ ّبی ثِ ػول آ ٍتحلیل تدعیِ ّب ٍٍضی ًوَزُ اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ ثطضؾیگطزآ

 بّ ثبًه ٍاگصاضی تؿْیالت ًَع ٍ هبلی ّبینَضت ثیي زاضی بهؼٌ اضتجبط حبوی اظ ٍخَز

 بًهث اػغبیی تؿْیالت ؾمف ٍ حؿبثساضی بتاعالػ ثیي زاض هؼٌی اضتجبط ٍخَز ػسم ٍ

 زاضای هسیطاى زیسگبُ ٍ ّب ثبًه اػغبیی تؿْیالت ی گیطًسُ ٍ حؿبثساضی اعالػبت ّب،

 وفبیت ذهَل زض وبضقٌبؾی اظ ثبالتط ٍ وبضقٌبؾی وبضقٌبؾی، اظ تط پبییي تحهیالت

 وِ اؾت ایي زٌّسُ كبىً چٌیيّو ًتبیح .سثبقهی ّب ثبًه حؿبثساضی اعالػبت هحتَای

 ٍ حؿبثساضی ثب هطتجظ تحهیالت زاضای هسیطاى ًظط تتفبٍ هیبىزاضی بهؼٌ اضتجبط

 ٍخَز ّب ثبًه حؿبثساضی اعالػبت هحتَای وفبیت ذهَل زض حؿبثساضی ثب غیطهطتجظ

  .ًساضز

زضپػٍّكی تحت ػٌَاى ًمف ؾیؿتن اعالػبت  >14= (1392)لٌجطی ٍ ّوىبضاى

بی پبالیف، ّگیطی هسیطاى قطوت هلی گبظ ایطاى زض حَظُحؿبثساضی زض فطآیٌس تهوین

اعالػبت الظم اظ عطیك پطؾكٌبهِ، ههبحجِ  .پطزاذتِ اؾت، 1390تَظیغ ٍ ترههی زض ؾبل 

ای خوغ آٍضی ٍ آظهَى فطو پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى آهبضی تی ٍ هغبلؼبت وتبثربًِ

ثیبًگط آى اؾت وِ هسیطاى قطوت هلی  ،ًتبیح حبنل اظ پػٍّف. تؿت اًدبم گطفتِ اؾت

ّبی ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی تٌْب زض ظهیٌِ ّبی تبثؼِ آى، اظ گعاضـوتگبظ ایطاى ٍ قط

گیطی اظ لجیل هسیطیت زض ؾبیط هحَضّبی تهوین ًوبیٌس ٍثٌسی ؾالًِ اؾتفبزُ هیثَزخِ
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ّب، اضظیبثی ػولىطز، تدعیِ ٍ تحلیل هبلی ٍ گصاضی ٍ اًتربة پطٍغُثْبی توبم قسُ، ؾطهبیِ

 .ًوبیسّبی ؾیؿتن حؿبثساضی ًمكی ایفبء ًویضیعی ثلٌسهست، گعاضـثطًبهِ

ّبی اعالػبتی ای ثِ ثطضؾی ؾیؿتن، زض هغبلؼِ>7= (1392)ذَاخَی ٍ ّوىبضاى

-ًتبیح ایي پػٍّف ًكبى زازوِ ًطم. ّبی اختوبػی پطزاذتٌسحؿبثساضی ٍ تحلیل قجىِ

بى ًیع افعاضّبی ذبنی ثطای ثطضؾی ضٍاثظ اقربل ثب یىسیگط ٍ ًمف آًْب زض زضٍى ؾبظه

ّبی هَخَز ثطای پػٍّف ّوچٌیي ایي پػٍّف ثِ زًجبل هؼطفی فطنت. ثِ ٍخَز آهسُ اؾت

ّبی اعالػبتی حؿبثساضی ٍ ًمف افطاز زض زضٍى آى ثباؾتفبزُ اظ تحلیل زض ظهیٌِ ؾیؿتن

 .ّبی اختوبػی اؾتقجىِ

ای تحت ػٌَاى، تدعیِ ٍ تحلیل ، زض همبلِ>2= (1393)اثٌی ػكطی ٍ ّوىبضاى

زض ایي ضاؾتب، . ضّبی ؾٌدف ویفیت اعالػبت حؿبثساضی اظ ثؼس زلت ضا ثطضؾی ًوَزًسهؼیب

لغبیت  1375ّبی یطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى زض ؾبلصقطوت پ 67اعالػبت 

قبذم ثبظزُ اضبفی هغلك تَاًبیی  ًتبیح ایي همبلِ ًكبى زاز. هَضز ثطضؾی لطاض گطفت 1390

ؼیبض هثؼالٍُ، زٍ . ویفیت اعالػبت اظ ثؼس زلت ضا زاضا اؾتاضظیبثی هؼیبضّبی ؾٌدف 

پصیطی ٍ ویفیت الالم تؼْسی زض همبیؿِ ثب ؾبیط هؼیبضّبی هَضز ثطضؾی زض ایي ًَؾبى

 .زض وؿت ثبظزُ اضبفی هغلك زاقتٌس( هثجت ٍ هؼٌبزاض)پػٍّف، تَاًبیی ثیكتطی

 :خبرجی هطبلعبت

ی اضثطضؾی اؾتفبزُ اظ اعالػبت حؿبثس ثِ  زض همبلِ ذَز> 16=(1989)پبئَال زاًَؼ

حبوی  پػٍّفًتبیح ایي  .ّب پطزاذتِ اؾت وبت هطثَط ثِ اػغبی تؿْیالت ثبًهزض تهوی

ت اػغب وٌٌسگبى تؿْیالت زض فطآیٌس اػغبی تؿْیالت ثط هجٌبی اعالػب ایي اؾت وِ اظ

 .سیبثٌای ثِ ؾغح ثبالیی اظ اعویٌبى زؾت هی حؿبثساضی ٍ زیگط اعالػبت ظهیٌِ

الػبت ای ثِ ثطضؾی ًمف اع زض همبلِ >17=(2008)اٍا ّسیَْؼ ٍ وطیؽ پبتل 

یح ایي بًت .اًسگیطی زض یه قطوت لجٌی آلوبًی پطزاذتِ حؿبثساضی زض فطآیٌس تهوین

ثبقس تب ٍاثؿتگی هحسٍز  هی هفَْهیثط زضن اثطات هْن   توطوع ثیكتطكبى زٌّسُ ً پػٍّف

ّبی ثلٌس هست ٍ گیطی خْت ّب، اتػیاؾتط ،ثؼالٍُ  .ضیااعالػبت حؿبثس ّبی فٌیثِ خٌجِ

      .ثبقس هی گیطی زض تهوین اظ ػَاهل هْن اوبتثط اقتط  توطوع ثیكتط
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ای تدعیِ تحلیل اعالػبت  زض همبلِ >20=(2012)ٍ تطهیؿَ تًَدیؾیبى ثَال

اظ  فپػٍّایي  .اًسگیطی هسیطاى ضا ثطضؾی ًوَزُ زض تهوین اثعاضیحؿبثساضی ثِ ػٌَاى 

ظ وبضوٌبى یه ًفط ا50ثِ ٍؾیلِ تَظیغ پطؾكٌبهِ ثیي  آى ًَع پیوبیكی ثَزُ وِ اعالػبت

ثیبًگط ایي هَضَع  پػٍّفّبی ایي  فطضیِ .آٍضی گطزیسُ اؾت وبضذبًِ تَلیسی خوغ

زاضی ثیي  بضاثغِ هؼٌ ثبقس، گیطی هسیطاى هؤثط هی اعالػبت حؿبثساضی ثط تهوین اؾت وِ،

هؼٌی زاضی ثیي فبوتَض ظهبًی ٍ  ِضاثغ ػبت حؿبثساضی ٍخَز زاضز،زیسگبُ هسیطاى ٍ اعال

ضٍی ػولىطز اعالػبت حؿبثساضی ٍخَز زاضز ٍ زض ًْبیت ایٌىِ اعالػبت حؿبثساضی ثط 

 .ثبقس وبضذبًِ تأثیطگصاض هی

 ضٌبسی پژٍّصرٍش 

 .پیوبیكی هی ثبقس -اظ ًَع تَنیفی حبضط اظ ًظط ضٍـ گطزآٍضی زازُ ّب پػٍّف

ثركی اظ اعالػبت وِ هطثَط ثِ هجبحث تئَضیه ٍ ازثیبت  پػٍّف ثطای ایي

ّبی  عطیك هدالت ٍ ؾبیتآٍضی اعالػبت اظ  اؾت اظ عطیك هطٍض هتَى ٍ خوغ هَضَع

 .آٍضی قسُ اؾت ترههی گطز

 اؾتفبزُپطؾكٌبهِ  اظ پػٍّفالػبت هطثَط ثِ هفطٍضبت اع آٍضی خوغ ثطای لىي

 .ؾؤال ٍخَز زاضز 20یي هٌظَض خوؼبً زض پطؾكٌبهِ عطاحی قسُ ثِ ا قسُ اؾت

ّبی تدبضی ؾغح قْط پطؾكٌبهِ اظ ًَع ثؿتِ ثَزُ ٍ ثیي توبهی هسیطاى ثبًه

 83ّبی تدبضی زٍلتی زض ؾغح وطهبًكبُ  تؼساز قؼت ثبًه .وطهبًكبُ تَظیغ گطزیسُ اؾت

ٍ  ساظ  هسیطاى ثب هحممیي ّوىبضی ًوَزً( زضنس 65)ًفط 54اظ ایي تؼساز   .ثبقسقؼجِ هی

ى ثِ اؾبتیس هَضز پطؾكٌبهِ ثب تَخِ ثِ اضائِ آضٍایی  .ثِ ّوىبضی ًكسًس هبثمی هسیطاى حبضط

آلفبی وطًٍجبخ هَضز آظهَى لطاض  ضطیت ثطضؾی ٍ تأییس لطاض گطفت ٍ پبیبیی آى ثِ ٍؾیلِ

ثبقس ٍ ایي ضطیت  حبوی اظ پبیبیی پطؾكٌبهِ هی ثبقس0.7اگط ایي ضطیت ثیف اظ  گطفت

 .ثَزُ اؾت 0.878ثطاثط ثب  پػٍّفهِ ایي ثطای پطؾكٌب

 

 ّبی پژٍّصیبفتِ

 آهبر تَصیفی
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 :ثبقسّبی خبهؼِ هَضز ثطضؾی ثِ قطح ظیط هی ٍیػگی ،1هغبثك اعالػبت ًگبضُ

 

1ًگبرُ ضوبرُ   

 گطٍُ فطاٍاًی زضنس
 

 تحهیالت  ووتط اظ لیؿبًؽ 19 35.2

  لیؿبًؽ ٍ ثبالتط 35 64.8
 هطتجظ 43 79.6 

 ضقتِ تحهیلی
 هطتجظغیط 35 20.4

 زٍلتی 20 37
 زاًكگبُ

 غیط زٍلتی 34 63

، ثِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ ثِ ضٍـ همیبؼ پػٍّفم م ٍ ؾَّل زٍّّبی اٍّ ثطای ثطضؾی فطضیِ

ّبی اضائِ قسُ تَؾظ هسیطاى هحبؾجِ  ؾپؽ هیبًگیي پبؾد .عیف لیىطت اهتیبظاتی زازُ قس

 .طو نَضت گطفتٍ ثب تَخِ ثِ آى آظهَى ف

 لبزرسی فزضیِ اٍّ

ضی اظ اعالػبت ّبی تدب اى ثبًهطثبقس وِ آیب هسی ایي فطضیِ ثِ زًجبل ایي هَضَع هی

 .یب ذیطوٌٌس  گیطی اؾتفبزُ هی حؿبثساضی زض تهوین

    µ: H0  ≤   3                                                                فطو نفط                                 

  µ: H1   3                                                       فطو تحمیك یب ازػب                             

 (µ هیبًگیي پبؾد ثِ ؾؤاالت فطضیِ اؾت). 

 لفزاٍاًی پبسخ بِ سؤاالت فزضیِ اٍّ :2ًگبرُ ضوبرُ 

 خوغ ذیلی ظیبز ظیبز هتَؾظ ون ذیلی ون ؾَاالت

1 5 7 11 13 18 54 

2 7 10 13 13 11 54 

3 10 7 12 10 15 54 
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4 13 14 10 12 5 54 

5 9 12 9 15 9 54 

 270 58 63 55 50 44 فطاٍاًی

   :ّب پبؾد هحبؾجِ هیبًگیي

      3.152   ; 

 :ظهَى فطوًتیدِ آ

هیبًگیي  .ثبقس هی   µ: H1  3   و تحمیك ٍ فط :µ  H0  ≤    3فطو نفط ػجبضتؿت اظ 

ًگیي خبهؼِ ثیكتط اؾت ٍ زض باظ هیمساض ایي ه .ثبقس هی 3.152بنل اظ ؾؤاالت ثطاثط ثب ح

 .قَز پصیطفتِ هی پػٍّفٍ فطو یب ازػبی  قَزًتیدِ فطو نفط ضز هی

 :تَاى گفتزض ًتیدِ هی

ّبی هبلی اظ اعالػبت ؾیؿتن  گیطی ّبی تدبضی وطهبًكبُ زض تهوین هسیطاى ثبًه"

     ".وٌٌس اؾتفبزُ هی حؿبثساضی

 :2اظهَى فطضیِ 

 اعالػبت حؿبثساضی ثط ثْجَز تهوینؾیؿتن وِ  ثبقس ایي هَضَع هی ایي فطضیِ ثِ زًجبل

 .یب ذیطگصاضز  ّبی تدبضی  تبثیط هی ّبی  هبلی هسیطاى ثبًه گیطی

    µ: H0  ≤  3                                                                                 فطو نفط           

  µ: 1H  3                                               فطو تحمیك یب ازػب                               

 (µ هیبًگیي پبؾد ثِ ؾؤاالت فطضیِ اؾت). 

 مبسخ بِ سؤاالت فزضیِ دٍّفزاٍاًی پ:3ًگبرُ ضوبرُ 

 خوغ ذیلی ظیبز ظیبز هتَؾظ ون ذیلی ون ؾَاالت

6 3 5 15 15 15 54 

7 3 1 14 22 14 54 

8 2 2 13 18 19 54 

9 2 1 17 19 15 54 

10 3 3 10 21 17 54 
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11 2 7 10 18 17 54 

 324 98 113 79 19 15 فطاٍاًی

 :ّب هحبؾجِ هیبًگیي فطاٍاًی

3.803   ; 

 :2ظهَى فطضیِ ًتیدِ آ

هیبًگیي . هی ثبقس   µ: H1  3  پػٍّفٍ فطو  :µ  H0  ≤   3فطو نفط ػجبضتؿت اظ 

تط اؾت ٍ زض ایي همساض اظ هیبًگیي خبهؼِ ثیك .ثبقس هی 3.803بنل اظ ؾؤاالت ثطاثط ثب ح

 .قَز پصیطفتِ هی پػٍّفٍ فطو یب ازػبی قَز  ًتیدِ فطو نفط ضز هی

 :تَاى گفتزض ًتیدِ هی

ّبی تدبضی  ّبی هبلی هسیطاى ثبًه گیطی اعالػبت حؿبثساضی ثط ثْجَز تهوینؾیؿتن "

 ".گصاضز وطهبًكبُ  تبثیط هی

 :3ظهَى فطضیِ آ

 ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی هَخَز،وِ ثبقس  ایي فطضیِ ثِ زًجبل ثطضؾی ایي هَضَع هی

ّبی تدبضی وطهبًكبُ ضا فطاّن  هسیطاى ثبًهگیطی هبلی  اعالػبت هَضز ًیبظ خْت تهوین

 .یب ذیطهی ًوبیس 

    µ: H0  ≤    3                                                                         فطو نفط     

  µ: 1H    3                                              فطو تحمیك یب ازػب                                    

 (µ هیبًگیي پبؾد ثِ ؾؤاالت فطضیِ اؾت). 

 مفزاٍاًی پبسخ بِ سؤاالت فزضیِ سَّ :4ًگبرُ ضوبرُ 

 خوغ ذیلی ظیبز ظیبز هتَؾظ ون ذیلی ون ؾَاالت

12 6 6 13 20 12 54 

13 9 5 15 16 9 54 

14 11 4 14 16 9 54 

15 13 5 11 16 9 54 
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16 16 8 10 14 6 54 

 270 45 82 63 25 55 فطاٍاًی

 :ّب هحبؾجِ هیبًگیي فطاٍاًی

3.138   ; 

 :3ظهَى فطضیِ ًتیدِ آ

هیبًگیي . ثبقس هی   µ: H1  3ٍ فطو تحمیك   :µ  H0  ≤  3فطو نفط ػجبضتؿت اظ 

اؾت ٍ زض  تطایي همساض اظ هیبًگیي خبهؼِ ثیك .ثبقس هی 3.803بنل اظ ؾؤاالت ثطاثط ثب ح

 .قَز پصیطفتِ هی پػٍّفٍ فطو یب ازػبی قَز  ًتیدِ فطو نفط ضز هی

 :تَاى گفتزض ًتیدِ هی

گیطی هبلی هسیطاى  عالػبت هَضز ًیبظ خْت تهوینا ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی هَخَز،"

 ".ًوبیس ّبی تدبضی وطهبًكبُ  ضا فطاّن هی ثبًه

 :4ظهَى فطو آ

H0 : ثب ؾغح تحهیالت ووتط اظ لیؿبًؽ ٍ هسیطاى  اظ فبزُ هسیطاىثیي اؾتزاضی  بهؼٌتفبٍت

 .ٍخَز ًساضز اظ اعالػبت حؿبثساضی ثب تحهیالت لیؿبًؽ ٍ ثبالتط

H1 :ٌزاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى ثب ؾغح تحهیالت ووتط اظ لیؿبًؽ ٍ هسیطاى ثب  بتفبٍت هؼ

 .ٍخَز زاضز اظ اعالػبت حؿبثساضی تحهیالت لیؿبًؽ ٍ ثبالتط

ل ثطای ّط یه طضیِ اٍّّبی اضائِ قسُ ثِ ؾؤاالت ف هیبًگیي پبؾد ؾی ایي فطضیِ،خْت ثطض

زٍ ًوًَِ هؿتمل  Tّب هحبؾجِ قس ٍ ؾپؽ ثطای همبیؿِ زٍ گطٍُ اظ آظهَى  اظ پطؾكٌبهِ

 :ثبقس قس ٍ ًتبیح آظهَى ثِ قطح ظیط هی اؾتفبزُ

 5ضوبرُ ًگبرُ 

 اًحطاف هؼیبض هیبًگیي فطاٍاًی ؾغح تحهیالت

 1.266 2.958 19 اظ لیؿبًؽووتط 

 0.9684 3.257 35 لیؿبًؽ ٍ ثبالتط
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 6ًگبرُ ضوبرُ 

  

Levene's  
Test ثطای ثطاثطی

 ٍاضیبًؽ ّب

t-test ثطای آظهَى ثطاثطی 

 هیبًگیي ّب

  F Sig t D f sig 

هیعاى 

اؾتفبزُ 

 AISاظ 

1.024- 0.666 0.188 ثب  فطو ثطاثطی ٍاضیبًؽ  52 0.311 

اثطی ثسٍى فطو ثط

 ٍاضیبًؽ
- - 0.978- 32.562 0.335 

 :4ًتیدِ آظهَى فطو

 هی 0.05ضیبًؽ زٍ خبهؼِ ثیكتط اظ آظهَى فطو ثطاثطی ٍا sigثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال چَى 

قَز لصا ثطای ثطضؾی فطضیِ چْبضم اظ ؾغط  ثطاثطی ٍاضیبًؽ زٍ خبهؼِ ضز ًوی ثبقس، فطو

 زض حبلت ثطاثطی ٍاضیبًؽ زٍ خبهؼِ ثیف sigِ ثب تَخِ ثِ ایٌى. قَزل خسٍل اؾتفبزُ هیاٍّ

 :تَاى گفت پؽ هی. ضز ًوی قَز  H0فطو  ،0.05ثبقس پؽ زض ؾغح ذغبی  هی 0.05اظ 

زاضی ثیي هیعاى اؾتفبزُ هسیطاى  ثب ؾغح تحهیالت ووتط اظ لیؿبًؽ ٍ هسیطاى  بتفبٍت هؼٌ "

 ".ثب تحهیالت لیؿبًؽ ٍ ثبالتط ٍخَز ًساضز

 :5آظهَى فطضیِ 

H0 :ٌتجظ ٍ هسیطاى ثب ضقتِ زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى ثب ضقتِ تحهیلی هط بتفبٍت هؼ

 .هطتجظ ٍخَز ًساضزتحهیلی غیط

H1 :ٌتجظ ٍ هسیطاى ثب ضقتِ زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى ثب ضقتِ تحهیلی هط بتفبٍت هؼ

 .هطتجظ ٍخَز زاضزتحهیلی غیط
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 7ًگبرُ ضوبرُ  

 طاف هؼیبضاًح هیبًگیي فطاٍاًی ضقتِ تحهیلی

 1.0586 3.144 43 هطتجظ

 0.9358 3.182 11 هطتجظغیط

 8ًگبرُ ضوبرُ 

  

Levene's  
Test ثطای ثطاثطی

 ٍاضیبًؽ ّب

t-test هیبًگیي  ثطای آظهَى ثطاثطی

 ّب

  F Sig t D f sig 

هیعاى 

اؾتفبزُ 

 AISاظ 

 0.915 52 1.107- 0.503 0.454 ثب  فطو ثطاثطی ٍاضیبًؽ

طی ثسٍى فطو ثطاث

 ٍاضیبًؽ
 -  - 0.116- 17.181 0.909 

 :5ًتبیح آظهَى فطضیِ 

 هی 0.05ضیبًؽ زٍ خبهؼِ ثیكتط اظ آظهَى فطو ثطاثطی ٍا sigثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال چَى 

قَز لصا ثطای ثطضؾی فطضیِ چْبضم اظ ؾغط  ثطاثطی ٍاضیبًؽ زٍ خبهؼِ ضز ًوی ثبقس، فطو

زٍ خبهؼِ ثیف زض حبلت ثطاثطی ٍاضیبًؽ  sigیٌىِ ثب تَخِ ثِ ا. قَز ل خسٍل اؾتفبزُ هیاٍّ

 :تَاى گفتپؽ هی. قَز ضز ًوی  H0، فطو 0.05ثبقس پؽ زض ؾغح ذغبی  هی 0.05اظ 

تجظ ٍ هسیطاى ثب ضقتِ تحهیلی زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى ثب ضقتِ تحهیلی هط بتفبٍت هؼٌ"

 ".هطتجظ ٍخَز ًساضزغیط

 :6آظهَى فطضیِ 

H0 :ٌّبی زٍلتی ٍ هسیطاى  یل اظ زاًكگبُالتحه ثیي اؾتفبزُ هسیطاى فبضؽ زاضی بتفبٍت هؼ

 .ّبی غیطزٍلتی ٍخَز ًساضز التحهیل اظ زاًكگبُ فبضؽ
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 H1  :ٌهسیطاى  ّبی زٍلتی ٍ التحهیل اظ زاًكگبُ زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى فبضؽ بتفبٍت هؼ

 .ّبی غیطزٍلتی ٍخَز زاضز فبضؽ التحهیل اظ زاًكگبُ

 9ًگبرُ ضوبرُ 

 اًحطاف هؼیبض هیبًگیي فطاٍاًی هحل تحهیلزاًكگبُ 

 1.1673 2.960 20 زٍلتی

 0.9338 3.265 34 زٍلتیغیط

 10ًگبرُ ضوبرُ

  

Levene's  
Test ثطای ثطاثطی

 ٍاضیبًؽ ّب

t-test ثطای آظهَى ثطاثطی 

 هیبًگیي ّب

  F Sig t D f sig 

هیعاى 

اؾتفبزُ 

 AISاظ 

 0.296 52 1.055- 0.394 0.739 ثب  فطو ثطاثطی ٍاضیبًؽ

ثسٍى فطو ثطاثطی 

 ٍاضیبًؽ
- - 0.995- 33.283 0.327 

 :6ًتیدِ آظهَى فطو 

هی  0.05آظهَى فطو ثطاثطی ٍاضیبًؽ زٍ خبهؼِ ثیكتط اظ  sigثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال چَى 

قَز لصا ثطای ثطضؾی فطضیِ چْبضم اظ ؾغط  ثطاثطی ٍاضیبًؽ زٍ خبهؼِ ضز ًوی ثبقس، فطو

ٍاضیبًؽ زٍ خبهؼِ ثیف زض حبلت ثطاثطی  sigثب تَخِ ثِ ایٌىِ . قَز خسٍل اؾتفبزُ هی اٍل

 :تَاى گفت پؽ هی. قَز ضز ًوی  H0فطو  ،0.05ثبقس پؽ زض ؾغح ذغبی  هی 0.05اظ 

 ّبی زٍلتی ٍ هسیطاى فبضؽ التحهیل اظ زاًكگبُ زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى فبضؽ بتفبٍت هؼٌ"

 ".ّبی غیطزٍلتی ٍخَز ًساضز التحهیل اظ زاًكگبُ
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 :گیزی ًتیجِ

 :لتحلیل ٍ اضظیبثی ًتبیح آظهَى فطضیِ اٍّ تدعیِ

 بًه ّبی تدبضی وطهبًكبُ زض تهوینهسیطاى ثهجٌی ثط اؾتفبزُ  پػٍّفل فطضیِ اٍّ

تبییس قسُ اؾت ٍ ایي ًتیدِ ثب ًتبیح  ّبی هبلی اظ اعالػبت ؾیؿتن حؿبثساضی گیطی

ٍ ( 1382)، زؾتگیط (1372)ذَـ یوي ، (1372)پٌبّی تحمیمبت ًگْساض ٍ ایعز 

حؿیي یبٍضی ٍ ( 1382)ٍ ثب ًتبیح تحمیك ظاّس هؼعظ لطُ  ثبؽ ؾبظگبض  (1392)لٌجطی

 .ثبقس ًبؾبظگبض هی( 1384)ذَ

 :متدعیِ تحلیل ٍ اضظیبثی ًتبیح آظهَى فطضیِ زٍّ

ض ثْجَز عالػبتی حؿبثساضی زّبی ا وِ ثیبًگط تبثیط ؾیؿتن پػٍّفم زٍّفطضیِ 

ثبقس، تبییس قسُ وِ ثب ًتبیح   ّبی تدبضی وطهبًكبُ هی هگیطی هسیطاى ثبً تهوین

ٍ (  1382)، ٍ زؾتگیط (1372)ذَـ یوي  ، (1372)ًگْساض ٍ ایعز پٌبّی تحمیمبت 

حؿیي یبٍضی ٍ ( 1382)تحمیك ظاّس هؼعظ لطُ  ثبؽ ٍ ثب ًتبیح  ؾبظگبض( 1392)لٌجطی

 .ثبقس ًبؾبظگبض هی( 1384)ذَ

 :متحلیل ٍ اضظیبثی ًتبیح آظهَى فطضیِ ؾَّ تدعیِ

ثبقس وِ ؾیؿتن حؿبثساضی  حبوی اظ ایي هی پػٍّفِ آظهَى فطضیِ ؾَم ًتید

ذَـ یوي  پػٍّفوٌس وِ ثب ًتبیح  بت هَضز ًیبظ هسیطاى ضا فطاّن هیهَخَز اعالػ

 ًگْساض ٍ ایعزپٌبّی پػٍّفًتبیح   ؾبظگبض ٍ ثب( 1384)ٍ حؿیي یبٍضی ذَ(1372)

 .ثبقس ًبؾبظگبض هی(  1382)ٍ زؾتگیط ( 1382)ظاّس هؼعظ لطُ  ثبؽ   ،(1372)

 :تدعیِ تحلیل ٍ اضظیبثی ًتبیح آظهَى فطضیِ چْبضم

بزُ هسیطاى  زاض ثیي هیعاى اؾتف بحبوی اظ ٍخَز تفبٍت هؼٌ وِ پػٍّف فطضیِ چْبضم

ثبقس،  هی تطهسیطاى ثب تحهیالت لیؿبًؽ ٍ ثباللیؿبًؽ ٍ  اظ ثب ؾغح تحهیالت ووتط

 .ثبقس ؾبظگبض هی(1386)ضهضبًی پػٍّفیدِ ایي ًتیدِ ثب ًت. پصیطفتِ ًكس
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 :تدعیِ تحلیل ٍ اضظیبثی ًتبیح آظهَى فطضیِ پٌدن

ثیي اؾتفبزُ هسیطاى ثب ضقتِ  زاض بتفبٍت هؼٌوِ حبوی اظ ٍخَز  پػٍّففطضیِ پٌدن 

ایي ًتیدِ ثب . پصیطفتِ ًكس ثبقس، تجظ ٍ هسیطاى ثب ضقتِ تحهیلی غیطهطتجظ هیتحهیلی هط

 .ثبقس ؾبظگبض هی(1386)ضهضبًی پػٍّفًتیدِ 

 :تدعیِ تحلیل ٍ اضظیبثی ًتبیح آظهَى فطضیِ قكن

 زاضی ثیي اؾتفبزُ هسیطاى فبضؽ بٍخَز تفبٍت هؼٌ حبوی اظ پػٍّففطضیِ قكن 

 هیّبی غیطزٍلتی  التحهیل اظ زاًكگبُ ّبی زٍلتی ٍ هسیطاى فبضؽ التحهیل اظ زاًكگبُ

 .ثبقس، پصیطفتِ ًكس

 :هٌببع

 هٌببع فبرسی

گیطی هبلی ، ثطضؾی ًمف اعالػبت حؿبثساضی زض تهوین(1379)اثًََضی، ظّطُ،  .1

ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس، هبظًسضاى، هسیطاى ثبًه هلت اؾتبى هبظًسضاى، پبیبى

 .زاًكىسُ ػلَم ٍفٌَى هبظًسضاى

تدعیِ ٍ "(.1393)اثٌی ػكطی، حویسُ، حدبظی،ضضَاى ٍ هدتْسظازُ ٍیسا، .2

تحقیقبت ."تحلیل هؼیبضّبی ؾٌدف ویفیت اعالػبت حؿبثساضی اظ ثؼس زلت

 .، تْطاى22قوبضُ  ،حسببداری ٍ حسببزسی

ّبی تدبضی ثِ اعالػبت  ، هیعاى اتىبی ثبًه(1372)ایعزپٌبّی، ًگْساض،  .3

ًبهِ ّبی هبلی زض اػغبی تؿْیالت ثِ ٍاحسّبی التهبزی زض ایطاى، پبیبىنَضت

 .ؾی اضقس، تْطاى، زاًكگبُ تْطاىوبضقٌب

 ّبی پزسطٌبهِ تحلیل دادُاٍالزی، ثٌْبم، ػجبؾی، ًطگؽ،  ثبیعیسی، اثطاّین، .4

 .، اًتكبضات ػبثسspssافزار  ای بِ کوک ًزم

ّبی اطالعبت حسببداری  سیستن، (1371)خبى ج، ثطذ ٍگطی گطاز ًیتعوی، .5

ت زٍلتی، ، تطخوِ هٌَچْط غیجی، هطوع آهَظـ هسیطیدر تئَری ٍ عول

 . 3تْطاى، نفحِ
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، "هؿبئل اؾبؾی حؿبثساضی هسیطیت زض ایطاى"،(1371)خَازی، خبٍیس،  .6

 .3-13، نم9، قوبضُحسببدار

. (1392) ،تمی ظازُ، ضضبٍ  هحوس،نبزق ظازُ هْبضلَیی، قىطالِ، ذَاخَی .7

 هطبلعبت."ّبی اختوبػیٍ تحلیل قجىِاعالػبت حؿبثساضی  ّبیؾیؿتن"

 .، تْطاى7قوبضُ  ،حسببداری ٍ حسببزسی

گصاضی ثِ ّبی ؾطهبیِهیعاى اتىبی قطوت" .(1372)ذَـ یوي، خوكیس، .8

، پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس، "پصیطّبی ؾطهبیِ اعالػبت حؿبثساضی هبلی قطوت

 .تْطاى، زاًكگبُ ػالهِ عجبعجبئی

ثطضؾی تأثیط  "،(1382)زؾتگیط، هحؿي، خوكیسیبى،هْسی، خسیسی، ػجبؼ،  .9

گیطی هسیطاى  ّبی اعالػبت حؿبثساضی ثط ثْجَز تهوین تنّبی ؾیؿ ٍیػگی

هدلِ زاًكىسُ ، ّبی حسببداری ٍ حسببزسیبزرسی، "گطٍُ ثْوي

 .هسیطیت، زاًكگبُ تْطاى

گیطی  ثطضؾی تبثیط اعالػبت حؿبثساضی ثط تهوین".(1382)اهیطضضب،  ضهضبًی، .10

جلِ ه "شضثبیدبى قطلی، ظًدبى ٍ اضزثیلآّبی  ّبی اؾتبى هسیطاى ثبًه

 .زاًكگبُ انفْبى ،داًطکدُ علَم اداری ٍ اقتصبدی

آهبر ٍ احتوبل ٍ کبربزد آى در هدیزیت ٍ ، (1389)ضًدجطاى، ّبزی،  .11

 .اًتكبضات اثجبت حسببداری،

، هطوع تحمیمبت ؾبظهبى حسببداری هدیزیت، (1371)قجبٌّگ، ضضب،  .12

 .حؿبثطؾی

، قوبضُ زیتهجلِ داًص هدی"ًمف ؾیؿتن ّب"، (1370)عبّطی، هحوس ضضب،  .13

13. 

ًمف ؾیؿتن "(.1392)لٌجطی، ػلی هحوس، ؾطله، ًطگؽ ٍ ّبقوی هْسی، .14

گیطی هسیطاى قطوت هلی گبظ اعالػبت حؿبثساضی زض فطآیٌس تهوین
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قوبضُ اًدوي حؿبثساضی ایطاى، ، تحقیقبت حسببداری ٍ حسببزسی."ایطاى

 .، تْطاى18

اضی هسیطیت زض ثطضؾی ًمف ؾیؿتن حؿبثس" ،(1382)هؼعظ لطُ ثبؽ، ظاّس،  .15

، پبیبى ًبهِ "ای وكَضّبی آة هٌغمِ گیطی هسیطاى ػبلی ؾبظهبىتهوین

 .هؤؾؿِ تحمیمبت ٍ آهَظـ هسیطیت وبضقٌبؾی اضقس،

طضؾی هیعاى وبضثطز ؾیؿتن اعالػبت حؿبثساضی ث "، (1384)یبٍضی ذَ، حؿیي،  .16

 .43،  قوبضُ هجلِ حسببداری بزق، "ّبی نٌؼت ثطقگیطیزض تهوین
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