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 چكيده
-ستمیس اطالعات در  یفیک شرفتیپ یبرا یاساس یفاکتورها قیتحق نیدر ا

ه در شد رفتهیپذ یهاشرکت یمال رانیمد دگاهیاز د یحسابدار یاطالعات یها
 نیا یقرار گرفته است. جامعه آمار یبورس اوراق بهادار تهران مورد بررس

 راقوشده در بورس ا رفتهیپذ یهاشرکت یمال رانیمد هیشامل کل قیتحق
 یبوده و نمونه آمار 023تعداد آنها باشد که یم 1011بهادار تهران در سال 

ها از داده یآورجمع      یباشد. برایها مشرکت نیا یمال رانینفر از مد 11
. دیگرد نییتع α= 31%   آن ییایپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پا

 لیو تحل هیمورد تجز یمارافزار آشده با استفاده از نرم یآورجمع یهاداده
استفاده   Z یها از آزمون آمارهیرد فرض ای دییتا یقرار گرفته است و در راستا

 ،یریگمیکه بهبود تصم دیشد مشخص گرد میکه تنظ یاهیشد که از پنج فرض
دازش پر لیو تسه یمال یهاگزارش     تیفیک ،یداخل یهاکنترل ستمیس

 یهاتمسیاطالعات در س یفیک شرفتیپ یبرا یاساس یمعامالت از فاکتورها
 یاساس یعملکرد از فاکتورها یابیبهبود ارز یباشد ولیم یحسابدار یاطالعات

 باشد.یاطالعات نم یفیک شرفتیپ یبرا

 

 های کليدیواژه

ای مالی، هسیستم اطالعات حسابداری، سیستم کنترل داخلی، کیفیت گزارش
 ش معامالت، بهبود ارزیابی عملکردتسهیل پرداز

 

Abstract 

The underlying factors for improving information quality 

of accounting information systems companies listed in 

Tehran Stock Exchange has been studied in this research. 

The population of this study include all financial 

managers of the companies listed in Tehran Stock 

Exchange in 2009 that is 329 and the sample is 87 of these 

companies financial managers. Made questionnaire was 

used to collect data and its reliability were determined α 

=%91. Data collected were analyzed using statistical 

software. In order to confirm or reject the hypotheses Z 

test was used, among five determined hypothesis it was 

found that improving decision making, system of internal 

control, the quality of financial reporting and facilitating 

transaction processing are some of crucial factors for the 

development of quality in accounting information 

systems but improving performance evaluation isn't 

among the main factors to improve information quality. 
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 مقدمه
آگاهی به شرایط و کیفیاتی که در رابطه با مسئله خاصی وجود 

های مختلف که ممکن است دارد و همچنین اطالع از راه حل
برای حل آن وجود داشته باشد، از جمله ضروریات اتخاذ یک 
تصمیم منطقی درباره آن مسئله است. اطالعات باید به موقع به 

گیرنده برسد تا مؤثر باشد و هر قدر که اطالعات، دست تصمیم
مهمتر و ارتباط بیشتری به موضوع داشته باشد، تصمیمی که 

نیز بهتر و مؤثرتر خواهد بود )هربرت و اتخاذ خواهد شد 
 (.1331، 1همکاران

-طالعا  گیری و سیستمی که بوسیله آن این وظیفه مهم اطالع

گیرد، سیستم اطالعاتی مدیریت، خوانده شده رسانی انجام می
ی ااست. سیستم اطالعات مدیریت روش منظم و سازمان یافته

وری، به موقع تعریف شده است که در قالب آن، اطالعات ضر
شود و در اختیار بندی و تجزیه و تحلیل میآوری، طبقهجمع

گیرد، از این رو، گیرندگان در سازمان قرار میمدیران و تصمیم
رسانی در سازمان از اهمیت خاصی بدیهی است که سیستم اطالع

 گیری برخوردار است.در فرایند تصمیم
اطالعاتی از رایانه های معموالً برای پردازش اطالعات، سیستم

 کنند و از این طریقهای پیشرفته استفاده میو سایر فناوری
زیه مان را به ترتیبی تجاطالعات وضعیت و چگونگی عملکرد ساز

گیری یمکنند که بتوانند به تصمبندی و تنظیم میطبقه و تحلیل،
 (.1331، 2در سازمان کمک مؤثر نماید )واین و همکاران

کیفیت اطالعات، سیستم اطالعات حسابداری  در جهت باالبردن
دستیابی به این مهم الزم و که در فاکتورهای را  باید عوامل و

باشند مورد شناسایی و بررسی قرار دهد تا بتواند در می ضروری
-زمینه اطالعات پیشرفت داشته باشند به طوری که استفاده

های مسیست     بتوانند براساس اطالعاتی که توسطکنندگان 
شوند تصمیمات مناسب اتخاذ ه میئاطالعاتی حسابداری ارا

 نمایند.
-یم  این تحقیق نیز مثل هر تحقیق دیگری با یک سؤال آغاز 

شود. چه فاکتورهایی برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم 
باشد؟ این سؤالی بود که در ابتدا اطالعات حسابداری الزم می
 د.بهانه این تحقیق را فراهم کر

 

 ادبيات پژوهش
                                                      

1. Herbert et al 

2. Wayne et al 

-یستمس های اطالعاتی حسابداری یک سیستم فرعی از سیستم

(. 2332، 3باشد )ویکن و وترزهای اطالعاتی مدیریت می
عنوان یک سیستم را به جدیدترین تعریف حسابداری، آن

انجمن حسابداران  1300کند. در سال اطالعاتی معرفی می
تئوری اساسی رسمی آمریکا در بیانیه رسمی تحت عنوان 

( برای اولین بار حسابداری را یک ASOBATحسابداری )
سیستم اطالعاتی تعریف نمود. تعریف جامعی که از سیستم 

 اطالعاتی حسابداری ارائه شده است چنین است:
های سیستم اطالعات حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده

مدیریت های سودمند مالی و ارائه آنها به اطالعاتی به گزارش
گیری   درون سازمان و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم

 (.1033فر و کولیوند، باشد )همتمی

 

 نقش سيستم اطالعات حسابداری
شکی نیست که توانایی سازمان در انجام مؤثر وظایفش به کیفیت 

شود بستگی دارد و کیفیت تصمیماتی که در سازمان اتخاذ می
-عاتی است که براساس آن تصمیمتصمیمات، تابع کیفیت اطال

گیری مؤثر، به اطالعات آید. برای تصمیمگیری به عمل می
صحیح دربارة مسأله و ابعاد مختلف آن و همچنین به تعبیر و 

اگر اطالعات موجود برای  تفسیر صحیح این اطالعات نیاز است.
ود احتماالً شگیری صحیح نباشد، تصمیمی که گرفته  میتصمیم

حیحی نخواهد بود و اقداماتی که براساس آن به عمل تصمیم ص
، 4آید، احتماالً اقداماتی بجا و مؤثر نخواهد بود )دانیل و دیویدمی

(. به همین دلیل تقریباً در هر سازمانی، سیستم حسابداری 2332
 (.1012ترین سیستم کمی اطالعاتی است )پارسائیان، اصلی

 باشد:اهداف عمده این سیستم به شرح ذیل می
سازمان برای مدیران به منظور های مالی درونتهیه گزارش -1

 ریزی و کنترل عملیات روزمره.استفاده از آنها در امر برنامه
منظور اتخاذ سازمانی برای مدیران بههای درونتهیه گزارش -2

های برنامهها و مشیتصمیمات در امور غیرجاری و تنظیم خط
 اصلی.

سازمانی برای سهامداران مؤسسه، های برونتهیه گزارش -0
 (.1013های ذینفع )شباهنگ، دولت و سایر گروه

3. Veeken & Wouters 
4. Donnell and David 
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پاسخگوئی در از سوی دیگر مدیریت هر سازمان مسئول 
های داخلی و خصوص عملکرد سازمان است و در برابر طرف

( و 1010مازاریزدی، خارجی سازمان مسئولیت دارد )عرب
بنابراین جهت پاسخگویی، مدیران به اطالعات دقیق، به موقع، 
کامل و مؤثر نیاز دارند. هرگونه ارائه اطالعات غلط به ذینفعان، 

 ر امر اداره سازمان شود.توان موجب بروز مشکالتی دمی

 

 اطالعاتي حسابداری سيستم عمومي طراحي اهداف
های اطالعاتی خالصه اهداف عمومی طراحی سیستمر طوب

 حسابداری عبارتند از:
بهبود کیفیت اطالعات تولید شده از نقطه نظرکیفیت، به  -1

  ،موقع بودن و ساختار اطالعات مورد نظر
از این طریق بهبود قابل اتکا بودن  های داخلی وبهبود کنترل -2

های الزم برای مشخص کردن ثبتاطالعات حسابداری و فراهم
 ،های بنگاه اقتصادینمودن مسئولیت حفظ و نگهداری دارائی

 (.1013کاهش هزینه های دفترداری )مستأجران،  -0
های اطالعات با توجه به موارد باال یکی از اهداف عمده سیستم

ود کیفیت اطالعات بوده که به طور مختصر شرح حسابداری بهب
 :شودداده می

ه ک مالی اطالعات بر عالوه حسابداران: کيفيت اطالعات

 یک روزمره معامالت تحلیل و تجزیهو سازی خالصهل حاص
 اجرایو  طراحی منظور به را مفیدی است، باید اطالعات سازمان

 نظر ازر مستمتغییر  د.ارائه کنن و تهیه سازینظام  تصمیم یک

 اطالعات کیفیت اهمیتن انگاشت از صاحبنظران نادیده برخی

 در باالتر ریسک، ابهامن میزاافزایش  بروز حسابداری باعث

ن گذاراسرمایهط توسبیشتر ه بازد نتیجه ابهام بیشتر، مطالبه نرخ
 قیمت کاهشو  سرمایههزینه  باال رفتن به علت ریسک باالتر،

 شود.گذاران میسرمایه        توقعش افزای نتیجۀ در اوراق بهادار

 گردد:میبیان  ذیل جنبۀ دو از حسابداری کیفیت اطالعات

اطالعات  باید حسابداری: اطالعاتی محتوای . انعکاس1
-جریان     ومورد انتظار  سودهای آتی بینیپیش برای را مربوطی

 بودن(. کند )مربوط ارائه نقد های

د بایحسابداری اطالعات  سود: پایداری مورد در عالمت ارایۀ .2
 شرکت، موقعیت عملکردمورد  در تصویر کاملی و باشند منصفانه

 .(2333)ملو سوزان،  اتکا(قابلیت کنند ) هئارا ریسک آن و

 هامباني نظری فرضيه

ها در انجام وظایفشان به کیفیت تصمیمات توانایی سازمان
اشد بتابع کیفیت اطالعات میبستگی دارد و کیفیت تصمیمات 

 گیری نادرست منجر به عدمتوان گفت که تصمیمبنابراین می
پیشرفت کیفی اطالعات حاصل از سیستم اطالعات حسابداری 

  .(1012سعادت، خواهد شد )
مالی در گزارش درون سازمانی، کیفیت به علت اهمیت اطالعات

سازمان، از  های اطالعاتی حسابداری برای هراطالعات سیستم
 (.AICPA, 1998اهمیت حیاتی برخوردار است )

های افزایش تقاضا برای بررسی قابلیت اطمینان سیستم
خدمات جدیدی را در این  AICPAحسابداری، باعث شد که 

 ها(. زمینه ارائه نماید )ضمانت سیستم
های مورد تایید این خدمات شامل مشخص نمودن سیستم

AICPAهای رالعمل، رهنمودها و دستوAICPA  بوده که
های اطالعاتی سازمان را توانست قابلیت اطمینان سیستممی

ضمانت »که ( در حالیAICPA, 1999تصدیق نماید )
-یمازمان را پوشش های اطالعاتی ستمامی سیستم« هاسیستم

های اطالعاتی حسابداری را نیز به عنوان بخش سیستم دهد،
 دهد.پوشش قرار می های اطالعاتی تحتاصلی سیستم

 

 های تحقيقفرضيه

گیری مدیران از فاکتورهای اساسی بهبود تصمیم فرضيه اول:

برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم اطالعات حسابداری 
 باشد.می

بهبود سیستم کنترل داخلی از فاکتورهای اساسی  فرضيه دوم:

برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم اطالعات حسابداری 
 باشد.می

های مالی از فاکتورهای بهبود کیفیت گزارش فرضيه سوم:

اساسی برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم اطالعات 
 باشد.حسابداری می

ز فاکتورهای اساسی بهبود ارزیابی عملکرد ا فرضيه چهارم:

برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم اطالعات حسابداری 
 باشد.می

تسهیل پردازش معامالت از فاکتورهای اساسی  فرضيه پنجم:

برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم اطالعات حسابداری 
 باشد.می

 های اطالعاتیگیری در سیستمچارچوب تصمیم. 1شكل



 های اطالعاتی حسابداری از دیدگاه مالیبررسی فاکتورهای اساسی برای پیشرفت کیفی اطالعات در سیستم 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش پژوهش
ه شده کاستفاده  ها از پرسشنامهآوری نظرات آزمودنیبرای جمع

گذاری شده ارزشبراساس طیف لیکرت  سؤاالت پرسشنامه
 3خیلی کم( و عدد =1کم، =2متوسط، =3زیاد، =4خیلی زیاد، =5)

در مورد این تحقیق  به عنوان نمره متوسط قرار داده شده است.
برای تعیین روایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه را در سطح محدود 

جام شده در نمونه کوچک پیش های انتوزیع نموده و با مصاحبه
 آزمون، اصالحات الزم در سؤاالت پرسشنامه اعمال شد.

در این تحقیق برای تعیین پایایی از روش آزمون مجدد استفاده 
شد. به عبارت دیگر، بین اعضای نمونه مقدماتی دوبار پرسشنامه 

های متفاوت توزیع و از مقایسه نتایج آن مشخص شد در زمان
لفای کرونباخ . میزان آای وجود نداردقابل مالحظهکه انحراف 

رده شده کار بهبه پایایی باالی پرسشنامه ببدست آمده که   31%
 اشاره دارد.

)نمره  3عدد  ها یک طرفه بوده و میانگین جامعه باآزمون فرضیه 
برای بررسی و آزمون  گیرد.متوسط( مورد مقایسه قرار می

 شود:ه به صورت زیر انجام میهای تحقیق چهار مرحلفرضیه
 های آماریالف ـ تعریف فرضیه

 ب ـ محاسبه آماره آزمون
 ج ـ محاسبه مقدار بحرانی

 گیرید ـ تصمیم
ها یهفرض در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون 

ور طههای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. باز روش

-شاخص های مرکزی و شاخصخالصه از طریق آمار توصیفی، 

مون گیرند و برای آزهای پراکندگی مورد بررسی و تحلیل قرار می
استفاده شد و سطح  Zهای تحقیق از روش آماری فرضیه

 0.05های صفر تحقیق هم به میزان احتمال مردودی فرضیه
<P ا در هدر نظر گرفته شده است. بنابراین تمامی این  فرضیه

 ورد آزمون قرار گرفتند.م %32سطح اطمینان 
 1Hها تحقیق در قالب آزمون فرض آماری به صورت فرضیه

های تحقیق و سؤاالت اند با توجه به فرضیهطراحی شده
های آزمون به دو صورت های مختلف فرضیهپرسشنامه، حالت

 زیر طراحی گردید:

3:0نقیض ادعا                       H 

3:1ادعا                       H 
د ها با عدها، میانگین پاسخ آزمودنیبرای آزمون تمامی فرضیه

 شود:سه مقایسه می

3نقیض ادعا     
5
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 و نمونه آماریجامعه 
 هایشرکتتحقیق شامل کلیه مدیران مالی جامعه آماری این 

-می    1011وراق بهادار تهران در سال پذیرفته شده در بورس ا

ای هاند. به دلیل ناهمگن بودن شرکتشرکت بوده 023باشد که 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، جامعه آماری بایستی طبقه 
بندی شود و برای اینکه نمونه آماری نماینده جامعه باشد، از روش 

که جامعه دلیل اینبندی استــفاده شده است. به گیری طبقهنمونه

 استراتژی پردازش

 فهم و ادراك

 محيط تصميم مهارتها و استعداد حل مسئله

 ادراك

 اهداف

 دانش و توانایي

 مفاهيم

گی
ویژ

ی 
ها

 

م 
ست

سی
ی 

عات
ال

اط
 

سيستم اطالعاتي   اطالعاتشكل و حالت 

 ها حسابداری و نشانه

 تصميم
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گیری از نوع بدون آماری ما یک جامعه محدود است و نمونه
جایگذاری است لذا در این تحقیق از رابطه زیر برای تعیین حجم 

XZN نمونه استفاده شده است.

XZN

n
22

2

2

22

2

1 










)(

..

 

87
)291.0()96.1()1329()05.0(

)291.0()96.1(329
222

22




n 

 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل توصیفی فرضیه .1جدول 

فرض

 یه

ميانگي

 ن

خطای 

استاندار

د 

 ميانگين

مي

 انه
 مد

انحرا

ف 

 معيار

واریان

 س

چولگ

 ی

خطای 

استاندار

 د چولگي

کشيدگ

 ی

خطای 

استاندار

د 

کشيدگ

 ی

دام

 نه

مينيم

 م

ماکزیم

 م

فرضیه 

 اول
222/3 345/0 25/3 

5/

3 
322/0 114/0 

082/1

- 
258/0 094/0 511/0 1 5/2 5/3 

فرضیه 

 دوم
224/3 045/0 3 3 422/0 128/0 568/0 258/0 299/0- 511/0 5/1 5/2 4 

فرضیه 

 سوم
25/3 549/0 

25/

3 
4 512/0 263/0 

364/0

- 
258/0 252/0- 511/0 25/2 5/2 25/4 

 فرضیه

 چهارم
80/2 399/0 25/2 

5/

2 
322/0 138/0 825/0 258/0 890/0- 511/0 1 5/2 5/3 

فرضیه 

 پنجم
58/3 424/0 5/3 

5/

3 
442/0 195/0 125/0- 258/0 419/0- 511/0 25/1 25/2 5/4 

 

 هاتحليل دادهتجزیه و 

 آزمون فرضيه اول

 :1Hو  0Hهای آماری الف ـ تعریف فرضیه

3:0              نقیض ادعا XH  

3:1               ادعا XH  
 ب ـ محاسبه آماره آزمون:

 

 
 :ج ـ مقدار بحرانی

645.105.0  ZZ 
 گیری:د ـ تصمیم

در  645/1در مقایسه با مقدار بحرانی   z= 420/6آماره آزمون 
پذیرفته  1Hگیرد. به عبارت دیگر، فرض قرار می 1H ناحیه قبول

ها برابر با آزمودنیمیانگین نظر  .شودرد می 0H شده و  فرض
باشد که چولگی می 094/0و کشیدگی  -082/1و چولگی  22/3

مت ها در سها به راست است. یعنی دادهمنفی بیانگر چولگی داده
دهد نشان می 094/0باشند. همچنین کشیدگی چپ میانگین می

یار . انحراف معا کمی بلندتر از توزیع نرمال استهکه توزیع داده
گیری کرد که نتیجه      توانباشد که میمی 322/0 ها نیزداده

ح گیری در سطها اتفاق نظر نسبت به بهبود تصمیمآزمودنی
 متوسط و زیاد دارند.

 

 آزمون فرضيه دوم

034.0
87

322.0

470.6
034.0

322.30











n

S
S

S

X
Z

X

X

X
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 :1Hو  0Hهای آماریرضیهالف ـ تعریف ف

3:0           نقیض ادعا XH  

3:1            ادعا XH  
 ب ـ محاسبه آماره آزمون:

045.0
87

422.0

389.5
045.0

324.30











n

S
S

S

X
Z

X

X

X



 

 
 ج ـ مقدار بحرانی :

645.105.0  ZZ 

 
 گیری:تصمیم -د

در ناحیه  645/1در مقایسه با مقدار بحرانی  z=389/5آماره آزمون 
پذیرفته شده  1Hگیرد. به عبارت دیگر فرض قرار می 1H قبول

، چولگی 24/3 هامیانگین نظر آزمودنید. شورد می 0H و فرض
باشد که چولگی مثبت بیانگر می -299/0کشیدگی  و 568/0

ها در سمت راست ها به راست است یعنی دادهچولگی داده
دهد که نشان می -299/0باشند. همچنین کشیدگی میانگین می
یع نرمال است. انحراف معیار ها کمی کوتاهتر از توزتوزیع داده

گیری کرد که توان نتیجهباشد. که میمی 442/0ها نیز داده
ی داخلی هاها اتفاق نظر نسبت به بهبود سیستم کنترلآزمودنی

 زیاد دارند. در سطح متوسط و
 

 آزمون فرضيه سوم

 :1Hو  0Hهای آماری الف ـ تعریف فرضیه

3:0                نقیض ادعا XH  

3:1                 ادعا XH  
 

 ب ـ محاسبه آماره آزمون:

055.0
87

512.0

639.13
055.0

375.30











n

S
S

S

X
Z

X

X

X



 

 
 ج ـ  مقدار بحرانی :

645.105.0  ZZ 

 گیری:تصمیم -د
در  645/1در مقایسه با مقدار بحرانی  z=639/13آماره آزمون 

پذیرفته  1Hگیرد. به عبارت دیگر، فرض قرار می 1H ناحیه قبول
ا ها برابر بآزمودنی  یمیانگین نظرد. شورد می 0Hشده و فرض 

باشد که چولگی می -252/0و کشیدگی  -364/0و چولگی  25/3
ت سم ها درها به چپ است یعنی دادهمنفی بیانگر چولگی داده

دهد نشان می 252/0باشند. همچنین کشیدگی چپ میانگین می
ها کمی بلندتر از توزیع نرمال است. انحراف معیار که توزیع داده

گیری کرد که توان نتیجهباشد که میمی 512/0ها نیز داده
مالی  هایها اتفاق نظر نسبت به بهبود کیفیت گزارشآزمودنی

 ارند.در سطح زیاد و خیلی زیاد  د
 

 آزمون فرضيه چهارم

 :1Hو  0Hهای آماری الف ـ تعریف فرضیه

3:0                 نقیض ادعا XH  

3:1                  ادعا XH  
 

 ب ـ محاسبه آماره آزمون:

041.0
87

372.0

894.4
041.0

380.20











n

S
S

S

X
Z

X

X

X



 

 
 :بحرانیج ـ مقدار 

645.105.0  ZZ 

 
 گیری:د ـ تصمیم

در  -645/1در مقایسه با مقدار بحرانی  z= -894/4آماره آزمون 
رد و   1Hگیرد. به عبارت دیگر، فرض قرار نمی 1H ناحیه قبول

  .شودپذیرفته می 0H فرض
 -890/0 و کشیدگی 825/0، چولگی 80/2ها آزمودنیمیانگین نظر

ت ها به راست اسچولگی مثبت بیانگر چولگی دادهباشد که می
باشند. همچنین ها در سمت راست میانگین مییعنی داده

ها کمی کوتاهتر داده دهد که توزیعنشان می -890/0دگی کشی
 از توزیع نرمال است. 
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-نتیجه      توانباشد که میمی 258/0ها نیز انحراف معیار داده

تفاق نظر نسبت به بهبود ارزیابی ها اگیری کرد که آزمودنی
 عملکرد در سطح متوسط و کم دارند.
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 آزمون فرضيه پنجم

 :1Hو  0Hهای آماری الف ـ تعریف فرضیه

3:0                نقیض ادعا XH  

3:1                 ادعا XH  
 ب ـ محاسبه آماره آزمون:

047.0
87

442.0

298.12
047/0

357.30











n

S
S

S

X
Z

X

X

X



 

 
 :ج ـ مقدار بحرانی

645.105.0  ZZ 

 

 گیری:د ـ تصمیم
در  645/1در مقایسه با مقدار بحرانی  z=298/12آزمون آماره 

پذیرفته  1Hگیرد. به عبارت دیگر، فرض قرار می 1H ناحیه قبول
و  58/3ها میانگین نظر آزمودنی .شودرد می 0H شده و  فرض

باشد که چولگی منفی می -419/0و کشیدگی  -125/0چولگی 
ها در سمت چپ دادهها به چپ است یعنی بیانگر چولگی داده

دهد که نشان می -419/0باشند. همچنین کشیدگی میانگین می
 انحراف معیار کمی کوتاهتر از توزیع نرمال است. توزیع داده ها

گیری کرد که باشد که می توان نتیجهمی 442/0ها نیز داده
ها اتفاق نظر نسبت به تسهیل پردازش معامالت در آزمودنی

ا به هنتایج حاصل از آزمون فرضیه یاد دارند.سطح زیاد و خیلی ز
 ارائه شده است. 2جدول شماره  طور خالصه در

  

  هاچکیده آزمون فرضیه .2جدول 

 نتيجه آزمون Z انحراف معيار میانگین  فرضيه ها

 تأیید 420/6 322/0 22/3 فرضیه اول

 تأیید 389/5 442/0 24/3 فرضیه دوم

 تأیید 639/13 512/0 25/3 فرضیه سوم

 رد -894/4 322/0 80/2 فرضیه چهارم

 تأیید 298/12 442/0 58/3 فرضیه پنجم

 

 گيریبحث و نتيجه

-میمتص   ها بهبود   بدست آمده از آزمون فرضیهبراساس نتایج 

ای هگیری، بهبود سیستم کنترل داخلی، بهبود کیفیت   گزارش
مالی و تسهیل پردازش معامالت از فاکتورهای اساسی برای 

 .شودپیشرفت کیفی اطالعات محسوب می

از آنجایی که فرضیه چهارم یعنی بهبود ارزیابی عملکرد آماره  
مقایسه با تعداد بحرانی در ناحیه قابل قبول قرار آزمون آن در 

 گیرد.نمی
بنابراین از فاکتورهای اساسی برای پیشرفت کیفی اطالعات در 

 شود.محسوب نمیهای اطالعاتی حسابداری سیستم
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