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 کاربردفناًری اطالعات در حسابداری ً تاثیرآن بر ًیژگی مربٌط بٌدن اطالعات مالی

ّاحذ کبرضٌبش ارضذ حسببذاری عضْ ببضگبٍ پژُّطگراى جْاى داًطگبٍ آزاد اسالهی ، هحوذ هِذی ایسدی

 ًراق

 داًطیبر عضْ ُیئت علوی داًطگبٍ آزاد اسالهی ّاحذ کبضبى، دکتر حسیي پٌبُیبى

 

 چکیده

بب گسترش رّزافسّى فٌبّري اعالعبت درُوَ بخطِب ّسبزهبًِب ّ هطبُذٍ آى دراكثر فعبلیت ُب تحْالت 

عبتي ببیذ خْد را حسببذاري بَ عٌْاى زببى تجبرت ّ سیستن اعال. عظیوي در رّش اجرایي كبرُب ضذٍ است

اهرّزٍ كبهپیْتر در رأش . بب فٌبّري ُبي جذیذ ُوبٌُگ سبزد تب بتْاًذ در خذهت استفبدٍ كٌٌذگبى هبلي ببضذ

ُرم فٌبّري اعالعبت لرار دارد ّ ًمص ًگِذارًذٍ ّپردازًذٍ اعالعبت در كلیَ رضتَ ُب ّضب خَ ُبي علوي 

یستوي هجوْعَ ُبي سبزهبى یبفتَ را از دیذگبٍ ُبي ًْ ّ بب از جولَ حسببذاری كبربرد یبفتَ ّ اهكبى تحلیل س

از ًظر کویتَ فٌبّري . بررسي ّ ارزیببي رّابظ هتمببل بیي عْاهل ّ هتغییر ُبي گًْبگْى فراُن آّردٍ است

، بَ عٌْاى پیص رّ تریي ّ بسرگتریي اًجوي حرفَ اي (AICPA)اعالعبت اًجوي حسببذاري رسوي آهریكب 

فٌبّري ُبي برتر هْثر برحرفَ حسببذاري عببرتٌذ از فٌبّري ُبي ارتببعبت ّ پٌِبي ببًذ،  حسببذاراى جِبى

اهضبي  -ابسار ُبي ارتببط از راٍ دّر، رایبًَ ُبي لببل حول ّ ُوراٍ، اهكبى صذّر هجْز الكترًّیك 

یلي ُن زهبى، ابسار گْاُي دیجیتبلي، پردازش تصْیر، دادٍ كبّي ّ پردازش تحل -دیجیتبلي، تأییذ الكترًّیكي 

 .است...ُبي ارتببعي ّ

بررسی کبربرد فٌبّری اعالعبت در حسببذاری ّ تبثیر آى بر ّیژگی هربْط بْدى " ُذف تحمیك حبضر

است کَ بَ هٌظْر تعییي ایي تبثیر ضوي بررسی گسترٍ هببًی ًظری بب تعریف فرضیَ ُب بَ " اعالعبت هبلی 

در ًِبیت برای تبییذ فرضیَ ُب از رّش آهبری . سطٌبهَ پرداختَ ضذجوع آّری اعالعبت فرضیَ بَ ّسیلَ پر

t یبفتَ ُبی تحمیك حبکی از آى است کَ هب بیي هیساى استفبدٍ از فٌبّری اعالعبت . تک ًوًَْ ای استفبدٍ ضذ

 ّ ّیژگی هربْط بْدى اعالعبت هبلی ارتببط هعٌبداری ّجْد دارد

 فٌبّری اعالعبت، گسارضگری هبلی، ّیژگی کیفی اعالعبت هبلی،حسببذاری تحت ّة :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


