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بررسی دیدگاه اساتید حسابداری در مٌرد استفاده از فناًری اطالعات در آمٌزش حسابداری در استان 

 كردستان

 عضٕ ْيات عهًي داَطگاِ آزاد اساليي ٔاحذ قرِٔ،حسابذاري، قرِٔ ايراٌ،صابر ايجذياٌ

 عضٕ ْيات عهًي داَطگاِ آزاد اساليي ٔاحذ قرِٔ،حسابذاري، قرِٔ ايراٌ، بٓراو ييًٓي

 اساليي ٔاحذ قرِٔ،حسابذاري، قرِٔ ايراٌعضٕ ْيات عهًي داَطگاِ آزاد ،كيٓاٌ پردگي

 عضٕ ْيات عهًي داَطگاِ غير اَتفاعي گهستاٌ، احًذ عبذانٓي

 :چکیده

ايرٔزِ فُأری اطالعات ٔ بٓرِ گيری از ارتباطات انکترَٔيکی يکی از اجسای اليُفک زَذگی رٔزيرِ بّ  

يٕثر بٕدِ، تا جايی کّ بسياری از  بٓرِ گيری از ايٍ فُأری در عرصّ ْای گَٕاگٌٕ زَذگی. ضًار يی رٔد

سازياٌ ْا، باَک ْا، يراکس خريذ،کهيّ يبادالت ٔتعايالت حرفّ ای خٕيص را بر پايّ ايٍ فُأری تغيير دادِ 

در ايٍ راستا، َظاو ْای آيٕزضی ٔ از جًهّ َظاو آيٕزش حسابذاري يي تٕاَذ در يسير تٕسعّ از ايٍ . اَذ

فادِ از فُأري اطالعات در استاٌ كردستاٌ ضايذ ُْٕز بّ جايگاِ خٕد دست ابسارْا استفادِ ًَايذ ايا است

َيافتّ باضذ، بّ ًْيٍ يُظٕر بّ بررسي َظرات اساتيذ رضتّ حسابذاري در يٕرد قابهيت استفادِ از فُأري 

ري اطالعات در حسابذاري، فراْى بٕدٌ ايكاَات جٓت استفادِ ٔ زير ساخت ْاي الزو براي استفادِ از فُأ

پرسطُايّ  26براي ايٍ كار از ابسار پرسطُايّ بٓرِ گرفتيى ٔ از .  اطالعات در استاٌ كردستاٌ پرداختيى

از اساتيذ ييساٌ ٔ ضرايط استفادِ از فُأری  %1/78ٔاصهّ، َتايج تحقيق حاكي از ايٍ يطهب بٕد كّ 

ساٌ را زياد ٔ خيهی زياد داَستّ اساتيذ ايٍ يي %9/16اطالعات را از سطح يتٕسط کًتر داَستّ اَذ ٔ تُٓا 

ًْچُيٍ در يٕرد قابهيت استفادِ فُأري اطالعات در حسابذاري، َظرات اساتيذ َطاَگر ايٍ يطهب است . اَذ

از اساتيذ کاياًل يٕافق يا يٕافق، قابم استفادِ بٕدٌ ايٍ ابسارْا در حسابذاري يي باضُذ، ٔ تُٓا % 5/75کّ 

در َٓايت بررسی ايُکّ آيا زير ساخت ْای الزو در يٕرد فُأری .دارَذ آَٓا َظری غيراز ايٍ را 5/11%

از اساتيذ حسابذاری يعتقذَذ کّ  %7/77اطالعات ٔ ارتباطات ٔجٕد دارد يا َّ، حاکی از ايٍ يطهب است کّ 

زير ساخت ْای الزو ٔ ًْچُيٍ يٕاَع بکارگيری فُأري اطالعات در حسابذاری بصٕرت کهی، خيهی زياد 

بّ عالِٔ بّ بررسي تفأت َظرات اساتيذ . َظرضاٌ غير از ايٍ يی باضذ% 6/11ٔتُٓا .د يی باضُذٔ زيا

يختهف در يٕرد فرضيات تحقيق پرداختيى ٔ بّ ًْيٍ خاطر، اساتيذ را بّ يذعٕ ٔ ْيات عهًي، با سابقّ باالتر 

 .بُذي ًَٕديى سال ٔ ًْچُيٍ بّ ضاغم در حرفّ ٔ تذريس در داَطگاِ تقسيى 5سال ٔ زير  5از 

در َٓايت بّ ايٍ َتيجّ دست يافتيى کّ عهی رغى ايُکّ فُأری اطالعات در َظاو آيٕزش حسابذاری يفيذ بٕدِ 

ايا ايکاَات ٔ زير ساخت ْای الزو برای . ٔ يی تٕاَذ باعث تٕسعّ ٔ پيطرفت در آيٕزش حسابذاری گردد

 . ٔ بايستی بّ حم يطکالت يٕجٕد پرداختّ ضٕد. يستاستفادِ از ايٍ ابسارْا در استاٌ کردستاٌ ُْٕز فراْى َ

 حسابذاری آيٕزش َظاو حسابذاری،کيفيت آيٕزش َظاو اطالعات،ديذگاِ، فُأری :کلیدی ًاژگان

 

 

  

 

 

 


