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 رضایتمىدی بیه رابطٍ در حسابداری اطالعاتی َای سیستم گری ياسطٍ وقش

 استان مالیاتی امًر کل ادارٌ: مًردی مطالعٍ) کارکىان عملکرد ي مشتریان

 (بلًچستان ي سیستان
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 چکیدٌ

اطالعات حسابذاری در رابطِ رضایتوٌذی هطتریاى ٍ عولکرد  گری سیستنّذف از اًجام پژٍّص حاضر تبییي ًقص ٍاسطِ

بَدُ است. ایي پژٍّص از ًَع کاربردی ٍ برای اجرای آى از رٍش استاى سیستاى ٍ بلَچستاى  اهَر هالیاتیکل کارکٌاى ادارُ 

ى سیستاى ٍ اهَر هالیاتی استا کل جاهعِ آهاری ایي پژٍّص ضاهل کلیِ کارکٌاى ادارُ. ّوبستگی استفادُ ضذُ است

 گیری ًوًًَِفر بِ رٍش  242ًفر اعالم ضذ، کِ از ایي تعذاد  454با استعالم از سَی اهَر اداری  8931بلَچستاى کِ در سال 

ّا از سِ پرسطٌاهِ، پرسطٌاهِ استاًذارد عولکرد کارکٌاى هاًٍَّی )بِ ًقل از تصادفی سادُ اًتخاب ضذًذ. برای گردآٍری دادُ

( ٍ پرسطٌاهِ هحقق ساختِ داًص حسابذاری استفادُ 2441طٌاهِ استاًذارد رضایتوٌذی هطتریاى لیَ )(، پرس8939لسٍهی، 

ّا در دٍ سطح آهار ّا هَرد تأییذ قرار گرفتِ است. تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات حاصل از پرسطٌاهِضذُ است کِ رٍایی ٍ پایایی آى

از آهارّایی ًظیر هیاًگیي، اًحراف هعیار استفادُ ضذُ است. در  تَصیفی ٍ استٌباطی اًجام ضذُ است. در سطح آهار تَصیفی

سطح آهار استٌباطی از آزهَى ّوبستگی پیرسَى، رگرسیَى چٌذگاًِ بِ رٍش سلسلِ هراتبی ٍ تحلیل هسیر استفادُ ضذُ 

ضایتوٌذی ر ّای پرسطٌاهِهعٌاداری برای  گری ٍاسطِت حسابذاری، ًقص عاکِ سیستن اطال دّذ هیاست. ًتایج ًطاى 

 .ًوایذ هیهطتریاى ٍ عولکرد کارکٌاى ایفا 
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