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 چکيده

 بر یسازمان منابع ریزیبرنامه سیستم سازیپیاده و دانش مدیریت هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر

 یتوصیف روش و ماهیت نظر از کاربردی، هدف نظر از مطالعه باشد. اینداخلی می حسابرسی کیفیت

د مدیریت دانش و حسابرسان داخلی شرکت شامل کارکنان ستا پژوهش این جامعه. است پیمایشی –

نفر برآورد شده است. از بین این تعداد  8111بوده که حجم جامعه  8931پاالیش نفت تهران در سال 

نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  871

باشد. روش تجزیه و تحلیل اطالعات، آزمون ورد تائید میاستاندارد بوده که پایایی و روایی آن م

تم دهد که مدیریت دانش بر سیسهمبستگی و تحلیل معادالت ساختاری است. نتایج تحقیق نشان می

ریزی ریزی منابع سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که سیستم برنامهبرنامه

حسابرسی داخلی تاثیر معناداری ندارد. در بررسی اثر غیرمستقیم مدیریت منابع سازمانی بر کیفیت 

یر دهنده عدم تاثریزی منابع سازمانی، شواهد نشاندانش بر کیفیت حسابرسی داخلی از طریق برنامه

 باشد.می

ابرسی کیفیت حس ،ریزی منابع سازمانی سیستم برنامه ،مدیریت دانش :يديکل واژگان

 داخلی.
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 2فاطمه طالب زاده، 1فاطمه اسناد

 .موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران کارشناسی ارشد حسابرسی، 8
دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد صباشهر،  8

 .تهران، ایران

 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه اسناد

 ریزيسازي سيستم برنامهبررسی تاثير مدیریت دانش و پياده

 منابع سازمانی بر کيفيت حسابرسی داخلی

 8/7/8931تاریخ دریافت: 
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 همقدم
است  یافته تکامل طول زمان در آن نقش که شودمی شناخته شرکتی راهبری کلیدهای از یکی عنوان به  داخلی حسابرسی

رستمیان،  و جامعی) است انکار جهان غیرقابل سراسر در مختلف هایسازمان در داخلی (. اهمیت حسابرسی8931)مشایخی و همکاران، 

 و بخشی اطمینان فعالیت داخلی حسابرسی" :کند می بیان 8189در سال  8داخلی حسابرسان انجمن توسط شده ارائه تعریف (.8934

 سازمان به داخلی حسابرسی. شودمی طراحی سازمان عملیات بهبود و ارزش افزوده ایجاد برای که است ای طرفانهبی و مستقل ای مشاوره

 کنترل ریسک، مدیریت فرایندهای اثربخشی بهبود و ارزیابی برای منظم و روشمند رویکردی با اتخاذ را خود اهداف تا کندمی کمک

 عمده در داخلی حسابرسی واحدهای بودن نوپا به توجه با(. 8189)انجمن حسابرسان داخلی،  "کند ایفا شرکتی داخلی و راهبری

 حسابرسی داخلی، اجرایی هایرویه خصوص در ملی داخلی حسابرسی ایحرفه رهنمودهای و وجود استانداردها عدم و ایرانی هایشرکت

 محدودی دامنه گرفته صورت های و پژوهش نگردیده ارائه مدونی مفهومی هایچارچوب داخلی، حسابرسی خدمات کیفیت خصوص در

سابداری هایی که باید از طریق اطالعات ح(. کیفیت حسابرسی داخلی، ویژگی8931)نیکبخت و همکاران،  اندداده قرار مدنظر را کیفیت از

کند. کیفیت حسابرسی داخلی، بعد از انجام فرآیند حسابداری انجام می شود. کشف خطاها و تقلب و اطالعات بدست بیاید را منعکس می

های سازمان و کمک ها و حفظ داراییحسابداری ، عملکرد اصلی واحد حسابرسی داخلی است، یعنی در حقیقت تائید صحت سوابق، داده

دارد ( بیان می8181) 9(. دارداس8181، 8تیبه-آید )الها به شمار میهای مختلف از وظایف آنمورد چگونگی اجرای فعالیتبه مدیریت در 

ت رفع یا هایی جهکه کیفیت حسابرسی داخلی ، توانائی حسابرسی برای شناسایی نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی، ارائه توصیه

دارد که کیفیت حسابرسی داخلی یعنی پیوستن یت بالقوه شرکت  است و در تعریفی دیگر بیان میها و به حداکثر رساندن مزکاهش آن

 (.8181به استانداردهای حسابرسی و کدهای رفتار در طول عملیات حسابرسی )دارداس، 

ست، در نتیجه بسیار ها شناخته شده اهای سازنده موفقیت سازمانامروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل کلیدی و مولفه

 دانش ارتباط مدیریت (.81894،های سازنده و عوامل کلیدی موفقیت آن بپردازیم )آل مالیزضروری است که به مطالعه و بررسی مولفه

 نبود که طوری است، به شده پذیرفته ها سازمان فعلی ناجی عنوان به ( و8914دارد )عدلی، امروزی هایسازمان اثربخشی با مستقیم

مدیریت دانش یک فرآیند یکپارچه و سیستماتیک در (. 8914افرازه،)دارد  همراه به را هاییزیان و مشکالت ها سازمان در دانش یریتمد

ه ها برای رسیدن بسازی، تسهیم و بکارگیری دانش به وسیله افراد و گروههای خلق، ثبت و ذخیرهسطح سازمان است که شامل فعالیت

با توجه به تغییرات زیاد در محیط کسب و کار و همچنین وجود سطح باالیی از رقابت،  (. 8189شد )آل مالیز،بااهداف سازمانی می

ت ها مناسب اسها به این فکر افتادند که سیستم اطالعاتی مدرن را که برای انجام فرآیندهای داخلی و حسابرسی در این سازمانسازمان

(. 8938ریزی منابع سازمانی شناخته می شود، برخورد کردند)فروغی و سهیلی، ن سیستم برنامهرا بپذیرند. در نتیجه با آنچه به عنوا

الی، های مدیریت مریزی منابع سازمانی، به عنوان سیستم ادغام مدیریت کسب و کار و سیستم مدیریت، همراه با زمینهسیستم برنامه

ی است که به هایشود. این سیستم شامل زیرسیستمه زنجیره تامین تعریف میحمل و نقل، باربری، تولید، منابع انسانی و عملیات گسترد

، 1کنند که عبارتند از: حسابداری، مالی، بازاریابی، فروش، مدیریت، منابع انسانی و خدمات )بهشتی و سیروسطور یکپارچه با هم عمل می

ها، جویی در هزینهها عبارتنذ از: صرفهترین آنهمراه دارد که مهمریزی منابع سازمانی مزایایی را به سازی سیستم برنامه(. پیاده8181

ریزی منابع (. اگرچه تحقق برنامه8188ریزی استراتژیک در شرکت )حسن،وری، تسهیل در مدیریت عملیات روزانه، بهبود برنامهبهبود بهره

آیند خلق ارزش، ذخیره / بازیابی، انتقال و کاربرد بواسطه سازی سیستم اطالعاتی است، اما آن همچنین یک فرسازمانی یک فرآیند پیاده

ریزی منابع سازمانی دهد که مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی با اجرای برنامهانداز مدیریت دانش است. مطالعات موجود نشان میچشم

های کارمندان، منابع سازمانی و مشارکت ریزی منابع سازمانی دانش مختلفی وجود دارد، دانش خوددارد. در طول اجرای سیستم برنامه

های دانش که در اجرای موفق دهنده. بنابراین سیستم مدیریت دانش، در همه حیطهخارجی مربوط به شرکت فروشنده و شرکت مشاوره

سیستم طرف دیگر،  (. از8938تواند موثر واقع شود، باید اطمینان حاصل کند )فروغی و سهیلی، ریزی منابع سازمانی میسیستم برنامه

 با مستمر حسابرسیگذارد و سبب اجرای حسابرسی مستمر می شود. ریزی منابع سازمانی بر فعالیت حسابرسی داخلی تاثیر میبرنامه

 افزایش بالدرنگ، اطمینان آوردن همراه با به را حسابرسی فرآیند اثربخشی و کارایی ها،رویه برخی خودکارسازی و فناوری از استفاده

 .شوندمی انجام خودکار صورت به مستمر محیط حسابرسی در شودمی استفاده اصول و رعایت معامله تأیید برای که هاییرویه .است ادهد

توان می هاآن یاز جمله که است داده تغییر تری پیچیده اهداف سمت را به خارجی و داخلی حسابرسان کار ها،رویه خودکارسازی این

 ها آن اصلی نقش بنابراین کرد. اشاره دارد او ایحرفه تردید حسابرسی و قضاوت به نیاز که برآوردی و قضاوتی وعاتموض با برخورد به

 که است هاییرویه با برخورد و گیریتصمیم مستمر و حسابرسی سیستم از استثنائات /اختالالت  بررسی مستمر، محیط حسابرسی در

 (.8931زاده، )عربی و اسحق هستند ای تردید حرفه و قضاوت مستلزم
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اتژیک ترین مراکز صنعتی و استرترین و مهمبه عنوان یکی از نه پاالیشگاه نفت کشور و یکی از بزرگشرکت پاالیش نفت تهران، 

 8917ز سال شود.این فرآیند عمالً اهایی است که در آن مدیریت دانش استقرار یافته و فرآیندهای آن اجرا میاز جمله سازمانشهر تهران، 

در سازمان آغاز به کار کرده است و به واسطه همکاری و توجه جدی مدیران، مسئوالن و کارکنان به عنوان یک مزیت رقابتی و پشتیبان 

یژه به و ریزی منابع سازمانیگیری از سامانه یکپارچه برنامهاستقرار و بهره (.8934)مومنی فراهانی،ها برای این شرکت بوده است استراتژی

لی و های نفتی موری شرکتوکارهای مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مهمترین تجربه موفق در افزایش کارایی و بهره در کسب

ا ب المللی است. از این رو وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران نیز تصمیم گرفته تا سامانه مذکور را در سطح این صنعت بکار گیرد. بین

سازی این محصول، ، لیکن به دالیلی نظیر جلوگیری از خروج صدها میلیون دالر ارز بابت خرید و پیاده 1سپ یی نظیرهاشرکتوجود 

سازی محصوالت مذکور با توجه به فرایندهای کسب و کاری و شرایط و مقتضیات وزارت نفت و پیشگیری از خطر ضرورت سفارشی

های را در اختیار ایران نگذارده و حتی در صورت فروش نسخه آن هاییا، آخرین نسخهافزاری معتبر دنهای نرمکه شرکتاحتمالی آن

 سازیادهپی هایسیستم از خود پشتیبانی زمانی هر در المللی،بین هایمحدودیت و تحریم مسائل بخاطر که رودتر هم احتمال آن میقدیمی

مورد نظر را در داخل  ریزی منابع سازمانیبرنامه ند تا با نگاهی ملی، سامانهاند، مدیران ارشد وزارت نفت تصمیم گرفتهنمای قطع را شده

این مطالعه  در نظر دارد تاثیر مدیریت (. با توجه به مطالب فوق 8939المللی انرژی، )موسسه مطالعات بین کشور، توسعه و تولید نمایند

داخلی را در شرکت پتروشیمی نفت تهران بررسی نماید. بنابراین اهداف  ریزی منابع سازمانی را بر کیفیت حسابرسیدانش و سیستم برنامه

 شود:تحقیق به صورت زیر تدوین می

 ریزی منابع سازمانی .بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر سیستم برنامه 

 ریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی .بررسی میزان تاثیر سیستم برنامه 

 ریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی .مدیریت دانش با تاثیر متغیر میانجی سیستم برنامه بررسی میزان تاثیر 

 

 هاپيشينه تحقيق و تدوین فرضيه
ها در اجرای تحقیق پرداختند. آن« موانع و ها چالش :ایران در داخلی حسابرسی کیفیت»( به بررسی 8937نیکبخت و همکاران )

  91مندرج  متنی های داده از بعالوه گرفتند. مصاحبه داخلی حسابرسی کنندگان( ارائه و کنندگان اصلی )استفاده نفعانذی از نفر 99از 

 دیدگاه ذینفعان کننده ارائه عمدتاً که داخلی حسابرسی پیرامون ای حرفه های نشریه و ها مجله در منتشرشده میزگرد و یادداشت مقاله،

 و باز، محوری کدگذاری روش کمک به پژوهش هایداده کردند. استفاده نیز بود، آن هایچالش و داخلی حسابرسی کیفیت پیرامون

 هاخرد مقوله و اصلی های مقوله کالن، های مقوله و گرفت قرار و تحلیل تجزیه مورد است، ایزمینه نظریه رویکرد ویژه که انتخابی

 در حسابرسی داخلی باکیفیت اجرای و سازیپیاده جهت مختلف ابعاد در انیفراو هایچالش بیانگر ها یافته گردید. استخراج )مفاهیم(

پرداخت . نتایج این تحقیق نشان « حسابرسی دانش در فرایند مدیریت ابزار کاربرد»( در تحقیقی به بررسی 8939نیا )است.  پاک ایران

 انسان و بوده د. مدیریت دانش موضوعی اجتماعیدانش اجرا شو های حسابرسی موجود نیاز است که مدیریتمؤسسه دهد که درمی

توان موفقیت مدیریت دانش نمی در اطالعات را فناوری نقش که نمود توجه باید البته نماید.می ایفا آن موفقیت در را نقش مهمترین

های ارتباطی ها و شبکهسازی و تسهیل در توزیع دانش از طریق مجرانادیده گرفت. نقش فناوری اطالعات در مواردی همچون ذخیره

دهد تا از سطح اجرای وظایف فراتر روند و به حل ای  )حسابرسان( اجازه میتواند حائز اهمیت باشد. مدیریت دانش به افراد حرفهمی

ی ای به مطالعهله( در مقا8938فروغی و سهیلی ) ای را برای سازمان ایجاد کنند.  العادهتری بپردازند و ارزش فوقتر و پیچیدهمسائل وسیع

ها تند. آنپرداخ «ریزی منابع سازمانی و بررسی تاثیر آن بر فرآیندهای حسابداریآمیز سیستم برنامهمدیریت دانش برای اجرای موفقیت»

 وفقسازی متواند دانش را اداره کرده و یک پشتیبان مناسب برای پیادهنتیجه گرفتند که سیستم مدیریت دانش به طور موثری می

ریزی منابع سازمانی تاثیر به نسبت محدودی بر های برنامهریزی منابع سازمانی باشد. همچنین دریافتند که استفاده از سیستمبرنامه

حسابداری داشته است. هر چند که نقش سیستم های مذکور به عنوان محرکی برای ایجاد تغییر و تحول در زمینه استفاده از فنون و 

ع سازمانی ریزی منابتر حسابداری، انکارناپذیر است. تاثیر مزایای بدست آمده از استفاده از سیستم برنامهر و پیچیدهتهای پیشرفتهروش

 گیری بر فرآیندهای تجاری و به خصوصها، تهیه و ارائه اطالعات به موقع و نیز تهیه اطالعات به منظور تصمیمسازی عملیاتمانند یکپارچه

 گیری، افزایش کاربرد تجزیههای مالی، بهبود فرآیند تصمیمسازی صورتها، آمادهشامل کاهش زمان بستن حساب بر فعالیت حسابداری،

تاثیر »به بررسی  (8181همکاران ) و  تیبه های مالی و بهبود حسابرسی داخلی از مزایای استفاده از این سیستم است. الو تحلیل نسبت

 88پرداختند. نمونه مورد مطالعه « های تجاری اردنع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی در بانکریزی منابسازی سیستم برنامهپیاده

های مختلف همچون مالی، ریزی منابع سازمانی در زمینهسازی سیستم برنامهدهد که پیادهبانک در اردن بود. نتایج تحقیق نشان می

http://www.joas.ir/


 22 -93 ، ص 6931، زمستان 61پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

تواند بر کیفیت حسابرسی داخلی تاثیر معناداری بگذارد، به طوری که د و آن میباشفروش، بازاریابی مدیریت و منابع انسانی موثر می

( با هدف تعیین این که آیا کاربرد واقعی سیستم های 8188) 7گردد.  باراکاتها میسبب افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت گزارش

ید، حسابداری و مالی، منابع انسانی( وجود دارد و سپس تاثیر کاربرد ریزی منابع سازمانی با اجزای آن )فروش، بازاریابی، مدیریت، تولبرنامه

اند، های صنعتی که در بورس اوراق بهادار سعودی ثبت شدهگذاری شرکتریزی منابع سازمانی را بر بازگشت سرمایههای برنامهسیستم

اثیر های صنعتی تگذاری در شرکتمانی بر بازده سرمایهریزی منابع سازسازی اجزای برنامهبررسی کردند. این مطالعه دریافت که پیاده

نظور کنند، برای اجرای آن به مریزی منابع سازمانی استفاده نمیهایی که از سیستم برنامهکند که شرکتگذارد. پژوهشگر توصیه میمی

 بهبود عملکرد مالی خود اقدام کنند. 

 

 هافرضيه
 ریزی منابع سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.امهی اول: مدیریت دانش بر سیستم برنفرضیه

 ریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.ی دوم: سیستم برنامهفرضیه

بت و ثریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی تاثیر می سوم: مدیریت دانش با تاثیر متغیر میانجی سیستم برنامهفرضیه

 معناداری دارد.

 شود.با توجه به توضیحات فوق، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ترسیم می
 

 
 . مدل مفهومی تحقيق1شکل شماره 

 

 روش شناسی تحقيق
. ها قرار گیردتواند مورد استفاده در صنایع و سازمان، نتایج این تحقیق میاست یکاربرد یقیتحق ،حاضر از نظر هدف قیتحق

، در تحقیق توصیفی، به توصیف و تبیین متغیرها پرداخته می شود و باشدیم یشیمایپ -ماهیت ، توصیفی حاضر از نظر قیتحق نیهمچن

باشد و از نوع همبستگی می تحقیق نیز روش براساس تحقیق اینآوری اطالعات، پرسشنامه است ، پیمایشی می باشد. چون ابزار جمع

سوال است که ترکیبی از چند پرسشنامه استاندارد  18پرسشنامه این تحقیق متشکل از گیرد. تاثیر متغیرها بر یکدیگر مورد بررسی قرار می

( پرسشنامه سیستم 8 بندی شده  که به شرح ذیل می باشد:ای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم طبقهدرجه 1بوده و به صورت طیف لیکرت 

است ؛  8-91( بوده که شامل سواالت 8111( و اهی و مادسن )8113ریزی منابع سازمانی ترکیبی از دو پرسشنامه هانگ و کیم )برنامه

سازی دانش ( شامل چهار مولفه خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره8119( پرسشنامه مدیریت دانش از شرون الوسون )8

های ( بوده که با گویه8188) HM Treasury(پرسشنامه کیفیت حسابرسی داخلی از تیم 9است ؛  91-11ه که شامل سواالت بود
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-18گیرد و شامل سواالت طرفی مورد سنجش قرار میدهی و بیاثربخشی حسابرسی، مدیریت ریسک، مدیریت کنترل داخلی، مشورت

 استفاده محتوایی رواییاز  ابزار، اعتبار سنجش برای .باشد برخوردار پایایی و روایی از باید تحقیق گیریاندازه ابزارپرسشنامه است.  17

قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادهای خود را متخصصین و خبرگان رشته ها در اختیار برای بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه .است شده

ق ارائه دهند. پس از دریافت پرسشنامه، اصالحات پیشنهادی از جانب متخصصین هدف تحقی های پرسشنامه متناسب بادرباره محتوای گویه

 کرونباخ آلفای روش از آزمون پایایی تعیین منظور بههمچنین  ی الزم برخوردار باشد.یدر نظر گرفته شد تا پرسشنامه از روایی محتوا

 کار به کندمی گیریاندازه را مختلف های خصیصه که یریگاندازه ابزار درونی محاسبه هماهنگی برای روش این. است شده استفاده

 .رودمی

 . پایایی پرسشنامه1جدول شمارۀ 

 ضریب آلفاي کرونباخ شماره سواالت پرسشنامه

 17/1 8-91 ریزي منابع سازمانیاجراي سيستم برنامه

 38/1 91-11 کيفيت حسابرسی داخلی

 13/1 17-18 مدیریت دانش

 38/1 8-18 کل

 

شتر است. اگر نامه بیتر باشد، پایایی پرسشتوان بیان نمود که هر چه این ضریب به یک نزدیکفسیر ضریب آلفای کرونباخ میدر ت

نامه فاقد پایایی باشد، پرسش 1.1باشد، پایایی متوسط است و اگر کمتر از  1.7تا  1.1باشد، پایایی خوب است ، اگر بین  1.7بیشتر از 

نامه بوده، در نتیجه این پرسش 1.7، ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  8شود.  با توجه به نگاره شماره در نظر گرفته می 1.7است. غالباً معیار 

طی، شود. در آمار استنباهای تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده میپایایی قابل قبولی دارد . به منظور تجزیه و تحلیل داده

می  AMOSو   SPSSرود. نرم افزار پیشنهادی برای انجام تحقیق، نرم افزار سازی معادالت ساختاری بکار میآزمون همبستگی و مدل

 باشد که حجمجامعه آماری این تحقیق، حسابرسان داخلی و اعضای شاغل در ستاد مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تهران میباشد. 

توان ای بوده که با استفاده از فرمول کوکران میی این تحقیق به صورت تصادفی طبقهگیرنفر برآورد شده است. روش نمونه 8111جامعه 

 نفر شده است. 871حجم نمونه را بدست آورد. با توجه به فرمول ، حجم نمونه به تقریب برابر 

(8) 

𝑛 =

𝑧2pq
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2 − 1)

 

 

𝑛 =

(1.96)2 × 0.5 ×  0.5
(0.05)2

1 +
1

1000 (
(1.96)2 × 0.5 ×  0.5

(0.05)2 − 1)
= 277/74 ≅ 278 

 

 هاي پژوهشیافته
( بدست آمده است. 8های میانگین و انحراف معیار طبق جدول شماره )در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به کمک آماره

در وضعیت مطلوبی قرار دارد و متغیرهای مدیریت دانش و کیفیت نتایج به دست آمده حاکی از آن است متغیر برنامه ریزی منابع سازمانی 

 حسابرسی وضعیت متوسطی دارند.

 . آمار توصيفی متغيرها2جدول شمارۀ 

 کيفيت حسابرسی ریزي منابع سازمانیبرنامه مدیریت دانش متغيرها

 871 871 871 تعداد نمونه

 9.91 4.14 9.41 ميانگين

 1.484 1.994 1.418 انحراف معيار
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 هاآزمون فرضيه
( بدست آمده است. با 9های تحقیق، ابتدا با ضریب همبستگی میزان ارتباط بین متغیرها به شرح جدول شماره )در بررسی فرضیه

که در این تحقیق از طیف لیکرت استفاده شده بهتر است از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شود. ضریب همبستگی توجه به آن

باشد،  1.13تا  1.9دهنده همبستگی ضعیف است. اگر ضریب بین باشد، نشان 1.83تا  1است. اگر ضریب بین  -8تا  8ین همیشه عددی ب

ی داردهنده همبستگی قوی می باشد. در این تحلیل اگر مقدار سطح معنیباشد، نشان 8تا  1.71همبستگی متوسط است و اگر ضریب بین 

 دار بودن رابطه بین دو متغیر است. دهنده معنید، نشان)سطح خطای تحقیق( باش 1.11کمتر از 

 .  ضریب همبستگی اسپيرمن3جدول شمارۀ 

 متغير ها
ریزي منابع برنامه

 سازمانی

کيفيت 

 حسابرسی
 اثربخشی

مدیریت 

 ریسک

مدیریت 

 کنترل داخلی
 بی طرفی دهیمشورت

مدیریت 

 دانش:

 1.814 1.818 1.889 1.831 1.884 1.834 1.911شدت: 

sig :1.111 1.111 1.111 1.118 1.111 1.118 1.118 

 خلق دانش
 1.814 1.834 1.838 1.897 1.811 1.811 1.918شدت: 

sig :1.111 1.119 1.113 1.111 1.119 1.118 1.818 

 تسهيم دانش
 1.883 1.818 1.878 1.811 1.988 1.811 1.911شدت: 

Sig :1.111 1.118 1.111 1.111 1.111 1.111 1.118 

بکارگيري 

 دانش

 1.831 1.813 1.881 1.844 1.831 1.811 1.919شدت: 

Sig :1.111 1.118 1.118 1.184 1.111 1.111 1.118 

ذخيره سازي 

 دانش

 1.141 1.193 1.119 1.198 1.143 1.111 1.988شدت: 

Sig :1.111 1.141 1.441 1.189 1.411 1.147 1.471 

ریزي برنامه

 یمنابع سازمان

 1.133 1.118 1.813 1.887 1.118 1.894 8شدت: 

Sig: 1.914 1.948 1.117 1.119 1.998 1.118 

 

 غیرمستقیم و و مستقیم درک منظور به ،سازدمی آشکار را متغیرها میان ارتباط میزان تنها همبستگی با توجه به آن که ضرایب

 .باشد می ساختاری معادالت الگویابی کمک به بیشتر تحلیل به نیاز متغیرها، میان گریمیانجی اثر نیز

 

 تحليل معادالت ساختاري
 فراهم همزمان طور به را  متغیرهای مشهود و  مکنون متغیرهای اساس بر سازی الگو امکان ،ساختاری ابی معادالتیالگو رویکرد

 ایموس افزار کمک نرم به ساختاری معادالت ویابیالگ رویکرد از پیشنهادی، الگوى و ها فرضیه آزمون منظور به این تحقیق در .سازدمی

 در ابتدا برای استفاده از معادالت ساختاری باید کفایت نمونه را سنجید که به این منظور از آزمون کایزر میر شود. می استقاده 84 نسخه

(KMOاستفاده می ) بوده که  1.711مون برای این تحقیق برابر درصد باشد. مقدار این آز 11شود. مقدار این ضریب باید باالتر از مقدار

 مقدار قابل قبولی است و حداقل شرایط الزم برای انجام معادالت ساختاری وجود دارد.

 

http://www.joas.ir/


 22 -93 ، ص 6931، زمستان 61پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 

 سازي معادالت ساختاريمدل -(1شکل )

 . شرح مدل4جدول شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 هاي برازش مدل.  شاخص5جدول شمارۀ 

 نتیجه لمقدار قابل قبو نتایج مدل اختصار شاخص

 مورد قبول 1.11/ ترجیحاً کمتر از 8تا  1بین  RMSEA 11/1 باقیمانده مربعات میانگین دوم ریشه شاخص

 مورد قبول 1.3 مقادیر باالتر از GFI 1.388 شاخص نیکویی برازش

 مورد قبول 1.3 مقادیر باالتر از /CFI 397 شاخص برازش تطبیقی

 مورد قبول 1.3 االتر ازمقادیر ب TLI 318/1 لویس -شاخص تاکر

 مورد قبول 1.3 مقادیر باالتر از NNFI 1.387 شاخص برازش هنجار نشده

 مورد قبول 1تا  8مقادیر بین  CMIN/DF 9.131 کای اسکوئر هنجار شده به درجه آزادی

  
باشد. در جدول می( حاکی از آن است که مدل پیشنهادی دارای برازش مطلوبی 1های برازش مدل در جدول شماره )شاخص

 سازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.های پژوهش با مدل( فرضیه1شماره )

 هاي پژوهش. آزمون فرضيه6جدول شمارۀ 

 نتیجه مقدار قابل قبول ضرایب ضرایب مدل مسیرها اهفرضیه

H1   مدیریت دانش  بهERP 1.71  تایید 1.9باالتر از 

H2 ERP     رد 1.9باالتر از  1.88 کیفیت حسابرسی داخلیبه 

H3   مدیریت دانش  بهERP رد 1.9باالتر از  1.71*1.88=1.11 به کیفیت حسابرسی داخلی 

P –Value= 0.000 df =62 Chi- square= 191/628 

q 10= خلق دانش 

q 11= تسهیم دانش 

q 12= بکارگیری دانش 

q 13= ذخیره سازی دانش 

 

q 5= اثربخشی 

q 6= مدیریت ریسک 

q 7= مدیریت کنترل داخلی 

q 8= مشورت دهی 

q 9= بی طرفی 

q 1= erp گویه 

q 2= erp گویه 

q 3= erp گویه 

q 4= erp گویه 
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های آن )خلق ( مربوط به ضریب همبستگی، مدیریت دانش و مولفه9ی )آزمون فرضیه اول: طبق نتایج ارایه شده در جدول شماره

ریزی منابع سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارند، از طرف دیگر سازی دانش( با برنامهکارگیری دانش، ذخیرهدانش، تسهیم دانش، ب

ی می باشد، فرضیه 1.71ریزی منابع سازمانی که برابر ( با توجه به مقدار ضریب مسیر مدیریت دانش به برنامه1ی )طبق جدول شماره

ریزی منابع سازمانی در شرکت پاالیش نفت تهران تاثیر مثبت و ریت دانش بر سیستم برنامهاول تحقیق مورد تائید است. یعنی مدی

 معناداری دارد. 

ریزی منابع سازمانی با کیفیت ( مربوط به ضریب همبستگی، برنامه9ی )آزمون فرضیه دوم : طبق نتایج ارایه شده در جدول شماره

است که  1.88( ، مقدار ضریب مسیر برابر 1ی )ی ندارد. از طرف دیگر طبق جدول شمارههای آن تاثیر معنادارحسابرسی داخلی و مولفه

ریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی شود، یعنی سیستم برنامه( کمتر است، در نتیجه فرضیه دوم رد می1.9از مقدار قابل قبول )

 داخلی در شرکت پاالیش نفت تهران تاثیر معناداری ندارد.

د، فرضیه باشکه اثر غیر مستقیم مدیریت دانش بر کیفیت حسابرسی داخلی مقدار معناداری نمیفرضیه سوم: با توجه به آنآزمون 

داخلی  سابرسیح کیفیت بر سازمانی منابع ریزیبرنامه سیستم میانجی متغیر تاثیر با دانش شود، به عبارتی دیگر، مدیریتسوم نیز رد می

 .ندارد معناداری و مثبت ن تاثیردر شرکت پاالیش نفت تهرا

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه 
ریزی منابع سازمانی در شرکت پاالیش نفت تهران های تحقیق، حاکی از آن است که مدیریت دانش بر سیستم برنامهنتایج فرضیه

باشد، اما سیستم سو می( هم8938سهیلی ) تاثیر مثبت و معناداری دارد و فرضیه اول مورد تائید است که آن با  نتایج تحقیقات فروغی و

ال تیبه  شود که نتایج این تحقیق با نتایجریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی تاثیر معناداری ندارد و فرضیه دوم رد میبرنامه

ریزی سابرسی داخلی از طریق برنامه( ناسازگار است. از طرف دیگر  در بررسی اثر غیرمستقیم مدیریت دانش بر کیفیت ح8181و همکاران )

 شود. ی سوم نیز رد میباشد و فرضیهدهنده عدم تاثیر میمنابع سازمانی، شواهد نشان

ریزی منابع سازمانی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت پاالیش نفت تهران تاثیر با توجه به نتایج تحقیق، سیستم برنامه

رای سیستم باید جستجو کرد. با توجه به جدید بودن سامانه و ناآشنایی کارکنان با آن و نیز فراگیرنشدن معناداری ندارد که علت آن را در اج

های شرکت، حسابرسان داخلی اشراف کامل به سیستم نداشته و در نتیجه این سیستم هنوز موفق نشده است تاثیر خود آن در همه بخش

 گردد:ها توسط حسابرسان را تسهیل بخشد. لذا پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میرشرا بر کیفیت حسابرسی داخلی بگذارد و ارائه گزا

 های مختلف شرکت و آموزش کافی آن به کارکنان همه شود با فراگیرکردن این سامانه در بخشبه مدیران شرکت پیشنهاد می

 های داخلیدر کار و افزایش کنترلها، سبب تسهیل کار حسابرسان داخلی شده و سبب افزایش استقالل حسابرسان بخش

 گردیده و در نهایت کیفیت کار حسابرسان داخلی باال رود.

 های شود دانش تکنیکی و تجربه عملی خود را در حوزه فناوری اطالعات و سامانهبه واحد حسابرسی داخلی شرکت پیشنهاد می

 شود.ها میسر میزشی و ارتباط با بخش پردازش دادههای آمواطالعاتی، بهبود بخشند که این امر از طریق برگزاری کالس
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