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نقش ميانجی یادگيری سازمانی

مجله علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت (سال اول)

بررسی تأثير مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با

چکيده

دانش بهعنوان سرمایهای نامحسوس ،بنیادیترین منبع اقتصادی به شمار میرود .هرچند که مانند دیگر منابع ،نیاز به اداره
شدن و استاندارد شدن دارد .دریک سازمان ،دانش مرتبط با حوزه فعالیت یکی از اجزای ضروری و حیاتی است .این
تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی به
انجام رسید .بدین منظور از نمونه آماری به تعداد  121نفر با استفاده از فرمول کوکران و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
جامعه آماری در این تحقیق کلیه حسابرسان مشغول به کار در مؤسسات حسابرسی واقع در تهران میباشد که با شرایط
خاص تعداد نمونه انتخاب گردید .بهمنظور پردازش دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و از رگرسیون چندگانه و از نرمافزار
 SPSSاستفاده شد .میانگین بهدستآمده برای متغیرهای عملکرد مؤسسات حسابرسی ،مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
به ترتیب  .3.3 ،.3.3و  .3.3می باشد .تحلیل های آماری مرتبط نشان داد که متغیر مدیریت دانش و پنج بعد آن بر روی
عملکرد مؤسسات حسابرسی تأثیر معنیداری دارد .میزان همبستگی موجود بین مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات
حسابرسی  33.0میباشد که نشاندهنده رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر است .واریانس بهدستآمده نیز نشان داد که
متغیر مدیریت دانش میزان  11درصد از تغییرات واریانس متغیر عملکرد مؤسسات حسابرسی را مورد تبیین قرار داد.
همچنین در مورد میانگین متغیرها نیز نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای عملکرد مؤسسات حسابرسی ،مدیریت دانش
و یادگیری سازمانی از حد متوسط باالتر بوده و این تفاوت میانگینها به لحاظ آماری مثبت و معنادار میباشد.
واژگان کليدی :مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی ،عملکرد موسسات حسابرسی.

مقدمه

ارتباط بین دانش و عملکرد شرکتها بهطور تجربی در کشورهای زیادی ازجمله آمریکا ،کانادا ،چین ،مالزی ،آلمان و غیره
مورد بررسی قرارگرفته است .واژههای نامشهود ،دارایی دانش و سرمایه فکری بهطور وسیعی در ادبیات حسابداری ،اقتصاد
و مدیریت مورد استفاده میباشند .استوارت اشاره مینماید که در عصر اطالعات و اقتصاد دانشمحور ،یک انقالب اساسی
رخداده است ،بهطوریکه اطالعات جایگزین سرمایه در گردش و داراییهای فکری جایگزین داراییهای فیزیکی گردیده
است .درواقع ،منافع فیزیکی و مادی تا حد زیادی توسط دانش و ارتباطات بهعنوان منابع اصلی ارزش و ثروت جایگزین
شدهاند و در عصر جدید اقتصاد نوین در قالب اقتصاد نامشهود ظهور یافته است .انقالب دیجیتال ،در اقتصاد باعث
1

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،1شماره  ،5زمستان (1931جلد دوم)

پیدایش مفاهیم نوین ازجمله اقتصاد فرا ماده و اقتصاد بیوزن و اقتصاد نرمافزاری شده و این مفاهیم بهنوعی حکایت از
آن دارند که عامل محرک اقتصاد ،دیگر ماده نیست ،بلکه چیزی بیوزن و غیرمادی مانند دانش است .اکنون دیگر الزمه
هر حرفه و فعالیت چیزی جز دانش نیست و این مهم در حرفه حسابرسی نیز نقش بسیار مهمی را ایفا میکند بهطوریکه
میتوان گفت کلید مشکالت در حسابرسی در دانش نهفته است (آمبوس و آمبوس.)2330 ،1
پس الزم است تا تحقیقات گستردهای در دانش حسابرسان صورت گیرد و همچنین در بحث دانش ،یک عامل مهم می-
تواند تعدیلکننده باشد و آن عامل چیزی جز یادگیری نیست .چراکه یادگیری باعث تسریع و هموار کننده مدیریت دانش
در سازمان خواهد شد و از سویی مدیریت دانش در حسابرسی ،رابطه مستقیمی با یادگیری دارد .لذا بررسی تأثیر مدیریت
دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است و
لزوم اعمال مدیریت دانش در یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد مؤسسات حسابرسی محسوس هست.
تعریف واژه ها و اصطالحات تخصصی
مدیریت دانش

تعداد زیادی از تئوریسین های مدیریت دانش ،تکامل بحث مدیریت را به عهده داشتند و توزیع نمودهاند که در میان آنان
برجستگانی همچون پیتر در لکه ،پاول استرلوس و پیتر سنگه از آمریکا را میتوان نام برد .درلکه و استرلوس من ،بیشتر
در زمینه اهمیت ارتقا اطالعات و دانش ساده بهعنوان منابع سازمانی و آقای سنگه با تمرکز بر روی سازمانهای
یادگیرنده ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آوردهاند .آقای اورت راجرز در دانشگاه استانفورد بانفوذ در بحث نوآوری
و نیز آقای توماس آلن در دانشگاه  MITدر خصوص انتقال اطالعات و فناوری ،سال  1013به انجام رسانید که تحقیقات
زیادی را طی سالهای  1011کمک بزرگی را در جهت درک و فهم اینکه مدیریت دانش چیست؟ دانش چگونه تولید
میشود؟ چگونه استفاده میشود؟ و به چه طریقی در سازمانها نفوذ میکند؟ و ...را ارائه میدهد .در اواسط سال 1013
اهمیت دانش بهعنوان دارایی رقابت در بین سازمانها مشهور گردید .در سال  1013توسعه دستگاههای مدیریت دانش به
وجود آمدند که با استفاده از کارهای انجامشده درزمینه هوش مصنوعی و دستگاههای هوشمند باعث شدند تا مفاهیم
تازهای بهعنوان دانش اکتسابی مهندسی دانش ،دستگاههای برپایِ دانش و هستیشناسی بر پایه کامپیوتر به جهان عرضه
شوند .اخیراً واژه مدیریت دانش در فرهنگ لغات جای گرفته است.
در سال  1010برای آمادهسازی مدیریت دانش بر پایه فناوری کنسرسیومی از سازمانها در آمریکا کار خود را آغاز نمود تا
پیشگامی خود را برای منظور نمودن مدیریت دانش بهعنوان سرمایه در سازمانها اعالن نماید .در سال  1001و برای
اولین بار مطالبی درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتی مشهور به چاپ رسید .شاید بتوان گفت که وسیعترین کار
تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال  1001توسط آقایان کوجیه و نافوکا ،هیروتاکاتاکی شی در سازمان
خلق دانش بنام چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری و پویایی را به وجود میآورند ،صورت پذیرفته است.

Ambos & Ambos
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یادگيری سازمانی
یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها ،سازوکارها و فرآیندهایی که در درون سازمان بهمنظور تحقق یادگیری
بهکاررفته میشوند و در این مؤلفههای یادگیری سازمانی از دیدگاه یانگ و همکاران مورداستفاده قرار میگیرد که شامل:
یادگیری مستمر ،تحقیق و گفتگو ،یادگیری تیمی ،توانمندسازی میباشد (یانگ 2و همکاران .)233. ،یادگیری سازمانی و
سازمان یادگیرنده بهعنوان توانمندسازی سازمان در کسب بینش و درک از تجربه از طریق آزمایش و تجربه ،مشاهده و
تجزیه و تمایلی برای ارزیابی شکستها و موفقیتها قلمداد میشوند .یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروهها
در درون سازمان است ولی در سازمان یادگیرنده یادگیری سازمان بهعنوان یک سیستم کلی مطرح است .در کل سازمان
یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است .درکلیترین تعریف میتوان گفت سازمان یادگیرنده در طول زمان میآموزد
تغییر کند و عملکردهایش را متحول سازد .زمانی میتوان ادعا کرد که سازمان یادگیرنده است که بتواند از طریق فرآیند
ارتباط ،دامنه رفتارهایش را تغییر داده و بهبود بخشد.
عملکرد سازمانی
از دههی  1013بسیاری از پژوهشگران محدودیتهای مقیاسهای مالی و مقیاسهای مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید
قرار دادهاند (دیکسون و همکاران1003 ،جانسون و کاپالن .)1011 ،بنابراین ،تالش برای طراحی چارچوبها و مدلهای
مناسب سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد آغاز شد که از آن جمله میتوان به فن گزارش دهی و سنجش استراتژیک
(کراس و لینچ ،)1010 ،ماتریس سنجش عملکرد (کیگان و همکاران ،)1010 ،چارچوب سازهها و نتایج (فیتزجرالد و
همکاران ،)1001 ،کارت امتیاز متوازن (کاپالن و نورتون ،)2331 ،فرایند طراحی سیستمهای سنجش عملکرد کمبریج
(نیلی و همکاران ،)1001 ،مدل یکپارچهی سیستم سنجش عملکرد (بی تیتسی و همکاران ،)1001 ،منشور عملکرد (نیلی
و آدامز )2331 ،و همچنین مدلهای تعالی اشاره نمود.
پيشينه تحقيق
فتحی و نثاری ( )1.01در مقالهای به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در اداره امور مالیاتی
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش و تحلیل دادهها نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ضریب همبستگی
مثبت و معناداری برقرار است .همچنین نتایج پژوهش رسولی و همکاران ( )1.01که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور انجام دادند نیز نشان داد که بین مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی با عملکرد سازمانی رابطهای مثبت و معنادار
برقرار است .آقاداوود و بنی طالبی ( )1.01در پژوهش خود به بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود عملکرد
سازمانی در بانک مهر اقتصاد استان چهارمحال و بختاری پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که
مدیریت دانش مشتری بر ارتقای رضایت مندی مشتریان ،رضایت کارکنان و اثربخشی سازمانی موثر است .به طوری که
هرچه میزان مدیریت دانش مشتری باالتر باشد به همان اندازه میزان عملکرد بانک مهر اقتصاد نیز بیشتر میگردد .زاید
و همکارانش ( )2312در پژوهشی که در کشور مصر انجام دادند به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد
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سازمانی پرداختند .نتایج تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در
سطح اطمینان  ..درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ها و همکاران ( )2311در پژوهشی که در کشور مالزی و
بر روی شرکتهای کوچک و متوسط این کشور انجام دادند به بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و فرآیندهای آن با
عملکرد سازمانی پرداختند .نتایج این پزوهش نشان داد که بین قابلیتها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد سازمانی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .کروسان و باپوجی ( )233.در پژوهش خود که در کشور کانادا انجام دادند به بررسی
ارتباط میان مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در میان چهار شرکت پرداختند .نتایج پژوهش نیز
حاکی از آن بود که بین مدیریت دانش و فرآیندهای آن با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکتهای مورد
مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضيههای تحقيق
فرضيه اصلی
 مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيههای فرعی
 ایجاد دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 ثبت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 پاالیش دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 انتشار دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 کاربرد دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه حسابرسان رسمی مشغول به کار در مؤسسات حسابرسی فعال در شهر تهران می-
باشد که با اعمال شرایط زیر مورد انتخاب قرارگرفتهاند( :انتخاب منطقه مورد مطالعه به لحاظ پراکندگی و گستردگی
تحصیالت و ماهیت کار حسابرسان در موسسه حسابرسی فعال در شهر تهران میباشد که جامعه آماری دارای حداکثر
اطالعات الزم برای بررسی و تحقیق خواهد بود):
 جزء مؤسسات حسابرسی واقع در شهر تهران باشند.
 دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد باشند.
 حداقل تا سال  1.13موفق به اخذ مدرک حسابدار رسمی شده باشند.
 موسسه حسابرسی موردنظر در طی دوره مورد مطالعه محکومیت (توقف عملیاتی) نداشته باشد.
 جزء مؤسسات حسابرسی حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند.
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طبق آمار اندازه کل حسابرسان رسمی مشغول به کار در مؤسسات حسابرسی تهران  1312نفر است که با اعمال شرایط
مذکور تعداد  .13نفر مورد انتخاب قرار گرفت .لذا جامعه آماری این تحقیق  .13نفر میباشد .که بعد از استفاده از فرمول
کوکران تعداد نمونه مورد استفاده در این تحقیق برابر با  121نفر به دست آمد که پرسشنامه از طریق این افراد تکمیل و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تعریف عملياتی متغيرها
مدیریت دانش :منظور از مدیریت دانش در مؤسسات حسابرسی نهادینه نمودن دانش در این مؤسسات میباشد که
درنهایت به ارتقا ،انتشار و کاربرد دانش در این مؤسسات منجر میشود و بوسیله پرسشنامه مدل ویگ )1000( .سنجیده
خواهد شد.
یادگيری سازمانی :کلیه اقداماتی که مؤسسات حسابرسی جهت ارتقا یادگیری کارکنان این مؤسسات ازجمله دورههای
کوتاهمدت و بلندمدت انجام میدهد را شامل میشود .شیوه اندازهگیری آن بهوسیله پرسشنامه یانگ و همکاران ()233.
خواهد بود.
عملکرد سازمانی :عملکرد سازمانی در مؤسسات حسابرسی ارتقا کارایی و اثربخشی این مؤسسات جهت نیل به ارائه
خدمات حسابرسی مطلوب به مشتریان است و توسط پرسشنامه مقیمی ( ،)1.03سنجیده میشود.
آزمون فرضيات
آزمون فرضيه اصلی
 مدیریت دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمودن این فرضیه آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است .فرضیههای صفر و یک مربوط به این آزمون به
شرح زیر میباشد:
 :r=0 :H0مدیریت دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
 :r≠0 :H1مدیریت دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

قبل انجام محاسبات ،فرضیههای این آزمون مورد بررسی قرار میگیرد:
بررسی فرضیهها
 .1بررسی استقالل عبارت خطا
استقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین-واتسون ( )Durbin-Watsonبررسی شد که مقدار آن برای آزمون رگرسیون رابطهی
بین مدیریت دانش و عملکرد حسابرسان برابر با  1312.محاسبه گردید .بهعنوان یک قاعده کلی ،اگر مقدار مشاهده شده دوربین-
واتسون بین  1/1تا  2/1باشد  ،مستقل بودن مشاهدات را نشان میدهد.
 .2نرمال بودن عبارت خطا
بررسی این مفروضه با استفاده از ترسیم نمودار هیستوگرام باقیماندهها ( ،)Residualانجام پذیرفت.
Wig
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نمودار زیر نرمال بودن عبارت خطای آزمون رگرسیون وجود رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد حسابرسان را نشان میدهد:

نمودار ( :)1نمودار هيستوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا آزمون رگرسيون وجود رابطه بين
مدیریت دانش و عملکرد حسابرسان

چنانکه در نمودارهای باال مشاهده میشود ،شکل توزیعها تقریباً نرمال است .همچنین مقدار میانگین ارائهشده در سمت
راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف استاندارد نزدیک به  1است .بنابراین دلیلی وجود ندارد که این
نمونهها از یک توزیع غیر نرمال بهدستآمده باشد.
معادله خط رگرسیون چندگانه مربوطه که از جدول  4-4استخراجشده است نیز بهصورت مقابل میباشد:
Y=α0+α1X1+α2X2+α3X3+α4X4+α5X5
که در آن:
 :Yعملکرد حسابرسان
 :X1ایجاد دانش
 :X2ثبت دانش
 :X3پاالیش دانش
 :X4انتشار دانش
 :X5کاربرد دانش
میباشند.
خالصهی آزمون رگرسیون در جدول زیر آمده است:
جدول( :)1خالصهی نتایج رگرسيون
مدل
مدل فرضيه اصلی

ضریب همبستگی

مجذور ضریب

مجذور ضریب همبستگی چندگانه

سطح

چندگانه

همبستگی چندگانه

تعدیلشده

معنیداری

99933

99153

99195

99999
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بر اساس اطالعات جدول باال ،رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد حسابرسان برابر با  3/.00برآورد شده است .همچنین این
متغیرها  %1130از واریانس مربوط به " عملکرد حسابرسان" را ،تبیین میکنند (.)R2=3/110
نتایج برآورد در جدول زیر نشان دادهشده است:
جدول( :)2نتایج آزمون رگرسيون چندگانه مربوط به رابطهی بين مدیریت دانش و عملکرد حسابرسان
متغير

ضریب استاندارد نشده بتا

انحراف معيار

مقدار آماره t

سطح معنیداری

ضریب ثابت

333..

33312

331.1

33101

ایجاد دانش

3311.

333..

223011

33333

ثبت دانش

33121

33321

.3.11

33332

پاالیش دانش

33313

333.3

23121

33330

انتشار دانش

33301

333.3

23.11

33311

کاربرد دانش

33111

33112

.300.

33333

یادگيری سازمانی

332.1

333.11

.311.

33321

منبع :یافتههای پژوهش
جدول فوق نشان میدهد که تمام متغیرها به دلیل سطح معناداری محاسبهشده که از  3331کمتر است ،در سطح  %01بر عملکرد
حسابرسان مؤثر میباشند .بنابراین بر اساس دادههای موجود در جدول ،میتوان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت :
عملکرد حسابرسان((3311. +333.. =)Yایجاد دانش)(33121 +ثبت دانش)(33313+پاالیش دانش)(33301 +انتشار دانش)+
 ( 33111کاربرد دانش)
در اینجا تمامی متغیرهای مستقل باهم واردشده و تأثیر آنها بر متغیر وابسته سنجیده شده است .در آزمون رگرسیون چندگانه،
تأثیر همهجانبه متغیرها باهم آزموده میشود.
بر پایهی مدل رگرسیون باال می توان گفت :با افزایش یک واحد در متغیرهای ایجاد دانش ،ثبت دانش ،پاالیش دانش ،انتشار دانش
و کاربرد دانش شاهد افزایش معنادار در عملکرد حسابرسان مستقل به ترتیب برابر با  33301 ،33313 ،33121 ،3311.و 33111
خواهیم بود.

آزمون فرضيههای فرعی
 -1ایجاد دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در ادامه برای بررسی فرضیات فرعی از آزمون همبستگی استفاده مینماییم.
آزمون همبستگی شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را میسنجد .ازآنجاکه دادههای پژوهش با استفاده
از مقیاس رتبهای اندازهگیری شدهاند از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفادهشده است .ضریب
همبستگی پیرسون روشی پارامتری است و برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود.
جدول ( ).نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی اول را نشان میدهد.
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جدول( :)9ماتریس همبستگی ميان متغيرها

سازهها

عملکرد حسابرسان

عملکرد حسابرسان
ایجاد دانش

ایجاد دانش

1
33.11

سطح معناداری
33333
33333

33.11
1

منبع :یافتههای پژوهش
در ماتریس همبستگی سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه در سطح اطمینان  %00فرض صفر
رد شده و فرض یک تأیید میشود .بدین معنی که ایجاد دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالمت مثبت ضریب همبستگی یعنی  33.11در جدول باال نشاندهنده رابطه
مستقیم بین ایجاد دانش و عملکرد حسابرسان میباشد؛ بدین معنی که ایجاد دانش موجب افزایش عملکرد حسابرسان
مستقل میشود.
 -2ثبت دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول ( ).نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی دوم را نشان میدهد.
جدول ( :)4ماتریس همبستگی ميان متغيرها

سازهها

عملکرد حسابرسان

عملکرد حسابرسان
ثبت دانش

ثبت دانش

سطح معناداری

1

33121

33333

33121

1

33333

منبع :یافتههای پژوهش
در ماتریس همبستگی سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه در سطح اطمینان  %00فرض صفر
رد شده و فرض یک تأیید میشود .بدین معنی که ثبت دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالمت مثبت ضریب همبستگی یعنی  33121در جدول باال نشاندهنده رابطه
مستقیم بین ثبت دانش و عملکرد حسابرسان میباشد؛ بدین معنی که ثبت دانش موجب افزایش عملکرد حسابرسان
مستقل میشود.
 -.پاالیش دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول ( )1نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی سوم را نشان میدهد.
جدول( :)5ماتریس همبستگی ميان متغيرها

سازهها
عملکرد حسابرسان
پاالیش دانش

پاالیش دانش

عملکرد حسابرسان

سطح معناداری

1

33110

33333

33110

1

33333

منبع :یافتههای پژوهش
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در ماتریس همبستگی سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه در سطح اطمینان  %00فرض صفر
رد شده و فرض یک تأیید میشود .بدین معنی که پاالیش دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالمت مثبت ضریب همبستگی یعنی  33110در جدول باال نشاندهنده رابطه
مستقیم بین پاالیش دانش و عملکرد حسابرسان میباشد؛ بدین معنی که پاالیش دانش موجب افزایش عملکرد
حسابرسان مستقل میشود.
 -.انتشار دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول ( )1نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی چهارم را نشان میدهد.
جدول ( )6ماتریس همبستگی ميان متغيرها

سازهها
عملکرد حسابرسان
انتشار دانش

انتشار دانش

سطح معناداری

عملکرد حسابرسان
1

3311.

33333

3311.

1

33333

منبع :یافتههای پژوهش
در ماتریس همبستگی سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه در سطح اطمینان  %00فرض صفر
رد شده و فرض یک تأیید میشود .بدین معنی که انتشار دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالمت مثبت ضریب همبستگی یعنی  33.11در جدول باال نشاندهنده رابطه
مستقیم بین انتشار دانش و عملکرد حسابرسان میباشد؛ بدین معنی که انتشار دانش موجب افزایش عملکرد حسابرسان
مستقل میشود.
 -1کاربرد دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول ( )1نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی پنجم را نشان میدهد.
جدول ( )1ماتریس همبستگی ميان متغيرها

سازهها

انتشار دانش

عملکرد حسابرسان

سطح معناداری

عملکرد حسابرسان

1

33.11

33333

کاربرد دانش

33.11

1

33333

منبع :یافتههای تحقیق
در ماتریس همبستگی سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه در سطح اطمینان  %00فرض صفر
رد شده و فرض یک تأیید میشود .بدین معنی که انتشار دانش بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالمت مثبت ضریب همبستگی یعنی  33.11در جدول باال نشاندهنده رابطه
مستقیم بین انتشار دانش و عملکرد حسابرسان میباشد؛ بدین معنی که انتشار دانش موجب افزایش عملکرد حسابرسان
مستقل میشود.
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تفسير نتایج تحقيق
در این بخش بعد از تحلیل داده ها در پژوهش حاضر و آزمودن هر یک از فرضیات پژوهش ،نتایجی حاصل گشت که در
این قسمت با ذکر هرکدام از این فرضیات و مقایسۀ آنها با نتایج تحقیقات پیشین ،سعی در تفسیر درست و دقیق نتایج
شده است.
فرضيهی اصلی
مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در تحقیق حاضر ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی توسط
آزمون رگرسیون چند متغیره موردبررسی قرار گرفت لذا در ادامه فرضیهی اصلی و نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیلهای
قبلی ارائه میگردد:
با توجه به نتایج میتوان گفت که مدیریت دانش و ابعادش دارای رابطهای برابر با  33.0با عملکرد مؤسسات حسابرسی
میباشند .که البته اگر بهصورت جزئی نیز بررسی نماییم متوجه خواهیم شد که تمام ابعاد یادگیری سازمانی دارای تأثیر
معنادار در سطح  %01میباشند .لذا میتوان فرضیهی اصلی تحقیق را موردپذیرش قرارداد.
فرضيهی فرعی اول
ایجاد دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی در فصل قبل و اینکه سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه
در سطح اطمینان  %00می توان عدم تأثیرپذیری عملکرد سازمانی از ایجاد دانش را رد نمود .بدین معنی که ایجاد دانش
بر عملکرد حسابرسان مستقل با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .باید توجه نمود که نتیجهی
بهدستآمده بیان کرده است که مؤسسات حسابرسی میتوانند با ایجاد دانش موجبات افزایش عملکرد سازمان را فراهم
نمایند .بدیهی است که هرچه ایجاد دانش باکیفیت ،کمیت و سرعت بیشتری باشد عملکرد سازمان نیز به همان نسبت
افزایش مییابد .بهصورت کلی میتوان بیان نمود که مدیریت دانش از طریق مؤلفهی ایجاد دانش تأثیر معناداری بر
عملکرد مؤسسات حسابرسی دارد.
فرضيهی فرعی دوم
ثبت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مانند فرضیهی قبل ،با توجه به آزمون همبستگی انجامشده در فصل قبل و اینکه سطح معناداری کمتر از میزان خطا
( )3331شده است .در سطح اطمینان  %00میتوان عدم تأثیرپذیری عملکرد سازمانی از ثبت دانش را رد نمود .بدین معنی
که ثبت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .باید توجه
نمود که نتیجهی بهدستآمده بیان کرده است که مؤسسات حسابرسی میتوانند با ثبت دانش موجبات افزایش عملکرد
سازمان را فراهم نمایند .ثبت دانش موجب میشود که نوآوری دانش و تولید آن برای استفادهی دیگران و همچنین
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جلوگیری از تحریف دانش مؤثر باشد و انتقال و استفادهی از آن با سهولت بیشتری امکانپذیر باشد .بهصورت کلی
میتوان بیان نمود که مدیریت دانش از طریق مؤلفهی ثبت دانش تأثیر معناداری بر عملکرد مؤسسات حسابرسی دارد.
فرضيهی سوم
پاالیش دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی در فصل قبل و اینکه سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه
در سطح اطمینان  %00می توان عدم تأثیرپذیری عملکرد سازمانی از پاالیش دانش را رد نمود .بدین معنی که پاالیش
دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .باید توجه نمود که
نتیجهی بهدستآمده بیان کرده است که مؤسسات حسابرسی میتوانند با پاالیش دانش موجبات افزایش عملکرد سازمان
را فراهم نمایند .پاالیش دانش به این صورت که مؤسسات با گزینش مؤلفههای مناسب هر دانش و انتقال به کارمندان
می توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند .به این صورت که مدیران مؤسسات با پیدا کردن نقاط ضعف سازمان و انتقال
دانش موردنیاز بهصورت گزینشی برای رفع این ضعف اقدام نمایند .این امکان وجود دارد که تنها جنبههای خاصی از یک
دانش بتواند به افزایش عملکرد سازمان کمک کند و سایر جنبههای آن نیاز به پاالیش یا حذف داشته باشند و از طرفی
برخی دانشها نیاز به منطبق سازی و به نحوی پاالیش داشته باشند تا با ساختار سازمان مطابق گردند .بهصورت کلی
میتوان بیان نمود که مدیریت دانش از طریق مؤلفهی ایجاد دانش تأثیر معناداری بر عملکرد مؤسسات حسابرسی دارد.
فرضيهی چهارم
انتشار دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی در فصل قبل و اینکه سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه
در سطح اطمینان  %00میتوان عدم تأثیرپذیری عملکرد سازمانی از انتشار دانش را رد نمود .بدین معنی که انتشار دانش
بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .باید توجه نمود که
نتیجهی بهدستآمده بیان کرده است که مؤسسات حسابرسی میتوانند با انتشار دانش موجبات افزایش عملکرد سازمان را
فراهم نمایند .انتشار دانش کمک میکند که مؤسسات بتوانند از تجربیات سایر شرکتها استفاده نمایند و خود نیاز به
تجربه و تولید دانش نداشته باشند و بهاینترتیب زمان کمتری برای دستیابی به عملکرد باالتر اتالف شود .بهصورت کلی
میتوان بیان نمود که مدیریت دانش از طریق مؤلفهی انتشار دانش تأثیر معناداری بر عملکرد مؤسسات حسابرسی دارد.
فرضيهی پنجم
کاربرد دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی در فصل قبل و اینکه سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )3331شده است .درنتیجه
در سطح اطمینان  %00می توان عدم تأثیرپذیری عملکرد سازمانی از کاربرد دانش را رد نمود .بدین معنی که کاربرد دانش
بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .باید توجه داشت که صرف
تولید دانش ،ثبت ،پاالیش و انتشار دانش نمیتواند موجبات افزایش عملکرد را در پی داشته باشد ،بلکه دانش باید برای
مؤسسات کاربرد نداشته باشد و یا مؤسسات از دانش تولیدشده استفاده نمایند .همچنین کاربرد دانش باید مطابق نیازهای
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مؤسسات باشد .بهصورت کلی میتوان بیان نمود که مدیریت دانش از طریق مؤلفهی کاربرد دانش تأثیر معناداری بر
عملکرد مؤسسات حسابرسی دارد.
محدودیتهای پژوهش
محدودیتهای خارج از اختيار پژوهشگر
 .1سنجش رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در مؤسسات حسابرسی شهر تهران فرایند پیچیدهای
دارد که به دلیل ماهیت پیچیده ،نیاز به بسترسازی و نشر آگاهیهای الزم دارد.
 .2تحقیق حاضر ازنظر مکانی صرفاً محدود به بخش خاصی از ایران (شهر تهران) میباشد و نمیتواند نماینده
کاملی در کل کشور باشد .لذا میطلبد که این تحقیق در بخشهای دیگری از کشور بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفته
شود و این محدودیت مکانی را از بین ببرد.
 ..ازآنجاکه در این تحقیق به مطالعه رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در مؤسسات حسابرسی شهر
تهران پرداخته است ،موارد دیگری نیز از هر یک از متغیرهای مستقل که بهطور غیرمستقیم ممکن است بر این رابطه
تأثیرگذار باشد مثل دسترسی به منابع دانش ،سطح تحصیالت پاسخگو و میزان سابقه کار در نظر گرفته نشده است.
بنابراین انتظار نمیرود که نتایج بهدستآمده کامالً جامع باشد و در رابطه با تعمیم دادن آنها باید جانب احتیاط را رعایت
کرد.
محدودیتهای در اختيار پژوهشگر
عمدهترین محدودیتهایی که در این پژوهش وجود دارد .عبارتاند از:
 .1تعدادی از پاسخدهندگان (کارمندان و حسابرسان) در پر کردن پرسشنامهها به دلیل ماهیت شغلی و ...
همکاری الزم را نداشتند.
 .2حضور نداشتن در هنگام اجرای برخی پرسشنامهها موجب گردید تا پاسخدهندگان از متغیرهای تحقیق
شناخت یا آگاهی کافی نداشته باشند .همچنین با توجه به زمانی که تعیینشده بود ،متأسفانه پرسشنامهها عودت داده
نمیشد و نیاز به پیگیریهای مستمر برای جمعآوری پرسشنامهها بود.
 ..محدودیت ابزار اندازهگیری متغیرها که فقط از پرسشنامه استفاده گردیده است و از مصاحبه ،مشاهده و سایر
روشهای اندازهگیری استفادهنشده است.

پيشنهادها
پیشنهادها تحقیق را در قالب پیشنهادها برگرفته از یافتهها و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارائه میدهیم:
پيشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش
 ایجاد بخشهای تحقیق و توسعه و آزمون مؤسسات به این صورت که در مؤسسات بهصورت پویا عملکرد و
کارایی اندازهگیری شود و راههای برطرف کردن ضعفها و تقویت نقاط قوت را بررسی نمایند.
 شرکت در گردهماییها و سمینارهای مرتبط با زمینهی کاری مؤسسات و سعی در بروز کردن اطالعات کاری و
مدیریتی به این صورت که بتوانند از دانش منتشرشده توسط دیگران استفادهی الزم را ببرند.
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بهکارگیری نظریات مختلف مدیریتی نیاز به منطبق سازی نظریات با شرایط حاکم بر مؤسسات دارد و مدیریت
مؤسسات بایستی با پاالیش نظریات و دانشهای مرتبط تطابق الزم را بین نظریات و اهداف و ساختار شرکت
به وجود آورد.
انجام موافقتنامههایی با دیگر مؤسسات ،دانشگاهها ،دانشکدههای فنی بهمنظور برگزاری دورههای آموزشی
کوتاهمدت مناسب با نیازهای یادگیری سازمانی.
برقراری روابط بلندمدت با افراد متخصص خارج از شرکت.
ترغیب کارکنان جهت پیوستن به شبکههای تخصصی علمی خارج از سازمان.
تسهیل حضور کارکنان در نمایشگاههای تخصصی.
ایجاد خطمشی مستحکم و قدرتمندی برای بخش تحقیق و توسعهی سازمان.
آزمایش و استقبال از ایدههای جدید کارکنان.
ایجاد رویههای سازمانی که کارکنان را برای نوآوری تشویق کند.
در سالهای اخیر به کیفیت منابع انسانی متناسب با کمیت آن توجه شده است و سرمایهگذاریهای آموزشی
داخلی و خارجی در مقاطع مختلف برای برگزاری در دورههای کاربردی کوتاهمدت و بلندمدت به نحوهی نسبتاً
رضایتبخش صورت گرفته است؛ ولیکن بایستی اهمیت و ضرورت توجه به این سرمایهگذاریها از طرف
مدیریت سازمانها افزونتر شود  .همچنین اهمیت بیشتری به مناطق و حوزههای ستادی و صفی گوناگون شود
و بازخورد ارشادی نسبت به تصحیح اشتباهات و خطاهای آنان گردد.

پيشنهاد برای محققين آتی
آنچه مسلم است محقق در پایان پژوهش خود دیدگاههای جدیدی را خواهد شناخت که میتواند راهنمای پژوهشگرانی
که قصد تحقیق مشابه رادارند باشد بنابراین میتوان این تحقیق را باب جدیدی برای پارهای از تحقیقات به شمار آورد
تحقیقات قابل پیشبینی در حال حاضر عبارتاند از:
 .1در پژوهش حاضر رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در مؤسسات
حسابرسی شهر تهران بررسی شد .پیشنهاد میشود بهمنظور تبیین دقیقتر ارتباط بین مدیریت دانش با عملکرد
مؤسسات حسابرسی متغیرهای دیگری را بهعنوان متغیر میانجی وارد ساخت و روابط بین سازهها را در یک
مدل کلی بررسی نمود.
 .2پیشنهاد میشود ارتباط میان سایر عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمانی در مؤسسات حسابرسی از قبیل عوامل
فردی ،سازمانی و محیطی سنجیده شود.
 ..در پژوهش حاضر به مطالعه رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در
مؤسسات حسابرسی شهر تهران پرداخته شد .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به بررسی همین موضوع در
سایر استانها و یا حتی ادارات دولتی و غیردولتی پرداخت و مقایسه تطبیقی انجام داد.
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