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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در
شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران به منظور تبیین نقاط ضعف و قوت این دست از شررکت هرای تولیردی و
ارائه راه حل هایی مناسب و کاربردی به منظور بهبود وضعیت فعلی آنها می باشد .پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی است
و براساس ماهیت و روش ،از نوع توصیفی و از نظر گردآوری دادهها نیز از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضرر
را تمامی مدیران مالی ،حسابرسان ،مدیران کنترل کیفیت و حسابداران مدیریت شرکت های شرکت های تولیدی فعرال مرواد
غذایی و اقالم مربوط به مواد غذایی در سال  1911تشکیل می دهند .به وسیله نرم افزار لیزرل روایی سازه متغیرهای تحقیق و
شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدل سرازی معراد ت سراختاری کره
آمیزه ای از تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر می باشد ،به آزمون فرضیه های تحقیرق پرداختره شرد .یافتره هرا و نترایج
پژوهش :در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نتایج نشان داد که متغیر حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
در خصوص فرضیه دوم پژوهش نتایج نشان داد که متغیر مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت تاثیر معنری داری دارد .در
نهایت ،در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش نتایج نشان داد که متغیر مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
کلید واژگان :حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت دانش ،مدیریت کیفیت فراگیر.
مقدمه
در این دوره جهانی سازی ،دنیای تجارت و کسب و کار در حال رشد فزآینده ای است و بر همین اساس رقابت در دنیای
تجارت نیز شدیدتر شده است .هدف شرکت ها در شرایط اقتصادی رقابتی کسب حداکثر سود با رشد در بلند مدت و همچنین
حفظ بقای شرکت می باشد؛ شرکت های تولید کننده از حامیان اقتصاد کشور هستند و در این میان هر شرکتی اهداف تجاری
101

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33پاییز ( 9311جلد چهارم)

ویژه خود را دارد .برای دستیابی به این اهداف ،شرکت های تولید کننده باید یک استراتژی مدون تهیه کنند یا همیشه در
تالش باشند تا با ترین سود را به دست آورند .یکی از راه هایی که توسط شرکت ها در این رقابت می تواند در نظر گرفته
شود ،تثبیت نیروی انسانی موجود در اختیار آنها برای بقا در رقابتی طو نی مدت است (چویریاه .)3011 ،1همچنین ،یکی از
عواملی که باید شرکت برای دستیابی به اهداف خود در اختیار داشته باشد ،نوآوری در محصو ت است و بر همین اساس،
کیفیت کا های تولید شده همیشه باید در سطح مطلوبی باشد .شرکت های تولید کننده باید با پیشرفت های مداوم ،کیفیت
محصو ت خود را بهبود ببخشند .بهبود کیفیت از دوره ای به دوره ای دیگر می تواند سودآوری و رضایت مشتری را افزایش
دهد .این امر به یک سیستم مدیریت کیفیت جهت داده شده نیاز دارد که به طور کلی عملکرد شرکت را بهبود بخشد
(کارولینا .)3019 ،3بر اساس نظر (ننگزیه )3011 ،9استفاده از حاکمیت شرکتی مناسب ،یک ضرورت برای ایجاد یک شرکت
قوی و پایدار است .استفاده از حاکمیت شرکتی مناسب ،می تواند مؤثر باشد .عالوه بر موارد فوق ،اعتقاد بر این است که برای
پیروزی در رقابت کنونی ،شرکت ها باید روی کیفیت تمرکز کنند؛ که در این میان ،مدیریت کیفیت فراگیر ،1به یک تقاضای
عمده برای شرکت ها به منظور تولید محصو ت با کیفیت با برای بقا در رقابت شدید تجاری فعلی تبدیل شده است.
مدیریت کیفیت فراگیر ،که بر بهبود مستمر کیفیت متمرکز است ،شرکت ها را ترغیب می کند تا موقعیت رقابتی خود را بهبود
بخشند .بهبود موقعیت در رقابت می تواند میزان فروش ،سهم بازار و در نهایت سود را افزایش دهد .مدیریت کیفیت فراگیر،
یک الگوی جدید در انجام مشاغل است که می خواهد از طریق تمرکز بر مصرف کنندگان ،بهبود فرآیند در کیفیت محصول،
خدمات ،افراد ،فرآیندهای سازمانی ،محیط و مشارکت کامل ،رقابت سازمانی را به حداکثر برساند (چویریاه .)3011 ،از سویی،
حسابرسی داخلی ،5به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط و تاثیرگذار بر مدیریت کیفیت فراگیر ،فرآیندی است که توسط بخش
حسابرسی داخلی شرکت ،بر روی صورت های مالی شرکت و سوابق حسابداری و همچنین پیروی از سیاست های از پیش
تعیین شده مدیریت ارشد و تبعیت از مقررات دولتی و مفاد روابط حرفه ای قابل اجرا ،انجام می شود (آگوئز .)3019 ،6حسابرس
داخلی باید دارای تخصص حرفه ای و دقت باشد ،دامنه تکالیف را تعیین کند ،یه منظور تعیین وظایف (برنامه حسابرسی) و
انجام وظایف (حسابرسی) برنامه ریزی کند و نتایج را به موقع اعالم و بر پیگیری مداوم نظارت داشته باشد .در بیشتر شرکت
ها ،حسابرسان داخلی تطابق با پیاده سازی تضمین کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت فراگیر تصویب شده توسط شرکت را
مد نظر خود قرار داده اند (راهمینا و آگوئز .)3011 ،7از طرفی دیگر ،مدیریت زنجیره تأمین 8و مدیریت کیفیت فراگیر به
مهمترین استراتژی ها در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده اند .محققان از سراسر جهان با مدل های مختلف؛
مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت کیفیت فراگیر را به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده عملکرد شرکت مورد بررسی قرار
دادند (سوارس و همکاران .)3017 ،1در همین راستا و تاثیرگذاری حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر ،سازمان هایی که
به اصل مدیریت کیفیت فراگیر عمل کرده اند ،شیوه های کنترل سنتی را بی ربط و غیر مفید می دانند و بر این عقیده هستند
Choiriah
Carolina
Nengzih
)TQM (Total Quality Management
Internal Audit
Agoes
Rahmina & Agoes
)Supply Chain management practices (SCM
Soares et al
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که حسابرسان داخلی باید سعی کنند نگرش خود را تغییر دهند و به صورت مثبت پاسخگوی تغییرات در نیازهای کسب و کار
باشند .در همین حال ،در دهه های اخیر  ،مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین و موثر ترین استراتژی های رقابتی
مشاغل تولیدی ظاهر شده است .اصل کلیدی مدیریت زنجیره تأمین را می توان به عنوان دریافت ورودی از تأمین کنندگان،
افزودن برخی ارزش ها و تحویل آن به مصرف کننده عنوان نمود (بشیر و همکاران( .)3011 ،1سامارانایکا )3005 ،3دریافت که
استراتژی مدیریت زنجیره تأمین همواره در جهت دستیابی به رضایت مشتری از طریق پاسخ سریع به نیازهای در حال تغییر
آنها با حداقل هزینه است .تحقیقات قبلی ابعاد رفتاری مدیریت کیفیت فراگیر مانند تمرکز منابع ،رهبری ،تمرکز مشتری و
تمرکز منابع انسانی را شناسایی کردند که به عنوان مفاهیم نرم مدیریت کیفیت فراگیر در قالب عوامل مهم عملکرد نیز شناخته
می شوند(پراجوگو و هونگ .)3008 ،9بسیاری از مطالعات قبلی توسط محققان زنجیره تأمین (پراجوگو و اولهاگی،)3013 ،1
مدیریت زنجیره تأمین را به عنوان سیستمی اعالم کردند که از طریق آن مواد و اطالعات در زنجیره تأمین جریان می یابد.
ناگزیر با تأکید بیشتر بر تحویل ،احتمال اینکه کیفیت در هزینه تحویل به موقع به خطر بیفتد وجود دارد .نتایج مطالعه انجام
شده توسط (وانیچ چینچای و لگیل )3011 ،5نشان می دهد که شیوه های مدیریت کیفیت فراگیر می تواند به طور مستقیم
اجرای مدیریت زنجیره تأمین را تسهیل کند و مستقیماً می تواند عملکرد عرضه شرکت را ارتقا بخشد .عالوه بر این ،شیوه
های های مدیریت کیفیت فراگیر می تواند به طور غیر مستقیم عملکرد شرکت را از طریق شیوه های مدیریت زنجیره تأمین
بهبود ببخشد(وانیچ چینچای )3013 ،در خصوص تاثیرگذاری مدیریت زنجیره تأمین بر مدیریت کیفیت فراگیر ،عنوان می دارد
که بکارگیری سیایت مدیریت زنجیره تأمین و تاثیرگذاری آن بر مدیریت کیفیت جامع ،در شرکت های خودروسازی تایلند بر
اطالعات و کارآمد بودن جریان مواد در سطح عملیاتی متمرکز است تا هزینه های معامالت را به حداقل برساند که این امر
منجر به پاسخ های مؤثر و عملکرد هزینه و در نهایت بهبود کیفیت خواهد شد .این فرآیند به زعم وی ،می تواند یک روش
کارآمد در کشورهای در حال توسعه باشد که هنوز در مراحل اولیه توسعه مدیریت زنجیره تأمین هستند .اما اصلی ترین عاملی
که می تواند پیوند دهنده این متغیرها باشد و تاثیر بسزایی بر کیفیت سازمانی بگذارد ،مدیریت دانش می باشد؛ زیرا شناسایی
منابع دانش داخلی به شرکت ها کمک می کند تا از این منابع برای تولید و حفظ سود استفاده کنند (راندری .)3006 ،6بازسازی
منابع برای بهبود توانایی یک شرکت در ایجاد عملکرد مداوم شرکت بسیار مهم است .که این امر باید از طریق مدیریت دانش
صورت بگیرد؛ موضوع دانش ،مقوله ای غیر قابل لمس و بغرنج است .در نتیجه ،نحوه مدیریت دانش یک نگرانی مهم برای
سازمان ها به شمار می آید و مدیریت دانش راه حل موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی امروزی است (چن و همکاران،7
( .)3001استوارت و وادل )3008 ،8استد ل می کنند که گسترش مفهوم کیفیت ،از مشخصات محصول /خدمات تا پاسخ
سریع به نیازهای مشتری ،یعنی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر می باشد .کسب دانش و انتشار آن ،فرهنگ
کیفیتی را فراهم می کند که منجر به استفاده از مدیریت کیفی مؤثر می شود.
Basheer et al
Samaranayake
Prajogo & Hong
Prajogo & Olhage
Vanichchinchai & Igel
Randeree
Chen et al
Stewart and Waddell
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در تببین تاثیرگذاری مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر باید عنوان شود که استفاده مؤثر از دانش در مدیریت کیفیت
باعث افزایش موفقیت در تالش برای ارتقاء کیفیت می شود .در صورت عدم رفع نقص در کسب و کار ،کیفیت دانش بدست
آمده مفید و قابل استفاده نخواهد بود .در صورت عدم وجود زیرساخت پردازش دانش کیفیت به شکلی قابل استفاده ،بازخورد
بسیار مشکل خواهد شد .در اصل ،فرآیندهای سازمانی تضمین کننده ترکیب هم افزایی داده ها و ظرفیت پیگیری فن آوری
های اطالعات و ظرفیت های نوآورانه و در حال توسعه کارکنان می باشد که باید در محدوده مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار
گیرند؛ انتقال دانش بهبود مستمر در مدیریت کیفیت فراگیر را تضمین می کند .روش ها و استانداردهایی وجود دارد که نشان
دهنده چگونگی بکارگیری عملیات انجام شده در شرکت هایی است که مدیریت کیفیت فراگیر را پیاده سازی می کنند .در این
روش ها ،دانش ضمنی در فرآیندها به دانش صریح تبدیل شده است (هنرپور و همکاران.)3017 ،
مساله ای که ما را به سمت تدوین این پژوهش سوق داد ،تحلیل و تببین چگونگی تأثیرگذاری حسابرسی داخلی ،مدیریت
زنجیره تأمین و مدیریت دانش بکار رفته در صنابع غذایی در سطح استان تهران و میزان تأثیر آنها بر مدیریت کیفیت فراگیر و
کیفیت کا هایی است که آنها تولید می کنند .از آنجا که هنوز بسیاری از شرکت ها که کارآمد نیستند و زیانهای زیادی به
خصوص در مدیریت زنجیره تأمین متحمل می شوند؛ این امر در رقابت محصو ت آنها و همچنین محصو ت ملی تأثیر دارد.
لذا سوال و چالش اصلی این پژوهش این است که آیا متغیرهایی نظیر حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت
دانش می توانند بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران تاثیر گذاری معناداری داشته
باشند؟ و ایا این تاثیرگذاری در نهایت منتج به بهبود برون دادهای سازمانی می گردد یا خیر؟
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
منشأ دقیق اصطالح مدیریت کیفیت فراگیر روشن نیست .با این حال ،این مفهوم قطعاً مربوط به کتاب فیگنباوم )1161( 1با
عنوان کنترل کیفیت فراگیر بود و در میان رقابت بین المللی شدید بین شرکت های ژاپنی و همتایان غربی آنها در دوره بین
 1160و  1180توسعه یافت .در حالی که در تعریف مفهوم اتفاق نظر وجود نداشت ،مدیریت کیفیت فراگیر به طور گسترده ای
متشکل از تالش های کل سازمان برای ایجاد جوی بود که در آن سازمان به طور مداوم توانایی خود را در ارائه محصو ت و
خدمات با کیفیت با به مشتریان بهبود می بخشد (نسیم و همکاران .)3030 ،3مدیریت کیفیت فراگیر یکی از محبوب ترین و
با پویا ترین مفاهیم مدیریت است (بناوایدس -والسکو و همکاران .)3011 ،مدیریت کیفیت فراگیر برای اولین بار در صنایع
تولیدی به کار گرفته شد .ثابت شده است که کیفیت رمز موفقیت در رقابت بین المللی است و مدیریت کیفیت یک فرآیند
جامع  ،فراگیر و منسجم است که شامل همه کارمندان ،مدیران و کارکنان یک سازمان است .مدیریت کیفیت فراگیر منبع
نوآوری  ،بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی و کمک کننده مهمی در مزیت رقابتی یک سازمان نسبت به رقبا است
(نسیم و همکاران .)3030 ،برخی از محققان تعاریف خود را از مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت کیفیت فراگیر از منظر سازوکار و
نتیجه ارائه دادند ،مدیریت کیفیت فراگیر را به عنوان برآوردن نیازهای مشتری و بهبود مستمر کیفیت تعریف کردند و مسﺌولیت
آن را به عهده هر یک از کارمندان قرار دادند .برخی از محققان مدیریت کیفیت فراگیر را با استفاده از روش ها شناسایی کردند

Feigenbaum
Nasim et al
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(چن و همکاران .)3030 ،1مدیریت کیفیت فراگیر را می توان به عنوان یک روش ،یک فرآیند پویا یا عملی برای تشخیص،
کاهش و از بین بردن خطاها در فرآیندهای تولید به منظور افزایش کیفیت و بهره وری آنها تعریف کرد؛ این امر می تواند
بوسیله بهینه سازی شایستگی های کارکنان از طریق برنامه های آموزشی ،کنترل فرآیندهای آماری ،کنترل تأمین کنندگان و
کنترلهای مهندسی کیفیت (مانند پارامترها) انجام شود ،تا بتواند هزینه های تولید و در نتیجه هدر رفت منابع را کاهش داده و
رضایت مشتری را از طریق پیشرفت مداوم محقق سازد (رومرو و همکاران .)3011 ،3ابعاد اصلی مدیریت کیفیت فراگیر شامل
توسعه و آموزش کارکنان ،تعهد و کمک به مدیریت ارشد ،مشارکت کارکنان ،مدیریت کیفیت تأمین کننده ،پشتیبانی و بهبود
مستمر ،رهبری ،افزایش رویه های کیفی ،تمرکز بر روی مشتریان ،تجزیه و تحلیل و اندازه گیری نتایج ،رضایت کارکنان و
استفاده از تکنیک های آماری می باشد ( ئوهاویچین و همکاران3011 ،9؛ هوانگ و همکاران 3010 ،و بشیر و همکاران،
 .)3011موسسه حسابرسان داخلی؛ حسابرسی داخلی را به عنوان یک فعالیت مستقل ،تضمین کننده و مشاوره ای هدفمند
برای افزودن ارزش و بهبود عملیات سازمان تعریف می کند .سازمان ها با ایجاد یک رویکرد منضبط و قاعده مند به منظور
ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ،کنترل و مدیریت ریسک ،اهداف خود را محقق می سازند .عالوه بر این ،موسسه
حسابرسان داخلی توضیحی اضافی در مورد ارزش افزوده ارائه می دهد :فعالیت حسابرسی داخلی هنگامی که تضمین عینی و
مرتبط را فراهم می کند ،به سازمان (و ذینفعان آن) ارزش مورد نظر را می بخشد و به اثربخشی و کارآیی حاکمیتی ،مدیریت
ریسک و فرآیندهای کنترل کمک می کند .سرانجام ،بیانیه ماموریت موسسه حسابرسان داخلی یک چشم انداز تکمیلی اضافه
کرد :تقویت و محافظت از ارزش سازمانی با ارائه تضمین ،مشاوره و بینش مبتنی بر ریسک و هدفمند (موسسه حسابرسان
داخلی .)3030 ،ماین و منتزر ( )3001عنوان داشتند که فلسفه مدیریت زنجیره تامین بر سه مبنا استوار است :الف) رویکرد
سیستم ها برای مشاهده زنجیره تأمین به عنوان یک کلیت ،و مدیریت کل جریان کا ها از تأمین کننده به مشتری نهایی ،ب)
جهت گیری استراتژیک به سمت تالش های مشارکتی به منظور همگام سازی و همگرایی قابلیت های عملیاتی و استراتژیک
داخلی به عنوان یک کل واحد و ج) تمرکز مشتری برای ایجاد منابع منحصر به فرد از ارزش مشتری که منجر به رضایت
مشتری می شود .ماین و همکاران ( )3011جنبه های مختلف مدیریت زنجیره تامین را به منظور ترسیم و نامگذاری متفاوت
آنها به عنوان زنجیره تأمین ،فلسفه مدیریت زنجیره تأمین ،جهت گیری زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین جدا کردند.
چگونگی مدیریت و عملکرد زنجیره تامین تأثیر تحت تأثیر عوامل مختلفی است .برخی از عوامل اصلی شامل ساختار زنجیره
تأمین ،سیاست کنترل موجودی ،به اشتراک گذاری اطالعات ،تقاضای مشتری ،روش پیش بینی ،زمان انجام کار و طول دوره
بررسی است (جورج و پیالی .)3011 ،کارشناسان و پژوهشگران مختلف ،مدیریت دانش را به چند روش تعریف کرده اند .در
تعریفی عنوان شده است که مدیریت دانش توانایی مدیریت دانش مانند جمع آوری دانش داخلی یا خارجی سازمان ها ،تبدیل
آنها به ایده یا استراتژی جدید و بکارگیری دانش ایجاد شده و محافظت از آنها می باشد (گلد و همکاران .)3001 ،1یتراس و
همکاران )3003( 5مدیریت دانش را به عنوان یک فرآیند سیستماتیک ،صریح و کاربردی از دانش تعریف کردند که به سازمان
ها کمک می کند تا بیشترین اثربخشی مرتبط با دانش سازمانی را داشته باشند .همچنین باعث ایجاد قابلیت های جدید،
1
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تشویق نوآوری و عملکرد و همچنین افزایش ارزش مشتری می شود .در تعریفی دیگر  ،مدیریت دانش به عنوان روشی برای
ثبت ،ذخیره  ،به اشتراک گذاری و استفاده از دانش تعریف شده است (چانگ و لین .)3015 ،1مدیریت دانش به عنوان یک
فرآیند منظم برای جمع آوری  ،سازماندهی و برقراری دانش ضمنی و صریح کارکنان تعریف می شود (مونویا-ویس.)3006 3،
چهار عنصر و فرآیند اصلی در مدیریت دانش وجود دارد (کایوورث و لیدر3009 ،؛ زایم3006 ،؛ فونگ و چوی3001 ،؛ هیونگ و
همکاران 3010 ،و ترنر و همکاران :)3013 ،ایجاد دانش یا کسب دانش :این فرآیند شامل پیاده سازی دانش جدید یا جایگزینی
محتوای فعلی در دانش صریح و ضمنی سازمان است .این فرآیند سازمان ها را ملزم به جستجوی دانش و اطالعات جدید ،چه
در داخل و چه در خارج از سازمان ها می کند (کاریون و همکاران .)3013 ،9علوی و لیدنر ( ،)3001ذخیره دانش را به عنوان
فرآیندی در مدیریت دانش ،شامل ضبط ،رونویسی و رمزگذاری دانش می دانند .انتشار دانش یا انتقال دانش که این فرآیند
شامل به اشتراک گذاری و تبادل دانش در بین افراد یا شبکه ای از افراد ،گروهی از افراد در سازمان ها و افراد مرتبط با منابع
صریح است (علوی و همکاران3005 ،؛ کاریون و همکاران )3016 ،و کاربرد دانش شامل استفاده از دانش در تنظیم جهت
استراتژیک ،حل مشکالت ،تصمیم گیری ،بهبود کارایی و کاهش هزینه ها است (مارکوس و همکاران3003 ،؛ اورلیکوفسکی،
 .)3003در ارتباط با پیشینه های پژوهشی مرتبط ،قاسمی و همکاران ( )1917پژوهشی را با عنوان تاثیر مدیریت دانش و
مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان مورد مطالعه :شرکت صنایع غذایی بهاران انجام دادند .نتایج حاصله نشان می دهد
که بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمان رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین مدیریت دانش و مدیریت
کیفیت جامع بر عملکرد شرکت بهاران تاثیرگذار هستند .نتایج حاصله از تحقیق حاضر میتواند به منظور ارتقای عملکرد سازمان
مورد بهره برداری مدیران شرکت بهاران قرار گیرد .میرفخرالدینی و همکاران ( )1917پژوهشی را با عنوان شناسایی و بررسی
موانع پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی مطالعه موردی :صنعت
کاشی و سرامیک یزد انجام دادند .نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپلند ،نشان داد که راه حلهای استفاده از سیستم فناوری
اطالعات برای انتشار دانش ،طراحی سیستم چند عاملی در جهت بهبود اطالعات و به اشتراک گذاری دانش در زنجیره تأمین
و استفاده از وب معنایی برای به اشتراک گذاری دانش در زنجیره تأمین از مهم ترین راه حل های پیاده سازی مدیریت دانش
در زنجیره تأمین می باشد .مهرمنش و اللهیار ( )1917پژوهشی را با عنوان بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع،
مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی (مطاله موردی :کارخانه مانیزان کرمانشاه) انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که
کارکردهای مدیریت کیفیت ،انتخاب تامین کننده ،مشارکت تامین کننده ،توسعه تامین کننده و مشارکت مشتری بر عملکرد
سازمانی تاثیر معنادار مثبتی دارند .همچنین کارکردهای مدیریت کیفیت بر انتخاب تامین کننده ،کارکردهای مدیریت کیفیت بر
مشارکت تامین کننده ،کارکردهای مدیریت کیفیت بر توسعه تامین کننده ،کارکردهای مدیریت کیفیت بر مشارکت مشتری،
انتخاب تامین کننده بر مشارکت تامین کننده ،مشارکت تامین کننده بر توسعه تامین کننده و انتخاب تامین کننده بر توسعه
تامین کننده ،تاثیر معنادار مثبتی داشته است .محمدپور و همکاران ( )1916پژوهشی را با عنوان بررسی تاثیر برنامه ریزی
فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع انجام دادند .نتایج نشان می دهد که متغیر های برنامه ریزی حسابرسی ،تدوین طرح
کلی حسابرسی ومستندسازی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع تاثیر آماری معناداری دارد ،به طوری که بیشترین
Chang & Lin
Montoya-Weiss
Carrion et al
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تاثیرمربوط به متغیر مستندسازی فرایند حسابرسی بود .عباس )3030( 1پژوهشی را با عنوان تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر
پایداری شرکت از طریق تأثیر نقش واسطه ای مدیریت دانش انجام داد .نتایج نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر
معنی داری و مثبتی بر پایداری شرکت دارد و مدیریت دانش نقش میانجی بین آنها می باشد .چویریاه ( )3011پژوهشی را با
عنوان تأثیر حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر انجام داد .نتایج این تحقیق
حاکی از آن است که متغیرهای حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت
کیفیت فراگیر دارند .محمد و همکاران )3011( 3پژوهشی را با عنوان نقش مدیریت کیفیت فراگیر در بهبود روش های زنجیره
تأمین شرکت رنگهای نیل انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که رهبران شرکت رنگ نیل متعهد هستند که اصول
مدیریت کیفیت فراگیر را به کار گیرند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که بین اصول مدیریت کیفیت فراگیر و شیوه های زنجیره
تأمین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه های پژوهش
حسابرسان داخلی باید از طریق بررسی های دقیق کیفی و همچنین افزایش فرآیندهای مدیریت کیفیت ،از فرآیند مدیریت
کیفیت فراگیر پشتیبانی کرده و از آن حمایت نمایند .با این وجود ،شواهد حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حسابرسان
داخلی در پاسخ به مدیریت کیفیت فراگیر ،تمرکز فعالیت های خود را تغییر می دهند .در سازمان هایی که به اصول مدیریت
کیفیت فراگیر عمل می کنند ،شیوه های کنترل سنتی بی ربط است و حسابرسان داخلی باید سعی کنند که نگرش خود را
تغییر داده و به صورت مثبت پاسخگوی تغییرات در نیازهای کسب و کار باشند .این نوعی آگاهی از نیازهای رضایت مشتری و
همچنین یک رویکرد مدیریت حسابرسی داخلی فعال و انعطاف پذیر است (چویریاه .)3011 ،فرضیه اول پژوهش ،با عنایت به
مطالب مطرح شده اینگونه مطرح می شود که:
حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر ،به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی به سیستم های
مدیریتی بحرانی تبدیل شده اند (وانیچچینچ .)3011 ،این موضوع؛ با پژوهش های انجام شده توسط لینا آناتان )3010( 9که
نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت بین مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر است؛ مطابقت دارد .تحقیقات دیگر
انجام شده توسط مادیپانگینگ و همکاران )3016( 1که رابطه بین مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داده اند نیز نتایج مثبت و معناداری را نشان دادند .تحقیقات دیگر توسط بهاگاتی و ماهفودز)3017( 5
همچنین رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر نشان می دهد .بر اساس مبانی مطرح
شده ،فرضیه دوم پژوهش اینگونه شکل می گیرد:
مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Abbass
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رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر ،به روش های مختلفی مفهوم سازی می شود .از یک منظر ،مدیریت دانش به
عنوان واسطه مدیریت کیفیت فراگیر تعیین می شود .استوارت و وادل )3008( 1استد ل می کنند که گسترش مفهوم کیفیت،
از مشخصات محصول /خدمات گرفته تا پاسخ سریع به نیازهای مشتری ،رابطه ای را بین رابطه مدیریت دانش و مدیریت
کیفیت فراگیر برقرار می کند .با دستیابی به دانش و انتشار آن ،یک فرهنگ با کیفیت فراهم می شود که منجر به استفاده از
مدیریت کیفی مؤثر می شود .باربر و همکاران )3006(3نشان دادند که سیستم های مدیریت دانش در حمایت از بهبود مستمر،
نقش بسزایی دارند .آنها نشان می دهند که سیستم های مدیریت دانش بطور مداوم استفاده از داده های موجود در بانک
اطالعات مدیریت شرکت را افزایش می دهند .هونگ و همکاران )3010( 9رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر را
مورد بررسی قرار داد .نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه معنی داری وجود
دارد .عالوه بر این ،مدیریت دانش از طریق مدیریت کیفیت فراگیر به نوآوری کمک می کند .به عبارت دیگر مدیریت دانش
پیوندی برای مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری است .بر این اساس ،فرضیه سوم پژوهش به شکل زیر می باشد:
مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نمایه ( :)9مدل مفهومی پژوهش (چویریاه)3191 ،

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی است .تحقیق کاربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که
در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی .)1910 ،براساس ماهیت و روش و در طبقهبندی انواع تحقیقات براساس روش ،پژوهش
حاضر از نوع توصیفی 1میباشد .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا
پدیدههای مورد بررسی است (سرمد و همکاران .)1918 ،با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعة کتابخانهای و
نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است ،میتوان گفت که پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش ،تحقیقی
توصیفی است ،از نظر گردآوری دادهها که بعد از تهیه پرسشنامه نهایی توزیع گسترده شد از نوع پیمایشی میباشد .جامعه
آماری پژوهش حاضر را ،تمامی مدیران مالی ،حسابرسان ،مدیران کنترل کیفیت و حسابداران مدیریت شرکت های شرکت
های تولیدی فعال مواد غذایی و اقالم مربوط به مواد غذایی در سال  1911تشکیل می دهند .تعداد این شرکت ها بر آخرین
1

. Stewart and Waddell
. Barber et al
3
. Hung et al
4
. Descriptive Research
2
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استعالم از وزارت صنایع و معادن برابر با  315شرکت می باشد .بنابراین نمونه پژوهش برای مدیران مالی ،حسابرسان ،مدیران
کنترل کیفیت و حسابداران مدیریت شرکت های عنوان شده ،که تعداد آنها  1180نفر می باشند و با استفاده از نمونه گیری
تصادفی ساده و فرمول کوکران برابر با  310نفر انتخاب گردیدند .برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر ،یک پرسشنامه 1
بخشی به شرح زیر استفاده استفاده شده است .پرسشنامه تدوین شده در پژوهش حاضر ،مشتمل بر دو بخش یعنی مشخصات
فردی پاسخ دهنده با فیلترهای اطالعاتی جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کاری و بخش دیگر دربردارنده ی متغیرهای مورد
نظر پژوهش می باشد که با استفاده از ترجمه مقا ت انگلیسی زیر نظر استاد راهنما و استاد مشاور به فارسی برگردانده شد:
جدول ( :)9گویههای پرسشنامه پژوهش
متغیر های
پژوهش

نوع متغیر

منابع اخذ شده شاخص های مورد نظر
پژوهش

مقیاس

تعداد
مولفه

ترتیب گویه ها در
پرسشنامه

مدیریت کیفیت
فراگیر

وابسته

حسابرسی داخلی

مستقل

لیکرت

 10مورد

گویه های  35تا 91
پرسشنامه پژوهش

مدیریت زنجیره
تامین

مستقل

لیکرت

 7مورد

گویه های  95تا 11
پرسشنامه پژوهش

مدیریت دانش

مستقل

هوانگ و همکاران ( )3010و (پستانا و
گاجیرو( ،)3008 ،1سوایس و همکاران،3
.)3011
(کورام و همکاران (  )3008مارایس و
همکاران (  )3001آکسوی و کاهیوآگلو
()3019
لیتل ()3006؛ میناندمنتزر و ()3001؛ تین و
همکاران ()3003؛ لی و کینکید ()3009؛
ساهای و موهان ( .)3009چینتال (.)3001
(جورج و پیالی.)3011 ،
هیونگ و همکاران ( .)3010گائو و همکاران،
.)3018

لیکرت

 31مورد

گویه های  1تا 31
پرسشنامه پژوهش

لیکرت

 1مورد

گویه های  13تا 57
پرسشنامه پژوهش

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و یافته ها
چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص های مرکزی و پراکندگی
شاخصهای توصیف دادهها به سه گروهِ شاخصهای مرکزی ،شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع تقسیم می-
شوند .دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی (میانگین) و شاخصهای
پراکندگی (انحراف معیار) بررسی قرار میگیرند:
جدول ( :)3شاخص های مرکزی ،پراکندگی و توزیع متغیر های پژوهش
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
9/98
3/18
9/01
9/60

مدیریت دانش
حسابرسی داخلی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت کیفیت فراگیر

0/69
0/55
0/75
0/51
. Pestana & Gageiro
. Goetschand Davis
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با توجه به جدول  3مشخص است که بیشترین میانگین مربوط به متغیر مدیریت کیفیت فراگیر با میانگین  9/60و انحراف
معیار  0/51و کمترین میانگین مربوط به حسابرسی داخلی با میانگین  3/18و انحراف معیار  0/55می باشد .همچنین متغیر
مدیریت دانش دارای میانگین  9/98و انحراف معیار  0/69و در نهایت مدیریت زنجیره تامین دارای میانگین  9/01و انحراف
معیار  0/75می باشد.
تحلیل استنباطی یافته های پژوهش
مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی
مدل اندازه گیری پرسشنامه حسابرسی داخلی

نمایه ( :)3مقدار  tبرای بررسی معنی داری پارامتر های مدل اندازه گیری حسابرسی داخلی
جدول ( :)3بارهای عاملی و معناداری مدل اندازه گیری حسابرسی داخلی
متغیر

حسابرسی داخلی

سوال
1
3
9
1
5
6
7
8
1
10

بار عاملی
0/16
0/78
0/81
0/13
0/76
0/89
1
0/83
1
0/17

معناداری بار عاملی
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t-value
33/18
15/11
17/51
30/67
15/98
17/96
39/10
16/15
39/13
33/18

معناداری
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تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند .مقادیر آماره  Tبزرگتر از  1/16یا کوچکتر از  -1/16نشان دهنده معناداری بودن
روابط در سطح  0/05است.
مدل اندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش

نمایه ( :)3مقدار  tبرای بررسی معنی داری پارامتر های مدل اندازه گیری مدیریت دانش
جدول ( :)4بارهای عاملی و معناداری مدل اندازه گیری مدیریت دانش
متغیر

آفرینش دانش
انتقال دانش

سوال

بار
عاملی

معناداری بار
عاملی

tvalue

معناداری

1

0/18



31/11



3

0/91



5/10



9

0/15



30/50



1

0/91



5/87



5

0/11



33/91



6

0/50



8/81



7

0/11



11/58



8

0/18



8/69



1

0/31



1/19



10

0/11



31/97
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کاربرد
اکتساب دانش

11

0/17



33/71



13

0/19



31/08



19

0/17



33/63



11

0/61



11/17



15

0/76



13/73



16

0/79



13/13



تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند .مقادیر آماره  Tبزرگتر از  1/16یا کوچکتر از  -1/16نشان دهنده معناداری بودن
روابط در سطح  0/05است.
مدل اندازه گیری پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

نمایه ( :)4بارهای عاملی و معناداری مدل مدیریت زنجیره تامین
جدول ( :)5مقدار  tبرای بررسی معنی داری پارامتر های مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین
متغیر

زنجیره تامین

سوال

بار عاملی

معناداری بار عاملی

t-value

معناداری

1

0/59



8/90



3

0/19



6/60



9

0/57



1/17



1

0/56



8/11



5

0/61



10/13
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6

0/63



10/00



7

0/95



5/35



تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند .مقادیر آماره  Tبزرگتر از  1/16یا کوچکتر از  -1/16نشان دهنده معناداری بودن
روابط در سطح  0/05است.
مدل اندازه گیری پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

نمایه ( :)5مقدار  tبرای بررسی معنی داری پارامتر های مدل اندازه گیری مدیریت کیفیت فراگیر
جدول ( :)6بارهای عاملی و معناداری مدل مدیریت کیفیت فراگیر
متغیر

مدیریت کیفیت فراگیر

سوال

بار
عاملی

معناداری بار
عاملی

t-value

معناداری

رهبری

0/61



8/51



تمرکز
بر
بهینه
مشتری
کاوی
مشارکت
مشتری
آموزش
توسعه
و اندازه

0/56



7/11



0/15



3/19



0/69



8/81



0/11



6/71



0/99



1/68



گیری
بهبود

0/19



5/73
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تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند .مقادیر آماره  Tبزرگتر از  1/16یا کوچکتر از  -1/16نشان دهنده معناداری بودن
روابط در سطح  0/05است.
نتایج معادالت ساختاری
نتایج فرضیه نخست پژوهش :حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری دارد:
بهمنظور تعیین سهم تأثیرگذاری نسبی متغیر حسابرسی داخلی بر متغیر کیفیت فراگیر از تحلیل رگرسیونی خطی استفاده شد
که نتایج زیر به دست آمد:
جدول ( :)7خالصه مدل رگرسیون فرضیه اول پژوهش
مدل

متغیر پیشبین

همبستگی R

ضریب تعیین R2

رگرسیون خطی

حسابرسی داخلی

0/95

0/135

ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  0/95است و ضریب تعیین برابر با  0/135است که نشان می دهد که تقریبا 19
درصد از تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر حسابرسی داخلی تبیین می شود.
جدول ( :)8تحلیل واریانس متغیر پیش بین بر مدیریت کیفیت
روش
رگرسیون
خطی

متغیر
پیشبین
حسابرسی
داخلی

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات
13/19

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
13/19

باقیمانده

10/36

388

0/99

مجموع

109/30

381

رگرسیون

آماره F

SIG

11/37

0/00

آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسیون متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک مشخصشده است .مقدار آماره F

بهدستآمده برابر با  )p< 0/05( 11/37میباشد که حاکی از معناداری آماری است؛ بنابراین مشخص شد که متغیر حسابرسی
داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
جدول ( :)1ضرایب رگرسیونی متغیرهای واردشده به مدل رگرسیونی
مدل

متغیر
پیش بین

رگرسیون
خطی

حسابرسی
داخلی

ضرایب
رگرسیون
استاندارد نشده

ضرایب
رگرسیون
استانداردشده

 Bانحراف
معیار
0/03 0/18

β
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0/95

آزمون
تی t

6/31

سطح
معنیداری

0/00
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با توجه به نگاره با برای تعیین سهم متغیر حسابرسی داخلی در پیشبینی مدیریت کیفیت بر اساس ضریب استاندارد
رگرسیون میتوان عنوان کرد که سهم حسابرسی داخلی در تبیین مدیریت کیفیت به  0/95میرسد؛ یعنی با افزایش یک
انحراف استاندارد در متغیر حسابرسی داخلی ،مدیریت کیفیت به مقدار  0/95انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند.
نتایج فرضیه دوم پژوهش:مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری دارد:
بهمنظور تعیین سهم تأثیرگذاری نسبی متغیر مدیریت زنجیره تامین بر متغیر کیفیت فراگیر از تحلیل رگرسیونی خطی استفاده
شد که نتایج زیر به دست آمد:
جدول ( :)91خالصه مدل رگرسیون فرضیه دوم پژوهش
مدل
رگرسیون خطی

متغیر پیشبین
مدیریت زنجیره تامین

همبستگی R
0238

ضریب تعیین R2
0208

ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  0/38است و ضریب تعیین برابر با  0/08است که نشان می دهد که تقریباً  8درصد از
تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر مدیریت زنجیره تامین تبیین می شود.
نگاره ( :)99تحلیل واریانس متغیر پیشبین بر مدیریت کیفیت
روش
رگرسیون
خطی

متغیر
پیشبین
مدیریت
زنجیره
تامین

منبع
تغییرات
رگرسیون

مجموع
مجذورات
8/16

آماره
درجه میانگین
F
آزادی مجذورات
31/79
8/16
1

باقیمانده
مجموع

15/01
109/30

0/99

388
381

آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسیون متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک مشخصشده است .مقدار آماره F

بهدستآمده برابر با  )p< 0/05( 31/79میباشد که حاکی از معناداری آماری است؛ بنابراین مشخص شد که متغیر مدیریت
زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
جدول ( :)93ضرایب رگرسیونی متغیرهای واردشده به مدل رگرسیونی

مدل

متغیر پیش بین

ضرایب
رگرسیون
استاندارد نشده
انحراف
B
معیار

رگرسیون
خطی

مدیریت زنجیره
تامین

0/01

0/33

ضرایب
رگرسیون
استانداردشده

آزمون
تی t

سطح
معنیداری

β
0/38

1/17

0/00

با توجه به نگاره با برای تعیین سهم متغیر مدیریت زنجیره تامین در پیشبینی مدیریت کیفیت بر اساس ضریب استاندارد
رگرسیون میتوان عنوان کرد که سهم مدیریت زنجیره تامین در تبیین مدیریت کیفیت به  0/38میرسد؛ یعنی با افزایش یک
انحراف استاندارد در متغیر مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت کیفیت به مقدار  0/38انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند.
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نتایج فرضیه سوم پژوهش :مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری دارد:
جدول ( :)93خالصه مدل رگرسیون فرضیه سوم پژوهش
مدل
رگرسیون خطی

همبستگی R
0253

متغیر پیشبین
مدیریت دانش

ضریب تعیین R2
0237

ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  0/53است و ضریب تعیین برابر با  0/37است که نشان می دهد که تقریبا  37درصد از
تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر مدیریت دانش تبیین می شود.
جدول ( :)94تحلیل واریانس متغیر پیشبین بر مدیریت کیفیت
روش

متغیر
پیشبین

منبع
تغییرات

رگرسیون
خطی

مدیریت
دانش

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات

رگرسیون

38/30

1

38/30

باقیمانده
مجموع

71/11
109/30

388
381

0/36

آماره F

108/93

آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسیون متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک مشخصشده است .مقدار آماره F

بهدستآمده برابر با  )p< 0/05( 108/93میباشد که حاکی از معناداری آماری است؛ بنابراین مشخص شد که متغیر مدیریت
دانش بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
جدول ( :)95ضرایب رگرسیونی متغیرهای واردشده به مدل رگرسیونی فرضیه سوم پژوهش
مدل

متغیر پیش بین

رگرسیون خطی

مدیریت دانش

ضرایب رگرسیون استاندارد
نشده
انحراف معیار
B
0/01
0/11

ضرایب رگرسیون
استانداردشده

آزمون تی t

β
0/53

سطح
معنیداری

10/10

0/00

با توجه به نگاره با برای تعیین سهم متغیر مدیریت دانش در پیشبینی مدیریت کیفیت بر اساس ضریب استاندارد رگرسیون
میتوان عنوان کرد که سهم مدیریت دانش در تبیین مدیریت کیفیت به  0/53میرسد؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد
در متغیر مدیریت دانش  ،مدیریت کیفیت به مقدار  0/53انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند.
بحث و بررسی نتایج پژوهش
فرضیه اول تحقیق بیان می دارد که بین حسابرسی داخلی و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه وجود معناداری دارد .ضریب
همبستگی بهدستآمده بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ،برابر  0/95است و ضریب تعیین برابر با  0/135است که
نشان می دهد که تقریبا  19درصد از تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر حسابرسی داخلی تبیین می شود .با توجه
به نتایج بدست آمده می توان گفت که متغیر حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر مثبت و معنی داری دارد .بر همین مبنا
و در ارتباط با بررسی نتایج از دیدگاه تﺌوریک ،میتوان بیان داشت که مدیریت کیفیت فراگیر این امکان را دارد تا شرایط زم
به منظور شکل گیری فرهنگ سازمانی مناسب یادگیری سازمانی و پذیرش نوآوری های زم در زمینه حسابداری و حسابرسی
را فراهم آورد .با بررسی مبانی نظری می توان گفت که ایجاد تغییر در محیط کسب و کار در هر مصاحبه انجام شده با مدیران
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حسابرسی داخلی ،بیانگر وجود تغییرات چشمگیری در فرآیندهای کسب و کار است که شامل جهانی شدن بازارها ،ایجاد رکود
در فعالیت های اقتصادی ،افزایش رقابت در سطح تجارت ،وجود نگرانی در بخش محیط زیست و فناوریهای جدید و شتاب در
نرخ تغییر فعالیتهای اجرایی و مدیریتی در سازمانها ،بیشتر شدن فرآیندهای ساده ،توجه به کاهش هزینه ،توجه به حذف
فعالیتهای کمبازده و کمارزش و ارائه محصو ت و خدمات باکیفیتتر به مشتریان است که آنها را مطرح کردهاند .برخی از
این موارد برای اجبار برای حفظ بقاء و بخشی دیگر با هدف بهرهبرداری از مزایای تجارت آزاد هستند و از این بابت حسابرسان
داخلی به دنبال همراستا سازی تغییرات یادشده در مقابل نیاز خود برای انجام حسابرسی داخلی و توجه به نیاز ذینفعان هستند.
پرواضح است که وجود تغییرات یادشده باعث شده است که بسیاری از حسابرسان داخلی اقدام به بررسی مجدد رویکردهای
خود در تطابق با فرآیندهای کسب و کار کردهاند و نتیجه آن نیاز به ایجاد تغییر در روشهای حسابرسی ،اهداف حسابرسی و
توجه به افزایش ارزشآفرینی است که این بخش از حسابرسی داخلی به عنوان حسابرسی «ارزش» مطرح است و در ارتباط
تنگاتنگ با مدیریت کیف یت فراگیر می باشد و می تواند تاثیر فراوانی بر آن بگذارد .از همین رو ،شرکت های مورد بررسی باید
این موارد را مد نظر داشته باشند .در خصوص میزان تطابق یا عدم تطابق و همچنین شباهت دیگر پژوهش های صورت گرفته
با فرضیات مطرح شده در این پژوهش و با توجه به بررسی دقیق پیشینه های پژوهشی داخلی و خارجی موارد مورد نظر
بررسی می گردد:
بابایی و امیربیگی لنگرودی ( )1918پژوهشی را با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کیفیت
کنترل های داخلی و کیفیت سود انجام دادند .یافته های این مطالعه نشان می دهد که حضور ویژگی های خاص مثل
استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص اعضا ،تعداد جلسات و اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت سود و کنترل های داخلی تاثیر
چندانی ندارد .عالوه بر این ،نشان داده شد که تخصص کمیته حسابرسی ،بزرگترین نقش را در افزایش کیفیت کنترل های
داخلی و کیفیت سود دارد ،اما تعامل بین تخصص و کنترل داخلی منجر به افزایش کیفیت سود گزارش شده می شود .اثر
تعاملی تخصص بر رابطه بین کیفیت کنترل داخلی با کیفیت سود نیز ارتباطی منفی و معکوس در سطح معنی دار نشان می
دهد .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،می توان گفت که نتایج این پژوهش تا حدودی با نتایج بدست آمده از پژوهش ما
مبنی بر تاثیرگذاری حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر شباهت دارد .چانگ و همکاران ( )3011پژوهشی را با عنوان
تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی و عملیات و انطباق انجام دادند .نتایج این پژوهش حاکی از آن
است که یک تیم حسابرسی داخلی بزرگتر می تواند عملکرد حسابرسی داخلی را هم برای عملکرد و هم برای انطباق افزایش
دهد  ،در حالی که صالحیت حسابرس داخلی با اثربخشی کنترل داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد .این مطالعه با روشن
کردن عوامل مؤثر در دستیابی به عملیات و اهداف انطباق  ،به ادبیات پژوهشی کمک می کند .همچنین پیامدهای مهمی را
برای ذینفعان و دست اندرکاران ارائه می دهد ،زیرا کنترل یک شرکت بر عملکرد و انطباق ممکن است متقابالً بر کنترل
داخلی گزارشگری مالی و در نهایت موفقیت تجاری آن تأثیر بگذارد .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،می توان گفت که
نتایج بدست آمده از این پژوهش با پژوهش ما مبنی بر تاثیرگذاری حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی
تطابق دارد.
فرضیه دوم پژوهش بیان می دارد که بین مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه وجود معناداری دارد .ضریب
همبستگی بهدستآمده بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ،برابر با  0/38است و ضریب تعیین برابر با  0/08است که
نشان می دهد که تقریبا  8درصد از تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر مدیریت زنجیره تامین تبیین می شود.
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بنابراین مشخص شد که متغیر مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد .با توجه به نتایج بدست آمده از
دیدگاه تﺌوریک و همچنین بررسی جامعه آماری مورد نظر؛ می توان بیان داشت که مدیریت کیفیت فراگیر ،به مثابه یک برنامه
تولیدی در راستای اصالح و بهبود پیوسته و نگهداشت کیفیت محصو ت و فرآیندها از طریق تاکید فراون بر روی مشارکت
فعال مدیریت ،نیروی کار ،تأمین کنندگان و مشتریان در جهت برآورده کردن انتظارات زیاد مشتریان است .از سوی دیگر،
مدیریت زنجیره تأمین نیزبه عنوان یک رویکرد استراتژیک برای تقاضا ،عملیات ،تدارکات ،و مدیریت فرآیند لجستیکی می
باشد .یافته های این پژوهش نشان داد که کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر و مؤلفه های زنجیره تأمین با یکدیگر همبستگی
دارند .بر همین اساس ،شرکت های مورد بررسی بایستی در راستای نیل به شاخص های با ی عملکرد سازمانی نسبت به پیاده
سازی سیستم مدیریت کیفیت اقدام نمایند و ساز و کارهای آن را در شرکت های مطبوع خود پیاده سازی کنند ..مدیران عامل
سازمان ها بایستی منابع مورد نیاز را برای پیاده سازی این سیستم آماده سازی نمایند و میزان مشارکت کارکنان را در تصمیم
گیری های سازمانی تا حد ممکن افزایش دهند و جوی ایجاد کنند تا در دل آن ،کیفیت و مشتری مداری به بهترین شکل
ممکن رشد نماید .با نظر به اینکه ماندگاری هر شرکت و مجموعه ای وابسته به مشتریان آن می باشد؛ لذا شرکت های مورد
بررسی زم است بر مشتری و نیازها و انتظارات آنها متمرکز شوند و در راستای برآورده ساختن نیازهای آنان تالش نمایند و
حتی از آن فراتر روند .زمینه ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در فرآیندها و فعالیت های روزانه بایستی در سرتاسر سازمان از
مدیریت ارشد تا کارکنان پایین دست شرکت ها جاری و ساری شود .نیازهای آموزشی کلیه کارکنانی که موثر بر کیفیت
محصول /خدمت هستند باید شناسایی شده و برنامه ریزی برای آموزش آنها به صورت برون سازمانی یا درون سازمانی صورت
پذیرد .در خصوص میزان تطابق یا عدم تطابق و همچنین شباهت دیگر پژوهش های صورت گرفته با فرضیات مطرح شده در
این پژوهش و با توجه به بررسی دقیق پیشینه های پژوهشی داخلی و خارجی موارد زیر بررسی می گردد:
مهرمنش و اللهیار ( )1917پژوهشی را با عنوان بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت زنجیره تامین و
عملکرد سازمانی (مطاله موردی :کارخانه مانیزان کرمانشاه) انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که کارکردهای مدیریت
کیفیت ،انتخاب تامین کننده ،مشارکت تامین کننده ،توسعه تامین کننده و مشارکت مشتری بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار
مثبتی دارند .همچنین کارکردهای مدیریت کیفیت بر انتخاب تامین کننده ،کارکردهای مدیریت کیفیت بر مشارکت تامین
کننده ،کارکردهای مدیریت کیفیت بر توسعه تامین کننده ،کارکردهای مدیریت کیفیت بر مشارکت مشتری ،انتخاب تامین
کننده بر مشارکت تامین کننده ،مشارکت تامین کننده بر توسعه تامین کننده و انتخاب تامین کننده بر توسعه تامین کننده،
تاثیر معنادار مثبتی داشته است .یافته های بدست آمده از این تحقیق با پژوهش ما مبنی بر رابطه بین مدیریت زنجیره تامین و
مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی همراستایی دارد .چرا که نتایج پژوهش ما نشان داد که بکارگیری درست و دقیق فرآیندهای
مدیریت زنجیره تامین می تواند تاثیر مطلوبی بر میزان مدیریت کیفیت فراگیر داشته باشد .چویریاه ( )3011پژوهشی را با
عنوان تأثیر حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر انجام داد .نتایج این تحقیق
حاکی از آن است که متغیرهای حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت
کیفیت فراگیر دارند .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،می توان گفت که نتایج بدست آمده از این پژوهش با پژوهش ما
مبنی بر تاثیرگذاری حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر تطابق کامل دارد .محمد و همکاران ( )3011پژوهشی را با
عنوان نقش مدیریت کیفیت فراگیر در بهبود روش های زنجیره تأمین شرکت رنگ های نیل انجام دادند .نتایج این مطالعه
نشان داد که رهبران شرکت رنگ نیل متعهد هستند که اصول مدیریت کیفیت فراگیر را به کار گیرند .عالوه بر این ،نتایج
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نشان داد که بین اصول مدیریت کیفیت فراگیر و شیوه های زنجیره تأمین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به
بررسی های صورت گرفته ،می توان گفت که نتایج بدست آمده از این تحقیق با پژوهش ما مبنی بر رابطه بین مدیریت
زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی تطابق دارد .چرا که نتایج پژوهش ما نشان داد که بکارگیری درست و دقیق
اصول مدیریت زنجیره تامین می تواند تاثیرات خوبی بر فرآیند مدیریت کیفیت فراگیر داشته باشد .تای و جیه ( )3018پژوهشی
را با عنوان تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و ادغام زنجیره تأمین بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل کانتینر در سنگاپور انجام دادند.
نتایج آماری نشان می دهد که شیوه های مدیریت کیفیت فراگیر و شیوه های ادغام زنجیره تأمین اثرات مثبتی بر کیفیت
خدمات و عملکرد شرکت دارند .این یافته ها حاوی پیامدهای مهمی برای تحقیقات بیشتر است زیرا درک این ابعاد می تواند
به تعیین تغییرات اساسی و بهبود صنعت کمک کند که باعث افزایش درآمد و کاهش هزینه های شرکت های حمل و نقل
کانتینر در سنگاپور می شود .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،می توان گفت که نتایج بدست آمده از این تحقیق با
پژوهش ما مبنی بر رابطه بین مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی تطابق دارد .چرا که نتایج پژوهش ما
نشان داد که بکارگیری درست و دقیق اصول مدیریت زنجیره تامین می تواند تاثیرات خوبی بر فرآیند مدیریت کیفیت فراگیر
داشته باشد.
فرضیه سوم پژوهش بیان می دارد که بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه وجود معناداری دارد .ضریب
همبستگی بهدستآمده برابر  0/53است و ضریب تعیین برابر با  0/37است که نشان می دهد که تقریبا  37درصد از تغییرات
واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر مدیریت دانش تبیین می شود .بنابراین مشخص شد که متغیر مدیریت دانش بر مدیریت
کیفیت فراگیر تاثیر معنی داری دارد .با تکیه بر نتایج بدست آمده از دیدگاه تﺌوریک و نیز بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر؛
از منظر مولفه رهبری در مدیریت کیفیت فراگیر می توان بیان داشت که با ایجاد بستر مناسب مدیریت دانش در شرکت های
مورد بررسی ،مدیران عامل از طریق گشودن باب مذاکره در سازمان پیرامون اهمیت خلق دانش ،تسهیم و کاربرد عمومی آن،
مشروعیت زم را به مدیریت دانش میبخشند که همین امر می تواند زمینه های اصلی برای نهادینه شدن مدیریت کیفیت
فراگیر در شرکت ها را ایجاد نماید .افزون بر این ها ،بازگشت سرمایه طرح های مدیریت دانش آنی نیست و معمو ً مستلزم
صرف زمان بسیارو جلب حمایت و تعهد مدیر ارشد است .در واقع ،رهبری به معنای ایجاد شرایط برای افراد است تا بتوانند به
خلق دانش بپردازند و ایجاد این شرایط مستلزم تشویق پذیرش مسﺌولیت در افراد است .چنانچه شرایط عنوان شده در سازمان
های مورد بررسی برقرار شود ،با ایجاد اتحاد و انگیزش در افراداز طریق تعیین ماموریت سازمان و تخصیص منابع ،سمت و
سوی شفاف و مشخصی را برای سازمان تعیین میکنند و آن را به کارکنان انتقال میدهند که این امر از شاخص های کلیدی
مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.
قاسمی و همکاران ( )1917پژوهشی را با عنوان تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان مورد مطالعه:
شرکت صنایع غذایی بهاران انجام دادند .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد
سازمان در شرکت صنایع غذایی بهاران است .نتایج حاصله نشان می دهد که بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع با
عملکرد سازمان رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت بهاران تاثیرگذار
هستند .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،می توان گفت که نتایج بدست آمده از این تحقیق با پژوهش ما مبنی بر رابطه
بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر تطابق و هماهنگی زیادی دارد .چرا که نتایج پژوهش ما نشان داد که بکارگیری
درست و دقیق اصول مدیریت دانش می تواند تاثیرات مطلوب و قابل توجهی بر فرآیند مدیریت کیفیت فراگیر داشته باشد.
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عباس ( )3030پژوهشی را با عنوان تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر پایداری شرکت از طریق تأثیر نقش واسطه ای مدیریت
دانش انجام داد .نتایج نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر معنی داری و مثبتی بر پایداری شرکت دارد و مدیریت
دانش نقش میانجی بین آنها می باشد .تجزیه و تحلیل سطح بعدی نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر با ایجاد دانش
رابطه کمی دارد و مدیریت دانش نیز با پایداری محیط زیست رابطه ضعیفی دارد .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،می
توان گفت که نتایج بدست آمده از این تحقیق با پژوهش ما مبنی بر رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر تا
حدودی تطابق دار د و بر خالف نتایج بدست آمده از پژوهش عنوان شده ،یافته های ما رابطه قوی بین مدیریت دانش و
مدیریت کیفیت فراگیر پیدا نمود .چویریاه ( )3011پژوهشی را با عنوان تأثیر حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و
مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر انجام داد .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر حسابرسی داخلی ،مدیریت زنجیره تأمین و
مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر انجام شده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای حسابرسی داخلی،
مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارند .با توجه به بررسی های صورت
گرفته ،می توان گفت که نتایج بدست آمده از این تحقیق با پژوهش ما مبنی بر رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت
فراگیر تطابق دارد .چرا که نتایج پژوهش ما نشان داد که بکارگیری درست و دقیق اصول مدیریت دانش می تواند تاثیرات
مطلوب و قابل توجهی بر فرآیند مدیریت کیفیت فراگیر داشته باشد.
پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج بدست آمده از پژوهش
پیشنهادات مرتبط با فرضیه ویژه :9
حسابرسی داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد:
 هرچند در نگاه اول و دیدگاه طراحان ،سیستم مدیریت کیفیت فراگیر بر سخت افزار استوار بوده است ولی با
تعمیم دادن آن به بخش خدماتی می توان اثرات این سیستم و سازگاری با سیستم های حسابداری و طراحی اولیه حسابداری
را مشاهده نمود زیرا در هر مرحله از تهیه اسناد و مدارک مالی ،کنترل های زم بر آن ،اعمال طبقه بندی و دسته بندی
موضوعی ،و نهایتاً انتقال آنها جهت ثبت در دفاتر و گزارش گیریهای مورد نیاز مدیریت جهت تصمیم گیری درونی و برون
سازمانی از همان فرایند کنترل داخلی که حسابرسی داخلی در سیستم حسابداری است به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
 پیشنهاد می شود مدیریت کیفیت فراگیر در سیستم حسابداری عملیاتی با دقت نظر بیشتری مورد استفاده قرار
گیرد زیرا قبل از ثبت داده های مالی در سیستم حسابداری باید کنترل های زم مطابق سیستم کنترل کیفیت فراگیر بر روی
داده ها روی دهد تا اجازه ورود اطالعات به سیستم حسابداری داشته باشد.
 به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای حسابرسان داخلی ،به منظور
تعمیق مفاهیم و اصول بیان شده توسط استانداردهای بین المللی برای حسابرسی داخلی و همچنین مدیریت کیفیت فراگیر و
ارتباط این دو با هم ،اقدام نمایند.
پیشنهادات مرتبط با فرضیه ویژه :3
مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد:
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 به مدیران شرکت ها و متولیان کسب و کارها پیشنهاد می شود نسبت به ایجاد واحد مدیریت کیفیت فراگیر در
مجموعه فعالیت های آماد و پشتیبانی به منظور ایجاد ارتباط مناسب میان تأمین کننده و مصرف کننده (زنجیره تأمین)؛ همت
گمارند.
 به مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای تولیدی پیشنهاد می شود نسبت به ایجاد ساختار مدیریت
کیفیت فراگیر به صورت واقعی و عملیاتی اقدام نمایند.
 به مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای تولیدی پیشنهاد می شود اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در
فرآیند تولید و عرضه خدمات را همیشه مد نظر داشته باشند.
پیشنهادات مرتبط با فرضیه فرعی :3
مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد:
 به مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای تولیدی پیشنهاد می شود در راستای توانمندسازی کارکنان،
برنامه های آموزشی مطابق با جدیدترین مباحث روز را ضمن کار یا آموزش در ساعات بعد از کار اداری ،مد نظر داشته باشند تا
از این طریق بتوانند سطح دانش و علمی سازمان مطبوع خود را افزایش دهند.
 به مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای تولیدی پیشنهاد می شود زمینه زم برای تشویق و تحریک
کارکنان به منظور اشتراک گذاری دانش را فراهم نمایند و از دانش آنها در زمینه های گوناگون به ویژه مدیریت کیفیت فراگیر
بهره ببرند.
 با در نظر گرفتن این موضوع که مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مهم به میزان اشتراک گذاری دانش
کمک شایانی می کند به مدیران پیشنهاد می شود زمینه مطلوبی را به منظور فراهم سازی فناوری های نوین در راستای
اشتراک گذاری موثر دانش تهیه و تنظیم نمایند.
محدودیتهای پژوهش
 پژوهش حاضر همانند دیگر پژوهش ها با محدودیت هایی روبرو بوده است .نخستین محدودیت از نتایج بدست
آمده این است که این امکان وجود دارد که یافته های پژوهش حاضر برای شرکت های دیگر در مناطق مختلف کشور و در
شرایط مختلف فرهنگی ،محیطی و سیاسی متفاوت باشد.
 دانش پایین برخی از مدیران ،حسابرسان و حسابداران در خصوص مولفه های مورد پرسش ،روند پژوهش را با
کندی مواجه می نمود چرا که زمان زیادی صرف تشریح برخی مفاهیم گردید.
 گستردگی مفاهیم نظری پژوهش ،تعداد کم پژوهش هایی که به بررسی این متغیرها پرداخته اند ،انتزاعی بودن
برخی از مفاهیم و سؤال های پرسشنامه و محدود بودن ابزار جمع آوری اطالعات دیگر محدودیت پیش روی محقق بود.
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
با استناد به بیان مسﺌله و تحلیل های ارائه شده ،موارد زیر به عنوان پیشنهادهایی به منظور انجام پژوهش های آتی در ارتباط
با موضوع تحقیق مطرح می شود:
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 بررسی تأثیر مولفه های مطرح شده بر مدیریت کیفیت فراگیر در سایر استان ها و دیگر شرکت های تولیدی و
.صنعتی به صورت مجزا یا همزمان
 لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از روش ترکیبی (کیفی. پژوهش حاضر به روش کمی انجام شده است
.و کمی) استفاده گردد تا نتایج عمیق تری به دست آید
منابع
 تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد،)1917 ( ، متین، میالنی تبریزی، محسن، محمدی، بهزاد، قاسمی
، پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، شرکت صنایع غذایی بهاران:سازمان مورد مطالعه
. شرکت همایشگران مهر اشراق،تهران
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.168-197  صص،98  شماره، مجله مدیریت کسب و کار،) کارخانه مانیزان کرمانشاه:عملکرد سازمانی (مطاله موردی
 بررسی تاثیر برنامه ریزی فرایند حسابرسی بر مدیریت،)1916( ، نسیم، شاه مرادی، فروغ، حیرانی، محسن، محمدپور
.15-85  صص،1  شماره،16  دوره، دوماهنامه طلوع بهداشت،کیفیت جامع
. انتشارات بازتاب فوژان، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،)1910( ، غالمرضا، خاکی
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