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 چکیده
در  ریفراگ تیفیک تیریدانش بر مد تیریو مد نیتأم رهیزنج تیریمد ،یداخل یحسابرس ریتأثهدف از انجام این پژوهش بررسی 

به منظور تبیین نقاط ضعف و قوت این دست از شررکت هرای تولیردی و     استان تهران ییغذا عیکننده صنا دیتول یشرکت ها
 است یپژوهش حاضر براساس هدف کاربردو کاربردی به منظور بهبود وضعیت فعلی آنها می باشد.  ارائه راه حل هایی مناسب

 حاضرر  پژوهش آماری باشد. جامعهها نیز از نوع پیمایشی میو از نظر گردآوری داده و براساس ماهیت و روش، از نوع توصیفی
فعرال مرواد   شرکت های تولیدی  یشرکت ها ران مدیریتتمامی مدیران مالی، حسابرسان، مدیران کنترل کیفیت و حسابدا را
لیزرل روایی سازه متغیرهای تحقیق و  دهند. به وسیله نرم افزار می تشکیل 1911 یی در سالو اقالم مربوط به مواد غذا ییغذا

کره   سراختاری های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدل سرازی معراد ت   شاخص
یافتره هرا و نترایج    آمیزه ای از تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر می باشد، به آزمون فرضیه های تحقیرق پرداختره شرد.     

در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نتایج نشان داد که متغیر حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.  پژوهش:
بر مدیریت کیفیت تاثیر معنری داری دارد. در  مدیریت زنجیره تامین متغیر نشان داد که  جینتادر خصوص فرضیه دوم پژوهش 

 بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد. مدیریت دانش متغیر  نشان داد که جینتانهایت، در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش 

 .ریفراگ تیفیک تیریمد ،دانش تیریمد ،نیتأم رهیزنج تیریمد، یداخل یحسابرس :کلید واژگان

 

 مقدمه
 دنیای در رقابت است و بر همین اساس رشد فزآینده ای حال در تجارت و کسب و کار دنیای سازی، جهانی دوره این در

 همچنین و مدت بلند در رشد با سود حداکثر کسب رقابتی اقتصادی شرایط در شرکت ها هدف. شده است شدیدتر نیز تجارت
 تجاری اهداف شرکتی هر هستند و در این میان کشور اقتصاد حامیان از کننده تولید های شرکت باشد؛می  شرکت بقای حفظ
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 در همیشه یا کنند تهیه استراتژی مدون یک کننده باید تولید های شرکت اهداف، این به دستیابی برای .دارد را ویژه خود
در این رقابت می تواند در نظر گرفته  شرکت ها توسط که اییراه ه از یکی. آورند دست به را با ترین سود تا باشند تالش
 از (. همچنین، یکی3011، 1)چویریاه است مدت طو نی رقابتی در بقا برای آنها اختیار در موجود انسانی نیروی تثبیت شود،

بر همین اساس،  و است محصو ت نوآوری در باشد، داشته اختیار در خود اهداف به دستیابی برای شرکت باید که عواملی
 کیفیت مداوم، های پیشرفت با باید کننده تولید های شرکت همیشه باید در سطح مطلوبی باشد. شده تولید کا های کیفیت

 افزایش را مشتری رضایت و سودآوری تواند می دیگر ای به دوره ای دوره از کیفیت بهبود. ببخشند بهبود را محصو ت خود
 بخشد بهبود را شرکت عملکرد کلی طور به که دارد نیاز جهت داده شده کیفیت مدیریت تمسیس یک به امر این. دهد

 شرکت یک ایجاد برای ضرورت یک حاکمیت شرکتی مناسب، از استفاده( 3011، 9)ننگزیه نظر بر اساس (.3019، 3)کارولینا
 برای که است این بر اعتقاد فوق، موارد بر وهعال. باشد مؤثر تواند مناسب، می شرکتی حاکمیت از استفاده. است پایدار و قوی

تقاضای  یک به ،1فراگیر کیفیت مدیریت که در این میان، کنند؛ تمرکز کیفیت روی باید ها شرکت رقابت کنونی، در پیروزی
 .است شده تبدیل تجاری فعلی شدید رقابت بقا در برای با  کیفیت با محصو ت تولید به منظور ها شرکت برای عمده

 بهبود را خود رقابتی موقعیت تا کند می ترغیب را ها شرکت است، متمرکز کیفیت مستمر بهبود بر فراگیر، که کیفیت مدیریت
فراگیر،  کیفیت مدیریت .دهد افزایش را سود نهایت در و بازار سهم میزان فروش، تواند می رقابت در موقعیت بهبود بخشند.
 محصول، کیفیت در فرآیند بهبود کنندگان، مصرف بر تمرکز طریق از خواهد می که است مشاغل انجام در جدید الگوی یک

از سویی،  (.3011 چویریاه،) برساند حداکثر به را سازمانی رقابت کامل، مشارکت و محیط سازمانی، فرآیندهای افراد، خدمات،
 بخش توسط که است فرآیندی فیت فراگیر،به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط و تاثیرگذار بر مدیریت کی ،5داخلی حسابرسی
 پیش از های سیاست از پیروی همچنین و حسابداری سوابق و شرکت مالی های صورت بر روی شرکت، داخلی حسابرسی

 (. حسابرس3019 ،6)آگوئز شود می انجام اجرا، قابل ای حرفه روابط مفاد و دولتی مقررات از تبعیت و ارشد مدیریت شده تعیین
 و( حسابرسی برنامه) وظایف یه منظور تعیین کند، تعیین را تکالیف دامنه باشد، دقت و ای حرفه تخصص دارای یدبا داخلی
 شرکت بیشتر در بر پیگیری مداوم نظارت داشته باشد. اعالم و موقع به را نتایج برنامه ریزی کند و( حسابرسی) وظایف انجام
را  شرکت توسط شده تصویب فراگیر کیفیت مدیریت های سیستم و کیفیت ینتضم پیاده سازی با تطابق داخلی حسابرسان ها،

 به فراگیر کیفیت مدیریت و 8تأمین زنجیره (. از طرفی دیگر، مدیریت3011، 7)راهمینا و آگوئز مد نظر خود قرار داده اند
مختلف؛  های مدل با جهان سرسرا از محققان. اند شده تبدیل پایدار رقابتی مزیت به دستیابی در ها استراتژی مهمترین
 قرار بررسی مورد شرکت عملکرد کننده تعیین عامل مهمترین عنوان به را فراگیر کیفیت مدیریت تأمین و زنجیره مدیریت
 که داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر، سازمان هایی (. در همین راستا و تاثیرگذاری حسابرسی3017، 1)سوارس و همکاران دادند
بر این عقیده هستند   و و غیر مفید می دانند ربط بی سنتی را کنترل های شیوه اند، کرده عمل یت کیفیت فراگیرمدیر اصل به

                                                           
1
.  Choiriah 

2
.  Carolina 

3
.  Nengzih 

4
.  TQM (Total Quality Management) 

5
.  Internal Audit 

6
.  Agoes 

7
.  Rahmina & Agoes 

8
.  Supply Chain management practices (SCM)  

9
.  Soares et al 
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 کار و کسب نیازهای در تغییرات پاسخگوی مثبت صورت به و دهند تغییر را خود نگرش کنند سعی باید داخلی که حسابرسان
 رقابتی های استراتژی ترین موثر و مهمترین از یکی عنوان تأمین به جیرهزن مدیریت ، اخیر های دهه در حال، همین در .باشند
 کنندگان، تأمین از ورودی دریافت عنوان به توان می را تأمین زنجیره مدیریت کلیدی اصل. است شده ظاهر تولیدی مشاغل
 که ( دریافت3005، 3)سامارانایکا(. 3011، 1)بشیر و همکاران عنوان نمود کننده مصرف به آن تحویل و ارزش ها برخی افزودن

 تغییر حال در نیازهای به سریع پاسخ طریق از مشتری رضایت به دستیابی جهت در همواره تأمین زنجیره مدیریت استراتژی
 و مشتری تمرکز رهبری، منابع، تمرکز مانند  فراگیر کیفیت مدیریت رفتاری ابعاد قبلی تحقیقات. است هزینه حداقل با آنها

 شناخته عملکرد نیز مهم عوامل در قالب فراگیر کیفیت مدیریت نرم مفاهیم عنوان به کردند که شناسایی را انسانی منابع تمرکز
(، 3013، 1)پراجوگو و اولهاگی تأمین زنجیره محققان توسط قبلی مطالعات از (. بسیاری3008، 9شوند)پراجوگو و هونگ می

. یابد می جریان تأمین زنجیره در اطالعات و مواد آن طریق از که کردند اعالم سیستمی عنوان به تأمین را زنجیره مدیریت
 انجام مطالعه نتایج .دارد وجود بیفتد خطر به موقع به تحویل هزینه در کیفیت اینکه احتمال تحویل، بر بیشتر تأکید با ناگزیر

 مستقیم طور به تواند می فراگیر کیفیت ریتمدی های شیوه که دهد می نشان ( 3011 ،5توسط )وانیچ چینچای و لگیل شده

 شیوه این، بر عالوه. بخشد ارتقا را شرکت عرضه عملکرد تواند می مستقیماً و کند تسهیل تأمین را زنجیره مدیریت اجرای
ن تأمی زنجیره مدیریت های شیوه طریق از را شرکت عملکرد مستقیم غیر طور به تواند می  فراگیر کیفیت مدیریت های های
تأمین بر مدیریت کیفیت فراگیر، عنوان می دارد  زنجیره ( در خصوص تاثیرگذاری مدیریت3013چینچای،  ببخشد)وانیچ بهبود

 بر تایلند خودروسازی شرکت های تأمین و تاثیرگذاری آن بر مدیریت کیفیت جامع، در زنجیره که بکارگیری سیایت مدیریت
 که این امر برساند حداقل به را معامالت های هزینه تا است متمرکز عملیاتی طحس در مواد جریان بودن کارآمد و اطالعات
روش  این فرآیند به زعم وی، می تواند یک. خواهد شد هزینه و در نهایت بهبود کیفیت عملکرد و مؤثر های پاسخ به منجر
اما اصلی ترین عاملی  .هستند تأمین یرهزنج مدیریت توسعه اولیه مراحل در هنوز که باشد توسعه حال در کشورهای در کارآمد

 شناسایی که می تواند پیوند دهنده این متغیرها باشد و تاثیر بسزایی بر کیفیت سازمانی بگذارد، مدیریت دانش می باشد؛ زیرا
 . بازسازی(3006، 6)راندری کنند استفاده سود حفظ و تولید برای منابع این از تا کند می کمک شرکت ها به داخلی دانش منابع
که این امر باید از طریق مدیریت دانش  .است مهم بسیار شرکت مداوم عملکرد ایجاد در شرکت یک توانایی بهبود برای منابع

مهم برای  نگرانی یک دانش مدیریت نحوه نتیجه، در. است غیر قابل لمس و بغرنج صورت بگیرد؛ موضوع دانش، مقوله ای
، 7)چن و همکاران در دنیای رقابتی امروزی است ها سازمان برای موفقیت حل راه دانش ریتمدی و سازمان ها به شمار می آید

 پاسخ تا خدمات/ محصول مشخصات از کیفیت، مفهوم گسترش که کنند می استد ل( 3008، 8وادل و (. )استوارت3001
فرهنگ  آن، انتشار و دانش کسب. مدیریت کیفیت فراگیر می باشد و مدیریت دانش رابطه یعنی مشتری، نیازهای به سریع
 .شود می مؤثر کیفی مدیریت از استفاده به منجر که کند می فراهم را کیفیتی

                                                           
1
.  Basheer et al 

2
.  Samaranayake 

3
.  Prajogo & Hong 

4
.  Prajogo & Olhage 

5
.  Vanichchinchai & Igel 

6
.  Randeree 

7
.  Chen et al 

8
.  Stewart and Waddell 
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 کیفیت مدیریت در دانش از مؤثر در تببین تاثیرگذاری مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر باید عنوان شود که استفاده
کیفیت دانش بدست  کار، و کسب در نقص رفع عدم صورت در. شود یم کیفیت ارتقاء برای تالش در موفقیت افزایش باعث

 بازخورد استفاده، قابل شکلی به کیفیت دانش پردازش زیرساخت وجود عدم صورت در. آمده مفید و قابل استفاده نخواهد بود
 آوری فن پیگیری تظرفی و ها داده افزایی هم ترکیب کننده تضمین سازمانی فرآیندهای اصل، در .شد خواهد مشکل بسیار
 قرار بررسی مورد کیفیت مدیریت محدوده در باید کارکنان می باشد که توسعه حال در و نوآورانه های ظرفیت و اطالعات های
نشان  که دارد وجود استانداردهایی و روش ها. کند می تضمین را فراگیر کیفیت مدیریت در مستمر بهبود دانش انتقال گیرند؛
 این در پیاده سازی می کنند. را فراگیر کیفیت مدیریت که شرکت هایی است در شده انجام عملیات رگیریچگونگی بکا دهنده

 (.3017)هنرپور و همکاران،  است شده تبدیل صریح دانش به فرآیندها در ضمنی دانش روش ها،
 مدیریت داخلی، حسابرسی ریتأثیرگذا مساله ای که ما را به سمت تدوین این پژوهش سوق داد، تحلیل و تببین چگونگی 

 و مدیریت کیفیت فراگیر بر آنها تأثیر میزان و سطح استان تهران در صنابع غذایی در رفته بکار دانش مدیریت و تأمین زنجیره
 های زیادی بهزیان و نیستند کارآمد که ها شرکت از بسیاری هنوز که آنجا از. کنند می تولید آنها که است کا هایی کیفیت
. دارد تأثیر ملی محصو ت همچنین و محصو ت آنها رقابت در این امر متحمل می شوند؛ تأمین زنجیره مدیریت در صخصو
 مدیریت و تأمین زنجیره مدیریت داخلی، سوال و چالش اصلی این پژوهش این است که آیا متغیرهایی نظیر حسابرسی لذا

تهران تاثیر گذاری معناداری داشته  استان ی تولید کننده صنایع غذاییشرکت ها در فراگیر کیفیت مدیریت بر دانش می توانند
 باشند؟ و  ایا این تاثیرگذاری در نهایت منتج به بهبود برون دادهای سازمانی می گردد یا خیر؟ 

 

 بر پیشینه پژوهش یو مرور ینظر یمبان
با  (1161) 1فیگنباوم هوم قطعاً مربوط به کتابمف نیحال، ا نی. با استیروشن ن فراگیر تیفیک تیریاصطالح مد قیمنشأ دق

 نیآنها در دوره ب یغرب انیو همتا یژاپن یشرکت ها نیب دیشد یالملل نیرقابت ب انیبود و در م فراگیر تیفیعنوان کنترل ک
 یسترده ابه طور گ ریفراگ تیفیک تیریمفهوم اتفاق نظر وجود نداشت، مد فیکه در تعر یدر حال. افتیتوسعه  1180و  1160

خود را در ارائه محصو ت و  ییبود که در آن سازمان به طور مداوم توانا یجو جادیا یکل سازمان برا یها متشکل از تالش
و  نیاز محبوب تر یکی فراگیر تیفیک تیریمد (.3030، 3)نسیم و همکاران بخشد یبهبود م انیبا  به مشتر تیفیخدمات با ک

 عیبار در صنا نیاول یبرا ریفراگ تیفیک تیریمد (.3011 همکاران، و والسکو -دسی)بناوا است تیریمد میمفاه نیتر پویابا 
 فرآیند کی تیفیک تیریاست و مد یالملل نیدر رقابت ب تیرمز موفق تیفیکه ک ثابت شده استبه کار گرفته شد.  یدیتول

منبع  ریفراگ تیفیک تیریسازمان است. مد کیو کارکنان  رانیو منسجم است که شامل همه کارمندان، مد فراگیرجامع ، 
 سازمان نسبت به رقبا است کی یرقابت تیدر مز یو کمک کننده مهم یزماناز فرهنگ سا ریناپذ ییجدا ی، بخش ینوآور
از منظر سازوکار و  ریفراگ تیفیک تیریمد ریفراگ تیفیک تیریخود را از مد فیاز محققان تعار ی(. برخ3030 و همکاران، می)نس
 تیکردند و مسئول فیتعر تیفیو بهبود مستمر ک یمشتر یازهاین دنرا به عنوان برآور ریفراگ تیفیک تیری، مدارائه دادند جهینت

 کردند ییرا با استفاده از روش ها شناسا ریفراگ تیفیک تیریاز محققان مد یاز کارمندان قرار دادند. برخ کیآن را به عهده هر 
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، صیتشخ یبرا یعمل ای پویا ندیفرآ کیروش،  کیتوان به عنوان  یرا مفراگیر  تیفیک تیریدم (.3030 ،1)چن و همکاران
تواند  یامر م نیا ؛کرد فیآنها تعر یو بهره ور تیفیک شیبه منظور افزا دیتول فرآیندهایبردن خطاها در  نیکاهش و از ب

کنندگان و  نی، کنترل تأمیآمار هایندیکنترل فرآ ،یآموزش یبرنامه ها قیاز طر های کارکنان یستگیشا بوسیله بهینه سازی
را کاهش داده و  منابع هدر رفت جهیو در نت دیتول یها نهی، تا بتواند هزانجام شود( )مانند پارامترها تیفیک یمهندس یهاکنترل
فراگیر شامل  تیفیک تیریمد یابعاد اصل (.3011، 3)رومرو و همکاران محقق سازد مداوم شرفتیپ قیرا از طر یمشتر تیرضا

 ی و بهبودبانیکننده، پشت نیتأم تیفیک تیری، مشارکت کارکنان، مدارشد تیریآموزش کارکنان، تعهد و کمک به مد توسعه و
 و نکارکنا تی، رضااندازه گیری نتایجو  لیو تحل هی، تجزانیمشتر ی، تمرکز بر رویفیک یها هیرو شی، افزایمستمر، رهبر
و بشیر و همکاران،  3010؛ هوانگ و همکاران، 3011 ،9) ئوهاویچین و همکاران ی می باشدمارآ یها کیاستفاده از تکن

هدفمند  یکننده و مشاوره ا نیمستقل، تضم تیفعال کیرا به عنوان ی؛ حسابرسی داخلی موسسه حسابرسان داخل(. 3011
 به منظور و قاعده مندمنضبط  کردیرو کی ادجیبا ا ها کند. سازمان یم فیسازمان تعر اتیافزودن ارزش و بهبود عمل یبرا
، موسسه نیعالوه بر اسازند.  ی، اهداف خود را محقق مسکیر تیری، کنترل و مدتیریمد یندهایفرا یو بهبود اثربخش یابیارز

 و ینیع نیکه تضم یهنگام یداخل یحسابرس تیدهد: فعال یدر مورد ارزش افزوده ارائه م یاضاف یحیتوض یحسابرسان داخل
 تیری، مدیتیحاکم ییو کارآ یبخشد و به اثربخش یم مورد نظر را آن( ارزش نفعانیکند، به سازمان )و ذ یمرتبط را فراهم م

اضافه  یلیچشم انداز تکم کی یموسسه حسابرسان داخل تیمامور هیانیسرانجام، ب .کند یکنترل کمک م یندهایو فرآ سکیر
)موسسه حسابرسان  و هدفمند سکیبر ر یمبتن نشی، مشاوره و بنیارائه تضم با یو محافظت از ارزش سازمان تیکرد: تقو

 کردی: الف( رومدیریت زنجیره تامین بر سه مبنا استوار استکه فلسفه  عنوان داشتند( 3001) منتزرو  نایم (.3030، یداخل
، ب( یینها یکننده به مشتر نیز تأمکا ها ا انیکل جر تیری، و مدیک کلیتبه عنوان  نیتأم رهیمشاهده زنج یبرا ها ستمیس

 کیو استراتژ یاتیعمل یها تیقابل ییو همگرا یهمگام ساز به منظور مشارکتی یبه سمت تالش ها کیاستراتژ یریجهت گ
 تیمنجر به رضا که یمنابع منحصر به فرد از ارزش مشتر جادیا یبرا یج( تمرکز مشترو کل واحد  کی عنوان به یداخل
متفاوت  یو نامگذار میرا به منظور ترس مدیریت زنجیره تامینمختلف  یجنبه ها (3011) و همکاران نای. می می شودمشتر

 .ندجدا کرد نیتأم رهیزنج تیریو مد نیتأم رهیزنج یری، جهت گنیتأم رهیزنج تیری، فلسفه مدنیتأم رهیآنها به عنوان زنج
 رهیساختار زنجی شامل از عوامل اصل یاست. برخ یامل مختلفعو ریتحت تأث ریتأثتامین  رهیعملکرد زنجچگونگی مدیریت و 

، زمان انجام کار و طول دوره ینیب شی، روش پیمشتر یاطالعات، تقاضا ی، به اشتراک گذاریکنترل موجود استی، سنیتأم
در ه اند. کرد فیتعر روشچند  بهدانش را  تیریمد ،مختلف پژوهشگران وکارشناسان  (.3011)جورج و پیالی،  است یبررس

 لی، تبدها سازمان یخارج ای یدانش داخل یدانش مانند جمع آور تیریمد ییدانش توانا تیریمدتعریفی عنوان شده است که 
و   یتراس (.3001، 1)گلد و همکاران می باشدو محافظت از آنها  دانش ایجاد شده یریو بکارگ دیجد یاستراتژ ای دهیآنها به ا
 که به سازمان ندکرد فیاز دانش تعر یو کاربرد حی، صرکیستماتیسفرآیند  کیدانش را به عنوان  تیری( مد3003) 5همکاران

، دیجد یها تیقابل جادیباعث ا نی. همچنباشند را داشته یدانش سازمان مرتبط با یاثربخش نیشتریکند تا ب یها کمک م
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 یبرا یدانش به عنوان روش تیری، مد فی دیگردر تعری شود. یم یارزش مشتر شیافزا نیو عملکرد و همچن ینوآور قیتشو
 کیبه عنوان  (. مدیریت دانش3015، 1)چانگ و لین شده است فیو استفاده از دانش تعر ی، به اشتراک گذار رهی، ذخثبت
 (.3006 3ویس،-)مونویا می شود فیتعر کارکنان حیو صر یدانش ضمن یو برقرار ی، سازمانده یجمع آور یمنظم برا ندیفرآ
هیونگ و  ؛3001، ی؛ فونگ و چو3006، زایم؛ 3009، دریو ل کایوورثدانش وجود دارد ) تیریدر مد یاصل ندیار عنصر و فرآچه

 ینیگزیجا ای دیدانش جد یساز ادهیشامل پ فرآیند نیکسب دانش: ا ایدانش  جادی(: ا3013ترنر و همکاران،  و 3010همکاران، 
، چه دیدانش و اطالعات جد یسازمان ها را ملزم به جستجو فرآیند نیان است. اسازم یو ضمن حیدر دانش صر یفعل یمحتوا

دانش را به عنوان  رهی(، ذخ3001) لیدنرو  یعلو (.3013، 9)کاریون و همکاران کند یدر داخل و چه در خارج از سازمان ها م
 فرآیند نیا که انتقال دانش ایر دانش دانند. انتشا یدانش م یو رمزگذار یسیدانش، شامل ضبط، رونو تیریدر مد فرآیندی

منابع  مرتبط باسازمان ها و افراد  دراز افراد  یافراد، گروه ای از شبکه ایافراد  نیو تبادل دانش در ب یشامل به اشتراک گذار
هت ج میشامل استفاده از دانش در تنظو کاربرد دانش  (3016و همکاران،  کاریون؛ 3005، و همکاران ی)علو است حیصر

، یکوفسکی؛ اورل3003)مارکوس و همکاران،  ها است نهیو کاهش هز یی، بهبود کارایریگ می، حل مشکالت، تصمکیاستراتژ
 و دانش مدیریت ( پژوهشی را با عنوان تاثیر1917) همکاران و در ارتباط با پیشینه های پژوهشی مرتبط، قاسمی (.3003
 دهدی حاصله نشان م جینتا بهاران انجام دادند. غذایی صنایع شرکت: طالعهم مورد سازمان عملکرد بر جامع کیفیت مدیریت
 تیریدانش و مد تیریمد نیوجود دارد. همچن میجامع با عملکرد سازمان رابطه مستق تیفیک تیریدانش و مد تیریمد نیکه ب
عملکرد سازمان  یابه منظور ارتق اندتویحاضر م قیحاصله از تحق جیهستند. نتا رگذاریجامع بر عملکرد شرکت بهاران تاث تیفیک

 بررسی و شناسایی ( پژوهشی را با عنوان1917) همکاران و میرفخرالدینی .ردیشرکت بهاران قرار گ رانیمد یمورد بهره بردار
 صنعت :موردی مطالعه فازی چندمعیاره تصمیم گیری رویکرد از استفاده با تأمین زنجیره در دانش مدیریت سازی پیاده موانع
فناوری  ستمیاستفاده از س یهاحل داد که راه نکپلند، نشا کیحاصل از تکن یرتبه بند جینتا یزد انجام دادند. سرامیک و کاشی

 نیتأم رهیدانش در زنج یاشتراک گذار در جهت بهبود اطالعات و به یچند عامل ستمیس یانتشار دانش، طراح یبرا اطالعات
دانش  تیریمد یساز ادهیپ یها حل راه نیاز مهم تر نیتأم رهیدانش در زنج یگذار شتراکبه ا یبرا ییو استفاده از وب معنا

جامع،  تیفیک تیریمد انیم یروابط ساختار یبررس( پژوهشی را با عنوان 1917) مهرمنش و اللهیار .باشدی م نیأمت رهیدر زنج
نشان داد که  قیتحق جینتا انجام دادند. کرمانشاه( نزای: کارخانه مانی)مطاله مورد یو عملکرد سازمان نیتام رهیزنج تیریمد

بر عملکرد  یکننده و  مشارکت مشتر نیکننده،  توسعه تام نیکننده،  مشارکت تام نیانتخاب تام  ت،یفیک تیریمد یکارکردها
بر  تیفیک تیریمد یکننده، کارکردها نیبر انتخاب تام تیفیک تیریمد یکارکردها نیدارند. همچن یمعنادار مثبت ریتاث یسازمان

 ،یبر مشارکت مشتر تیفیک تیریدم یکننده، کارکردها نیبر توسعه تام تیفیک تیریمد یکننده، کارکردها نیمشارکت تام
کننده بر توسعه  نیکننده و انتخاب تام نیکننده بر توسعه تام نیکننده، مشارکت تام نیکننده بر مشارکت تام نیانتخاب تام

 ریزی برنامه تاثیر ( پژوهشی را با عنوان بررسی1916) محمدپور و همکاران داشته است. ینادار مثبتمع ریکننده، تاث نیتام
نتایج نشان می دهد که متغیر های برنامه ریزی حسابرسی، تدوین طرح  جامع انجام دادند. کیفیت مدیریت بر حسابرسی فرایند

جامع تاثیر آماری معناداری دارد، به طوری که بیشترین کلی حسابرسی ومستندسازی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت 
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بر  فراگیر تیفیک تیریمد ریتأث( پژوهشی را با عنوان 3030) 1. عباستاثیرمربوط به متغیر مستندسازی فرایند حسابرسی بود
 ریتأث ریفراگ تیفیک تیریدهد که مد ینشان م جینتا انجام داد. دانش تیریمد یواسطه انقش  ریتأث قیشرکت از طر یداریپا
( پژوهشی را با 3011) چویریاه باشد. یآنها م نیب نقش میانجی مدیریت دانشدارد و  پایداری شرکتبر  یو مثبت یدار یمعن

 تحقیق این فراگیر انجام داد. نتایج کیفیت مدیریت بر دانش مدیریت و تأمین زنجیره مدیریت داخلی، حسابرسی عنوان تأثیر
 مدیریت بر مثبت و معناداری تأثیر دانش مدیریت و تأمین زنجیره مدیریت داخلی، حسابرسی تغیرهایم که است آن از حاکی
 زنجیره های روش بهبود در فراگیر کیفیت مدیریت ( پژوهشی را با عنوان نقش3011) 3محمد و همکاران .دارند فراگیر کیفیت
متعهد هستند که اصول  لیداد که رهبران شرکت رنگ نمطالعه نشان  نیا جینتا نیل انجام دادند. رنگهای شرکت تأمین
 رهیزنج یها وهیو ش فراگیر تیفیک تیریاصول مد نینشان داد که ب جی، نتانی. عالوه بر ارندیرا به کار گ فراگیر تیفیک تیریمد
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار نیتأم
 

 فرضیه های پژوهش
دقیق کیفی و همچنین افزایش فرآیندهای مدیریت کیفیت، از فرآیند مدیریت  باید از طریق بررسی های داخلی حسابرسان

 حسابرسان که دهد می نشان مطالعه این از حاصل شواهد وجود، این کیفیت فراگیر پشتیبانی کرده و از آن حمایت نمایند. با
 مدیریت اصول به که سازمان هایی در .دهند می تغییر را خود های فعالیت تمرکز فراگیر، کیفیت مدیریت به پاسخ در داخلی
 را خود نگرش که کنند سعی باید داخلی حسابرسان و است ربط بی سنتی کنترل های شیوه می کنند، عمل فراگیر کیفیت
 و مشتری رضایت نیازهای از آگاهی نوعی این. باشند کار و کسب نیازهای در تغییرات پاسخگوی مثبت صورت به و داده تغییر

(. فرضیه اول پژوهش، با عنایت به 3011)چویریاه،  است پذیر انعطاف و فعال داخلی حسابرسی مدیریت رویکرد یک همچنین
 مطالب مطرح شده اینگونه مطرح می شود که:

 .دارد معناداری و مثبت تاثیر فراگیر کیفیت مدیریت  بر داخلی حسابرسی
 سیستم های به جهانی بازارهای در رقابتی مزیت به تیابیدس به منظور مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر،

 که( 3010) 9آناتان لینا توسط با پژوهش های انجام شده (. این موضوع؛3011)وانیچچینچ،  اند شده تبدیل بحرانی مدیریتی
 دیگر تحقیقات .فراگیر است؛ مطابقت دارد کیفیت مدیریت و تامین زنجیره مدیریت بین مثبت و معنادار رابطه دهنده نشان
 مورد فراگیر را کیفیت مدیریت و تامین زنجیره مدیریت بین رابطه ( که3016) 1مادیپانگینگ و همکاران توسط شده انجام
( 3017) 5 بهاگاتی و ماهفودز توسط دیگر تحقیقات. دادند نشان را معناداری و مثبت نتایج نیز اند داده قرار تحلیل و تجزیه

بر اساس مبانی مطرح  .دهد می فراگیر  نشان کیفیت مدیریت و تامین زنجیره مدیریت بین معناداری و مثبت رابطه همچنین
 شده، فرضیه دوم پژوهش اینگونه شکل می گیرد:

 .دارد معناداری و مثبت تاثیر فراگیر کیفیت مدیریت  بر تامین زنجیره مدیریت

                                                           
1
.  Abbass 

2
.  Mohamed et al 

3
.  Lina Anatan 

4
.  Maddeppungeng et al 

5
.  Labdhagati & Mahfudz 
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 به دانش مدیریت منظر، یک از. شود می سازی مفهوم مختلفی های روش به مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر، رابطه
 کیفیت، مفهوم گسترش که کنند می استد ل( 3008) 1وادل و استوارت. شود می فراگیر تعیین کیفیت مدیریت واسطه عنوان

 مدیریت و دانش مدیریت رابطه بین را ای مشتری، رابطه نیازهای به سریع پاسخ تا گرفته خدمات/ محصول مشخصات از
 از استفاده به منجر که شود می فراهم کیفیت با فرهنگ یک آن، انتشار و دانش به دستیابی با .کند می فراگیر برقرار کیفیت
مستمر،  بهبود از حمایت در دانش مدیریت های سیستم نشان دادند که( 3006)3همکاران و باربر. شود می مؤثر کیفی مدیریت

 بانک در موجود های داده از استفاده مداوم بطور دانش مدیریت های سیستم که دهند می نشان نقش بسزایی دارند. آنها
 فراگیر را کیفیت مدیریت و دانش مدیریت رابطه( 3010) 9همکاران و هونگ. دهند می افزایش را شرکت مدیریت اطالعات

 وجود داری معنی فراگیر رابطه کیفیت دیریتم و دانش مدیریت بین که دهد می نشان مطالعه این نتایج. داد قرار بررسی مورد
 دانش مدیریت دیگر عبارت به. کند می کمک نوآوری به فراگیر کیفیت مدیریت طریق از دانش مدیریت این، بر عالوه. دارد

 بر این اساس، فرضیه سوم پژوهش به شکل زیر می باشد:  .است نوآوری و فراگیر کیفیت مدیریت برای پیوندی

 .دارد معناداری و مثبت بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیرمدیریت دانش 

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

 

 روش شناسی پژوهش
 که است علمی مشکل و معضل یک به دادن پاسخ برای تالشی کاربردی تحقیق. است کاربردی هدف براساس حاضر پژوهش

بندی انواع تحقیقات براساس روش، پژوهش ساس ماهیت و روش و در طبقهبرا (.1910 خاکی،) دارد وجود واقعی دنیای در
هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا  باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشمی 1حاضر از نوع توصیفی

ای و عة کتابخانههای مطال با توجه به اینکه در این پژوهش از روش(. 1918)سرمد و همکاران،  های مورد بررسی استپدیده
توان گفت که پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی  های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می نیز روش
 باشد. جامعهها که بعد از تهیه پرسشنامه نهایی توزیع گسترده شد از نوع پیمایشی می، از نظر گردآوری دادهاست توصیفی
شرکت  یشرکت ها ی مدیران مالی، حسابرسان، مدیران کنترل کیفیت و حسابداران مدیریتتمام را، حاضر پژوهش آماری

دهند. تعداد این شرکت ها بر آخرین  می تشکیل 1911 یی در سالو اقالم مربوط به مواد غذا ییفعال مواد غذاهای تولیدی 

                                                           
1
. Stewart and Waddell 

2
. Barber et al 

3
. Hung et al 

4
. Descriptive Research 
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نه پژوهش برای مدیران مالی، حسابرسان، مدیران شرکت می باشد. بنابراین نمو 315نایع و معادن برابر با استعالم از وزارت ص
نمونه گیری  از استفاده نفر می باشند و با 1180کنترل کیفیت و حسابداران مدیریت شرکت های عنوان شده، که تعداد آنها 

 1 سشنامهپر یک حاضر، پژوهش در ها داده آوری جمع برای نفر انتخاب گردیدند. 310کوکران برابر با  فرمول و تصادفی ساده
پرسشنامه تدوین شده در پژوهش حاضر، مشتمل بر دو بخش یعنی مشخصات است.  شده استفاده بخشی به شرح زیر استفاده

دهنده با فیلترهای اطالعاتی جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کاری و بخش دیگر دربردارنده ی متغیرهای مورد فردی پاسخ
 جمه مقا ت انگلیسی زیر نظر استاد راهنما و استاد مشاور به فارسی برگردانده شد:نظر پژوهش می باشد که با استفاده از تر

 های پرسشنامه پژوهش: گویه(9) جدول
های  متغیر

 پژوهش
منابع اخذ شده شاخص های مورد نظر  نوع متغیر

 پژوهش
تعداد  مقیاس

 مولفه
ترتیب گویه ها در 

 پرسشنامه

مدیریت کیفیت 
 فراگیر

و )پستانا و  (3010) مکارانهوانگ و ه وابسته
، 3(، )سوایس و همکاران3008 ،1گاجیرو

3011.) 

 31 تا 1 گویه های مورد 31 لیکرت
 پژوهش پرسشنامه

( مارایس و 3008)کورام و همکاران )  مستقل حسابرسی داخلی
( آکسوی و کاهیوآگلو 3001همکاران ) 

(3019) 

 91تا  35گویه های  مورد 10 لیکرت
 پرسشنامه پژوهش

مدیریت زنجیره 
 تامین

(؛ تین و 3001(؛ میناندمنتزر و )3006لیتل ) مستقل
(؛ 3009(؛ لی و کینکید )3003همکاران )

 (.3001(. چینتال )3009ساهای و موهان )
 (.3011 ،یالی)جورج و پ

 11تا  95گویه های  مورد 7 لیکرت
 پرسشنامه پژوهش

و و همکاران، )گائ (.3010هیونگ و همکاران  مستقل مدیریت دانش
3018.) 

 57 تا 13 گویه های مورد 1 لیکرت
 پژوهش پرسشنامه

 

 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و یافته ها

 یو پراکندگ یمرکز های پژوهش بر اساس شاخص یرهایمتغ عیتوز یچگونگ
-زیع تقسیم میهای شکل توهای پراکندگی و شاخصهای مرکزی، شاخصها به سه گروهِ شاخصهای توصیف دادهشاخص

های های مرکزی )میانگین( و شاخصشوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص
 گیرند:پراکندگی )انحراف معیار( بررسی قرار می

 پژوهش یها ریمتغ عیو توز یپراکندگ ،یمرکز های شاخص :(3) جدول
 متغیرها میانگین انحراف معیار

 یت دانشمدیر 98/9 69/0

 حسابرسی داخلی 18/3 55/0

 مدیریت زنجیره تامین 01/9 75/0

 مدیریت کیفیت فراگیر 60/9 51/0

                                                           
1
.  Pestana & Gageiro 

2
.  Goetschand Davis 
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و انحراف  60/9مشخص است که بیشترین میانگین مربوط به متغیر مدیریت کیفیت فراگیر با میانگین  3با توجه به جدول 
می باشد. همچنین متغیر  55/0و انحراف معیار  18/3میانگین و کمترین میانگین مربوط به حسابرسی داخلی با  51/0معیار 

و انحراف  01/9و در نهایت مدیریت زنجیره تامین دارای میانگین  69/0و انحراف معیار  98/9مدیریت دانش دارای میانگین  
 می باشد. 75/0معیار 
 

 پژوهش های یافته استنباطی تحلیل

 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی

 مدل اندازه گیری پرسشنامه حسابرسی داخلی

 
 یداخل یحسابرس یریمدل اندازه گ یپارامتر ها یدار یمعن یبررس یبرا tمقدار  :(3) نمایه

 
 یداخل یحسابرس یریمدل اندازه گ یو معنادار یعامل یبارها :(3) جدول                      

 معناداری t-value معناداری بار عاملی بار عاملی سوال متغیر

لی
داخ
ی 
رس
ساب
ح

 

1 16/0  18/33  

3 78/0  11/15  

9 81/0  51/17  

1 13/0  67/30  

5 76/0  98/15  

6 89/0  96/17  

7 1  10/39  

8 83/0  15/16  

1 1  13/39  

10 17/0  18/33  
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 بودن معناداری دهنده نشان -16/1 از کوچکتر یا 16/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اند شده معنادار آمده بدست ضرایب تمامی
 است. 05/0 سطح در  روابط

 دانش تیریپرسشنامه مد یریمدل اندازه گ

 
 دانش تیریمد یریمدل اندازه گ یپارامتر ها یدار یمعن یبررس یبرا tمقدار  :(3) نمایه

 
 ی مدیریت دانشریگمدل اندازه  یو معنادار یعامل یبارها :(4جدول )

بار  سوال متغیر
 عاملی

معناداری بار 
 عاملی

t-

value 
 معناداری

ش
دان
ش 

رین
آف

 

1 18/0  11/31  

3 91/0  10/5  

9 15/0  50/30  

1 91/0  87/5  

ش
دان
ل 
تقا
ان

 

5 11/0  91/33  

6 50/0  81/8  

7 11/0  58/11  

8 18/0  69/8  

1 31/0  19/1  

10 11/0  97/31  
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رد
ارب
ک

 

11 17/0  71/33  

13 19/0  08/31  

19 17/0  63/33  

ش
دان
ب 
سا
کت
ا

 

11 61/0  17/11  

15 76/0  73/13  

16 79/0  13/13  

 بودن معناداری دهنده نشان -16/1 از کوچکتر یا 16/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اند شده معنادار آمده بدست ضرایب تمامی
 است. 05/0 سطح در  روابط

 

 نیتام رهیزنج تیریپرسشنامه مد یریمدل اندازه گ

 
 نیتام رهیزنج تیریمدل مد یو معنادار یعامل یبارها (:4) نمایه

 

 نیتام رهیزنج تیریمد یریمدل اندازه گ یپارامتر ها یدار یمعن یبررس یبرا tمقدار  :(5جدول )
 معناداری t-value معناداری بار عاملی املیبار ع سوال متغیر

ین
تام
ره 
جی
زن

 

1 59/0  90/8  

3 19/0  60/6  

9 57/0  17/1  

1 56/0  11/8  

5 61/0  13/10  
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6 63/0  00/10  

7 95/0  35/5  

 بودن معناداری دهنده نشان -16/1 از چکترکو یا 16/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اند شده معنادار آمده بدست ضرایب تمامی
 است. 05/0 سطح در  روابط

 

 ریفراگ تیفیک تیریپرسشنامه مد یریمدل اندازه گ

 
 ریفراگ تیفیک تیریمد یریمدل اندازه گ یپارامتر ها یدار یمعن یبررس یبرا tمقدار  :(5) نمایه

 

 ریفراگ تیفیک تیریمدل مد یو معنادار یعامل یبارها (:6جدول )
بار  سوال متغیر

 عاملی
معناداری بار 
 عاملی

t-value معناداری 

یر
راگ
ت ف

یفی
 ک
ت
یری
مد

 

  51/8  61/0 رهبری

تمرکز 
بر 

مشتری 
 مشتری

56/0  11/7  

بهینه 
 کاوی

15/0  19/3  

  81/8  69/0 مشارکت

آموزش 
 و توسعه

11/0  71/6  

اندازه 
 گیری

99/0  68/1  

  73/5  19/0 بهبود
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 بودن معناداری دهنده نشان -16/1 از کوچکتر یا 16/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اند شده معنادار آمده بدست ضرایب تمامی
 است. 05/0 سطح در  روابط

 

 یمعادالت ساختار جینتا

 دارد: حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معناداری فرضیه نخست پژوهش: جینتا
ی نسبی متغیر حسابرسی داخلی بر متغیر کیفیت فراگیر از تحلیل رگرسیونی خطی استفاده شد رگذاریتأثتعیین سهم  منظور به

 که نتایج زیر به دست آمد:
 اول پژوهش هیفرض ونیخالصه مدل رگرس :(7جدول )

 
 
 

 19 است که نشان می دهد که تقریبا 135/0و ضریب تعیین برابر با  است 95/0برابر  آمده دست بهضریب همبستگی 
  درصد از تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر حسابرسی داخلی تبیین می شود.

 تحلیل واریانس متغیر پیش بین بر مدیریت کیفیت (:8جدول )
متغیر  روش

 نیب شیپ
مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 F SIGآماره 

رگرسیون 
 خطی

حسابرسی 
 داخلی

 00/0 37/11 19/13 1 19/13 رگرسیون

 99/0 388 36/10 مانده باقی

  381 30/109 مجموع

 Fاست. مقدار آماره  شده مشخصمتغیر مالک بین بر  آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسیون متغیرهای پیش
بنابراین مشخص شد که متغیر حسابرسی  باشد که حاکی از معناداری آماری است؛ ( می>p 05/0) 37/11برابر با  آمده دست به

 داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
 به مدل رگرسیونی واردشدهضرایب رگرسیونی متغیرهای  (:1جدول )
تغیر م مدل

 پیش بین
ضرایب 
رگرسیون 
 استاندارد نشده

ضرایب 
رگرسیون 
 استانداردشده

آزمون 
 tتی 

سطح 
 داری معنی

B  انحراف
 معیار

β 

رگرسیون 
 خطی

حسابرسی 
 داخلی

18/0 03/0 95/0 31/6 00/0 

Rضریب تعیین  Rهمبستگی  بین متغیر پیش مدل
2 

 135/0 95/0 حسابرسی داخلی رگرسیون خطی
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ضریب استاندارد  اساس بربینی مدیریت کیفیت  با توجه به نگاره با  برای تعیین سهم متغیر حسابرسی داخلی در پیش
یعنی با افزایش یک  ؛رسد می 95/0توان عنوان کرد که سهم حسابرسی داخلی در تبیین مدیریت کیفیت به  رگرسیون می

 کند. انحراف استاندارد افزایش پیدا می 95/0انحراف استاندارد در متغیر حسابرسی داخلی، مدیریت کیفیت به مقدار 

 

 :دارد یمثبت و معنادار ریتاث ریفراگ تیفیک تیریبر مد نیتام رهیزنج تیریمدفرضیه دوم پژوهش: جینتا
بر متغیر کیفیت فراگیر از تحلیل رگرسیونی خطی استفاده مدیریت زنجیره تامین ی نسبی متغیر رگذاریتأثتعیین سهم  منظور به

  شد که نتایج زیر به دست آمد:
 دوم پژوهش هیفرض ونیخالصه مدل رگرس (:91جدول )
 R2ضریب تعیین  Rهمبستگی  نیب شیپمتغیر  مدل

 0208 0238 مدیریت زنجیره تامین رگرسیون خطی

درصد از  8 است که نشان می دهد که تقریباً 08/0و ضریب تعیین برابر با  است 38/0برابر  آمده دست بهضریب همبستگی 
  ی شود.تبیین ممدیریت زنجیره تامین تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر 

 بین بر مدیریت کیفیت یشپتحلیل واریانس متغیر  (:99نگاره )

 
 
 
 
 
 

 Fاست. مقدار آماره  شده مشخصبین بر متغیر مالک  آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسیون متغیرهای پیش
مدیریت بنابراین مشخص شد که متغیر  باشد که حاکی از معناداری آماری است؛ ( می>p 05/0) 79/31برابر با  آمده دست به

 معنی داری دارد. بر مدیریت کیفیت تاثیرزنجیره تامین 
 یونیواردشده به مدل رگرس یرهایمتغ یونیرگرس بیضرا (:93جدول )

 متغیر پیش بین مدل

ضرایب 
رگرسیون 
 استاندارد نشده

ضرایب 
رگرسیون 
 استانداردشده

آزمون 
 tتی 

سطح 
 داری معنی

B 
انحراف 
 معیار

β 

رگرسیون 
 خطی

مدیریت زنجیره 
 تامین

33/0 01/0 38/0 17/1 00/0 

ضریب استاندارد  اساس بربینی مدیریت کیفیت  در پیشمدیریت زنجیره تامین با توجه به نگاره با  برای تعیین سهم متغیر 
یعنی با افزایش یک  ؛رسد می 38/0در تبیین مدیریت کیفیت به مدیریت زنجیره تامین توان عنوان کرد که سهم  رگرسیون می

 کند. انحراف استاندارد افزایش پیدا می 38/0، مدیریت کیفیت به مقدار یره تامینمدیریت زنجانحراف استاندارد در متغیر 

متغیر  روش
 نیب شیپ

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

آماره 
F 

رگرسیون 
 خطی

مدیریت 
زنجیره 
 تامین

 79/31 16/8 1 16/8 رگرسیون

 99/0 388 01/15 مانده باقی

  381 30/109 مجموع
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  :دارد یمثبت و معنادار ریتاث ریفراگ تیفیک تیریبر مدمدیریت دانش  فرضیه سوم پژوهش: جینتا
 پژوهش سوم هیفرض ونیخالصه مدل رگرس :(93جدول )

 R2ضریب تعیین  Rهمبستگی  نیب شیپمتغیر  مدل

 0237 0253 مدیریت دانش ن خطیرگرسیو

درصد از  37 است که نشان می دهد که تقریبا 37/0و ضریب تعیین برابر با  است 53/0برابر  آمده دست بهضریب همبستگی 
 تبیین می شود.مدیریت دانش تغییرات واریانس مدیریت کیفیت توسط متغیر 

 
 تیفیک تیریبر مد نیب شیپ ریمتغ انسیوار لیتحل (:94جدول )
متغیر  روش

 نیب شیپ
منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآماره 

رگرسیون 
 خطی

مدیریت 
 دانش

 93/108 30/38 1 30/38 رگرسیون

 36/0 388 11/71 مانده باقی

  381 30/109 مجموع

 Fاست. مقدار آماره  شده مشخصمتغیر مالک  بین بر آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسیون متغیرهای پیش
مدیریت بنابراین مشخص شد که متغیر  باشد که حاکی از معناداری آماری است؛ ( می>p 05/0) 93/108برابر با  آمده دست به

 بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.دانش 
 شپژوه سوم  هیفرضبه مدل رگرسیونی  واردشدهضرایب رگرسیونی متغیرهای  (:95جدول )

 متغیر پیش بین مدل
ضرایب رگرسیون استاندارد 

 نشده
ضرایب رگرسیون 
 tآزمون تی  استانداردشده

سطح 
 داری معنی

B انحراف معیار β 
 00/0 10/10 53/0 01/0 11/0 مدیریت دانش رگرسیون خطی

ضریب استاندارد رگرسیون  اساس بریریت کیفیت بینی مد در پیشمدیریت دانش با توجه به  نگاره با  برای تعیین سهم متغیر 
یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد  ؛رسد می 53/0در تبیین مدیریت کیفیت به مدیریت دانش توان عنوان کرد که سهم  می

 کند. انحراف استاندارد افزایش پیدا می 53/0، مدیریت کیفیت به مقدار مدیریت دانش در متغیر 

 

 ج پژوهشبحث و بررسی نتای
 بیضر دارد. یمعناداروجود  رابطه ریفراگ تیفیک تیریمد و یداخل یحسابرسفرضیه اول تحقیق بیان می دارد که بین 

است که  135/0برابر با  نییتع بیاست و ضر 95/0برابر  بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، آمده دست به یهمبستگ
با توجه  شود. یم نییتب یداخل یحسابرس ریتوسط متغ تیفیک تیریمد انسیوار راتییدرصد از تغ 19 بایدهد که تقر ینشان م

بر همین مبنا  دارد. یدار یمعن مثبت و  ریتاث تیفیک تیریبر مد یداخل یحسابرس ریمتغبه نتایج بدست آمده می توان گفت که 
ت کیفیت فراگیر این امکان را دارد تا شرایط  زم توان بیان داشت که مدیریو در ارتباط با بررسی نتایج از دیدگاه تئوریک، می

به منظور شکل گیری فرهنگ سازمانی مناسب یادگیری سازمانی و پذیرش نوآوری های  زم در زمینه حسابداری و حسابرسی 
با مدیران هر مصاحبه انجام شده در ایجاد تغییر در محیط کسب و کار را فراهم آورد. با بررسی مبانی نظری می توان گفت که 
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حسابرسی داخلی، بیانگر وجود تغییرات چشمگیری در فرآیندهای کسب و کار است که شامل جهانی شدن بازارها، ایجاد رکود 
های جدید و شتاب در  های اقتصادی، افزایش رقابت در سطح تجارت، وجود نگرانی در بخش محیط زیست و فناوری در فعالیت

ها، بیشتر شدن فرآیندهای ساده، توجه به کاهش هزینه، توجه به حذف  دیریتی در سازمانهای اجرایی و م نرخ تغییر فعالیت
اند. برخی از  تر به مشتریان است که آنها را مطرح کرده کیفیت ارزش و ارائه محصو ت و خدمات با بازده و کم های کم فعالیت

اری از مزایای تجارت آزاد هستند و از این بابت حسابرسان برد این موارد برای اجبار برای حفظ بقاء و بخشی دیگر با هدف بهره
داخلی به دنبال همراستا سازی تغییرات یادشده در مقابل نیاز خود برای انجام حسابرسی داخلی و توجه به نیاز ذینفعان هستند. 

رسی مجدد رویکردهای پرواضح است که وجود تغییرات یادشده باعث شده است که بسیاری از حسابرسان داخلی اقدام به بر
، اهداف حسابرسی و حسابرسیهای  اند و نتیجه آن نیاز به ایجاد تغییر در روش خود در تطابق با فرآیندهای کسب و کار کرده

و در ارتباط  مطرح است« ارزش»آفرینی است که این بخش از حسابرسی داخلی به عنوان حسابرسی  توجه به افزایش ارزش
یت فراگیر می باشد و می تواند تاثیر فراوانی بر آن بگذارد. از همین رو، شرکت های مورد بررسی باید تنگاتنگ با مدیریت کیف

در خصوص میزان تطابق یا عدم تطابق و همچنین شباهت دیگر پژوهش های صورت گرفته این موارد را مد نظر داشته باشند. 
پیشینه های پژوهشی داخلی و خارجی موارد مورد نظر  با فرضیات مطرح شده در این پژوهش و با توجه به بررسی دقیق

 بررسی می گردد:
 تیفیک نیبر رابطه ب یحسابرس تهیکم یها یژگیو ریتاث یرا با عنوان بررس ی( پژوهش1918) یلنگرود یگیربیو ام ییبابا

خاص مثل  یها یژگیدهد که حضور و یمطالعه نشان م نیا یها افتهی سود انجام دادند. تیفیو ک یداخل یکنترل ها
 ریتاث یداخل یسود و کنترل ها تیفیبر ک یحسابرس تهی، تخصص اعضا، تعداد جلسات و اندازه کمیحسابرس تهیاستقالل کم

 یکنترل ها تیفیک شینقش را در افزا نی، بزرگتریحسابرس تهینشان داده شد که تخصص کم ن،یندارد. عالوه بر ا یچندان
. اثر شودی سود گزارش شده م تیفیک شیمنجر به افزا یتخصص و کنترل داخل نیامل بسود دارد، اما تع تیفیو ک یداخل
ی دار نشان م یو معکوس در سطح معن یمنف یارتباط زیسود ن تیفیبا ک یکنترل داخل تیفیک نیتخصص بر رابطه ب یتعامل
با نتایج بدست آمده از پژوهش ما  با توجه به بررسی های صورت گرفته، می توان گفت که نتایج این پژوهش تا حدودی .دهد

را با عنوان  ی( پژوهش3011)چانگ و همکاران شباهت دارد.  ریفراگ تیفیک تیریبر مد یداخل یحسابرسمبنی بر تاثیرگذاری 
از آن  یحاک این پژوهش جیو انطباق انجام دادند. نتا اتیو عمل یکنترل داخل یبر اثربخش یداخل یحسابرس یها یژگیو ریتأث

 شیانطباق افزا یعملکرد و هم برا یرا هم برا یداخل یتواند عملکرد حسابرس یبزرگتر م یداخل یحسابرس میت کیکه است 
مطالعه با روشن  نی. ارددا یرابطه مثبت و معنادار یکنترل داخل یبا اثربخش یحسابرس داخل تیکه صالح یدهد ، در حال

را  یمهم یامدهایپ نیکند. همچن یکمک م یپژوهش اتینطباق ، به ادبو اهداف ا اتیبه عمل یابیکردن عوامل مؤثر در دست
شرکت بر عملکرد و انطباق ممکن است متقابالً بر کنترل  کیکنترل  رای، زدهد یو دست اندرکاران ارائه م نفعانیذ یبرا
توان گفت که  یگرفته، مصورت  یها یبا توجه به بررس بگذارد. ریآن تأث یتجار تیموفق تیو در نها یلما یگزارشگر یداخل
تا حدودی  ریفراگ تیفیک تیریبر مد یداخل یحسابرس یرگذاریبر تاث یپژوهش با پژوهش ما مبن نیبدست آمده از ا جینتا

 تطابق دارد.
 بیضر دارد. یمعناداروجود  رابطه ریفراگ تیفیک تیریمد و نیتام رهیزنج تیریمدفرضیه دوم پژوهش بیان می دارد که بین 

است که  08/0برابر با  نییتع بیاست و ضر 38/0 با برابر بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، آمده دست به یهمبستگ
شود.  یم نییتب نیتام رهیزنج تیریمد ریتوسط متغ تیفیک تیریمد انسیوار راتییدرصد از تغ 8 بایدهد که تقر ینشان م
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با توجه به نتایج بدست آمده از  دارد. یدار یمعن ریتاث تیفیک تیریر مدب نیتام رهیزنج تیریمد ریمشخص شد که متغ نیبنابرا
 برنامه یک فراگیر، به مثابه کیفیت مدیریتدیدگاه تئوریک و همچنین بررسی جامعه آماری مورد نظر؛ می توان بیان داشت که 

مشارکت  روی ریق تاکید فراون براز ط فرآیندها و محصو ت کیفیت نگهداشت و پیوسته بهبود راستای اصالح و در تولیدی
 سوی دیگر، از .است مشتریان زیاد انتظارات کردن برآورده جهت در مشتریان و کنندگان تأمین کار، نیروی مدیریت، فعال

می  لجستیکی فرآیند مدیریت و تدارکات، عملیات، تقاضا، برای استراتژیک رویکرد یک به عنواننیز تأمین زنجیره مدیریت
 همبستگی یکدیگر با تأمینه زنجیر های مؤلفه و فراگیر کیفیت مدیریت کارکردهایکه  داد نشان پژوهش این های هیافت باشد.

 پیاده به نسبت سازمانی عملکرد با ی های شاخص به نیل راستای در بایستی دارند. بر همین اساس، شرکت های مورد بررسی
 عامل مدیران کنند.. پیاده سازی شرکت های مطبوع خود در را آن ارهایساز و ک و نمایند اقدام کیفیت مدیریت سیستم سازی

 تصمیم در را کارکنان مشارکت میزان  و آماده سازی نمایند سیستم این پیاده سازی برای را مورد نیاز منابع بایستی ها سازمان
به بهترین شکل  مداری مشتری و کیفیت کنند تا در دل آن، ایجاد جوی و دهند افزایش تا حد ممکن سازمانی های گیری
آن می باشد؛ لذا شرکت های مورد  مشتریان به وابسته و مجموعه ای شرکت هر ماندگاری اینکه به نظر با .نماید رشد ممکن
 و دننمای تالش ی آناننیازها ساختن برآورده راستای در و متمرکز شوند آنها انتظارات و نیازها و مشتری بر  زم است بررسی
 از سازمان سرتاسر در بایستی روزانه های فعالیت و فرآیندها در مستمر بهبود فرهنگزمینه ایجاد  .دنرو فراتر آن زا حتی

 کیفیت بر موثر که کارکنانی کلیه آموزشی نیازهای شرکت ها جاری و ساری شود. پایین دست کارکنان تا ارشد مدیریت

 صورت سازمانی درون یا سازمانی برون صورت به آنها آموزش برای زیری برنامه و شده شناسایی باید هستند خدمت /محصول

در خصوص میزان تطابق یا عدم تطابق و همچنین شباهت دیگر پژوهش های صورت گرفته با فرضیات مطرح شده در . پذیرد
 این پژوهش و با توجه به بررسی دقیق پیشینه های پژوهشی داخلی و خارجی موارد زیر بررسی می گردد:

و  نیتام رهیزنج تیریجامع، مد تیفیک تیریمد انیم یروابط ساختار یبررس( پژوهشی را با عنوان 1917) هرمنش و اللهیارم
 تیریمد ینشان داد که کارکردها قیتحق جینتا انجام دادند. کرمانشاه( زانی: کارخانه مانی)مطاله مورد یعملکرد سازمان

معنادار  ریتاث یبر عملکرد سازمان یکننده و مشارکت مشتر نیکننده، توسعه تام نیکننده، مشارکت تام نیانتخاب تام ت،یفیک
 نیبر مشارکت تام تیفیک تیریمد یکننده، کارکردها نیبر انتخاب تام تیفیک تیریمد یکارکردها نیدارند. همچن یمثبت

 نیانتخاب تام ،یمشارکت مشتربر  تیفیک تیریدم یکننده، کارکردها نیبر توسعه تام تیفیک تیریمد یکننده، کارکردها
کننده،  نیکننده بر توسعه تام نیکننده و انتخاب تام نیکننده بر توسعه تام نیکننده، مشارکت تام نیکننده بر مشارکت تام

و  نیتام رهیزنج تیریمد نیبر رابطه ب یبا پژوهش ما مبن قیتحق نیآمده از ا. یافته های بدست داشته است یمعنادار مثبت ریتاث
 یندهایفرآ قیدرست و دق یریپژوهش ما نشان داد که بکارگ جیدارد. چرا که نتا همراستایی یتا حدود ریفراگ تیفیک تیریدم
( پژوهشی را با 3011) چویریاه .دداشته باش ریفراگ تیفیک تیریمد زانیبر م یمطلوب ریتواند تاث یم نیتام رهیزنج تیریمد

 تحقیق این فراگیر انجام داد. نتایج کیفیت مدیریت بر دانش مدیریت و تأمین جیرهزن مدیریت داخلی، حسابرسی عنوان تأثیر
 مدیریت بر مثبت و معناداری تأثیر دانش مدیریت و تأمین زنجیره مدیریت داخلی، حسابرسی متغیرهای که است آن از حاکی
پژوهش با پژوهش ما  نیبدست آمده از ا جیتوان گفت که نتا یصورت گرفته، م یها یبا توجه به بررس .دارند فراگیر کیفیت
( پژوهشی را با 3011محمد و همکاران ) تطابق کامل دارد. ریفراگ تیفیک تیریبر مد یداخل یحسابرس یرگذاریبر تاث یمبن

مطالعه  نیا جینتانیل انجام دادند.  رنگ های شرکت تأمین زنجیره های روش بهبود در فراگیر کیفیت مدیریت نقش عنوان
 جی، نتانی. عالوه بر ارندیرا به کار گ فراگیر تیفیک تیریمتعهد هستند که اصول مد لیداد که رهبران شرکت رنگ ننشان 
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وجود دارد. با توجه به  یرابطه مثبت و معنادار نیتأم رهیزنج یها وهیو ش فراگیر تیفیک تیریاصول مد نینشان داد که ب
 تیریمد نیبر رابطه ب یبا پژوهش ما مبن قیتحق نیبدست آمده از ا جیتوان گفت که نتا یصورت گرفته، م یها یبررس
 قیدرست و دق یریپژوهش ما نشان داد که بکارگ جیتطابق دارد. چرا که نتا یتا حدود ریفراگ تیفیک تیریو مد نیتام رهیزنج

 ی( پژوهش3018) هیو ج یتا شد.داشته با ریفراگ تیفیک تیریمد فرآیندبر  خوبی اتریتواند تاث یم نیتام رهیزنج تیریمد اصول
در سنگاپور انجام دادند.  نریحمل و نقل کانت یبر عملکرد شرکتها نیتأم رهیو ادغام زنج ریفراگ تیفیک تیریمد ریرا با عنوان تأث

 تیفیبر ک یاثرات مثبت نیتأم رهیادغام زنج یها وهیو ش ریفراگ تیفیک تیریمد یها وهیدهد که ش ینشان م یآمار جینتا
تواند  یابعاد م نیدرک ا رایاست ز شتریب قاتیتحق یبرا یمهم یامدهایپ یها حاو افتهی نیمات و عملکرد شرکت دارند. اخد
حمل و نقل  یشرکت ها یها نهیدرآمد و کاهش هز شیو بهبود صنعت کمک کند که باعث افزا یساسا راتییتغ نییبه تع
با  قیتحق نیبدست آمده از ا جیتوان گفت که نتا یصورت گرفته، م یها یبا توجه به بررس شود. یدر سنگاپور م نریکانت

پژوهش ما  جیتطابق دارد. چرا که نتا یتا حدود ریفراگ تیفیک تیریو مد نیتام رهیزنج تیریمد نیبر رابطه ب یپژوهش ما مبن
 ریفراگ تیفیک تیریمد ندیرآبر ف یخوب راتیتاث ندتوا یم نیتام رهیزنج تیریاصول مد قیدرست و دق یرینشان داد که بکارگ

 داشته باشد.

 بیضر دارد. یمعناداروجود  رابطه ریفراگ تیفیک تیریمد ودانش  تیریمدپژوهش بیان می دارد که بین  فرضیه سوم
 راتییدرصد از تغ 37 بایدهد که تقر یاست که نشان م 37/0برابر با  نییتع بیاست و ضر 53/0آمده برابر  دست به یهمبستگ

بر مدیریت مدیریت دانش بنابراین مشخص شد که متغیر  شود. یم نییدانش تب تیریمد ریتوسط متغ تیفیک تیریمد انسیوار
با تکیه بر نتایج بدست آمده از دیدگاه تئوریک و نیز بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر؛  کیفیت فراگیر تاثیر معنی داری دارد.

در شرکت های مدیریت دانش می توان بیان داشت که با ایجاد بستر مناسب  از منظر مولفه رهبری در مدیریت کیفیت فراگیر
تسهیم و کاربرد عمومی آن،  از طریق گشودن باب مذاکره در سازمان پیرامون اهمیت خلق دانش، مدیران عامل، مورد بررسی

هادینه شدن مدیریت کیفیت که همین امر می تواند زمینه های اصلی برای ن بخشند مشروعیت  زم را به مدیریت دانش می
مستلزم  های مدیریت دانش آنی نیست و معمو ً بازگشت سرمایه طرح ،ها افزون بر اینفراگیر در شرکت ها را ایجاد نماید. 

صرف زمان بسیارو جلب حمایت و تعهد مدیر ارشد است. در واقع، رهبری به معنای ایجاد شرایط برای افراد است تا بتوانند به 
. چنانچه شرایط عنوان شده در سازمان بپردازند و ایجاد این شرایط مستلزم تشویق پذیرش مسئولیت در افراد است خلق دانش

با ایجاد اتحاد و انگیزش در افراداز طریق تعیین ماموریت سازمان و تخصیص منابع، سمت و های مورد بررسی برقرار شود، 
که این امر از شاخص های کلیدی  دهند و آن را به کارکنان انتقال می کنند سوی شفاف و مشخصی را برای سازمان تعیین می

 مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.

جامع بر عملکرد سازمان مورد مطالعه:  تیفیک تیریدانش و مد تیریمد ریرا با عنوان تاث ی( پژوهش1917و همکاران ) یقاسم
جامع بر عملکرد  تیفیک تیریدانش و مد تیریمد ریتاث یبررس قیتحق نیبهاران انجام دادند. هدف از ا ییغذا عیشرکت صنا

جامع با  تیفیک تیریدانش و مد تیریمد نیکه ب دهدی حاصله نشان م جیبهاران است. نتا ییغذا عیسازمان در شرکت صنا
 رگذاریان تاثجامع بر عملکرد شرکت بهار تیفیک تیریدانش و مد تیریمد نیوجود دارد. همچن میعملکرد سازمان رابطه مستق

بر رابطه  یبا پژوهش ما مبن قیتحق نیبدست آمده از ا جیتوان گفت که نتا یصورت گرفته، م یها یبا توجه به بررسهستند. 
 یریپژوهش ما نشان داد که بکارگ جیدارد. چرا که نتا تطابق و هماهنگی زیادی ریفراگ تیفیک تیریدانش و مد تیریمد نیب

 داشته باشد. ریفراگ تیفیک تیریمد ندیبر فرآ مطلوب و قابل توجهی راتیتاث ندتوا یم دانش تیریاصول مد قیدرست و دق
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 تیریمد یواسطه انقش  ریتأث قیشرکت از طر یداریبر پا فراگیر تیفیک تیریمد ریتأث( پژوهشی را با عنوان 3030عباس )
مدیریت دارد و  پایداری شرکتبر  یو مثبت یدار یمعن ریتأث ریفراگ تیفیک تیریدهد که مد ینشان م جینتا انجام داد. دانش
دانش  جادیبا ا ریفراگ تیفیک تیریدهد که مد ینشان م یسطح بعد لیو تحل هیباشد. تجز یآنها م نیب نقش میانجی دانش
 یمصورت گرفته،  یها یدارد. با توجه به بررس ضعیفیرابطه  ستیز طیمح یداریبا پا نیز دانش تیریدارد و مد کمیرابطه 

تا  ریفراگ تیفیک تیریدانش و مد تیریمد نیبر رابطه ب یبا پژوهش ما مبن قیتحق نیبدست آمده از ا جیتوان گفت که نتا
د و بر خالف نتایج بدست آمده از پژوهش عنوان شده، یافته های ما رابطه قوی بین مدیریت دانش و تطابق دار یحدود

 و تأمین زنجیره مدیریت داخلی، حسابرسی ( پژوهشی را با عنوان تأثیر3011) مدیریت کیفیت فراگیر پیدا نمود. چویریاه
و   نیتأم رهیزنج تیری، مدیداخل حسابرسی ریتأث نییمطالعه با هدف تع نیافراگیر انجام داد.  کیفیت مدیریت بر دانش مدیریت

 داخلی، حسابرسی متغیرهای که است آن از حاکی تحقیق این نتایجانجام شده است.   فراگیر تیفیک تیریدانش بر مد تیریمد
صورت  یها ی. با توجه به بررسدارند فراگیر کیفیت مدیریت بر مثبت و معناداری تأثیر دانش مدیریت و تأمین زنجیره مدیریت
 تیفیک تیریدانش و مد تیریمد نیبر رابطه ب یبا پژوهش ما مبن قیتحق نیبدست آمده از ا جیتوان گفت که نتا یگرفته، م

 راتیتواند تاث یدانش م تیریاصول مد قیدرست و دق یریپژوهش ما نشان داد که بکارگ جیتطابق دارد. چرا که نتا ریاگفر
 داشته باشد. ریفراگ تیفیک تیریمد ندیبر فرآ یمطلوب و قابل توجه

 

 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج بدست آمده از پژوهش

 :9 ویژه هیفرضپیشنهادات مرتبط  با 

 ابرسی داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد:حس
  با ی بر سخت افزار استوار بوده است ول ریفراگ تیفیک تیریمد ستمیس ،طراحان دگاهیهرچند در نگاه اول و د

 یحسابدار هیولا یو طراح یحسابدار یها ستمیبا س یو سازگار ستمیس نیاثرات ا می توان یدادن آن به بخش خدمات میتعم
 یو دسته بند ی زم بر آن، اعمال طبقه بند یها ، کنترلیاسناد و مدارک مال هیدر هر مرحله از ته رایز را مشاهده نمود

و برون  یدرون یریگ میجهت تصم تیریمد ازیمورد ن یهایریانتقال آنها جهت ثبت در دفاتر و گزارش گ تاًی، و نهایموضوع
 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یاست به خوب یابدارحس ستمیدر س یداخل یکه حسابرس ینترل داخلک ندیاز همان فرا یسازمان

  مورد استفاده قرار  یشتریدقت نظر ب با یاتیعمل یحسابدار ستمیدر س ریفراگ تیفیک تیریمدپیشنهاد می شود
 یروبر  فراگیر تیفیکنترل ک ستمیمطابق س  زم یها کنترل دیبا یحسابدار ستمیدر س یمال یقبل از ثبت داده ها رایز ردیگ

  .داشته باشد یحسابدار ستمیدهد تا اجازه ورود اطالعات به س یداده ها رو
  به منظور یحسابرسان داخل یبرا یآموزش یدوره ها یبرگزاربه مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود نسبت به ،

ی و همچنین مدیریت کیفیت فراگیر و داخل حسابرسی یبرا یالملل نیب یشده توسط استانداردها انیو اصول ب میمفاه قیتعم
 ارتباط این دو با هم، اقدام نمایند.

 :3 ویژه هیفرضپیشنهادات مرتبط  با 

 مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد:
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 در  فراگیر تیفیک تیریواحد مد جادیابت به پیشنهاد می شود نسکسب و کارها  انیشرکت ها و متول رانیبه مد
همت  (؛نیتأم رهیکننده و مصرف کننده )زنج نیتأم انیارتباط مناسب م جادیبه منظور ا یبانیآماد و پشت یها تیمجموعه فعال

 گمارند.
  تیریساختار مد جادیا نسبت به شود یم شنهادیپ ی تولیدیکسب و کارها صاحبانشرکت ها و  رانیبه مد 

 ی و عملیاتی اقدام نمایند. به صورت واقع فراگیر تیفیک
 در  یو اصالح رانهیشگیشود اقدامات پ یم شنهادیپ یدیتول یشرکت ها و صاحبان کسب و کارها رانیبه مد

 را همیشه مد نظر داشته باشند. و عرضه خدمات دیتول ندیفرآ

 :3 یفرع هیفرضپیشنهادات مرتبط  با 

 معناداری بر مدیریت کیفیت فراگیر دارد:  مدیریت دانش تاثیر مثبت و
 در راستای توانمندسازی کارکنان،  شود یم شنهادیپ یدیتول یشرکت ها و صاحبان کسب و کارها رانیبه مد

برنامه های آموزشی مطابق با جدیدترین مباحث روز را ضمن کار یا آموزش در ساعات بعد از کار اداری، مد نظر داشته باشند تا 
 طریق بتوانند سطح دانش و علمی سازمان مطبوع خود را افزایش دهند. از این

 زمینه  زم برای تشویق و تحریک  شود یم شنهادیپ یدیتول یشرکت ها و صاحبان کسب و کارها رانیبه مد
یت کیفیت فراگیر کارکنان به منظور اشتراک گذاری دانش را فراهم نمایند و از دانش آنها در زمینه های گوناگون به ویژه مدیر

 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 

 .و تنظیم نماینداشتراک گذاری موثر دانش تهیه 

 

 های پژوهش محدودیت
 نخستین محدودیت از نتایج بدست . روبرو بوده استمحدودیت هایی با پژوهش ها  همانند دیگر حاضر پژوهش

آمده این است که این امکان وجود دارد که یافته های پژوهش حاضر برای شرکت های دیگر در مناطق مختلف کشور و در 
 یطی و سیاسی متفاوت باشد.شرایط مختلف فرهنگی، مح

  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. 

 انتزاعی بودن اند، پرداخته یرهامتغ این بررسی به که هایی پژوهش کم تعداد پژوهش، نظری گستردگی مفاهیم 
 دیگر محدودیت پیش روی محقق بود. اطالعات آوری جمع ابزار محدود بودن و پرسشنامه های سؤال و مفاهیم برخی از

 

 پیشنهادات برای پژوهش های آتی
در ارتباط  یآت یپژوهش هابه منظور انجام  ییشنهادهایبه عنوان پ ریارائه شده، موارد ز یها لیمسئله و تحل انیبه ب با استناد

 :شود یمطرح م قیبا موضوع تحق
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  و دیگر شرکت های تولیدی و  ها استان ریدر سا فراگیر تیفیک تیریمد مولفه های مطرح شده بر ریتأث یبررس
 صنعتی به صورت مجزا یا همزمان.

  کیفی  از روش ترکیبیپژوهش حاضر به روش کمی انجام شده است. لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی(

 .و کمی( استفاده گردد تا نتایج عمیق تری به دست آید

 

 منابع 
 جامع بر عملکرد  تیفیک تیریدانش و مد تیریمد ریتاث ،(1917) ، نیمت ،یزیتبر یالنیم ،محسن ،یمحمد ،بهزاد ،یقاسم

 ،یو حسابدار تیریمد یها کیکنت یالملل نیکنفرانس ب نیبهاران، پنجم ییغذا عیسازمان مورد مطالعه: شرکت صنا
 مهر اشراق. شگرانیتهران، شرکت هما

 ادهیموانع پ یو بررس ییشناسا ،(1915) ،حانهیر ،یبیاعظم ط ،حهیفرهمندفر، مل ،اکرم ،یشعبان ،دریدحیس ،ینیرفخرالدیم 
و  یصنعت کاش :یموردمطالعه  یفاز ارهیچندمع یریمگیتصم کردیبا استفاده از رو نیتأم رهیدانش در زنج تیریمد یساز
تهران، دانشگاه  ،یو سازمان یتجار یهوشمند تیریمد نینو یها میادپار یالملل نیکنفرانس ب نینخست زد،ی کیسرام
 .یبهشت دیشه

 و  نیتام رهیزنج تیریجامع، مد تیفیک تیریمد انیم یروابط ساختار یبررس ،(1917) قاسم ار،یالله ،مهرمنش، حسن
 .168-197 ، صص98شماره  ،کسب و کار تیریمجله مد ،کرمانشاه( زانی: کارخانه مانیمورد)مطاله  یعملکرد سازمان
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