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 چکیده:

مطالعه شرکت  مورددانش ) تیریمد یانجیشرکت با نقش م یداریکل بر پا تیفیک تیریمد تأثیردر این تحقیق 

آماری کارکنان شرکت مهراب گشت بوده و برای  جامعه . برای آزمون این فرضیات،گرددمی ( ارائهمهراب گشت

رفت، گقرار  تأییداز روش تصادفی ساده استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا مورد  گیرینمونه

پرسشنامه  000که حاکی از پایایی پرسشنامه است و در نهایت  باشدمی 7/0همچنین ضرایب آلفای کرونباخ   بیش از 

اس پی اس اس و  افزارنرمها با کمک از روش معادالت ساختاری با و تحلیل داده تأییدمورد  لیوتحلهیتجزبرای 

 د.دار تأثیرریت کیفیت و مدیریت دانش بر توسعه پایدار مدی دهند، ها نشان میایموس انجام گرفت. یافته

 

 مدیریت کیفیت، مدیریت دانش، توسعه پایدار کلمات کلیدی:



Abstract: 

In this study, the effect of total quality management on company sustainability with the 

mediating role of knowledge management (studied by Mehrab Gasht Company) is presented. 

To test these hypotheses, the statistical population was the staff of Mehrab Gasht company and 

a simple random method was used for sampling. The validity of the questionnaire was 

confirmed through content validity. Also, Cronbach's alpha coefficients are more than 0.7, 

which indicates the reliability of the questionnaire, and finally 100 questionnaires for valid 

analysis and data analysis using the structural equation method with soft SPSS and emos 

software was performed. Findings show that quality management and knowledge management 

have an impact on sustainable development. 
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