
 95-19، ص 1931 سفندا، 1، جلد  8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 
 

53 
 

واحد  وکارمدیریت کيفيت جامع بر عملکرد کسب تاثير

 خراساناستان  صنایع کاربردي در مطالعه: تجاري
 

 
  علي اکبر مختاري، مهدي فيل سرائي

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بجنورد، گروه حسابداري، بجنورد، ايران

 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نيشابور

 
 

Filsaraei@yahoo.com  
mokhtariali333@gmail.com 

 
 

، انگيزش و پاداش آنها، وريکيفيت و رضايت کارکنان براي افزايش بهره: چکیده

بررسي عملکرد، حذف خطاها و اشتباهات هاي استفاده از ارزيابي عملکرد و تکنيک

هاي موفق، مندي از تجربه سازمان، تمرکز بر روي کار گروهي، بهرهدر سازمان

مديريت کيفيت جامع در دايره  از اين دست ريزي استراتژيک و اهدافيايجاد برنامه

با عملکرد کيفيت جامع هاي مديريت در اين مقاله، ارتباط مولفهگيرند. قرار مي

رجوع و فرآيندها بر اربابمجريان، کارمندان،کارکرد ازمان به منظور درک س

بدين به طور مجزا بررسي شده است. کيفيت جامع وکار مديريت عملکرد کسب

هاي مبتني دادهبوسيله وکار با عملکرد کسب کيفيت جامعمديريت  ارتباطمنظور

بر اساس نتايج تحليل رگرسيون که براي . گرديدتجزيه و تحليل نامه پرسش بر

)از کيفيت جامع ها در زمينه معيارهاي مديريت هاي عملکرد سازمانارايه ويژگي

قبيل آموزش، رهبري، پيشرفت متوالي مشتريان داخلي و خارجي( صورت گرفته 

با تر ي منسجمارتباط ،معيارهاي مرتبط با رهبري و آموزش گرديداست، مشاهده 

ها بايد تعليم و آموزش موردنياز را درباره کيفيت لذا سازمانرند. عملکرد دا

 تحت رهبري مديريت عالي به عمل آورند.  ،کارمندان خود و حمايت از توسعه

 بازده کار، و کسب عملکرد فراگير، کيفيت مديريت اژگان كلیدي:و

 

 مقدمه. 1

 دستيابيتي بوده و توان کارهاي موفق که به شدت رقابکسب و  ،با توسعه و تغييري که در شرايط جهان رخ داده

حاشيه خطاي نسبت به مفهوم کيفيت و کاهش بايد  دارنديافته را آوري توسعهبه همراه فنبازار  سهم زيادي از سريع

رقابت و رسيدن به سطحي باشند که مورد نظر ،بقا قادر به حفظ محصول يا خدمات توليدي خود تجديدنظر نمايند تا

مهم تلقي   ،کيفيت جامعرويکرد مديريت بدين منظورکيفيت گذاشته و  رقابت درامر ها در اين زمينه، شرکتآنهاست. 

و کار گروهي، توليد محصوالت بدون نقص يا  ن ترکيبي از مشارکتتواند به عنوامي کيفيت جامعمديريت شود. مي

هايي شرکتيعني وجود وري کيفيت است: و بهره افرادشامل رابطه کيفيت جامع رضايت مشتري توصيف شود. مديريت 

در قرن  در سازمان دارد. مشارکت کنندههاي هر فرد نياز به بهبود عملکرد در تمامي سطوح و فعاليت ها که فرآيند آن
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 دبورفت و با معناي کنوني آن متفاوت ت ارتش به کار ميانجام سفارشات و دستورابراي  شانزدهم، کلمه عملکرد 

 هايي را به منظور رسيدن به هدفي خاصکه در آن طرح دارداشاره به جايي  اما امروزه عملکرد   .(1991، 1)الوسن

زماني خاص دوره طي شده به کارمند از انجام ماموريت دادهاي است که به عبارت ديگر، عملکرد نتيجهشود. پيگيري مي

  .(2،2002)بينگل  شودحاصل مي

پس از يک دروه زماني خاص نيز تعريف  را خروجي يا عمليات آنتوانيم عملکرد سيستم کسب وکار را به عنوان مي

يابد بايد مطابق با اين اي که در آن اهداف مديريتي تحقق مينقطه. (4،2002سيمسک ونورسوي ؛2000، 2آکال) نماييم

ها جهت پيگيري تحقق اهداف مديريتي تواند به عنوان ارزيابي تمامي تالشنتايج ارزيابي شود. بنابراين، عملکرد مي

)معصومي ازاصول حاکم بر مديريت کيفيت جامع درتمامي مراجع يکسان است.اين اصول اساسي عبارتند تعريف شود 

 (:1294،جواد

  بهبود مستمر کيفيت  ج:      مشارکت کارکنان ب:      رضايت مشتري الف:

 

 و ابعاد عملکرد کيفيت جامع ارتباط ميان مدیریت . 2  

هاي شاخصوري، اقتصاد، مسئوليت اجتماعي و کيفيت هستند. اصول مديريتي عموما فهرستي از سودمندي، بهره

. مفهوم عملکرد سازماني در (2010، 1)افيلباشندوکار ميسبکهاي عملکرد مديريتي در واقع همان شاخص لاصو

 .( 6،2001کنگر)عملکردي آن آمده است به همراه هفت بعد مطالعات 

 . سودمندي1

 منابع برداري ازو بهره . کارآيي2

 وري. بهره2

 . کيفيت4

 . کيفيت زندگي کاري1

 . ابداع6

 سودآوري و تنظيم بودجه. 7

اثر سودمندي رود که به کار مي مرتبط با منابعي هايشده براي منابع در فعاليتعمومي تعييننسبت استاندارهاي 

ورودي در نظر گرفته بعدي با گرايش بيشتر منابع  مرتبط با کارآييشباهت بُعد سودمندي . آنها نشان داده شده است

وري يک روش زندگي است که هدف آن کار بهره ژاپن، وريبهرهبر اساس يک تعريف عمومي از سوي مرکز  شود.مي

وري بهره. کيفيت يک بعد عملکردي است که (7،1997)لنگرتالش اقتصادي استدرست با روشي درست و به همراه 

 نهد. در راستاي نيازهاي مشتري بنا مي مناسب از منابع و تناسب کاالها و خدمات را فراهم ساخته و مفهوم توليد را

هاي تکنيک مانند مدلين چندوکار موفق قبل از هر چيز بايد ضامن کيفيت زندگي اعضاي سازمان باشد. يک کسب

و  هيئت مديرهي کنترل کيفيت، معرفي کارکنان هاهاي کاري مستقل، گروهکاري ديگر از قبيل غناي شغلي و گروه

 .(8،1996)دينشروفيدان آمده استهاي کاري کيفيت زندگي در برنامه معرفي شريک کاري براي کارکنان

                                                           
1 Lawson 
2 Bingol 
3 Akal 
4 Simsek&Nursoy 
5 Efil 
6 Kenger 
7 Lenger 
8 Dincer&Findan 
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 . لذا،ن رو به افزايش استها و نيازهاي مشتري در راستاي پيشرفت سريع در علم و تکنولوژي همچناامروزه خواسته

باالترين کيفيت پرداختن به تر از تشان خالقانهدر صورتي موفقيت خواهند داشت که توليد کاال و خدما اوکارهکسب

هاي مهم ابعاد عملکردي دريزي سود، يکي از استانداررنامه. ب(9،1992)نيکوالسنياز مشتري باشد رفع بوده و در جهت 

کننده سود بوده و شامل توجه به عوامل مختلف تعيينشود که به عنوان يک فعاليت مديريتي در نظر گرفته مي

در  ها  خالص دارائيتواند چنين باشد: افزايش در تعريف عمومي سود مينمايد. مي هماهنگي بين آنها را حفظ 

ترين در اين مطالعات، سودآوري به عنوان مهم .دهدهايي که در دارايي خالص رخ ميدسترس پيش و پس از فعاليت

وکارها عموما به معناي اين بدان معناست که عبارت عملکرد براي کسب. نمود مي يابدکرد مديريت شاخص عمل

 . (10،2000ونيلسون )کالدرود سودآوري به کار مي

 

 کاربرد. 3

 . مدل مطالعاتی3.1

و  ، رهبري، پيشرفت مداوم، مشتري داخليآموزش) کيفيت جامعهدف اين تحقيق بررسي رابطه بين عناصر مديريت 

در منطقه صنعتي  صنايع توليديبا مجوزهاي کيفيت در  هاييشرکتوکار در و عملکرد کسب مشتري بيروني(

 باشد. مي استان خراسانيافته سازمان

 

 

 

 

 

 عملکرد تجاري                     

 

 

 

 
 
 
 گيرد:اساس اين مدل، شش فرضيه مختلف شکل ميبر 

 وکار وجود دارد. و مثبت بين آموزش و عملکرد کسب عميق: يک رابطه 1فرضيه 

 وکار وجود دارد.: يک رابطه عميق و مثبت بين رهبري و عملکرد کسب2فرضيه 

 وکار وجود دارد.و عملکرد کسب مستمر: يک رابطه عميق و مثبت بين بهبود 2فرضيه 

وکار وجود شود و عملکرد کسب: يک رابطه عميق و مثبت بين درجه اهميتي که به مشتري داخلي داده مي4فرضيه 

 دارد.

وکار وجود شود و عملکرد کسب: يک رابطه عميق و مثبت بين درجه اهميتي که به مشتري خارجي داده مي1فرضيه 

 دارد.

                                                           
3 Nicholas 
10 Kald&Nilsson 

 آموزش

 رهبري

 بهبود مداوم

 مشتري داخلی

 مشتري خارجی

 عملکرد تجاري
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آموزش، رهبري، پيشرفت مداوم، مشتري داخلي و مشتري  ونهايي چ: يک رابطه عميق و مثبت بين مولفه6فرضيه 

 وکار وجود دارد.و عملکرد کسب بيروني

 

 

 . روش مطالعاتی3.2

به . مقاالت پذيرفتانجام خراسان صنعتي استان  شرکتهايدر  و هاي دارنده مجوزهاي کيفيتتحقيق در شرکت

 اين تحقيقدر . شد، داده کنندکار ميخراسان رضوي شرکت موجود در  61از بين  شرکت نمونه 22که در  مديراني

که به  کيفيت جامعهاي مديريت کيفيت و عملکرد کيفيت، پنج معيار مديريت جهت ارزيابي رابطه بين فعاليت

 اين معيارها به ترتيب زير آمده است:روند. داشته و به کار ميبر روي عملکرد تاثير  اند،ها راه يافتهشرکت

 با رهبري. ارتباط 1

 . ارتباط با مشارکت کارکنان2

 . ارتباط با آموزش کارکنان2

 . ارتباط با مشتري محوري4

 وکار. تاثير بر عملکرد کسب1

با عبارات، مقياس ليکرت کنندگان شرکتحد توافق  عبارت براي پنج معيار وجود دارد. به منظور تعيين کل ششدر 

هاي دادهها به کار رفت. ، موافق و کامال موافق در بخش پاسخممتنع کامال مخالف، مخالف، پنج جوابي متشکل از

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSافزار تحقيق با استفاده از نرم

ها و انحرافات معيار براي ميانگينتحليل همبستگي به منظور تحليل رابطه بين متغيرها به کار رفت.   در اين تحقيق،

ها که شرکتهاي ويژگيپس از تعيين رابطه بين متغيرها، تحليل رگرسيون جهت تعيين تاثير متغيرها نيز محاسبه شد. 

 . گرفتانجام ،بر عملکرد کسب و کار  استکيفيت جامع مرتبط با عمليات مديريت 

 

 . نتایج3.3

پرداخته وکار و عملکرد کسب کيفيت جامعمديريت تحقيق که در آن به بررسي رابطه بين هاي بدست آمده از داده

از نظر اعتبار و صحت نيز مورد آزمايش قرار گرفته و معيارهاي اعتبار )پايايي(   SPSSافزار شده، با استفاده از نرم

به منظور که حاکي از اعتبار تحقيق دارد. نتايج تحليل شدکرانباخ( تعيين آلفاي )مقدار  0.6باالي آلفاي  مقادير 

با عناصر کار سواالت تحقيق در پنج بخش آماده شده که نشان از اعتبار باالي سواالت دارد. يعني  بخشيدن بهاعتبار

 يکديگر همبستگي داشته و متناجسند. 

 شود. داده مي 1متغيرها در جدول  تماميميانگين، انحراف معيار، ضرايب اعتبار و مقادير همبستگي پيرسون  

 . نتایج میانگین، انحراف معیار تحلیل همبستگی1جدول 

 Ort. St. sp 1 2 2 4 1 6 

      1،0 1410 2،72 آموزش

     1،0 828 6221 4،27 رهبري

    1،0 876 827 6281 4،28 پيشرفت متوالي

   1،0 874 799 810 6919 2،96 مشتري داخلي

  1،0 762 741 781 720 6642 4،41 مشتري خارجي

 1،0 118 676 616 720 764 1109 4،19 وکارعملکرد کسب
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در سطح  بااهميت متغيرها مثبت بوده و داراي روابط آمارينظارت بر نتايج تحليل همبستگي حاکي از آنست که 

به  ( براي تحليل رگرسيون6و  1 ،4، 2، 2، 1هاي رگرسيون )مدل مدلهم در متغيرها و هم در عملکرد هستند.  0.01

وکار بر روي عملکرد کسبکيفيت جامع مديريت هاي هاي مربوط به فعاليتويژگياطمينان از اثرات اند تا کار رفته

متغيرهاي مستقل و عملکرد  کيفيت جامع هاي مديريت فعاليتمربوط به  معيارهايحاصل گردد که به ترتيب زير 

 باشندوکار متغير وابسته ميکسب

 وکار وجود دارد. : يک همبستگي معني دار و مثبت بين آموزش و عملکرد کسب1فرضيه 

 BP= β0 + β1 * TRAINING + e (BP=Business Performance, e=error term):  1مدل 

 1خالصه مدل  2جدول 

 متغير وابسته 

 وکارعملکرد کسب

 آموزش وکارعملکرد کسب متغيرهاي مستقل

 2،942 1،216 ثابت

 6،491 772 آموزش

F 42،187  

2R 184  

 

وکار( و متغير مستقل )آموزش( متغير وابسته )عملکرد کسب درصد بين18، يک همبستگي خطي در اين جدول

 خواهد بود. وکار با متغير آموزش قابل توضيح درصد از متغير عملکرد کسب18شود. اين بدان معناست که ديده مي

 Fهمچنين، اگر يک همبستگي خطي بين متغير وابسته و متغير مستقل وجود داشته باشد، امکان اجراي يک تست 

شده تا تغيير شرايط خطاي دادهنسبتي از تغيير رگرسيون توضيح ،Fمقدار براي همبستگي خطي وجود خواهد داشت. 

شود. اين بدان معناست که متغير مستقل )آموزش( يقابل توجه نشان داده م Fاينجا، مقدار باشد. ميغيرقابل توضيح 

اثر هر متغير مستقل، نگاهي به ضرايب . به منظور ارزيابي است وکار(بر متغير وابسته )عملکرد کسبتاثيربه طور خطي 

بوسيله  Pمقدار اهميت . در اين بخش از خروجي، مقدار بتا، خطاي استاندارد بتا و مي توان داشت نتيچه رگرسيوندر 

تواند با مقدار احتمال هر متغير مستقل به منظور تاثير بر متغير وابسته مي توان. شده استبتا براي هر متغير در معادله 

همه متغيرهاي  Pتوان مشاهده نمود که مقادير گيري خواهد بود. ميبتا قابل اندازهبوسيله  Pبتا و نگاه به مقادير 

قطعي و بگوييم همه متغيرهاي مستقل يک اثر ر مقايسه، اين امکان وجود دارد که هستند. به منظو معني دارمستقل 

ضرايب بتا در مدل مثبت هستند: و اين به ما نشان وکار به عنوان متغير وابسته دارند. مشخص بر روي عملکرد کسب

 وکار خواهد داشت.دهد که متغير آموزش تاثير مثبت بر عملکرد کسبمي

 وکار دارد.که يک همبستگي مهم و مثبت بين رهبري و عملکرد کسب اي: فرضيه2فرضيه

 BP= β0 + β1 * LEADERSHIP + e: 2مدل 

 2خالصه مدل  3جدول 

 متغير وابسته 

 وکارعملکرد کسب
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 آموزش وکارعملکرد کسب متغيرهاي مستقل

 2،822 1،401 ثابت

 671،1 627 رهبري
F 22،210  

2R 118  

 

وکار( و متغير مستقل )رهبري( وجود درصد بين متغير وابسته )عملکرد کسب12، يک همبستگي خطي 2در مدل 

متغيرهاي  Pتوان ديد که مقادير وکار با متغير رهبري قابل توضيح است. ميدرصد از متغير عملکرد کسب12دارد. 

 کسب وکار دارد.  متغير رهبري يک تاثير مثبت بر عملکردمرتبط با  F مستقل و مقدار

 قابل قبول خواهد بود.وکار وجود دارد ، : يک رابطه مثبت و مهم بين پيشرفت متوالي و عملکرد کسب2فرضيه 

 BP= β0 + β1 * CONTINUOUS IMPROVEMENT + e: 2مدل 

 3خالصه مدل  4جدول 

 متغير وابسته 

 وکارعملکرد کسب

 آموزش وکارعملکرد کسب متغيرهاي مستقل

 2.112 1.720 ثابت

 4.762 171  مداومپيشرفت 
F 22.682  
2R 421  

( پيشرفت متواليوکار( و متغير مستقل )درصد بين متغير وابسته )عملکرد کسب42 ، يک همبستگي خطي2در مدل 

 Pتوان ديد که مقادير قابل توضيح است. مي متواليپيشرفت  وکار با متغيردرصد از متغير عملکرد کسب42وجود دارد. 

 .است. ضرايب بتا در مدل مثبت است معني داراهميت مدل با  مرتبط Fمتغيرهاي مستقل و مقدار 

 وکار وجود دارد.: يک رابطه مثبت و مهم بين مشتري داخلي و عملکرد کسب4فرضيه 

 BP= β0 + β1 * INTERNAL CUSTOMER + e: 4مدل 

 4خالصه مدل .5جدول 

 متغير وابسته 

 وکارعملکرد کسب

 آموزش وکارعملکرد کسب متغيرهاي مستقل

 4.842 2.074 ثابت

 1.022 121 مشتري داخلي
F 21.224  
2R 417  
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وکار( و متغير مستقل )پيشرفت متوالي( درصد بين متغير وابسته )عملکرد کسب46، يک همبستگي خطي 4در مدل 

 Pتوان ديد که مقادير قابل توضيح است. ميمشتري داخلي وکار با متغير درصد از متغير عملکرد کسب46وجود دارد. 

واين بدان  است. ضرايب بتا در مدل مثبت است معني دارمرتبط با اهميت مدل  Fمتغيرهاي مستقل و مقدار همه 

 وکار دارد. متغير مشتري داخلي تاثير مثبت بر عملکرد کسبمعناست که 

 وکار وجود دارد.   : يک رابطه مثبت و مهم بين مشتري خارجي و عملکرد کسب1فرضيه   

 BP= β0 + β1 * FOREIGN CUSTOMER + e: 1مدل 

 5.خالصه مدل  6جدول 

 متغير وابسته 

 وکارعملکرد کسب

 آموزش وکارعملکرد کسب متغيرهاي مستقل

 2.912 2.281 ثابت

 2.214 429 خارجيمشتري 
F 10.980  
2R 268  

وکار( و متغير مستقل )پيشرفت متوالي( درصد بين متغير وابسته )عملکرد کسب27، يک همبستگي خطي 1در مدل 

 Pتوان ديد که مقادير قابل توضيح است. مي خارجيوکار با متغير مشتري درصد از متغير عملکرد کسب27وجود دارد. 

مرتبط با اهميت مدل داراي اهميت است. ضرايب بتا در مدل مثبت است واين بدان  Fهمه متغيرهاي مستقل و مقدار 

 وکار دارد. تاثير مثبت بر عملکرد کسب خارجيمعناست که متغير مشتري 

مشتري خارجي فرض شده رهبري، پيشرفت متوالي، مشتري داخلي، : يک رابطه مثبت و معني داربين آموزش،6فرضيه 

 وکار به طور نسبي قابل قبول خواهد بود.و اينکه عملکرد کسب

   :6مدل 

 

 

 رود. ها، تحليل رگرسيون چندگانه در اين مدل به کار ميبرخالف ساير مدل

 6.خالصه مدل  7جدول 

 متغير وابسته 

 وکارعملکرد کسب

 آموزش وکارعملکرد کسب متغيرهاي مستقل

 2.784 1.281 ثابت

 2.260 119 آموزش

 1.811 449 رهبري

 -961 -218 پيشرفت متوالي

 1.144 240 مشتري داخلي

 -1.144 -242 مشتري خارجي

BP= β0 + β1 * TRAINING + β2*LEADERSHIP+ β3*CONTINUOUS IMPROVEMENT+ β4*INTERNAL CUSTOMER 

+ β5*EXTERNAL CUSTOMER +e 
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F 9.182  
2R 648  

2R 181 يافته عديلت  

يک کاربرد بايد به عنوان يافته عديلت 2Rمعنادار است. اينجا  ٪1در سطح اهميت  فوقمدل نتايج حاکي از آنست که 

شود که بيش از يک در شرايطي در نظر گرفته مي شده تعديل  2R تحليل رگرسيون چندگانه در نظر گرفته شود.

است. با توجه به اين نتيجه،  ٪18يافته تقريبا عديل ت R2متغير مستقل در تحليل رگرسيون چندگانه وجود دارد. 

متغير  توضيح دهنده18% مشتري داخلي و مشتري خارجي( پيشرفت متوالي،)آموزش، رهبري،متغيرهاي مستقل 

تاکيد توان گفت افزايش در ، ميرگرسيونهاي حاصل از تحليل در رابطه با دادهوکار( خواهد بود. وابسته )عملکرد کسب

 وکار خواهد داشت. از ساير معيارها بر عملکرد کسب مثبت بيشتري اثرعملکردآموزش و رهبري  بر

 

 گيري. نتيجه 4

پاسخ به افزايش تقاضاهاي مشتري به همراه ارايه محصوالت فوري و با  با شدت گرفتن همزمان شرايط رقابتي،

برخورداري از هر دو نوع پذيري شده است. وکارها جهت ارتقاي رقابتترين عامل براي کسبکيفيت باال، تبديل به مهم

هاي داخلي همان کارکنان مشتريشود. سازمان مي کيفيتتقويت درک موجب  مشتري داخلي و خارجي در سازمان،

توليد محصوالت داراي کيفيت باال موجب سازمان گروه هدف خواهند بود. سازمان هستند ولي مشتريان خارجي 

موجب کاهش افت تقاضا خواهد رضايت و وفاداري باالي مشتري رضايت باالي مشتري و وفاداري آنهاست. در نتيجه، 

باشد. در تحليل تر ميگرانکاالها و خدمات به دليل فروش در سودآوري بود که پيامد آن افزايش توان شرکت 

پيشرفت متوالي،  رهبري، )آموزش، کيفيت جامعمديريت وکار کسبهاي که به منظور اثبات اثرات ويژگيرگرسيون 

بر متغير  جامع کيفيتهاي مديريت مشاهده شد که تمامي ويژگي، گرديدام مشتري داخلي و مشتري خارجي( انج

وکار از سوي کسب کيفيت جامعيک کاهش يا افزايش در مديريت باشند. اين امر مبين آنست که ميتاثبر گذار عملکرد 

شود که مشاهده مي همبستگي،زمان بررسي نتايج از منظر منجر به يک کاهش يا افزايش در عملکرد آنها خواهد بود. 

 ملکرد به نسبت ساير معيارهااز همبستگي باالتري در ع و معيارهاي آموزشي، کيفيت جامعرهبري در مديريت 

تحت رهبري  مستمرحمايت از پيشرفت  در زمينه کيفيت وکارکنان خود آموزش ها بايد از دريافت شرکتبرخوردارند. 

عملکرد بايد  مربوط بهوکار توان گفت که کسبمي ارتباط با نتايج مطالعاتي، درد. حاصل نماين ناطمينامديريت عالي 

يافته بوده و به تعديل وکارها صورتي که کسب چنانچهداشته باشد.  کيفيت جامعتاکيد بيشتري بر معيارهاي مديريت 

رو به کمال رشدي يابيم که نتايج مطلوب بوده و درمي تجربه نمايند،را  کيفيت جامعاي مفهوم مديريت گونه شايسته

 هند داشت. اخو

 منابع:
  انتشارات بيهق ،جلد اول ،مروري جامع بر حسابداري مديريت ،(1294جواد).معصومي، 1

سازماني، اولين  توسعه مديريت کيفيت جامع، مديريت استراتژيک منابع انساني و، (1292عباس بابايي ) جواد و . معصومي،2

 .1292مردادماه  29 علي آبادکتول، اقتصادوفرهنگ، دنياي نوين کسب وکار، حسابداري در کنفرانس ملي جايگاه مديريت و
3. Akal, Z., (0222). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi: Çok yönlü performans göstergeleri. 

Ankara: MPM Yayınları, No: 373. 

3. Bingöl, D., (0223). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları, 5. Baskı. 

5. Büyükmirza, K., (0222). Kobilerin finansman ve pazarlama sorunları. Nevşehir: Kosgeb Yayınları. 2. 

Orta Anadolu Kongresi. 



 95-19، ص 1931 سفندا، 1، جلد  8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 
 

95 
 

6. Chiu, R.,(2111). Employee involvement in total quality management programme: Problems in Chinese 

firms in Hong Kong. Managerial Auditing Journal, 23 (2/0), 8–2. 

7. Dinçer, Ö. & Fidan, Y.,(2116). İşletme yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları, 2. Baskı. 

8. Efil, İ. (0222). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. Bursa: Dora Yayınları, 22. Baskı. 

1. Kald, M. & Nilsson, F.,(0222). Performance measurement at Nordic companies. European 

Management Journal, 28 (2), 223-207. 

22. Kenger, E., (0222). Denetçi yardımcıları eğitim notu. http://www.ydk.gov.tr/egitimnotlari 

/denetim.htm. (2232330222). 

 
 

 

The effects of total quality management on the business 

performance: An application in the province of Khorasan 
 

Abstract: 
The quality and the satisfaction of the employees for increasing productivity, their motivation and 

rewarding, the use of performance evaluation and performance measurement techniques, elimination of 

errors and mistakes in the organization, concentrating on team work, benefitting from the experience of 

successful organizations, making the strategic planning and such like targets underline at the sense of 

Total Quality Management (TQM). With this study, the correlation of TQM components with the 

organization performance have been examined individually in order to understand the effects of the 

executives, employee, customers and processes on the business performance at the TQM. The correlation 

of TQM with the business performance was analysed by means of data based on conducting a 

questionnaire. According to regression analysis results which was carried out to present the performance 

features of organizations concerning TQM criteria (education, leadership, continuous improvement, 

internal customer and external customer), it was observed that the criteria related with leadership and 

education have a stronger correlation with the performance. Accordingly organizations should give the 

necessary education and training about the quality to their employees and support the improvement under 

the leadership of the top management. 

 

Keywords: Total quality management, business performance, productivity. 
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