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شبینی نوآوری سازمانی در دانشگاهها از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع
پی 

ریحانه خراسانی ،1حمید شفیع زاده

چ يك ده

2

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نوآوری سازمانی در دانشگاههای شهر سمنان از طری ارقتسا ق ر تیفیک تیریدم      
جامع است .پژوهش از نظررر نح یروآدرگ هو    دادهها ا ،تو صصص یفی ازن عو

گی و مبتن ننی ب تخاس تالداعم ر ا ررر رررری
همبستگ گ

میباشد .جامعه آماری  0 55نفر که شامل کلیه کارکنان دانشگاه دولتی سمنان ،دانشگاه پیام نور و دانش دوب دازآ هاگ   
و با استفاده از جدول مورگان تعداد  233نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .بهمنظور سنجش متغیرهای م رد هدافتسا درو   
شنامه ک تیریدم  ی کمه و راموک(عماج تیف ار ،نا             ) 2011و ن آو و و یناپوچ( ینامزاس یر     
پ سرپ ود زا شهوژ شششش 
همکاران )2 01 2/19 13 ،استفاده گردید که پس از محاسبه روایی و پای ییایی ،پرسش  نیب رد همان ن نوم هه هههههه شهوژپ یا   
توزیع و جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها ا ب رن زا هدافتسا ا ممم ممممافزاره رامآ یا یی ییی  Spss 23و  Lisrel 8/5انج ما
گرفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدیریت کیفیت جامع قابلی نیب شیپ ت ی ر ینامزاس یروآون  ا اد  رد اب و

   

نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنیدار دارد .از بین ابعاد مدیریت کیفیت ج  ،عما بع انکراک شزومآ د ن     با 0/ 98
دارای بیشترین بار عاملی و بعد تمرکز بر مشتری با  0/ 80دارای کمترین بار عاملی میباشند.
کلید واژهها :مدیریت کیفیت جامع ،نوآوری سازمانی ،دانشگاه.
دریافت مقاله69 13 /2/5 :

پذیرش مقاله69 13 /6/ 27 :

 - 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار r_khorasani@staff.semnan.ac.ir
 - 2گروه مدیریت آموزشی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران (نویسنده مسئول)

shafizadeh11@gmail.com
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مقدمه
در سازمانها ،مدیران ،موفقیت سازمانی را از طریق برآوردن نیازهای مشتری و بقای سازمانی به

دست میآورند که فلسفه اصلی مدیریت کیفیت جامع ( )1TQMاست .مدیریت کیفی ،عماج ت   

راه و روش آن بهبود کیفیت در سازمانهایی که هدف آنها بهبود عملک فیک ظاحل زا در ی و ت
نوآوری است (زهیر و همک نارا  .)2 01 2 ،،س امزا نننه یا ی زا هک      TQMاس م هدافت یی یییکنن جیاتن ،د   
بسیاری مانند خدماتی با کیفیت باالتر ،رضایت اربابرجوع ،ک نیزه شها هههههه تیعضو دوبهب ،ا    
مالی ،کیفیت و همچنین رضایتمندی کارکن م تسد هب ار نا

یییی یییییآورن رگا .د     TQMب تیقفوم ا   

پیادهسازی شود یک فرصت رقابتی محسوب میشود امروزه کیفی هب لیدبت تامدخ یالاب ت

   

یکی از بزرگترین ابزارهای سازمانی برای جلب رضایت اربابرجوع و به ار دوس نآ لابند  هب    
دنبال دارد (قدیری و همکاران .) 2013 ،در محیط کسبببوک  یتباقر تیزم یانبم ،هزورما را از      
کیفیت به نوآوری تغییر یافته است ،نوآوری برای سازمانها امکا ان انطب قا

  

ییغت اب عیرس ر  تا را

فراهم میکند و در عرضه خدمات جدید به سازمانها کمک میکند تا با ای  دوخ زا شور ن در   
مقابل محیط ناپایدار و متش امزاس ،دننک تظفاحم جن نننن نننننه زا هک یددعتم یا فتسا یروآون اده      
ییابد ،اما این به سین ینعم نآ  تتت تتتت که اب تکرش کی 
میکنند ،سود و خدمات آنها افزایش م 

   

لقب  تیفیک لو ت دیلو    
نوآوری میتواند موفق باشد ،درحالیکه خدمات آن با اس باق یاهدرادنات لل لل
نگردد ،به دلیل اینکه مدیریت کیفیت جامع یک راه مناسب برای بهبود کیفی و تسا ت

دنیآرف    

نوآوری را تسهیل میکند (زهیر و همکاران.)2 01 2 ،
مديريت يك فيت جامع به عنوان نگرشي مديريتي در بسياري از سازمانها به كار گرفته شده است
شهای اقتصادي همراه داشته است .پذيرش اين مفهوممم در
و مزاياي بسیاری ر ا بخصوص در بخ 

دانشگاه منجر به توسعه و نشر مفاهيم مرتبط با يك فيتتت شدههه اس سرگال .ت نن ننن 2و کایناککک 3بی نا

یکنند که شیوههای مدیریت کیفیت به بهبود عملکرد عملیاتی و مالی کمک میکن هزاجا و د   
م 
یدهد سازمان به مزیت رقابتی دست یابد (زنجیرچی و حاجی مرادی .)19 13 ،مدیریت کیفیت
م 
جامع ،رویکردی برای بهبود اثربخشی و عملکرد سازمانی است و ضرورتًاًا راهی برای برنامهریزی

1

Total Quality Management
Lagrosen
3
Kaynak
2
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و فهم هر یک از فعالیتهای سازمانی میباشد ،بستگی به تکتک اف ره رد دار    ی ییک از س حوط
ته و ا وانف رد عیرس تارییغت ری         
س راد نامزا دد د(والمحم دد دی و روش ض ن مممم میر .)29 13 ،پیش فر تت 
ا الط عات و ارتباطات ،ب ج تاراظتنا حطس نتفر الا ا شیازفا ،نایرتشم دیدج یاهاضاقت ،هعم

       

خدمات الکترونیکی ،راهاندازی سیستمهای اتوماسیون اداری ،افزایش رقابت بین ارائه دهن ناگد
خدمات و  ...همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات
جدید گردیده است .نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد زیرا بش ی لابند هب هراومه ر ا نتف      
راههای جدیدی برای انجام کارهای خود بوده است (آقا داوود و همک ارا ننن .) 1389 ،بس زا یرای
محققان بیان کردهاند که مدیریت کیفیت ج ارتسا یعون عما ت ک تسا یژ ه رداق  به زا هدافتسا          
ابزارها برای بهبود یادگیری و افزایش مزیت رقابتی سازمانها میییباش یغت ،د ی و رازاب عیرس تار   
شهای مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمانها را بر آن
کاهش طول عمر محصوالت از چال 
یهای تکنولوژی استفاده کنند(کزازی و شول.) 2013 ،
داشته تا از نوآور 
در آموزش ،نوآوری عبارت است از کوششه یا ی  یارب هک  ایجا ماظن رد رییغت د و یشزومآ      
بهطور آگاهانه و هدفدار در جهت بهبود بخشیدن به  ماظن  م جو و هب ،د لمع م یییییی یییییییآی داجیا .د   
یت و نیر
تغییره د دیفم یا رررر ر جامع ههه هد شزومآ یا ن شیر ،شزومآدوخ و هد هههههههه ههها 

نیرترادیاپ     

نوآوریها هستند و دامنه نوآوریها در سازمانه دحاو و ا ه اریز ،تسا دودحمان یشزومآ یا      
ته اگشناد یا هه هههها
نیازها و ضرورتها دائم ًاًا م رییغت لاح رد  یییی یییییباش .دن ازآنجاکههه اس یلاعف سا تت تت
یتوان به تغییرات اساسی اندیشید
یباشد ،لذا م 
آمادهسازی دانشجویان برای جامعه در حال تغییر م 
که متضمن یادگیری زندگی در حال تغییر باش مه شزومآ هجیتن رد ،د

رییغت لاح رد دیاب و      

نوآوری باشد (فاضلی و رحیمیان .)29 13 ،نوآوری ب امزاس یار نن نننه ینوگانوگ یتباقر یایازم ا     
همچون کاهش هزینهها ،متمایزسازی از طریق خدمات جدید ،توسعه خدمات و بهبود کیفیت را
یتوان به راحتی از رشد و توس هع
فراهم میآورد .اگر در سازمان نوآوری وجود نداشته باشد ،نم 
و رقابتپذیری صحبت کرد (یسیل و همکاران.) 2013 ،
در فضای سازمانی امروز مفهوم نوآوری توجه شمار زیادی از پژوهشگران را به خود جلب کرده

است .بهطوری که وانگ 1و احمد 2عنوان میکنند جهت جذابیت این متغی وجتسج ،ینامزاس ر    

Wang
Ahmed

1
2
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در ارتباط با مظاهر و ابعاد این مؤلفه سازمانی به موضوعی جذاب در محافل پژوهشی تبدیل شد.
در این راستا مطالعات و ت شال ه ک تسا هداد ناشن یشهوژپ یا ه زاس ،ینامزاس یروآون  ههههه ه هه هههههههههای
چندبعدی است از اینرو مطالعات پژوهشگران حاکی از چند بعدی بودن نوآوری سازمانی دارد
(سلیمی و عبد شریفی)49 13 ،؛ اما این سازه سازمانی مثل سایر سازههای سازمانی دارای پیشینهای

است .به گفته دی جونگ 1این مفهوم اولین بار توسط شومپیتر 2در سال  34 91مطرح شد که وی
نوآوری را به عنوان فرایند ایجاد نام تجاری جدید ،محصوالت ،خدمات و فرایندها و تأثیر آن بر
توسعه اقتصادی مطرح کرد .از آن به بعد پژوهشگران مختلفی به بررسی برداشتهای متفاوت از
این مفهوم و اهمیت آن در بقای طوالنی مدت سازمانها پرداختهاند و نوآوری را به عنوان عامل

ت 3در
بسیار مهم امزاس رد ی نن نننه ناراکمه و ناخ( دنتفرگ رظن رد ا  .) 2009 ،،،،،، ،،،،،یوس یکاچتیناواها ت ت
یه راهم ،عبانم ،ا تتتتتتته تسیس و ا مم مممه یا
تعریفی ،نوآوری را تغییر از طریق به کارگیری تکنول ژو ی ی

مدیریتی جدید برمیشمارند .برخی نیز مانند اوجاسالو 2008 ،4؛ جیمنز 5و همکاران 2010 ،؛ یوآن

6

و همکاران 2010 ،؛ اسکرالواج 7و همکاران 2010 ،؛ هانگ 8و همکاران 2010 ،نوآوری را شامل
یدانند (سلیمی و عبد شریفی .)49 13 ،برخی از تحقیقه هب ا   
نوآوری تولیدی ،فرایندی و اداری م 
ماهیت پیچیده نوآوری س  دندقتعم و دنراد هراشا ینامزا ن ع رد ینامزاس یروآو ی هک لاح ن
پدیدهای پیچیده است اما استفاده و بهرههگی یلباق نآ زا یر تت تتته مزاس هوقلاب یا ا ار ین

    

   

هب ظه رو      

یرساند (سلطانی و همکاران.) 2011 ،
م 
نوآوری را به عنوان اتخاذ یک ایده یا رفتار مربوط به یک محصول ،خدمت ،دستگاه ،سیاست و
برنامهها که جدید است و مورد پذیرش س ارق نامزا ر م تسا هتفرگ  ییییی ییییییدانن آون .د و دیاب ار یر    
فرآیندی ش ط لما ر بسک ،ون هدیا ح شناد

،فلتخم قرط زا مزال

ای شناد و هدیا لیدبت

برج و عو
تکنول هب نآ هئارا و دیدج تمدخ ای لوصحم هب یژو ار اب ببببببب ب بببببب ب ببب ب

     

   

طسوت نآ شریذپ       

برجوع دانست (یاورزاده و همکاران.) 2015 ،
اربا 
1
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3
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2
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در حال حاضر به دليل رشد سريع محصوالت و رقابتي شدن ب ومع رازا مم مممًاًا ن و تالوصحم هب زاي
خدمات ،رشد چشمگيري پيدا كرده است .افزايش جمع هزاين ندش عونتم و تي ا ين  ززززز زززززز از جمله
عواملي است كه سازمانها را به دستيابي به محصول و كاالي جديد ترغيب میکنددد .از آن ج ييا
كه سازمانها به دنبال بقاي خود در جامعه رقابتي امروزي هستند ،همواره بايد براي تداوم خ ،دو
به دنبال توسعه و موفقيت در توليد محصوالت جديد همگام با تكنول ژو ييي باش اتسار نيا رد .دن    
بررسي عواملي كه روي موفقيت و توسعههه محص  راذگريثات ديدج لو ا رظن هب يرورض ،تس        
میرسد(زارع زاده و همکاران.)49 13 ،
در واقع نوآوری یک عنصر حیاتی برای رشد درازمدت سازمانها و عملکرد مؤثر آنها خواهد
بود (اسماعیل و همکاران .) 2010
فرایندهای نوآوری مختل جورخ ،ف یی یییه د لابند هب ار یتوافتم یا ا جیاتن نیا زا یضعب .در رد     

  

محصوالت یا غیر در آنها یا در خدمات و یا در روش انجام امور توسط سازمانها میباشد .اگر
سازمانی به دنبال بقا در ای یغتم طیحم ن ر پ و  و عاونا رد تسا مزال ،دشاب ای یروآون فلتخم

       

سرمایهگذاری نماید ،چرا که انواع مختلف نوآوری به روشهای متفاوتی سازمان را تحت ت ثأ یر
قرار داده و نتایج مختلفی را به دنب دراد لا  ..در برخ هب طوبرم تاعلاطم زا ی عاونا رب یروآون       
نوآوری مانند تولیدی ،محص دا ،دنیارف و لو ا و یر

 زکرمت ینف ک در هه ه هه ههههههان  د ((رض یلیارگ و یناو   

نژاد.)09 13 ،
در پژوهش حاضر از ابعاد نوآوری چوپانی و همکاران ( )2 01 2استفاده شده است که دارای سه
یباشد و در شکل 01بیان شده است
ابعاد نوآوری خدماتی ،نوآوری فرایندی ،نوآوری اداری م 
و به تفصیل شرح داده میشود.

شکل .10مؤلفههای نوآوری سازمانی (چوپانی و همکاران)2 01 2 ،
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نوآوری تولیدی و خدماتی :جیمنز 1و دنیل 2نوآوری تولیدی را اینگونه تعریف

م ممیکننددد

که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اش دراد هرا ( ..جیمن لیند و ز ) 2011 ،،، ،،
نوآوری تولیدی فراهمکنندهی ابزاری برای تولید است که به عسوت  ه و  را ا و دیدج تامدخ ۀئ    
بهبود یافته اشاره دارد .شاخصهای کلیدی سنجش این ابعاد عبارتند از:
 .1پیشتاز بودن در ارائه خدمات جدید،
 .2ت شال

مها در سازمان،
برای توسعۀ خدمات جدید در قالب آموزش افراد و تی 

 .3توسعۀ کاال و خدمات برای گروههای جدیدی از مشتریان (میرکمالی و چوپانی.)09 13 ،
نوآوری محصول و فرآیندی :نوآوری محصول معرفی محصوالت جدید اس راد هک ت ای   
ویژگی یا اهداف ک اب هک تسا یدربرا صحم ووووو ووووووالت موج زاب رد دو ا تم ر م یروآون .تسا زیا      
محصول عمدتًاًا توسط واحدهای تحقی عسوت و ق ه م لکش 

یییی یییییگی هدحاو نیا رما نیا رد و در ا      

پررنگتر از سایر بخشهای سازمان فعالیت میییکنن  د ((ک راکمه و گربلرا ان  .) 2014 ،،، ،،ن یروآو
یشود؛
فرایندی که شامل اتخاذ روشهای جدید یا بهبود یافتهی تولید ،توزیع یا تحویل خدمت م 
یکند و دربرگیرندهی
و ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفهجویی هزینهها فراهم م 
اتخاذ روشهای جدید یا بهبود یافتهی تولید ،توزی  ای ع ارا سا تمدخ هئ ت عقاو رد  .روظنم زا        
نوآوری فرآیندی این است که تا چه میزان سازمان ،فناوریه دج یا یی ییید را به م راک  ییی ییییگی و در
یگذارد (جیمنز و دنیل.) 2011 ،
روشهای جدید انجام کار را به بوتهی آزمایش م 
نوآوری اداری و فنی:
یکه آون  و یر   
نوآوری فنی در ارتباط با محصوالت ،فرایندها یا خدمات جدید میباشد ،درح لا ی ی
تهای جذب ،اختصاص منابع ،س راتخا
اداری به تغییرات در ساختار اجتماعی سازمان مانند سیاس 
شها اشاره دارد (رولی و همکاران .) 2011 ،نوآوری اداری به یور  هههههه ،ا
وظایف ،اختیارات و پادا 
یپردازد (جیمنز و دنیل) 2011 ،؛ و شامل تغییرهایی است
سیاستها و شکلهای سازمانی جدید م 
که سیاستها ،تخصیص منابع و دیگر عاملهای مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت ت ثأ یر
قرار میدهد .در واقع منظور از نوآوری اداری ای ات هک تسا ن چه مزاس ناریدم نازیم  ان زا         
سیستمهای نوین مدیریتی و  ...در اداره کردن واحدهایشان استفاده میکنند (م یورسخ و یدار   
Jimenez
Daniel
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ی در س امزا نننها ا بههه سههه روص تتت مختلففف
دانش .)39 13 ،در پژوهش حاضر بهطور کلی ن روآو ی ی
ی اداری .منظوررر از ن روآو ی ی
ی
ی فرایندییی و ن روآو ی ی
یشود :نوآوری خدمات ،ن روآو ی ی
طبقهبندی م 
یکند و ت شال
خدمات این است که سازمان تا چه حد خدمات جدید و بهبودیافته عرضه م 

برای

مها در سازمان .نوآوری فرایندی ابزاری است
توسعه خدمات جدید در قالب آموزش افراد و تی 
برای ایجاد تغییرات در ارائۀ خدمات و به کارگیری ایننن خ امد تتت .درواقععع منظوررر از ن روآو ی ی
ی
یهای جدید را بههه کاررر میییگیرددد و روشهاییی
فرایندی این است که تا چه میزان سازمان فناور 
یگذارد.
جدید را به بوتهی آزمایش م 
مدیریت کیفیت جامع:
مترین جنبههای عملکرد مدیریت است .مدیریت
پیدایش مدیریت کیفیت جامع یکی از مه 
کیفیت جامع بر این فرض استوار است که مردم ت شال

یکنند و سعی میکند در انجام کار
م 

بیشترین کوشش را از خود نشان دهند .اصول مدیریت کیفیت جامع ابتدا در سال  1950توسط
یرود که اصول مدیریت کیفیت
ادوارد دمینگ در کشور ژاپن پایهریزی شده و گاهی گمان م 

جامع که به وسیله دمینگ 1پیشنهاد شده فقط در سازمانهای بزرگ و انتفاعی کاربرد دارد .ولی
واقعیت این است که مدیریت کیفیت جامع در هر سازمانی از قبیل دانشگاهها ،سازمانهای
آموزشی ،سازمانهای خدماتی و غیره کاربرد دارد (عالقه بند .)19 13 ،تعریف کیفیت در
سترین موجود روی زمین یعنی انسان سروکار دارد.
آموزش چالش مهمی است چون با حسا 
بهطور کل عواملی مانند گسترش و آگاهی نسبت به مدیریت کیفیت جامع ،اهداف و رسالت
روشن ،برنامه تغییر مدیریت سنتی به مدیریت کیفیت و تمرکز فکری سازگار و انسان گرایانه
باعث شروع مدیریت کیفیت جامع در آموزش شدهاند (ابزری و یزدخواستی .)09 13 ،در
سازمانها ،مدیران ،موفقیت سازمانی را از طریق برآوردن نیازهای مشتری و بقای سازمانی به
دست میآورند که فلسفه اصلی مدیریت کیفیت جامع است .مدیریت کیفیت جامع ،راه و روش
آن بهبود کیفیت در سازمانهایی که هدف آنها بهبود عملکرد از لحاظ کیفیت و نوآوری است
(زهیر و همکاران .)2 01 2 ،مدیریت کیفیت جامع یک ساختار چند بعدی و شامل عوامل
متعددی است ،پژوهشگران مختلف ،مؤلفههای مختلف  TQMرا برای بررسی تأثیر آن بر

Deming

1
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عملکرد سازمان در نظر گرفتهاند .در پژوهش حاضر برای سنجش مدیریت کیفیت جامع از

مؤلفههای کومار 1و همکارانش (  ) 2011استفاده شده است .براي مديريت يك فيت جامع ،ابعاد
مختلفي در نظر گرفته شده است و هر كي

با توجه به نوع سازمان ،شرايط سازمان ،محيط،

برجوع و میزان زمان الزم برای برنامهریزی و اجرای آن قابلیت استقرار و به
مشتريان یا اربا 
كارگيري دارند .ابعاد استفاده شده در پژوهش حاضر بر اساس پژوهش کومار و همکاران است
یشود.
و در شکل بیان شده است که به تفصیل ارائه م 

شکل  .2مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع (کومار و همکاران) 2011 ،

هیوساین 2و همک  نارا ((  ) 2016در پژوهش ششی که ررب هب  سس س سسسسی تأ ثثث یر ش کب هههها ای س امزا ننی ب ر ر وووی
تها ای
رقابتپذیری از طریق یادگیری سازمانی ،نوآوری کارکن رف و نا ااینددد ن وآو ررری در ش کر ت ت
فعال در هند پرداختند و بر نقش شبکههای سازمانی در افزایش نوآوری ی ییک ش تباقر و تکر   
آن تأکید شد که این امر تحت تأثیر دانش موجود در شرکت هم میباشد و به این نتایج رسیدند
که :شبکههای سازمانی از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری میتواند منجر به رقاب و ؛ددرگ ت
همچنین نشان داد فرایند نوآوری نه تنها نقش واسطه ارتباط شبکه -رقابت سازمانی میباشد بلکه
نوآوری کارکنان هم بر روی این ارتباط تأثیرگذار است و از طرفی بر اهمیت فرایند یادگیری و
نوآوری سازمانی تأکید و آنها را به عنوان متغیرهای واسطه ب ببین ش کب هههها ای س امزا ننی و رقابت

ک و بهرهههوری در
معرفی میکند .تیسکا 3و همکاران (  ،) 2015در تحقیقی به نام تشخیص ،ریسک ک
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پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای کوچک و متوسط ( )1SMEsبا ه رب فد ر یس   
مسائل خاص مربوط به خطرات موجود در شرکتهای کوچک و متوس هتخادرپ ینامور رد ط    
که با توجه به کاهش در کیفیت فرآیندهای تولید و ساخت به این نتیجه رسید که اجرای TQM

برای کاهش یا حتی از بین بردن این خطرات الزم و ضروری است ،نتایج تحقی نیا زا یکاح ق    
است که :در شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل اینکه س داس ینامزاس راتخا ه تسا هدش  و    
کارکنان در امور شرکت کرده و وظایف چندگانه دارند ،اجرای  TQMسادهتر است و با اجرای
آن بهرهوری اقتصادی سازمان اف دمحملاو .تسا هتفای شیاز یییی ییییی 2و روش ض ن مم مممیر ،) 2015 ( 3در
پژوهشی با عنوان بهب دم و ینامزاس گنهرف نیب طباور لمعلاروتسد دو ی عماج تیفیک تیر    
تهای داروسازی به این نتایج رسید که :فرهن و ینامزاس گ
( )TQMبر عملکرد شرک 
کیفیت جامع رابطه مس د ینامزاس درکلمع اب تبثم و میقت ا در

     

تیریدم    

ی و م تیرید
گ س نامزا ی ی
نهرف و گگگگگگ گگگگگگ

کیفیت جامع تأثیر غیرمستقیم و مثبت دارند .در این پژوهش  TQMدارای شش ابع ریدم ،دا یت   
عالی ،برنامهریزی استراتژیک ،توجه به مشتری ،اندازهگیری و تجزیه و تحلیل و دانش ،تمرکز بر
نیروی انسانی ،تمرکز بر عملیات میباشد که بعد مدیریت عالی بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد
شرکت دارد.
احمدپور و سودبخش (  ،)49 13در پژوهشی با عن بهب و عماج تیفیک تیریدم درکیور ناو ود       
تهای بیمه و سرمایهگذاری به این نتایج رسید که :میان هر یک
کها و شرک 
عملکرد مالی در بان 
از ابعاد هفتگانه م تکراشم ،رمتسم دوبهب ،یربهر :لماش( عماج تیفیک تیرید و یلخاد

      

خارجی ،تمرکز بر مشتری ،مدیریت فرآیند ،دستاورد کارمندان و ی لام درکلمع و )یریگدا ییی یییی و
که و ا کرش تتتت ته و همیب یا   
در نتیجه ک تیریدم نایم  ،یفیت ناب یلام درکلمع و عماج کککککککککککککککک ککک
سرمایهگذاری ،رابطه معن جو یتبثم و رادا و راد د د مدقم یزیزع  )39 13 ( ،،،،،، ،،،،، .در تحقیق ان هب ی ممم مممم
بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاههه کههه
نتایج پژوهش مورد نظر بر این مبنا بود که :بین مدیریت کیفی و عماج ت

هطبار شناد تیریدم      

معنادار وجود دارد .همچنین مشخص شد که بین همه ابع ریدم دا ی ک تیریدم و شناد ت ی تیف      
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جامع در س  رادانعم هطبار یسررب دروم نامزا ووووو ووووووج دراد دو  ..پرهیزگاررر و همک  نارا ((  ،)29 13در
تحقیقی به نام شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز در صنعت
نشر کشور پرداخت که نتایج این تحقیق نشان داد که :عوامل متعددی و مختلفی در ایجاد فضای
نوآوری نقش دارند که به ترتیب بیشترین اثر و نقش مربوط به متغیر شایستگیهای محوری منابع
انسانی و کمترین اثر مربوط به متغیر دستیابی به بازارها میباشد.

در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و نوآوری دانیل 1و همکاران دو مبحث رقابتی را شناسایی و
طرح نمودند .در نخستین بحث پیشنهاد میشود که مدیریت کیفیت جامع با نوآوری رابطه مثبت
دارد .چرا که مدیریت کیفیت جامع ،فرهنگ و سیستمی را به وجو  دد ددد میییآورد که کی نآ رد    
یدارد که اجرای
محیط بالقوه جهت بروز نوآوری در سازمانها فراهم میآید .مبحث دوم بیان م 
اصول و عملیات مدیریت کیفیت جامع میتواند م آون زا عنا و امزاس ندوب ر نننن نننننه ش ا دد ددد .در می نا
چندین اصول کلیدی مدیریت کیفیت جامع ،تمرکز ب اب طابترا رد ،یرتشم ر رثا یفنم آن رب 

      

نوآوری توجهی ویژه را به خود جلب کرده است .اصل تمرکز بر مشتری میتواند س امزا نننه ار ا
در دام بازارهای تسخیری اندازد و آنها را بر ارضای نیازهای مش تم دوجوم نایرت م دنک زکر      و
یکند .در نتیجه این
بوکار خود را فقط از منظر مشتریان موجود بررسی م 
بنابراین ،تجارت و کس 
لهای موجود در بازارهایشان شکس دنهاوخ ت    خ  درو ( (دانی و ل
سازمانها با نادیده گرفتن پتانسی 

گ،) 1997 ( 4
ن 2و همک  نارا ((  ،)6 199وینددد 3و ماهاژنگ گ
همکاران .) 2006 ،صاحبنظرانی مانند لین ن

اسالتر 5و نارور ،) 1998 ( 6روابط مثبت بین م ن و عماج تیفیک تیرید و م در ار یروآ ییییی ییییییکنند..

فارسیجانی 7و نیستانی ) 2010 ( 8به اای یین نتیجههه رس سسیدند ،مدددیریت کیفی ییت ج راد عما اای ق ترد

پیشبینی عملکردهای نوآوری سازمانی را ندارد .و محققانی چون کانجی ،6 199 9مک آدام 10و
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همک را ا  ن (( ( ،) 199 8پراجگ وو وو 1و سوها لل لل ، ،) 2006 ( 2زهی رر ر 3و همک را ا  ن (( ( ،)2 01 2هنرپو رر رر 4و
شهای خود به ای جیاتن ن   
همکاران( ،)2 01 2جافره ،) 2013 ( 5سیلوا 6و همکاران (  ) 2014در پژوه 

دست یافتند که مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.
شگر ،مدل مفهومی نش دش هداد نا ه   
با توجه به تعاریف بیان شده و ذکر تحقیقات گذشته ،پژوه 
در شکل را بهمنظور بررسی رابطه استقرار مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی ارائه کرد.
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ

ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻤﻲ

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ

ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺟﺎﻣﻊ ( )TQM

ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻱ

فرضیات تحقیق

ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق

 .1مدیریت کیفیت جامع توانایی پیش بینی نوآوری سازمانی را دارند.
 .2استقرار مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی ارتباط مستقیم ،مثبت و معناداری دارد.
 .3میزان نوآوری سازمان در بین کارکنان دانشگاهه رهش یا    س  نانم ((دولتی ، ،آزاد ،پی )رون ما   
تفاوت دارد.
1
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 .4میزان مدیریت کیفیت جامع در بین کارکنان دانشگاهه رهش یا    س  نانم ((دولتی ، ،آزاد ،پی ما
نور) تفاوت دارد.
روش تحقیق
از آنجایی که هدف پژوهش پیش بینی نوآوری سازمانی از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع
میباشد ،پس پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ا الط عات توصیفی از نوع
همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .جامعه آم وژپ نیا یرا هش    
شامل کلیهی کارکنان دانشگاه دولتی سمنان ،دانش  رون مایپ هاگ و دحاو یمالسا دازآ هاگشناد 
سمنان (  0 55نفر) بودند .نمونه مورد مطالعه ب ناگروم لودج ساسا ر     

     

 233نف یعت ر ی هک دش ن

   

پرسشنامه بین  250نفر به صورت تصادفی طبقهای بر اساس دو گروه جنسیت (زن و مرد) و سابقه
خ ورگ رد تمد ه هه ههیا   

 1- 10س ؛لا     11 - 20س ؛لا     21 - 30س .دش عیزوت لا

دادعت نیا زا            042

پرسشنامه بازگشت داده شد .از این میان  233پرسشنامه که بهطور کامل به  هیوگ  ه پ ا ا هداد خس     
بودند ،انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل آما اری ق لماش شهوژپ رازبا .تفرگ رار  ،،،،،، ،،،،،پرسش همان
مدیریت کیفیت جامع :این پرسشنامه بهمنظور سنجش مدیریت کیفیت جامع توسط کومار و
همکارانش (  ) 2011ساخته شده اس لماش سایقم نیا .ت     

 33گویه رب لمتشم و       7زیرمقی سا

ی ،آموزززش کارکن تاطابترا ،نا
(تمرکز بر مشتری ،بهبود مستمر ،کار تیمی ،تعهد مدیریت ع لا ی ی
مؤثر و سنجش و بازخورد) میباشد .ا يزگ جنپ سايقم تروص هب همانشسرپ ني ن هههههه هههههههههاي لیکر تتت
درجهبندی شده است .میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاس ب هک دش هب ه بیترت      
تمرکز بر مشتری (  ،)0/ 84بهبود مستمر (  ،)0/ 84کار تیمی (  ،)0/ 90تعهد مدددیریت ع  یلا (( ،)0/ 91
آم انکراک شزو ن ننن ن (  ،)0/ 92ارتبا  تاط

مم م مم ؤثر (  )0/ 91و س و شجن

روخزاب دددد د (  )0/ 91م مم یباش دد د.

پرسشنامه نوآوری سازمانی :این پرسشنامه توسط چوپانی و همکاران ( )19 13 /2 01 2بهمنظور
سنجش نوآوری سازمانی تهیه شده است و شامل  17گویه مقیاس لیکرت پنج گزینهای میباشد.
این پرسشنامه مشتمل بر  3زیر مقی آون( سا و ف یروآون ،یتامدخ یر ر ادا یروآون ،یدنیا ری)       
میباشد.اعتبار این مقیاس توسط پژوهشگر به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ن یتامدخ یروآو   
( ،)0/87نوآوری فرایندی (  ،)0/ 79نوآوری اداری (  )0/ 83محاسبه شده است.
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یافتهها
برای تعیین میانگین متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی از آمار توصیفی میانگین
نه یا
و انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد (جدول ) .می یگنا ن ن
مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی به ترتیب برابر با  3/ 172 ،3/ 130اس  ت کک کککه از می نیگنا
فرضی ( )3جدول بزرگتر است لذا متغیره ریدم یا ی فیک ت ی زا ینامزاس یروآون و عماج ت       
وضعیت متوسطی برخوردار هستند.بین مدیریت کیفیت جامع ب آون ا و یر    س امزا ننی (  p> 0/ 01و
یگ در د  اب و  .ا لامتح    
 )r= 0/ 382رابطه معنادار وجود دارد؛ بنابراین فرضیه صفر رد م 

 99در دص

میتوان گفت که بین مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .1ماتریس همبستگی بین مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی
نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

مدیریت کیفیت جامع

م تیفیک تیرید       

3/ 130

0/ 805

1

نوآوری سازمانی

3/ 172

0/ 679

**

جامع

0/ 382

نوآوری سازمانی

1

تآمده حاکی از آن است که بر
نتایج حاصل از معادالت ساختاری یا تحلیل مسیر :نتایج بهدس 

تآمده ،مدیریت کیفیت جامع اثر ساختاری معناداری ( P ≤ 0/01و
اساس مقدار (  )t=5/ 67بهدس 

 )β =0/93بر نوآوری سازمانی دارد و جامعهپذیری سازمانی  % 15از واریانس نوآوری سازمانی
را تبیین میکند .بررسی شاخصهای برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش
تآمده فرضیه اول و دوم پژوهش تأیید میشود
مطلوبی با دادهها دارد  .بر اساس یافتههای بهدس 
و در مدیریت کیفیت جامع ،بعد آموزش کارکنان با  0/ 98دارای بیشترین بار عاملی و بعد
تمرکز بر مشتری با  0/ 80دارای کمترین بار عاملی میباشند.
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شکل  .4مدل نهایی اثر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی

شکل  .5مدل نهایی اثر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی

جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل نهایی اثر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی
شاخص

X2

Df
X2/df
RMSEA
GFI
AGFI
NFI
CFI
IFI

دامنه موردقبول
P< 0/50
3 -5

مقدار

نتیجه

57 / 59

تأیید

28
2/50

تأیید

RMSEA > 0/ 08

0/ 067

تأیید

GFI < 0/ 90

0/ 95

تأیید

GFI < 0/ 90

0/ 91

تأیید

NFI<0 / 90

0/89

تأیید

CFI< 0/ 90

0/ 99

تأیید

IFI< 0/ 90

0/ 99

تأیید
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نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
همانگونه که نتایج  3نش م نا یی یییدهد  fمحاس دش هب ه یدازآ هجرد رد       2به  230در س حط

99

یتوان گفت ب اد عون بسح رب ینامزاس یروآون ریغتم نی ن هاگش         
درصد معنیدار میباشد و م 
تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بنابراین این فرضیه پژوهشی سوم هم تأیید میشود و برای مقایسه
میانگینها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .نتایج آزمون تعقیبی شفه حاکی از آن است که:
الف) بین نوآوری سازمانی دانشگاه سمنان و دانشگاه پیام نور تفاوت معناداری وجود دارد.
ب) بین نوآوری سازمانی دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .3نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر نوآوری سازمانی
متغیر

منابع تغییرات

ن یروآو        
سازمانی

مجم عو    

درجه     

میا نیگن      

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

4/ 696

درونگروهی

102 / 289

230

2

مجموع

6 10 / 986

232

میزان
F

2/843

س حط      
یداری
معن 
0/600

5/ 280

0/544

نهای نوآوری سازمانی برحسب نوع دانشگاه
جدول  .4مقایسه میانگی 
دان ــ شگاه

متغیر
نوآوری سازمانی

انحراف استاندارد

تعداد

میانگین

سمنان

173

3/ 204

0/ 695

پیام نور

20

2/ 714

0/ 675

آزاد

40

3/ 263

0/ 514

کل

233

3/ 172

0/ 679

همانننگونه جیاتن هک       Error! Not a valid bookmark self-reference.نش م نا یی یییدهد
یت تیریدم ریغتم نیب تفگ ناو      
یباشد و م 
محاسبه شده در درجه آزادی  2به  230معنیدار نم 
کیفیت جامع بر حسب نوع دانشگاه تفاوت معنیییداری وج رادن دو دد ددد؛ بن یضرف نیاربا ه یشهوژپ     
یشود.
چهارم تأیید نم 
جدول  .5نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر مدیریت کیفیت جامع
منابع تغییرات

متغیر

مجم عو            

درجه آزادی

مجذورات
بین گروهی

0/526

میزان F

می نیگنا               

س حط             

مجذورات
2

یداری
معن 

0/ 313

م رید ی فیک ت یت     

درونگروهی

941/ 937

230

جامع

مجموع

150 / 562

232

0/026

0/ 479

0/ 652

نهای مدیریت کیفیت جامع برحسب نوع دانشگاه
جدول  .6مقایسه میانگی 
متغیر

تعداد

دان ــ شگاه

میانگین

انحراف       
استاندارد

مدیریت کیفیت جامع

سمنان
پیام نور
آزاد
کل

173

3/ 139

0/ 850

20

2/342

0/ 832

40

3/630

0/0 56

233

3/ 130

0/ 805

f
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع توانایی پیش بینی نوآوری س و دراد ار ینامزا
مدیریت کیفیت جامع رابطه مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی در کارکنان دانشگاههای شهر
سمنان دارد و با اجرای مدیریت کیفیت جامع میتوان ن  ار ینامزاس یروآو ا اد شیازف ددددددد .از ب نی
مؤلفههای مدیریت کیفیت جامع ابعاد آموزش کارکنان  ،سنجش و بازخورد ،بیشترین تأثیر را در
شبینی نوآوری س و دنراد ینامزا
توانایی پی 

زا دعب نآ عبا ا ک د ا دهعت ،یمیتر و یلاع تیریدم

     

ارتباطات مؤثر در یک سطح برابر قابلیت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارا هستند و بعد این سه
تآم طسوت هد   
مؤلفه ،ابعاد بهبود مستمر و تمرکز بر مشتری قرار دارد .این پژوهش با نتایج بهدس 
فارسیجانی و نیستانی (  ) 2010که دوب نیا رب ینبم  که تردق یاراد عماج تیفیک تیریدم      
پیشبینی عملکردهای نوآوری سازمانی را ندارد ناهمسو میباشددد؛ و ب وژپ جیاتن ا ه س ش

    
یییی یییییلوا و

شبین درکلمع رد ی   
همکاران (  ) 2014که حاکی از این بود که مدیریت کیفیت جامع قدرت پیش ش
نوآوری سازمان دارد هم راستا است؛ همچنین با نتایج به دست آمده از تحقیقهای پژوهشگرانی
چون لین و همکاران (  ،)6 199ویند و ماهاژنگ (  ،) 1997اسالتر و نارور (  ) 1998که نشان دادند
مدیریت کیفیت جامع با ن سا وسمهان ،درادن یرادانعم هطبار ینامزاس یروآو تتتتتتت تتتتتتتت؛ و از طرفی
جی (  ،)6 199م گنارتسمآ و مادآ ک   
پژوهش حاض یقحت اب ر ق ب  ر یناققحم زا یخ       چوننن ک نا ج ج
(  ،) 2005پراجگو و سوهال ( ،) 2006کونروپراهالد (  ،) 2009زهیر و همک  نارا (( ،)2 01 2هنرپ و رو
همکاران ( ،)2 01 2جافره (  ،) 2013سیلوا و همکاران (  ،) 2014پرواز و جهانگیری فرد (  ) 2016به
دست آوردند هم راستا است .این پژوهش تأیید میکن م عماج تیفیک تیریدم هک د یییییی یییییییتواند
نوآوری سازمانی را تقویت کند چرا که مدیریت کیفیت جامع ،فرهنگ و سیستمی را به وجو  دد ددد
میآورد که در آن یک محیط بالقوه جهت بروز نوآوری در سازمانها فراهم میییآیددد؛ و باعث
افزایش آن میشود سازمانهایی که مدیریت کیفیت جامع را اجرا میییکنن نیمز اهنت هن د ههه ههههههه یا
کگ امتعا ،یراذ دد ددد و ن یروآو
ارتقاء و بهبود کیفیت را فراهم میکنند بلکه از فرهنگ به اش ارت ک ک
حمایت میکنن  داجیا بجوم و د ا ک رد هزیگن اااا ااااارکن ب نا هههههمنظ و اهدنیارف ،تامدخ شیازفا رو   
نوآوری سازمانی میشود .با توجه به یافتههای پژوهش از بین مؤلفههای  7گانه مدیریت کیفیت
جامع ابعاد آموزش کارکنان  ،سنجش و بازخورد بیشترین ارتباط را با نوآوری س زا ،دراد ینامزا
طرفی در حال حاضر آموزش كاركنان براي توانمندس رد هك يناسك يزا د اگتس ه ههه هههههه يتلود يا   

65

شبینی نوآوری سازمانی در دانشگاهها  /...خراسانی و همکار
پی 

مشغول هستند ،در سراسر جهان يكي از برنامههاي راهبردي مديريت عالی ش م هتخان يييييش دو که
این امر باعث به روز شدن دانش کارکنان و هماهنگ شدن با محیط متغیر کنونی م ممیگ در ددد که
این امر به نوبه خود موجبات ارائه ایدهها و نظرات نو و جدید را در کارمند فراهم میییکن رد و د
نهایت نوآوری سازمانی را افزایش میدهد.هر سازمانی برای رسیدن به یتیمها یلاعتم فادها      
ویژه برای سنجش و بازخورد قائل است به عبارتی سازمان با توجه به ا الط عاتی که از طری نیا ق   
مدار به دست میآورد ا الص حات و تعدیلهای الزم را متناسب با شرایط زمان و مکان ،در خ دو
یشود که نگران مکانیزم بازخورد باشد و به آن
یآورد .سازمانی موفق به ادامه حیات م 
به وجود م 
توجه دقیق کند ،کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان باید از میزان عملک هجیتن و در   
فعالیتهای خود آگاه باشند ،مدیریت عالی ضمن اندازهگیری و ارزیابی ،باید بازخورد نت ار جیا
در خدمت کارکنان قرار دهد تا از این طریق کارمند با نتایج مثب هب یفنم ای و ت روما حالصا      
پرداخته و از طرفی ای زیگنا رما ن هههههههک م شیازفا ار یو یرا

ییی ییییده م بیغرت ار وا و د

ییی ییییکن هب د   

حها و ایدههای جدیدتر در فرایندها و ن و تامدخ عو
مشارکت هر چه بیشتر در امور و ارائه طر 
در نتیجه نوآوری سازمانی افزایش مییابد .میزان نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاهه یا
شهر سمنان (دولتی ،آزاد ،پیامنور) تفاوت معن یرادا

دارد؛ بن ربا ااین ای یین فرض ضضیه پژوهش ششی تأیید

میشود و میتوان گفت بین نوآوری سازمانی دانشگاه دولتی سمنان و دانشگاه پیامممن توافت رو
معناداری وجود دارد؛ و همچنین بین نوآوری سازمانی دانشگاه آزاد و دانشگاه پی توافت رون ما   
معناداری وجود دارد .الزم به ذکر است بین نوآوری سازمانی دانشگاه دولت انمس ی ن و 

اگشناد ه    

آزاد تفاوت معناداری وجود ندارد .از لحاظ مقایسه میانگینها در نوآوری سازمانی ابتدا دانشگاه
آزاد و دانشگاه دولتی سمنان و بعد از آن دانشگاه پیامنور ق نازیم تسا رکذ هب مزال .دراد رار      
نوآوری سازمانی در دانش رتالاب طسوتم دح زا نانمس یتلود هاگشناد و دازآ هاگ

رد و تسا    

  

نت م ر یی یییباش ضوم نیا و د و اشن ع ن     
دانشگاه پیامنور میزان نوآوری سازمانی از حد متوس ییاپ ط نن نن
طمشیییه نیا هب دوخ یا     
میدهد که مدیران عالی دانشگاه مزبور باید در طراحی راهبردها و خ 
موضوع بیشتر توجه نمایند  .میزان مدیریت کیفی ییت ج  رد عما بب بببین کارکن اگشناد نا هه هههها ای شهر
س انم ن لود(  تت تتتی ،آزاد ،پیییام نور)تف ادانعم توا رررر ری ن دراد ؛؛ ؛ بن ربا اا این اییین فرضضضیه پژوهشششی تأیییید
نمیگردد و نتایج نشان داد بین مدیریت کیفیت جامع بر حسب نوع دانش عم توافت هاگ نن ن ننننیداری
وجود ندارد .با اینکه از لحاظ مقایسه میانگینها در مدیریت کیفیت جامع ،دانشگاه دولتی سمنان
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میانگین باالتری نسبت به دانشگاه آزاد و پیامنوررر دارد؛ ام ب هجوت اب ا ه      fمحاس دش هب ه توافت    
معناداری بین متغیر مدیریت کیفیت جامع بر حسب نوع دانشگاه وجود ندارد .با توجه به یافتههای
تحقیق وضعیت مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه پیامنور کمتر از حد متوسط میباشد و مدیران
عالی دانشگاه پیامنور در تعیین اهداف و خطمشیها این موضوع را باید مدنظر قرار دهند.
منابع
ابزری ،مهدی و یزدخواستی ،علی (  .)09 13مدیریت کیفیت فراگی و شزومآ رد ر

.شرورپ     در مجموعه

مقاالت ششمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت .تهران.
  

احمدپور کاسگری ،احمد و سودبخش ،امیررر (  .)49 13رویک ریدم در ی فیک ت ی  و عماج ت بببب بببببهب رد یلام درکلمع دو
بانکها و شرکتهای بیمه و سرمایهگذاری .حسابداری مدیریت ،سال هشتم ،شماره  ، 38ص . 21 - 26
آقاداوود ،سید رسول؛ حاتمی ،محمود و حکیمی نیا ،بهزاد (  .) 1389بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در می نا
مدیران .علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،سال چهارم ،شماره  ، 11ص .721- 170
پرهیزگار ،محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی ،لطف اله؛ جوک لو ،ینیرد و ربکا یلع ؛را ییییی ییییییمحمددد (  .)29 13شناس یا ی
عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی یا تکیه بر پارادایم نوآوری باز در صنعت نش .روشک ر    مطالعا ریدم ت یت   
صنعتی ،سال یازدهم ،شماره . 101 -621 ، 31
رضوانی ،حمیدرضا و گرایلی نژاد ،رزا (  .)09 13ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع ن ،ینامزاس یروآو    فص همانل
کها و مراکز رشد .سال هفتم ،شماره  ، 28ص . 21 - 26
تخصصی پار 
زارع زاده مهریزی ،محبوبه و میرمحمدی صدرآبادی ،محمد (  .)49 13بررسی تأثیر بازارگرایی بر موفقی لوصحم ت   

ی،
جدید با توجه به نقش میانجی متغیرهای سرمایه فک .ینامزاس یریگدای تیلباق و یر      م بایرازاب تیرید یی یی
شماره  ، 27ص . 35 - 58
زنجیرچی ،سیدمحمود و حاجی مرادی ،احمد (  .)19 13ممیزی کیفیت آم سؤم شزو س بلاق رد یلاع شزومآ تا      
مدل مدیریت کیفیت فراگیر با رویکرد فازی .پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالییی ،ش هرام
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. 25 - 47
سیدی ،سید مسعود؛ شهیدی ،نیمان شرفی ،رسول (  .)19 13امکانسنجی بهکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بهمنظور
ایجاد نوآوری در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،
سال سوم ،شماره  ،2ص . 55 - 70
عزیزی مقدم ،سمیرا (  .)39 13بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش در سا دروم نامز   
مطالعه :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه .پایاننننامه  ،دشرا یسانشراک  د دحاو یمالسا دازآ هاگشنا
تهران مرکزی.
عالقه بند ،علی (  .)19 13مقدمات مدیریت آموزشی (چاپ بیست و پنجم) .تهران :نشر روان.
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 خراسانی و همکار/... شبینی نوآوری سازمانی در دانشگاهها
 پی

. بررسی ادبیات مدیریت کیفیت جامع و نوآوری و ارتباط آنها با آموزش.)29 13 (  حمید، حسن و رحیمیان،فاضلی
. 15 - 52  ص،) 21  (پیاپی1  شماره، سال ششم،مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی
    نقش روابط بین شرکتی در یادگیری شرکتی و ایجاد ن زاب یروآو.)29 13 (  عبداله، محسن و ایراندوست،قوامی پور
. 27 - 46  ص،1  شماره، سال ششم، توسعه کارآفرینی.در شرکتهای کوچک و متوسط
 بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با گرایش به نوآوری سازمانی.)09 13 (  حیدر، سیدمحمد و چوپانی،میرکمالی
. 155 - 181  ص،3  شماره، سال بیست و ششم، بیمه.در شرکت بیمه البرز
      

عماج.  بررس یدم رب ینامزاس گنهرف ریثأت ی ر ک تی یفیت.)29 13 ((( (( ریم،  چنگیز و روشنننض  نیورش،والمحمدی
. 119 -141  ص، 72  شماره، سال بیست و سوم،)مطالعات مدیریت (بهبود و تحول

Carlborg P, Kindström D, Kowalkowski C. (2014). The Evolution of Service
Innovation Research: A Critical Review and Synthesis. Service Industries
Journal, 5 (34), 373–398.
Farsijani H, NeyestaniSamii A. (2010) TheRole of Management and Technology
Integration between TQM Practices in Determining Quality and Innovation.
Journal of Information Technology Management, 2 (4), 117–136.
Ghadiri A, Deldar Bahari M, Arab Bafranit F, Alami M, MarziyehFarzaneh M,
Timachi M. (2013). The Survey of Relationship between Total Quality
Management and Financial Performance. Institute of Interdisciplinary
Business Research, 5(2), 590–598.
Honarpour A, Jusoh A, Md nor K. (2012). Knowledge Management, Total Quality
Management and Innovation: A NewLook. Journal of Technology
Management and Innovation, 7 (3), 22–31.
Ismail W.K.W, Omar R, Bidmeshgipour M. (2010). The Relation of Strategic
Human Resource Practices with Firm Performance: Considering the Mediating
Role of Resource Based View. Journal of Asia Pacific Studies, 1(3), 395–
420.
Jaafreh A.B. (2013). The Effect of Quality Management Practices on
Organizational Performance in Jordan: An Empirical Study. International
Journal of Financial Research, 4(1); 93–109.
Jara M, Mellar H. (2010). Quality Enhancement for Learning Courses: The Role of
Student Feedback. Computers and Education, 54, 709–714.
Jimenez-Jimenez D, Sanz-Valle R. (2011). Innovation Organizational Learning
and Performance. Journal of Business Research, 64, 417–408.
Kanji G.K. (1996). Can total quality management help innovation? Total Quality
Management, 7 (1), 3–9.
Kazazi A, Scholl A. (2013). Total Quality Management Impact on Innovation
Performance: Effect of Organizational Learning moderator. Journal of
improvement and change management. 3, 1–17.
Lynn G.S, Moron J.G, Paulson A.S. (1996). Marketing and discontinuous tenuous
innovation. California Management Review, 38 (3), 8–37.
Parvaz A.J, Jahangirfard M. (2016). The Establishment and Implementation of
Total Quality Management (TQM) on Learning and Organizational Creativity

69 13  پاییز/ شماره سوم/ سال یازدهم/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

68

(Case Study: University of Medical Sciences). International Business
Management, 10, 1316–1320.
Prajogo D.I, Shoal A.S. (2006). The Integration of Total Quality Management and
Technology/ R&D Management in Determining Quality and Innovation
Performance. The International Journal of Management Science, 34(3),
296–312.
Rowley J, Baragheh A, Sambrook S. (2011). Toward an Innovation Type Mapping
Tool. Management Decision, 49(1).
Slater S.F, Narver J.C. (1998). Customer-led and market? not confuse the two.
Strategic Management Journal, 19 (10), 1001–1006.
Soltani I, Vazifeh Damirchi Q, Zamanzadeh Darban M. (2011). Organizational
Culture and Organizational Innovation. Arabian Journal of Business and
Management Review, 1(4), 1–7.
Valmohammadi C, Roshanzami S. (2015). The guidelines of improvemen:
Relations among organizational culture, TQM and performance. Journal of
Production Economics, 164, 167–178.
Wind J, Manahan V. (1997). Issues and Opportunities in New Product
Development: an Introduction to the Special Issue. Journal of marketing
Research, 34 (1), 1–12.
Yavarzadeh M.R, Salamzadeh Y, Poormokhtari Ardakani A. (2015). Investigating
The Role of Knowledge Management in Organizational Innovation and Its
Effect on Organization’s Performance. International Journal of
Management Sciences and Business Research, 4(9), 50–67.
Yesil S, Koska A, Buyukbese T. (2013). Knowledge Sharing Process, Innovation
Capability and Innovation Performance: An Empirical Study, Procedia-Social
and Behavioral Sciences, 75, 217–225
Zehira C, Ertosun O, Zehirc S, Muceldillid B. (2012). Total Quality Management
Practices Effect on Quality Performance and Innovative Performance. Journal
of Social and Behavioral Sciences, 41(2), 273–280.

