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 چکیده 

های غیردولتی شهرستان ایالم پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو در دانشگاه

، دانشگاه آزاد سماء و دانشگاه باختر(، و با روش تحقیق 2و 1مرکز ایالم، مرکز آموزش علمی و کاربردی )دانشگاه آزاد 

های پژوهش به تایید ده نفر از خبرگان دانشگاهی همبستگی از نوع توصیفی تحلیلی انجام گرفت، راویی پرسشنامه

ست آمد، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان بد 677/0رسیده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

های پژوهش بیانگر تأثیر نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو باشد. یافتهنفر می 121های غیردولتی به تعداد دانشگاه

 ی این مطلب است که ابعاد نوآوری استراتژیک )نوآوریهاست، نتایج مربوط به رگرسیون چندگانه نیز نشان دهند

 رقابت(، بر جذب دانشجو تأثیر معناداری دارند. بازار، شكستن به ورود بازارجدید،  نوآوری رزشی، ایجادا
 

 های غیردولتی، شهرستان ایالم.نوآوری استراتژیک، جذب دانشجو، دانشگاهواژگان کلیدی: 
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This study aimed to assess the effect of strategic innovation on attracting student in the 

University of nongovernmental of  Ilam city (Azad University of Ilam Center, Center 

for Science and Application 1 and 2, Azad University and the University of the West 

Sama) And research methods correlation descriptive analysis was performed, validity 

of questionnaire to approval ten academic experts reached and its reliability was 

calculated using cronbach's alpha test 0/766, The population consisted of all managers 

and employees of non-state universities to 128 people. The results show the effect of 

strategic initiatives to attract students, Multiple regression results also show that the 

dimensions of the strategic innovation (value innovation, create new markets, 

innovations entering the market, breaking competition), relationship are meaningful 

impact on attracting students.                                                           

Keywords: strategic innovation, attracting students, non-governmental universities, 

Ilam city.                                                                                         
 

 

                                                                                                                                                                          

           

. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 . مقدمه و اهمیت پژوهش1

های سودمند دانشگاه و کاهش توسعه فعالیت های غیردولتی، یكی از راهبردهای مهم و حساس در زمینهبرای دانشگاه

های های و ظرفیتهای محتمل در بازار رقابتی، استفاده از نوآوری استراتژیک مبتنی توانمندیسطح کمی و کیفی چالش

ودن و نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیچیده ب های غیردولتی شهرستان ایالم(. دانشگاه1931سازمانی است )فروزنده دهكردی،

 کرده است.  جهت جذب دانشجوبینی روند تغییرات وقوع تغییرات سریع آن کارشناسان این بخش را ناگزیر از پیش

و این مسأله در  (،1931باشد )شادمانی، ها میدانشگاهموضوعی دائمی در خصوص پیشرفت و موفقیت  نوآوری استراتژیک

 (.2012اهمیت بسیار زیادی است )بریستو و همكاران، های غیر دولتی دارای مدیریت استراتژیک دانشگاه

و در این امر یكی از مهمترین د ـنه داردـبرعهجذب دانشجو را مسؤلیت های غیر انتفاعی و نیمه انتفاعی، خود امروزه دانشگاه

باشد در تغیر کنونی قامهای شود دانشگاه در محیط، نوآوری استراتژیک باعث میمیباشندعوامل نوآوری استراتژیک در دانشگاه 

 هم کنند افرو جذب دانشجو د ـشرت ـجهزم را الی بسترها

های غیردولتی شهرستان ایالم در مقایسه با اما با توجه به اهمیت موارد مطروحه امروزه شاهد کاهش حجم دانشجو در دانشگاه

 باشیم، رقبای خود در خارج از استان می

 قابل اهمیت است.بنابراین انجام پژوهش از جهات زیر 

های مختلفی که در دانشگاه جهت نیل به وجود آمدن همكاری و تشریک مساعی، همبستگی و سازگاری میان فعالیت -

 گیرد؛به جذب دانشجو صورت می

 گردد؛عامل افزایش کیفیت و تنوع در خدمات دانشگاه می -

گردد و  همچنین مدیران را در امر رکنان مینوآوری استراتژیک موجب ایجاد هماهنگی بین انجام وظایف محوله به کا -

 نماید؛ های مبتنی بر جذب دانشجو مساعدت میتوسعه فعالیت

 های دارای نوآوری استراتژیک، قادرند در برابر امواج تحوالت و کاهش دانشجو به مقابله برخیزند؛دانشگاه -

روحیه قوی و انگیزه مطلوب وظایف خود را به شود تا کارکنان دانشگاه قادر شوند با افزایش جذب دانشجو باعث می -

 (.1931مرحله عمل درآورند )احمدی، 

 
 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 مهم بخش یک انعنو به این عامل های غیردولتی موفق، مهارت و توانایی جذب دانشجو است،های دانشگاهیكی از ویژگی

 سساا و پایه نوآوری استراتژیک که ینا ردمودر  مختلفی مباحث و ستا هشد شناخته های غیر دولتیدانشگاه در وریضر و

توانا ساختن یک دانشگاه برای نوآوری استژاتژیک به معنای مطرح شده است،  هددمی تشكیل و جذب دانشجو را تخدما کیفیت

یازهای آموزشی دانشجویان (. با نوآوری استراتژیک ن1932است )سعدی،  ایجاد فضای رقابتی جدید و تسهیل خلق بازارهای نوین

 مشخص شده و در نهایت این امر به جذب دانشجویان بیشتری برای دانشگاه منجر خواهد شد؛ 

به عنوان یكی از ضروری ترین و حیاتی ترین راه های  نوآوری استراتژیک ،نوآوری استراتژیکدر پژوهشی با عنوان  

شود. این پژوهش از نوع مروری است و با بررسی و ر زدن رقابت معرفی میها برای بقا، به دست آوردن مزیت رقابتی، و دوشرکت

جمع بندی پژوهش های اصلی صورت گرفته در این زمینه، نوآوری استراتژیک را به عنوان گونه ای از نوآوری که دربردارنده ی 

 کند. رفی میخلق بازارهای جدید، افزایش ارزش ارائه شده به مشتری، و خلق بازارهای جدید است، مع

 

 

 

 



  

سپس به بررسی بسترها و نظام های ایجاد نوآوری استراتژیک، ترسیم چهارچوب نوآوری استراتژیک، معرفی عوامل و شرایط الزم 

برای ایجاد نوآوری استراتژیک، تبیین نقش افراد دخیل در نوآوری استراتژیک، و درنهایت به چگونگی به وجود آمدن آن در 

 (.1931دازد )احمدی، سعه می پرکشورهای در حال تو

 ،بررسی رابطه بین نوآوری استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز پارسدر پژوهش دیگری با عنوان  

این مطالعه به بررسی رابطه بین نوآوری استراتژیک که یک مقوله جدید، در ارتباط با سازمانی است که قصد سودآوری هرچه 

ندن در میدان رقابت را دارد با بهره وری نیروی انسانی که عامل مهمی در پیشبرد هرچه بهتر اینرویكرد است و یک بیشتر و ما

ضرورت برای سازمان ها و شرکت های امروزی محسوب می شود، پرداخته است. روش بررسی: پژوهش به روش مقطعی و از نوع 

این  د،واحدهای شرکت نفت و گاز پارس تشكیل دادن رمندان و مدیرانهمبستگی می باشد و جامعه آماری مورد مطالعه را کا

مطالعه نشان داد بین نوآوری استراتژیک به همراه چهار مؤلفه آن و بهره وری نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز پارس رابطه 

 (.1931)معبودی،  معنادار و مستقیم وجود دارد

،  هایی برای توسعه و نوآوری در فرایند مدیریت استراتژیکه دنبال فرصتپژوهشی با عنوان جستجو ب در(،  2011پلس )

های توسعه در یک افق زمانی ، آماده سازی طرحهای مدیریت استراتژیکنوآوریاین مطالعه نشان داد که به طور رسمی از 

ی دراز مدت با شرکای کسب و کار با هااقدامات و یا همكاری های توسعه بلند پروازانه، مصرف گستردهانتخاب اولویت ،طوالنی

های لهستانی انجام شرکت 110مطالعات انجام شده در یک نمونه از، بودند ی با همارتباطفرآیند جستجوی فرصت به عنوان یک 

  .شد

 ها تحلیل ، نتایجتأثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهردر 

 سازمانی، هوش ابعاد میان از همچنین،. دارد استراتژیک نوآوری بر داری معنی و مثبت تأثیر سازمانی دهد که هوش می نشان

 را تأثیر بیشترین ترتیب به کارکنان میان در مشترک سرنوشت احساس و توافق و اتحاد سازمان، استراتژیک انداز به چشم توجه

 بر را تأثیر بیشترین دانش، صحیح کاربرد و کارکنان روحیه تغییر، به میل ابعاد نیز، آن از پس. اندداشته استراتژیک نوآوری بر

 سازمان، در سازمانی هوش بهبود و افزایش گفت، توان می کلی نتیجه یک عنوان به بنابراین،. است داشته استراتژیک نوآوری

 .(1931 مكاران،آرمان و ه)داشت  خواهد پی در را استراتژیک نوآوری افزایش درنهایت؛

 ک:عناصر کلیدی نوآوری استراتژی

های موردی و تجزیه و تحلیل داده های کمی چهار عامل که نوآوری استراتژیک در بردارد عبارتند بر اساس ادبیات مطالعه نمونه

 از:

نوآوری ارزشی اغلب با  کرد، تعریف الورودجدید دانشجویان به منزله ارائه ارزش به توان را مینوآوری ارزشی  نوآوری ارزشی:  -1

-شود. نوآوری ارزشی در حالی که مطمئنا یک عنصر نوآوری استراتژیک است همه آن را شامل نمینوآوری استراتژیک اشتباه می

 نوآوری ارزشی جزء ضروری نوآوری استراتژیک است اما کل مفاهیم آن را نمی پوشاند. ، شود.

هایی از بازار که مشابه رقبایشان یک ایجاد بازار جدید است. نوآوران استراتژیک روی بخشایجاد بازار جدید: نوآوری استراتژ -2

کنند بلكه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان هستند. به عبارت دیگر به جای پذیرش مرزهای تعریف شده است تمرکز نمی

 کنند. بازار آن ها بازارهای خودشان راخلق می

خدمت  دانشجویانقبلی که آنها به  هایشود نوآوران استراتژیک از روشبازار: نوآوری ورود به بازار سبب مینوآوری ورود به  -9

های غیرسنتی روشاز که  دانشجویانبرای مثال ظهور اینترنت فرصت های زیادی را برای دستیابی به  فراتر روند،کردند می

 .رده استکردند ایجاد کاستفاده می

ت: عنصر نهایی نوآوری استراتژیک مجبور است با این حقیقت روبه رو شود که نوآوران استراتژیک متعلق به شكستن رقاب -2 

سازند. شكستن رقابت میزانی که نوآوران بدین وسیله تعادل موجود بین رقبا را آشفته می گروه های استراتژیک موجود نیستند و

کند و ساختاری جدید بر اساس قوانین مسابقه اند را اندازه گیری میدهشان منحرف شاستراتژیک از ساختار موجود در صنعت

 (.1931 ،رضائیان) کنداتخاذ می



  

 . جامعه آماری و روش پژوهش3

واحد )دانشگاه آزاد مرکز ایالم، مرکز آموزش علمی و کلیه  مدیران و کارکنان چهار  در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل

د سماء و دانشگاه باختر(، شهرستان ایالم است. بر اساس اطالعات تعداد کارکنان و مدیران برابر با ، دانشگاه آزا2و 1کاربردی 

باشد، بنابراین با توجه به تعداد کارکنان و مدیران دیگر به نمونه گیری احتیاجی نبوده و از روش تمام شماری نفر می 121

 استفاده شده است،

 امه به محقق بازگشت داده نشد و قابل استفاده نبودند. پرسشن 11الزم به ذکر است که تعداد  

بررسی نواوری استراتژیک بر جذب دانشجو است، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، و از آنجا که هدف پژوهش 

 باشد.همبستگی از نوع توصیفی تحلیلی می

 

 . اهداف پژوهش4

 هدف اصلی پژوهش. 4-1

 های غیردولتی شهرستان ایالم.تژیک بر جذب دانشجو در دانشگاهبررسی تأثیر نوآوری استرا

 . اهداف فرعی پژوهش4-2

 های غیردولتی شهرستان ایالم؛بر جذب دانشجو در دانشگاه تأثیر نوآوری ارزشیالف. بررسی 

 های غیردولتی شهرستان ایالم؛تأثیر ایجاد بازار جدید بر جذب دانشجو در دانشگاهب. بررسی 

 های غیردولتی شهرستان ایالم؛بر جذب دانشجو در دانشگاه تأثیر نوآوری ورود به بازار ج. بررسی

 های غیردولتی شهرستان ایالم.تأثیر شكستن رقابت بر جذب دانشجو در دانشگاهد. بررسی 
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 های غیردولتی شهرستان ایالم تأثیر معناداری دارد؛فرضیه فرعی اول: نوآوری ارزشی بر جذب دانشجو در دانشگاه

 ر معناداری دارد؛های غیردولتی شهرستان ایالم تأثیبر جذب دانشجو در دانشگاه فرضیه فرعی دوم: ایجاد بازار جدید

 های غیردولتی شهرستان ایالم تأثیر معناداری دارد؛بر جذب دانشجو در دانشگاه فرضیه فرعی سوم: نوآوری ورود به بازار
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 هاردآوری یافته. پایایی و روایی ابزار گ6

 سؤال تخصصی است. 93ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته با 

 

 .پایایی پرسشنامه 6-1

 (، ارائه گردیده است.1جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده و نتایج آن در جدول )

 

 

 

 



  

 .محاسبه آزمون کرونباخ پرسشنامه جی. نتا1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فای کرونباخ محاسبه شده برای بخشاست بنابراین آل 60/0با توجه به جدول باال، تمام مقادیر آلفای کرونباخ بزرگتر از 

 باشد.دهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار میمختلف پرسشنامه مورد استفاده، نشان می

 

 . روایی پرسشنامه6-2

ها و های پرسشنامه معرف ویژگیهای تشكیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤالگیری به سؤالاعتبار محتوای یک ابزار اندازه

ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک گیری آنای باشد که محقق قصد اندازههای ویژهمهارت

ر محتوای این پرسشنامه توسط ده نفر از شود. اعتباآزمون معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می

سنندج مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار  غیردولتیاعضاء هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه 

 باشد.می

 

 های تحقیق. یافته7

 کولموگروف اسمیرنوف . نتایج حاصل از آزمون7-1

 .لموگروف اسمیرنوف برای ابعاد چهارگانه تحقیق استجدول زیر نشان دهنده نتایج آزمون کو
 . خروجی آزمون کولموگروف اسمیرنوف.2جدول

 گیرینتیجه تأیید فرضیه مقدار خطا سطح معنی داری متغیر

 نرمال است H0 0000 921. نوآوری ارزشی

 نرمال است H0 0002 .266 ایجاد بازارجدید

 ل استنرما H0 0002 .212 نوآوری ورود به بازار

 نرمال است H0 0001 .217 شكستن رقابت

 

 توانمین %31لذا با اطمینان  باشدمی 01/0همه متغیرهای بیش از  سطح معناداریشود چنانچه در جدول فوق مشاهده می

 گردد.یباشد، تأیید مها میکه نرمال بودن داده  0Hشد. به عبارت دیگر در خصوص همه متغیرها، فرضیه   0Hمدعی رد فرضیه 

 

 هاآزمون فرضیه. نتایج حاصل از 7-2

های پژوهش و نیز بررسی رابطه بین نوآوری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیهدر این پژوهش 

استراتژیک و جذب دانشجو استفاده شده است. و از رگرسیون ساده و چندگانه جهت بررسی تأثیر ابعاد نوآوری استراتژیک بر 

 انشجو استفاده شد.جذب د

 هاالؤتعداد س
آلفای 

 کرونباخ
 ابعاد

 نوآوری ارزشی 00311 2

 ایجاد بازارجدید 00622 7

 نوآوری ورود به بازار 00611 2

1 00616 
 شكستن رقابت

 

 جذب دانشجو 00113 20

 کل 677/0 93



  

  . آزمون فرضیه اصلی پژوهش7-2-1

برای بررسی رابطه بین نوآوری استراتژیک و  جذب دانشجو از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج در جدول  

 باشند. ها به شرح زیر می(،  ارائه شده است. فرض9)

 غیردولتی شهرستان ایالم رابطه معناداری وجود دارد.های بین نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو در دانشگاه

0:0 H 
 های غیردولتی شهرستان ایالم  رابطه معناداری وجود ندارد.بین نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو در دانشگاه

 
 . همبستگی پیرسون بین نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو3جدول

 رینتیجه گی (sigعدد معناداری ) میزان رابطه متغیرها

 دنرابطه معناداری دار 00002 17001( **) نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو

 

های غیردولتی شهرستان ایالم  است. برای نتایج آزمون بیانگر رابطه معناداری بین نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو در دانشگاه

ی شهرستان ایالم  از رگرسیون ساده استفاده شده است های غیردولتبررسی تأثیر نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو در دانشگاه

 (، آمده است.2که نتایج بدست آمده در جدول)

 . ضریب اثر استاندارد نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو4جدول 

 نتیجه گیری عدد معناداری (βضریب اثر استاندارد شده ) هامتغیر

نوآوری استراتژیک بر جذب 

 دانشجو
 معناداری دارداثر   00000 00112

 

 های فرعی. آزمون فرضیه7-2-2

برای بررسی روابط بین ابعاد نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج در 

 (، آمده است. 1جدول )
 . همبستگی پیرسون بین ابعاد نوآوری استراتژیک و جذب دانشجو5جدول 

 نتیجه گیری عدد معناداری بطهمیزان را متغییرها

 رابطه معناداری دارد 00000 00916 نوآوری ارزشی

 00000 00971 ایجاد بازارجدید
 رابطه معناداری دارد

 

 00001 00211 نوآوری ورود به بازار
 رابطه معناداری دارد

 

 00000 00910 شكستن رقابت
 رابطه معناداری دارد

 

  

های غیردولتی که ابعاد نوآوری استراتژیک دارای رابطه معناداری با  جذب دانشجو در دانشگاهدهد نتایج بدست آمده نشان می

شهرستان ایالم هستند. در ادامه برای بررسی تأثیر هر یک از ابعاد نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو از رگرسیون چندگانه 

 (، آمده است. 7استفاده شده است، که نتایج آن در جدول )
 . ضریب اثر استاندارد شده ابعاد نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو6جدول 

 نتیجه گیری عدد معناداری (βضریب اثر استاندارد شده  ) نام متغیر

 اثر  معناداری دارد 00000 00273 نوآوری ارزشی

 اثر  معناداری دارد 0000 00297 ایجاد بازارجدید

0:1 H



  

 معناداری دارداثر   00002 00113 نوآوری ورود به بازار

 اثر  معناداری دارد 00000 0202 شكستن رقابت

های غیردولتی گونه که در جدول باال آمده تمامی ابعاد نوآوری استراتژیک تأثیر  معناداری بر جذب دانشجو در دانشگاههمان

 شهرستان ایالم دارند.                    
 

 شنهادهاها و پی. تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه8

 فرضیه اصلی:

نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو در نتایج بررسی فرضیه نشان دهنده تأثیر متغیر مستقل بر روی وابسته و به عبارتی، تأثیر  

 01/0بوده و در سطح معنی داری کمتر از  00112ضریب اثر استاندارد شده است. چون های غیردولتی شهرستان ایالم دانشگاه

های نوآوری استراتژیک بر جذب دانشجو در دانشگاهتوان نتیجه گرفت ورد تائید قرار گرفته شده است. بنابراین میاین تأثیر م

 تأثیر معناداری دارد.غیردولتی شهرستان ایالم 

 ها دارد. تقویت نوآوری های تشویق نوآوری استراتژیک تأثیر بسیار زیادی بر تقویت آن در سازماناعمال سیاست

های منظم و منطقی توانند با ایجاد سیستما میهدانشگاه یک، مانند هر کار دیگری نیاز به ترغیب و تشویق دارد.استراتژ

را تسهیل کنند. بر این نوآوری استراتژیک تا حد زیادی  مدیران و کارشناسان و حتی کارکنانبرای ارائه پاداش به 

دهند که تا حدی به انجام رفتارهای فرا نقش، تمایل ه کارکنان میهای ساالنه را بپاداشی کشور اهدانشگاهاساس اکثر 

 . های مثبت فردی هستندنه افرادی که فقط دارای ویژگی ،داشته باشند

 

 فرضیه فرعی اول:

تأثیر نوآوری ارزشی بر جذب نتایج بررسی فرضیه فوق نشان دهنده بررسی تأثیر متغیر مستقل بر روی وابسته و به عبارتی،  

بوده و در سطح معنی  00273معادل ضریب اثر استاندارد شده است. چون های غیردولتی شهرستان ایالم شجو در دانشگاهدان

نوآوری ارزشی بر جذب دانشجو در  توان نتیجه گرفت این تأثیر مورد تائید قرار گرفته شده است. بنابراین می 01/0داری کمتر از 

 تأثیر معناداری دارد. م های غیردولتی شهرستان ایالدانشگاه

مطابقت داشته است. در  1931بررسی نشان داده است که نتایج این پژوهش با تحقیق معبودی و نیز با تحقیق آرمانی در سال 

 آن پژوهش ها نیز به اهمیت نوآوری ارزشی تاکید شده بود.
 

 بهبود به منجر سازی اعتماد واقع زیرا در ورندآ وجود به اعتماد کاری های محیط در تا کنند تالش باید کارکنان و مدیران 

 مشارکت بتوانند افراد که شود ایجاد شود. فضایی می منجر به جذب دانشجو نهایت در و نوآوری استراتژیک، توسعه و

 بگیرد. شكل جانبه دو اعتماد مبنای بر ارتباطات و داشته باشند سازمانی های فعالیت انجام در بیشتری

 فرضی فرعی دوم:

تأثیر ایجاد بازار جدید  بر جذب نتایج بررسی این فرضیه نشان دهنده بررسی تأثیر متغیر مستقل بر روی وابسته و به عبارتی،  

بوده و در سطح معنی  00297معادل ضریب اثر استاندارد شده است. چون های غیردولتی شهرستان ایالم دانشجو در دانشگاه

ایجاد بازار جدید بر جذب دانشجو توان نتیجه گرفت د تائید قرار گرفته شده است. بنابراین میاین تأثیر مور 01/0داری کمتر از 

 تأثیر معناداری دارد. های غیردولتی شهرستان ایالم در دانشگاه

مطابقت داشته است. در آن پژوهش ها نیز به ایجاد بازار  2017بررسی نشان داده است که نتایج این پژوهش با تحقیق پلس 

 تاکید شده بود. های توسعه در یک افق زمانی طوالنیطرحجدید 



  

 به و کنند مطرح با دیگران را خود های ایده و عقاید و داشته فعاالنه مشارکت امور اداره در افراد شود که فراهم فضایی 

 هایسبک از شود. داده پاداش عقاید آزادانه و بیان ابداع سازمانی، مسائل بهبود برای چالشی بحث به میل نظیر عواملی

 .آید وجود به سازمان در مشورت تا فضای شود استفاده تفویضی و حمایتی رهبری

 فرضیه فرعی سوم:

تأثیر نوآوری ورود به بازار بر نتایج بررسی فرضیه سوم نیز نشان دهنده بررسی تأثیر متغیر مستقل بر روی وابسته و به عبارتی، 

بوده و در سطح  00113معادل ضریب اثر استاندارد شده است. چون ولتی شهرستان ایالم های غیردجذب دانشجو در دانشگاه

نوآوری ورود به بازار بر  توان نتیجه گرفت این تأثیر مورد تائید قرار گرفته شده است. بنابراین می 01/0معنی داری کمتر از 

 ی دارد. تأثیر معنادارهای غیردولتی شهرستان ایالم جذب دانشجو در دانشگاه

ها نیز به اهمیت مطابت داشته است. در آن پژوهش 1931ها نشان داده است که نتایج این پژوهش با تحقیق احمدی بررسی

 نواوری ورود به بازار تاکید شده بود.

  مدیران بایستی سعی کنند هر چندگاه جلسات غیررسمی بین کارکنان و مدیران برگزار نمایند و جلسات پاسخ و

جاد نمایند و کارکنان را در جریان اطالعات سازمان در مورد نوآوری استراتژیک و تأثیر آن بر جذب دانشجو، پرسش ای

و اهداف سازمان به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه مشكالت کاری قرار دهند و به پیشنهاد کارکنان در مورد بهبود 

 ها و وظایف سازمانی اهمیت دهند.روش

 

 فرضیه فرعی چهارم:

تأثیر شكستن رقابت بر جذب نتایج بررسی فرضیه آخر  نیز نشان دهنده بررسی تأثیر متغیر مستقل بر روی وابسته و به عبارتی، 

بوده و در سطح معنی  00202معادل ضریب اثر استاندارد شده است. چون های غیردولتی شهرستان ایالم دانشجو در دانشگاه

شكستن رقابت بر جذب دانشجو  توان نتیجه گرفت تائید قرار گرفته شده است. بنابراین میاین تأثیر مورد  01/0داری کمتر از 

 تأثیر معناداری دارد. های غیردولتی شهرستان ایالم در دانشگاه

ها نیز به مطابت داشته است. در آن پژوهش 1931ها نشان داده است که نتایج این پژوهش با تحقیقات آرمانی و همكاران بررسی

 همیت شكستن رقابت در نوآوری استراتژیک تاکید شده بود.ا

 های آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به توسعه و بهبود نوآوری استراتژیک و شكستن رقابت کمک  اجرای طرح

 مفید و سازنده خواهد کرد. 
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