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 بگرای مناسگ  الگگوی یگ  ارائگهمنظور بگه هوشگمندی یهامؤلفگه شناسایی هدف با حاضر پژوهش :چکیده

 در.شگد انجام کمی و کیفی بخشدر دو  اکتشافی پژوهش ازبا استفاده  تحقیق این. است اسالمی آزاد دانشگاه

 اسگتفاده پیمایشگی -توصیفیاز روش  کمی بخشو در  قیاسی رویکرد با مضمون تحلیل روش از کیفی، شبخ

 در منگدر و مقگاتت  کتگ  شگاملمگورد متگتندات  29 از بگود عبگارت کیفی، بخش در پژوهش محیط. شد

 تا 1380 یاهسال زمانیدر فاصله  داخلیدر بخش  عالی،که آموزشدر حوزه  معتبر یهاتیسا وب و هاگاهیپا

 شگده نمایگه معتبگر داده یهاگاهیدر پا ،2019 تا 2000 یهاسال زمانی فاصله در خارجی بخش در و 1398

 اسگتخرا ها آن از مضامین و انتخاب سرشماری یریگنمونه شیوه به کیفی بخشمذکور در  متتندات. . بودند

 13119 تعگداد به کشورانشگاه  آزاد کل در د علمی هیات اعضای را کلیه کمیدر بخش  آماری جامعه. گردید

 روش.گردیگد انتخگاب نفگر373 تعگدادو مورگگان  کرجتگی جدول اساس بر تعداد از این دادندکه تشکیل نفر

 بخگش، ایگن در اسگتفاده مگورد ابگزار. بگود یتصگادف ینتبت یاطبقه قتمت این در استفاده مورد یریگنمونه

 محتگوایی صگوری، روایگی از سگنجی، اعتبگارمنظور به .بود کیفی یهاافتهی بر مبتنی ساخته محقق پرسشنامه

(CVR )تحلیلگی رویکگرد از اطالعگات تحلیگل و تجزیگهمنظگور  . بهشد استفاده یدییتأ عامل تحلیل سازه و 

 بگرآورد پایگایی بگه مربگو  مقگادیر کگه داد نشان اطالعات تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. شد استفاده عاملی

 حگد در درونگی همبتگتگی از نشگان کگه شد برآورد 7/0 از باتتر مضامین کلیه برای( کرونباخ آلفای ضری )

 .باشدیم پایه مضامین یهامعرف باتی

 .آزاددانشگاه  الگوی مناس ، هوشمندی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بگا  صرفاًکه  اندافتهیدر هادانشگاهدر دنیای امروزه اکثر      

رقگابتی سگنتی ماننگد افگزایش کیفیگت،  یهااهرمتکیه بر 

کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصوتت و خدمات ، کگافی 

در  یریپگگذانعطافنیتگت و مفگاهیمی همنگون سگرعت و 

و گرایش به سمت ارائگه خگدمات  انددهکررقابت نمود پیدا 

جدید به بازار ، دلیل موجه این تغییر نگرش است)اخباری 

(. هوشگگمندی عبگگارتی اسگگت در جهگگت تشگگری  1396،

حافظه و موارد مرتبط بگا آن از قبیگل توانگایی  یهایژگیو

و  هادهیگاریزی، حل متگائل، تخیگل، در  استدتل، طرح

هگای ز طریگق فعالیت(. هوشگمندی ا1390یادگیری)تارخ 

 ، بحث و اقدام انجام خواهد شد)فلشرگوش کردن، خواندن

2004.) 

 کنگار در کگه باشگندمی چنگدین نهگادی از یکی هادانشگاه

 توسعه به اقدام کشور ی  در تحقیقاتی مؤستات و نهادها

 کنند. درمی مختلف برای صنایع نوین یهایفناور و دانش

 عنگاوین تحگت توانیم را هادانشگاه علمی رسالت حقیقت

 کگاربردی یهگادانشو  هگاینوآور انتقگال و تولیگد اصگلی

 ریتگگأ (. 1391و همکگگاران   زادهعیشگگفنمود) یبنگگدطبقه

رقابت  برای کت  درآمد بیشتر در آمگوزش عگالی روشگن 

به اینکه ویژگگی رقابگت ، جگدیت آن اسگت   با توجهاست. 

هگگر  اینگگ  مرزهگگای آن از سگگط  دانشگگگاه و جغرافیگگای

 (. 2010کشوری فراتر رفته است) ئی برت 

برای  مدت طگوتنی در پشگت دیوارهگا و  هاسازمانامروزه 

 باشگدیمدارای منفذ  هاآنمرزها محصور نیتتند بلکه مرز 

پیوسگته در آن  طوربگهکه مواد اولیه ، انگریی و اطالعگات 

(. آمگوزش عگالی بگه دنبگال یگافتن 2002 جریان دارد.)چو

جهت مقابله با فشار مالی  ابت و شناسگایی   یدرآمدمنبع 

 رشد و موقعیگت اسگتراتژی  اسگت) ئگی بگرت  یهافرصت

2010.) 

 یهایگذارهیسگرما ضعف دستیابی بگه سگود مگوردنظر،در

آموزشی سب  عدم توجگه بگه هگوش رقگابتی در سیتگتم 

آموزشی بگا  اندرکاراندستآموزش عالی شده است چراکه 

 اتیدر ادباند.غریبانه رفتار کرده یاگونهبهاین مفهوم نوین 

توانگایی تفکگر انتزاعگی،  عنوانبهمدیریت و سازمان، هوش 

 یانگگدوزدانش، سگگازگاری بگگا محگگیط و اسگگتفاده از تجربگگه

 (.1393است)نجاری و همکاران   شدهانیب

اتخاذ هوشمندی در آموزش عالی به روش تجزیه و تحلیل 

سگازمانی و  یریگمیمتصبه  تواندیمو انتشار اطالعاتی که 

شگود)ئی طراحی برنامه استراتژی  کم  کنگد، گفتگه می

(. هوشگمندی ، ابگزاری تجگاری اسگت کگه بگه 2010برت 

کمگگ  کگگرده و  هاسگگازمانفرآینگگد مگگدیریت راهبگگردی در 

عملکرد کت  و کار را از طریق افزایش دانش ، ارتباطگات 

 دهگدیمراهبگردی افگزایش  یهابرنامگهداخلی و کیفیگت 

 (. 1390و همکاران  یآبادولتد)

 بررسگی" عنگوان بگا پژوهشی( 1397) همکاران و ریمانیب

 مگوردی مطالعگه.ایران عگالی آمگوزش دانگش بازار وضعیت

 و درمگگان بهداشگگت وزارت یرمجموعگگهیز یهادانشگگگاه

 در فنگگاوری و تحقیقگگات علگگوم وزارت و پزشگگکی آمگگوزش

 اسگت آن از کیحگا هاافتهیاند. داده انجام "مازندران استان

 نظگگر از عگگالی آمگگوزش دانگگش بگگازار موجگگود وضگگعیت کگگه

 یکننگگدهبرآورده و نبگگوده مطلگگوب دانشگگگاهی خبرگگگان

 آمگوزش در یگذاراسگتیس در بگازنگری.  تتین انتظارات

 یسگگازمتناس  دانگگش، بگگازار الزامگگات بگگر مبتنگگی عگگالی

 توجگه و صگنعت و جامعگه یازهگاین بگا درسگی یهابرنامه

 یهابرنامگه ارائگه و دانشگگاه اجتماعی ولیتمتئ به بیشتر

 و کارکنگان و دانشجویان اساتید، برای انگیزشی و آموزشی

 و شگگدنیجهان الزامگگات بگگا ارتبگگا  در دانشگگگاه مگگدیران

 شگدن، شگدن،تجاری کاتیی:  شامل)دانش بازار یهامؤلفه

 اسگتاندارد ، شگدن فراگیگر شگدن، رقگابتی شگدن، شرکتی

 ضگرورت ایشگان توانمندسگازی و (شگدن یالمللنیب شدن،

 عنگگوان بگگا پژوهشگگی( 1397) همکگگاران و حتگگینی .دارد

 دانشگگاه آمگوزش حگوزه بیرونگی و درونی محیط تحلیل"

انگد. داده انجگام "راهبگردی یزیربرنامه اساس بر مازندران

. اسگگتشگگده انجام کیفگگی - کمگگی روش بگگه پگگژوهش ایگگن

 خبرگگان نظگر از عگالی آموزش دانش بازار موجود وضعیت

 انتظگگارات یکننگگدهبرآورده و نبگگوده مطلگگوب دانشگگگاهی

 ارزیگابی مگاتری  در کگه است آن از حاکی هاافتهی .تتین
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 سگازمان یهگاقوت که گرفت نتیجه توانیم درونی محیط

 در اما.اسگت مطلگوب ایگن کگه ، دارد غلبگه یهاضگعف بر

 که دارد غلبهها فرصت بر ،تهدیدات خارجی محیط ارزیابی

 کگه گفگت توانیم یطورکل. به بود نخواهد مطلوب دانچن

 قگگگرار رقگگگابتی موقعیگگگت در دانشگگگگاه آموزشگگگی حگگگوزه

 بیشگگترین هایاسگگتراتژ تگگدوین در دانشگگگاه بنگگابراین.دارد

 بگگا متناسگگ  کگگه ییهایاسگگتراتژ روی بگگر را خگگود تمرکگگز

 .دهد قرار ، است رقابتی موقعیت

 الگوی " نوانع با پژوهشی( 2016)همکاران و  جاوید  مر -

 هوشگمندی و دانگش مدیریت منظر از استراتژی  مدیریت

 عگدم یگا اسگتفاده پگژوهش ایگن از هگدف. دادنگد انجگام "

 و دانگش مگدیریت در هگوش و دانگش مقوله دو از استفاده

. بگود اسگتراتژی  مگدیریت یامرحله فرایند در هوشمندی

 اسگتراتژی  مگدیریت الگوی از مرحله هر پیامدهای کهنیا

 بلعکگ ، و چیتگت  هوشگمندی و دانگش مگدیریت رایب

 چگه هوشمندی و دانش مدیریت از مرحله هر کهنیا یعنی

 یهاافتگهی. دارد اسگتراتژی  مگدیریت الگوی برای پیامدی

 استراتژی  مدیریت از مرحله هر که داد نشان تحقیق این

. اسگت هوشمندی و دانش مدیریت برای پیامدهایی دارای

افزا( بگاهم)هم چه هوش و دانش یریکارگبه کهنیا عالوهبه

مگؤ ر  یریگمیتصم به منجر تیدرنها جداگانهطور به چه و

 استفاده با باید هاسازمان نتیجه در. شودمی رقابت ایجاد و

 اجگرای و ارزیگابی تگدوین، به هوشمندی و دانش مدیریت

 منظگری از بتواننگد و پرداخته خود سازمان یهایاستراتژ

 و کنندیم کت  اطالعاتی منابع از که دانشی ،استراتژی 

 مگدیریت را دارنگد اختیار در خودشان که دانشی همننین

 زمینگه در را تحقیقگی( 2017)همکگاران و  کالوف . کنند

 انجگگام "اروپگگایی هایشگگرکت در هوشگگمندی هایشگگیوه"

 رقبگا هوش و بازار هوش بعد دو از پژوهش این در. اندداده

 نگوآوری) نگوآوری نوع سه از و ابتیرق هوش سنجش برای

 اسگاس بگر کگه است، شده استفاده( اداری و بازار فناورانه،

 تگأ یر نگوآوری، نگوع سگه هگر بگر بازار هوش تحقیق نتایج

 اداری نگوآوری بر رقبا هوش ریتأ  دارد، معناداری و مثبت

 نگوآوری بگر رقبگا هوش ریتأ  اما ،باشدیم معنادار و مثبت

 .است نگرفته قرار تأیید مورد بازار و فناورانه

 اهمیگت و اسگالمی آزاد دانشگگاه خطیر وظایف به با توجه

 اسگت ضگروری آتیگه اندازچشگم طراحگی در آن تیمأمور

 شگگودیم آن بخشگگیدن غنگا  و برتگگری سگب  کگگه عگواملی

 آن تبعبگگه و هوشگگمندی بگگه دسگگتیابی بگگرای ؛و شناسگگایی

 تحقیقگاتی و علمگی یهاروش از باید شود، پویا دانشگاهی

 محگیط در را اسالمی آزاد دانشگاه ا ربخشی تا جتته سود

 را محیطگی شرایط که متائلی.گردد تضمین امروزه رقابتی

 است نموده ایجاد مدیران و اسالمی آزاد یهادانشگاه برای

 شگدید، رقگابتی یهگاتیفعال طریگق از مدیران شده، سب 

 .دهند سوق پویا اسالمی آزاد دانشگاه سمت به را خود

 توانیمخالصه اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را  طوربه

جهگت ارتقگام موقعیگت رقگابتی  -1در موارد زیر بر شمرد: 

جامع در حوزه هوشگمندی در دانشگگاه  یزیربرنامهوجود 

کتگگ  منگگابع کگگافی در  -2آزاد اسگگالمی ضگگرورت دارد.  

دسترس جهت مقابله با تهدیدات داخلی و خگارجی بگرای 

جهگت تتگریع در  -3زاد اسالمی ضروری اسگت. دانشگاه آ

تجزیگگه و تحلیگگل اطالعگگات محیطگگی و شگگناخت و کشگگف 

در دانشگاه آزاد اسالمی نیاز به آگاهی در حیطگه  هافرصت

  .باشدیمهوشمندی 

 مواد و روش ها

 همننین است. کاربردی هدف، حیث از حاضر پژوهش

 -کیفگی مطالعگه یگ  هاداده گردآوری یهاروش لحاظ از

 روش از آن اول بخگش در کگه اسگت اکتشافی نوع از کمی

 -توصگگگیفی روش از دوم بخگگگش در و مضگگگمون تحلیگگگل

. جامعه آماری این پژوهش در است شده استفاده پیمایشی

 یتیرشته علوم ترب یعلم اتیه یرا کلیه اعضا یبخش کم

نفگگر  13119آزاد کگگل کشگگور بگگه تعگگداد  یهادانشگگگاهدر 

و  یعداد بر اساس جدول کرجتگت نیدادند که از ا لیتشک

 یریگنمونگه. روش دیگنفر انتخاب گرد 373مورگان تعداد 

ترتیگ  کگه از بگین  . بگدینبگود یتصگادف ینتبت یاطبقه

شگهر  20تمامی اعضای هیئت علمی  کگل کشگور تعگداد 

نفر از اعضای هیئگت علمگی  19انتخاب شدند و ازهر شهر 



                                                                                                                                                                64                                                                                                                                                         عالماتی و همکاران   

 99، بهار1شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

نمونگه  عنوانهبگکه امتیاز باتتری از لحاظ سهمیه داشتند 

 نمونگه افراد بین پرسشنامه سپ  پژوهش انتخاب شدند و

 بگگا پرسشگگنامه هایگویگگه و سگگؤاتتاسگگت و  شگگدهعیتوز

 کیفگی مطالعه از حاصل نتایج و پژوهش ادبیات از استفاده

  .گردید تدوین
 در محقگق صگورتبهها در فاز کیفی داده یآورجمع روش

 روش از کیفگی بخگش در هاداده تحلیل برای پژوهش این

 در پگژوهش محگیط. نمگود استفاده قیاسی مضمون تحلیل

 شگامل متگتندات مگورد 29 از اسگت عبارت کیفی، بخش

 معتبگر یهاتیسگاوب و هاگاهیپا در مندر  مقاتت و کت 

 در موجگود اسگناد و عگالی آمگوزش مؤستات و هادانشگاه

 داخلگی بخگش در کگه هوشمند، رقابت و هوشمندی حوزه

 بخگش در و 1398 تگا 1380 یهاسگال زمگانی صلهفا در

 در ،2019 تگا 2000 یهاسگال زمگانی فاصگله در خارجی

 15 تفکیگ  به که بودند شده نمایه معتبر داده یهاگاهیپا

 بگه کگه خگارجی مقاله و کتاب 14 و فارسی مقاله و کتاب

 و گرفگت قگرار بررسگی مورد شد، انتخاب سرشماری روش

 در یریگنمونگگهروش .گردیگگد  اسگتخرا هگگاآن از مضگامین

 روش بگه مگرتبط، دسگترس در مقگاتت کلیه کیفی بخش

 از مضگامین و گرفتگه قرار تحلیل و تجزیه مورد سرشماری

 کیفگی بخگش روایگی سنجش گردید. برای استخرا  هاآن

 سگازمان فراگیگر، مضگامین اینکگه بر عالوه حاضر، پژوهش

 تحقیگق، پیشگینه نظگری، مبگانی مطالعگه با پایه و دهنده

 نظگرات شدند، انتخاب بررسی مورد منبع و پژوهش اهداف

 از گروهگگی و مشگگاور و راهنمگگا اسگگاتید رهنمودهگگای و

 و شگده لحاظ خصوص این در نیز عالی آموزش متخصصان

 تعگدیل و جرح شده، استخرا  مضامین یبندطبقه از قبل

 بگرای هولتتی روش از پژوهش این در. آمد عمل به نهایی

 است و بگا پاسگ  شده استفاده یایی بخش کیفیپا محاسبه

 پایگایی از مضامین که دهدیم نشان محاسبه نتیجه 0.98

 و تجزیگه منظوربهاسگت. برخگوردار بگاتیی اعتمگاد قابلیت

 از هرکدام در) یدییتأ عاملی تحلیل روش از هاداده تحلیل

 یدییگتأ عاملی تحلیل از ضرورت بر بنا تحلیل یهاقتمت

 رویکگگرد و( دوم مرتبگگه عگگاملی تحلیگگل ایگگ اول مرتبگگه

 اسگتفاده کوواریگان  محگور سگاختاری معادلگه یسازمدل

  .است شده

 هایافته

 یهامؤلفگگه شناسگگایی  منظگگور بگگهتحقیگگق حاضگگر 

 دانشگگاه برای مناس  الگوی ی  ارائه منظوربه هوشمندی

های مدل اسالمی پرداخته است. بنابراین ابتدا شاخص آزاد

زیر  صورتبههای آزاد اسالمی ایران نشگاههوشمندی در دا

های بر مبنای ادبیات و پیشگینه تعیین شدند. این شاخص

 تحقیق شناسایی و تعیین شدند. 

 دهنده مفهوم هوشمندی .مضامین فراگیر و سازمان1جدول

 مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر

 آگاهی از وضعیت بازار
 های جذب مشترییابنده استراتژی

 مهندسی محیط بازار

آگاهی اجتماعی 

 استراتژیک

 محورآموزش

 مدیریت فرهنگی

 مدیریت منابع مالی

 مدیریت منابع انسانی

 هامدیریت دگرگونی

 محورتعالی

 آگاهی از وضعیت رقبا

 استراتژی رقابتی

 ریزی رقابتیبرنامه

 کننده رقابتیارزیابی

 آگاهی تکنولوژیکی
 لوژیکمهندسی تکنو

 استراتژی تکنولوژیک

که در شبکه مضامین مشاهده شد، با توجه به نتایج  چنان

معگرف  نگه و نگود،  "هوشگمندی "برای مفهوم بگا عنگوان 

مضامین پایه ، سیزده مضمون سگازمان دهنگده و  عنوانبه

چهگگار مضگگمون فراگیگگر شناسگگایی شگگد. سگگیزده مضگگمون 

جگذب  یهایاتژاسگتراز: یابنگده  اندعبارتسازمان دهنده 

مشتری، مهندسی محیط بازار، مدیریت آموزش، مگدیریت 

فرهنگی، مگدیریت منگابع مگالی، مگدیریت منگابع انتگانی، 

، مگدیریت تعگالی، اسگتراتژی رقگابتی، هایدگرگونمدیریت 

رقگگابتی، مهندسگگی  کننگگدهیابیارزرقگگابتی،  یزیربرنامگگه

 تکنولویی  ،استراتژی تکنولویی .

ق در این پگژوهش بگه آن دسگت مدل هوشمندی که محق

 از اصلی با آگاهی مؤلفهپیدا نموده است مدلی شامل چهار 

 از اسگگتراتژی ،آگاهی – اجتمگگاعی بازار،آگگگاهی وضگگعیت

تکنولگوییکی اسگت. نتگایج تحلیگل  آگگاهی رقبگا، وضعیت
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نشان داد که این مدل دارای سگیزده عامگل  یدییتأعاملی 

یزده عامل شگامل که این س باشدیماصلی  مؤلفهروی این 

جگگذب  یهایاسگگتراتژاز یابنگگده  انگگدعبارتدو عامگگل کگگه 

مشتری ،مهندسی کننده محیط بازار مربو  بگه آگگاهی از 

از مگگدیریت  انگگدعبارتوضگگعیت بگگازار و شگگش عامگگل کگگه 

آموزش ، مدیریت فرهنگی ، مدیریت منابع مالی ،مگدیریت 

ربو  ، مدیریت تعالی ، مهایدگرگونمنابع انتانی ،مدیریت 

اسگتراتژی  و سگه عامگل کگه  –آگاهی اجتماعی  مؤلفهبه 

رقگگگابتی،  زیربرنامگگگهرقگگگابتی  یاز اسگگگتراتژ انگگگدعبارت

آگگاهی از وضگعیت  مؤلفگهرقابتی مربو  بگه  کنندهیابیارز

از مهندسگگی تکنولوییگگ   انگگدعبارترقبگگا و دو عامگگل کگگه 

آگاهی تکنولوییگ   مؤلفه،استراتژی تکنولویی  مربو  به 

 . شدبایم

عامل آگاهی از وضعیت بگازار نشگان  یدییتأتحلیل عاملی 

جذب مشتری )با ضگری  متگیر  یهاهیپاداد که مضامین 

( و مهندسی کننده محیط بگازار )بگا ضگری  متگیر 58/0

( دارای همبتتگی قوی با آگگاهی از وضگعیت بگازار 62/0

آن محتگگوب  یریگانگگدازهبگگوده و شاخصگگی قگگوی بگگرای 

 ادیر پی برای کلیه مضامین پایه ایگن. همننین مقشودیم

ارتبگگا   دهندهنشگگانبگگوده کگگه  05/0از  ترکوچگگ عامگگل 

 هر مضمون با عامل اصگلی مرتبگه بگاتتر از خگود داریمعن

 .باشدیم

شگان استراتژی  ن -آگاهی اجتماعی  یدییتأتحلیل عاملی 

داد که مضامین پایه مگدیریت آمگوزش )بگا ضگری  متگیر 

(  و 83/0گگی  )بگگا ضگری  متگگیر ( ، مگدیریت فرهن77/0

(و مگدیریت 76/0مدیریت منابع مگالی )بگا ضگری  متگیر 

( و مگگدیریت 96/0منگگابع انتگگانی )بگگا ضگگری  متگگیر 

( و مگدیریت تعگالی )بگا 92/0)با ضری  متیر  هایدگرگون

( دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی 81/0ضگگری  متگگیر 

 ستراتژی  بوده و شاخصی قوی برای ا -اجتماعی 

 

. همننگین مقگادیر پگی شگودیمآن محتگوب  یریگزهاندا

بگوده  05/0از  ترکوچ برای کلیه مضامین پایه این عامل 

هر مضمون با عامل اصگلی  داریمعنارتبا   دهندهنشانکه 

 .باشدیممرتبه باتتر از خود 

عامل آگاهی از وضعیت رقبگا نشگان  یدییتأتحلیل عاملی 

تی)بگا ضگری  متگیر داد که مضامین پایگه اسگتراتژی رقاب

(و 86/0رقگگابتی )بگگا ضگگری  متگگیر  زیربرنامگگه( و 90/0

 ( و   دارای89/0رقگابتی )بگا ضگری  متگیر  کنندهیابیارز

همبتتگی قوی با آگاهی از وضعیت رقبا بگوده و شاخصگی 

. همننگین شگودیمآن محتگوب  یریگانگدازهقوی بگرای 

از  ترکوچگ مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه این عامگل 

هر مضمون بگا  داریمعنارتبا   دهندهنشانبوده که  05/0

 .باشدیمعامل اصلی مرتبه باتتر از خود 

عامل آگاهی تکنولوییگ  نشگان داد  یدییتأتحلیل عاملی 

که مضامین پایه  مهندسگی تکنولویی )بگا ضگری  متگیر 

( 34/0( و استراتژی تکنولویی  )بگا ضگری  متگیر 77/0

آگگگاهی تکنولوییگگ  بگگوده و  دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا

. شگگودیمآن محتگوب  یریگانگدازهشاخصگی قگوی بگگرای 

همننین مقادیر پی برای کلیه مضگامین پایگه ایگن عامگل 

 دارینگمعارتبگا   دهندهنشگانبوده که  05/0از  ترکوچ 

 .باشدیمهر مضمون با عامل اصلی مرتبه باتتر از خود 

بیگانگر  عدرمجمگوهای ارزیابی کلیت مدل عگاملی شاخص

هگا بگه مگدل برقگرار اسگت. همگه این است که برازش داده

 های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قگرار دادنشاخص

 ها دتلت بر مطلوبیتمقادیر مطلوب مربو  به این شاخص

 مدل عاملی مضامین فراگیر دارند. 

مگدل عگاملی  صگورتبه« هوشمندی »مدل عاملی مفهوم 

د، برآوردهای مربو  بگه ایگن مگدل مرتبه دوم تدوین گردی

هگگای کلگگی بگگرازش و پارامترهگگای اصگگلی شگگامل شگگاخص

دهنگده( در زیگر )بارهای عاملی مضامین فراگیر و سگازمان

 گزارش شده است: 
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  هوشمندی مفهوم دوم مرتبه عاملی مدل .1شکل 

 های ارزیابی مدل عاملی مفهوم هوشمندی . شاخص2جدول 

 شاخص
 درجه

 آزادی

سکوئر کای ا

 نسبی

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 

 خطای برآورد
 هُلتر

 250 06/0 68/0 95/0 23/2 61 مقدار

های ارزیابی کلیت مدل عاملی در مجمگوع بیگانگر شاخص

هگا بگه مگدل برقگرار اسگت. همگه این است که برازش داده

لی با مدنظر قگرار دادن های ارزیابی کلیت مدل عامشاخص

ها دتلت بر مطلوبیت مقادیر مطلوب مربو  به این شاخص

 دارند.« هوشمندی رقابتی»مدل عاملی مفهوم 

دهنگده مگورد مضامین فراگیر از طریگق مضگامین سگازمان

 صورتبهسنجش قرار گرفته و مدل عاملی مضامین فراگیر 

و  به مدل عاملی مرتبه دوم تدوین گردید، برآوردهای مرب

هگای کلگی بگرازش و پارامترهگای این مدل شامل شگاخص

اصلی )بارهای عاملی مضامین فراگیگر و سگازمان دهنگده( 

، مضگمون فراگیگر آگگاهی از وضگعیت بگازار دهدیمنشان 

 :یابنگده0/74دارای بار عاملی  با مضامین سازمان دهنگده : 

بگازار  محیط مهندسی  0/78مشتری ، جذب یهایاستراتژ

اسگتراتژی  دارای بگار  –اجتماعی  یآگاه ریفراگ.مضمون 

مهندسگی محگیط 0/78عاملی با مضامین سگازمان دهنگده:

  0/89مگدیریت فرهنگگی ،0/79آموزش محگور ،  0/76بازار،

  0/77، هگایدگرگونمدیریت   0/89مدیریت منابع انتانی ، 

از وضگعیت رقبگا دارای  یآگاه ریفراگتعالی محور.مضمون 

 اسگتراتژی 0/89امین سگازمان دهنگده : بار عاملی  با مضگ

رقابتی  کنندهیابیارز 0/83رقابتی ،  زیربرنامه 0/83رقابتی ،

.مضمون فراگیر آگگاهی تکنولگوییکی دارای بگار عگاملی بگا 

مهندسگگی تکنولوییگگ  ،  0/86مضگگامین سگگازمان دهنگگده: 

بگرآورد بیگانگر  جینتگا. باشدیمتکنولویی   استراتژی 0/86

مضگامین  یتمامبگهای عگاملی مربگو  این است کگه بارهگ

هوشگمندی "دهنگده مربگو  بگه مضگمون فراگیگر سازمان

 گریدعبارتبگهدر وضگعیت مطلگوبی قگرار دارنگد،  "رقابتی

دهنگده همبتتگی این مضمون فراگیر با مضامین سگازمان

شگوند و در نتیجگه ابگزار در حد متوسط به بات برآورد مگی

 ست.  سنجش از اعتبار عاملی برخوردار ا

بررسی پایایی )قابلیت اعتمگاد( ابگزار سگنجش، از  منظوربه

ضری  آلفای کرونبگاخ اسگتفاده شگد کگه برآوردهگا نشگان 

هگای ضری  آلفای کرونباخ برای یابنده اسگتراتژی دهدیم

، 85/0، مهندسگگی محگگیط بگگازار 73/0جگگذب مشگگتری 

،مگدیریت 89/0، مدیریت فرهنگگی 83/0مدیریت آموزش 

، مگدیریت 84/0، مدیریت منابع انتگانی 88/0منابع مالی 

، استراتژی رقابتی 84/0، مدیریت تعالی 90/0 هایدگرگون
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رقگگابتی  کننگگدهیابیارز،72/0ریگگزی رقگگابتی ، برنامگگه89/0

، استراتژی تکنولوییگ  77/0، مهندسی تکنولویی  91/0

. مقادیر مربگو  بگه بگرآورد ضگری  آلفگای باشدیم 83/0

ن اسگت کگگه همبتگتگی درونگگی ایگگ دهندهنشگانکرونبگاخ 

های مضامین سازمان دهنده در حد متوسط بگه بگات معرف

، در نتیجه ابزار سنجش مربو  به ایگن مفگاهیم از باشدیم

پایگا یگا  گریدعبارتبگهو  برخگوردارگیری کافی دقت اندازه

 دارای قابلیت اعتماد است. 

 . برآورد مقادیر بارهای عاملی مفهوم هوشمندی3جدول 

 CR p بار عاملی دهندهمضامین سازمان CR p بار عاملی امین فراگیرمض

آگاهی از وضعیت 

 بازار
97/0 - - 

های جذب یابنده استراتژی

 مشتری
74/0 - - 

 001/0 66/14 78/0 مهندسی محیط بازار

 –آگاهی اجتماعی 

 استراتژیک
97/0 80/

13 
001/0 

 - - 76/0 محورآموزش

 001/0 92/15 79/0 مدیریت فرهنگی

 001/0 47/13 68/0 مدیریت منابع مالی

 001/0 34/18 89/0 مدیریت منابع انسانی

 001/0 45/18 89/0 هامدیریت دگرگونی

 001/0 49/15 77/0 محورتعالی

آگاهی از وضعیت 

 رقبا
90/0 30/

14 
001/0 

 - - 89/0 استراتژی رقابتی

 001/0 51/20 83/0 یریزی رقابتبرنامه

 001/0 46/20 83/0 کننده رقابتیارزیابی

/04 90/0 آگاهی تکنولوژیکی
15 

001/0 
 - - 86/0 مهندسی تکنولوژیک

 001/0 55/19 86/0 استراتژی تکنولوژیک

 

 گیرینتیجه

هوشگمندی  یهامؤلفگهپژوهش حاضر با هدف شناسگایی 

ایران با  یهادانشگاه ارائه ی  الگوی مناس  برای منظوربه

اکتشگافی در دو از نگوع استفاده از طرح پگژوهش آمیختگه 

 بخش روش کیفی و روش کمی انجام شد. 

مدل هوشمندی که محقق در این پژوهش بگه آن دسگت 

اصگلی بگا عنگوان  مؤلفگهپیدا نموده است مدلی شامل ی  

نشان داد که  یدییتأهوشمندی است. نتایج تحلیل عاملی 

کگه  باشدیماصلی  مؤلفهعامل روی این  4رای این مدل دا

از آگگاهی از وضگعیت بازار،آگگاهی  انگدعبارتعامل  4این 

اسگگتراتژی ،آگاهی از وضگگعیت رقبگگا، آگگگاهی  –اجتمگگاعی 

 یهایاستراتژاز یابنده  اندعبارتتکنولوییکی. دو عامل که 

جذب مشتری ،مهندسی کننگده محگیط بگازار مربگو  بگه 

از  انگگدعبارتزار و شگگش عامگگل کگگه آگگگاهی از وضگگعیت بگگا

مدیریت آموزش ، مدیریت فرهنگی ، مدیریت منابع مگالی 

، مگدیریت هگایدگرگون،مدیریت منگابع انتگانی ،مگدیریت 

 استراتژی  و  –آگاهی اجتماعی  مؤلفهتعالی ، مربو  به 

 

 زیربرنامگهرقگابتی  یاز اسگتراتژ انگدعبارتسه عامگل کگه 

آگگاهی از  مؤلفگهبتی مربگو  بگه رقا کنندهیابیارزرقابتی، 

از مهندسگگی  انگگدعبارتوضگگعیت رقبگگا و دو عامگگل کگگه 

آگگاهی  مؤلفهتکنولویی  ،استراتژی تکنولویی  مربو  به 

 . باشدیمتکنولویی  

عامل آگاهی از وضعیت بگازار نشگان  یدییتأتحلیل عاملی 

جذب مشتری )با ضگری  متگیر  یهاهیپاداد که مضامین 

ننده محیط بگازار )بگا ضگری  متگیر ( و مهندسی ک58/0

( دارای همبتتگی قوی با آگگاهی از وضگعیت بگازار 62/0

آن محتگگوب  یریگانگگدازهبگگوده و شاخصگگی قگگوی بگگرای 

. همننین مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه ایگن شودیم

ارتبگگا   دهندهنشگگانبگگوده کگگه  05/0از  ترکوچگگ عامگگل 

بگاتتر از خگود هر مضمون با عامل اصگلی مرتبگه  داریمعن

 .باشدیم

استراتژی  نشان  -آگاهی اجتماعی  یدییتأتحلیل عاملی 

داد که مضامین پایه مگدیریت آمگوزش )بگا ضگری  متگیر 

(  و 83/0( ، مگدیریت فرهنگگی  )بگگا ضگری  متگگیر 77/0
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(و مگدیریت 76/0مدیریت منابع مگالی )بگا ضگری  متگیر 

( و مگگدیریت 96/0منگگابع انتگگانی )بگگا ضگگری  متگگیر 

( و مگدیریت تعگالی )بگا 92/0)با ضری  متیر  هایگوندگر

( دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی 81/0ضگگری  متگگیر 

اسگگتراتژی  بگگوده و شاخصگگی قگگوی بگگرای  -اجتمگگاعی 

. همننگین مقگادیر پگی شگودیمآن محتگوب  یریگاندازه

بگوده  05/0از  ترکوچ برای کلیه مضامین پایه این عامل 

هر مضمون با عامل اصگلی  داریمعنارتبا   دهندهنشانکه 

 .باشدیممرتبه باتتر از خود 

عامل آگاهی از وضعیت رقبگا نشگان  یدییتأتحلیل عاملی 

داد که مضامین پایگه اسگتراتژی رقابتی)بگا ضگری  متگیر 

(و 86/0رقگگابتی )بگگا ضگگری  متگگیر  زیربرنامگگه( و 90/0

( و   دارای 89/0رقگابتی )بگا ضگری  متگیر  کنندهیابیارز

ی قوی با آگاهی از وضعیت رقبا بگوده و شاخصگی همبتتگ

. همننگین شگودیمآن محتگوب  یریگانگدازهقوی بگرای 

از  ترکوچگ مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه این عامگل 

هر مضمون بگا  داریمعنارتبا   دهندهنشانبوده که  05/0

 .باشدیمعامل اصلی مرتبه باتتر از خود 

اهی تکنولوییگ  نشگان داد عامل آگ یدییتأتحلیل عاملی 

که مضامین پایه  مهندسگی تکنولویی )بگا ضگری  متگیر 

( 34/0( و استراتژی تکنولویی  )بگا ضگری  متگیر 77/0

دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی تکنولوییگگ  بگگوده و 

. شگگودیمآن محتگوب  یریگانگدازهشاخصگی قگوی بگگرای 

همننین مقادیر پی برای کلیه مضگامین پایگه ایگن عامگل 

 داریمعنگارتبگا   دهندهنشگانبوده که  05/0از  ترکوچ 

 .باشدیمهر مضمون با عامل اصلی مرتبه باتتر از خود 

بگا نتگایج  آمدهدستبهنتایج حاکی از آن است که مفاهیم 

(، 1391و همکاران ) یمؤمن(، 1391طبرسا ) یهاپژوهش

(، حیگگگدری و همکگگگاران 1393ابراهیمگگگی و همکگگگاران )

(، بگگگدیع زاده و 1394(، مصگگگل  و همکگگگاران )1393)

و  خنفری (،1396(، علیقلی و همکاران )1395همکاران )

(، ئگی بگرت و 2009نکگا و همکگاران) (، 1398همکاران )

. طبرسا باشدیم(، همتو 2011(، وادی )2010همکاران )

هش خود به این نتیجه دست یافت کگه حتاسگیت در پژو

 عنوانبگهشگاخص مزیگت رقگابتی  عنوانبگهنتبت به بازار 

و همکگگاران،  یمگگؤمنهوشگگمندی باشگگد.  ا رگگگذارعامگگل 

بگگگگگازار شگگگگگامل: نگگگگگرخ  یهوشگگگگگمند یارهیگگگگگمتغ

جگزم همگی ؛یاقتصگاد طی،شرایگذارمتیق،یگذارهیسرما

و  یمگیاهابر. باشگدیمبر هوشگمندی  رگذاریتأ  یفاکتورها

 یرهگایمتغبا بازار) یهوشمند مؤلفه داردیمبیان همکاران 

نگگگگوآوری در محصگگگگوتت و خگگگگدمات، خریگگگگداران :

، پیمانکگگار ( نگگوآوری در  کننگگدهنیتأم،  کننگگدگانعیتوز،

محصوتت و خدمات و توسعه بازار نوآوری در محصوتت و 

خدمات و توسعه بازار دارای بیشترین اهمیت برای رسیدن 

 .باشگندیموغ هوشمندی رقابتی در صنعت هتلگداری به بل

 بگگه ایگگن نتیجگگه دسگگت یافگگت کگگهو همکگگاران  یدریگگح

راهبگگردی سگگازمان کگگه جگگزم  یریگجهگگتبگگازارگرایی و 

 ؛یهاشاخصاز طریق  پیامدهای هوشمندی رقابتی هتتند

تگگوان مگگدیریت دانگگش، فرهنگگي سگگازمانی و سگگرمای  

کگه هگر نشگان داد مصل  و همکاران . ابدییمارتقام انتانی،

 ا گر شامل:هوشگمندی بگازار ؛ یهوشمند یهامؤلفهاز   ی

نتایج حاصگل از  دارد.  ینوآور یهامؤلفه یمثبت و معنادار

پژوهشی که از سوی بدیع زاده و همکاران انجام شد نشان 

 -1دارای ابعگاد   یگبازار به ترت یبعد هوشمندکه  دهدیم

مشگتریان -3و  گانکنندعیتوز -2نوآوری ، کنندگاننیتأم

نگوآوری بیشگتر از  مؤلفگه ریتگأ اهمیگت و  زانیگو م است

و  کننگگگدگانعیتوزو هگگگر دو بیشگگگتر از  کننگگگدگاننیتأم

.علیقلی و همکگاران در اسگت مؤ ربر هوشمندی  مشتریان

 بگگازار وی)آگگگاهی ابعگگاد هگگوش رقابت نی، بگگپگگژوهش خگگود

و رابطه مثبگت  یابیبازار یهایاستراتژ یا ربخشو تجاری( 

 ریگمتغخنفری و همکگاران  نشگان    .برقراراست یمعنادار

فرصت بازار ا ر مثبت و متتقیم معنگاداری بگر اسگتراتژی 

 نگدمطالعگه نشگان داد جینتگابازاریابی دارد. نکا و همکاران 

،  یابیگبازار یا ربخشگو  فرصت بازار مؤلفه یهوشمند نیب

در ئی برت و همکگاران وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار

و  هافشاردانشگاه با  یروسا که دهندیماین پژوهش نشان 

 یروبرو بوده است . برا یادیز یو خارج یداخل یهاچالش

 یدر بگگازار آمگگوزش عگگال یمگگوفق طوربگگه هادانشگگگاه نکگگهیا
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 نگدهیحگال و آ یزیربرنامگهبگر  دبای ٬بمانند  یباق یاتیعمل

 هارکتشگدر پژوهشی خود بیان دارد  وادیبگذارند .  ریتأ 

پروفایگل پتانتگیل  -1اطالعات هوشگمندی شگامل:  دارای

جدید بگازار اسگت،که  یهافرصتشناسایی  -2مشتریان، و

 .است ا رگذار یرقابت یهوشمند تیبر موفق

 راتتغییگ ،بارز و متگلط عصگر حاضگر  یهایژگیواز  یکی

 ی،مختلگف اجتمگاع یهاو عرصگه یدر دانش بشر  ندهیفزا

و  اسگت. آمگوزش  یو تکنولوی یاسسی صنعتی، اقتصادی،

 تیریمگد یهگاانیبناز  یکی هادانشگاهدر  مدیریت آموزش

 دادیگرو تیریمگد ایگ یرقابت تیابزار کت  مز  یدانش و 

یادگیری و یاددهی در مراکگز  فرهني میان است. یسازمان

 عمیقگی یرابطگه دانش یگذاراشترا  به هدف و آموزشی

 یسگازیغن بگه گاه منجگردانش  در یادگیری عمق. اندافتهی

 حمگگایتی، یگگادگیری محگگیط  .شگگودیم اطالعگگات سگگرمایه

 کگگه مگگدیریتی و روشگگن یگگادگیری یهاوهیشگگ و فراینگگدها

 یهیسگرما یسگازفعال موجگ  کندیم تقویت را یادگیری

 از پگ  و شگودیم اعضگا توسگط شگدهیآورجمع اطالعات

 اطالعگات بگا سازمان، در متعدد متیرهای در شدن جاری

یگاددهی و  .دیگنمایم تعامل خارجی محیط از آمدهدستبه

 پیرامگون اطالعگات حیگاتی منبع یارائه طریق از یریادگی

 کگار و کتگ  محگیط کگل و رقبگا آتی و کنونی رفتارهای

 .گرددیمهوشمندی   تقویت موج 

بگا نتگایج  آمدهدستبهنتایج حاکی از آن است که مفاهیم 

(،ابراهیمگگی و 1391و همکگگاران ) یمگگؤمن یهگگاپژوهش

 علیقلی (،1395(، بدیع زاده و همکاران )1393همکاران )

و همکگگگگگگاران  سسگگگگگگودا(، 1396)و همکگگگگگگاران 

. باشگدیم( همتگو 2014(،استیفانکو و همکاران )2014)

 دارنگدیمو همکاران در نتایج پگژوهش خگود بیگان  یمؤمن

– یاجتمگاع ی؛  هوشگمند یبگه هوشگمند یابیدست یبرا

و  یاجتمگگگاع یهوشگگگمند .اسگگگت یضگگگرور  اسگگگتراتژی

شگگگگگامل: فرهنگگگگگي، ارزش ،رفتگگگگگار،   یاسگگگگگتراتژ

 یهااسگگگگتیس،یالمللنیب یهااسگگگگتیساستعداد،مهارت،

 یروهاین ،یمذهب یهااستیس، یدولت یهااستیس ،یدولت

 ،مقرراتیاتیگگمال نی،قگگوانیطیعوامگگل مح ،یمحلگگ یاسگگیس

مربگگو  بگگه جلگگ  و جگگذب  نیقگگوان ،یتجگگارت خگگارج

 نی،قوانیاجتمگگاع نیتگگأم نی، قگگوان یخگگارج یهاهیسگگرما

اعتراض بگه  یهاکانون ،یشغل یمربو  به استخدام و ارتقا

، هاتعرفگه،یمحل یعرف نیقوان ،یضد انحصار نیدولت ،قوان

در دسگگته  .باشگگدیم یاتعرفگگه ریگگو موانگگع غ هاهیسگگهم

دوازده فگگگاکتور   یاسگگگتراتژ - یاجتمگگگاع یهوشگگگمند

 یهااسگتیس،یالمللنیب یهااستیسرفتار،استعداد،مهارت،

تجگگگگارت  ،مقگگگگرراتیمحل یاسگگگگیس یروهگگگگای،نیدولت

 یهاهیسگگرما و جگگذبمربگگو  بگگه جلگگ   نی،قوانیخگگارج

 نی،قوان یشغل یمربو  به استخدام و ارتقا نی،قوان یخارج

 رگگذاریتأ  یفاکتورهگاجزم ،  یفعر نیو قوان یضد انحصار

ابراهیمی و همکاران  شناخته شدند.  یرقابت یبر هوشمند

)با  اسگگتراتژی – یاجتمگگاع یهوشگگمند ان دادنگگد،نشگگ

نگرش استراتژی ، متایل سیاسی، اجتماعی و  ؛یرهایمتغ

اقتصگگادی ، منگگابع انتگگانی ، قگگوانین و مقگگررات ،مگگالی و 

بر هوشمندی است. .بگدیع  رگذاریتأ  ریمتغدومین مالیاتی(

زاده  و همکاران به این نتیجه دست یافتند که هوشمندی 

بگر هوشگمندی  ا رگذار ریمتغاتژی  جزم استر –اجتماعی 

: اسگگتراتژی  –و ایگگن یعنگگی هوشگگمندی اجتمگگاعی بگگوده 

 ایگن در رقابت جریان در هوشمندی نوع نیترکنندهنییتع

آگاهی  مؤلفه.علیقلی و همکاران از نقش هاستشرکت نوع

 کنگدیممطرح  یابیبازار یا ربخشاجتماعی بر  –راهبردی 

رابطگه مثبگت و متگتقیم و فگوق  مؤلفگه دهگدیمو نشان 

معنگگاداری بگگا بازاریگگابی دارد  . نتگگایج پگگژوهش سگگوداس و 

هوشگمندی رقگابتی  یریکارگبگه که کندیمهمکاران بیان 

باعث بهبود کیفیت اطالعگات، اتخگاذ  هاشرکتپینیده در 

، بهبود سیتتماتی  فرآینگدهای ترعیسر یهایریگمیتصم

 هانگگهیهزکگگاهش سگگازمانی ،  یوربهگگرهسگگازمانی ، بهبگگود 

.استیفانکو و همکاران در نتایج پژوهش خگود بیگان شودیم

ی  ابزار اسگتراتژی   عنوانبههوشمندی رقابتی  ،دارندیم

 .باعث ایجاد و افزایش مزیت رقابتی شود  تواندیم

پژوهش عبارت است از اینکه این  یهاتیمحدوددر پایان 

پگگژوهش در بخگگش کیفگگی بگگه روش تحلیگگل مضگگمون 

پگژوهش  یهاروشاست. عدم استفاده از سایر  گرفتهمانجا
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پژوهش حاضر است. بگا توجگه بگه  یهاتیمحدودکیفی از 

در تعمیم نتایج ایگن خاص سیتتم دانشگاهی،  یهایژگیو

پژوهش به دانشگاه دولتی بایگد جانگ  احتیگا  را رعایگت 

پژوهش در  یهاافتهیبا توجه به  شودیمنمود. لذا پیشنهاد 

 8-4، 5-4آگاهی از وضعیت بازار جدول شماره  همؤلفبعد 

:  ارزش قائل شدن شودیمو ، به مدیران دانشگاهی توصیه 

و احترام برای مشتری را مورد توجه قگرار  دهنگد و ایجگاد 

ارزش )مانند : برقراری روابط بلند مگدت، افگزایش سگرعت 

ارائه خدمت، و...( را مدنظر قرار داده و ایجاد  ارزش افزوده 

کگار  یاندازراهمانند: ارائه خدمات اضافی به مشتری و یا  )

مشتریان خار  از سروی  اداری ( برای مشگتری را مگورد 

. نیازهگای آینگده مشگتری را مگدنظر قگرار قرار دهندتوجه 

( را CRM)یبا مشگتردهند و دانش جدید مدیریت رابطه 

از  یناشگ یطگیمح هشگداردهندهبه عالئگم گتترش دهند.

از  حگالنیدهند درعسازمان واکنش نشان  یترقاب تیوضع

اسگگگتفاده  یطگگگیمح یدر بررسگگگ نینگگگو یابیگگگبازارمتگگگد 

را در ارائه خدمت مگورد توجگه قگرار  یمشتر دگاهید.کنند

  باشگند. انیبگه مشگتر دیگبه دنبال ارائگه ارزش جدو  دهند

 و را مگورد توجگه قگرار  دهنگد یطگیخطگرات مح تیریمد

 یتخصصگگ تگگهیکم لیبگگه تشگگک یمشگگتر یابیگگجهگگت بازار

  مبادرت ورزند.

در این پژوهش منظور از آگاهی از وضعیت رقبا این اسگت 

رقابگت ، دهند جیرا ترو داریرقابت پاکه هوشمندی رقابتی، 

رقابگت را در سگازمان ارتقگام  زهیانگ،دهنگد جیرا ترو یجهان

نتبت بگه ،در عرصه رقابت را ارتقام بخشند یشتازیپ،دهند

نفگوذ  یهایاستراتژ،آورند ه دستب یآگاهشیپاهداف رقبا 

 یبگرا ینگرندهیآاز علم ،کنند ییرا شناسا یفعل طیدر شرا

رقبگا را  یرقگابت یاسگتراتژ،اسگتفاده کنند ندهیآ ینیبشیپ

مداوم عملکرد  طوربه،مطالعه کرده و مورد توجه قرار دهند

 یهاسگازمانرصگد کگردن  منظوربه،ندیسازمان را رصد نما

از نقگا  ضگعف رقبگا ،دهنگد لیتشگک ینظارت تهیکم  یرق

خگود لحگاظ  یهابرنامگهرا در  هگاآنکت  کنگد و  یآگاه

خگود  یبرا یالزام اساس  ی( را به  SWOTانجام)،ندینما

 یرقبا را شناخته بگرا یموجود برا یهافرصت،کنند لیتبد

در کت   منابع اطالعگات نتگبت بگه ،کنند یزیربرنامهآن 

 باشند. داشته یمتنوع یهابرنامهرقبا 

اقدامات خود را بر رقبا  مورد توجه قگرار  ریتأ  یابیارز -1

قگرار   یابیگرا مگورد ارز  یگکننگده رق دیگعوامل تهد،دهند

 یابیگگاز روش ارز یرقگابت تیوضگع یبررسگ منظوربگه،دهند

 یابیگگارز در عرصگگه یشگگرویپ یبرا،اسگگتفاده کننگگد یرقگگابت

و....(  یاوکدادهاطالعات )ماننگد: تیریمد یرقابت از ابزارها

 یکگار ینگدهایفرآمجگدد  ینیبگازب ییتوانا،ندیاستفاده نما

 .خود را داشته باشند

بگا نتگایج  آمدهدستبهنتایج حاکی از آن است که مفاهیم 

 ،(1391و همکگاران) یمؤمن ،(1391طبرسا ) یهاپژوهش

و همکاران  یانیآشت یغفار ،(1393و همکاران ) یمیابراه

و همکگاران  یقلیعل، ( 1394مصل  و همکاران ) ،(1393)

(، ئگی 2009، نکا و همکاران ) (1398) یخنفر، (1396)

پژوهش طبرسگا  یهاافتهی. باشدیم( ، همتو 2010برت )

ی شگنهادیچگارچوب پ یهامؤلفگهکگه یکگی  دهدیمنشان 

مزیگت رقگابتی کگه  از انگدعبارت مدل هوشمندی رقگابتی

 یهاؤلفگهم، که جگزم باشدیمدارای بعد حتاسیت به رقبا 

و همکگاران در  یمگؤمنبر هوشمندی رقابتی است.  ا رگذار

ر هوشگمندی رقبگا بگا متغیگ کگهند پژوهش خود نشان داد

 یمحدوده رقابت،محصگوتت و خگدمات، رقبگا؛  یهامؤلفه

 متی، قکنندهتیحمامرتبط و  عی،صناکنندگانعیتوزد،یجد

پگنج فگاکتور محگدوده رقابت،محصگوتت و  ی بگوده ورقابت

و مگرتبط  عیو صگنا کننگدگانعیتوزد،یجد یت، رقباخدما

بگر هوشگمندی رقبگا  رگگذاریتأ جزم عوامل  کنندهتیحما

 یهوشگگمند .ابراهیمی و همکگگاران نشگگان دادنگگدباشگگدیم

رقبا، نقا  قگوت  یهایاستراتژاهداف و  ؛یرهایمتغرقبا)با 

بوده و سومین ا ر  عملکرد رقبا( د،یو ضعف و فرصت و تهد

ی رقگابتی دارد.غفگار آشگتیانی و همکگاران را بر هوشگمند

،  بگگازار گگگرا یهاشگگرکتکارآفرینگگان در  نشگگان دادنگگد کگگه

مورد جتتجو قگرار  یترعیوس طوربههوشمندی رقابتی را 

و بگگازارگرایی را از جنبگگه توجگگه بگگه مشگگتری،  دهنگگدیم

. مصگل  دهندیمقرار  دیتأکنیازهایش و اقدامات رقبا مورد 

 یهوشمند یهامؤلفهاز   یکه هر  دو همکاران نشان دادن
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 یهامؤلفگگهبگگر  یا رمثبگگت و معنگگادار )هوشگگمندی رقبگگا(

علیقلی و همکگاران نشگان دادنگد کگه از بگین دارد. ینوآور

هوشمندی ،هوشمندی آگاهی از وضگعیت رقبگا  یهامؤلفه

بازاریابی دارد.خنفگری و  یا ربخشا ر مثبت و معناداری بر 

ی از وضعیت تهدیدات رقبا و همکاران نشان دادند که آگاه

مثبگگت و معنگگاداری بگگر  ریتگگأ آگگگاهی از مخگگاطرات رقبگگا 

دارد.نکا و همکاران بیان دارنگد کگه  یابیبازار یهایاستراتژ

 یابیگبازارآگاهی از وضعیت رقبا ا ر مثبت و معنگاداری بگر 

کگه در دنبگال  ییهادانشگاهآن  داردیم.ئی برت بیان  دارد

 ترچابگ  شگانیرقابت اندازچشمه کردن اطالعات مربو  ب

خواهنگد کگرد  دایگرشگد پ نگدهیدر آ شگتریب نگاًیقی اندبوده

  یگگ ر،ییگدر  حگگال تغ اندازچشگم نیگگ.سگازگار شگگدن بگا ا

 یهوشگمند ندی. فراامکان انتخاب  ینه  باشدیمضرورت 

و  یرقگابت دیگبا هابرنامگهکگه  کندیم انیب یعال آموزشدر 

 . مناس  باشند
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Abstract: The purpose of this study was to identify the components of intelligence in order 

to provide a suitable model for Islamic Azad University that it was conducted using 

exploratory research in both qualitative and quantitative sections. In the qualitative part, the 

thematic analysis method with the deductive approach as well as in the quantitative part, the 

descriptive-survey method was used. The qualitative research environment consisted of 29 

documents including books and articles in reputable databases and websites in the field of 

higher education, both within internal sector in 1998-2001 and within external sector in 2000 

- 2019, indexed in valid databases. The documents in the qualitative section were selected 

through census sampling and their themes were extracted. Moreover, the statistical population 

in the quantitative section consisted of all national faculty members in Azad University that 

based on Krejcie and Morgan (1970) table, finally 373out of 13119 were selected. The 

sampling method used in this non-random part was quota type. In addition, the study 

instrument was a researcher-made questionnaire based on qualitative findings. The validity 

was confimed by face validity, content (CVR) and confirmatory factor analysis constructs. 

Factor analysis approach was also used to analyze the data. According to the results of data 

analysis, the reliability values (Cronbach's alpha coefficient) were higher than 0.7 for all 

themes indicating a high level of correlation between the themes. 
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