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شناسایی مؤلفههای هوشمندی بهمنظور ارائه یک الگوی مناسب برای دانشگاه آزاد اسالمی
شکوه عالماتی:دانشجوی رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

بدری شاه طالبی* :عضو هیأت علمی،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

نرگس سعیدیان :عضو هیأت علمی،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

چکیده :پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفگههای هوشگمندی بگهمنظور ارائگه یگ

الگگوی مناسگ بگرای

دانشگاه آزاد اسالمی است .این تحقیق با استفاده از پژوهش اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی انجام شگد.در
بخش کیفی ،از روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی و در بخش کمی از روش توصیفی -پیمایشگی اسگتفاده
شد .محیط پژوهش در بخش کیفی ،عبگارت بگود از  29مگورد متگتندات شگامل کتگ و مقگاتت منگدر در
پایگاهها و وب سایتهای معتبر در حوزه آموزش عالی،که در بخش داخلی در فاصله زمانی سالهای  1380تا
 1398و در بخش خارجی در فاصله زمانی سالهای  2000تا  ،2019در پایگاههای داده معتبگر نمایگه شگده
بودند . .متتندات مذکور در بخش کیفی به شیوه نمونهگیری سرشماری انتخاب و مضامین از آنها اسگتخرا
گردید .جامعه آماری در بخش کمی را کلیه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد کل کشور به تعگداد 13119
نفر تشکیل دادندکه از این تعداد بر اساس جدول کرجتگی و مورگگان تعگداد 373نفگر انتخگاب گردیگد.روش
نمونهگیری مورد استفاده در این قتمت طبقهای نتبتی تصگادفی بگود .ابگزار مگورد اسگتفاده در ایگن بخگش،
پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافتههای کیفی بود .بهمنظور اعتبگار سگنجی ،از روایگی صگوری ،محتگوایی
( )CVRو سازه تحلیل عامل تأییدی استفاده شد .به منظگور تجزیگه و تحلیگل اطالعگات از رویکگرد تحلیلگی
عاملی استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد کگه مقگادیر مربگو بگه پایگایی بگرآورد
(ضری

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

باتی معرفهای مضامین پایه میباشد.
واژگان کلیدی :هوشمندی ،الگوی مناس  ،دانشگاه آزاد.

روانشناسی ،دانشگگاه آزاد اسگالمی،
تربیتی و
دانشکده
شناختی،آموزشی،
آوریمدیریت
علمی،گروه
هیأت
مسؤول :عضو
*نویسندهي
تحصیلی.
علومهیجانات
یادگیری،
رویکردهای
اسنادی ،تاب
بازآموزی
واژگان کلیدی:
واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
Email: b_shahtalebi2005@yahoo.com
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مدیریت و سازمان ،هوش بهعنوان توانگایی تفکگر انتزاعگی،

مقدمه
در دنیای امروزه اکثر دانشگاهها دریافتهاند که صرفاً بگا

اسگگتفاده از تجربگگه ،سگگازگاری بگگا محگگیط و دانشانگگدوزی

تکیه بر اهرمهای رقگابتی سگنتی ماننگد افگزایش کیفیگت،

بیانشده است(نجاری و همکاران .)1393

کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصوتت و خدمات  ،کگافی

اتخاذ هوشمندی در آموزش عالی به روش تجزیه و تحلیل

نیتگت و مفگاهیمی همنگون سگرعت و انعطافپگگذیری در

و انتشار اطالعاتی که میتواند به تصمیمگیری سگازمانی و

رقابت نمود پیدا کردهاند و گرایش به سمت ارائگه خگدمات

طراحی برنامه استراتژی

کنگد ،گفتگه میشگود(ئی

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

برت  .)2010هوشگمندی  ،ابگزاری تجگاری اسگت کگه بگه

 .)1396،هوشگگمندی عبگگارتی اسگگت در جهگگت تشگگری
ویژگیهای حافظه و موارد مرتبط بگا آن از قبیگل توانگایی
استدتل ،طرحریزی ،حل متگائل ،تخیگل ،در

ایگدهها و

کم

فرآینگگد مگگدیریت راهبگگردی در سگگازمانها کمگ
عملکرد کت

کگگرده و

و کار را از طریق افزایش دانش  ،ارتباطگات

داخلی و کیفیگت برنامگههای راهبگردی افگزایش میدهگد

یادگیری(تارخ  .)1390هوشگمندی از طریگق فعالیتهگای

(دولتآبادی و همکاران .)1390

گوش کردن ،خواندن ،بحث و اقدام انجام خواهد شد(فلشر

بریمانی و همکاران ( )1397پژوهشی بگا عنگوان "بررسگی

.)2004

وضعیت بازار دانگش آمگوزش عگالی ایران.مطالعگه مگوردی

دانشگاهها یکی از چنگدین نهگادی میباشگند کگه در کنگار

دانشگگگاههای زیرمجموعگگهی وزارت بهداشگگت درمگگان و

کشور اقدام به توسعه

آمگگوزش پزشگگکی و وزارت علگگوم تحقیقگگات و فنگگاوری در

دانش و فناوریهای نوین برای صنایع مختلف میکنند .در

استان مازندران" انجام دادهاند .یافتهها حگاکی از آن اسگت

حقیقت رسالت علمی دانشگاهها را میتوان تحگت عنگاوین

کگگه وضگگعیت موجگگود بگگازار دانگگش آمگگوزش عگگالی از نظگگر

اصگلی تولیگد و انتقگال نوآوریهگا و دانشهگای کگاربردی

خبرگگگان دانشگگگاهی مطلگگوب نبگگوده و برآوردهکننگگدهی

طبقهبنگگدی نمود(شگگفیعزاده و همکگگاران  .)1391تگگأ یر

انتظارات نیتت .بگازنگری در سیاسگتگذاری در آمگوزش

رقابت برای کت درآمد بیشتر در آمگوزش عگالی روشگن

عگگالی مبتنگگی بگگر الزامگگات بگگازار دانگگش ،متناس سگگازی

است .با توجه به اینکه ویژگگی رقابگت  ،جگدیت آن اسگت

برنامههای درسگی بگا نیازهگای جامعگه و صگنعت و توجگه

مرزهگگای آن از سگگط دانشگگگاه و جغرافیگگای هگگر

بیشتر به متئولیت اجتماعی دانشگگاه و ارائگه برنامگههای

نهادها و مؤستات تحقیقاتی در ی

اینگگ

کشوری فراتر رفته است( ئی برت .)2010

آموزشی و انگیزشی برای اساتید ،دانشجویان و کارکنگان و

امروزه سازمانها برای مدت طگوتنی در پشگت دیوارهگا و

مگگدیران دانشگگگاه در ارتبگگا بگگا الزامگگات جهانیشگگدن و

مرزها محصور نیتتند بلکه مرز آنها دارای منفذ میباشگد

مؤلفههای بازار دانش(شامل  :کاتیی شگدن،تجاری شگدن،

که مواد اولیه  ،انگریی و اطالعگات بگهطور پیوسگته در آن

شرکتی شگدن ،رقگابتی شگدن ،فراگیگر شگدن  ،اسگتاندارد

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

شدن ،بینالمللی شگدن) و توانمندسگازی ایشگان ضگرورت

منبع درآمدی جهت مقابله با فشار مالی ابت و شناسگایی

دارد .حتگگینی و همکگگاران ( )1397پژوهشگگی بگگا عنگگوان

اسگت( ئگی بگرت

"تحلیل محیط درونی و بیرونگی حگوزه آمگوزش دانشگگاه

فرصتهای رشد و موقعیگت اسگتراتژی
.)2010

مازندران بر اساس برنامهریزی راهبگردی" انجگام دادهانگد.

ضعف دستیابی بگه سگود مگوردنظر،در سگرمایهگذاریهای

ایگگن پگگژوهش بگگه روش کمگگی  -کیفگگی انجامشگگده اسگگت.

آموزشی سب عدم توجگه بگه هگوش رقگابتی در سیتگتم

وضعیت موجود بازار دانش آموزش عگالی از نظگر خبرگگان

آموزش عالی شده است چراکه دستاندرکاران آموزشی بگا

دانشگگگاهی مطلگگوب نبگگوده و برآوردهکننگگدهی انتظگگارات

این مفهوم نوین بهگونهای غریبانه رفتار کردهاند.در ادبیات

ارزیگابی

نیتت .یافتهها حاکی از آن است کگه در مگاتری
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شناسایی مولفه های هوشمندی...

محیط درونی میتوان نتیجه گرفت که قوتهگای سگازمان

مثبت و معنادار میباشد ،اما تأ یر هوش رقبگا بگر نگوآوری

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

فناورانه و بازار مورد تأیید قرار نگرفته است.

ارزیابی محیط خارجی ،تهدیدات بر فرصتها غلبه دارد که

با توجه به وظایف خطیر دانشگگاه آزاد اسگالمی و اهمیگت

چندان مطلوب نخواهد بود  .بهطورکلی میتوان گفگت کگه

مأموریت آن در طراحگی چشگمانداز آتیگه ضگروری اسگت

حگگگوزه آموزشگگگی دانشگگگگاه در موقعیگگگت رقگگگابتی قگگگرار

عگواملی کگگه سگب برتگگری و غنگا بخشگگیدن آن میشگگود

دارد.بنگگابراین دانشگگگاه در تگگدوین اسگگتراتژیها بیشگگترین

شناسگگایی ؛و بگگرای دسگگتیابی بگگه هوشگگمندی و بگگهتبع آن

تمرکگگز خگگود را بگگر روی اسگگتراتژیهایی کگگه متناسگ بگگا

دانشگاهی پویا شود ،باید از روشهای علمگی و تحقیقگاتی

موقعیت رقابتی است  ،قرار دهد.

سود جتته تا ا ربخشی دانشگاه آزاد اسالمی را در محگیط

مر جاوید و همکاران( )2016پژوهشی با عنوان " الگوی

رقابتی امروزه تضمین گردد.متائلی که شرایط محیطگی را

از منظر مدیریت دانگش و هوشگمندی

برای دانشگاههای آزاد اسالمی و مدیران ایجاد نموده است

" انجگام دادنگد .هگدف از ایگن پگژوهش اسگتفاده یگا عگدم

سب شده ،مدیران از طریگق فعالیتهگای رقگابتی شگدید،

استفاده از دو مقوله دانگش و هگوش در مگدیریت دانگش و

خود را به سمت دانشگاه آزاد اسالمی پویا سوق دهند.

مدیریت استراتژی

هوشمندی در فرایند مرحلهای مگدیریت اسگتراتژی

بگود.

بهطور خالصه اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را میتوان

اینکه پیامدهای هر مرحله از الگوی مگدیریت اسگتراتژی

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

برای مگدیریت دانگش و هوشگمندی چیتگت و بلعکگ ،

وجود برنامهریزی جامع در حوزه هوشگمندی در دانشگگاه

یعنی اینکه هر مرحله از مدیریت دانش و هوشمندی چگه

آزاد اسگگالمی ضگگرورت دارد -2 .کت گ منگگابع کگگافی در

دارد .یافتگههای

دسترس جهت مقابله با تهدیدات داخلی و خگارجی بگرای

پیامدی برای الگوی مگدیریت اسگتراتژی

این تحقیق نشان داد که هر مرحله از مدیریت استراتژی

دانشگاه آزاد اسالمی ضروری اسگت -3 .جهگت تتگریع در

دارای پیامدهایی برای مدیریت دانش و هوشمندی اسگت.

تجزیگگه و تحلیگگل اطالعگگات محیطگگی و شگگناخت و کشگگف

بهعالوه اینکه بهکارگیری دانش و هوش چه بگاهم(همافزا)

فرصتها در دانشگاه آزاد اسالمی نیاز به آگاهی در حیطگه

و چه بهطور جداگانه درنهایت منجر به تصمیمگیری مگؤ ر

هوشمندی میباشد.

و ایجاد رقابت میشود .در نتیجه سازمانها باید با استفاده

مواد و روش ها

مدیریت دانش و هوشمندی به تگدوین ،ارزیگابی و اجگرای

پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی است .همننین

استراتژیهای سازمان خود پرداخته و بتواننگد از منظگری

مطالعگه کیفگی-

استراتژی  ،دانشی که از منابع اطالعاتی کت

از لحاظ روشهای گردآوری دادهها یگ

میکنند و

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

همننین دانشی که خودشان در اختیار دارنگد را مگدیریت

تحلیگگگل مضگگگمون و در بخگگگش دوم از روش توصگگگیفی-

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

پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش در

"شگگیوههای هوشگگمندی در شگگرکتهای اروپگگایی" انجگگام

بخش کمی را کلیه اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی

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

در دانشگگگاههای آزاد کگگل کشگگور بگگه تعگگداد  13119نفگگر

برای سنجش هوش رقابتی و از سه نوع نگوآوری (نگوآوری

تشکیل دادند که از این تعداد بر اساس جدول کرجتگی و

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

مورگان تعداد  373نفر انتخاب گردیگد .روش نمونگهگیری

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

طبقهای نتبتی تصگادفی بگود .بگدین ترتیگ کگه از بگین

مثبت و معناداری دارد ،تأ یر هوش رقبا بر نگوآوری اداری

تمامی اعضای هیئت علمی کگل کشگور تعگداد  20شگهر
انتخاب شدند و ازهر شهر  19نفر از اعضای هیئگت علمگی
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که امتیاز باتتری از لحاظ سهمیه داشتند بگهعنوان نمونگه
پژوهش انتخاب شدند و سپ

پرسشنامه بین افراد نمونگه

توزیعشگگده اسگگت و سگگؤاتت و گویگگههای پرسشگگنامه بگگا
استفاده از ادبیات پژوهش و نتایج حاصل از مطالعه کیفگی

مدلسازی معادلگه سگاختاری کوواریگان

محگور اسگتفاده

شده است.

یافتهها
تحقیگگق حاضگگر بگگه منظگگور شناسگگایی مؤلفگگههای

تدوین گردید.

هوشمندی بهمنظور ارائه ی

روش جمعآوری دادهها در فاز کیفی بهصگورت محقگق در

آزاد اسالمی پرداخته است .بنابراین ابتدا شاخصهای مدل

این پژوهش برای تحلیل دادهها در بخگش کیفگی از روش

هوشمندی در دانشگاههای آزاد اسالمی ایران بهصورت زیر

تحلیل مضمون قیاسی استفاده نمگود .محگیط پگژوهش در

تعیین شدند .این شاخصهای بر مبنای ادبیات و پیشگینه

بخش کیفی ،عبارت اسگت از  29مگورد متگتندات شگامل

تحقیق شناسایی و تعیین شدند.

کت و مقاتت مندر در پایگاهها و وبسگایتهای معتبگر

جدول.1مضامین فراگیر و سازماندهنده مفهوم هوشمندی

دانشگاهها و مؤستات آمگوزش عگالی و اسگناد موجگود در

مضامین فراگیر

حوزه هوشمندی و رقابت هوشمند ،کگه در بخگش داخلگی

آگاهی از وضعیت بازار

در فاصله زمگانی سگالهای  1380تگا  1398و در بخگش
خارجی در فاصگله زمگانی سگالهای  2000تگا  ،2019در
پایگاههای داده معتبر نمایه شده بودند که به تفکیگ

15

یابنده استراتژیهای جذب مشتری
مهندسی محیط بازار
مدیریت فرهنگی

آگاهی اجتماعی
استراتژیک

مدیریت منابع مالی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت دگرگونیها
تعالیمحور

روش سرشماری انتخاب شد ،مورد بررسگی قگرار گرفگت و

استراتژی رقابتی
آگاهی از وضعیت رقبا

برنامهریزی رقابتی
ارزیابیکننده رقابتی

بخش کیفی کلیه مقگاتت در دسگترس مگرتبط ،بگه روش
سرشماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتگه و مضگامین از

مضامین سازمان دهنده

آموزشمحور

کتاب و مقاله فارسی و  14کتاب و مقاله خگارجی کگه بگه
مضگامین از آنهگگا اسگتخرا گردیگگد.روش نمونگگهگیری در

الگوی مناس برای دانشگگاه

آگاهی تکنولوژیکی

مهندسی تکنولوژیک
استراتژی تکنولوژیک

آنها استخرا گردید .برای سنجش روایگی بخگش کیفگی

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

پژوهش حاضر ،عالوه بر اینکگه مضگامین فراگیگر ،سگازمان

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

دهنده و پایه با مطالعگه مبگانی نظگری ،پیشگینه تحقیگق،

بهعنوان مضامین پایه  ،سیزده مضمون سگازمان دهنگده و

اهداف پژوهش و منبع مورد بررسی انتخاب شدند ،نظگرات

چهگگار مضگگمون فراگیگگر شناسگگایی شگگد .سگگیزده مضگگمون

و رهنمودهگگای اسگگاتید راهنمگگا و مشگگاور و گروهگگی از

سازمان دهنده عبارتاند از :یابنگده اسگتراتژیهای جگذب

متخصصان آموزش عالی نیز در این خصوص لحاظ شگده و

مشتری ،مهندسی محیط بازار ،مدیریت آموزش ،مگدیریت

قبل از طبقهبندی مضامین استخرا شده ،جرح و تعگدیل

فرهنگی ،مگدیریت منگابع مگالی ،مگدیریت منگابع انتگانی،

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

مدیریت دگرگونیها ،مگدیریت تعگالی ،اسگتراتژی رقگابتی،

محاسبه پایایی بخش کیفی استفاده شده است و بگا پاسگ

برنامگگهریزی رقگگابتی ،ارزیابیکننگگده رقگگابتی ،مهندسگگی

 0.98نتیجه محاسبه نشان میدهد که مضامین از پایگایی

تکنولویی

قابلیت اعتمگاد بگاتیی برخگوردار اسگت.بهمنظور تجزیگه و

مدل هوشمندی که محقق در این پگژوهش بگه آن دسگت

تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی تأییدی (در هرکدام از

پیدا نموده است مدلی شامل چهار مؤلفه اصلی با آگاهی از

قتمتهای تحلیل بنا بر ضرورت از تحلیل عاملی تأییگدی

وضگگعیت بازار،آگگگاهی اجتمگگاعی – اسگگتراتژی ،آگاهی از

مرتبگگه اول یگگا تحلیگگل عگگاملی مرتبگگه دوم) و رویکگگرد

وضعیت رقبگا ،آگگاهی تکنولگوییکی اسگت .نتگایج تحلیگل

،استراتژی تکنولویی .
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عاملی تأییدی نشان داد که این مدل دارای سگیزده عامگل

اندازهگیری آن محتگوب میشگود .همننگین مقگادیر پگی

روی این مؤلفه اصلی میباشد که این سیزده عامل شگامل

برای کلیه مضامین پایه این عامل کوچ تر از  0/05بگوده

دو عامگگل کگگه عبارتانگگد از یابنگگده اسگگتراتژیهای جگگذب

که نشاندهنده ارتبا معنیدار هر مضمون با عامل اصگلی

مشتری ،مهندسی کننده محیط بازار مربو بگه آگگاهی از

مرتبه باتتر از خود میباشد.

وضگگعیت بگگازار و شگگش عامگگل کگگه عبارتانگگد از مگگدیریت

تحلیل عاملی تأییدی عامل آگاهی از وضعیت رقبگا نشگان

آموزش  ،مدیریت فرهنگی  ،مدیریت منابع مالی ،مگدیریت

داد که مضامین پایگه اسگتراتژی رقابتی(بگا ضگری متگیر

منابع انتانی ،مدیریت دگرگونیها ،مدیریت تعالی  ،مربو

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

و سگه عامگل کگه

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

به مؤلفه آگاهی اجتماعی – اسگتراتژی

عبارتانگگگد از اسگگگتراتژی رقگگگابتی برنامگگگهریز رقگگگابتی،

همبتتگی قوی با آگاهی از وضعیت رقبا بگوده و شاخصگی

ارزیابیکننده رقابتی مربو بگه مؤلفگه آگگاهی از وضگعیت

قوی بگرای انگدازهگیری آن محتگوب میشگود .همننگین

رقبگگا و دو عامگگل کگگه عبارتانگگد از مهندسگگی تکنولویی گ

مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه این عامگل کوچگ تر از

مربو به مؤلفه آگاهی تکنولوییگ

 0/05بوده که نشاندهنده ارتبا معنیدار هر مضمون بگا

،استراتژی تکنولویی
میباشد.

عامل اصلی مرتبه باتتر از خود میباشد.

تحلیل عاملی تأییدی عامل آگاهی از وضعیت بگازار نشگان

تحلیل عاملی تأییدی عامل آگاهی تکنولوییگ

نشگان داد

داد که مضامین پایههای جذب مشتری (با ضگری

متگیر

که مضامین پایه مهندسگی تکنولویی (بگا ضگری متگیر

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

متگیر

متگیر )0/34

 )0/77و استراتژی تکنولویی

(بگا ضگری

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

دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی تکنولوییگگ

بگگوده و شاخصگگی قگگوی بگگرای انگگدازهگیری آن محتگگوب

شاخصگی قگوی بگگرای انگدازهگیری آن محتگوب میشگگود.

میشود .همننین مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه ایگن

همننین مقادیر پی برای کلیه مضگامین پایگه ایگن عامگل

عامگگل کوچ گ تر از  0/05بگگوده کگگه نشگگاندهنده ارتبگگا

کوچ تر از  0/05بوده که نشگاندهنده ارتبگا معنگیدار

معنیدار هر مضمون با عامل اصگلی مرتبگه بگاتتر از خگود

هر مضمون با عامل اصلی مرتبه باتتر از خود میباشد.

میباشد.

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عگاملی درمجمگوع بیگانگر

تحلیل عاملی تأییدی آگاهی اجتماعی  -استراتژی

بگگوده و

نشگان

این است که برازش دادههگا بگه مگدل برقگرار اسگت .همگه

داد که مضامین پایه مگدیریت آمگوزش (بگا ضگری متگیر

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قگرار دادن

 ، )0/77مگدیریت فرهنگگی (بگگا ضگری متگگیر  )0/83و

مقادیر مطلوب مربو به این شاخصها دتلت بر مطلوبیت

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

مدل عاملی مضامین فراگیر دارند.

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

مدل عاملی مفهوم «هوشمندی » بهصگورت مگدل عگاملی

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

مرتبه دوم تدوین گردید ،برآوردهای مربو بگه ایگن مگدل

ضگگری متگگیر  )0/81دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی

شگگامل شگگاخصهگگای کلگگی بگگرازش و پارامترهگگای اصگگلی

اجتماعی  -استراتژی

بوده و شاخصی قوی برای

(بارهای عاملی مضامین فراگیر و سگازماندهنگده) در زیگر
گزارش شده است:
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عالماتی و همکاران

شکل  .1مدل عاملی مرتبه دوم مفهوم هوشمندی
جدول  .2شاخصهای ارزیابی مدل عاملی مفهوم هوشمندی
شاخص
مقدار

درجه

کای اسکوئر

شاخص برازش

شاخص برازش

ریشه دوم میانگین مربعات

آزادی

نسبی

تطبیقی

تطبیقی مقتصد

خطای برآورد

61

2/23

0/95

0/68

0/06

هُلتر
250

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی در مجمگوع بیگانگر

بار عاملی با مضگامین سگازمان دهنگده  0/89 :اسگتراتژی

این است که برازش دادههگا بگه مگدل برقگرار اسگت .همگه

رقابتی  0/83،برنامهریز رقابتی  0/83 ،ارزیابیکننده رقابتی

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قگرار دادن

.مضمون فراگیر آگگاهی تکنولگوییکی دارای بگار عگاملی بگا

مقادیر مطلوب مربو به این شاخصها دتلت بر مطلوبیت

،

مضگگامین سگگازمان دهنگگده 0/86 :مهندسگگی تکنولویی گ

مدل عاملی مفهوم «هوشمندی رقابتی» دارند.

 0/86استراتژی تکنولویی

مضامین فراگیر از طریگق مضگامین سگازماندهنگده مگورد

این است کگه بارهگای عگاملی مربگو بگهتمامی مضگامین

سنجش قرار گرفته و مدل عاملی مضامین فراگیر بهصورت

سازماندهنگده مربگو بگه مضگمون فراگیگر "هوشگمندی

مدل عاملی مرتبه دوم تدوین گردید ،برآوردهای مربو به

رقابتی" در وضگعیت مطلگوبی قگرار دارنگد ،بگهعبارتدیگر

این مدل شامل شگاخصهگای کلگی بگرازش و پارامترهگای

همبتتگی این مضمون فراگیر با مضامین سگازماندهنگده

اصلی (بارهای عاملی مضامین فراگیگر و سگازمان دهنگده)

در حد متوسط به بات برآورد مگیشگوند و در نتیجگه ابگزار

نشان میدهد ،مضگمون فراگیگر آگگاهی از وضگعیت بگازار

سنجش از اعتبار عاملی برخوردار است.

دارای بار عاملی با مضامین سازمان دهنگده :0/74 :یابنگده

بهمنظور بررسی پایایی (قابلیت اعتمگاد) ابگزار سگنجش ،از

استراتژیهای جذب مشتری  0/78 ،مهندسی محیط بگازار

ضری آلفای کرونبگاخ اسگتفاده شگد کگه برآوردهگا نشگان

دارای بگار

آلفای کرونباخ برای یابنده اسگتراتژیهگای

.مضمون فراگیر آگاهی اجتماعی – اسگتراتژی

میدهد ضری

میباشد .نتگایج بگرآورد بیگانگر

عاملی با مضامین سگازمان دهنگده0/78:مهندسگی محگیط

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

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

0/89

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

مدیریت منابع انتانی  0/89 ،مدیریت دگرگونیهگا،

0/77

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

تعالی محور.مضمون فراگیر آگاهی از وضگعیت رقبگا دارای

دگرگونیها  ،0/90مدیریت تعالی  ،0/84استراتژی رقابتی
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 ،0/89برنامگگهریگگزی رقگگابتی ،0/72ارزیابیکننگگده رقگگابتی
 ،0/91مهندسی تکنولویی

 ،0/77استراتژی تکنولوییگ

 0/83میباشد .مقادیر مربگو بگه بگرآورد ضگری

آلفگای

کرونبگاخ نشگاندهنده ایگن اسگت کگگه همبتگتگی درونگگی

معرفهای مضامین سازمان دهنده در حد متوسط بگه بگات
میباشد ،در نتیجه ابزار سنجش مربو به ایگن مفگاهیم از
دقت اندازهگیری کافی برخگوردار و بگهعبارتدیگر پایگا یگا
دارای قابلیت اعتماد است.

جدول  .3برآورد مقادیر بارهای عاملی مفهوم هوشمندی
مضامین فراگیر
آگاهی از وضعیت
بازار

آگاهی اجتماعی –
استراتژیک

آگاهی از وضعیت
رقبا
آگاهی تکنولوژیکی

بار عاملی

CR

p

0/97

-

-

0/97

/80
13

0/001

0/90

/30
14

0/001

0/90

/04
15

0/001

بار عاملی

CR

p

مضامین سازماندهنده

0/74

-

-

مهندسی محیط بازار

0/78

14/66

0/001

آموزشمحور

0/76

-

-

مدیریت فرهنگی

0/79

15/92

0/001

مدیریت منابع مالی

0/68

13/47

0/001

مدیریت منابع انسانی

0/89

18/34

0/001

مدیریت دگرگونیها

0/89

18/45

0/001

تعالیمحور

0/77

15/49

0/001

استراتژی رقابتی

0/89

-

-

برنامهریزی رقابتی

0/83

20/51

0/001

ارزیابیکننده رقابتی

0/83

20/46

0/001

مهندسی تکنولوژیک

0/86

-

-

استراتژی تکنولوژیک

0/86

19/55

0/001

یابنده استراتژیهای جذب
مشتری

نتیجهگیری

سه عامگل کگه عبارتانگد از اسگتراتژی رقگابتی برنامگهریز

پژوهش حاضر با هدف شناسگایی مؤلفگههای هوشگمندی

رقابتی ،ارزیابیکننده رقابتی مربگو بگه مؤلفگه آگگاهی از

الگوی مناس برای دانشگاههای ایران با

وضگگعیت رقبگگا و دو عامگگل کگگه عبارتانگگد از مهندسگگی
مربو به مؤلفه آگگاهی

بهمنظور ارائه ی

استفاده از طرح پگژوهش آمیختگه از نگوع اکتشگافی در دو

تکنولویی

،استراتژی تکنولویی

بخش روش کیفی و روش کمی انجام شد.

تکنولویی

میباشد.

مدل هوشمندی که محقق در این پژوهش بگه آن دسگت

تحلیل عاملی تأییدی عامل آگاهی از وضعیت بگازار نشگان

مؤلفگه اصگلی بگا عنگوان

داد که مضامین پایههای جذب مشتری (با ضگری

متگیر

هوشمندی است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که

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

متگیر

این مدل دارای  4عامل روی این مؤلفه اصلی میباشد کگه

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

این  4عامل عبارتانگد از آگگاهی از وضگعیت بازار،آگگاهی

بگگوده و شاخصگگی قگگوی بگگرای انگگدازهگیری آن محتگگوب

اجتمگگاعی – اسگگتراتژی ،آگاهی از وضگگعیت رقبگگا ،آگگگاهی

میشود .همننین مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه ایگن

تکنولوییکی .دو عامل که عبارتاند از یابنده استراتژیهای

عامگگل کوچ گ تر از  0/05بگگوده کگگه نشگگاندهنده ارتبگگا

جذب مشتری ،مهندسی کننگده محگیط بگازار مربگو بگه

معنیدار هر مضمون با عامل اصگلی مرتبگه بگاتتر از خگود

آگگگاهی از وضگگعیت بگگازار و شگگش عامگگل کگگه عبارتانگگد از

میباشد.

مدیریت آموزش  ،مدیریت فرهنگی  ،مدیریت منابع مگالی

تحلیل عاملی تأییدی آگاهی اجتماعی  -استراتژی

،مدیریت منگابع انتگانی ،مگدیریت دگرگونیهگا ،مگدیریت

داد که مضامین پایه مگدیریت آمگوزش (بگا ضگری متگیر

پیدا نموده است مدلی شامل ی

تعالی  ،مربو به مؤلفه آگاهی اجتماعی – استراتژی

و

نشان

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

نتبت به بازار بگهعنوان شگاخص مزیگت رقگابتی بگهعنوان

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

عامگگل ا رگگگذار هوشگگمندی باشگگد .مگگؤمنی و همکگگاران،

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

متغیگگگگگرهای هوشگگگگگمندی بگگگگگازار شگگگگگامل :نگگگگگرخ

ضگگری متگگیر  )0/81دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی

سرمایهگذاری،قیمتگذاری،شرایط اقتصگادی؛همگی جگزم

بگگوده و شاخصگگی قگگوی بگگرای

فاکتورهای تأ یرگذار بر هوشگمندی میباشگد .ابراهیمگی و

اندازهگیری آن محتگوب میشگود .همننگین مقگادیر پگی

همکاران بیان میدارد مؤلفه هوشمندی بازار(با متغیرهگای

برای کلیه مضامین پایه این عامل کوچ تر از  0/05بگوده

:نگگگگوآوری در محصگگگگوتت و خگگگگدمات ،خریگگگگداران

که نشاندهنده ارتبا معنیدار هر مضمون با عامل اصگلی

،توزیعکننگگدگان  ،تأمینکننگگده  ،پیمانکگگار ) نگگوآوری در

مرتبه باتتر از خود میباشد.

محصوتت و خدمات و توسعه بازار نوآوری در محصوتت و

تحلیل عاملی تأییدی عامل آگاهی از وضعیت رقبگا نشگان

خدمات و توسعه بازار دارای بیشترین اهمیت برای رسیدن

داد که مضامین پایگه اسگتراتژی رقابتی(بگا ضگری متگیر

به بلوغ هوشمندی رقابتی در صنعت هتلگداری میباشگند.

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

حی گدری و همکگگاران بگگه ایگگن نتیجگگه دسگگت یافگگت کگگه

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

بگگازارگرایی و جهگگتگیری راهبگگردی سگگازمان کگگه جگگزم

همبتتگی قوی با آگاهی از وضعیت رقبا بگوده و شاخصگی

پیامدهای هوشمندی رقابتی هتتند از طریق شاخصهای؛

قوی بگرای انگدازهگیری آن محتگوب میشگود .همننگین

تگگوان مگگدیریت دانگگش ،فرهنگگي سگگازمانی و سگگرمای

مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه این عامگل کوچگ تر از

انتانی،ارتقام مییابد .مصل و همکاران نشگان داد کگه هگر

 0/05بوده که نشاندهنده ارتبا معنیدار هر مضمون بگا

ی

از مؤلفههای هوشمندی شامل:هوشگمندی بگازار ؛ ا گر

عامل اصلی مرتبه باتتر از خود میباشد.

مثبت و معناداری مؤلفههای نوآوری دارد .نتایج حاصگل از

اجتمگگاعی  -اسگگتراتژی

نشگان داد

پژوهشی که از سوی بدیع زاده و همکاران انجام شد نشان

تحلیل عاملی تأییدی عامل آگاهی تکنولوییگ

که مضامین پایه مهندسگی تکنولویی (بگا ضگری متگیر

میدهد که بعد هوشمندی بازار به ترتیگ دارای ابعگاد -1

متگیر )0/34

تأمینکنندگان نوآوری  -2،توزیعکنندگان و -3مشگتریان

بگگوده و

است و میگزان اهمیگت و تگأ یر مؤلفگه نگوآوری بیشگتر از

شاخصگی قگوی بگگرای انگدازهگیری آن محتگوب میشگگود.

تأمینکننگگگدگان و هگگگر دو بیشگگگتر از توزیعکننگگگدگان و

همننین مقادیر پی برای کلیه مضگامین پایگه ایگن عامگل

مشتریان بر هوشمندی مؤ ر اسگت.علیقلی و همکگاران در

کوچ تر از  0/05بوده که نشگاندهنده ارتبگا معنگیدار

پگگژوهش خگگود ،ب گین ابعگگاد هگگوش رقابتی(آگگگاهی بگگازار و

هر مضمون با عامل اصلی مرتبه باتتر از خود میباشد.

تجاری) و ا ربخشی استراتژیهای بازاریابی رابطه مثبگت و

نتایج حاکی از آن است که مفاهیم بهدستآمده بگا نتگایج

معناداری برقراراست .خنفری و همکگاران نشگان متغیگر

پژوهشهای طبرسا ( ،)1391مؤمنی و همکاران (،)1391

فرصت بازار ا ر مثبت و متتقیم معنگاداری بگر اسگتراتژی

ابراهیمگگگی و همکگگگاران ( ،)1393حیگگگدری و همکگگگاران

بازاریابی دارد .نکا و همکاران نتگایج مطالعگه نشگان دادنگد

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

بین هوشمندی مؤلفه فرصت بازار و ا ربخشگی بازاریگابی ،

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

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.ئی برت و همکگاران در

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

این پژوهش نشان میدهند که روسای دانشگاه با فشارها و

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

چالشهای داخلی و خارجی زیادی روبرو بوده است  .برای

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت کگه حتاسگیت

اینکگگه دانشگگگاهها بگگهطور مگگوفقی در بگگازار آمگگوزش عگگالی

 )0/77و استراتژی تکنولویی

(بگا ضگری

دارای همبتگگتگی قگگوی بگگا آگگگاهی تکنولوییگگ
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شناسایی مولفه های هوشمندی...

عملیاتی باقی بمانند  ٬باید بگر برنامگهریزی حگال و آینگده

تجگگارت خگگارجی ،قگگوانین مربگگو بگگه جلگگ و جگگذب

تأ یر بگذارند  .وادی در پژوهشی خود بیان دارد شگرکتها

سگگرمایههای خگگارجی  ،قگگوانین تگگأمین اجتمگگاعی،قوانین

دارای اطالعات هوشگمندی شگامل -1 :پروفایگل پتانتگیل

مربو به استخدام و ارتقای شغلی ،کانونهای اعتراض بگه

مشتریان ،و -2شناسایی فرصتهای جدید بگازار اسگت،که

دولت ،قوانین ضد انحصاری ،قوانین عرفی محلی،تعرفگهها،

بر موفقیت هوشمندی رقابتی ا رگذار است.

سگگهمیهها و موانگگع غیگگر تعرفگگهای میباشگگد .در دسگگته

یکی از ویژگیهای بارز و متگلط عصگر حاضگر  ،تغییگرات

هوشگگگمندی اجتمگگگاعی  -اسگگگتراتژی

فزاینده در دانش بشری و عرصگههای مختلگف اجتمگاعی،

رفتار،استعداد،مهارت،سیاستهای بینالمللی،سیاسگتهای

اسگت .آمگوزش و

دولتی،نیروهگگگگای سیاسگگگگی محلی،مقگگگگررات تجگگگگارت

مدیریت آموزش در دانشگاهها یکی از بنیانهگای مگدیریت

خگگارجی،قوانین مربگگو بگگه جل گ و جگگذب سگگرمایههای

ابزار کت مزیت رقابتی یگا مگدیریت رویگداد

خارجی ،قوانین مربو به استخدام و ارتقای شغلی ،قوانین

سازمانی است .میان فرهني یادگیری و یاددهی در مراکگز

ضد انحصاری و قوانین عرفی  ،جزم فاکتورهگای تأ یرگگذار

آموزشی و هدف به اشترا گذاری دانش رابطگهی عمیقگی

بر هوشمندی رقابتی شناخته شدند .ابراهیمی و همکاران

یافتهاند .عمق یادگیری در دانشگاه منجگر بگه غنیسگازی

نشگگان دادنگگد ،هوشگگمندی اجتمگگاعی – اسگگتراتژی (با

سگگرمایه اطالعگگات میشگگود .محگگیط یگگادگیری حمگگایتی،

متغیرهای؛ نگرش استراتژی  ،متایل سیاسی ،اجتماعی و

فراینگگدها و ش گیوههای یگگادگیری روشگگن و مگگدیریتی کگگه

اقتصگگادی  ،منگگابع انتگگانی  ،قگگوانین و مقگگررات ،مگگالی و

فعالسگازی سگرمایهی

مالیاتی)دومین متغیر تأ یرگذار بر هوشمندی است. .بگدیع

از

زاده و همکاران به این نتیجه دست یافتند که هوشمندی

اقتصادی ،صنعتی ،سیاسی و تکنولویی
دانش و ی

یادگیری را تقویت میکند موجگ

اطالعات جمعآوریشگده توسگط اعضگا میشگود و پگ

دوازده فگگگاکتور

جاری شدن در متیرهای متعدد در سازمان ،بگا اطالعگات

اجتماعی – استراتژی

بهدستآمده از محیط خارجی تعامل مینمایگد .یگاددهی و

بگگوده و ایگگن یعنگگی هوشگگمندی اجتمگگاعی – اسگگتراتژی :

یادگیری از طریق ارائهی منبع حیگاتی اطالعگات پیرامگون

تعیینکنندهترین نوع هوشمندی در جریان رقابت در ایگن

رفتارهای کنونی و آتی رقبگا و کگل محگیط کتگ و کگار

نوع شرکتهاست.علیقلی و همکاران از نقش مؤلفه آگاهی

موج تقویت هوشمندی میگردد.

راهبردی – اجتماعی بر ا ربخشی بازاریابی مطرح میکنگد

نتایج حاکی از آن است که مفاهیم بهدستآمده بگا نتگایج

و نشان میدهگد مؤلفگه فگوق رابطگه مثبگت و متگتقیم و

پژوهشهگگای مگگؤمنی و همکگگاران (،)1391ابراهیمگگی و

معنگگاداری بگگا بازاریگگابی دارد  .نتگگایج پگگژوهش سگگوداس و

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

همکاران بیان میکند که بگهکارگیری هوشگمندی رقگابتی

و همکگگگگگگاران ( ،)1396سگگگگگگوداس و همکگگگگگگاران

پینیده در شرکتها باعث بهبود کیفیت اطالعگات ،اتخگاذ

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

تصمیمگیریهای سریعتر ،بهبود سیتتماتی

فرآینگدهای

مؤمنی و همکاران در نتایج پگژوهش خگود بیگان میدارنگد

سگگازمانی  ،بهبگگود بهگگرهوری سگگازمانی  ،کگگاهش هزینگگهها

برای دستیابی بگه هوشگمندی ؛ هوشگمندی اجتمگاعی –

میشود.استیفانکو و همکاران در نتایج پژوهش خگود بیگان

اسگگگتراتژی
اسگگگگگتراتژی

ضگگگروری اسگگگت .هوشگگگمندی اجتمگگگاعی و
شگگگگگامل :فرهنگگگگگي ،ارزش ،رفتگگگگگار،

جزم متغیر ا رگذار بگر هوشگمندی

میدارند ،هوشمندی رقابتی بهعنوان ی

ابزار اسگتراتژی

میتواند باعث ایجاد و افزایش مزیت رقابتی شود .

استعداد،مهارت،سیاسگگگگتهای بینالمللی،سیاسگگگگتهای

در پایان محدودیتهای پژوهش عبارت است از اینکه این

دولتی ،سیاستهای دولتی ،سیاستهای مذهبی ،نیروهای

پگگژوهش در بخگگش کیفگگی بگگه روش تحلیگگل مضگگمون

سیاسگی محلگی ،عوامگگل محیطی،قگگوانین مالیگاتی،مقررات

انجامگرفته است .عدم استفاده از سایر روشهای پگژوهش
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کیفی از محدودیتهای پژوهش حاضر است .بگا توجگه بگه

آن برنامهریزی کنند،در کت

ویژگیهای خاص سیتتم دانشگاهی ،در تعمیم نتایج ایگن

رقبا برنامههای متنوعی داشته باشند.

پژوهش به دانشگاه دولتی بایگد جانگ احتیگا را رعایگت

 -1ارزیابی تأ یر اقدامات خود را بر رقبا مورد توجه قگرار

نمود .لذا پیشنهاد میشود با توجه به یافتههای پژوهش در

دهند،عوامل تهدیگد کننگده رقیگ

را مگورد ارزیگابی قگرار

بعد مؤلفه آگاهی از وضعیت بازار جدول شماره 8-4 ،5-4

دهند،بگهمنظور بررسگی وضگعیت رقگابتی از روش ارزیگابی

و  ،به مدیران دانشگاهی توصیه میشود :ارزش قائل شدن

رقگگابتی اسگگتفاده کننگگد،برای پیشگگروی در عرصگگه ارزیگابی

و احترام برای مشتری را مورد توجه قگرار دهنگد و ایجگاد

رقابت از ابزارهای مدیریت اطالعات (ماننگد:دادهکاوی و)....

ارزش (مانند  :برقراری روابط بلند مگدت ،افگزایش سگرعت

استفاده نمایند،توانایی بگازبینی مجگدد فرآینگدهای کگاری

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

خود را داشته باشند.

( مانند :ارائه خدمات اضافی به مشتری و یا راهاندازی کگار

نتایج حاکی از آن است که مفاهیم بهدستآمده بگا نتگایج

اداری ) برای مشگتری را مگورد

پژوهشهای طبرسا ( ،)1391مؤمنی و همکگاران(،)1391

توجه قرار دهند .نیازهگای آینگده مشگتری را مگدنظر قگرار

ابراهیمی و همکاران ( ،)1393غفاری آشتیانی و همکاران

دهند و دانش جدید مدیریت رابطه با مشگتری( )CRMرا

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

گتترش دهند.به عالئگم هشگداردهنده محیطگی ناشگی از

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

وضعیت رقابتی سازمان واکنش نشان دهند درعینحگال از

برت ( ، )2010همتو میباشد .یافتههای پژوهش طبرسگا

متگگگد بازاریگگگابی نگگگوین در بررسگگگی محیطگگگی اسگگگتفاده

نشان میدهد کگه یکگی مؤلفگههای چگارچوب پیشگنهادی

کنند.دیدگاه مشتری را در ارائه خدمت مگورد توجگه قگرار

مدل هوشمندی رقگابتی عبارتانگد از مزیگت رقگابتی کگه

دهند و به دنبال ارائگه ارزش جدیگد بگه مشگتریان باشگند.

دارای بعد حتاسیت به رقبا میباشد ،که جگزم مؤلفگههای

مدیریت خطگرات محیطگی را مگورد توجگه قگرار دهنگد و

ا رگذار بر هوشمندی رقابتی است .مگؤمنی و همکگاران در

جهگگت بازاری گابی مشگگتری بگگه تشگگکیل کمیتگگه تخصص گی

پژوهش خود نشان دادند کگه متغیگر هوشگمندی رقبگا بگا

مبادرت ورزند.

مؤلفههای ؛ محدوده رقابت،محصگوتت و خگدمات ،رقبگای

در این پژوهش منظور از آگاهی از وضعیت رقبا این اسگت

جدید،توزیعکنندگان،صنایع مرتبط و حمایتکننده ،قیمت

که هوشمندی رقابتی ،رقابت پایدار را ترویج دهند ،رقابگت

رقابتی بگوده و پگنج فگاکتور محگدوده رقابت،محصگوتت و

جهانی را ترویج دهنگد،انگیزه رقابگت را در سگازمان ارتقگام

خدمات ،رقبای جدید،توزیعکننگدگان و صگنایع مگرتبط و

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

حمایتکننده جزم عوامل تأ یرگگذار بگر هوشگمندی رقبگا

اهداف رقبا پیشآگاهی به دست آورند،استراتژیهای نفگوذ

میباشگگد.ابراهیمی و همکگگاران نشگگان دادنگگد هوشگگمندی

در شرایط فعلی را شناسایی کنند،از علم آیندهنگری بگرای

رقبا(با متغیرهای؛ اهداف و استراتژیهای رقبا ،نقا قگوت

پیشبینی آینده اسگتفاده کنند،اسگتراتژی رقگابتی رقبگا را

و ضعف و فرصت و تهدید ،عملکرد رقبا) بوده و سومین ا ر

مطالعه کرده و مورد توجه قرار دهند،بهطور مداوم عملکرد

را بر هوشگمندی رقگابتی دارد.غفگار آشگتیانی و همکگاران

سازمان را رصد نمایند،بهمنظور رصگد کگردن سگازمانهای

نشگگان دادنگگد کگگه کارآفرینگگان در شگگرکتهای بگگازار گگگرا ،

رقی کمیته نظارتی تشگکیل دهنگد،از نقگا ضگعف رقبگا

هوشمندی رقابتی را بهطور وسیعتری مورد جتتجو قگرار

کنگد و آنهگا را در برنامگههای خگود لحگاظ

میدهنگگد و بگگازارگرایی را از جنبگگه توجگگه بگگه مشگگتری،

مشتریان خار از سروی

آگاهی کت

نمایند،انجام( ) SWOTرا به ی

الزام اساسی برای خگود

تبدیل کنند،فرصتهای موجود برای رقبا را شناخته بگرای

منابع اطالعگات نتگبت بگه

نیازهایش و اقدامات رقبا مورد تأکید قرار میدهند .مصگل
و همکاران نشان دادند که هر ی

از مؤلفههای هوشمندی
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Pahizkar, M Javid, S 2009, "The Impact
of Competitive Intelligence on Customer
Satisfaction in Service Organizations,
Master’s Thesis . [in Persian].
Petrisor I, Strain N, 2013,” Approaches on
the competitive”, The USV Annals of

(هوشگگمندی رقبگگا) ا رمثبگگت و معنگگاداری بگگر مؤلفگگههای
علیقلی و همکگاران نشگان دادنگد کگه از بگین.نوآوری دارد
هوشمندی آگاهی از وضگعیت رقبگا، مؤلفههای هوشمندی
خنفگری و.ا ر مثبت و معناداری بر ا ربخشی بازاریابی دارد
همکاران نشان دادند که آگاهی از وضعیت تهدیدات رقبا و
آگگگاهی از مخگگاطرات رقبگگا تگگأ یر مثبگگت و معنگگاداری بگگر
نکا و همکاران بیان دارنگد کگه.استراتژیهای بازاریابی دارد
آگاهی از وضعیت رقبا ا ر مثبت و معنگاداری بگر بازاریگابی
ئی برت بیان میدارد آن دانشگاههایی کگه در دنبگال. دارد
کردن اطالعات مربو به چشمانداز رقابتیشگان چابگ تر
بودهاند یقینگاً بیشگتر در آینگده رشگد پیگدا خواهنگد کگرد
 یگ،سگازگار شگگدن بگا ایگن چشگمانداز در حگگال تغییگر.
 فرایند هوشگمندی.امکان انتخاب

ضرورت میباشد نه ی

در آموزش عالی بیان میکند کگه برنامگهها بایگد رقگابتی و
.مناس باشند
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Identification of Intelligence Components of a Suitable Model for Islamic
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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.
Keywords: Intelligence, Proper pattern, Azad University.
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