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کارشناسان ارشد دانشگاه های صنعتی سطح یک شهر تهران  کمی، اعضای هیئت علمی و  آماری بخش 
کیفی مصاحبه،  گردآوری داده ها در بخش  گردید. ابزار  کوکران 350 نفر برآورد  است. حجم نمونه با فرمول 
گیر  فرا مقوله های  که  داد  نشان  پژوهشی  یافته های  است.  پرسش نامه  کمی،  بخش  در  و  نیم ساختارمند 
«، »بها دادن به دانشجویان«،  گاهی از وضعیت بازار گاهی راهبردی«، »آ گاهی از وضعیت رقبا«، »آ شامل »آ
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حیطه  بنابراین  است.  بااهمیت  پژوهش  شاخص های  تمامی  پژوهش  نتایج  اساس  بر  می باشد.  علمی« 
بی تفاوتی و حیطه اتالف وجود ندارد. از طرفی عملکرد تنها در زمینه بها دادن به دانشجویان مطلوب و 
باالی حد متوسط است. بنابراین حیطه قابل قبول شامل بها دادن به دانشجویان است. سایر عوامل در 
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مقدمه� 1
هدفمنـد  به صورتـی  کـه  اسـت  کسـب وکار  در  پراسـتفاده  و  شناخته شـده  ابـزاری  رقابتـی  هوشـمندی 
ابـزار  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  کسـب وکار  صاحبـان  و  شـرکت ها  می دهـد.  قـرار  هـدف  را  رقبـا  توانمندی هـای 
به صـورت راهبـردی بـه ارائـه خدمـات و محصـوالت خـود بـه مشـتریان جهت کسـب مزیت رقابتـی می پردازند 
)Domashova & Zasypkina, 2021(. توانایـی پیش بینـی و هوشـمندی رقابتـی به عنـوان بخشـی از نظـام 
نهایـت  در  ایـن  کننـد.  فراهـم  را  بهتـر  راهبـردی  برنامه ریـزی  بـرای  الزم  دانـش  می تواننـد  شـرکت،  هدایتـی 
کسـب مزیـت رقابتـی پایـدار بـرای شـرکت منجـر می شـود )Oubrich et al., 2022(. در سـال های اخیـر بـا  بـه 
افزایـش رقابـت در عرصه هـای مختلـف صنایـع و خدمـات، توجـه هوشـمندی رقابتی نیز بیشـتر شـده اسـت. 
سـازمان ها از هـوش رقابتـی بـرای تحلیـل اطالعـات پیرامـون رقبا به منظـور یافتن جایگاهی در بازار اسـتفاده 

.)Ranjan & Foropon, 2021( می کننـد 
کـز دانشـگاهی  به کارگیـری هوشـمندی رقابتـی، منحصـر بـه صنایـع و شـرکت های تولیـدی نیسـت، مرا
آورده انـد. دانشـگاه ها بـرای  به عنـوان یـک نهـاد خدماتـی نیـز بـه شـناخت و پیاده سـازی ایـن مقولـه روی 
 Song( جـذب دانشـجویان بیشـتر در رقابتـی دائمـی هسـتند و دامنـه ایـن رقابـت هـر روز گسـترده تر می شـود

.)et al., 2021
کـه  مؤسسـات آمـوزش عالـی نـوع خاصـی از سـازمان ها هسـتند. ترایگـو بـه نقـل از مـورگان 2005 نوشـته 
بـرای اثرگـذاری هـر چـه بیشـتر یـک مؤسسـه سـازمان ها بایـد از مدل هـای مخصـوص بـه خودشـان اسـتفاده 
کـه در  نماینـد. آن هـا بـه نقـل از اسـالتر و روهانـز مفهـوم دانشـگاه های واش بـورن را توسـعه دادنـد، مفهومـی 
کـز سـودآوری و سـرمایه داری دانشـگاهی  آن دانشـجویان، مشـتری و دانشـگاه بازاریـاب اسـت و مفاهیـم مرا
کـز سـود« و »سـرمایه داری دانشـگاهی« معرفـی شـدند.  معرفـی شـدند. در ایـن نـوع محیـط، مفاهیـم »مرا
، ظرفیـت مدیریتـی، اعضـای هیئت علمـی نیمه وقت،  کنـون از سـازوکارهایی ماننـد تحلیـل بـازار دانشـگاه ها ا
بـه فعالیت هـای  را  آنهـا  کـه  کـز سـودآوری اسـتفاده می کننـد  ایجـاد مرا بـرای  کپی رایـت و فنـاوری اطالعـات 

.)Trigo, 2007(  کـه هـم دانشـگاه ها و هـم سـازمان های دیگـر را شـامل می شـوند، پیونـد بخشـد بازیگرانـی 
 از جملـه نگرانی هـای اصلـی امـروز دانشـگاه ها، افزایـش قدرت رقابت پذیری در جذب دانشـجو و مطرح 
آموزشـی و پژوهشـی و همچنیـن افزایـش بهـره وری می باشـد.  ارائـه خدمـات  بـودن به عنـوان رتبـه برتـر در 
واحدهـای دانشـگاهی در ایـران، به منظـور بهبـود کیفیـت، کارایـی و اثربخشـی بـاال بایـد بـا مشـاهده تغییرات 
محیطـی و راهبردهـای مقابلـه ای، یـک الگـوی مناسـب رقابتـی بـرای ادامـه و ارتقـای و حفـظ فعالیت هـای 
خـود انتخـاب نماینـد )Kazemi & Mohammadi, 2019( . محیـط آمـوزش عالـی بـه طـور فزاینـده ای رقابتـی 
فعالیـت  جهانـی  و  ملـی  منطقـه ای،  محلـی،  رقابـت  بازارهـای  از  مجموعـه ای  در  دانشـگاه ها  اسـت.  شـده 
 Dehnavi et( می کننـد، بـه همیـن دلیـل بسـیاری از دانشـگاه ها شـروع بـه اتخـاذ راهبردهـای بازارگـرا کرده انـد

.)al., 2020
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توجـه  مـورد  همـواره  اسـت،  تغییـرات  و  شـرایط  بـه  نسـبت  سـریع  کنـش  وا همـان  کـه  رقابتـی  مزیـت 
هسـتند.  رقابـت  حـال  در  دانشـجویان،  از  بیشـتری  سـهم  آوردن  دسـت  بـه  بـرای  کـه  بـوده  دانشـگاه هایی 
 Panah( دانشـگاه ها در حـال طراحـی برنامه هـای ویـژه ای بـرای کسـب برتـری در رقابـت بـا سـایر رقبـا هسـتند
گـردد. البتـه بایـد در  Bayat, 2012 &(. مفهـوم هـوش رقابتـی در دانشـگاه ها بایـد به درسـتی درک و منتقـل 
نظـر داشـت در صـورت زیـاده روی در ایـن حـوزه، سـبب می شـود تـا انتظـارات مدیـران دانشـگاهی به صـورت 
گهانـی افزایـش یابـد و در صـورت بـرآورده نشـدن ایـن توقعـات، سـلب اطمینـان افـراد و به ویـژه مدیـران  نا
بـا رشـد سـریع تعـداد دانشـگاه ها و   )Tabatabyi & Eyvazi, 2020( از ایـن نظـام مـورد انتظـار خواهـد بـود
کاهش تعداد داواطلبان، در حال حاضر تقاضا برای آموزش عالی کاهش چشـمگیری یافته اسـت. از سـوی 
دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از دانشـگاه ها از بودجـه ثابـت و تسـهیالت دولتـی بهـره نمی برنـد، بـا بحرانی 
نظـام  در  دانشـگاه ها  بقـای  بـرای  کلیـدی  اهرمـی  رقابت پذیـری  منظـر  ایـن  از  شـده اند.  مواجـه  اقتصـادی 

.)Shahmohammadi & Kiani, 2019( کشـور اسـت آمـوزش عالـی 
دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی نیازمنـد توانمنـدی ویـژه ای اسـت کـه بـا عنوان هوشـمندی رقابتی شـناخته 
می شـود. افزایـش هوشـمندی رقابتـی موجـب می گـردد تـا سـازمان اطالعـات محیـط اطـراف خـود را سـریع تر 
و دقیق تـر تحلیـل کـرده و نتایـج حاصـل را بـه طریـق سـودمند ذخیـره و در مواقـع لـزوم در دسـترس مدیـران 
از  نمانـدن  عقـب  شـرکت ها،  و  سـازمان ها  اساسـی  دغدغه هـای  از  یکـی   .)Shapira, 2021( دهـد   قـرار 
گرفتـن از رقبـا در عرصـه تولیـد یـا خدمـات اسـت. بـه زعـم  رقابـت و افزایـش تـوان رقابتـی خـود بـرای پیشـی 
صاحب نظـران مدیریـت، عنصـر مهـم و پویایـی کـه می توانـد مدیـران را در نیـل به مزیـت رقابتی یاری رسـاند، 
از  هـوش رقابتـی اسـت. مزایـای منحصربه فـرد هـوش رقابتـی و تقویـت سـاختار درونـی و بیرونـی شـرکت ها 
 Hassan Zadeh et(  کـه هـر روز بـر میـزان گرایـش بـه ایـن هـوش سـازنده افـزوده شـود طریـق آن باعـث گشـته 
al., 2021( . هـوش رقابتـی ایـن امـکان را بـرای مدیـران فراهـم می کنـد که به صـورت خالقانه تری بیندیشـند و 
بـا اسـتفاده از اطالعـات محیـط کسـب وکار و اطالعـات حاصـل از تحلیل رقبـا، در تصمیم گیری های سـازمانی 
بـه بهتریـن شـکل عمـل کننـد. بنابرایـن، هـوش رقابتـی یکـی از الزامـات غیرقابل انـکار بـرای اغلـب مدیـران به 

.)Taher Zadeh & Moghaddam, 2020( شـمار مـی رود
، تنها 523,671 نفر اقدام  مطابق با اعالم رسمی سازمان سنجش در سال 1400 از میان داوطلبان مجاز
بـه انتخـاب رشـته کرده انـد، یعنـی تنهـا 48% از افـراد واجـد شـرایط بـرای ادامـه رونـد پذیـرش در دانشـگاه ها 
، 1400(. این نشـان می دهد که تعداد دانشـجویان برای  اقدام کرده اند )آمار سـازمان سـنجش آموزش کشـور
ادامه تحصیل کمتر از ظرفیت های موجود در دانشگاه های کشور است. از سوی دیگر تحوالت دانشگاه ها 
اخیـر مبیـن وجـود  کشـور در چنـد دهـه  عالـی  آمـوزش  کیفـی مؤسسـات  و  کمـی  توسـعه  و  رشـد  تحلیـل  و 
چالش هـا و نارسـایی های متعـددی اسـت. تـا کنـون یـک پژوهـش منسـجم در محیـط دانشـگاه برای بررسـی 
 .)Jafari et al., 2020( ایـن نکتـه کـه چـه عواملـی بـر رقابت پذیـری آنـان تاثیرگـذار اسـت صـورت نگرفتـه اسـت 
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کنـون شـناخت و تحلیـل دقیـق فعالیت هـای رقبـا و در نظـر گرفتـن تمهیـدات ویـژه  کـه ا ایـن در حالـی اسـت 
در ایـن راسـتا، بـه یـک ضـرورت بـرای بقـای دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی تبدیـل شـده اسـت. در 
ایـن مطالعـه کوشـش شـده اسـت تـا ضمـن شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر هوشـمندی رقابتـی در دانشـگاه های 
، بـه ارزیابـی و پایـش وضعیـت موجـود و مقایسـه آن بـا وضعیـت مطلـوب پرداخته شـود. بـه مدد چنین  کشـور
تحلیلـی می تـوان دسـتاوردهای مسـتدلی بـرای بهبـود تـوان رقابتـی دانشـگاه ارائـه نمـود. مطالعـه حاضـر بـه 
این پرسـش کلیدی پاسـخ می دهد که عوامل زیربنایی هوشـمندی رقابتی در دانشـگاه های کشـور کدامند 

و فاصلـه آنهـا تـا رسـیدن بـه نقطـه ایـده ال چـه میـزان اسـت؟

مبانی نظری� 2
اقبـال  مـورد  گسـترده ای  به صـورت   2000 سـال  بـه  بردفـورد1  و  پـاول  مطالعـه  بـا  رقابتـی  هوشـمندی  مفهـوم 
تفکـر  و  منبع محـور  راهبـرد  بـر  مبتنـی  مدیریتـی  جدیـد  رویکردهـای  کـه  کردنـد  عنـوان  آنهـا  گرفـت.  قـرار 
شایسـتگی های محـوری بـر محـور رقابـت و قابلیت هـای رقابتـی اسـتوار هسـتند. بـدون وجـود هوشـمندی 
 Powell&( رقابتـی هرگونـه کوششـی بـرای حفـظ، توسـعه و بهبـود جایـگاه رقابتـی محتـوم بـه شکسـت اسـت
کـه بـه سـال  Bradford, 2000(. البتـه ریشـه اصلـی ایـن مفهـوم بـه اصطـالح »هوشـمندی رقبـا« برمی گـردد 
1985 توسـط فلـود2 مطـرح گردیـد. پـس از آن پریسـکات3 بـه سـال Prescott, 1989( 1989( از اصطـالح هوش 
گلـب4 و همـکاران در سـال 1991  کـرد و نخسـتین مقالـه در ایـن زمینـه توسـط  رقابتـی در همایشـی اسـتفاده 

گردیـد. ارائـه 
کنـون تعاریـف متعـددی بـرای آن ارائـه شـده اسـت. بـر اسـاس  از زمـان پیدایـش هوشـمندی رقابتـی تـا 
تعریـف »انجمـن حرفـه ای هوشـمندی رقابتی5«، هـوش رقابتی روندهای نظام منـد و اخالقی برای گردآوری، 
کـه بـر برنامه ریـزی، تصمیم گیـری و عملیـات  کسـب وکار اسـت  تحلیـل و مدیریـت اطالعـات محیـط بیرونـی 
کسـب وکار تأثیـر می گـذارد )انجمـن حرفـه ای هـوش رقابتـی، 2015(. هوشـمندی رقابتـی از منظـر سـازمانی 
در  اسـتفاده  بـرای  مناسـب  زمـان  در  اطالعـات  راهبـردی  اشـاعه  و  تفسـیر  تحلیـل،  گـردآوری،  به عنـوان 

.)Acharya et al., 2018( اسـت  فرایندهـای تصمیم گیـری 
 به زعـم بنجامیـن گیـالد6، یکـی از مشـهورترین افـراد در ایـن حـوزه، هوشـمندی رقابتـی، کل دانشـی اسـت 
کـه یـک شـرکت از محیطـی کـه در آن رقابـت می کنـد در اختیـار دارد و حاصـل تجزیه وتحلیـل ذرات بی شـمار از 
کاملـی از وضعیـت  کـه تصویـر  کـه روزانـه شـرکت را بمبـاران می کنـد. در پرتـو ایـن دانـش اسـت  اطالعاتـی اسـت 
.)Gilad, 2001( فعلی و آتی صحنه رقابت در پیش روی مدیران نقش می بندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند

1- Powell & Bardford 2- Fuld 3- Prescott
4- Gelb 5- Society of competitive intelligence professionals, SCIP 6- Benjamin Gilad
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گـردآوری،  راسـتای  در  برنامه ریزی شـده،  و  نظام منـد  فراینـدی  رقابتـی  هوشـمندی  کلـی  به طـور 
کـه در رابطـه بـا مشـتریان،  تجزیه وتحلیـل، تولیـد و انتشـار اطالعـات دقیـق، مرتبـط، به موقـع و عملـی اسـت 
رقبا، شـرکا، بازارها و سـایر عوامل محیطی به دسـت می آید. هدف از آن ارزیابی و نظارت بر محیط خارجی، 
کتیکی تعریف  ارائـه سـیگنال های هشـدار اولیـه و حمایـت از تصمیم گیرنـدگان در تصمیم گیـری راهبـردی و تا
شـده اسـت )Jami et al., 2019(. هـوش رقابتـی یـک چارچـوب فنـی اسـت کـه عامـل افزایـش کارایـی سـازمان 
متمرکـز  سـازمانی  مختلـف  سـطوح  در  تصمیم گیـری  فرایندهـای  بـر  نهایتـًا  و  بـوده  فرایندهـا  یکپارچگـی  و 
اسـت. ایـن نـوع هوشـمندی بـر فراینـد باالبـردن سـوددهی و عملکـرد سـازمان در بـازار رقابتـی بـا اسـتفاده 
لـت دارد )Feyzi & Babayi, 2021(. بـه همیـن  هوشـمندانه از داده هـای موجـود در فراینـد تصمیم گیـری دال
، هـوش رقابتـی بـه یکـی از مفاهیـم مهـم مدیریت تبدیـل و با فرهنگ سـازمان های  خاطـر در سـال های اخیـر
پیشـرو عجیـن شـده اسـت. ایـن مسـئله سـبب شـتاب گیری رونـد تبـادل اطالعـات و دانش در بسـتر سـازمان 
 Safavi et( می شـود و اثربخشـی فراینـد تفکـر و تصمیم گیـری جمعـی را بـه طـور چشـم گیر بهبـود می بخشـد

.)al., 2021
اطالعـات  مدیریـت  و  تجزیه وتحلیـل  جمـع آوری،  بـرای  اخالقـی  و  نظام منـد  برنامـه ای  رقابتـی  هـوش 
کـه بـر برنامه هـا، تصمیم گیری هـا و عملیـات شـرکت تأثیـر می گـذارد. بـر خـالف هـوش  خارجـی سـازمان اسـت 
ذهنـی و عاطفـی، هـوش رقابتـی بـر نظـارت بـر محیـط رقابتـی تمرکـز دارد و هـدف آن ایجـاد هـوش عملیاتـی 
کنـد )Silva, 2019(. هـوش رقابتـی ابـزار بسـیار مهمـی بـرای  کـه حاشـیه رقابتـی را بـرای شـرکت ایجـاد  اسـت 
برنامه ریـزی راهبـردی و فرایندهـای مدیریتـی اسـت. فرایند رسـمی بررسـی پارادایم راهبـرد بازاریابی با عوامل 
پارادایـم تئـوری  بـرای جمـع آوری و پـردازش اطالعـات و همچنیـن  ایـن مبنایـی  کـه  ارتبـاط دارد  محیطـی 
، هـوش رقابتـی به جمـع آوری داده هـا و اطالعات از یک منظر بسـیار  پـردازش اطالعـات اسـت. از سـوی دیگـر
کـه چـه اتفاقـی در محیـط رقابتـی خواهـد  کنـد  وسـیع می پـردازد و بـه مجموعـه اجـازه می دهـد پیش بینـی 
رقابـت  پرچالـش  محیـط  و  رقبـا  بهتـر  درک  بـا  اجرایـی  مدیـران  ترتیـب،  بدیـن   .)Sassi et al., 2016( افتـاد 
می تواننـد بـا تکیـه بـر ابزارهـا و فنـون خـاص، اطالعـات مرتبـط بـا قابلیت هـا، نقـاط قـوت و ضعـف رقبـا را مـورد 
گام از رقبـا جلوتـر باشـند. یـک  بررسـی قـرار داده و نسـبت بـه انتخـاب راهبـرد مناسـب اقـدام و همـواره یـک 
آنهـا نـکات  سـازمان هوشـمند، راهبـرد رقبـا را بهتـر و سـریع تر پیش بینـی می کنـد و از شکسـت و موفقیـت 
بسـیاری می آمـوزد و ایـن امـکان را بـرای مدیـران ارشـد سـازمان بـه وجـود مـی آورد تـا بـا ممیـزی نظام منـد از 

کننـد. گاهـی بیشـتری نسـبت بـه اتخـاذ تصمیمـات راهبـردی اقـدام  رقابت پذیـری سـازمان، بـا آ
در سـال های اخیر، هوش رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شـده و با فرهنگ سـازمان های 
پیشـرو عجین شـده اسـت. افزایش هوشـمندی رقابتی سـبب می شـود که سـازمان ها اطالعات محیط اطراف 
کننـد و نتایـج حاصـل را بـه طریـق سـودمند ذخیـره و در  خـود را سـریع تر و بـا دقـت بیشـتری تجزیه وتحلیـل 
مواقـع مقتضـی در دسـترس تصمیم گیرنـدگان قـرار دهنـد. ایـن امـر جریـان تبـادل اطالعـات و دانش را در بسـتر 
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سـازمان تسـریع می کند و اثربخشـی فرایند تفکر و تصمیم گیری جمعی را به نحو چشـمگیری بهبود می بخشـد 
کنشـگر، در پیش بینی  )Shaitura et al., 2018( هوش رقابتی باعث می شـود که سـازمان به جای یک حالت وا
کـه باعـث اثربخشـی خـوب بازاریابـی  توسـعه بـازار حالتـی فعـال داشـته باشـد و بـا بهبـود تصمیمـات راهبـردی 
یـک مجموعـه  کـه چگونـه  بیـان می کنـد  بازاریابـی  اثربخشـی  نمایـد.  را حفـظ  رقابـت خـود  قـدرت  می شـود، 
می توانـد بـا هـدف بهبـود قـدرت بازاریابـی خـود وارد بـازار شـود و بـرای اهداف کوتـاه و بلندمدت خـود نتایج باز 
هـم بهتـری کسـب نمایـد )Amarouche et al., 2015(. اهمیـت هـوش رقابتـی بـرای سـازمان ها موضوعـی اسـت 
کـه در سـطح جهـان پذیرفتـه شـده اسـت. امـروزه اسـتفاده از ایـن ابـزار تبدیـل بـه امـری ضروری شـده اسـت اما 
ورود هـوش رقابتـی جامـع پیچیـده بـه یـک کمپانـی، وابسـته بـه مزایـای مـورد نظـر آن شـرکت اسـت کـه از ایـن 
میـان می تـوان بـه مـواردی چون بهبود کیفیت اطالعات، تصمیم گیری سـریع، پیشـرفت نظام مند فرایندهای 
سـازمانی، بهبـود بـازده سـازمان، کاهـش هزینه هـا، بهبـود تشـریک اطالعـات، صرفه جویی در وقت و تشـخیص 

.)Sassi et al., 2016( .سـریع تهدیدهـا و فرصت هـا اشـاره نمـود

روش شناسی پژوهش� 3
نـوع تحقیـق: ایـن مطالعـه از منظـر هـدف یـک تحقیـق کاربـردی اسـت که درصـدد تحلیل شـکاف عوامل 

مؤثـر بـر هوشـمندی رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی سـطح شـهر تهـران صـورت گرفتـه اسـت. بـر اسـاس نحـوه 
گـردآوری داده هـا نیـز یـک پژوهـش غیرآزمایشـی )توصیفـی( اسـت کـه با شـیوه پیمایـش مقطعی1 انجام شـده 
اسـت. بـر اسـاس نـوع داده هـا نیـز یـک پژوهـش آمیختـه اسـت کـه بـا روش هـای کیفـی - کمـی صـورت گرفتـه 

است.
جامعه و نمونه: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شـامل اسـاتید دانشـگاه های صنعتی سـطح یک 

شـهر تهـران بـا حداقـل 10 سـال سـابقه کاری اسـت. حجـم نمونـه در مطالعاتـی کـه بـا روش کیفـی و مصاحبـه 
انجـام می شـوند، معمـوًال بیـن 5 تـا 25 نفـر توصیـه شـده اسـت. همچنین بـرای نمونه گیری بخـش کیفی بهتر 
 Shiva Jaferi et al., 2017(، )Pour Pari et al.,( اسـت از روش هـای غیراحتمالـی و هدفمنـد اسـتفاده شـود
2020(. در ایـن مطالعـه نمونه گیـری بخـش کیفـی بـه روش هدفمنـد صـورت گرفت و با 16 مصاحبه به اشـباع 

نظری دسـت یافته شـد. 
در بخـش دوم جهـت تجزیه وتحلیـل اهمیـت عملکـرد شـاخص ها نیـز از جامعـه آمـاری شـامل اعضـای 
هیئت علمی و کارشناسـان ارشـد دانشـگاه های صنعتی سـطح یک شـهر تهران اسـتفاده شـده اسـت. منظور 
، خواجـه  بـه طـور مشـخص دانشـگاه های صنعتـی شـریف، امیرکبیـر از دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک، 
کارشناسـان  نصیرالدیـن طوسـی اسـت. بـر اسـاس آمـار سـال 1400 تعـداد اعضـای هیئـت علمـی 1253 نفـر و 

1- Cross-sectional survey



ماندانا یاوری و همکاران 91

ارشـد دانشـگاهی 539 نفر اسـت. حجم کل جامعه آماری 1792 نفر اسـت طبق فرمول کوکران حجم نمونه 
حـدود 350 نفـر بـرآورد گردیـد. چـون جامعـه آماری همگن اسـت بنابرایـن برای نمونه گیـری از روش تصادفی 
اسـتفاده شـد تـا همـه آحـاد جامعـه بـرای انتخاب شـدن فرصـت برابـری داشـته باشـند. فراینـد نمونه گیـری تـا 

دسـتیابی بـه 350 نفـر ادامـه پیـدا کرد.
می باشـد.  پرسـش نامه  و  مصاحبـه  پژوهـش  داده هـای  گـردآوری  اصلـی  ابـزار  داده هـا:  گـردآوری  ابـزار 

مصاحبه شـامل 6 پرسـش اولیه بوده و به روش نیمه سـاختاریافته انجام شـده اسـت. پرسـش نامه پژوهش 
گویـه بـا طیـف لیکـرت پنـج درجـه و چهـار پرسـش عمومـی اسـت. شـامل 8 سـازه اصلـی و 67 

برای ارزیابی پایایی بخش کیفی از ضریب هولسـتی1 اسـتفاده شـد. برای این منظور متن مصاحبه های 
گردید: انجام شده در دو مرحله کدگذاری شد. سپس درصد توافق مشاهده شدهPAO( 2( محاسبه 

2 236 0.712
1 2 298 365

MPAO
N N

= = =
+ +

ترتیـب  بـه   N2 و   N1 می باشـد.  کدگـذار  دو  بیـن  مشـترک  کدگـذاری  مـوارد  تعـداد   M فـوق  فرمـول  در 
کدگـذار اول و دوم اسـت. مقـدار PAO بیـن صفـر )عدم توافـق( و  کدگذاری شـده توسـط  کلیـه مـوارد  تعـداد 
گـر از 0/6 بزرگ تـر باشـد مطلـوب اسـت. مقـدار PAO در ایـن مطالعـه 0/712 بـه  یـک )توافـق کامـل( اسـت و ا
 .)Holsti, 1969( کیفـی مطلـوب اسـت کـه از 0/6 بزرگ تـر اسـت، بنابرایـن پایایـی بخـش  دسـت آمـده اسـت 
کرونبـاخ 0/819 بـه دسـت آمـد، بنابرایـن پایایـی پرسـش نامه  بـرای سـنجش پایایـی پرسـش نامه نیـز آلفـای 

گردیـد. نیـز مطلـوب ارزیابـی 
روش تحلیـل داده هـا: بـرای شناسـایی مقوله هـای زیربنایـی پژوهـش از تحلیـل مضمـون اسـتفاده شـده 

اسـت. در بخـش کمـی نیـز بـرای تحلیـل داده هـا از روش تحلیـل شـکاف و طراحی ماتریس اهمیـت- عملکرد 
اسـتفاده گردیـده اسـت. تجزیه وتحلیـل داده هـا در فـاز کیفـی، بـا نرم افـزار Maxqda و در فـاز کمـی، بـا نرم افـزار 

SPSS انجام شـده اسـت.

یافته های پژوهش� 4
بخـش کیفـی ایـن مطالعـه بـر اسـاس دیـدگاه 23 نفـر از اسـاتید دانشـگاه های صنعتی سـطح یک شـهر تهران 
انجـام شـده اسـت. از منظـر جنسـیت 15 نفـر مـرد و 8 نفـر زن هسـتند. از نظـر سـنی 3 نفـر کمتـر از 35 سـال، 
7 نفـر 35 تـا 45 سـال و 13 نفـر بـاالی 45 سـال سـن دارنـد. از نظـر تحصیـالت نیز همه اسـاتید مـدرک دکتری 
دارنـد. از نظـر سـابقه کاری 15 نفـر بیـن 10 تـا 20 سـال و 8 نفـر بیـش از 20 سـال سـابقه کار دارنـد. در جـدول 1 

گـی دموگرافیـک خبـرگان ارائه شـده اسـت: ویژ

1- Holsti 2- Percentage of agreement observation
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گی های جمعیت شناختی بخش کیفی جدول 1. ویژ

گی های جمعیت شناختی درصدفراوانیویژ

جنسیت
%1565مرد

%835زن

سن

%313کمتر از 35 سال

%35730 تا 45 سال

%451357 سال و بیشتر

%23100دکتریتحصیالت

کاری سابقه 

%528 تا 10 سال

%101565 تا 15 سال

%827باالی 15 سال

%23100کل

زنـان تشـکیل  را  نفـر )%25(  نفـر )%75( مـرد و 89  کمـی، 261  نفـر نمونـه بخـش  از 350  کلـی  بـه طـور 
کارشناسـی ارشـد و 236 نفـر )%67( دکتـری دارنـد. از منظـر  می دهنـد. از منظـر تحصیلـی 114 نفـر )33%( 
سـن 33 نفـر )%9( کمتـر از 35 سـال، 133 نفـر )38%( بیـن 35 تـا 45 سـال و 184 نفـر )53%( نیـز 45 سـال و 
کاری 95 نفر )%27( کمتر از 10 سال، 94 نفر )27%( بین 10 تا 15 سال، 86  بیشتر سن دارند. از منظر سابقه 
گی هـای  کاری دارنـد. در جـدول 2 ویژ نفـر )25%( بیـن 15 تـا 20 سـال و 75 نفـر )21%( بـاالی 20 سـال سـابقه 

کمـی ارائـه شـده اسـت: جمعیت شـناختی بخـش 

گی های جمعیت شناختی بخش کمی جدول 2. ویژ

گی های جمعیت شناختی درصدفراوانیویژ

جنسیت
%26175مرد
%8925زن

سن
%339کمتر از 35 سال
%3513338 تا 45 سال

%18453بیش از 45 سال

تحصیالت
%11433کارشناسی ارشد

%23667دکتری

کاری سابقه 

%9527کمتر از 10 سال
%109427 تا 15 سال
%158625 تا 20 سال

%7521بیش از 20 سال
%350100کل

)منبع: یافته های پژوهش(
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برای شناخت عوامل زیربنایی هوشمندی رقابتی دانشگاه، مصاحبه های تخصصی نیمه ساختاریافته 
بـا خبـرگان صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن مرحلـه پیـش از شـروع مصاحبـه پنج پرسـش بـاز در نظر گرفته شـده 
اسـت و در طـول فراینـد مصاحبـه ایـن پیش بینـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت که سـؤاالت جدیـدی نیز مطرح 
شـود. بـرای اینکـه پژوهشـگر بـا عمـق و گسـتره محتوایی داده ها آشـنا شـود، اقدام بـه بازخوانی مکـرر داده ها 

و خوانـدن داده هـا به صـورت فعـال )جسـتجوی معانی و الگوها( گردیده اسـت.
گرفـت. بـرای ایـن منظـور متـن  نتایـج مصاحبه هـا بـا روش تحلیـل مضمـون مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار 
جمـالت  قالـب  در  معنایـی  واحدهـای  بـه  داده هـا  سـپس  شـد.  مـرور  و  مطالعـه  بـار  چندیـن  مصاحبه هـا 
گراف هـای مرتبـط بـا معنـای اصلـی شکسـته شـد. واحدهـای معنایـی نیـز چندیـن بـار مـرور و سـپس  و پارا
تحلیـل  شـد.  طبقه بنـدی  معنایـی  تشـابه  اسـاس  بـر  کدهـا  و  نوشـته  معنایـی  واحـد  هـر  مناسـب  کدهـای 
گیـر  مضمـون مبتنـی بـر روش پیشـنهادی )Braun et al., 2014( شـامل مضامیـن پایـه، سـازمان دهنده و فرا
صـورت گرفـت. متـن مصاحبه هـا کـه پیـش از آن به صـورت فایـل متـن وارد نرم افـزار شـود بارهـا مـورد مطالعـه 
کدگـذاری بـاز 365  کـد وارد نرم افـزار MaxQDA شـد. در مرحلـه  کلیـدی آنهـا به صـورت  گرفـت و نـکات  قـرار 
کدگـذاری محـوری بـه 8 مقولـه اصلـی و 45 مضمـون پایـه دسـت  گردیـد. در نهایـت از طریـق  کـد شناسـایی 
پیـدا شـد. شـاخص های الگـوی هوشـمندی رقابتـی دانشـگاه در مسـتخرج از مصاحبه هـا بـه روش تحلیـل 

مضمـون در جـدول 3 ارائـه شـده اسـت.

جدول 3. شاخص های الگوی هوشمندی رقابتی دانشگاه

گویه ها(مقوله اصلی شاخص های سنجش )

گاهی از وضعیت  آ
رقبا

موجود  رقبای  به  نسبت  دانشگاه  بودن  »هشیار  رقبا«،  توسعه ای  سیاست های  از  دانشگاه  بودن  گاه  »آ
از  گاهی دانشگاه  کسب درآمد«، »آ گاهی دانشگاه نسبت به شیوه های تأمین منابع مالی و  یا بالقوه«، »آ
راهبردهای  برنامه ها و  از  گاهی دانشگاه  راهبردی دیگر دانشگاه های صنعتی سطح یک«، »آ برنامه های 
خدمات  ارائه  نحوه  خصوص  در  دانشگاه  »اطالعات  جهانی«،  سطح  در  اول  تراز  صنعتی  دانشگاه های 
دیگر  توسط  برتر  دانشجویان  جذب  دالیل  از  دانشگاه  گاهی  »آ یک«،  سطح  صنعتی  دانشگاه های  دیگر 
دانشگاه های  دیگر  آینده  برنامه های  و  رشته ها  از  دانشگاه  گاهی  »آ یک«،  سطح  صنعتی  دانشگاه های 

صنعتی سطح یک«، »اطالعات دانشگاه از سامانه های اطالعاتی دیگر دانشگاه های صنعتی سطح یک«

گاهی راهبردی آ

»اســتفاده دانشــگاه از تحقیقــات بنیــادی و کاربــردی در فرایندهــای کاری«، »تســلط اعضــای هیئــت علمی و 
گاهــی مدیــران دانشــگاه از رونــد  کارکنــان و مدیــران بــه فرایندهــا و هنجارهــای موجــود در علــم و فنــاوری«، »آ
گاهــی مدیــران دانشــگاه از تغییــرات در ســالیق و تقاضاهــای اجتماعــی«،  تغییــرات جمعیت شــناختی«، »آ
کــه بــرای رســیدن بــه تــراز ســطح جهانــی بایــد انجــام دهــد«،  کارهایــی  گاهــی دانشــگاه جهــت اقدامــات و  »آ
گاهــی دانشــگاه نســبت بــه وضعیــت موجــود و نقــاط ضعــف خــود بــرای رســیدن بــه تــراز ســطح جهانــی«،  »آ
گاهــی مدیــران دانشــگاه از  کیفیــت خدمــات خــود«، »آ گاهــی دانشــگاه از ارزشــیابی مســتمر و ســطح  »آ

سیاســت ها، قوانیــن و مقــررات در حوزه هــای خدماتــی خــود«

گاهی از وضعیت  آ
بازار

گاهــی دانشــگاه از تقاضاهــای  غ التحصیــالن«، »آ کار فار بــازار  گاهــی مدیــران از سیاســت ها، قوانیــن و  »آ
گاهــی مدیــران دانشــگاه از یافته هــای  موجــود در جامعــه جهــت نیــاز بــه رشــته های موجــود در دانشــگاه«، »آ
ــگاه از  ــران دانش ــی مدی گاه ــگان«، »آ کار دانش آموخت ــازار  ــت ب ــی و وضعی ــوزش عال ــی در آم ــد بازارپژوه جدی
گاهــی مدیــران  تغییــرات بــازار بــرای تدویــن راهبــرد مناســب بــر اســاس تغییــرات بــازار آمــوزش عالــی«، »آ

دانشــگاه از نتایــج تحقیقــات بــازار در حوزه هــای پژوهشــی خــاص



94 تحلیل شکاف عوامل مؤثر بر رقابت هوشمندانه دانشگاه و...

ادامه جدول 3

بها دادن به 
دانشجویان

دانشــگاه«،  برنامه هــای  و  خدمــات  بــه  نســبت  دانشــگاه  دانشــجویان  نگــرش  بــه  دانشــگاه  »توجــه 
دانشــجویان،  رضایــت  جلــب  در  دانشــگاه  »تــالش  تصمیم گیری هــا«،  در  ذی نفــع  افــراد  »دخالــت دادن 
کارکنــان«، »تــالش دانشــگاه در جلــب رضایــت دانشــجویان بیرونــی )متقاضیــان آموزش هــای آزاد  اســاتید و 
ــه برنامه هــا و خدمــات خــود«، »توجــه دانشــگاه  ــردن ارزش ب ک ــه اضافــه  و ...(«، »تــالش دانشــگاه نســبت ب
ــه ارزشــیابی دانشــجویان در شــیوه های تدریــس، فرایندهــای تدریــس اســاتید و...«، »اســتفاده دانشــگاه  ب
از ابــزار مدیریــت اطالعــات نظیــر داده کاوی و یــا غیــره بــرای فهــم دانشــجویان خــود«، »اهمیــت دانشــگاه 
غ التحصیــالن دانشــگاه بــا دانشــگاه«، »توجــه دانشــگاه بــه کســب اطالعــات  نســبت بــه حفــظ ارتبــاط فار
کیفیــت  مــورد نیــاز از دانشــجویان خــود«، »توجــه دانشــگاه بــه برنامه هــای روابــط عمومــی جهــت افزایــش 
بــه خدمــات و برنامه هــای  بــه نگــرش دانشــجویان دانشــگاه نســبت  ارائــه خدمــات«، »توجــه دانشــگاه 
تصمیم گیری هــا«،  در  کارکنــان(  دانشــجویان،  )اســاتید،  ذی نفــع  افــراد  »دخالــت دادن  دانشــگاه«، 
ــت  ــب رضای ــگاه در جل ــالش دانش ــان«، »ت کارکن ــاتید و  ــجویان، اس ــت دانش ــب رضای ــگاه در جل ــالش دانش »ت
دانشــجویان بیرونــی )متقاضیــان آموزش هــای آزاد و ...(«، »تــالش دانشــگاه نســبت بــه اضافه کــردن ارزش بــه 
برنامه هــا و خدمــات خــود«، »توجــه دانشــگاه بــه ارزشــیابی دانشــجویان در شــیوه های تدریــس، فرایندهــای 
تدریــس اســاتید و...«، »اســتفاده دانشــگاه از ابــزار مدیریــت اطالعــات نظیــر داده کاوی و یــا غیــره بــرای فهــم 
ــا دانشــگاه« غ التحصیــالن دانشــگاه ب دانشــجویان خــود«، »اهمیــت دانشــگاه نســبت بــه حفــظ ارتبــاط فار

پشتیبانی مدیران

»اراده مدیــران دانشــگاه بــرای اســتفاده از فعالیــت هــوش رقابتــی«، »اطــالع مدیــران ارشــد دانشــگاه از 
فعالیت هــای مربــوط بــه هــوش رقابتــی«، »اســتفاده مدیــران ارشــد دانشــگاه از نتایــج هــوش رقابتــی در 
و  اطالعــات  افزایــش  از  دانشــگاه  ارشــد  مدیــران  »پشــتیبانی  خــود«،  تصمیم ســازی  و  تصمیم گیری هــا 

رقابتــی« فعالیت هــای 

فعالیت 
هوشمندانه

گاهــی دانشــگاه نســبت از روش هــای درســت و صحیــح جمــع آوری اطالعــات«، »تــالش دانشــگاه نســبت  »آ
بــه ارزیابــی منابــع اطالعاتــی خــود نظیــر افــراد، نشــریات، وب ســایت ها و ...«، »اســتفاده دانشــگاه از ابزارهــای 
اصلــی تجزیه وتحلیــل اطالعــات«، »توجــه دانشــگاه بــه طرح ریــزی و بازنگــری ســرفصل دروس بــر اســاس 
«، »تحلیــل اطالعــات به دســت آمده بــا توجــه بــه خدمــات، برنامه هــا و فعالیت هــای دیگــر  کار اطالعــات بــازار 
دانشــگاه های صنعتــی ســطح یــک«، »ارزیابــی محصــوالت تولیدشــده دانشــگاه های دیگــر به منظــور بررســی 
تهدیدهــا و فرصت هــا«، »ارزیابــی دانشــگاه از یافته هــای حاصــل از تحلیــل اطالعــات دیگــر دانشــگاه های 
صنعتــی ســطح یــک«، »اســتفاده مدیــران دانشــگاه از تحلیــل اطالعــات ســایر رقبــا در تصمیم گیری هــا«، 
گزارش هــای هــوش رقابتــی در تولیــد و ارائــه برنامه هــا و خدمــات«، »انتقــال اطالعــات  »اســتفاده دانشــگاه از 
صحیــح بــه مدیــران«، »اســتفاده و اطــالع دانشــگاه از روش هــا و تکنیک هــای مدیریتــی بــرای دســتیابی 
بــرای  و حــال  گذشــته  از داده هــای  »اســتفاده دانشــگاه  رقبــای خــود«،  بهتــر  فهــم  و  رقابتــی  مزیــت  بــه 
ــران،  ــی مدی گاه ــرای جمــع آوری اطالعــات«، »آ ــای متنــوع ب ــگاه از روش ه ــتفاده دانش ــری«، »اس تصمیم گی
کارکنــان و دانشــجویان از اطالعــات جمع آوری شــده و تحلیل شــده در دانشــگاه«،  اعضــای هیئــت علمــی، 

»پایبنــدی دانشــگاه بــه برنامــه راهبــردی خــود در تصمیم گیری هــا«

زیرساخت دانشگاه
»وجــود نظــام مدیریــت دانــش در دانشــگاه«، »وجــود واحــد ســازمانی در دانشــگاه جهــت فعالیت هــای 
»وجــود  دانشــکده«،  تخصصــی  گروه هــای  ارتقــای  جهــت  راهبــردی  و  مــدون  »برنامــه  رقابتــی«،  هــوش 

کیفیــت بــرای ســنجش بــا دانشــگاه تــراز جهانــی« اســتانداردهای مــدون 

کارکنان  درگیرکردن 
و اعضای هیئت 

علمی

کارکنــان توســط دانشــگاه«، »رغبــت و مشــارکت اعضــای هیئــت علمــی  »پیاده ســازی آموزش هــای الزم بــرای 
گاهــی  و کارکنــان«، »تعامــل و ارتبــاط مدیــران ســطح بــاالی دانشــگاه بــا اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان«، »آ

کنفرانس هــا و...« اعضــای هیئــت علمــی از انتظــارات دانشــگاه بــرای شــرکت در ســمینارها، 
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پـس از آنکـه عوامـل مؤثـر بـر هوشـمندی رقابتـی دانشـگاه شناسـایی شـدند، بـه بررسـی وضعیـت آنهـا در 
دانشـگاه های سـطح یـک کشـور پرداختـه شـد. بـرای ایـن منظـور هـر شـاخص از دو منظـر وضعیـت موجـود 
)عملکـرد( و وضعیـت مطلـوب )اهمیـت( مـورد بررسـی قـرار گرفـت. برای بررسـی شـکاف بین وضعیـت موجود 
، از آزمـون t زوجـی  و مطلـوب عملکـرد در زمینـه هریـک از عوامـل هوشـمندی رقابتـی در دانشـگاه های کشـور
کات در زمینـه عوامـل  )وابسـته( اسـتفاده شـده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن آزمـون شـکاف بیـن انتظـارات و ادرا
[H0] بـه ایـن صـورت تنظیـم  گردیـده اسـت. بـرای انجـام ایـن آزمـون، فـرض صفـر هوشـمندی رقابتـی بررسـی 
کارشناسـان در بعـد عوامـل مـورد بررسـی وجـود نـدارد. فـرض  کات  کـه تفاوتـی بیـن انتظـارات و ادرا می شـود 
آمـاری  بیـان  می باشـد.  معنـی دار  آنـان  کات  ادرا و  انتظـارات  اختـالف  کـه  می دهـد  نشـان   [HA]یـا مخالـف 

فرض هـای آزمـون به صـورت زیـر اسـت:

0 :

:
p e

A p e

H
H

µ µ

µ µ

≠
 ≠  

کات )وضعیـت موجـود( و µe میانگیـن انتظـارات )وضعیـت مطلـوب( در  در ایـن رابطـه µp میانگیـن ادرا
رابطـه بـا هـر منظـر می باشـد. در جـدول 4 آزمـون t زوجـی مربـوط بـه عوامـل هوشـمندی رقابتـی ارائـه شـده 

است:

جدول 4. آزمون t زوجی مربوط به عوامل هوشمندی رقابتی

نتیجهآماره تیمعناداریشکافعملکرداهمیتسازه های پژوهش

گاهی از وضعیت رقبا معنادار3/8662/9500/9160/00031/205آ

گاهی راهبردی معنادار3/7012/9810/7200/00020/483آ

گاهی از وضعیت بازار معنادار3/7162/6981/0180/00023/441آ

معنادار3/7343/1960/5370/00018/213بها دادن به دانشجویان

معنادار3/7312/5011/2300/00025/628پشتیبانی مدیران

معنادار3/8022/7511/0510/00037/925فعالیت هوشمندانه

معنادار3/7162/4591/2580/00028/516زیرساخت دانشگاه

معنادار3/8702/7341/1360/00028/267درگیری اعضا

بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده از آزمـون t زوجـی منـدرج در جـدول 4 و مقدار معناداری مشـاهده شـده 
کات افراد  در سـطح خطـای 5% می تـوان ادعـا کـرد کـه در تمامـی مـوارد اهمیت با عملکـرد فاصلـه دارد و ادارا
کمتـر از انتظـارات آنهـا بـوده اسـت. مقـدار معنـاداری کوچک تـر از سـطح خطـای 5% اسـت و آمـاره تـی نیـز از 
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مقـدار بحرانـی 1/96 بزرگ تـر اسـت. بنابرایـن شـکاف مشاهده شـده معنـادار اسـت بـه عبـارت دیگـر فاصلـه 
معنـاداری بیـن آنچـه کـه هسـت بـا آنچـه کـه بایـد باشـد وجـود دارد. این تفـاوت در قالـب یک نمـودار رادار در 

شـکل 1 ارائه شـده اسـت:

شکل 1. نمودار رادار اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

کـه در زمینـه بهـا دادن بـه دانشـجویان انتظـارات )اهمیـت(  بـر اسـاس نمـودار مذکـور مشـخص اسـت 
کات )عملکـرد( نزدیـک اسـت امـا در مـورد متغیرهایـی ماننـد پشـتیبانی مدیـران و زیرسـاخت های  بـه ادرا

دانشـگاهی شـکاف از ژرفنـای بیشـتری برخـوردار اسـت.
در پژوهـش حاضـر هـر شـاخص از دو منظـر مـورد بررسـی قـرار گرفت. منظـر اهمیت1 که بـا I  نمایش داده 
گانه داده هـای بعد عملکرد  می شـود و منظـر عملکـرد2 کـه بـا P  نمایـش داده می شـود. از آنجا کـه تحلیل جدا
کـه هـر مجموعه داده هـا هم زمـان مـورد مطالعـه قـرار می گیرنـد، ممکـن اسـت  و بعـد اهمیـت، به ویـژه زمانـی 
معنـادار نباشـد. لـذا داده هـای مربـوط بـه سـطح اهمیـت و عملکـرد شـاخص ها روی شـبکه ای دوبعـدی کـه 
در آن محـور y نشـانگر بعـد اهمیـت و محـور X نشـانگر بعـد عملکـرد اسـت نشـان داده می شـوند )شـکل 2(. 
ایـن شـبکه دوبعـدی ماتریـس اهمیت/عملکـرد یا ماتریس IP نامیده می شـود. نقـش ماتریس IP که در واقع 
از چهـار قسـمت یـا ربـع تشـکیل شـده و در هـر ربـع راهبـرد خاصـی قـرار دارد، کمـک بـه فراینـد تصمیم گیـری 

1- Importance 2- Performance
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اسـت. از ایـن ماتریـس بـرای شـناخت درجـه اولویـت شـاخص ها بـرای بهبـود اسـتفاده می شـود. در شـکل 2 
طـرح کلـی ماتریـس اهمیت-عملکـرد )IPA( ارائه شـده اسـت:

حیطه ضعفحیطه قابل قبولاهمیت باال

حیطه بی تفاوتیحیطه اتالفاهمیت پایین

عملکرد پایینعملکرد باال
)IPA( ح کلی ماتریس اهمیت-عملکرد شکل 2. طر

ایـن  زمینـه  و عملکـرد در  اهمیـت دارد )وضعیـت مطلـوب(  اینکـه هـر شـاخص چـه میـزان  اسـاس  بـر 
اسـت: قابل تشـخیص  ربـع  چهـار  موجـود(  )وضعیـت  اسـت  حـد  چـه  در  شـاخص 

حیطه بی تفاوتی: عملکرد پایین- اهمیت پایین _
حیطه اتالف: عملکرد باال- اهیمت پایین _
حیطه ضعف: عملکرد پایین- اهیمت باال _
حیطه قابل قبول: عملکرد باال- اهیمت باال _

نتیجه ارزیابی اهمیت- عملکرد برای شاخص های پژوهش حاضر به صورت جدول 5 می باشد:

)IPA( جدول 5. نتیجه ارزیابی اهمیت-عملکرد

عملکرداهمیتسازه های پژوهش

گاهی از وضعیت رقبا 3/8662/950آ

گاهی راهبردی 3/7012/981آ

گاهی از وضعیت بازار 3/7162/698آ

3/7343/196بها دادن به دانشجویان

3/7312/501پشتیبانی مدیران

3/8022/751فعالیت هوشمندانه

3/7162/459زیرساخت دانشگاه

3/8702/736درگیری اعضا

نتایج نتیجه ارزیابی اهمیت - عملکرد )IPA( در شکل 3 ارائه شده است:
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)IPA( شکل 3. نتیجه ارزیابی اهمیت-عملکرد

نتیجه گیری� 5
نقشـه  ترسـیم  بـا  دانشـگاه  رقابتـی  هوشـمندی  بـر  مؤثـر  عوامـل  شـکاف  تحلیـل  هـدف  بـا  حاضـر  پژوهـش 
بـر  انجـام شـده اسـت.  تهـران(  اهمیـت- عملکـرد )مـورد مطالعـه: دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک شـهر 
گاهی راهبردی«،  گاهی از وضعیت رقبـا«، »آ گیر در قالـب »آ اسـاس نتایـج مشـخص گردیـد کـه مقوله هـای فرا
بـه دانشـجویان«، »پشـتیبانی مدیـران«، »فعالیـت هوشـمندانه«،  «، »بهـا دادن  بـازار از وضعیـت  گاهـی  »آ

اعضـای هیئـت علمـی« دسـته بندی شـده اند. و  کارکنـان  »زیرسـاخت دانشـگاه«، »درگیرکـردن 
کـه بـر اسـاس نتایـج پژوهـش تمامـی شـاخص های پژوهـش بااهمیـت اسـت، بنابرایـن حیطـه  از آنجـا 
بی تفاوتـی و حیطـه اتـالف وجـود نـدارد. از طرفـی عملکـرد تنهـا در زمینـه بهـا دادن بـه دانشـجویان مطلـوب 
سـایر  اسـت.  دانشـجویان  بـه  دادن  بهـا  شـامل  قابل قبـول  حیطـه  بنابرایـن  اسـت.  متوسـط  حـد  بـاالی  و 
، پشـتیبانی مدیـران، فعالیت  گاهی از وضعیت بازار گاهـی راهبـردی، آ گاهـی از وضعیـت رقبـا، آ عوامـل یعنـی آ
هوشـمندانه، زیرسـاخت دانشـگاه و درگیـری اعضـا در حیطـه ضعـف قـرار دارنـد. در ایـن راسـتا، بـر اسـاس 

کاربـردی جهـت غلبـه بـر نقـاط ضعـف مشـخص شـده ارائـه می گـردد: نتایـج پژوهـش، پیشـنهاداتی 
گاه بودن دانشـگاه  گاهـی از وضعیـت رقبـا پیشـنهاد می شـود، مدیران ذی ربط نسـبت به آ در خصـوص آ
از سیاسـت های توسـعه ای رقبـا و هشـیار بـودن دانشـگاه نسـبت بـه رقبـای موجـود یـا بالقـوه، رویکردهـای 
و  درآمـد  کسـب  و  مالـی  منابـع  تأمیـن  شـیوه های  بـه  نسـبت  دانشـگاه  گاهـی  آ نماینـد.  اتخـاذ  را  نوینـی 
برنامه هـای راهبـردی دیگـر دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک منجـر بـه شناسـایی وضعیـت محیطـی رقبـا 
شـده و احتمـال غلبـه بـر آنهـا را افزایـش می دهـد. همچنیـن دانشـگاه می بایسـت از رشـته ها و برنامه هـای 
آینـده دیگـر دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک، برنامه هـا و راهبردهـای دانشـگاه های صنعتـی تـراز اول در 
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گاهی هـای الزم  سـطح جهانـی و در خصـوص نحـوه ارائـه خدمـات دیگـر دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک، آ
را کسـب نمایـد. ایـن مهـم منجـر بـه جلوگیـری از جـذب دانشـجویان برتر توسـط دیگـر دانشـگاه های صنعتی 
گاهـی از وضعیـت  سـطح یـک می شـود. در نتایـج مطالعـات )Acharya et al., 2018( نیـز بـه اهمیـت کسـب آ

رقبـا توسـط دانشـگاه اشـاره شـده و از ایـن منظـر بـا نتایـج پژوهـش حاضـر همسـو اسـت.
گاهـی راهبـردی پیشـنهاد می شـود کـه مدیـران دانشـگاه بـا اسـتفاده از تحقیقـات بنیادی  در خصـوص آ
و  فرایندهـا  بـه  مدیـران  و  کارکنـان  و  علمـی  هیئـت  اعضـای  تسـلط  خـود،  کاری  فرایندهـای  در  کاربـردی  و 
گاهـی مدیـران دانشـگاه از رونـد  هنجارهـای موجـود در علـم و فنـاوری را افزایـش دهنـد. همچنیـن میـزان آ
بـرای  کـه  کارهایـی  و  اقدامـات  و  و تقاضاهـای اجتماعـی  تغییـرات در سـالیق  تغییـرات جمعیت شـناختی، 
رسـیدن بـه تـراز سـطح جهانـی بایـد انجـام دهـد، به عنـوان یـک رکـن مهـم در هوشـمندی رقابتـی دانشـگاه 
، دانشـگاه بایـد نسـبت بـه وضعیـت موجـود و نقـاط ضعـف خـود برای  تاثیرگـذار اسـت. عـالوه بـر مـوارد مذکـور
گاه بوده و به ارزشـیابی مسـتمر و سـطح کیفیت خدمات خود به طور مسـتمر  رسـیدن به تراز سـطح جهانی آ
گاهـی مدیـران دانشـگاه از سیاسـت ها، قوانیـن  واقـف باشـد. در مطالعـات و )Kazemi et al., 2019( نیـز بـه آ

و مقـررات در حوزه هـای خدماتـی خـود اشـاره شـده و از ایـن منظـر بـا نتایـج پژوهـش حاضـر سـازگار اسـت.
از  مدیـران  گاهـی  آ افزایـش  بـه  نسـبت  کـه  می شـود  پیشـنهاد  بـازار  وضعیـت  از  گاهـی  آ خصـوص  در 
غ التحصیـالن، از یافته هـای جدیـد بازارپژوهـی در آمـوزش عالـی و وضعیت  سیاسـت ها، قوانیـن و بـازار کار فار
کار دانش آموختـگان و از تغییـرات بـازار بـرای تدویـن راهبـرد مناسـب بـر اسـاس تغییـرات بـازار آمـوزش  بـازار 
گاهـی دانشـگاه از تقاضاهـای موجـود در جامعـه جهـت نیـاز  عالـی اقدامـات الزم صـورت پذیـرد. همچنیـن آ
 Ranjan( بـه رشـته های موجـود در دانشـگاه نیـز در هوشـمندی رقابتـی دانشـگاه اثرگـذار اسـت. در مطالعـه
گاهـی مدیـران دانشـگاه از نتایـج تحقیقـات بـازار در حوزه هـای پژوهشـی خـاص  Foropon, 2021 &( نیـز بـه آ

اشـاره شـده اسـت.
در خصـوص زیرسـاخت دانشـگاه پیشـنهاد می شـود کـه بـا ایجـاد سـامانه مدیریـت دانـش در دانشـگاه و 
واحـد سـازمانی در دانشـگاه جهـت فعالیت هـای هـوش رقابتـی، زمینـه را جهـت اسـتقرار هوشـمندی رقابتـی 
گروه هـای  ارتقـای  جهـت  راهبـردی  و  مـدون  برنامـه  داشـتن  بـا  ذی ربـط  مدیـران  سـازند.  آمـاده  دانشـگاه 
تخصصـی دانشـکده و به کارگیـری اسـتانداردهای مـدون کیفیـت بـرای سـنجش بـا دانشـگاه تـراز جهانـی قادر 
خواهنـد بـود در محیـط رقابتـی امـروز باقـی بماننـد. در نتایـج مطالعـه )Powell & Bradford, 2000( نیـز بـه 

اهمیـت زیرسـاخت دانشـگاهی اشـاره شـده اسـت.
پیاده سـازی  بـا  تـا  می شـود  پیشـنهاد  علمـی  هیئـت  اعضـای  و  کارکنـان  کـردن  درگیـر  خصـوص  در 
آموزش هـای الزم بـرای کارکنـان توسـط دانشـگاه و ارتقـای رغبـت و مشـارکت اعضای هیئت علمـی و کارکنان، 

کارکنـان پرداختـه شـود. بـه تعامـل و ارتبـاط مدیـران سـطح بـاالی دانشـگاه بـا اعضـای هیئـت علمـی و 
گاهی اعضای هیئت علمی از انتظارات دانشـگاه  در مطالعه )Song et al., 2021( نیز به اهمیت وجود آ
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برای شـرکت در سـمینارها، کنفرانس ها و... اشـاره شـده و با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی دارد.
در خصـوص پشـتیبانی مدیـران پیشـنهاد می شـود تـا نسـبت بـه رکـن مهـم اراده مدیـران دانشـگاه بـرای 
اسـتفاده از فعالیـت هـوش رقابتـی بی تفـاوت نباشـند و مدیـران ارشـد دانشـگاه را از فعالیت هـای مربـوط بـه 
گاه سـازند. همچنیـن توصیـه می شـود بـا اسـتفاده مدیـران ارشـد دانشـگاه از نتایـج هـوش  هـوش رقابتـی آ
افزایـش  از  ارشـد دانشـگاه  بـه همـراه پشـتیبانی مدیـران  و تصمیم سـازی خـود  رقابتـی در تصمیم گیری هـا 
اطالعـات و فعالیت هـای رقابتـی بسـتر الزم جهـت هوشـمندی رقابتـی دانشـگاه را فراهـم آورنـد. نتایـج مذکور 

بـا نتایـج مطالعـه)Domashova & Zasypkina, 2021( هماهنـگ اسـت.
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W	 پریـوش جعفـری: اسـتاد گـروه مدیریت آموزش عالی دانشـکده مدیریت

ایشـان  تهـران اسـت.  و تحقیقـات  اسـالمی واحـد علـوم  آزاد  دانشـگاه 

مـدرک دکتـری خـود را در سـال 1382 از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد 

علـوم و تحقیقـات تهـران اخـذ نمـوده اسـت. فعالیت هـای آموزشـی و 

پژوهشـی ایشـان شـامل: تئوری هـا و نظریه هـای سـازمان و مدیریـت، 

روش تحقیـق، مدیریـت آموزشـی و مدیریـت آمـوزش عالـی می باشـد.

W	 نادرقلـی قورچیـان: اسـتاد تمـام گـروه مدیریـت آموزش عالی دانشـکده

مدیریـت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران اسـت. 

پیتزبـرگ  دانشـگاه  از   1367 سـال  در  را  خـود  دکتـری  مـدرک  ایشـان 

پنسـیلوانیای آمریـکا اخـذ نمـوده اسـت. حـوزه فعالیت هـای آموزشـی 

و  سـازمان  تئوری هـای  عالـی،  آمـوزش  شـامل:  ایشـان  پژوهشـی  و 

نظام هـای  عالـی،  آمـوزش  مدیریـت  درسـی،  برنامه ریـزی  مدیریـت، 

آمـوزش عالـی جهـان مـی باشـد.
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W	 دکتـر اصغـر زمانـی: عضـو هیئت علمی گـروه مطالعـات مدیریت آموزش

ایشـان  اسـت.  عالـی  آمـوزش  برنامه ریـزی  و  پژوهـش  مؤسسـه  عالـی 

دکتـری خـود را در سـال 1394 از دانشـگاه شـهید بهشـتی اخـذ نموده 

آموزشـی،  مدیریـت  شـامل:  ایشـان  پژوهشـی  فعالیت هـای  اسـت. 

مدیریـت آمـوزش عالـی، اقتصـاد و مدیریـت در آمـوزش عالـی اسـت.

W	 دانشـگاه از  آموزشـی  مدیریـت  رشـته  دانش آموختـه  یـاوری:  ماندانـا 

شـهید بهشـتی و دانشـجوی دکتـری مدیریـت آموزش عالی دانشـکده 

تهـران،  تحقیقـات  و  علـوم  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  مدیریـت 

مهندسـی  دانشـکده  آمـوزش  سرپرسـت  به عنـوان  ایشـان  همچنیـن 

عمـران دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی مشـغول بـه کار 

و  آموزشـی  زمینـه مدیریـت  در  ایشـان  پژوهشـی  فعالیـت  می باشـند، 

می باشـد. عالـی  آمـوزش  مدیریـت 


