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از نظر  ، خواجه نصیرالدین طوسی( انجام پذیرفت. این پژوهش  تهران )دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر
کّمی  کیفی، تحلیل محتوا و در بخش  از نظر استراتژی در بخش  از نظر رویکرد آمیخته و  کاربردی،  هدف 
کیفی، عالوه بر بررسی متون، 23 نفر به عنوان مشارکت  همبستگی از نوع پیمایشی بوده است. در بخش 
مصاحبه  و  شدند  انتخاب  ساختمند  نیمه  مصاحبه  انجام  برای  هدفمند  روش  به  پژوهش  در  کنندگان 
، شامل1253نفر عضو هیئت علمی و 539 نفر  کل جامعه آماری 1792 نفر کّمی حجم  انجام شد. در بخش 
کرسبی- مورگان 317  که حجم نمونه اصلی طبق جدول  کارشناسان ارشد و خبره دانشگاه بوده است.  از 
با  برآوردهای  به  توان الزم  برای حفظ  تکنیک معادالت ساختاری  استفاده  به  توجه  با  که  برآورد شد،  نفر 

گردید. ثبات تری از پارامترها و خطاهای استاندارد، در نهایت حجم نمونه 350 نفر برآورد 
از  گاهی  آ اصلی  بعد  در دانشگاه ها شامل 8  رقابتی  که هوش  این است  پژوهش نشان دهنده  یافته های 
فعالیت  مدیران،  پشتیبانی  مشتریان،  به  دادن  بها   ، بازار وضعیت  از  گاهی  راهبردی،آ گاهی  رقبا،آ وضعیت 
و اعضای هیات علمی و 8 عامل موثر مدیریت و  کارکنان  کردن  زیر ساخت دانشگاه، درگیر  هوشمندانه، 
رهبری هوشمند، برنامه ریزی توسعه مستمر و برندسازی، سرمایه انسانی، برنامه های آموزشی و پژوهشی، 
ارتباطات  و  تعامالت  قوانین دانشگاها،؛ فرهنگ سازمانی،  و  فرایندها، ساختار  زیرساخت ها،  و  سیستم ها 

گیرد. دانشگاه می باشد و برای ارتقای هوش رقابتی باید روی آن ها سرمایه گذاری انجام 
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 مقدمه� 1
کـرده  پیـدا  تغییـر  توجهـی  قابـل  صـورت  بـه  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  عملکـرد  شـدن  جهانـی  تأثیـر  تحـت 
اسـت، هـوش رقابتـی یـک برنامـه نظام منـد و منظـم بـرای جمـع آوری اطالعـات و تجزیـه و تحلیـل آن دربـاره 
فعالیت هـای رقبـا و برنامه هـای راهبـردی آن هـا بـرای دسـتیابی بـه اهدافشـان اسـت. دانشـگاه های صنعتـی 
کنـون بـه دنبـال افزایـش درآمـد از طریـق جـذب دانشـجویان، افزایـش پروژه هـای تحقیقاتـی و مشـاوره  هم ا
کـه  کـرده اسـت. بنابرایـن الزم اسـت  هسـتند و عملکـرد آن هـا شـباهت زیـادی بـه شـرکت های تجـاری پیـدا 
رویکـرد شـرکت های تجـاری بـرای دانشـگاه های صنعتـی نیـز در نظـر گرفتـه شـود و هـر چـه بیشـتر بـه آزادی و 

.)Habibi et al, 2016( خودمختـاری دانشـگاه ها اهمیـت داده شـود
گاهـی علمی و فنی  مهم تریـن هـدف دانشـگاه های صنعتـی تربیـت افـرادی مسـتعد اسـت که بتواننـد با آ
کافـی باشـند و آموخته هـای نظـری و  کار عهـده دار وظایـف مرتبـط بـا رشـته خـود و بـا مهـارت  کافـی در بـازار 
کـز علمـی پیشـرفته جهـان باشـد و ایـن خـود باعـث به وجـود آوردن  عملـی آن هـا هـم سـطح دانشـگاه ها و مرا
فضـای رقابتـی جهـت دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی در سـطح جامعـه مّلـی و بین المللـی شـده و دانشـگاه های 
صنعتـی ناچـار بـه مقـام مقایسـه عملکردشـان بـا سـایر دانشـگاه های صنعتـی جهـان هسـتند. بـا شـناخت 
صحیـح از ابعـاد و مولفه هـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی می تـوان بـه افزایـش رقابت پذیـری و در 
 .)Shahmahammadi, 2019( کـرد کمـک شـایانی  نتیجـه دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی 
درنتیجـه دانشـگاه های صنعتـی بـرای ارتقـای خـود در عرصـه جهانـی شـدن، بایـد عملکـرد خـود را نسـبت به 
گاهـی از وضعیـت دیگـر دانشـگاه های صنعتـی باشـند تـا  سـایر دانشـگاه ها بهبـود بخشـند و پیوسـته در پـی آ
بتواننـد از آنـان پیشـی بگیرنـد و بهتریـن ابـزار در ایـن راسـتا، می توانـد هـوش رقابتـی باشـد کـه بـه مثابـه یـک 

رادار فعالیـت، دانشـگاه ها را هدایـت نمایـد.
کمـک  آنهـا  از ابعـاد هـوش رقابتـی دانشـگاه ها می تـوان بـه افزایـش رقابت پذیـری  بـا شـناخت صحیـح 
از بخـش  بـه عنـوان حیطـه ای مهـم و حرفـه ای  آمـوزش عالـی  شـایانی نمـود )Yavari et al, 2021(. نظـام 
خدمـات اسـت کـه نقـش مهمـی را در جامعـه ایفـا می کنـد. نظـر بـه رشـد فزاینـده مؤسسـات آمـوزش عالـی در 
دنیـا، افزایـش هزینه هـا و تـالش کشـورها برای جذب دانشـجو و فروش محصوالت و خدمـات، منجر به ایجاد 
جـو رقابتـی سـنگین در بیـن دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی شـده اسـت. در ایـن میان دانشـگاه هایی 
رقابتـی دانشـگاه ها در  بـه مزیـت  کننـد. دسـتیابی  بیشـتری جـذب  بتواننـد دانشـجوی  کـه  موفـق هسـتند 
گـرو به کارگیـری بهینـه از منابـع دانـش و هوشـمندی رقابتـی اسـت. دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی، 
، می تواننـد  کـه بـا تکیـه بـر شایسـتگی ها و توانمندی هـای علمـی برتـر سـازمان های دانش محـوری هسـتند 

.)Zare, 2019( کننـد بـرای خـود مزیـت رقابتـی ایجـاد 
و  دانـش  منابـع  از  بهینـه  به کارگیـری  گـرو  در  صنعتـی،  دانشـگاه های  رقابتـی  مزیـت  بـه  دسـتیابی 
هسـتند  دانش محـوری  سـازمان های  عالـی،  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  اسـت.  رقابتـی  هوشـمندی 
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کننـد  کـه بـا تکیـه بـر شایسـتگی ها و توانمندی هـای علمـی برتـر می تواننـد بـرای خـود مزیـت رقابتـی ایجـاد 
 .)Danaifard et al, 2015 (

در طی دو دهه گذشته، هوش رقابتی از یک زمینه محدود علمی، به یک حوزه گسترده شناخته شده در 
دنیای صنعت و دانشگاه تبدیل شده است. با جهانی سازی بازارها و افزایش رقابت، هوش رقابتی به ابزاری 
بـرای ارائـه اطالعـات جهـت شـناخت وضعیـت شـرکت در عرصـه رقابت اسـت. این نـوع هوشـمندی، نیازمند 
.)Atkinson et al, 2022( گـردآوری داده هـای بـه روز و مرتبـط پیرامـون رقبـا اسـت  فراینـدی نظام منـد جهـت 
اثـرات ایـن رویکـرد آن اسـت کـه مدیـران را قادر می سـازد تا تصمیم گیری سـریع، مسـتند و منطقی در شـرایط 
رقابتـی اتخـاذ نماینـد. بهبـود هوشـمندی رقابتـی بـه سـازمان ها نیـز ایـن امـکان را می دهـد تـا محیـط خـود را 
بـا صحـت بیشـتری تحلیـل و پایـش نماینـد و با ذخیره دانـش حاصل، تصمیم گیری بر پایـه اطالعات ضروری 
را تسـهیل نماینـد )Hakmaoui et al, 2022(. بـه همیـن خاطـر اسـتفاده از هوشـمندی رقابتـی بـه صورتـی 
گسـترده مـورد توجـه کسـب وکارها قـرار گرفتـه و بـه ویژه با هـدف مقابله بـا تهدیدهای فزاینده رقبـا در صنعت 
اسـتفاده می شـود. بـر ایـن اسـاس بسـیاری از سـازمان ها نیازمنـد آن هسـتند تـا بـا تجهیز خود با این شـیوه از 

.)Domashova & Zasypkina, 2021( هوشـمندی، جایـگاه خـود در بـازار را حفـظ نماینـد
از جمله عرصه هایی که هوشـمندی رقابتی در آن از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت، حوزه دانشـگاه ها 
کنـون شـناخت و تحلیـل دقیـق فعالیت هـای رقبـا و در نظـر گرفتن تمهیـدات ویژه در  و آمـوزش عالـی اسـت. ا
 Yavari et( .این راسـتا، به یک ضرورت برای بقای دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی تبدیل شـده اسـت
al, 2021(. نظـام آمـوزش عالـی، بـه عنـوان حیطه ای مهم و حرفه ای از بخش خدمات اسـت که نقش مهمی 
را در جامعـه ایفـا می کنـد. نظـر بـه رشـد فزاینـده مؤسسـات آمـوزش عالـی در دنیـا، افزایـش هزینه هـا و تـالش 
کشـورها بـرای جـذب دانشـجو و فـروش محصـوالت و خدمـات، منجـر بـه ایجـاد جـو رقابتـی سـنگین در بیـن 
کـه بتواننـد  دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی شـده اسـت. در ایـن میـان دانشـگاه هایی موفـق هسـتند 

 .)Keshavarzzadeh et al, 2021( دانشـجوی بیشـتری جـذب کننـد
دالیل زیادی برای اسـتقبال دانشـگاه ها از هوش رقابتی وجود دارد. نخسـت اینکه دانشـگاه ها به خاطر 
ماهیـت و فلسـفه وجـودی خـود بیـش از هـر حـوزه دیگری اهمیت هوشـمندی را درک می کننـد و زمینه های 
حرکـت بـه سـوی هوشمندسـازی رقابتـی در آنهـا بیشـتر اسـت. دلیـل دیگـر آنکـه، افزایـش تعـداد دانشـگاه ها 
گزیـر از اسـتقبال از  و مؤسسـات آمـوزش عالـی ایـن صنعـت را بـه عرصـه ای رقابتـی تبدیـل کـرده اسـت و آنهـا نا
هوشـمندی رقابتـی هسـتند )Oraee, 2022(. فضـای فعالیـت مؤسسـات آمـوزش عالـی، بسـیار رقابتـی اسـت. 
دانشـگاه ها و مؤسسـات مشـابه، بـه شـدت بـر سـر جـذب دانشـجویان بـا هـم در رقابـت تنگاتنگی قـرار دارند. 
در ایـن فضـای رقابتـی دانشـگاه هایی قـادر خواهنـد بود به حیـات خود ادامه دهند که بتوانند گوی سـبقت 
کننـد )Song et al, 2022(. رقابـت در عرصـه دانشـگاهی  را در عرصـه رقابـت بـا سـایر دانشـگاه ها از آن خـود 
کنون دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشـی فعال در  بـه کشـورهای در حـال توسـعه نیـز تسـری پیـدا کـرده اسـت. ا
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این کشـورها نیز به سـوی اسـتفاده از هوشـمندی رقابتی برای اسـتمرار حضور خود در عرصه نظام آموزشـی 
.)Dham, 2021( روی آورده انـد

گفـت دانشـگاه های ایـران نیـز هماننـد سـایر بخش هـای صنعـت و خدمـات بـرای  در مجمـوع می تـوان 
بهبـود کیفیـت و مانـدگاری در بـازار نیـز نیازمنـد اسـتقبال از هـوش رقابتـی هسـتند و بـا ظهـور دانشـگاه های 
 .)Valafar et al, 2018( اسـت  ضـروری  امـروز  رقابـت  عرصـه  در  هوشـمندی  بـه  توجـه  لـزوم  چهـارم،  نسـل 
محیط آموزش عالی در کشـور به شـدت رقابتی شـده اسـت و بسـیاری از مؤسسـات آموزشـی و دانشـگاه های 
کـه در نتیجـه ایـن محیـط رقابتـی توسـط تعـداد زیـادی  کرده انـد  ، شـروع بـه اتخـاذ راهبردهـای بازارگـرا  کشـور
از نیروهـای رقابتـی هدایـت می شـود. دانشـگاه ها بـدون تردیـد در مجموعـه ای از بازارهـای رقابتـی محلـی، 
سـناریونگاری  در  منظـر  همیـن  از   .)Arasteh et al, 2020( می کننـد  فعالیـت  جهانـی  و  ملـی  منطقـه ای، 
و  درآمـدی  جریان هـای  دارد.  کلیـدی  نقشـی  رقابـت   ، نیـز  1404 افـق  در  کشـور  مطلـوب  دانشـگاه  آینـده 
کـرده اسـت کشـور تبدیـل   روندهـای جمعیتـی رقابـت را بـه یـک واقعیـت در سیاسـت گذاری دانشـگاه های 

.)Hemmatian et al, 2020(
بـرای دانشـگاه ها  بـه یـک مسـئله اصلـی  رقابت پذیـری در جـذب دانشـجو،  افزایـش قـدرت  همچنیـن 
تبدیـل شـده اسـت. واحدهـای دانشـگاهی در ایـران بـه منظـور بهبـود کیفیـت، کارایـی و اثربخشـی بـاال بایـد 
بـا مشـاهده تغییـرات محیطـی و راهبردهـای مقابلـه ای، یـک الگـوی مناسـب رقابتـی بـرای ادامـه و ارتقـای 
تعـداد  کـه  می دهنـد  نشـان  شـواهد   .)Kazemi et al, 2018( نماینـد  انتخـاب  خـود  فعالیت هـای  حفـظ  و 
دانشـجویان بـرای ادامـه تحصیـل کمتـر از ظرفیت هـای موجـود در دانشـگاه های کشـور اسـت. ایـن در حالی 
 Jafari et( کـه شـکاف پژوهشـی ژرفـی در زمینـه رقابت پذیـری دانشـگاهی در کشـور مشـاهده می شـود اسـت 
کنـار کاهـش شـمار افـراد عالقه منـد بـه تحصیـالت دانشـگاهی  ، در  al, 2019(. کاهـش جمعیـت جـوان کشـور
گهانـی تعـداد مؤسسـات آمـوزش عالـی و دانشـگاهی در دهـه هشـتاد و  ، رشـد نا از یـک سـو و از سـوی دیگـر
کـرده اسـت. دانشـگاه ها بـرای مواجهـه بـا  نـود، شـدت رقابـت را در ایـن عرصـه بـا افزایشـی چشـمگیر مواجـه 
گزیـر از به کارگیـری الگویـی کاربـردی بـرای ارتقـای هـوش رقابتـی هسـتند. ایـن مطالعه  نـرخ فزاینـده رقابـت، نا
کاربـردی - توسـعه ای و بـا هـدف ارائـه مدلـی بـرای ارتقـای هـوش رقابتـی در دانشـگاه های  نیـز بـا رویکـردی 
صنعتـی سـطح یـک شـهر تهـران انجـام شـده اسـت. مطالعه حاضـر به این پرسـش کلیدی پاسـخ می دهد که 
ابعـاد اصلـی ارتقـای هـوش رقابتـی در دانشـگاه های صنعتی کشـور کدام اند و الگوی روابط میـان این عوامل 

چگونـه اسـت؟ 

مبانی نظری� 2
 .)Gelb et al, 1991( گلـب و همـکاران ثبـت شـد نخسـتین مقالـه در زمینـه »هوشـمندی رقابتـی« توسـط 
فلـود مطـرح  توسـط  کـه  ناشـی می شـود  رقبـا«  از »هوشـمندی  ایـن مفهـوم  اصلـی  ریشـه  نظـر می رسـد  بـه 



ماندانا یاوری و همکاران 35

گیـالد1« یکـی از  گردیـد )Fuld, 1985(. تعاریـف متعـددی از هوشـمندی رقابتـی ارائـه شـده اسـت. »بنجامیـن 
مشـهورترین افـراد در ایـن حـوزه، تعریفـی جامـع ارائـه کـرده اسـت: هوشـمندی رقابتـی، کل دانشـی اسـت کـه 
کـه در آن رقابـت می کنـد، در اختیـار دارد و حاصـل تجزیـه و تحلیـل ذرات بی شـمار  یـک شـرکت از محیطـی 
از  کاملـی  تصویـر  کـه  اسـت  دانـش  ایـن  پرتـو  در  می کنـد.  بمبـاران  را  شـرکت  روزانـه  کـه  اسـت  اطالعاتـی  از 
 وضعیـت فعلـی و آتـی صحنـه رقابـت در پیـش روی مدیـران نقـش می بنـدد تـا بتواننـد بهتـر تصمیـم بگیرنـد

.)Gilad, 2001(
مدیریـت  و  تحلیـل  گـردآوری،  منظـور  بـه  اصولـی  و  علمـی  برنامـه ای  عنـوان  بـه  را  رقابتـی  هوشـمندی 
کـه می تـوان از آن بـرای پیشـبرد اهـداف  کلـی بـازار و رقبـا تعریـف می شـود  اطالعـات برون سـازمانی در رونـد 
گـردآوری و تحلیـل  بـا  کـه  را فراینـدی نظام منـد و پیوسـته می داننـد  آن  کـرد. همچنیـن  سـازمان اسـتفاده 
را در  کاربـردی دربـاره محصـوالت، مشـتریان، رقبـا و عوامـل محیطـی، تصمیم گیرنـدگان سـازمان  اطالعـات 
انجـام وظایـف یـاری می کنـد. بـه عقیـده بسـیاری از پژوهشـگران، هوشـمندی رقابتـی یکـی از عوامـل مهـم 
بـرای تقویـت موقعیـت رقابتـی سـازمان ها محسـوب می شـود )Nazarpouri et al, 2022(. هـوش رقابتـی که به 
گـردآوری، پـردازش و مرتب سـازی اطالعـات بـرای افـراد در  کسـب وکاری یـا سـازمانی اشـاره دارد، هنـر  هـوش 
تمـام سـطوح شـرکت اسـت تـا بـه آنهـا در شـکل دهی آینـده خـود و محافظـت از آن در برابـر تهدیـدات رقابتـی 
فعلـی کمـک کنـد. هـوش رقابتـی بایـد قانونـی باشـد و بـرای کدهای اخـالق احترام قائل باشـد، هـوش رقابتی 
انتقـال دانـش از محیـط بـه سـازمان در دل قوانیـن اتخاذشـده را در بر می گیرد و موقعیت رقابتی یک شـرکت 

.)Hasanzade et al, 2021( را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد
کـه  رقابتـی  بـر محیـط  بـر نظـارت هدفمنـد  توانایـی سـازمان  و  از مهـارت  رقابتـی عبـارت اسـت  هـوش 
گاهـی از فرصت های  سـازمان ها در آن بـه فعالیـت و رقابـت می پردازنـد بـا هـدف اخـذ تصمیمـات راهبـردی. آ
ابعـاد مختلـف  و  از جوانـب  گاهـی  آ  ، بـازار از محیـط  توانایـی در خصـوص تحلیـل مناسـب  و  ، مهـارت  بـازار
گاهـی از راهبردهـا در خصوص بـازار و توان بالقـوه و نواقص موجود در  ، آ بازارهـا، تحلیـل دقیـق محتـوای بـازار

.)Feyzi & Babaei, 2021( گفتـه می شـود بـازار 
، هـوش رقابتـی بـه یکـی از مفاهیـم مهـم مدیریـت تبدیـل و بـا فرهنـگ شـرکت های  در سـال های اخیـر
پیشـرو عجیـن شـده اسـت. افزایـش هوش رقابتی موجب می شـود سـازمان ها، اطالعات محیـط اطراف خود 
را سـریع تر و با دقت بیشـتر تجزیه و تحلیل کنند و نتایج حاصل را به روشـی سـودمند ذخیره و در دسـترس 
مدیـران تصمیم گیرنـده قـرار دهنـد. ایـن مسـئله سـبب شـتاب گیری رونـد تبـادل اطالعـات و دانـش در بسـتر 
بـه طـور چشـمگیر بهبـود می بخشـد را  اثربخشـی فراینـد تفکـر و تصمیم گیـری جمعـی  و   سـازمان می شـود 

)Safavi et al, 2021(. دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی نیازمنـد توانمنـدی ویژه ای اسـت که با عنوان هوشـمندی 

1- Benjamin Gilad
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رقابتـی شـناخته می شـود. افزایـش هوشـمندی رقابتـی موجـب می گـردد تـا سـازمان اطالعـات محیـط اطراف 

کـرده و نتایـج حاصـل را بـه طریـق سـودمند ذخیـره و در مواقـع لـزوم در  خـود را سـریع تر و دقیق تـر تحلیـل 

دسـترس مدیـران قـرار دهـد )Shapira, 2021(. هـوش رقابتـی این امکان را برای مدیـران فراهم می کند که به 

صورت خالقانه تری بیندیشـند و با اسـتفاده از اطالعات محیط کسـب وکار و اطالعات حاصل از تحلیل رقبا 

در تصمیم گیـری عملکـرد بهتـری داشـته باشـند. بنابرایـن، هـوش رقابتـی یکـی از الزامات غیرقابل انـکار برای 

بیشـتر مدیـران بـه شـمار مـی رود )Hristovski & Balague, 2020(. اهمیـت هـوش رقابتـی در کسـب وکارهای 

کنـون اسـتفاده از هوشـمندی رقابتـی  کـه در سـطح جهـان پذیرفتـه شـده اسـت. ا امـروزی موضوعـی اسـت 

کسـب وکارها قـرار داده  کـه فنـاوری در اختیـار  بـه یـک ضـرورت تبدیـل شـده اسـت. بـا اسـتفاده از ابزارهایـی 

هـم پیاده سـازی و دسـتیابی بـه اهـداف هوشـمندی تسـهیل شـده اسـت و هـم اسـتقبال رقبـا از ایـن رویکرد، 

.)Ranjan & Foropon, 2021( ضـرورت آن را دوچنـدان سـاخته اسـت

کشـور در آن فعالیـت می کننـد، بـه طـور  کـه دانشـگاه های  بـدون تردیـد محیـط آمـوزش عالـی و فضایـی 

فزاینـده ای رقابتـی شـده اسـت. ایـن رقابـت هـم در جـذب دانشـجو و هـم در جـذب اسـاتید برتـر و هـم اقبـال 

عمومی جامعه و صنایع مختلف مشـاهده می شـود. از همین منظر مؤسسـات علمی باید خود را با دنیایی 

کـه رقابـت جهانـی در آن کلیـد پیشـرفت اسـت، سـازگار کننـد )Dehnavi et al, 2020(. در هـر حـال دانشـگاه ها 

گاه حتـی علی رغـم عـدم تناسـب بـا نیـاز تکثیـر شـده و  مثـل هـر پدیـده دیگـری متناسـب بـا نیـاز جوامـع و 

کیفیـت و جذابیـت و  کـه بـا ارتقـای  می شـوند. خودگردانـی دانشـگاه ها نقطـه اتـکاء و اهـرم مناسـبی اسـت 

اثربخش شـدن فعالیت ها بتوانند در عرصه رقابت های بسـیار جدی و تنگاتنگ با دانشـگاه های هم سـطح 

سـربلند و موفـق عمـل نماینـد. ایجـاد تنـوع مالـی و درآمـدی بـرای دانشـگاه مقدمـه هـر نـوع تحول آفرینـی بـه 

منظـور تضمیـن بقـای فعـال و مثمرثمـر دانشـگاه و حفـظ جایـگاه علمـی در فضـای رقابتـی دانشـگاه ها در 

 .)Zahiremami, 2021( سـطح اسـتانداردهای جهانـی اسـت

آمـوزش  بـرای  تقاضـا  حاضـر  حـال  در  داوطلبـان،  تعـداد  کاهـش  و  دانشـگاه ها  تعـداد  سـریع  رشـد  بـا 

کاهـش چشـمگیری یافتـه اسـت. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از دانشـگاه ها از بودجـه  عالـی 

ثابـت و تسـهیالت دولتـی بهـره نمی برنـد، بـا بحرانـی اقتصـادی مواجـه شـده اند. از ایـن منظـر رقابت پذیـری 

 Shahmohamadi et al,( اسـت  کشـور  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  دانشـگاه ها  بقـای  بـرای  کلیـدی  اهرمـی 

تبدیـل  دانشـجویان  جـذب  بـرای  کامـل  رقابـت  بـازار  یـک  بـه  مختلـف  کشـورهای  در  دانشـگاه ها   .)2019

رقبـا  فعالیت هـای  برابـر  در  توفـق  و  دانشـجویان  بیشـتر  جـذب  بـرای  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  شـده اند. 

کـرده و پیش بینـی الزم در ایـن زمینـه را انجـام دهنـد.  بایـد به درسـتی اقدامـات سـایر دانشـگاه ها را رصـد 

 چنیـن پایـش و پیش بینـی بـه هوشـمندی رقابتـی مدیـران ارشـد سـازمان های آمـوزش عالـی بسـتگی دارد

.)Brankovic, 2019(
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کنش سـریع نسـبت به شـرایط و تغییرات اسـت همواره مورد توجه دانشـگاه ها  مزیت رقابتی که همان وا

بوده اسـت که برای دسـت آوردن سـهم بیشـتری از دانشـجویان در حال رقابت هسـتند. دانشگاه ها در حال 

.)Yazdanpanah & Bayat, 2011( طراحی برنامه های ویژه ای برای کسب برتری در رقابت با سایر رقبا هستند 

گـردد. البتـه بایـد در نظـر داشـت در  مفهـوم هـوش رقابتـی در دانشـگاه ها بایـد بـه درسـتی درک و منتقـل 

گهانـی  کـه زیـاده روی در ایـن حـوزه سـبب می شـود تـا انتظـارات مدیـران دانشـگاهی بـه صـورت نا صورتـی 

افزایـش یابـد و در صـورت بـرآورده نشـدن ایـن توقعـات، سـلب اطمینـان افـراد و بـه ویـژه مدیـران از این نظام 

.)Tabatabaei & Eyvazi( مـورد انتظـار خواهـد بـود

روش تحقیق� 3

کیفـی( و از نظـر راهبـردی در بخـش  کّمـی و  کاربـردی، از نظـر رویکـرد آمیختـه ) ایـن پژوهـش از نظـر هـدف 

در  کیفـی،  بخـش  در  اسـت.  بـوده  پیمایشـی  نـوع  از  همبسـتگی  کّمـی  بخـش  در  و  محتـوا  تحلیـل  کیفـی، 

کشـور بـا روش تحلیـل  کتـب 69 مقالـه خارجـی و 12 مقالـه داخـل  قسـمت تحلیـل محتـوا عـالوه بـر بررسـی 

گرفـت، جـدول شـماره 1 نمونـه ای از اسـتخراج مصادیـق را از ادبیـات پژوهشـی  مضمـون مـورد بررسـی قـرار 

بـه عنـوان مصاحبه شـونده  نفـر  بـر بررسـی متـون، 23  کیفـی عـالوه  نشـان می دهـد، همچنیـن در بخـش 

در پژوهـش بـه روش هدفمنـد بـرای انجـام مصاحبـه نیمه سـاختمند انتخـاب شـدند )حـدود 950 دقیقـه 

بـر آن اسـتخراج، و مـدل اولیـه  مصاحبـه( انجـام شـد و ابعـاد و مؤلفه هـای هـوش رقابتـی و عوامـل مؤثـر 

یـک  سـطح  صنعتـی  دانشـگاه های  اسـاتید  شـامل  مصاحبه شـونده،  افـراد  آمـاری  جامعـه  شـد.  تدویـن 

ک  امیرکبیـر و خواجـه نصیرالدیـن طوسـی اسـت. مـال تهـران شـامل دانشـگاه های صنعتـی شـریف،  شـهر 

کـه  خبرگـی، حداقـل 10 سـال عضویـت هیئـت علمـی اسـت. تعـداد خبـرگان بـرای مصاحبه هـای تخصصـی 

کلـی در  گرنـدد تئـوری پیشـنهاد شـده اسـت، بیـن 5 تـا 30 نفـر اسـت )Vasileiou, 2018(. بـه طـور  بـا روش 

کـه از ابـزار مصاحبـه اسـتفاده می شـود، حجـم نمونـه تابـع رسـیدن بـه اشـباع نظـری اسـت.  کیفـی  تحلیـل 

نمونه گیـری بخـش کیفـی بـه روش هدفمنـد صـورت گرفـت و پـس از 23 مصاحبـه، اشـباع نظـری بـه دسـت 

ایـن  بـرای  گرفـت.  قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه  مـورد  مضمـون  تحلیـل  روش  بـا  مصاحبه هـا  نتایـج  سـپس  آمـد. 

منظـور متـن مصاحبه هـا چندیـن بـار مطالعـه و مـرور شـد. سـپس داده هـا بـه واحدهـای معنایـی در قالـب 

گراف هـای مرتبـط بـا معنـای اصلـی شکسـته شـد. واحدهـای معنایـی نیـز چندیـن بـار مـرور  جمـالت و پارا

کدهـا براسـاس تشـابه معنایـی طبقه بنـدی  کدهـای نهایـی مناسـب هـر واحـد معنایـی نوشـته و  و سـپس 

در  نهایـت  در  شـد.  تکـرار  ترتیـب  همیـن  بـه  مصاحبـه  هـر  شـدن  اضافـه  بـا  تحلیـل  و  تجزیـه  جریـان  شـد. 

گـی جمعیت شـناختی بخـش  گردیـد. در جـدول شـماره 2 ویژ کـد شناسـایی  کدگـذاری اولیـه، 365  مرحلـه 

ارائـه شـده اسـت خبـرگان )مصاحبه شـونده( 
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جدول شماره 1. نمونه استخراج ابعاد هوش رقابتی از ادبیات پژوهش

/پژوهشگرمؤلفه ها عنوان پژوهشنظریه پرداز

فرهنگ سازمانی_ 
حمایت مدیران_ 
رضایت مشتریان _ 

Atkinson et al, 2022
Attaining organisational agility through competitive 

intelligence: the roles of strategic flexibility and 
organisational innovation

تحلیل رقبا_ 
تحلیل بازار_ 
گاهی های اجتماعی و اقتصادی_  آ

de las Heras-Rosas & 
Herrera2021Innovation and competitive intelligence in business

مزایای رقابتی_ 
گاهی از وضعیت رقبا_  آ
گاهی سازمانی_  آ
سرمایه اجتماعی_ 
سرمایه انسانی_ 
بهبود عملکرد_ 
آموزش_ 

DAAM Asri, 2020Competitive Intelligence Practices and 
Organizational Performance Linkage: A Review

گی جمعیت شناختی خبرگان جدول شماره 2. ویژ

گی های جمعیت شناختی درصدفراوانیویژ

جنسیت
65%15مرد

35%8زن

سن

13%3کمتر از 35 سال

30%357 تا 45 سال

57%4513 سال و بیشتر

100%23دکتریتحصیالت

کاری سابقه 

65%1015 تا 20 سال

35%8باالی 20 سال

100%23کل

کارشناسـان ارشـد دانشـگاه های مذکـور  کّمـی نیـز شـامل اعضـای هیئـت علمـی و  جامعـه آمـاری بخـش 
است. بر اساس آمار سال 2021، حجم جامعه آماری 1792 شامل 1253 نفر اعضای هیئت علمی نفر و 539 
نفر کارشناسـان ارشـد دانشـگاهی اسـت. حجم نمونه با فرمول کوکران 350 نفر برآورد گردید و میزان خطای 
متناظـر نمونـه، .5 % بـرآورد گردیـد. در بخـش کّمـی برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشـه ای اسـتفاده 
افـراد جامعـه مـورد مطالعـه در دسـترس  کامـل  کـه فهرسـت  آمـاری در صورتـی  ایـن روش، نمونـه  شـد. در 
کـرد سـپس از میـان خوشـه ها نمونه گیـری بـه  نباشـد، می تـوان افـراد جامعـه را در دسـته هایی خوشـه بندی 
عمل آورد. برای این منظور فهرسـتی از این خوشـه ها تهیه می شـود و از آن به عنوان چارچوب نمونه گیری 
اسـتفاده می گـردد. سـپس از میـان خوشـه های موجـود، چنـد خوشـه انتخـاب می شـود. بایـد توجـه داشـت 
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کمتـر می شـود. در نهایـت از میـان  کـه هـر چـه حجـم خوشـه ها افزایـش یابـد، دقـت نمونه گیـری خوشـه ای 
خوشـه های انتخاب شـده، بـه صـورت تصادفـی یـا در دسـترس، نمونه گیری انجام می شـود. جدول شـماره 3 

تعـداد و حجـم نمونـه بخـش کّمـی پژوهـش در هـر یـک از دانشـگاه ها را نشـان می دهـد.

جدول شماره 3. تعداد و حجم نمونه در بخش کمی پژوهش

تعداد دانشگاه
دانشکده

تعداد عضو هیئت 
کارشناسان درصدعلمی تعداد 

درصدارشد و خبره

%15128%1344035دانشگاه صنعتی شریف

%25347%2051341دانشگاه امیرکبیر

%13525%1130024دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

%539100%1253100جمع

کّمـی از  کیفـی از مصاحبـه نیمه سـاختاریافته و در بخـش  گـردآوری داده هـای پژوهـش در بخـش  بـرای 
پرسـش نامه محقق سـاخته با 104 گویه اسـتفاده گردید. برای اعتبارسـنجی مصاحبه های انجام شـده از روش 
پیشـنهادی هولسـتی اسـتفاده شـد. کدگـذاری دو بـار انجـام گرفـت و »درصـد توافـق مشاهده شـده1« 0/721 به 
، آلفـای  دسـت آمـد کـه از 0/6 بیشـتر اسـت و مقـدار قابـل قبولـی اسـت. بـرای سـنجش پایایـی پرسـش نامه نیـز

.)Holsti, 1969( کرونبـاخ 0/819 بـه دسـت آمـد. بنابرایـن پایایـی پرسـش نامه نیـز مطلـوب ارزیابـی گردیـد
گراندد تئوری، عوامل  در نهایت برای تحلیل داده ها از دو روش اسـتفاده شـد. در بخش کیفی با روش 
زیربنایـی حافظـه سـازمانی در سـازمان های دولتـی کشـور شناسـایی و روابـط علـی این عوامـل تبیین گردید. 
ارزیابـی شـد. تجزیـه و  کّمـی بـا روش حداقـل مربعـات جزئـی، اعتبـار الگـوی پارادایمـی پژوهـش  در بخـش 

تحلیـل داده هـا در بخـش کیفـی بـا نرم افـزار MaxQDA و در بخـش کمـی بـا نرم افـزار Amos 20 انجـام شـد.

نتایج تحقیق� 4
گاهی  گاهی راهبـردی، آ گاهـی از وضعیت رقبـا، آ بـر اسـاس نتایـج تحقیـق، 8 بعـد اصلـی و 59 مؤلفـه، شـامل آ
، بهـا دادن بـه مشـتریان، پشـتیبانی مدیـران، فعالیـت هوشـمندانه، زیرسـاخت دانشـگاه،  از وضعیـت بـازار

درگیرکـردن کارکنـان و اعضـای هیئـت علمـی بـه دسـت آمـد. 
8 عامل مؤثر با 45 گویه، شـامل مدیریت و رهبری هوشـمند، برنامه ریزی توسـعه، مسـتمر و برندسـازی 
فرایندهـا،  زیرسـاخت ها،  و  سـامانه ها  پژوهشـی،  و  آموزشـی  برنامه ریزی هـای  انسـانی،  سـرمایه  دانشـگاه، 

گردیـد.  سـاختار و قوانیـن دانشـگاه، عامـل فرهنـگ سـازمانی، تعامـالت و ارتباطـات دانشـگاه، شناسـایی 
در جـدول شـماره 4 ابعـاد و مؤلفه هـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک شـهر تهـران 

نشـان داده شـده اسـت.

1- Percentage of agreement observation, PAO
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جدول شماره 4. ابعاد و مؤلفه های هوش رقابتی دانشگاه های صنعتی سطح یک شهر تهران

شاخص های سنجش )مؤلفه ها(ابعاد

گاهی از وضعیت  آ
رقبا

رقبــای  بــه  نســبت  دانشــگاه  بــودن  »هشــیار  رقبــا«؛  توســعه ای  سیاســت های  از  دانشــگاه  بــودن  گاه  »آ
گاهــی  گاهــی دانشــگاه نســبت بــه شــیوه های تأمیــن منابــع مالــی و کســب درآمــد«؛ »آ موجــود یــا بالقــوه«؛ »آ
گاهــی دانشــگاه از برنامه هــا  دانشــگاه از برنامه هــای راهبــردی دیگــر دانشــگاه های صنعتــی ســطح یــک«؛ »آ
و راهبردهــای دانشــگاه های صنعتــی تــراز اول در ســطح جهانــی«؛ »اطالعــات دانشــگاه در خصــوص نحــوه 
گاهــی دانشــگاه از دالیــل جــذب دانشــجویان  ارائــه خدمــات دیگــر دانشــگاه های صنعتــی ســطح یــک«؛ »آ
برنامه هــای  و  رشــته ها  از  دانشــگاه  گاهــی  »آ یــک«؛  ســطح  صنعتــی  دانشــگاه های  دیگــر  توســط  برتــر 
اطالعاتــی دیگــر  از ســامانه های  یــک«؛ »اطالعــات دانشــگاه  آینــده دیگــر دانشــگاه های صنعتــی ســطح 

دانشــگاه های صنعتــی ســطح یــک«

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
گاهــی مدیــران دانشــگاه  کار دانش آموختــگان«؛ »آ جدیــد بازارپژوهــی در آمــوزش عالــی و وضعیــت بــازار 
گاهــی مدیــران  از تغییــرات بــازار بــرای تدویــن راهبــرد مناســب براســاس تغییــرات بــازار آمــوزش عالــی«؛ »آ

دانشــگاه از نتایــج تحقیقــات بــازار در حوزه هــای پژوهشــی خــاص«

بها دادن به 
مشتریان

»توجــه دانشــگاه بــه نگــرش مشــتریان دانشــگاه )دانشــجویان( نســبت بــه خدمــات و برنامه هــای دانشــگاه«؛ 
»دخالــت دادن افــراد ذی نفــع در تصمیم گیری هــا«؛ »تــالش دانشــگاه در جلــب رضایــت دانشــجویان، اســاتید 
...(«؛  و  آزاد  آموزش هــای  )متقاضیــان  بیرونــی  »تــالش دانشــگاه در جلــب رضایــت مشــتریان  کارکنــان«؛  و 
»تــالش دانشــگاه نســبت بــه اضافــه 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 
ــا غیــره بــرای فهــم مشــتریان )دانشــجویان( خــود«؛ »اهمیــت دانشــگاه نســبت  اطالعــات نظیــر داده کاوی و ی
غ التحصیــالن دانشــگاه بــا دانشــگاه«؛ »توجــه دانشــگاه بــه کســب اطالعــات موردنیــاز از  بــه حفــظ ارتبــاط فار
مشــتریان )دانشــجویان( خــود«؛ »توجــه دانشــگاه بــه برنامه هــای روابــط عمومــی جهــت افزایــش کیفیــت ارائــه 
خدمــات«؛ »توجــه دانشــگاه بــه نگــرش مشــتریان دانشــگاه )دانشــجویان( نســبت بــه خدمــات و برنامه هــای 
»تــالش  کارکنــان( در تصمیم گیری هــا«؛  )اســاتید، دانشــجویان،  افــراد ذی نفــع  دانشــگاه«؛ »دخالــت دادن 
دانشــگاه در جلــب رضایــت دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان«؛ »تــالش دانشــگاه در جلــب رضایــت مشــتریان 
بیرونــی )متقاضیــان آموزش هــای آزاد و ...(«؛ »تــالش دانشــگاه نســبت بــه اضافه کــردن ارزش بــه برنامه هــا 
ــه ارزشــیابی دانشــجویان در شــیوه های تدریــس، فرایندهــای تدریــس  و خدمــات خــود«؛ »توجــه دانشــگاه ب
اســاتید و...«؛ »اســتفاده دانشــگاه از ابــزار مدیریــت اطالعــات نظیــر داده کاوی و یــا غیــره بــرای فهــم مشــتریان 
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 
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ادامه جدول 4

شاخص های سنجش )مؤلفه ها(ابعاد

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 بــه 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 فنــون مدیریتــی بــرای دســتیابی بــه مزیــت 
رقابتــی و فهــم بهتــر رقبــای خــود«؛ »اســتفاده دانشــگاه از داده هــای گذشــته و حــال بــرای تصمیم گیــری«؛ 
ــت  ــای هیئ ــران، اعض ــی مدی گاه ــات«؛ »آ ــع آوری اطالع ــرای جم ــوع ب ــای متن ــگاه از روش ه ــتفاده دانش »اس
»پایبنــدی  دانشــگاه«؛  در  تحلیل شــده  و  جمع آوری شــده  اطالعــات  از  دانشــجویان  و  کارکنــان  علمــی، 

ــا« ــود در تصمیم گیری ه ــردی خ ــه راهب ــه برنام ــگاه ب دانش

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، 

پرسـش نامه  در  کـه  را  رقابتـی  هـوش  بـر  مؤثـر  عوامـل  و  رقابتـی  هـوش  ابعـاد  نیـز   5 شـماره  جـدول  در 
می دهـد. نشـان  اسـت،  شـده  اسـتفاده  سـاختاری  معـادالت 

کتشافی جدول شماره 5. تعداد مولفه های پرسش نامه تحقیق بعد از انجام تحلیل عاملی ا

گویه هاعوامل مؤثر بر هوش رقابتیگویه هاابعاد هوش رقابتی

گاهی از وضعیت رقبا 68-61مدیریت و رهبری هوشمند1-9آ

گاهی راهبردی، اجتماعی، فناوری و فنی 75-69برنامه ریزی توسعه مستمر و برندسازی دانشگاه17-10آ

گاهی از وضعیت رقبا 80-76سرمایه انسانی22-18آ

85-81برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی33-23بهادادن به مشتریان

90-86سامانه ها و زیرساخت ها37-34حمایت مدیران

95-91فرایندها، ساختار و قوانین دانشگاه51-38اقدامات علمی )فعالیت های هوشمندانه(

100-96عامل فرهنگ سازمانی55-52زیرساخت دانشگاه

کارکنان و اعضای هیئت علمی 104-101تعامالت و ارتباطات دانشگاه59-56درگیرکردن 

جهت بررسـی روابط کّمی متغیرها، از تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادالت سـاختاری با نرم افزار 
AMOS اسـتفاده شـد کـه شـامل تحلیـل عاملـی و تحلیـل مسـیر اسـت. قبل از ارزیابـی مـدل اندازه گیری باید 
، از شـاخص  کـرد. بـرای ایـن منظـور کیفیـت نمونـه بـرای تحلیـل عاملـی اطمینـان حاصـل  از مناسـب بـودن 
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کـه از 0/6 بیشـتر اسـت  1KMO و آزمـون بارتلـت اسـتفاده شـد. مقـدار KMO برابـر بـا 0/869 بـه دسـت آمـده 
و نشـان می دهـد کـه داده هـا بـرای تحلیـل عاملـی مناسـب هسـتند. عـالوه بـر ایـن، معنـاداری آزمـون بارتلـت 
0/000 به دسـت آمده که کمتر از سـطح خطای 0/05 اسـت و نشـان می دهد که مربع کای، معنادار اسـت لذا 
، را تأیید می کننـد. در جدول 6،  دو آزمـون فـوق احـراز شـرایط اجـرای تحلیـل عاملـی برای شناسـایی سـاختار

نتایـج شـاخص KMO و آزمـون بارتلـت ارائه شـده اسـت:

جدول 6. نتایج شاخص KMO و آزمون بارتلت

سطح معناداریدرجه آزادیمقدارشاخص ها

KMO0/869--

8049/1741530/000بارتلت

نتایج حاصل از مدل ساختاری پژوهش در شکل شماره 1 ارائه شده است

شکل 1. تحلیل عاملی تأییدی عوامل ارتقای هوش رقابتی دانشگاه ها

1- Kaiser-Meyer-Olkin
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بـا توجـه بـه اینکـه در مـدل اندازه گیـری فراینـد تحلیـل عاملـی تأییـدی در حـال انجـام اسـت، بایـد دو 
شـرط الزم )معنـادار بـودن بارهـای عاملـی و حداقـل مقدار 0/3 برای بارهای عاملی( بـه جهت برقراری روایی 
کـه قـدر مطلـق مقـدار آمـاره t-value، از مقـدار بحرانـی آن در  همگـرا وجـود داشـته باشـد. بـا توجـه بـه ایـن 
کمتـر از 0/05  کـه بـرای تمامـی بارهـای عاملـی  جـدول توزیـع t-student بزرگ تـر بـرای و سـطح معنـاداری آن 
محاسـبه شـد، برقرار اسـت و در سـطح اطمینان 95 درصد، معنادار هسـتند زیرا کلیه سـطوح بحرانی، کمتر 
از 0/05 بـه دسـت آمـد. پـس از تأییـد مـدل اندازه گیـری )تحلیـل عاملـی تأییـدی(، روابـط میان عوامـل ارتقای 
هـوش رقابتـی دانشـگاه ها بـا روش مـدل معـادالت سـاختاری بررسـی گردیـد. مـدل سـاختاری ارتقـای هـوش 

رقابتـی در دانشـگاه ها )تخمیـن اسـتاندارد(، در شـکل شـماره 2 ارائـه شـده اسـت:

شکل 2. مدل ساختاری ارتقای هوش رقابتی در دانشگاه های صنعتی سطح یک تهران
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بـر اسـاس نتایـج مـدل سـاختاری پژوهـش، روابـط شناسایی شـده میـان ابعـاد ارتقـای هـوش رقابتـی در 
دانشـگاه، مـورد پذیـرش اسـت چـرا کـه مقـدار آماره تـی، در تمامی مـوارد از مقدار بحرانی 1/96 بزرگ تر اسـت. 
آمـاره تـی 1/822 بـه  تنهـا در زمینـه تعامـالت و ارتباطـات دانشـگاه بـا مدیریـت و رهبـری هوشـمند، مقـدار 
، مقـدار ناچیـز 0/009 بـه دسـت آمـده اسـت  دسـت آمـده اسـت. ضریـب مسـیر ایـن رابطـه، 0/097 و انـدازه اثـر
کمتـر اسـت بنابرایـن ایـن رابطـه مـورد پذیـرش قـرار نمی گیـرد امـا سـایر روابـط میـان  کـه از حداقـل 0/02 نیـز 
متغیرهـای مـدل، قابـل قبـول اسـت. خالصـه نتایـج مربوط به ضرایب مسـیر و آماره تی برای مدل سـاختاری 

ارتقـای هـوش رقابتـی در دانشـگاه ها، در جـدول 7 ارائـه شـده اسـت.

جدول 7. ضرایب مسیر مدل ساختاری ارتقای هوش رقابتی در دانشگاه ها

نتیجهآماره tضریب تأثیر رابطه
پذیرش0/52311/473مدیریت و رهبری هوشمند1 ← برندسازی دانشگاه2

پذیرش0/4228/566سامانه ها و زیرساخت ها3 ← مدیریت و رهبری هوشمند

پذیرش0/285789/5سامانه ها و زیرساخت ها ← برندسازی دانشگاه

پذیرش0/217078/4سرمایه انسانی4 ← مدیریت و رهبری هوشمند

پذیرش0/329486/6سرمایه انسانی ← برندسازی دانشگاه

پذیرش0/21813/4سرمایه انسانی ← سامانه ها و زیرساخت ها

پذیرش0/259892/4فرایندهای دانشگاهی5 ← مدیریت و رهبری هوشمند

پذیرش8/.0/39882فرهنگ دانشگاه6 ← مدیریت و رهبری هوشمند

رد0/097822/1تعامالت و ارتباطات دانشگاه ← مدیریت و رهبری هوشمند

پذیرش0/298924/5فرایندهای دانشگاهی ← برندسازی دانشگاه

پذیرش0/3096.623فرهنگ دانشگاه ← برندسازی دانشگاه

پذیرش0/311914/5تعامالت و ارتباطات دانشگاه7 ← برندسازی دانشگاه

پذیرش0/112134/2تعامالت و ارتباطات دانشگاه ← سرمایه انسانی

پذیرش0/216132/4فرایندهای دانشگاهی ← سامانه ها و زیرساخت ها

پذیرش0/278264/5تعامالت و ارتباطات دانشگاه ← سامانه ها و زیرساخت ها

کـه متغیرهـای مسـتقل تـا چـه میـزان می تواننـد  بـا توجـه بـه معیـار ضریـب تعییـن، مشـخص می شـود 
کننـد. بـر اسـاس مطالعـات، معیارهـای تعیین شـده بـرای ایـن شـاخص،  رفتـار متغیـر وابسـته را پیش بینـی 
که تعداد متغیرهای مسـتقل بیش  شـامل 0/19 )ضعیف(، 0/33 )متوسـط( و 0/67 )قوی( اسـت. در صورتی 
از 5 مـورد باشـد، ایـن معیـار شـامل 0/25 )ضعیـف(، 0/50 )متوسـط( و 0/75 )قـوی( می شـود. بـا توجـه بـه 

1- IML 2- DPB 3- SIN
4- HCA 5- PSR 6- ORC
7- UIC
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گفـت  گردیده انـد، می تـوان  کـه بـه ترتیـب برابـر بـا 0/766  مقـدار ضریـب تعییـن بـرای متغیـر هـوش رقابتـی 
از  مـدل،  و  می دهنـد  توضیـح  را  رقابتـی  هـوش  تغییـرات  درصـد   77 روی هم رفتـه  مسـتقل  متغیرهـای  کـه 

اسـت. برخـوردار  باالیـی  توضیح دهندگـی 
در نهایـت بایـد آزمـون بـرازش مـدل انجـام شـود. از شـاخص های بـرازش1 بـرای تعییـن اعتبـار مدل هـای 
طراحی شـده اسـتفاده می شـود. شـاخص های متعددی برای سـنجش برازندگی مدل اسـتفاده می شـود اما 
معمـوًال اسـتفاده از 3 تـا 5 شـاخص، کافـی اسـت )Habibi & Adenvar, 2016(. مـدل سـاختاری پژوهـش، در 

دو مرحلـه اشـباع شـده اسـت. نتایـج شـاخص های ارزیابـی بـرازش مـدل بـه صورت زیر اسـت: 
از 3 اسـت. شـاخص خطـای  کمتـر  کـه  آمـده اسـت  بـه دسـت  شـاخص خـی-دو هنجارشـده2 2/426 
 SRMR 4برابـر 0/072 کـه از 0/08 کمتـر اسـت. شـاخص ریشـه میانگیـن مربعـات باقی مانـده RMSEA 3تقریـب
کـه کوچک تـر از 0/05 هسـتند. یکـی از مشـکالت عمـده شـاخص بـرازش نرمـال )TLI(، وابسـتگی  برابـر 0/036 
آن بـه حجـم نمونـه اسـت، بـه طـوری کـه بـرای نمونه هایـی با حجـم کمتر از 200 بـرازش مدل را کمتـر از مقدار 
واقعـی تخمیـن می زنـد کـه ایـن مشـکل در ایـن پژوهـش وجـود نداشـت. شـاخص بـرازش تطبیقـی )CFI( کـه 
کوچـک نیـز عملکـرد قابل قبولـی  گرفتـه اسـت و در نتیجـه در مـورد نمونه هـای  حجـم نمونـه را نیـز در نظـر 

دارد. حداقـل مقـدار مـورد پذیـرش، 0/9 پیشـنهاد شـده اسـت. 

بحث� 5
توسـعه ای  سیاسـت های  از  بایـد  دانشـگاه ها  مسـئولین  و  مدیـران  دانشـگاه،  هوشـمندانه  رقابـت  بـرای 
گاهـی از وضعیت رقبـای موجود  گاهـی الزم را کسـب نماینـد. همچنیـن دانشـگاه ها بـا آ دانشـگاه های رقیـب آ
یـا بالقـوه، بایـد رویکردهـای نوینـی را اتخـاذ نماینـد تـا بتواننـد بـه صورتـی هوشـمندانه بـه تحـرکات رقبـا پاسـخ 
دهنـد. بـه مدیـران ذی ربـط پیشـنهاد می گـردد، جهـت تبدیـل مجموعـه نوآوری هـا و دسـتاوردهای علمـی، 
کشـور و شـکل دهی شـرکت های دانش بنیـان، در زیرمجموعه هـای  نیـاز  بـه فناوری هـا و محصـوالت مـورد 
معاونت پژوهش و فناوری دانشـگاه های صنعتی سـطح یک شـهر تهران اقدام نمایند. همچنین با تشـکیل 
کز کارآفرینی، رشـد و هدایت شـرکت های دانش بنیان، ترویج فرهنگ کارآفرینی در سـطح دانشـگاه تالش  مرا
نمـوده تـا بـا شناسـایی نخبـگان و صیـد ایده های نوین و انجـام حمایت های مادی و معنـوی، مقدمات الزم 

بـرای تبدیـل آنهـا بـه شـرکت دانش بنیـان موفـق را فراهـم آورنـد. 
کـه ایجـاد سـاختارهای اجرایـی منعطـف و چابـک بـرای شناسـایی  همچنیـن می تـوان اذعـان داشـت 
و توسـعه فنـاوری و تولیـد محصـوالت دانش بنیـان بـه ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی سـطح 

1- Fitting indexes 2- Normed-chi2
3- Root mean square error of approximation, RMSEA 4- Root mean square residual
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و  فرصت هـا  بـا  شـدن  روبـه رو  بـرای  اساسـی  الزامـات  از  یکـی  انعطاف پذیـری  می انجامـد.  تهـران  شـهر  یـک 
تهدیدهـای موجـود بـر سـر راه توسـعه فنـاوری و کارآفرینـی اسـت. بدین منظور دانشـگاه بایـد توانمندی الزم 
گـون و چابـک بـرای پاسـخ گویی بـه هـر نیـازی را داشـته باشـد. از طـرف دیگـر  گونا بـرای ایجـاد سـاختارهای 
کـه ایجـاد سـاختارهای مناسـب از قبـل پیش بینـی و در قالـب آیین نامه هـای اجرایـی تأسـیس  الزم اسـت 
آن امکان پذیـر گـردد. ایجـاد گروه هـای بـزرگ بـرای اجـرای پروژه هـای بـزرگ و تأسـیس واحدهـای پژوهشـی و 
کـز تحقیقاتـی منعطـف مبتنـی بـر برنامه هـای  توسـعه فنـاوری بـا شـرکت های بـزرگ صنعتـی و حتـی ایجـاد مرا
راهبـردی در حوزه هـای مختلـف فنـاوری بایـد در قالـب اجـرای ایـن راهبـرد پیش بینـی و قانونمنـد شـود. در 
این میان برای هماهنگی با مأموریت توسـعه فرایند نوآوری، ضروری اسـت سـاختارهای الزم برای کمک به 
کـز رشـد و دفاتـر  تجاری سـازی فنـاوری و همچنیـن تجاری سـازی دسـتاوردهای فناورانـه ماننـد شـرکت ها، مرا

گـردد. انتقـال فنـاوری نیـز در برنامه هـای مرتبـط بـا ایـن راهبـرد ارائـه 
همـراه  بـه  الزم  زیرسـاخت  ایجـاد  بـا  مذکـور  مدیـران  کـه  می شـود  پیشـنهاد  پژوهـش  نتایـج  اسـاس  بـر 
پشـتیبانی های مؤثر شـرکت های دانش بنیان، آنها را در جهت تجاری سـازی موفق محصوالت و خدماتشـان 
یـاری نماینـد و بدیـن ترتیـب هـم دانشـگاه و هـم کارآفرینـان از منافـع مـادی و معنـوی دسـتاوردهای حاصـل 

گردنـد. بهره منـد 
در  خدمـات  ارائـه  کیفیـت  افزایـش  هـدف  بـا  را  خـود  برنامه هـای  کـه  می شـود  پیشـنهاد  همچنیـن 
تمامـی حوزه هـای آموزشـی، پژوهشـی، دانشـجویی و فرهنگـی تدویـن نماینـد، زیـرا دانشـگاه جهـت تحقـق 
سـازماندهی،  برنامه ریـزی،  جهـت  را  منعطـف  و  یکپارچـه  زیرسـاخت های  و  منابـع  خـود،  مأموریت هـای 
هدایـت و نظـارت نیـاز دارد. بـا توجـه بـه سـرعت بـاالی تغییـرات محیطـی، افزایـش بسـترها و زیرسـاخت های 
چابـک و منعطـف تعاملـی بـا تمامـی ذی نفعـان جامعـه دانشـگاهی کـه بتوانـد متناسـب بـا تغییـرات نیازهـا و 

گـذارد، بیـش از پیـش ضـروری می نمایـد.  انتظـارت، تغییـرات درونـی خویـش را بـه اجـرا 
کز آموزش عالی کشـور و جهان،  در راسـتای ارتقـای مزیت هـای رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی در بین مرا
الزم اسـت جهـت و محـدوده فعالیت هـا و سـازماندهی منابـع در تمامـی بخش های دانشـگاه مشـخص گردد 
و بدیـن منظـور از روش نظام یافتـه تجزیـه و تحلیـل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات اسـتفاده گردد. 
کـه دانشـگاه بـه خوبـی می توانـد  تجزیـه و تحلیـل نقـاط قـوت، ضعـف، فرصت هـا و تهدیـدات روشـی اسـت 

نقـاط ضعـف و قـوت را ببینیـد و بـر پایـه آن سـند راهبـردی دانشـگاه را تنظیـم نماید.
در ایـن راسـتا، ضـرورت تحـول در الگوهـا و شـیوه های آموزشـی بـا هـدف پـرورش سـرمایه های انسـانی 
کارآفریـن - جامعه محـور بیـش از پیـش نمایـان می شـود. به کارگیـری  بـرای دانشـگاه بـا تمرکـز دانشـگاه های 
بـه عبارتـی شـیوه های نویـن یاددهـی - یادگیـری، بازنگـری در اهـداف، منابـع  آمـوزش و  روش هـای فعـال 
، بـه طـور مسـلم در تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر بـرای ایفـای نقـش  آموزشـی و توسـعه فناوری هـای مـورد نیـاز
کنشـگران و شـهروندانی مسـئول، بـه طـور مسـتقیم تأثیرگـذار  در موقعیت هـای مختلـف جامعـه بـه عنـوان 
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اسـت. از طرفـی شناسـایی نیازهـای یادگیـری اعضـای هیئـت علمـی بـه لحـاظ مهارت هـای فنـی، حرفـه ای 
کـز پویایـی و بالندگـی اعضـای هیئـت علمـی، خـود باعـث ارتقـای اشـتغال پذیری و  و اخالقـی، و ایجـاد مرا
مهارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان می گـردد. لـذا الزم اسـت ارتقـای اشـتغال پذیری و مهارت هـای کارآفرینـی 
کـز آمـوزش عالـی منعکس شـود. بـه عبارتی نقش  ایـن سـرمایه های اجتماعـی نیـز در برنامه هـای آموزشـی مرا
فعاالنه دانشـگاه ها در توسـعه مهارت های کارآفرینی، با هدف افزایش توان اشـتغال آفرینی و اشـتغال پذیری 

دانشـجویان و دانش آموختـگان، یکـی از ارکان اصلـی توسـعۀ پایـدار جامعـه اسـت. 
، پیشـنهاد می شـود بـا ایجـاد زیرسـاخت برگـزاری دوره هـای آموزشـی مشـترک بـا  عـالوه بـر مـوارد مذکـور
اسـاتید  و  کشـور  از  خـارج  ایرانـی  متخصصیـن  و  اسـاتید  همـکاری  جلـب  بـه  جهـان،  مطـرح  دانشـگاه های 
مجـرب خارجـی، بـا هـدف افزایـش کیفیـت فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی، بـه صـورت حضـوری و مجـازی 
تبـادل دانشـجویان  تعـداد متقاضیـان خارجـی تحصیلـی در دانشـگاه،  افزایـش  پرداختـه شـود. همچنیـن 
آموزشـی دانشـجویان در سـطح  بـا هـدف ایجـاد فضـای تعامـل فرهنگـی و  دکتـری و محققـان پسـادکتری، 

بین الملـل و  درآمدزایـی بـرای دانشـگاه، از دیگـر اهـداف اجرایـی ایـن راهبـرد اسـت. 
دو  صـورت  بـه  بین الملـل  مشـترک  پژوهش هـای  توسـعه  بین الملـل  مشـترک  پژوهش هـای  توسـعه 
کاربـردی، انتقـال دانـش فنـی و بـه روز نگـه  کیفـی پژوهش هـای  یـا چندجانبـه، تأثیـر بـه سـزایی در توسـعه 
کشـور دارد. بدیـن  کـز تحقیقاتـی داخـل  داشـتن جامعـه علمـی و فنـاوری، ارتقـای جایـگاه دانشـگاه ها و مرا
منظـور حضـور فعـال در مجامـع علمـی جهانی، تقویت تعامـالت بین المللی، ایجاد زیرسـاخت های الزم برای 
کیفیـت دسـتاوردهای  سـرمایه گذاری و مشـارکت در پژوهش هـا و قراردادهـای بین المللـی بـا هـدف افزایـش 
پژوهشـی و تولیـدات علمـی، اشـاعه بین المللـی بروندادهـای پژوهشـی، اسـتفاده از گرنت هـای بین المللـی و 
بهبـود وجهـه پژوهشـی دانشـگاه در بیـن دانشـگاه های برتـر جهـان، از جملـه اقدامـات الزم جهـت پیشـبرد 

ایـن راهبـرد اسـت.
ایـن تحقیـق در سـه دانشـگاه صنعتـی سـطح یـک تهـران )شـریف و امیرکبیـر و خواجه نصیرالدین طوسـی(  _

انجـام پذیرفـت کـه بـا توجـه بـه موقعیـت مکانـی و جغرافیایـی ایـن سـه دانشـگاه، در پاسـخ گویی به بعضی 
از مؤلفه هـا مخصوصـًا مسـائل زیرسـاختی و رقابتـی متفاوت اسـت. 

تعمیـم ایـن پژوهـش بـه سـایر دانشـگاه ها، به طور مثال دانشـگاه های علوم انسـانی و غیـره ... محدودیت  _
وجود دارد.

 یافته هـای تحقیـق بـر مبنـای پاسـخ های ارائه شـده بـه پرسـش نامۀ محقـق سـاخته و حاصـل شـده اسـت  _
و احتمـال سـوگیری پاسـخ دهندگان و عـدم ارائـه پاسـخ های صحیح بـه عنوان محدودیـت یافته ها مطرح 
کوتاهـی  کـه محقـق هنـگام توزیـع پرسـش نامه ها، ابتـدا بـرای شـرکت کنندگان سـخنرانی  اسـت، هـر چنـد 
داشـته و تا حد امکان سـعی شـده اسـت که با ایجاد فضای دوسـتانه با آنان، شـرکت کنندگان را به سـمت 

پاسـخ گویی بـدون سـوگیری تشـویق نماید.
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ایـن پژوهـش در اسـتان تهـران و در سـه دانشـگاه صنعتـی سـطح یـک شـهر صـورت پذیرفتـه اسـت، لـذا  _
نسـبت بـه تعمیـم نتایـج بـه سـایر اسـتان ها و سـایر دانشـگاه ها محدودیـت وجـود دارد.

بـرای انجـام برخـی تحقیقـات همسـو بـا ایـن موضوع و همچنین توسـعه آن، پیشـنهادهایی به شـرح ذیل  _
بـرای انجـام تحقیقـات بعـدی و پژوهشـگران آتی، ارائه می شـود:

اجـرای مـدل ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی سـطح یک شـهر تهران بـه عنوان پایلـوت انجام  _
گیرد.

مداخـالت ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی سـطح یک شـهر تهـران باید به مـدت طوالنی اجرا  _
و نظـاره شـوند تـا بتـوان تأثیـرات آنها را بهتـر دریافت کرد.

مطالعه تطبیقی مدل هوش رقابتی دانشگاه های صنعتی سطح یک شهر تهران در دیگر کشورها _

نتیجه گیری� 6
پژوهـش حاضـر بـا هـدف ارائـه مدلـی بـرای ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی سـطح یـک شـهر 

تهـران انجـام شـده اسـت. 
یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که هوش رقابتی در دانشگاه ها، شامل هشت بعد اصلی 
و هشـت عامـل مؤثـر اسـت و بـرای ارتقـای هـوش رقابتی بایـد روی آن ها سـرمایه گذاری انجام گیرد. با بررسـی 
،)Simen,2008(، )Wahab & Osman, 2006( :پیشـینه مشخص شـده مؤلفه هـای ذکرشـده در پژوهش هـای 

 )Calof, 2018( )Brown, 2006(، )Loupez, 2008( بررسی گردیده و نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات 
پیشـین همسـو و هم جهت است. 

از جملـه  راهبـردی،  گاهـی  آ و  رقبـا  از وضعیـت  گاهـی  آ کـه  گردیـد  پژوهـش مشـخص  نتایـج  اسـاس  بـر 
کـه در نتایـج مطالعـه )Zahiremami, 2021( نیـز بـه آنهـا  مولفه هـای تأثیرگـذار در الگـوی پژوهـش هسـتند 
گاهـی  اشـاره شـده و از ایـن منظـر بـا نتایـج پژوهـش حاضـر سـازگار اسـت. همچنیـن نشـان داده شـد مؤلفـه آ
از وضعیـت بـازار و بهـا دادن بـه مشـتریان نیـز در ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی تأثیرگذارند. در 
نتایـج مطالعـه )Ranjan & Foropon, 2021( نیـز بـه ایـن مهـم اشـاره شـده و بـا نتایـج پژوهـش حاضـر سـازگار 
اسـت. همچنیـن مشـخص گردیـد عواملـی نظیـر زیرسـاخت دانشـگاه و درگیر کـردن کارکنـان و اعضای هیئت 
علمـی نیـز تأثیـر بـه سـزایی در ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتی دارنـد. در این راسـتا، درگیر کردن 
کارکنـان و اعضـای هیئـت علمـی، شـامل پیاده سـازی آموزش هـای الزم برای کارکنان توسـط دانشـگاه، رغبت 
و مشـارکت اعضـای هیئـت علمـی و کارکنـان، تعامـل و ارتباط مدیران سـطح باالی دانشـگاه با اعضای هیئت 
گاهـی اعضـای هیئـت علمی از انتظارات دانشـگاه برای شـرکت در سـمینارها، کنفرانس ها  علمـی و کارکنـان، آ
و مـواردی از ایـن دسـت اسـت. ایـن مهـم در نتایـج مطالعـه )Safavi et al, 2021( نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفتـه 
اسـت. در نهایت مشـخص گردید با پشـتیبانی مدیران و فعالیت هوشـمندانه اسـت که دسـتیابی به اهداف 
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، در  کـه نتیجـه مذکـور ارتقـای هـوش رقابتـی دانشـگاه های صنعتـی، امکان پذیـر می گـردد. الزم بـه ذکـر اسـت 
مطالعـه )Feyzi & Babaei, 2021( مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت.

تقدیر و تشکر
کارشناسـان ارشـد دانشـگاه های صنعتـی شـریف،  کلیـه اعضـای هیئـت علمـی و  بدین وسـیله نویسـندگان از 
کـه صمیمانـه مـا را در انجـام ایـن پژوهـش یـاری نمودنـد،  امیرکبیـر و صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 
تشـکر و قدردانـی می نماینـد. ایـن پژوهـش حاصـل رسـالۀ دکتـری در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و 
تحقیقـات بـا همیـن عنـوان بـوده و از هیچ گونـه حمایـت مالـی از طـرف نهـاد خـاص، برخـوردار نبـوده اسـت.
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W	 دانشـکده عالـی  آمـوزش  مدیریـت  گـروه  اسـتاد  جعفـری:  پریـوش 

مدیریـت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران اسـت. 

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

فعالیت هـای  اسـت.  نمـوده  اخـذ  تهـران  تحقیقـات  و  علـوم  واحـد 

آموزشـی و پژوهشـی ایشـان، شـامل تئوری هـا و نظریه هـای سـازمان و 

مدیریـت، آمـوزش عالـی، روش تحقیـق، مدیریـت آموزشـی و مدیریـت 

آمـوزش عالـی اسـت.

W	 نادرقلـی قورچیـان: اسـتادتمام گـروه مدیریـت آمـوزش 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 اسـت.

W	 آمـوزش مدیریـت  مطالعـات  گـروه  علمـی  هیئـت  عضـو  زمانـی:  اصغـر 

ایشـان  اسـت.  عالـی  آمـوزش  برنامه ریـزی  و  پژوهـش  مؤسسـه  عالـی 

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

آموزشـی،  مدیریـت  شـامل  ایشـان،  پژوهشـی  فعالیت هـای  اسـت. 

مدیریت آموزش عالی، اقتصاد و مدیریت در آموزش عالی است.

W	 دانشـگاه از  آموزشـی  مدیریـت  رشـته  دانش آموختـه  یـاوری:  ماندانـا 

شـهید بهشـتی و دانشـجوی دکتـری مدیریـت آموزش عالی دانشـکده 

مدیریـت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران اسـت. 

همچنیـن ایشـان بـه عنـوان سرپرسـت آمـوزش دانشـکده مهندسـی 

بـه  مشـغول  طوسـی،  نصیرالدیـن  خواجـه  صنعتـی  دانشـگاه  عمـران 

و  آموزشـی  مدیریـت  زمینـه  در  ایشـان،  پژوهشـی  فعالیـت  اسـت،  کار 

مدیریـت آمـوزش عالـی اسـت.


