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 چکیده
در شرایطی کیه  . شود تر می سخت روز روزبهتوان فهمید که تضمین بقا و موفقیت،  با نگاه به قرن بیست و یکم می

های قبیل دچیار تغیییرات در فنیاوری، بیازار و نیازهیای مشیتریان         تری نسبت به دهه یعسر طور بهمحیط هر روز 

باید با چابک کردن سیازمان خیود در ایین     ،ها برای اینکه از رقبای خود عقب نمانند از سازمان گردد، بسیاری می

بررسیی ارتبیاط هوشیمندی رقیابتی و چیابکی       هیدس  بیا پژوهش حاضیر  . فضای رقابتی، هوشمندانه عمل نمایند

و ناییاک و   ی هوشمندی رقیابتی بیر اسیاس مطالعیه دشیامز     ها شاخصدر این تحقی  . است شده  انجامسازمانی 

ین تحقی  از نظر هدس کاربردی و از نظیر  ا. چابکی سازمانی بر اساس الگوی شریفی و ژانگ استخراج شده است

 . ماهیت و رو  از نوع تحقیقات همبستگی است

ری از کارکنان دانشگاه علوم و فنون هیوایی شیهید   فن 47ی نمونۀ آماری گردآوری اطالعات به صورت میدانی برا

 ییع توزبین آنهیا  شده بود، تأیید آن  یاییو پا ییکه رواای  پرسشنامهای تصادفی انتخاب و  ورت طبقهستاری به ص

بیر اسیاس    کارکنیان  ییدگاه د یلتحلبرای  ،از ضریب همبستگی پیرسون پژوهش های یهفرضبرای آزمون  .گردید

و سیابقه از آزمیون تحلییل    دهندگان بر اساس سن، تحصیالت  نظر پاسخ یسهمقا برای مستقل؛ تیتأهل از آزمون 

نتای  بیانگر تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود ارتبیاط مثبیت و   . شداستفاده واریانس تک عاملی و توکی 

در همیین رابطیه،   . اسیت  9.495معناداری بین هوشیمندی رقیابتی و چیابکی سیازمانی بیا ضیریب همبسیتگی        

های دو متغیر اصلی بودند، تأییید گردیید؛ در ضیمن     مؤلفه های فرعی نیز که به دنبال بررسی ارتباط میان فرضیه

 .است اداریمعن تفاوتیلی دارای با توجه به مدرک تحص کارکناننظرات 

 .هوشمندی رقابتی، چابکی سازمانی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری :های کلیدی واژه
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 مقدمه
 یبرخی  هیای  و ضعف یطیمح یدهایتهدگذارند که  پشت سر می یرا در حال 57قرن ها،  سازمان

 هیای  که رو ی در صورت، اند آنان متوجه شده. استرا از آنها سلب نموده  یاتادامه ح، ها شرکت

هیایی کیه    یکی از مهمترین قابلیت. نابود خواهند شد ،ندهند ییرخود را تغ راهبردکسب و کار و 

ه باشیند، چیابکی سیازمانی اسیت؛ در     ها برای مقابله با تغییرات بایستی در اختیار داشیت  سازمان

بینی روندهای آتی بازار، رقابت، نوآوری، ترجیحات و  همین راستا شناخت ماهیت تغییرات، پیش

در واقیع  . الگوهای مشتریان از الزامات اساسی رقابت است که بیه هوشیمندی رقیابتی نییاز دارد    

توانایی پاسیخگویی بیه ایین    شناسایی تغییرات محیط رقابتی نیازمند هوشمندی رقابتی است و 

ثیر تیأ توانند  این دو مفهوم اساسی در ارتباط با یکدیگر می. طلبد تغییرات چابکی سازمانی را می

هیای مهیم در    هوشمندی رقابتی یکی از تکنییک . ها داشته باشند چشمگیری بر عملکرد سازمان

هیای سیطوح    گییری  میمها به اطالعات به عنوان پشتیبان تصی  سازمان. ایجاد مزیت رقابتی است

گیری از اطالعات و تبدیل آن بیه هوشیمندی رقیابتی بیرای      بنابراین بهره. مختلف احتیاج دارند

های سازمانی اهمیت یافته و هوشمندی رقابتی به عنوان عاملی برای حفیظ   گیری هدایت تصمیم

ن، صیلواتی و همکیارا  )نمایید   هیای نهفتیه عمیل میی     سازمان از خطرات آتی و تشخیص فرصیت 

 ییتوانیا  ی،رقیابت  یفشیارها  ها برای بقا در مقابیل  ی سازمانها یازمندیاز ن بنابراین یکی (.7505

 ،یییرات تغ یین ثر بیه ا ؤاست؛ الزمه واکینش می   یانمشتر یو تقاضا یازبه ن ییمستمر در پاسخگو

در اییین مسیییر یکییی از ملزومییات رقابییت  ؛هوشییمندانه در اییین فضییای رقییابتی اسییتعملکییرد 

چابک ای  گونهه با توجه به محدودیت منابع باید ب ها سازمان. ها است سازمان یچابک ،هوشمندانه

تجهییزات و نییروی    بیه نییاز مشیتریان خیود از امکانیات،      سریع ضمن پاسخگویی تاعمل کنند 

در ایین   در حقیقیت ؛ انسانی خود نیز به نحو مطلوب استفاده نمایند تا بیه اهیداس خیود برسیند    

صورت هوشیمندانه در جهیت دسیتیابی بیه اهیداس      ه انات و اطالعات خود باز امک فضای رقابتی

در فضیای متغییر    «چابکی سیازمان »و  «هوشمندی ۀدرج»دو مقوله  .کنندبرداری  سازمان بهره

این دو، بیه صیورت   میان د که ارتباط نشو محیطی توأمان از عوامل موفقیت سازمان محسوب می

االت هسیتیم کیه چیه    ؤشمندی به دنبال پاسخ به این سدر هو(. 7شکل ) شود ماتریسی بیان می

چیه   کاری را در چه زمانی و چگونه باید انجام دهیم و در چابکی سازمانی بیه دنبیال انجیام هیر    

وجود هر دوی آنها رمز موفقیت سازمان را با توجه به شیرایط   ؛تر آن کار هستیم تر و دقی  سریع

 (.7502ی، و باقرنیکبخت )ند ک متغیر محیطی ایجاد می
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هارم، لیزوم  چهای نسل  ها نیز از این مقوله مستثنا نیستند و با ظهور دانشگاه به هر حال دانشگاه

 . ابکی در عرصۀ رقابت امروز ضروری استچه به هوشمندی و جتو

 
 (9315و باقری، نیکبخت )ماتریس هوشمندی و چابکی سازمانی  :9شکل 

 تشریح و بیان مسأله
درپی است که در تمام ابعاد زندگی  های عصر حاضر، تغییر و تحوالت پی ژگییکی از بارزترین وی

نیازمند رقابت و برای رقابت بایید   بقاء،نیستند و برای  اها از این امر مستثن سازمان. دهد روی می

ها اطالعات محیط اطیراس  شود، سازمان افزایش هو  رقابتی موجب می. هوشمندانه عمل کنند

 زمیان با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کننید و نتیای  حاصیل را ذخییره و در      تر وخود را سریع

 هیا، اطالعیات و   این امیر جرییان تبیادل داده   ». دهند در دسترس تصمیم گیرندگان قرار مناسب

« .بخشید  گییری را بهبیود میی    تصیمیم  کنید و اثربخشیی تفکیر و    سازمان تسریع می دانش را در

آورد  وجود میی ه ابتی این امکان را برای مدیران سازمان بهوشمندی رق» (.7509 کاشانی نیک،)

رضیائیان و دیگیران،   ) «.با آگاهی بیشتری تصمیمات راهبردی را اخذ کنند ند،م متا با نظارت نظا

هییای مسییتقیم و غیییر مسییتقیم رقبییا شییامل  هوشییمندی رقییابتی در پیگیییری فعالیییت (.7540
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مختلیف  و ی مرتبط با مسیایل مهیم   ها استراتژیها و  تاکتیک های کلی کسب و کار آنها، فعالیت

روچ و )اسیت   قرار گرفتیه  بازار، توسعه محصول، ثبت اختراع و غیره مورد استفاده در مانند نفوذ

است که مزیت رقیابتی   یافزایش قدرت رقابتی سازمان ،هدس هوشمندی رقابتی (.5997سانتی، 

 نید  ا هوشمندی رقابتی را شناسایی کرده سه نوع( 7002)امپز و نایاک شد. دهد رقبا را کاهش می

( 5997)چ و سانتی ور. هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا و هوشمندی تکنولوژیک :که عبارتند از

برنید  کیه    نام میی  «هوشمندی استراتژیک و اجتماعی»نوع دیگری از هوشمندی تحت عنوان از 

 .کند ل میهای اجتماعی را مشاهده و تحلی رفتار این نوع هوشمندی قویاً

پیذیری و نییز پاسیخگویی سیریع      نیاز مبرمیی بیه توسیعه و بهبیود انعطیاس      ،در بازار رقابتی

چرا که وضیعیت رقیابتی ناپاییدار و در عیین حیال نیامطمئن بیه واسیطه          ؛وجود دارد ها سازمان

یافتیه   افیزایش  شیدت بیه  ، تغییر محیط و نیازهای در حال تغییر مشیتریان  فناورانهی ها نوآوری

چیابکی   ،تر نسبت بیه رقبیا   های پاسخگویی به تغییرات و رقابت مطلوب بنابراین یکی از راه .است

هیا   امروزه سیازمان . آورد وجود میه سازمان است و امکان ایجاد موقعیت رقابتی برای سازمان را ب

 .نیازمند چابکی هستند ،برای بقا در این شرایطو همواره با تغییر و عدم اطمینان روبرو هستند 

پیذیری تأکیید دارد و دارای قابلییت پاسیخگویی و      پذیری و انطبیاق  چابکی بر ارتقای انعطاس

تیر   چابکی سازمان، امکان ایجیاد موقعییت رقیابتی   . های متغیر استرسریع و مؤثر بر بازا واکنش

تیر   سازد با سرعت بیشتر و اثیربخش  از همین رو آن را قادر می ؛آورد وجود میه برای سازمان را ب

هیایی چابیک    عالوه بیر ایین سیازمان   . ها واکنش نشان دهد تغییرات بازار و سایر عدم قطعیت به

های بیشتری برای همسیاز کیردن عرضیه بیا      و قابلیت باشندتر  هستند که نسبت به بازار حساس

بیا توجیه بیه    ». هستندتری نیز  های زمانی کوتاه چرخههدس در تقاضا دارند و قادر به رسیدن به 

بر تولید محصوالت نوآورانیه و تحوییل آن بیه مشیتری اثیر       که چابکی سازمان مستقیماًاین امر 

پیذیری و   عامل حییاتی اسیت کیه بیر رقابیت      ،توان به این نتیجه رسید که چابکی می ،گذارد می

 .(5995،  7مورثی سوافورد، قو  و) «فعالیت رقابتی مؤثر است

صیر اساسیی   اها شیامل عن  که این قابلیت زمند هستندتعدادی قابلیت متمایز نیابه ی چابک ها سازمان»

پذیری یا بیش فعال بودن و قابلییت   پاسخگویی، توانایی شناسایی تغییر، پاسخ سریع، واکنش :باشند میذیل 

 (.2 ؛5999، 5شریفی و ژانگ) «.کارایی و اثر بخشی سازمان در رسیدن به اهداس است ترمیم شایستگی،

. های نوین علمی برای پاسخ به نیازهای جامعه هسیتند  ه آموز ئو اراها محل تولید علم  دانشگاه
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ها نیز همانند بخش صنعت و خدمات برای بهبود کیفیت و مانیدگاری در بیازار همیواره     دانشگاه

 دها برای تیداوم رشید و توسیعه بایی     دانشگاه. نیازمند ارزیابی توسط مشتریان و همتایان هستند

جامعه و بازار هیدس، قابلییت انطبیاق و پاسیخگویی بیه آنهیا را       ضمن شناسایی و رصد نیازهای 

تحقیقات اندکی در خصوص بررسی که شود  مشخص می ،با بررسی ادبیات موضوع. داشته باشند

دانشیگاه  ) مطالعهاین از سوی دیگر مورد . ارتباط هوشمندی رقابتی و چابکی صورت گرفته است

از آنجیا  . دارای ماهیتی نظامی اسیت  ،علمی ۀویژ کارعالوه بر ( هوایی شهید ستاریعلوم و فنون 

هیا و تیوان ییک نییروی      های تأثیرگذار در افزایش قابلییت  که هوشمندی و چابکی یکی از مؤلفه

هوشمندی رقیابتی و چیابکی را شناسیایی     ارتباط میاناین موضوع انتخاب شده تا  ،نظامی است

ین سیؤال اسیت کیه آییا بیین هوشیمندی       عبارت دیگر این پژوهش درصدد پاسخ به اه ب ؛نماید

 داری وجود دارد؟ارقابتی و چابکی در جامعه مورد مطالعه ارتباط معن

 ضرورت و اهمیت پژوهش

اهمییت   ،های مختلف هسیتند  ها در حال تغییرات وسیع در حوز با توجه به اینکه امروزه سازمان

شود و بیه ایین    می آشکارپیش  دستیابی به اطالعات از بازار حاصل از هوشمندی رقابتی بیش از

تیرین   یکی از کهین  ها دانشگاه. یابد می طری  میزان پاسخگویی و انطباق با شرایط جدید افزایش

در حقیقیت  . دارنید  قدم بر میی  آموز ، توسعه و تأمین منابع انسانی ۀها هستند که در زمین نهاد

ای  کارکردها و وظیایف عمیده  این نهاد دارای . یکی از ارکان توسعه و پیشرفت یک کشور هستند

عنوان ه ها و مؤسسات آموز  عالی ب دانشگاه. است در راستای افزایش رشد و توسعه پایدار بوده

هیای اندیشیمندانه    و بیا حضیور و فعالییت    شیوند  میمحسوب  باالترین مرکز اندیشه و تولید علم

هیای فکیری    حرکیت  پژوهان و دانشجویان در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به متفکران، دانش

(. 58 -77 ،7505، خورشیدی و قربیانی )سیاسی و فرهنگی جامعه نقش اساسی دارند  ،اعتقادی

در تغییرات وسیع امروز از اهمییت بیاالیی    ها لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت این سازمان

ی را شناسیایی  تحقیقاتی که ارتباط دو متغیر هوشمندی رقابتی و چابک ،در ایران. برخوردار است

هوایی شهید ستاری نقش و کارکردی بسییار مهیم   علوم وفنون دانشگاه . نماید بسیار اندک است

این امر به دلییل مأمورییت   ؛ فرد در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران دارد و منحصربه

. استدانشگاه در تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و پاسخگویی به نیازهای ارتش و کشور 

توان رزمی ارتیش، کشیور و در نتیجیه امنییت و      یمأموریتی که تأثیر مستقیمی بر حفظ و ارتقا
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آثار و نتای   ،از این رو تال  برای کارآمد ساختن هر چه بیشتر این دانشگاه. آرامش جامعه دارد

یت ماه. نیروهای مسلح کشور و جامعه به همراه خواهد داشت  بلند مدتی برای مجموعه و مثبت

کند که نظام آموزشی آن ضیمن برخیورداری از    فرد این دانشگاه ایجاب می و مأموریت منحصربه

از  .ها و استانداردهای خاص خود را نیز داشته باشید  های کشور، ویژگی های سایر دانشگاه ویژگی

سویی دیگر دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در راستای تعالی و سرآمدی در مأموریت 

ها و  ترین ارز  تر، تروی  مطلوب و در سطح وسیع کند میعمل نیز اهداس نیروی هوایی کشور  و

از ارکان توسعه، رفاه کشیور و   به همین دلیل ؛رهبری قشر فرهیخته آن سازمان را بر عهده دارد

امروزه این دانشگاه به لحاظ دارا بودن دانش و فن در باالترین . شود نیروهای مسلح محسوب می

از این رو، حساسیت بیشتری نسیبت  . سطح تخصصی قرار دارد و از اعتبار زیادی برخوردار است

لیذا ضیروری اسیت کیه ایین دانشیگاه بیه        . دانشگاه وجود دارداین به وضعیت عملکرد و کیفیت 

بتواند ضیمن بیازخورد میداوم    و ( هوشمندی رقابتی)کند صورتی علمی، تغییرات محیط را رصد 

 .نمایید و اقدام ریزی  برنامه (چابک)و سریع  آگاهانه، های بعدی، با چشم باز برای تصحیح حرکت

هوشیمندی رقیابتی و چیابکی در دانشیگاه      مییان بنابراین تحقی  حاضر در پی شناسایی ارتباط 

هوایی شهید ستاری است تا از این طری  بتواند نتای  سودمندی را متوجه بخش آمیوز  عیالی   

 .یدهای نظامی نما سازمان در

 ادبیات پژوهش

 هوشمندی رقابتی

های رشد کسب و  ترین زمینه هوشمندی رقابتی به عنوان ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریع

هیای   هوشمندی رقابتی به مثابه راداری است کیه بیا کشیف فرصیت    ». آید کار دنیا، به شمار می

تر شناسیایی   تر و دقی  سریع سازد که محیط خود را جدید و هشدار تهدیدها، سازمان را قادر می

کند و از شکسیت و موفقییت    تر درک می یک سازمان هوشمند، راهبرد رقبا را بهتر و سریع. کند

منید، بیا    آورد تا بیا نظیارت نظیام    آموزد و این امکان را برای مدیران سازمان به وجود می آنها می

در حیال  (. 7540ربلوکی، رضیاییان و لشیک  )« .آگاهی بیشتری تصمیمات راهبردی را اخذ کننید 

هیای اقتصیادی میورد     حاضر هوشمندی رقابتی به آخرین سالحی بدل شده است کیه در جنیگ  

هیای   ها و صنایع مختلف، آن را ابزاری بیرای پییروزی در جنیگ    گیرد و سازمان استفاده قرار می

یری ایین  کارگکشورهای مختلف با به». دانند تر و صنعتی می اقتصادی در مقابل کشورهای بزرگ
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های خام را به هوشیمندی قابیل اسیتفاده بیرای بهبیود وضیعیت        تجربیات قادر خواهند بود داده

 .(7005کاهانر، )« .اقتصادی خود بدل کنند

 تاریخچه هوشمندی رقابتی

اند بدانند که رقبیای   ها همیشه سعی داشته سازمان. موضوع هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست

برخیی از  . جیای خیود را در محافیل علمیی بیاز کیرد       7049مفهیوم از دهیه    ایین . کنند آنها چه می

یروهیای  ن، محق  معروس مدیریت راهبردی، با معرفیی  (7049)اند مایکل پورتر  نویسندگان ادعا کرده

میالتز و کیوهلی   . گانه رقابتی و راهبردهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خل  کیرده اسیت   پن 

مقولیه  ( 7007)گوشیال و سیانتی   . ای انتشار هو  رقابتی به مطالعه پرداختنددربارۀ پیامده( 7005)

هیای سیودمند بیرای     برخیی شییوه   7007تحلیل رقبا را مطرح کردند و هییل و رابرتسیون در سیال    

 (.7541وظیفه دوست و قاسمی، . )آوری اطالعات از رقبا را بررسی کردند ها در زمینۀ جمع سازمان

 یتعاریف هوشمندی رقابت

های هشدار دهنده در  هوشمندی رقابتی عبارت است از، سیگنال( 7042)برابر نظر لئوناردو فالد 

هنیر کنکیا ،   ( 5997)هوشیمندی رقیابتی از نظیر روچ و سیانتی     . هیا و تهدییدها   مورد فرصت

بخشیدن به آینده بیه همیراه مقابلیه بیا      شکلسازی اطالعات برای  آوری، پرداز  و ذخیره جمع

آوری اطالعات مربوط به محیط و رقبا به منظور خلی    هوشمندی رقابتی جمع. است تهدید رقبا

مند هست تیا از بیه روز بیودن    هوشمندی رقابتی یک فرآیند نظام. و حفظ وضعیت رقابتی است

هوشیمندی  »(. 7000میک گوناگیل و وال،   )اطالعات دقی  و مرتبط رقبا اطمینان حاصل شیود  

آوری، پرداز  و ذخییره اطالعیات بیه صیورت اخالقیی و غییر        عهنر جم: رقابتی عبارت است از

گیری بهتر آینده سیازمان و حفاظیت از شیرایط موجیود آن در اختییار       جاسوسی که برای شکل

هوشمندی رقیابتی  ( 5999)پترسون »(. 5995لیبوویتز، )« .گیرد تمامی سطوح سازمانی قرار می

رییزی،   منید شیامل برنامیه   کیه از فرآینیدی نظیام   را پیشنهادهایی قابل انجام یا اجرا معرفی کرد 

توانید   آوری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات در محیط خارجی سازمان نشأت گرفته و می جمع

هیو   »(. 7507مقدسیی و گرامیی،   )« .بر توان رقابتی یک سازمان یا یک کشور تأثیرگذار باشد

سیپهوند  )« ن اطالعات مؤثر از رقبا استرقابتی، فرآیند کنترل محیط رقابتی با هدس فراهم آورد

هیا و اطالعیات محییط     هوشمندی رقابتی فرآیندی است برای گردآوری داده»(. 7508نژاد،  و شریعت
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ها به هوشمندی هدفمند، به هنگام و راهبیردی کیه بتوانید بیه      های رقبا و تبدیل آن رقابتی و فعالیت

 (.7540رضائیان و لشکربلوکی، )« .ی برساندیافته و راهبردی مدیران یار گیری غیرساخت تصمیم

 ها و ابعاد هوشمندی رقابتی اهداف، مؤلفه

ها از هو  رقابتی برای دستیابی به سهمی از بیازار و بیه دسیت آوردن سیهم      بسیاری از شرکت

شیرکت رقییب و شناسیایی     ،درک کلیی از ییک صینعت   ». کننید  رقبای ناشناخته اسیتفاده میی  

هیای   هیای راهبیردی بیر شیرکت     هستند؛ همچنین ارزیابی تأثیر قیدم  پذیر هایی که آسیب زمینه

های بالقوه شرکت رقیب که ممکن است موجب به خطر افتیادن موضیع    رقیب، شناسایی حرکت

یا پایگاه یک شرکت در بازار خاصی شود؛ فرآیند ترکیب داده و اطالعات بیرای تولیید آگیاهی و    

هیا و حیل مسیایل و     گییری  طالعات کافی برای تصیمیم هایی در مورد رقبا؛ فراهم آوردن ا دیدگاه

گییری   کیار مشکالت شرکت؛ کمک به سازمان برای دستیابی به حالت رقابتی از جمله اهداس بیه 

هیای زییادی در    میدل »(. 7507مقدسیی و گرامیی،   ) «هسیتند ها  هوشمندی رقابتی در سازمان

هوشیمندی رقیابتی، میدل    ها و ابعاد هوشمندی رقیابتی وجیود دارد کیه چرخیه      خصوص مؤلفه

هوشمندی اشتون و استیسی، فرآیند چهار سی، مدل سیپ و مدل دانشکده مدیریت فرانسیه از  

( 7002)بیه عقییده دشیامپز و ناییاک     (. 7507کاشانی نییک،  )« ها هستند جمله مهمترین مدل

 :های هو  رقابتی به شرح زیر هستند مؤلفه

هیای جدیید و    جاری و آینده مشیتریان، فرصیت  های  این نوع هوشمندی نیازمندی :هوش بازار

دهید کیه در    ای را نشیان میی   کند و تغییرات عمیده  خالقانه موجود را در تقسیم بازار ترسیم می

در اییین هوشییمندی، اغلییب اطالعییات مشییتری، . دهیید فرآینییدهای بازاریییابی و توزیییع رخ مییی

متغیرهیای  . شیود  حلییل میی  کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان گردآوری و تجزییه و ت  تأمین

کننیدگان مناسیب، نیوآوری در خیدمات و      تیأمین : گییری کننیده هیو  بیازار عبارتنید از      اندازه

 .محصوالت و داشتن توزیع کنندگان و خریداران وفادار

تکامل راهبرد رقابتی طی زمان را بیا مشیاهده تغیییرات سیاختار رقبیا، جیایگزینی        :هوش رقبا

کنید و متمرکیز بیر مسیایلی از قبییل       ن بیه صینعت، بازنمیایی میی    واردا محصوالت جدید و تازه

 .های توسعه بازار است گذاری، محصوالت جانشین و سیاست های قیمت سیاست
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هیای فناورانیه    های موجود و جدید را ارزییابی و جهیش   فناوری (:تکنولوژیک)هوش فناورانه 

هو  . ختراع و غیره سر و کار داردکند و با تحقیقات پایه و کاربردی، ح  ا بینی می آتی را پیش

فناورانه با عواملی همچون مییزان تحقیقیات کیاربردی و بنییادی، تعیداد مقیاالت و انتشیارات و        

 .گردد داشتن فرآیندهای صنعتی سالم ارزیابی می

شیامل قیوانین، مالییات و امیور میالی، گسیتره        :و اجتمیاعی ( استراتژیک)هوش راهبردی 

گونه چهیارم هیو  رقیابتی، یعنیی هیو       . شود ت منابع انسانی میاقتصادی و سیاسی و مقوال

هیو  راهبیردی بیا عیواملی     ». کنید  راهبردی و اجتماعی، رفتارهای اجتمیاعی را مشیاهده میی   

همچون دید راهبردی، داشتن منابع اجتماعی و انسانی و بررسیی مسیائل اقتصیادی و سیاسیی     

ع هوشیمندی قوییاً رفتارهیای اجتمیاعی را     ایین نیو  (. 7002دشامپز و نایاک، )« شود ارزیابی می

و  ، پییرداز در اییین تحقییی ، هوشییمندی رقییابتی هنییر جمییع آوری. نماییید مشییاهده و تحلیییل مییی

سازی اطالعات است که تمام افراد سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسیی دارنید و بیه آنهیا      ذخیره

ایین  . ت رقیابتی آنهیا را حفیظ نمایید    کنند که آینده خود را شکل دهند و در مقابل تهدیدا کمک می

اجتمییاعی و  -هییو ، از چهییار بعیید هوشییمندی بییازار، هوشییمندی فنییاوری، هوشییمندی راهبییردی 

کیه در جامعیه دانشیگاهی و فضیای     ( 5999شیریفی و ژانیگ،   )اسیت  هوشمندی رقبا تشکیل شیده  

 .قابتی داشته باشدتواند آثار بسیار زیادی در تقویت هوشمندی ر آموزشی کشور هر چهار بعد باال می

 چابکی سازمانی

هماننید  . آمییز بیه تغیییرات اسیت     واکینش سیریع و موفقییت    ،چابکی بیه معنیای توانیایی پاسیخگویی    

ها و مؤسسات نیز ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبیال چیابکی    تولیدکنندگان، سازمان

هیای جدیید رقابیت کارآمید در بیازار       رای ییافتن راه ای ب های پیشرفته با فشار فزاینده باشند؛ زیرا سازمان

چابکی، توانایی سازمان را برای عرضیه محصیوالت و خیدمات بیا کیفییت      ». پویای جهانی مواجه هستند

 (.7505بابائیان و رضایی، )« شود وری سازمان می دهد، در نتیجه عامل مهمی برای بهره باال ارتقا می

 تاریخچه چابکی سازمانی

انجیام   7009تیا اواسیط دهیه     7049گیری مفهوم چیابکی از اواخیر دهیه     ها برای شکل اولین تال 

پیذیر نیسیت    های سنتی امکان ها نشان داد که رقابت دیگر از طری  پارادایم نتیجه این تال . پذیرفت

بیرای اولیین بیار، در پیی     . ها و صنایع برای حفظ و بقای خود به رویکرد جدیدی نیازمندنید  و سازمان
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بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صینعت، پیارادیمی جدیید در گزارشیی تحیت عنیوان        نشست

بیه وسییله مؤسسیه یاکوکیا     « و دییدگاه متخصصیان صینعتی    57های تولیدی در قرن  راهبرد بنگاه»

بالفاصله پس از آن نیز، عبیارات تولیید چابیک بیه طیور مشیترک بیا        . منتشر و به همگان معرفی شد

البتیه پییش از تهییه ایین سیند راهبیردی،       . ورد اسیتفاده عمیومی قیرار گرفیت    انتشار این گزار  می 

سازمان تولیدی انجام داده بود؛ هدس از این مطالعات، پاسیخ بیه ایین     75مطالعاتی را روی   یدانشگاه

. هیایی خواهنید بیود    دارای چیه ویژگیی   57های قرن  های مورد بررسی، در سال سؤال بود که سازمان

نتای  تحقیقات یاد شده در کتاب ستیون گلدمن، تایجل و پریس تحیت عنیوان    7002در سال  بعدها

 (.7502 ،سرلک و همکاران)های مجازی منتشر شد  رقبای چابک و سازمان

 تعاریف چابکی سازمانی

ها در  از دیدگاه مدیریت راهبردی، چابکی کسب و کار را به صورت قابلیت سازمان 7سمبام روتی

شیان تعرییف و    های خیارجی  های شرکا و شبکه و تعامالت با اکوسیستم مدیریت عملیات داخلی

چابکی مشتری، چابکی شریک و چیابکی عملییاتی   : سه نوع چابکی را شناسایی کردند که شامل

در حالی که چابکی مشتری و چابکی شریک در مدیریت روابط با مشتریان و شرکا اسیت؛  . است

در طراحی مجدد و سریع فرآیندهای جاری همچنیین   چابکی عملیاتی به صورت توانایی سازمان

گیری از مزیت شرایط بازار پویا تعریف  خل  به موقع فرآیندهای جدید برای کسب توانایی و بهره

، چابکی به معنیای  (5999) 5بنابر تعریف شریفی و ژانگ(. 7502، همکارانسرلک و )شده است 

تغییرات موجود در محییط کسیب و کیار اسیت و      بینی انایی هر سازمان در احساس، ادراک و پیشتو

بیرداری   ، به روشی مناسب و در زمان مقتضی؛ و بهره(بینی شده غیرمنتظره یا پیش)پاسخ به تغییرات 

 .رود بخش اساسی آن به شمار می ، دوها از تغییرات و سود جستن از آنها به عنوان فرصت

 ها و ابعاد چابکی سازمانی مؤلفه
بینی  های چابک برای تغییر و مواجهه با عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش مؤسسات و سازمان

های چابکی  های متمایز نیازمند هستند که قابلیت در محیط کاری خود، به شماری از توانمندی

هایی که باید در  های چابکی، عبارت است از توانایی قابلیت(. 7507مولوی، )شوند  نامیده می

                                                                                                                                       

1. Sambamurthy 

2. Zhang 
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ازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد تا س سازمان ایجاد شود

ها  های اصلی چابکی، این قابلیت بندی کلی از قابلیت در یک طبقه(. 5997شریفی و ژانگ، )

روند  که به عنوان منابع حفظ و توسعه چابکی به شمار می گیرند چهار عنصر اصلی را در بر می

 .نشان داد( 5)توان به صورت شکل  ها را می های آن ابکی و مؤلفههای چ قابلیت(. 5999ژانگ، )

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 (2111ژانگ )مدل چابکی  :2شکل 

ارائه ارز  به ( الف: کنند ، چهار بعد را برای چابکی مطرح می(7002)گلدمن و همکاران 

دادن به  اهمیت( آمادگی برای رویارویی با تغییرات؛ ج( ؛ ب(پاسخگویی به مشتریان)مشتریان 

( 7005)باس و همکاران . تشکیل دادن مشارکت مجازی( مهارت و دانش کارکنان؛ و د

تلفی  و ( منبع انسانی چابک؛ ب( الف: اند ی چابکی را بدین شرح اشاره نمودهتوانمندسازها

. مدیریت دانش( های چابک؛ و ه فناوری( مهندسی همزمان؛ د( یکپارچگی زنجیره ارز ؛ ج

( سرعت؛ ب( الف: مبانی چابکی را بدین شرح شناسایی نمودند( 7000)ن یوسف و همکارا

طب  . گیرانه رفتار و اقدام فعاالنه و پیش( سودآوری و( کیفیت ه( نوآوری؛ د( پذیری؛ ج انعطاس

درک راهبردی، قابلیت : ها عبارتند از های چابکی راهبردی در دانشگاه مؤلفه( 5999)نظر شارپ 

به منظور بهبود ( 5995) یروت سمبام. پذیری منابع د، نوآوری و انعطاسرهبری، انسجام و تعه

گیری آن  های پویا در شکل فعالیت رقابتی سازمان به اهمیت چابکی عملیاتی و نقش قابلیت

 .دهد یاری کارآفرینانه و زیرکی بازار را مد نظر قرار می، هوشاشاره و ابعاد شایستگی منعطف

های  استراتژی

 سازی کچاب

 های محرک

 چابکی

های  استراتژی

 چابکی

های  قابلیت

 چابکی

 پاسخگویی

 شایستگی

 پذیری انعطاس

 سرعت

 

عوامل اجرا کننده 

 چابکی

 سازمان

 افراد

 فناوری

 نوآوری
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های پاداشی،  های رهبری، فرهنگ، سیستم ل چابکی خود به مؤلفهدر مد( 5995) یادلیوسف و 

 .کنند کنندگان و فناوری اطالعات اشاره می های سازمانی، مشتریان، تأمین عضویت

ترین چارچوب موجود مربوط  توان دریافت که دقی  با مرور ادبیات موجود در این زمینه می

چهار جنبۀ مهم در چابکی سازمانی دست به  5997آنها در سال . به شریفی و همکاران است

های چابکی و  کننده های راهبردی، تأمین های چابکی، توانایی یافتند و آنها را به صورت محرک

های محیط بیرونی کسب  های چابکی، خصوصیت منظور از محرک. های چابکی تقسیم کردند قابلیت

ها باعر  این محرک. گردد ط مربوط میبینی موجود در محی و کار است که به تغییرات غیرقابل پیش

ی خود تجدید نظر کرده، نیاز به چابکی را بپذیرد و راهبرد چابک راهبردهاشود که سازمان در  می

های راهبردی مثل پاسخگویی به نیازهای مختلف، داشتن  توانایی. بودن را در سازمان پیاده کند

شود سازمان در  ی است که باعر میپذیری از خصوصیات های مختلف، سرعت، انعطاس شایستگی

های چابکی حاصل  کننده توانند به وسیله تأمین های چابکی می قابلیت. مقابله با تغییرات موف  گردد

. توانند از چهار جهت سازمان، فناوری، افراد و نوآوری ایجاد گردند های چابکی می کننده تأمین. شوند

کند که سازمان بدون یکپارچه کردن این  نیز اشاره می شریفی برای بیان مفاهیم خود به نظرات کید

تواند به چابکی دست یابد و برای ارزیابی میزان چابکی سازمان ابتدا باید خصوصیات  عوامل نمی

 (.5991شرهی و کارووسکی، )چابکی را به درستی تعریف کرد 

یر را در منابع در این پژوهش، چابکی قابلیت طراحی یک سازمان پویا است که نیاز به تغی

دهد و عملکرد را در  کند، آن تغییرات را به طور روزمره انجام می داخلی و خارجی حس می

این ویژگی که عملکرد در سطح باالیی حفظ شود؛ شرط الزم . کند سطح باالیی حفظ می

در مدل مفهومی پژوهش نیز، بر اساس ایده ژانگ و (. 5979ورلی و الولر، )باشد  چابکی می

پذیری و سرعت در انجام  از چهار متغیر پاسخگو بودن، شایسته بودن، انعطاس( 5999)ی شریف

 .گردد های هر متغیر معرفی می کار استفاده شده است که در ادامه شاخص

العمل سریع  بینی تغییرات؛ داشتن عکس پیش ،احساس کردن، درک کردن: پاسخگویی( الف

 .به ثبات رسیدن و بهبود یافتن پس از تغییر ،ر سیستمنسبت به تغییرات به واسطه اعمال آنها د

؛ داشتن توانایی فناورانه کافی؛ وجود (سخت و نرم)وجود فناوری مناسب : شایستگی( ب

 .خدمت با کیفیت؛ کارآمدی هزینه؛ مدیریت تغییر؛ و یکپارچگی/ محصول

ی سازمانی و حضور پذیر های محصوالت؛ انعطاس مدل ،پذیری در حجم انعطاس: پذیری انعطاس( ج

 .کارکنانی منعطف در سازمان
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خدمات به /معرفی سریع محصوالت جدید در بازار؛ ارسال محصوالت: سرعت در انجام کارها( د

 (.5999ژانگ و شریفی، )صورت سریع؛ و انجام عملیات تولیدی به شکل سریع 

 پیشینه تحقیق
وشیمندی رقیابتی و چیابکی    دهید کیه تحقیقیات در زمینیۀ ه     بررسی پیشینه موضوع نشان میی 

ها و مؤسسات تولیدی و بازرگانی انجام گرفته است و پژوهش انیدکی   سازمانی، بیشتر در سازمان

غفیاری و  . هیا صیورت پذیرفتیه اسیت     در خصوص ارتباط میان هوشمندی و چابکی در دانشیگاه 

نیان، تیأثیر   ای با عنوان بررسی هوشمندی رقیابتی از منظیر کارآفری   در مطالعه( 7505)همکاران 

. مثبت و معنادار متغیرهای نگر  کارآفرینی و بازارگرایی بر هوشمندی رقیابتی را نشیان دادنید   

ای دسیت پییدا    آنها دریافتند با به کارگیری هوشمندی رقابتی، کارآفرینیان بیه مزاییای رقیابتی    

قبایشیان  هیای خیود و ر   ها و قیوت  کنند که دیگر رقبا آن را ندارند و به درک بهتری از ضعف می

ی گیر  یلبر عملکرد سازمان با نقش تعد یرقابت یتأثیر هوشمند( 7505) یصرام. یابند دست می

اسیت کیه    یین اای  بییانگر  نتی . اسیت نمیوده   یبیازار را بررسی   یشپذیری راهبردی و گیرا  انعطاس

دارد؛ امیا بیا وجیود     یتجیار  یهیا  بر عملکرد در بانک یارادمعنو تأثیر مثبت  یرقابت یهوشمند

آنهیا بیر    گیری  یلنقیش تعید   ،بازار بر عملکیرد  یشپذیری راهبردی و گرا اسانعط ید اثرگذارتأیی

عوامیل میؤثر بیر     یبررسی  در( 7505)رحمیدل   .و عملکرد تأیید نشید  یرقابت یارتباط هوشمند

سیازمان،   و انسیانی، سیاختار   فناورانه، عوامیل  عواملی آماد و پشتیبانی، ها سامانهارتقای چابکی 

راهبیردی، سیازمان    میدیریتی، عوامیل   و رهبری مداری، عوامل ط سازمانی، مشتریمدیریت رواب

های پیژوهش دیگیری    یافته. شناسایی نمودعنوان عوامل مؤثر بر ارتقای چابکی را به  محور دانش

و  مثبیت  های خصوصیی و دولتیی شیهر سینندج حیاکی از وجیود ارتبیاط        نیز در خصوص بانک

صیلواتی و  )باشید   ابعاد آن با هو  رقابتی در شعب بانیک میی  معناداری میان چابکی سازمانی و 

بیا   یرقیابت  یبیر هوشیمند   ینانیه کارآفر یشاثیر گیرا   یبه بررس( 5972) توآن. (7505همکاران، 

 یی  از طر ینانیه کارآفر یشگرا تأثیر ی ،تحق یندر ا .پرداخته است یاجتماع یۀسرما یگر یانجیم

یکی دیگر از موضوعاتی که صاحب نظرانی نظیر پییر   .گردد می تأیید یرقابت یبر هوشمند یاجتماع سرمایه

بر آن صحه گذاشتند، عوامیل میؤثر    7004؛ سابرامانیان و ایسهاک، 5972؛ اسمیت و کاسو، 5991تیماکی، 

 (.7505صلواتی و همکاران، )های چابکی و عملکرد سازمان است  بر ارتباط میان هوشمندی رقابتی و قابلیت
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 چارچوب نظری

های هو  رقابتی شامل هو  بازار، رقبا، فناورانه و  مؤلفه( 7002)عقیده دشامپز و نایاک  به

تواند آثار  در جامعه دانشگاهی و فضای آموزشی کشور هر چهار بعد باال می. باشند یمراهبردی 

در چابکی بر اساس ایده ژانگ و شریفی . بسیار زیادی در تقویت هوشمندی رقابتی داشته باشد

پذیری و سرعت در انجام کار  از چهار متغیر پاسخگو بودن، شایسته بودن، انعطاس( 5999)

عملکرد  ی،رقابت یموضوع که هوشمند ینا رویمحققان یخی به طور تار. استفاده شده است

و  یرقابت یهوشمندهای  مؤلفه رۀ؛ اما دربابخشد، تواف  دارند سازمان را در بازار بهبود می یکل

به صورت جمعی ارتباطی با چابکی سازمان دارند، اطالعات کمی وجود  ها مؤلفه نیا یاکه آ ینا

نیز این خأل موجود در مطالعات ( 7008)همچنین وی و لیو ( 7008)گرونین و همکاران . دارد

هوشمندی رقابتی را مد نظر قرار دادند و ارتباطی قوی بین عملکرد شرکت و استفاده از 

در مدل مفهومی این (. 7508دوکوهکی و همکاران،)تی یافتند های هوشمندی رقاب فعالیت

های هوشمندی رقابتی و چابکی  سعی شد تا ارتباط هر یک از مؤلفه( 5)پژوهش در شکل 

های  سازمانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بررسی شود که نسبت به پژوهش

حوزه پژوهش که یک سازمان آموزشی ها و هم به لحاظ  قبلی از جهت بررسی ارتباط مؤلفه

ی متناسب با چابک های در این پژوهش، مؤلفه. نظامی است از بداعت خاصی برخوردار است

های  و مؤلفه( 5999)های نظامی مطاب  تعاریف شریفی و ژانگ  حوزه آموز  و سازمان

ف مرتبط با انتخاب شد تا ابعاد مختل( 7002)هوشمندی رقابتی بر اساس نظر دشامپز و نایاک 

 . یک دانشگاه نظامی را پوشش دهد
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 مدل مفهومی تحقیق :3شکل 

 های پژوهش فرضیهاهداف و 
تعیین ارتباط میان هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی در دانشگاه علیوم و فنیون   : هدس اصلی

 هوایی شهید ستاری؛

هیوایی شیهید   و فنیون  علوم بین هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی در دانشگاه : فرضیه اصلی

 .داری وجود داردامعن ستاری ارتباط مثبت و

علیوم و  دانشیگاه   درهای چیابکی سیازمانی    مؤلفهبین هوشمندی بازار و  (الف :فرعیهای  فرضیه

بیین هوشیمندی رقبیا و    ( بارتباط مثبیت و معنیاداری وجیود دارد؛     هوایی شهید ستاریفنون 

 هیوایی شیهید سیتاری ارتبیاط مثبیت و      وم و فنیون علی  در دانشیگاه  های چابکی سازمانی مؤلفه

علیوم  دانشگاه در  های چابکی سازمانی مؤلفهو  فناورانهبین هوشمندی ( ؛ پداری وجود داردامعن

بییین هوشییمندی ( ؛ تداری وجییود داردامعنیی هییوایی شییهید سییتاری ارتبییاط مثبییت وو فنییون 
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هوایی شیهید سیتاری   وم و فنون علدر دانشگاه  های چابکی سازمانی مؤلفهاجتماعی و  -راهبردی

 . داری وجود داردامعن ارتباط مثبت و

 نوع و روش تحقیق

که به  است یهمبستگ -یفیتوصماهیت و رو ، و بر حسب  یکاربرداین پژوهش از نظر هدس، 

دانشگاه علوم و فنون هوایی کارکنان ، پژوهش یجامعه آمار. صورت پیمایشی انجام شده است

ی پژوهش به رو  ها پرسشنامهجهت تکمیل  نفر از آنها 47که  باشند یمشهید ستاری 

سؤال  84پرسشنامه شامل . انتخاب شدندمتناسب تصادفی با انتساب  یا طبقهیری گ نمونه

 یاییاز پا یکه حاکبه دست آمد  9.055پرسشنامه توزیع شده  یبرای کرونباخ آلفاباشد که  یم

در بخش آمار استنباطی از  ها داده یلتحلیه و تجز یبرا(. 7جدول )است ابزار  ینقابل قبول ا

یرسون، آزمون تی برای دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس تک عاملی و پ یهمبستگ یبضر

 .استفاده شده است آزمون توکی

 ضرایب پایایی  :9جدول 

 آلفای کرونباخ حجم نمونه سؤاالت مربوط به هر مؤلفه مؤلفه

 9.058 59 84 -7 ها کل مؤلفه

 9.055 47 84 -7 ها کل مؤلفه

 9.145 47 5 -7 هوشمندی بازار

 9.420 47 75 -1 هوشمندی رقبا

 9.421 47 74 -75 هوشمندی فناورانه

 -هوشمندی راهبردی

 اجتماعی
70- 58 47 9.481 

 9.418 47 59 -52 پاسخگویی

 9.455 47 55 -57 شایستگی

 9.142 47 85 -51 یریپذ انعطاف

 9.428 47 84 -85 سرعت

 9.055 47 58 -7 هوشمندی رقابتی

 9.052 47 84 -52 چابکی سازمانی
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 ها تجزیه و تحلیل داده

 های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تحلیل ویژگی
 .بودنید  درصد از آنها متأهیل  10و مجرد دهندگان  درصد از پاسخ 57تحقی   های یافتهبر اساس 

. باشید  یدرصید می   89.1 سال با 89تا  59 یند باط به افرنفر مربو 55با تعداد  یفراوان یشترینب

درصید   85.5 و ییپلم د مدرک فوق یدارا 5.1 ،یپلممدرک د یدهندگان دارا درصد از پاسخ 75.5

ی میدرک دکتیرا   دارا ییز ندرصد  75و یسانس ل فوقدارای مدرک  55.2و  یسانسمدرک ل یدارا

لیسیانس و کمتیرین فراوانیی مربیوط بیه       که بیشترین فراوانی متعل  به دارندگان مدرک بودند

بیین   دهندگان پاسخاز  (درصد 50.2)نفر  55تعداد . کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم بوده است

 51.5)نفیر   55سیال و تعیداد    79زییر  ( درصید  55.5)نفیر   51 سال سابقه خیدمت،  59تا  79

 .اند بودهسال  59نیز دارای سابقه خدمت بیش از ( درصد

 های پژوهش تحلیل فرضیه

که چولگی و کشیدگی  دهد ها نشان می در خصوص بررسی نوع توزیع داده آمده دست بهنتای  

های شاپیرو وایلک و کلموگروس  قرار دارد و سطح معناداری آزمون -5تا  5محدوده  درها  داده

 . ها نرمال است بنابراین توزیع داده؛ باشد می 9.92تر از  اسمیرونوس بزرگ

 ها مون نرمال بودن توزیع دادهآز :2جدول 

ی بررسی برایع نرمال بوده است؛ ی و توزا فاصلهیری گ اندازههای  یاسمقینکه ابا توجه به 

یرسون استفاده شده پی همبستگارتباط میان هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی از آزمون 

های پژوهش و وجود  ی از تأیید همه فرضیهحاکی، همبستگی  حاصل از آزمون نتا. است

تغیر ضریب همبستگی بین دو م. یرهای پژوهش استمتغین همه بهمبستگی مستقیم معنادار 

 متغیر
 آزمونسطح معنی داری 

 شاپیرو وایلک

 -کلموگروف آزمونی معنادارسطح 

 اسمیرونوف
 چولگی کشیدگی

هوشمندی 

 رقابتی
9.75 9.599 9.554- 9.855- 

ابکی چ

 سازمانی
9.745 9.599 9.545- 9.551- 
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نیز در ( 7505)فرزی . است 9.495اصلی تحقی  یعنی هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی 

دانشگاه رازی کرمانشاه در بررسی ارتباط هو  سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی 

سازمانی در وزارت ورز  و جوانان ایران به این نتیجه رسیده است که بین هو  سازمانی و 

صلواتی و همکاران  تحقیقات. با کارآفرینی سازمانی ارتباط معناداری وجود داردچابکی سازمانی 

های خصوصی و  نیز در خصوص ارتباط میان چابکی سازمانی و هو  رقابتی در بانک( 7505)

دولتی حاکی از وجود ارتباط معناداری بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با هو  رقابتی در شعب 

ی پذیری راهبرد بر انعطاس یرقابت یتأثیر هوشمند یبه بررس( 7507) یکن کاشانی. بانک است

بر  یرقابت یهوشمند داراتأثیر مثبت و معننتای  تحقی   پرداخته است کههای چابکی  از مؤلفه

 یشبا افزا نماید و را تأیید می یلبن -ییمواد غذا یها در سازمان یپذیری راهبرد انعطاس

خواهد شد؛  یشترب یطیمح یدهایها و تهد بهتر به فرصت ییپاسخگودر  انسازم یی، توانایهوشمند

 یهوشمند نیز تأثیر (7505) یصرام. های این تحقی  با تحقیقات فوق همسو است بنابراین یافته

 یبازار را بررس یشو گرا راهبردیپذیری  انعطاس های یگر یلبر عملکرد سازمان با نقش تعد یرقابت

بر  یداراتأثیر مثبت معن یرقابت یست که هوشمندبیانگر این اش پژوه ینا یجهنت ؛کرده است

بازار  یشو گرا راهبردیپذیری  اسانعط یوجود تأیید اثرگذار دارد؛ اما با یتجار یها عملکرد در بانک

 .و عملکرد تأیید نشد یرقابت یآنها بر ارتباط هوشمند گری یلبر عملکرد نقش تعد

پذیری و سرعت انجام  ر با پاسخگویی، شایستگی، انعطاسبررسی ارتباط میان هوشمندی بازا 

بوده  9.255و  9.557، 9.841، 9.589دهد که ضریب همبستگی به ترتیب  کارها نشان می

، 9.197همچنین ضریب همبستگی میان هوشمندی رقبا با متغیرهای فوق به ترتیب . است

بین هوشمندی فناورانه با  از سوی دیگر ضریب همبستگی. بوده است 9.228و  9.550، 9.875

، 9.515، 9.559پذیری و سرعت انجام کارها نیز به ترتیب  پاسخگویی، شایستگی، انعطاس

اجتماعی با متغیرهای ذکر  -ضریب همبستگی هوشمندی راهبردی. است 9.255و  9.225

توجه به ارتباط مثبت و  با(. 2شکل )بوده است  9.218و  9.229، 9.211، 9.154شده 

همبستگی روابط میان ( 5)جدول . گردند های فرعی مربوط نیز تأیید می اری آنها، فرضیهمعناد

ترین رابطه مرتب شده و  ترین رابطه به ضعیف دهد که از قوی های پژوهش را نشان می مؤلفه

ترین رابطه بین دو مؤلفه اصلی  در این پژوهش قوی. بیانگر شدت همبستگی بین متغیرها است

و پس از آن پاسخگویی و ( 9.495)شمندی رقابتی و چابکی سازمانی تحقی  یعنی هو

رابطه ترین  بوده و ضعیف( 9.197)و پاسخگویی و هوشمندی رقبا ( 9.154)هوشمندی راهبردی 
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و ( 9.875)و پس از آن شایستگی و هوشمندی رقبا ( 9.515)بین هوشمندی فناورانه و شایستگی 

  .ارائه شده است( 5)مدل نهایی پژوهش در شکل . ستا( 9.841)شایستگی و هوشمندی بازار 

 ضرایب همبستگی :3جدول 

 متغیرها ردیف
 ضریب

 همبستگی

 درجه

معنی 

 داری

 متغیرها ردیف
 ضریب

 همبستگی

 درجه

معنی 

 داری

9 
هوشمندی رقابتی و 

 چابکی سازمانی
9.495 

9.999 
91 

سرعت و هوشمندی 

 رقبا
9.228 

9.999 

2 

پاسخگویی و 

 -هبردیهوشمندی را

 اجتماعی

9.154 

9.999 

99 

پذیری و  انعطاس

 -هوشمندی راهبردی

 اجتماعی

9.229 

9.999 

3 
پاسخگویی و 

 هوشمندی رقبا
9.197 

9.999 

92 

شایستگی و 

 -هوشمندی راهبردی

 اجتماعی

9.251 

9.999 

4 
پذیری و  انعطاس

 هوشمندی بازار
9.557 

9.999 
93 

سرعت و هوشمندی 

 بازار
9.255 

9.999 

5 
سخگویی و پا

 هوشمندی بازار
9.589 

9.999 
94 

سرعت و هوشمندی 

 فناورانه
9.255 

9.999 

6 
پذیری و  انعطاس

 هوشمندی رقبا
9.550 

9.999 
95 

شایستگی و 

 هوشمندی بازار
9.841 

9.999 

7 
پاسخگویی و 

 هوشمندی فناورانه
9.559 

9.999 
96 

شایستگی و 

 هوشمندی رقبا
9.875 

9.999 

8 
سرعت و هوشمندی 

 اجتماعی -اهبردیر
9.218 

9.999 
97 

شایستگی و 

 هوشمندی فناورانه
9.515 

9.999 

1 
پذیری و  انعطاس

 هوشمندی فناورانه
9.225 

9.999     

بیان ( 8)های ارائه شده در جدول  با توجه به پاسخ ها مؤلفهاز  کدام هرهمین طور میانگین 

کمترین میانگین  اجتماعی -دیشده است که هوشمندی رقبا و پاسخگویی و هوشمندی راهبر

یستگی و سرعت به ترتیب بیشترین شا ی هوشمندی بازار،ها مؤلفهو ( ها مؤلفهترین  یفضع)

  .دهندگان هستند از نظر پاسخ( ها مؤلفهترین  یقو)میانگین 
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 ها میانگین مؤلفه :4جدول 

 میانگین مؤلفه

 5.8251 هوشمندی بازار

 5.5470 شایستگی

 5.7415 سرعت

 5.7551 پذیری عطاسان

 5.7555 چابکی سازمان

 5.7777 هوشمندی فناورانه

 5.9141 هوشمندی رقابتی

 5.0545 اجتماعی -هوشمندی راهبردی

 5.05 پاسخگویی

 5.4754 هوشمندی رقبا

و مجرد در خصوص  متأهلدهندگان  در این تحقی  آزمون تی مستقل برای بررسی نظرات پاسخ

 تفاوتیرها با توجه به تأهل و تجرد متغیک از  یچهشد که میان  متغیرهای پژوهش انجام

با توجه به  کارکناننظرات  ینب یاموضوع که آ ینا یبه منظور بررس. اداری مشاهده نشدمعن

وجود  ادارمعن های پژوهش تفاوت مؤلفهآنها در خصوص ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت سن

همان طور که در جدول  .استفاده شده است یعامل تک یانسوار یل؟ از آزمون تحلیرخ یادارد 

تفاوت  و سابقه خدمت، دارایبر اساس سن  نظرات کارکناننمره  یانگین، مشود مشاهده می( 2)

بر اساس مدرک های پژوهش  در خصوص مؤلفه کارکناننمره نظرات  یانگینم .نیست اداریمعن

با توجه به معنادار بودن تفاوت  .است اداریتفاوت معن، دارای 9.92معناداری  در سطح یلیتحص

پاسخ کارکنان بر اساس میزان تحصیالت با استفاده از آزمون توکی نیز به بررسی دیدگاه 

بر این اساس نظر کارکنان دارای مدرک . کارکنان نسبت به متغیرهای تحقی  پرداخته شد

بدین . معنادار استدیپلم نسبت به لیسانس و دکتری در خصوص هوشمندی بازار دارای تفاوت 

به کارکنان دارای مدرک لیسانس و دکتری  نسبت صورت که کارکنان دارای مدرک دیپلم

همین طور کارکنان داری مدرک دکتری . اند امتیاز بیشتری به متغیر هوشمندی بازار داده

نسبت به کارکنان دارای مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس امتیاز کمتری به هوشمندی رقبا 

کارکنان داری مدرک دیپلم نسبت به کارکنان دارای مدرک فوق لیسانس امتیاز . اندادهد

کارکنان دارای مدرک دیپلم نسبت به کارکنان دارای . اند بیشتری به متغیر هوشمندی رقبا داده
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کارکنان دارای . اند مدرک فوق لیسانس و دکتری امتیاز بیشتری به هوشمندی فناورانه داده

نسبت به فوق لیسانس امتیاز بیشتری و کارکنان دارای مدرک دکتری نسبت به  مدرک دیپلم

همچنین . اند اجتماعی داده -دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس امتیاز کمتری به هوشمندی راهبردی

کارکنان . اند دادهکارکنان دارای مدرک دیپلم امتیاز بیشتری نسبت به سایرین به پاسخگویی 

. اند بت به کارکنان دارای مدرک دکتری امتیاز بیشتری به شایستگی دادهدارای مدرک دیپلم نس

. اند پذیری کارکنان دارای دیپلم امتیاز بیشتری به این مؤلفه داده همچنین در خصوص انعطاس

دهد که کارکنان دارای مدرک دیپلم امتیاز بیشتری  ها در خصوص سرعت انجام کار نشان می بررسی

 اما در خصوص؛ اند ه کارکنان دارای مدرک فوق لیسانس و دکتری دادهبه این مؤلفه نسبت ب

ی رقابتی کارکنان دارای دیپلم امتیاز بیشتری به این مؤلفه نسبت به لیسانس و فوق هوشمند

ها داده و کارکنان دارای مدرک دکتری امتیاز کمتری نسبت به کارکنان دارای مدرک  لیسانس

بررسی متغیر اصلی دیگر یعنی . اند ارتباط با هوشمندی رقابتی دادهدیپلم، فوق دیپلم و لیسانس در 

چابکی سازمانی نیز حاکی از آن است که کارکنان دارای مدرک دیپلم نسبت به لیسانس، فوق 

 .اند داده لیسانس و دکتری امتیاز بیشتری به این مؤلفه
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 های آنها ضریب همبستگی بین متغیرهای اصلی و مؤلفه :5شکل 

 ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتنظرات کارکنان بر اساس سن یسهمقا یبرا یتک عامل یانسوار یلآزمون تحل :5ل جدو

 درجه معنی داری سن متغیرها
درجه معنی داری مدرک 

 تحصیلی

درجه معنی داری 

 سابقه

 9.05 9.997 9.455 هوشمندی بازار

 9.711 9.997 9.852 هوشمندی رقبا

هوشمندی 

 فناورانه
9.485 9.999 9.945 

هوشمندی 

 -راهبردی
9.545 9.999 9.945 
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 درجه معنی داری سن متغیرها
درجه معنی داری مدرک 

 تحصیلی

درجه معنی داری 

 سابقه

 اجتماعی

 9.247 9.997 9.450 پاسخگویی

 9.494 9.954 9.455 شایستگی

 9.471 9.995 9.072 پذیری انعطاف

 9.722 9.995 9.54 سرعت

 9.741 9.999 9.508 هوشمندی رقابتی

 9.841 9.999 9.511 چابکی سازمان

 گیری بحث و نتیجه

دهید، ضیریب همبسیتگی بیین دو متغییر اصیلی        ی  به دست آمده در این پژوهش نشان میی نتا

باشد که مبیین ارتبیاط مسیتقیم،     می 9.495تحقی  یعنی هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی 

تیرین   قیوی . مثبت و معنادار این دو مؤلفه در دانشگاه علوم و فنون هوایی شیهید سیتاری اسیت   

ترین ارتباط مربوط به متغیرهیای   در واقع قوی. باشد این دو متغیر میارتباط همبستگی نیز بین 

بنابراین قوت هر یک از این متغیرها منجیر بیه   . اصلی مطرح شده در فرضیه اصلی پژوهش است

 .قوی شدن متغیر دیگر و ضعف آن موجب ضعیف شدن متغیر دیگر خواهد شد

، هوشییمندی رقییابتی و اجتمییاعی -هوشییمندی رقبییا، پاسییخگویی، هوشییمندی راهبییردی 

دهنیدگان   از نظیر پاسیخ  ( هیا  مؤلفیه ترین  یفضع)هوشمندی فناورانه به ترتیب کمترین میانگین 

توان گفیت در دانشیگاه هیوایی شیهید سیتاری وضیعیت چیابکی سیازمانی          بنابراین می. اند بوده

 . تر از هوشمندی رقابتی است مناسب

هوایی شهید ستاری در آن بیشترین امتییاز  های هوشمندی رقابتی که دانشگاه  از مؤلفهیکی 

را کسب کرده است، هوشمندی بازار است؛ یعنی دانشگاه هوایی در شناسایی بازار و نیازهای آن 

های عملییاتی را   در واقع دانشگاه هوایی نیازهای دانشجویان و یگان. دارای هوشمندی بوده است

عیدم  . ین نیازها دچار مشکل بوده اسیت به درستی شناسایی نموده است ولی در پاسخگویی به ا

 -پاسخگویی مناسب به این نیازها به خیاطر ضیعف در هوشیمندی رقبیا، هوشیمندی راهبیردی      

 . اجتماعی و هوشمندی فناورانه است

 یلیبیر اسیاس میدرک تحصی    های پیژوهش   در خصوص مؤلفه کارکناننمره نظرات  یانگینم
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ها، پاسخ دهندگان دارای  صوص بیشتر مؤلفهبدین صورت که در خ. است اداریتفاوت معن یدارا

رسد کارکنیان   به نظر می. اند تحصیالت باالتر امتیاز کمتری به دانشگاه هوایی شهید ستاری داده

هیای   دانشگاه)دارای تحصیالت باالتر به دانشگاه هوایی در مقایسه با دانشگاه محل تحصیل خود 

ییک از   یچهی مییان  . انید  نمایند؛ امتیاز داده یس میهایی که در آن تدر یا دانشگاه( تراز اول کشور

 نظیرات کارکنیان  نمره  یانگینم. اداری مشاهده نشدمعن تفاوتیرها با توجه به تأهل و تجرد متغ

 .نیست داری اتفاوت مع و سابقه خدمت نیز دارایبر اساس سن 

اند و از طرفی این مؤلفه  هدهندگان به مؤلفه پاسخگویی دانشگاه امتیاز کمی داد با توجه به اینکه پاسخ

بیشترین همبستگی را با هوشمندی راهبردی و رقبا دارد؛ دانشگاه باید توجه خاصی به این مؤلفه داشیته  

 . گردد برای تقویت این مؤلفه پیشنهادهای زیر ارائه می. و در راستای تقویت آن گام بردارد

هیای   ییرات؛ تمرکیز بیر روی قابلییت   انداز راهبردی در دانشگاه برای مقابله با تغداشتن چشم

کلیدی در دانشگاه؛ انجام اقدامات مناسیب در واکینش بیه تغیییرات؛ بیازنگری فرآینید طراحیی        

گذاری دانشگاه در زمینه تحقی  و توسیعه   های نوین؛ تقویت سرمایه خدمات با استفاده از فناوری

ت تیأمین نیازهیای   فناورانه؛ برقراری جلسیات مسیتمر و هدفمنید در خصیوص کیفییت و کمیی      

دانشجویان، کارکنان و نهاجا از سوی مسئوالن دانشگاه و اخذ بیازخورد اقیدامات انجیام شیده؛ و     

 .بینی تغییرات محیطی مرتبط با دانشگاه تقویت احساس و درک تغییرات محیطی و پیش

دانشیگاه  . انید  پاسخ دهندگان کمترین امتیاز را به دانشگاه در خصوص هوشمندی رقبیا داده 

با توجه به اینکه مؤلفه پاسخگویی بیشیترین همبسیتگی را   . بایست این مؤلفه را تقویت نماید می

با این مؤلفه داشته است؛ تقویت پاسخگویی منجر به افزایش هوشمندی رقبا در دانشگاه خواهید  

 .سایر پیشنهادها در خصوص تقویت هوشمندی رقبا در دانشگاه به شرح زیر است. شد

های رقیب؛ توجه دانشگاه بیه تغیییرات    ها و سازمان به کیفیت خدمات دانشگاهتوجه دانشگاه 

های رقییب؛ توجیه    های تأمین مالی دانشگاه های رقیب؛ توجه دانشگاه به شیوه ساختاری دانشگاه

هیای رقییب    های رقیب؛ و شناسایی خأل دانشیگاه  دانشگاه به استفاده از فناوری اطالعات سازمان

تواند دانشگاه را از سیایر   ین حوزه میا گذاری در همچنین ورود و سرمایه ،(ینظامی و غیر نظام)

 .تر و قدرتمندتر نماید رقبا متفاوت

 -اند، هوشمندی راهبیردی  دهندگان به آن امتیاز کمی در دانشگاه داده هایی که پاسخ یکی دیگر از مؤلفه

با توجه به اینکه مؤلفه پاسخگویی بیشترین . دبایست این مؤلفه را تقویت نمای دانشگاه می. باشداجتماعی می
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اجتمیاعی   -همبستگی را با این مؤلفه داشته است؛ تقویت پاسخگویی منجر به افزایش هوشمندی راهبردی

 .سایر پیشنهادها در خصوص تقویت هوشمندی رقبا در دانشگاه به شرح زیر است. در دانشگاه خواهد شد

هیای مختلیف و ارائیه دسیتاوردها؛ تقوییت دیید راهبیردی در         توجه دانشیگاه بیه شیرکت در نمایشیگاه    

های کیالن کشیور و نیروهیای مسیلح و افیزایش تبیادالت علمیی،         فرماندهان دانشگاه؛ توجه به سیاست

 . های معتبر داخلی و خارجی در تقویت هوشمندی رقابتی مؤثر خواهد بود پژوهشی دانشگاه با دانشگاه

های چابکی است که بیشترین همبستگی را با هوشیمندی   پذیری یکی دیگر از مؤلفه انعطاس

. رقبا دارد؛ دانشگاه باید توجه خاصی به این مؤلفه داشیته و در راسیتای تقوییت آن گیام بیردارد     

 . گردد برای تقویت این مؤلفه پیشنهادهای زیر ارائه می

در بیرآوردن   پیذیری دانشیگاه   پذیری دانشگاه در قبال تغییر و تحوالت محیط؛ انعطیاس  انعطاس

. هیای عملییاتی   های یگان پذیری دانشگاه در برآوردن نیازمندی های دانشجویان؛ و انعطاس نیازمندی

های عملیاتی به منظور آشنایی با هر دو محیط علیم   استفاده از استادان دارای سابقه کاری در یگان

کاهش فاصیله صینعت و    و صنعت تا این تجربه را به دانشجویان منتقل نمایند و در حقیقت زمینه

هیای   ایجاد سامانه ارتباطی در خصیوص انتقیال اطالعیات غیرمحرمانیه یگیان     . دانشگاه فراهم شود

عملیاتی به دانشگاه و استادان؛ ایجاد سامانه اطالعاتی جیامع در خصیوص ارزییابی دانشیجویان در     

بهیره وری مطلیوب و    ،هیا  در راستای تأمین نیازمنیدی ...( توانایی، نقاط ضعف و)های مختلف  زمینه

 .های عملیاتی در خصوص دانشجویان اعزامی اخذ بازخورد از یگان

با توجه به اینکه دانشیگاه  . هایی داشته است این پژوهش نیز مانند سایر تحقیقات، محدودیت

گیری آماری تنها  علوم و فنون هوایی شهید ستاری فاقد کارکنان زن است، در این تحقی  نمونه

برخیی از  شده با انتساب متناسب  یبند طبقه یریگ با وجود استفاده از نمونه. نجام شداز آقایان ا

کارکنان دارای مدرک تحصیلی باالتر بودند، اما به دالیل مختلف مدرک تحصیلی آنها در سامانه 

گییری در   اطالعات نیروی انسانی دانشگاه درج نشده بود و این باعر از بین رفتن تناسب نمونیه 

پیشنهادهای آتی این پژوهش به سایر محققان شیامل بررسیی ارتبیاط    . ها گردید طبقه برخی از

بنیدی   هیای آجیا ییا نیروهیای مسیلح؛ اولوییت       هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی در دانشیگاه 

های نیروهای مسیلح از نظیر هوشیمندی رقیابتی و چیابکی سیازمانی؛ آسییب شناسیی          دانشگاه

انی در دانشگاه علوم و فنون هیوایی شیهید سیتاری و بررسیی     هوشمندی رقابتی یا چابکی سازم

 .های نیروهای مسلح از منظر هوشیاری استقابلیت پویایی دانشگاه
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