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  دهيچك

از براي اين منظـور   طراحي شد.زا در مراكز آموزش عالي هاي اشتغالمهارتنقش هوش استراتژيك با تاكيد بر هاي مولفهسازي هدف مدل مطالعه حاضر با
افته مـرتبط بـا نظريـه    نيمـه سـاختاري  هـاي  در بخش كيفي براي انجام مصاحبه گرديد. جامعه آماريكمي استفاده -بر مطالعات كيفي روش آميخته مبتني

 شـهر هـاي  اسـاتيد دانشـگاه   متشكل ازبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخت  بخش كمي در و هاي استان گلستاناساتيد دانشگاه شامل هاداده از برخاسته
يـابي معـادالت سـاختاري و    در بخـش كمـي از مـدل    و كوربين-تئوري مبتني بر نظريه استراوس ها در بخش كيفي از روش گراندد. تحليل دادهبودگرگان 

 عبارتند از ارتباطي، كـار استان در مراكز آموزش عالي  زااشتغال هاي سازمانيترين مهارتكيفي عمدههاي بر اساس يافتهاستفاده شد.  LISRELافزار نرم
ني هاي سـازما با روش مدل معادالت ساختاري نمايان ساخت كه مهارت نتايج تحليل يادگيري.و ريزي تيمي، فناوري اطالعات، مديريت، حل مساله، برنامه

هوش استراتژيك  نيز به سه مولفه اصـلي مـديريت اسـتراتژيك،    گرگان دارند. عالي  زايي مراكز آموزشغالمعناداري بر اشت-و هوش استراتژيك تاثير مثبت
اي با طيف ليكرت پنج درجه استفاده شـد.  است. براي اعتبارسنجي مدل از پرسشنامهو هوشمندي محيطي قابل افراز  هاهوشمندي مرتبط با ساير دانشگاه

  .بدست آمد 7/0تاييد گرديد و آلفاي كرونباخ تمامي ابعاد نيز باالي  CVRشاخص  ي پرسشنامه با محاسبهرواي
  عالي  آموزشمراكز دانشگاه، اساتيد زايي، هوش استراتژيك، اشتغال :هاي اصليواژه

  

  مقدمه - 1

گذاري هدف يرو ياديز ريتأث يجهان يبحران اقتصادي گذشته طي دهه
 يموثر بر خروج يهايورافن رييارتقاء و تغشامل اهداف مالي، ها سازمان

 افتنيها به دنبال سازمانامروزه بنابراين . داشته است يو دسترس دماتخ
در محققين  رونيمنطبق كنند. از ا طيهستند تا خود را با مح ييراهكارها

 هايها و رفتارستميسها را به سمت استقرار سازمانتالش هستند كه 
تواند به يمهايي كه صهيخص نياز مهمتر يكيدهند. يمسوق  كياستراتژ

 كيكمك كند هوش استراتژ راتييتغ نيدر پاسخ به ا هاسازمان رانيمد
از طرف  كاريب النيفارغ التحص شيو افزاسو از يك تيجمعرشد  است.

 گاهيو جا تيباعث اهم تاليجيد ينيفرآكار يهاتيمز نيهمچنديگر، و 
هوش  .و مردم شده است موزش عاليآمراكز مسئوالن  نيب مسئله در نيا

ممتاز  اتيهايي است كه خصوصيياز توانا يستميمربوط به س كياستراتژ
ارزش يا به عبارت ديگر كند. يم فيها توصسازمانموفق را در  رانيمد

 راتيياز تغ يدر آگاه رانيدم يهاييتواناتوان در يمرا  كيهوش استراتژ
، كيهوش استراتژ ينقش اصل .]24[ سازمان دانست طيبالقوه در مح

است  ييهاها و فرصتچالش نده،يكنترل آ يسازمان برا تيبهبود موقع
 يهاستميس استفاده از ].7[ دهديم شيسازمان را افزا تيكه موفق
مورد  يدانش سازمان گاهيپا كيتشكيل و  يگاهآ جاديا نديآفر رد ياطالعات

 داريور پاآو نو يرقابت تيمنجر به مز كياستراتژ يريگميتصم استفاده در
 ،يهوش تجار ييافزاهم يجذب منابع اطالعات تيقابل قيطر از .خواهد شد
 ليرا تشك كيآن هوش استراتژ بيدانش كه ترك تيريو مد يهوش رقابت

 خود در يفكر يهاهيها قادر به ثبت همه اطالعات و سرماسازمان دهديم
 يازهايهستند تا به كمك آن ن واحد ياطالعات گاهياپاي ستميس كي

 يزيرو برنامه يريگميتصم يندهايآفر يرا برا تيريمد يو فكر ياطالعات
در  كيرسد كه هوش استراتژيمبه نظر  ].5[ ورده سازندآبر كياستراتژ

اشتغال  جاديو ا ياقتصاد شرفتيتواند باعث پيمآموزش مناسب  هيسا
  وضعيت كنونياز  يحيدرك صح توانديم كيگردد. چرا كه هوش استراتژ

 .دهد ارشد مديران به را ها¬سازمان رو¬پيش و 
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 يقـدرت الزم بـرا   دياست كه با يآموزش يهاسازمان نياز مهمتر دانشگاه
را  يطـ يو مح يكيتكنولـوژ  ،ياسـ يس ،يسـازمان  راتييـ واكنش در برابر تغ

هـا  دولت شرفتيپ يبرا يدائم يموضوعهمواره  يآموزش عالداشته باشد. 
 ليـ و به دل .]21[ ها بوده استملت تيموفق ةدربار يمحور يموضوع زيو ن
 يباال بودن تقاضا نيو همچن ينظام آموزش عال ةو گسترد عيوس راتييتغ

 نينـو  يهـا چـالش هـا و  تيمحدودآن و با در نظر گرفتن   يبرا ياجتماع
شـود. از   نيتـدو  نـه يزم نيدر ا يكياستراتژ ةاست برنام ي، ضروريآموزش
 يهـا سـازمان كه تا چنـد دهـه قبـل مخـتص      يقابتر طيشراديگر  يطرف

هـا  دانشـگاه و  افتـه ي يتسـر  يآمـوزش عـال  مراكز بود به  يو تجار يصنعت
بـه درك   ازيـ دانـش ن  ريـ گنفسماندن در صحنه رقابت  يباق يبرابايستي 

. داشـته باشـند  و مناسـب در برابـر آن را    عيالعمـل سـر  عكـس و  راتييتغ
هـوش   يهـا مولفـه  تحليـل  و ييشناسـا در صـدد  حاضر پژوهش  نيبنابرا

ي مراكز آمـوزش عـال  در  زااشتغالهاي مهارتبر نقش  ديبا تاك كياستراتژ
 كيهوش استراتژهاي مولفهدر مورد  قيتحق ينظر چارچوب برآمده است.

-نـده يآ ،يسـاز يـي افزاهم ،ياجتماع نشيب ،ينگرندهيآبعد:  زدهيشامل س

و  ينيشـب يقـدرت پ  ص،يقـدرت تشـخ   ،ينگـرش فلسـف   ،ييگراكل ،يساز
بـا   ينيكـارآفر و  ،يسـاز  كپارچهي ،يذهن ليتحل ،ياستنباط ابهام، سازگار
   باشد.يم يآموزش عالزايي در مراكز تاكيد بر نقش اشتغال

  پژوهش نظري مباني - 2
  )كيژاسترات هوش( تحقيق ادبيات 1- 2

 تعامل هوش كسب و كار، سيستم هوش استراتژيك، متشكل از تجمع و
كند به نحوي كه ايجاد ميرا افزايي هوش رقابتي و مديريت دانش هم

اطالعات و دانش با ايجاد ارزش افزوده در تصميمات استراتژيك سازمان 
، اطالعات كننديم انيب ]23[ گزيمارچند و ها. ]25[ شودبه كار گرفته مي

-ميتصم است و بدون اطالعات درست، كيو اساس هوش استراتژ هيپا
 يبرا بازار، داريپا يبه رهبر يابيدست يبرا ازيمورد ن حيصح يهاگيري
كه اين نويسندگان همچنين اين نظر خاص را دارند كه  دشوار است. افراد

 كيكسب و كار  طيباره محدر ازياطالعات مورد ن ديبا كيستراتژهوش ا
-ياستراتژو كرده  ينيبشيرا پ راتييسازمان را فراهم كرده تا بتواند تغ

سازمان و  ندهيآ رشد ان،يمشتر يارزش برا جاديا يمناسب برا هاي
 استقابل درك  نيبنابرا. دينما يزيرطرحرا  ديجد يدر بازارها يورآسود
 تواننديم كيموثر هوش استراتژ هاينديآفر يدارا هايسازمانكه 

 هايفرصتتا  رندگي كار بهو در زمان مناسب و   تيرياطالعات را مد
  . ]14[ و پاسخ دهند ينبيشيپ تيرا با موفق روپيش

  اشتغال در موثر عوامل و شغل انتخاب  2-2
كار كردن  و دهديم ليانسان را تشك ياز ابعاد سالمت روان يكيكار 
-كوششدر بشريت  .گرانيبا د يروابط اجتماع جاديا ياست برا يالهيوس

 تيو به غا ءخود را ارضا يازهاياز ن يكيدارد  يخود همواره سع يها
رنج  يدائم يكارياز ب يزيشود. همه ما به طور غر كيمطلوب خود نزد

در  ي. رفتار آدمميپنداريماز حد را كسل كننده  شيو فراغت ب ميبريم

است. عوامل  يدر مشاغل مختلف معلول عوامل متعدد يزندگ يكل طيحم
عوارض  گذاشته و ريافراد تاث يبر رفتار شغل يرماديو غ يمزبور اعم از ماد

- يژگيوشوند. هر شخص اگرچه يمرا موجب  يگوناگون يو روان يجسمان
آورد يمكار  طيرا با خود به مح التشيها و تمايآمادگو  يتيشخص يها
كار و  طيشرا ،نوع شغل ريتحت تاث گرياز هر عامل د شيب يرفتار و يول

. رديگيمكار قرار  طيدر مح افراد ريارتباط برقرار كردن با سا يچگونگ
است. به  ازمندين يذهن يياز رشد و توانا ينيمع زانياحراز هر شغل به م

 و اشتغال ضرورت تام دارد يانتخاب، آمادگ يبرا يذهن ييتوانا يطور كل
]22[.  

  زااشتغال هايمهارت و اشتغال هايقابليت 2-3
اي از دانش، مهارت و توانايي در يك شغل در حالت كلي قابليت مجموعه

انجام وظيفه خويش به موفقيت دهد در خاص است كه به فرد اجازه مي
ها، ي دانش، تواناييبرسد. در همين راستا قابليت اشتغال به مجوعه

-هاي شخصي و خصوصيات رفتاري اتالق ميها، ويژگيها، نگرشمهارت

 .]2[ شود كه به اثربخشي فرد در محيط شغلي و سازماني منجر گردد
روابط با  ها،نگرش نش،يب دانش، شاملزا هاي اشتغالاصوال مهارت

 يهاتيفعالدر  حضور گر،يبه شغل د يموفق از شغل انتقال گران،يد
 كيخاص و درون  فهيوظ كيانجام  يدر حل مساله برا يو نوآور يگروه

 يموزش عالآدر  گذاريهيسرماانجمن  .]12[ باشد يم يفرهنگ سازمان
-مهارت ضوعكه درباره مو يوسع قاتيتحقطي  2003سال در  اسكاتلند

اشتغال را با  تياز قابلهايي جنبه ن داشتند؛آ هايجنبهزا و اشتغال يها
 بهاشتغال در سه دسته  تيدهنده قابل ليتشك يعنوان مجموعه اجزا

  :]17[ است كرده يبنددسته ريشرح ز
 حوزه يك در تخصصي دانش شامل ،آكادميك هايمهارت .1

 و تجزيه منطقي، تفكر دانش، كارگيري به توانايي مشخص،
 گفتاري، و نوشتاري ارتباطات مسئله، حل نقادانه، تحليل
 هايمهارت و رايانه سواد عددي، هايداده از استفاده توانايي

  .تحقيقي
 نفس، به اعتماد داشتنمتشكل از  ،فردي توسعه هايمهارت .2

 استقالل توانايي وظيفه، يك كمال و تمام دادن انجام توانايي
 خود، هايضعف و هاقوت شناخت توانايي اتكايي، خود يا عمل

 موضوعات دانش با آشنايي استقالل، داشتن خالقيت، داشتن
 داشتن و پذيري اعتماد پيوسته، يادگيري به اشتياق دنيا، روز

  .ديگران و خود درباره صداقت
 توانايي كارآفريني، تشكيل شده از كار و كسب هايمهارت .3

 فردي، ميان هايمهارت زمان، مديريت وظايف، بندي اولويت
 رهبري، هايمهارت تيمي، كار هايمهارت ارائه، هايمهارت
 خطر پذيرش و استقالل نوآوري، پذيري،انعطاف تجاري آگاهي
 برنامه طريق از هامهارت از مجموعه اين انتقال به توجه. است
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در  اشتغال قابليت گيري شكل براي ضروري عناصري درسي
  .]4[ است موزش عالي استآمراكز 

  زايياشتغال در عالي موزشآ مراكز نقش 4- 2
 در كـه  اسـت  قـراردادي  هايتوافق مصاديق از صنعت و دانشگاه همكاري

-مـي  صـورت  تجـاري  هايشركت و پژوهشي-علمي هايفعاليتخصوص 

 و دانشـگاه  علمـي  توان به دستيابي هدف با معموالً هاهمكاري اين .گيرد
 ارتبـاط،  ايـن  در. پـذيرد مـي  آنها صـورت  از استفاده و صنعت هايتجربه

 به را خود علمي هايفعاليتاز  برخي تا كنندمي تالش صنعت و دانشگاه

  .دهند انجام هماهنگ و مشترك طور
 كـارآفريني  پيشرفته محصول فناوري كه معتقدند نظران صاحب از بعضي

 هـاي ريفنـاو  تـرين پيشـرفته  از كوشدمي كارآفرين مدير هراصوال است. 

 ابـداع  بـه  خود نيز او فعاليت حاصل اما .جويد بهره خود كار در شده خلق
 اسـالمي  ايرانـي  الگـوي  در كارآفرين دانشگاهشود. مي اوري جديدتريفن

 مراكز ايند. شون مي خلق آن در جديد مشاغل است كه مكاني كارآفريني

 و مـالي  ،آموزشـي  هايحمايت شامل كهكندمي حمايت كارآفرين افراد از
  .]3[ است بازاريابي
-چالش با اكنون هم آن به مربوط تحقيقات و زايي اشتغال هايآموزش

 زمينة در موجود هايچالش از يكيكه  است مواجه شده متعددي هاي

 گسترش موانع از كه باشدمي مقولة كارآفريني بودن ناشناخته كارآفريني،

 دروس اكثر امروزهاز طرف ديگر، . ]11[ است كشور در كارآفريني فرهنگ

 و شوندمي ارائه نظري طور به انساني علوم هايرشتهويژه  به هادانشگاه
 اكثر رو، اين از ت.اس نگرفته صورت كردن آنها كاربردي براي جدي تالش

 .خواني ندارند هم و هماهنگي كار بازار نيازهاي با هادانشگاه هايخروجي
 لزوماً كه است جديد هايتخصصبعضي  نيازمند كار بازار رو، اين از

  .]10د [گيرننمي تحصيل فرا دوران در را آنها هادانشگاه آموختگاندانش

  پژوهش پيشينه - 3

ررسي نقش ب"در پژوهشي با عنوان  ]16[منادي سفيدان و همكاران 
كنند عنوان مي "21قرن  هوش استراتژيك در بسترسازي كارآفريني در

است و امروزه نقش  نينو يهايو فناور يعصرتكنولوژ 21قرن كه 
 دهيتوان ناديرا نم نانيكارآفر يهايتوانمند يارتقا در ديجد يهايفناور
كسب  كي يبقا ياساس يهاشرط شيپ از يكيامر  نيواقع هم در .گرفت
  .ديآ يبه شمار م يعصركنون در ياقتصاد اتيعرصه رقابت و ح در و كار

به منظور بررسي رابطه بين ي كه پژوهشدر  ]8[و شافعيان  حاجي پور
شهر  هاين در شهرداريهوش استراتژيك مديران و عملكرد شغلي آنا

دهد كه بين هوش ميهاي پژوهش نشان يافته تكرمانشاه صورت گرف
استراتژيك مديران و عملكرد شغلي آنان رابطه مثبت و معناداري وجود 

ك كه شامل: آينده نگري، هاي هوش استراتژيمؤلفهو همچنين بين  .دارد
تفكر سيستمي، تدوين چشم انداز، انگيزش و مشاركت است با عملكرد 

  .شغلي مديران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

طراحي مدل، هوشمندي استراتژيك طي پژوهشي با عنوان  ]9[ حسيني
مدل طراحي شده بيان داشت:  سازماني، هوشمندي برون و درون سازماني

همچنين، با  .باشد و روابط جزيي دروني آن نيز تاييد شده استمعتبر مي
توان بيان نمود كه هوشمندي هاي پژوهش ميپذيرش تمامي فرضيه

گيري مي استراتژيك از طريق هوشمندي درون و برون سازماني اندازه
ابع به عالوه، هوشمندي درون سازماني از طريق هوشمندي من شود.

، هوشمندي مالي، هوشمندي منابع فيزيكي سازماني (هوشمندي منابع
يندهاي سازماني آهوشمندي اطالعاتي و هوشمندي فر ،منابع انساني)

   گيري است.قابل اندازه
فارغ  ينيكارآفر يمهارت ها"در پژوهشي با عنوان  ]27[ سولمان
روش  يهانهيو گز يبه چارچوب مفهوم نشيب ي:عال التيتحص النيالتحص
رو به رشد  ياندهيآفز اتيادب ر،ياخ يهادهه دركند ميبيان  "يشناس

آماده  يبرا يبر موسسات آموزش عال يدياست كه نشان دهنده فشار شد
 يبر روبا تمركز  نيراكار است. بناب يايدن يبرا النيكردن فارغ التحص

 يمحققان به صورت تجرب يروش شناخت يهانهيگزو  يمفهوم يهابحث
اين . شوندميدرگير اشتغال به كار  يهامهارتمرتبط با  يهافرض شيبا پ

 يهاروش نيب زيكه متما پرداخته استهايي روش يبندطبقه پژوهش به
 يآورجمع ينظارت و كنترل نشده برا نيهمچنو  ميمستقريو غ ميمستق
كه  قيتحق ياساس هيفرضبا توجه به ها است. مهارتها در مورد داده

-مهارتدر مورد  ياطالعات ديبا گذاراناستيو س يموسسات آموزش عال

دهد يمقاله نشان م نيدر ا ي، مطالعات مورد بررسدهنداشتغال ارائه  يها
از  ياست. توافق تنها در برخ رممكنيها تالش غمهارت نيا ييكه شناسا

تر از آن، استدالل شود. مهميم افتي يو ارتباط يفن ،يشناخت يهامهارت
است  يو اجتماع ياقتصاد يندهايعرضه در كنار فرآ كرديشود كه رويم

  بگذارد.  ريتاث زايياشتغال يهاتيقابلكه ممكن است بر 
هاي تحصيلي و مهارت "در پژوهش خود با عنوان  ]28[ سوبرامانيان

، اقتصاد يهاينگران نيتراز مهم يكيبيان مي كند  " كارآموزي عالي
مشاغل  يهايي كه براكشف حوزه يتالش برا. اشتغال كامل است

   .مهم است اريبس ياز مؤسسات آموزش انيدانشجو
طي پژوهشي با عنوان هوش استراتژيك در محيط امروز  ]19[كورپتون 

ها و از جمله مراكز آموزش سازمانمورد بررسي قرار داده و اينكه تمامي 
تغييرات عالي امروز نيازمند هوش استراتژيك هستند براي رويارويي با 

كه در واقع هوش استراتژيك  روزانه و براي دستيابي به بهترين تصميم
  كند.اي بر روي ارزش سازماني اعمال ميتاثير عمده

  پژوهش مفهومي مدلتبيين  - 4

هدف سيستم هوش استراتژيك افزايش چرخه هوش در هنگام استفاده، 
است كه اگر يند مديريت استراتژيك آريزي استراتژيك در فربرنامهطي فاز 

. ]25[ تواند به نوآوري و مزيت منجر گرددبه طور جمعي انجام گيرد مي
گيري اين سيستم با ارائه اطالعات و دانش با ارزش افزوده در تصميم

هايي براي هاي آينده و فرصتاستراتژيك شرايطي را براي مقابله با چالش



  يمراكز آموزش عالدر  زااشتغالهاي مهارتبر نقش  ديبا تاك كيهوش استراتژ يهامولفه تحليل و ييشناساآيناز زيادلو و همكاران / 

38 

  ارائه شده است.فهومي پژوهش مدل م 1در شكل  كند.مي افزايش موفقيت سازمان فراهم

  
  مفهومي پژوهش مدل:  )1( شكل

مورد آزمون به صورت زير  سواالت 1شده در شكل با توجه به مدل ارائه 
  د:يتدوين گرد

هاي مهارتمدل مناسب براي هوش استراتژيك با تاكيد بر  :اصلي سوال
  كدام است؟كشور زا در مراكز آموزش عالي اشتغال
  فرعي: سواالت

زا در هاي اشتغالمهارتابعاد هوش استراتژيك با تاكيد بر  .1
 مراكز آموزش عالي كدامند؟

 تاثير عوامل شناسايي شده بر هوش استراتژيك چگونه است؟ .2
زا هاي اشتغالمهارتطرح مدل هوش استراتژيك با تاكيد بر  .3

 در مراكز آموزش عالي كدام است؟
 درجه تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟ .4

  پژوهش شناسي روش - 5

كه در واقع شامل پژوهش  ،آميخته استفاده شد از روشحاضر در پژوهش 
هـاي موجـود در   ويژگـي و در آن محقـق عناصـر و    باشدكمي و كيفي مي

تر با هم گستردهرويكردهاي كمي و كيفي را با هدف اثبات و فهم عميق و 
تركيب كرده است. راهبرد اين پژوهش, مطالعة موردي و پيمايشي اسـت.  

از  سـنجي از روش نظر، به اهداف پژوهشدستيابي براي اين منظور و براي 
آوري اطالعـات مـورد نيـاز بـراي     خبرگان استفاده شده است. جهت جمع

فاده اي اسـت تدوين پيشينة تحقيق و مباني نظري آن نيز از روش كتابخانه
 گرديده است. 

  : مرحله طراحي مدل و آزمون مدل.در دو مرحله انجام شدحاضر پژوهش 
ها، از دو براي تجزيه و تحليل دادهدر بخش كمي (بخش نخست پژوهش) 

در بخش  .روش آماري شامل: آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد
يفي به ي آمار توصهاآمار توصيفي، محقق ابتدا با استفاده از ابزار شاخص

و با كمك نمودارها و جداول آماري مرتبط و  توصيف جامعه آماري
و در بخش آمار  .ها پرداخته استهاي وضعي به توصيف دادهشاخص

استنباطي، پس از تعيين توزيع متغيرها در سطح جامعه و پس از توصيف 

غيرهاي ها، محقق با الگوهاي آمار استنباطي و با توجه به توزيع متداده
 استفاده از نرم افزار سازي معادالت ساختاري باتحقيق در جامعه، از مدل

LISREL  .براي آزمون فرضيات استفاده نموده است  
ها از روش دادهبراي تحليل (بخش دوم) در بخش كيفي پژوهش 

هاي شاخصدر اين روش با تعيين  .استفاده شد يكدگذاري سه مرحله
هاي انجام پذيرفته نسبت به استخراج و تدوين مصاحبهاستخراجي از متن 

 .كدهاي باز و سپس كدهاي محوري و در نهايت كدهاي انتخابي اقدام شد
ها، پس از انجام هر مصاحبه بر دادهجهت افزايش مقبوليت همچنين 

- جمعهاي دادهتراوس و كوربين اقدام به تحليل مداوم ساساس شيوه ا

به اشباع نظري ادامه يافت. جهت شد، كه اين كار تا رسيدن آوري 
آوري شده، از روش بازنگري جمعهاي دادهپذيري انتقالتاييدپذيري و 

ها و گروه كانوني و ساير خبرگان، مصاحبهكنندگان در مشاركتتوسط 
در همين راستا، در  و .اخذ بازخورد و نظرات اصالحي آنان استفاده شد

ن، مقدار شاخص روايي پژوهش، با دريافت نظرات خبرگاكمي بخش 
ابزار تعيين  هايگويه 2و نسبت روايي محتوايي 1هاي ابزارگويهمحتوايي 

  گرديد. 
محقق بر شد. در مرحله طراحي مدل، ابتدا به فراتحليل متون پرداخته 

را  تحقيقهاي پيشين و ادغام منطقي، معيارهاي پژوهش اساس يافته
. سپس براي سنجش اعتبار مدل، پرسشنامه خبرگي طراحي نمودانتخاب 
آموزش عالي مراكز كه در اختيار اساتيد، خبرگان و مديران ارشد  گرديد
  . گرفتقرار 

هاي جامعه آماري پژوهش در بخش كيفي پژوهش براي انجام مصاحبه
-دانشگاهيافته مرتبط با نظريه برخاسته از داده شامل اساتيد  نيمه ساختار

براي انتخاب  بخش كيفيدر  .بود دولتي و آزاد)( استان گلستان هاي
 گلوله برفي استفاده شده كه روشي مدلهاي هدفمند نمونه از روش

كه خبرگان اين  يند كار از افراديآاست. در اين روش، فر غيرتصادفي

                                                            
1 Content Validity Index 
2 Content Validity Ratio 

 هوش استراتژيك
زايي در مراكز اشتغال

 آموزش عالي

 مهارت ارتباطي

 مهارت كارتيمي

 مهارت فناوري اطالعات

 مهارت مديريت

 مهارت حل مساله

 مهارت برنامه ريزي

 مهارت يادگيري
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 هايحوزه بوده و معيارهاي الزم را برخوردار بودند، شروع و ضمن پرسش
نظر در اين زمينه معرفي ها خواسته شد تا ساير افراد صاحبتحقيق، از آن

بنابراين به جز چند نفر نخست كه مستقيماً توسط محقق بر اساس  .شوند
معيارهاي  معيارهاي مورد نظر انتخاب شدند، ساير خبرگان عالوه بر

  .اندخبرگي توسط ساير خبرگان نيز انتخاب شده
دادهاي كمي پژوهش با استفاده جامعه آماري پژوهش جهت جمع آوري 

مي از پرسشنامه محقق ساخت شامل مدرسين و اعضاي هيئت عل
. در بخش كمي براي انتخاب نمونه از فرمول هاي شهر گرگان بوددانشگاه

نفر   4104كوكران استفاده شده است. از آنجا كه حجم جامعه آماري 
 يت. برانفر انتخاب شده اس 274به حجم  يانمونه نيبنابرااست 
 تيكفا ياستفاده شد. از طرف ياطبقهو  يروش تصادف يريگنمونه
  نظري  محقق شده است.  ريگيبا روش نمونه ريگينمونه

  ي تحقيقهايافته - 6

هاي شناسايي اساس الگوي اوليه مستخرج از ادبيات پژوهش و مقوله بر
 هاي تخصصي با خبرگان، الگوي تركيبيشده از تحليل كيفي مصاحبه

طراحي شده است. در الگوي اوليه ناشي از ادبيات پژوهش هفت مهارت 
» زامهارت اشتغال«ها نيز تكرار شدند و شناسايي شده بود كه در مصاحبه

نيز به آنها اضافه شد. همچنين ابعاد مختلف هوش استراتژيك از تحليل 
اين اساس هوش استراتژيك شامل  ها نيز استخراج گرديد. برمصاحبه

ها و مديريت مندي محيطي، هوشمندي مرتبط با ساير دانشگاههوش
استراتژيك است. الگوي تركيبي هوش استراتژيك با تاكيد بر مهارت هاي 

  ارائه شده است. 2شكلزا در مراكز آموزش عالي در اشتغال

  
  زا در مراكز آموزش عاليالگوي هوش استراتژيك با تاكيد بر مهارت هاي اشتغال :)2(شكل

هاي سازماني متغير مستقل مهارت، 2اساس الگوي مندرج در شكل  بر
زايي زا هستند. هوش استراتژيك يك متغير ميانجي است و اشتغالبروزن

داد مدل است. براي متغير وابسته و بروندر مراكز آموزش عالي نيز 
افزار يابي معادالت ساختاري و نرماعتبارسنجي مدل از روش مدل

LISREL  بر اساس استفاده شده است. مدل ساختاري هوش استراتژيك
زا در مراكز هاي اشتغالمهارتبا تاكيد بر  tماره آتخمين استاندارد و 

  به نمايش درآمده است. 4و  3شكلدر به ترتيب آموزش عالي 

 مهارت ارتباطي

 مهارت كار تيمي

 اطالعاتمهارت فناوري 

 مهارت مديريت

 مهارت حل مساله

 مهارت برنامه ريزي

 مهارت يادگيري

در   ييزااشتغال
مراكز آموزش  

 يعال

هوش  
 كياستراتژ

هاي  مهارت
 سازماني

 مديريت استراتژيك هاهوشمندي مرتبط با ساير دانشگاه هوشمندي محيطي

 زاهاي اشتغالمهارت
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  مدل ساختاري پژوهش (تخمين استاندارد) :)3(شكل

  
  )tمدل ساختاري پژوهش (آماره : )4(شكل

ارائه شده  1در جدول خالصه نتايج اعتبارسنجي الگوي نهايي پژوهش 
و زايي هاي سازماني بر اشتغالبارعاملي استاندارد تاثير متغير مهارتاست. 

محاسبه  48/0و  71/0 به ترتيب در مراكز آموزش عاليهوش استراتژيك 
بدست آمده است  40/60و  23/13 به ترتيب مقدار آماره آزمون نيزشد و 

عاملي استاندارد  بارو همچنين دهد اين رابطه معنادار است. كه نشان مي

 35/0زايي در مراكز آموزش عالي تاثير متغير هوش استراتژيك بر اشتغال
بدست آمده است كه نشان  53/5مقدار آماره آزمون  نيز  ومحاسبه 

-اشتغالهاي سازماني بر مهارتست. بنابراين دهد اين رابطه معنادار امي

در مراكز آموزش عالي تاثير مثبت و و بالعكس ، هوش استراتژيكزايي و 
  معناداري دارد.

  خالصه نتايج اعتبارسنجي الگوي نهايي پژوهش :)1(جدول

  نتيجه tآماره   بارعاملي متغير وابسته متغير مستقل فرضيه
  مثبت و معنادار  23/13  71/0 هوش استراتژيك هاي سازمانيمهارت 1فرضيه
  مثبت و معنادار  40/6  48/0 زايي در مراكز آموزش عالياشتغال هاي سازمانيمهارت 2فرضيه
  مثبت و معنادار  53/5  35/0 زايي در مراكز آموزش عالياشتغال هوش استراتژيك 3فرضيه
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 نيرابطه ب يبرقرارهاي حاصل از بخش كيفي پژوهش و با براساس يافته
 كه يانتخاب يهاعنوان، باز يشده در مرحله كدگذار ديتول يهاطبقه

هاي اصلي به تحت عنوان مقولهاند توسط خود پژوهشگر انتخاب شده
ها به اين موارد به صورت پژوهشگردد كه در ساير شرح ذيل ارائه مي

، كياستراتژ تيريمد، كيهوش استراتژ تجمعي پرداخته نشده است:
ها، دانشگاه ريمرتبط با سا يهوشمند، يطيكالن مح يهوشمند
در مراكز  ييزااشتغال و زااشتغال يها مهارتمرتبط با منابع،  يهوشمند

 :كيوش استراتژه هاي فرعي مقوله اصليمقولهن يو همچن ي.آموزش عال
هوش  ،يدانش و فناور تيريمد ،ياتيهوش عمل ،يرقابت تيكسب مز

  .شودرا شامل مي ي/ اجتماعيو هوش فرهنگ ي/ سازمانيجمع
 تيريمد هاي فرعي مقوله اصليمقولهوهش حاضر ژهاي پبر اساس يافته

و  منابع شناساييارزش افزوده دانش و اطالعات،  جاديا :كياستراتژ
اصالح و  ،يبازنگر ن،يتدو ،يساالرستهيبر شا ديتاك ،نشدا يهاهپايگا
 يازهاين يي، شناساءهوش و اطالعات مربوط به رقبا ها،ياستراتژ يابيارز

دانشگاه، وجود  كيهوش استراتژ كيستماتيس يهايزيمم ك،ياستراتژ
مديريت منابع انساني،  يها يو استراتژ باطاتارت ليتسه رساختيز

و اهداف مرتبط با آنها، رقابت،  ءاجرا گاه،ي، جاءرقبا كياستراتژ يهاتيقابل
افراد، نظارت بر روند هوش  يرفتار يو الگو حاتيترج ،ينوآور ،يفناور

 ،يارنگهد د،يجاا بر تژيكاسترا شهو يارتأثيرگذآن،  يابيو ارز كياستراتژ
 ،ياقتصاد يهادر عرصه ندهيافز راتييو تغ نشدا يگيرربهكاو  دلتبا

نيز به  ]6[ آقاداوودي و پورباقراندر مطالعه  .كيو تكنولوژ ياسيس ،يصنعت
به  ]18[و همكاران  چلنجراشاره گرديده است.  دانش تيريمدمقوله 

و تفكر  يسازمان هوش نيب دهدنتايجي دست يافتند كه نشان مي
دار وجود يرابطه مثبت معن ياجتماع نيدر سازمان تام رانيمد كياستراتژ

 يهوش سازمان يهاداد مولفه نشان ونيآزمون رگرس جينتا نيدارد. همچن
 كيتفكر استراتژ ينيبشيمشترك، قادر به پ انسيدرصد وار 79/4با 
و از اين نظر با نتايج پژوهش  باشنديم ياجتماع نيامدر سازمان ت رانيمد

  خواني دارند.حاضر هم
 :عبارتند از يطيكالن مح يهوشمند هاي فرعي مقوله اصليمقوله

/ يو اقتصاد ي/ فرهنگياجتماع ،يكيتكنولوژ ،يطيمح ستيز يهاهوشمند
بدون شك آمده است كه  ]12[ و همكاران يصفر در مطالعه .ياسيس

خاص  طيبا توجه به شرا ،يمراكز آموزش عال ژهيبه و يامروز يهاسازمان
و  يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيكشور متأثر از تحوالت س

 طيمح ،يخارج رگذاريعوامل تأث نيهستند و همواره با ا يكيتكنولوژ
 يدانشگاه ك،ياستراتژ يزيربرنامهكند. در يم رييآن ها هم تغ يدرون

و به سهم خود  رديپذمي رونياز ب يراتياست كه تاث ايپو ستميس داراي
است  دهيچيپ يدانشگاه سازمان گر،يد يگذارد. از سومي رونيبر ب يراتيتاث

. بنابراين در گذارديم ريدانشگاه تأث نگدارد كه بر فره ييهايژگيو و
ي با / فرهنگياجتماع يهوشمند ،يكيتكنولوژ يهوشمندهاي شاخص

  خواني دارد.نتايج پژوهش حاضر هم
متشكل ها دانشگاه ريمرتبط با سا يهوشمند هاي فرعي مقوله اصليمقوله

 ييو كاركنان و شناسا رانيمد يهوشمند، ءمرتبط با رقبا يهوشمنداز 
هايي نظير به مقوله ]9[در مطالعه حسيني  .ءنقاط ضعف و قوت رقبا

اشاره شده است كه از اين نظر با  ءهوشمندي مشتريان و هوشمندي رقبا
  راستا است.نتايج پژوهش حاضر هم

منابع انواع  شامل مرتبط با منابع يهوشمند هاي فرعي مقوله اصليمقوله
در مراكز  يو رشد سودآور يسازمان يندهايفرآ ،ياطالعات ،يمال ،يانسان

انواع هايي نظير به مقوله ]9[همچنين در مطالعه حسيني  .يآموزش عال
، ي، منابع، اطالعاتي، درون و برون سازمانكياستراتژ يهاهوشمند

، ي، اقتصاديكي، تكنولوژيطي، بازار، كالن محيسازمان يندهايآفر
ي اشاره شده است و طيمح ستيو ز ي،  قانونياسي، سيفرهنگ، ياجتماع

  راستا است.با نتايج پژوهش حاضر هم
 يهامهارت عبارتند از زااشتغال يهامهارت هاي فرعي مقوله اصليمقوله
و انعطاف  يرهبر ،يميكار ت ،يفرد انيم ،ينيكارآفر ،يآموزش ك،يآكادم

 يهامهارتهايي نظير به مقوله ]27[ سولمان در مطالعه .يو نوآور يريپذ
و اشاره گرديد.  كار يهاتيقابلو   يفن ،يشناخت يهامهارت، اشتغال

 و ياستخدام يهامهارتتوسعه به ] 20[گيسلر در مطالعه همچنين 
خواني اشاره شده است و با نتايج پژوهش حاضر هم اشتغال يهامهارت

  دارد.كامل را 
ي عبارتند در مراكز آموزش عال ييزااشتغال هاي فرعي مقوله اصليمقوله

و تعلق  تيبهبود سطح رضا ،يو ارتباط ياطالعات يهارساختيتوسعه ز از:
كنندگان، توسعه توسعه مشاركت ،يطيمح ليو تحل يگذاركاركنان، هدف

و  يارفزاسخت نمنداتو ييرساختهاز ديجادانش و مهارت كاركنان، ا
پردازي هيدر نظر .يتيريمد ياطالعات يهاستميس يريكارگو به يارفزامنر
برخوردار است. ارتباط ساير  ادييز تيها از اهمداده قيتلف ادي،يبن

تواند تحقق داشته باشد كه عنوان مي 6ها با طبقه محوري در طبقه
 طيراهبردها و اقدامات، شرا ،يمحور دهيپد ،يعل طيشرا :عبارتند از

  .امدهايپگر و ي، شرايط مداخلهانهيزم
به دست آمده به  يهاشاخص هيو كارشناسان امر، از كل ديبا نظر اسات

شاخص،  44ها، تعداد مصاحبه يمحتواي فيك ليعدد از تحل 420تعداد 
زا در اشتغال يهابر مهارت ديبا تاك كيارائه مدل هوش استراتژ جهت

   كارگرفته شده است.به يمراكز آموزش عال
 يهابر مهارت ديبا تاك كيهوش استراتژي پارادايم مدل 5در شكل 

  ي ارائه شده است:زا در مراكز آموزش عالاشتغال
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 4، تعداد كياستراتژهوش هاي ادامه و پس از اعتبارسنجي شاخص در
، نظارت بر روند هوش ءهوش و اطالعات مربوط به رقباشامل شاخص 
 ،ياقتصاد يهادر عرصه ندهيافز راتييآن، تغ يابيو ارز كياستراتژ
حذف شده و  كنندگانو توسعه مشاركت كيو تكنولوژ ياسيس ،يصنعت
  استفاده شد. پژوهشپرسشنامه  هيته يبرا ييشاخص نها 40 تعداد

  نتيجه گيري - 7

هاي شناسايي اساس الگوي اوليه مستخرج از ادبيات پژوهش و مقوله بر
هاي تخصصي با خبرگان، الگوي تركيبي شده از تحليل كيفي مصاحبه

مهارت  7طراحي شده است. در الگوي اوليه ناشي از ادبيات پژوهش 
» زامهارت اشتغال«ها نيز تكرار شدند و شناسايي شده بود كه در مصاحبه

نيز به آنها اضافه شد. همچنين ابعاد مختلف هوش استراتژيك از تحليل 
اين اساس هوش استراتژيك شامل  ها نيز استخراج گرديد. برمصاحبه

ها و مديريت هوشمندي محيطي، هوشمندي مرتبط با ساير دانشگاه
هوش متغير  ]1[ و همكاران ياكاتاستراتژيك است. در نتايج مطالعه 

اشتغال نيز متغير  ]15[و همكاران  يكرباسو در نتايج مطالعه  استراتژيك
 خواني دارد.حاصل شد كه با نتايج مطالعه حاضر هم كار متخصص يروين

 ييزااشتغالهر دو بر  كيهوش استراتژي و سازمان يهامهارتدر نهايت 
  .ي تاثيرگذار هستنددر مراكز آموزش عال

عاملي استاندارد  حله پيشين، باربا اعتبارسنجي الگوي ارائه شده در مر
ي در مراكز آموزش عال ييزااشتغالهاي سازماني بر تاثير متغير مهارت

بدست آمده  23/13محاسبه شده است. مقدار آماره آزمون  نيز  71/0
هاي دهد اين رابطه معنادار است. بنابراين مهارتاست كه نشان مي

ر مطالعه د .عناداري داردسازماني بر هوش استراتژيك تاثير مثبت و م
هاي عاملي استاندارد تاثير متغير مهارت نيز بار ]4[آقاپور و همكاران 

محاسبه شده است كه با نتايج پژوهش  69/0 ييزااشتغالسازماني بر 
  خواني دارد.حاضر هم

هاي سازماني بر هوش استراتژيك عاملي استاندارد تاثير متغير مهارت بار
بدست آمده است  40/6است. مقدار آماره آزمون نيز محاسبه شده  48/0

هاي سازماني بر دهد اين رابطه معنادار است. بنابراين مهارتكه نشان مي
 ]19[در مطالعه كورپتون  .هوش استراتژيك تاثير مثبت و معناداري دارد
هاي سازماني بر هوش نيز بارعاملي استاندارد تاثير متغير مهارت

خواني اسبه شده است كه با نتايج پژوهش حاضر هممح 54/0استراتژيك 
  دارد.
در مراكز  ييزااشتغالعاملي استاندارد تاثير متغير هوش استراتژيك بر  بار

 53/5نيز  محاسبه شده است. مقدار آماره آزمون 35/0ي آموزش عال
دهد اين رابطه معنادار است. بنابراين بدست آمده است كه نشان مي

ي تاثير مثبت و در مراكز آموزش عال ييزااشتغالني بر هاي سازمامهارت
نيز  بارعاملي استاندارد  ]26[در مطالعه صباح و همكاران  .معناداري دارد

محاسبه شده است كه  41/0يي زااشتغالتاثير متغير هوش استراتژيك بر 
  خواني دارد.با نتايج پژوهش حاضر هم

بر  ديبا تاك كيوش استراتژارائه مدل هدر راستاي هدف اصلي پژوهشي 
ي و ايجاد بستري مناسب جهت زا در مراكز آموزش عالاشتغال يمهارت ها

خصوص استقرار هوش استراتژيك پيشنهاد  دستيابي به اهداف مدنظر، در
كسب هايي عملياتي در مراكز آموزش عالي جهت شود، با تدوين برنامهمي
ي در اين اتيعمل اي يكيهوش تاكت كارگيريي اقدام نمايند. بهرقابت تيمز

پذير گزيني افراد متخصص و با مهارت امكانمراكز با استخدام و شايسته
ي در سازمان دانش و فناور تيريمد سازيخواهد شد. همچنين با پياد

هوش و  ي/ سازمانيهوش جمع توان در راه دستيابي بهربط ميذي
  ي كمك شاياني نمود./ اجتماعيفرهنگ

  ماخذ  و منابع
 ،ميدح شهركي ،حمدم پورآذريان ،صطفي.محمددهمرده م ، ، حميداكاتي ]1[

 در اجتماعي پذيريمسوليت بر استراتژيك هوش هايمولفه تاثير .)1396(
 و مديريت ،حسابداري همايش اولين سيستان، منطقه كشاورزي بانك
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه مالير، ملي، اقتصاد پويايي رويكرد با اقتصاد
  مالير.

 فارغ اشتغال هايقابليت و عالي آموزش.)1395( .عقوبي ،انتظاري ]2[
  ).3(8 ايران، عالي آموزش پژوهشي علمي فصلنامه.التحصيالن

 دومين ،اسالمي ايراني كارآفريني الگوهاي.)1391(. سعودم، انوري ]3[

 .تهران دانشجويي، كارآفريني كنفرانس

 نقش .)1393( .ميرا ،بيگي علم ،ميدح ،محمدي موحد ،هالش ،آقاپور ]4[
 فصلنامه .دانشجويان اشتغال قابليت گيريشكل در كليدي هايمهارت
  .56- 41: 71عالي، آموزش در ريزيبرنامه و پژوهش

 مؤثر عامل استراتژيك هوش .)1392( .لنازا ،رحمتيان ،سعودم ،پوركياني ]5[
 راهكارها، و هاچالش ،مديريت المللي بين كنفرانس سازماني، موفقيت بر

 شيراز.

 هوش هايمؤلفه تأثير بررسي ).1393( .سولر ،دآقاداو ،جتبيم ،پورباقراني ]6[
 مباركه فوالد شركت مديران گيري تصميم عملكرد بر استراتژيك

 مديران موسسه صنايع، مهندسي و مديريت المللي بين كنفرانس ،اصفهان
  ويرا. پايتخت پرداز ايده

 استراتژيك هوش .)1394( .ردوسف ،لنكراني حاتمي، عفرج حمدم ،تارخ ]7[
 ليبويتس ازجي تاليف )دانش مديريت و رقابتي هوش تجاري، شوه(

  .طوسي الدين نصير خواجه دانشگاه انتشارات ترجمه
 هوش بين رابطه سيربر .)1394( فريد. شافعيان، ،براهيما ،پور حاجي ]8[

 و مديريت ملي همايش اولين ،آنان شغلي عملكرد و مديران استراتژيك
 همدان. ايران، حسابداري

 عناصر و بازاريابي اطالعات هايسيستم بررسي .)1391(. ضار ،حسيني ]9[
 كارشناسي نامه ،پايان زنجان هاي بانك مديران گيري تصميم فرآيند در آن

  زنجان اسالمي آزاد دانشگاه ارشد،
 عالي، آموزشي المعارف دايره كارآفريني .) 1398(. حمدا ،عبدي حيدري ]10[

  .دوم جلد
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 كارآفريني نوآوري، .) 1387(. ليعمحمد  ،حسيني شاه ،ضاريد س صالحي، ]11[

 تحقيقات پژوهشكده تهران، ،كشور در آن روي پيش هايچالش و

  .20 شمارة استراتژيك،
. هرانم ،الهي، فرجحمد رضام ،، سرمديسماعيلا ،، صفريناث ،صفري ]12[

(مطالعه موردي:  هادانشگاه استراتژيك ريزيبرنامه هايمدل .)1396(
): 5(10، پزشكي علوم در آموزش راهبردهاي مجله. )ايران عالي آموزش

406 -397.  
 ارتباط بررسي .)1394(. فاص ،زاده حسين، ميراح ،زادهحسين ،نورم ،عباسي ]13[

 تامين سازمان در مديران استراتژيك تفكر و سازماني هوش ميان
 ،كارآفريني مديريت علوم نوين هاي يافته پژوهشي علمي همايش ،اجتماعي

 ايران آموزش و

 بين رابطه بررسي. )1395(. يرجا ،سلطاني ،اصرن ،خاني ،هراز ،فروغي ]14[
 خودگردان هايتيم بخشي اثر با عملياتي مديران استراتژيك هوش
  .178- 163 نامه، ويژه تحول و توسعه مطالعات مجله .مباركه فوالد شركت

. امدح ،زادگانعظيم ،حمدم ،ولدخاني، هردادم ،، شرافتليع ،كرباسي ]15[
  .33 ،شماره صنايع فصلنامه ،آفريني كار ادبيات بر مروري .) 1398(

 ،، ذاكرييرداودم ،فاطمه، بنيوادج ،، مقتدركارگرانليرضاع ،سفيدان ،منادي  ]16[
آفريني يك در بسترسازي كارژبررسي نقش هوش استرات. )1393(. ريمم

هاي نوين ايران با هدف دستيابي فناوري . اولين كنگره سراسري21در قرن 
 به توسعه پايدار.
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