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 Purpose: The aim of this study was to identify the components 

of intelligent maturity in Islamic Azad universities. The 

research method was based on purpose and was based on 

nature and was a qualitative research. 

Materials and Methods: The statistical population in the 

qualitative section included experts of the academic 

community and specialists of the Islamic Azad University. 

The purposive non-random sampling method was used and 24 

people were considered using the saturation principle as the 

sample size. Semi-structured interview tool was used to collect 

data and its validity and reliability were assessed and 

confirmed. The data analysis method was theoretical coding 

that was done using MAXQDA software. 

Findings: The results of factor analysis showed that the 

components of individual maturity, process maturity, 

technological maturity as constituent factors, organizational 

factors, managerial factors and educational factors as effective 

factors and job performance, competitive advantage and job 

motivation as The consequences of intelligent maturity were 

identified in Azad University. 

Conclusion: In this study, the mechanisms of intelligence 

maturity implementation were identified under the 

components of operational strategy, evaluation strategy, 

cultural strategy and educational strategies. 
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 258...  های دانشگاه در هوشمندی بلوغ هایمولفه شناسایی        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هایدانشگاه در هوشمندی بلوغ هایمولفه شناسایی

 اسالمی آزاد

 1دوانی پورمومن پیمان
 تحقیقات و علوم واحد آموزشی، مدیریت گروه، دکتری دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2قورچیان نادرقلی

 هدانشگا تحقیقات و علوم واحد آموزشی، مدیریت گروه ،تمام استاد
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 3مقدم زمانی افسانه
 آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم واحد آموزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران، اسالمی،
 

 4جو رشادت حمیده
 اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم واحد شهری، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

  دهیچک
 در هوشمندی بلوغ هایمولفه هدفشناسایی با حاضر پژوهش: هدف

 مبنای بر پژوهش روش. پذیرفت انجام اسالمی آزاد هایدانشگاه
 .بود کیفی هایپژوهش جزء ماهیت، مبنای بر و بنیادی هدف،

 جامعۀ خبرگان شامل کیفی بخش در آماری جامعۀ :ها روش و مواد
 روش که بود اسالمی آزاد دانشگاه متخصصان و دانشگاهی علمی
 از استفاده با نفر 24 و شد استفاده هدفمند تصادفی غیر گیرینمونه
 وریگردآ برای. شدند گرفته نظر در نمونه،حجم عنوان به اشباع اصل
 و روایی و شد استفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه ابزار از ها،داده

 ها،داده تحلیل روش. گرفت قرار تایید و سنجش مورد آن پایایی
 MAXQDAافزارنرم از استفاده با که بود نظری کدگذاری

 .پذیرفت انجام
 غبلو هایمولفه که داد نشان عاملی تحلیل از حاصل نتایج :ها یافته

 ده،دهن تشکیل عوامل عنوان به فناوری بلوغ فرایندی، بلوغ فردی،
 عوامل عنوان به آموزشی، عوامل و مدیریتی عوامل سازمانی، عوامل
 عنوان به شغلی اشتیاق و رقابتی مزیت شغلی، عملکرد و موثر

 .شدند شناسایی آزاد دانشگاه در هوشمندی بلوغ پیامدهای
 هوشمندی بلوغ اجرای سازوکارهای پژوهش این در :گیری نتیجه

 راهبرد ارزیابی، راهبرد عملیاتی، راهبرد هایمولفه تحت نیز
  .گرفت قرار شناسایی مورد آموزشی راهبردهای و فرهنگی

 
 فرایندی بلوغ فناوری، بلوغ هوشمندی، بلوغ: کلیدی واژگان

 
 11/01/1400: افتیدر خیتار
 27/03/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولnaghourchian@gmail.com 

 

 مقدمه
های ایجاد شده بلوغ به تعالی، کمال یاآمادگی کامل اشاره دارد. روش

های سازمانی با عنوان برای شناساسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه
اند. برای اثربخشی هرچه های ارزیابی بلوغ سازمانی شناخته شدهمدل

بیشتر هوشمندی کاری به دید کلی در مورد طراحی و ساختاربندی 
برای دستیابی به سطح مورد نظر از هوشمندی در آن نیاز است. 

 ترین سطح تا سطح مورد نظرسازمان باید مسیر تکامل آن از ابتدایی
های بلوغ هوشمندی کسب و کار به مورد بررسی قرار گیرد. مدل

 1970ها در دهه همین دلیل توسعه پیدا کردند و ابتدایی ترین آن
های بلوغ ادی از مدلطور کلی تعداد زی (. به1معرفی شدند )

های های مدلاند. مهم ترین مؤلفههوشمندی کسب و کار ایجاد شده
ها با یکدیگر باید مورد بلوغ که برای شناخت، اریابی و مقایسه آن

بررسی قرار گیرند عبارتند از، مفهوم بلوغ در مدل، ابعاد مورد 
 ریبررسی مدل، سطوح بلوغ مدل، اصول بلوغ مدل و روش اندازه گی

 (. 2کند )که مدل ارائه می

های های برتر، سرمایه گذاریدر یک دهه گذشته تمامی سازمان
بسیاری بر روی هوشمندی کسب و کار و فناوری اطالعات اعم از 

افزار و سنجش میزان بلوغ این هوشمندی انجام افزار و سختنرم
اند. اهمیت این موضوع در اینجا است که امروزه، در عصر داده

اطالعات، کسی که اطالعات دارد، دارای قدرت است. هر سازمان 
که از این قدرت برخوردار باشد در حرفه خود در مقایسه با رقبای 

ها، دانشگاهها و محیط سازمان .شودخود متمایز و ممتاز می
کنند. اخذ پیرامونی آنها، امروزه با سرعت حرکت و تغییر می

س و پایه موفقیت و چه بسا اطالعات صحیح در زمان صحیح اسا
بقای سازمان است، اما همیشه شکاف عمیقی بین اطالعات موردنیاز 

های هایی وجود دارد که طی عملیاتمدیران تجاری و انبوه داده
شوند. ضمن آوری میروزمره شرکتی در بخشهای مختلف آن جمع

های عملیاتی بایستی تامین آنکه برخی اطالعات از خارج از سیستم
 .(3گردند)

بدون در نظر گرفتن نوع کسب وکار، نوع صنعت و سایر وجوه 
های گوناگون، اصول اساسی هوشمندی در کسب تفاوت میان سازمان

وکار در همه سازمانها و صنایع یکسان بوده و در عین سادگی در 
بیان، دارای شرح و تفصیل زیادی در معنا و بخصوص در اجرا می 

ی از همین اصول، تدوین سیستم مناسب توان گفت یکباشند. می
ارزیابی سطح رشد یا بلوغ هوشمندی کسب وکار است، روشی 
کارآمد که با کمک آن بتوان، میزان رشد و پیشرفت هوشمندی در 
کسب وکار را با تمام جزئیات شناخت و راهکارهای الزم برای 

ه ارتقای هوشمندی را ارائه کرد. اما هوشمندی اهدافی را با خود ب
 گردند.همراه دارد که در ذیل ذکر می

 های استراتژیکایجاد برنامه

 ایجاد تنوع محصوالت و بازاریابی

 پیش بینی پروفایل مشتریان آینده 
 پیش بینی وفاداری و تمایل مشتریان

 تعیین استراتژی های قیمت گذاری محصوالت/ خدمات 
 وری گرفتن پیشنهاد افزایش کیفیت و بهره

 اتی برای جلوگیری از شکست تجویز اقدام
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 (.4ریزی سرمایه انسانی)برنامه
سرمایه گذاری در هوشمندی کسب و کار شامل سرمایه گذاری در 
زیرساخت های فنی، نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به 

تحقیقات نشان می دهد که سرمایه .هوشمندی کسب و کار می شود
هتر کسب و گذاری در هوشمندی کسب و کار موجب عملکرد ب

در  2010کار می شود. بیشترین سرمایه گذاری در فن آوری در سال 
جهان در زمینه هوشمندی کسب و کار صورت گرفت و در سال 

نیز این جایگاه حفظ شد. بر اساس تحقیقات گارتنر،  2011
همچنان در مرکز توجه  2017هوشمندی کسب و کار تا سال 

سرمایه گذاری بر روی مدیران است و رشد چشمگیری در میزان 
 .(5آن صورت گرفته است)

در راستای هوشمندی در کار و بلوغ هوشمندی، ریچاردز و 
، در پژوهشی نشان دادند که هوشمندی کسب و کار و 1همکاران

های اطالعاتی هوشمند در سازمان بر مدیریت عملکرد سیستم
دادند  (. اوبریج و همکاران، هم نشان6اثربخش تأثیر معناداری دارد)

که عوامل سرمایه گذاری، آموزش و ساختار و فرهنگ سازمانی بر 
هوشمندی کسب و کار تأثیر داشته و موجب بلوغ هوشمندی رقابتی 

، نشان دادند که 2(. نینو و همکاران7در بین سازمانها می شوند)
ارکان اصلی چهارچوب هوشمندی کسب و کار در دانشگاه شامل، 

مانی، سیاستها، فرآیندها و نقشهای تصمیم های سازاصول، استراتژی
، نیز نشان داد که مدیریت فرآیند 3(.  کاسمسامپ8گیری است )

(. 9کسب و کار بر بلوغ هوشمندی کسب و کار تأثیر معناداری دارد)
(، در پژوهشی نشان داده است که 2018) 4جکلیک و همکاران

سب و دی کسازگاری تأثیر مستقیم و معناداری بر پیش بینی هوشمن
(.  در بین پژوهشهای داخلی انجام شده، هم امیری و 10کار دارد)

رونقی، در پژوهشی نشان دادند میان بلوغ هوشمندی کسب و کار و 
(. 11هوش فرهنگی، هیجانی و منطقی رابطه معنادار وجود دارد)

مهرابی و همکاران، نشان دادند که مدل بلوغ هوشمندی دارای 
، وضوح و برخورداری از شالوده نظری می های جامع بودنویژگی
(. رونقی و رونقی، در پژوهشی نشان دادند ارتباط مستقیم 12باشد)

و مثبت بین سطح بلوغ سیستم های هوشمندی کسب و کار و کیفیت 
(. صفری و همکاران، 13دسترسی و محتوایی اطالعات وجود دارد)

نجی موجود هم در پژوهشی از مدل پذیرش فناوری و متغیرهای میا
در آن )راحتی استفاده و درک مفید بودن( که توسط دیویس مطرح 
شده و از متغیرهای برون زای موجود در مدل برای تبیین عوامل 
اثرگذار بر پذیرش هوشمندی کسب و کار استفاده شده و شرکت 
مهندسی مشاور عصر فناوری دانش به عنوان مطالعه موردی در نظر 

 (.14گرفته شده است )
مندی بدست آمده از هوشمندی کسب و کار، امکان بیشترین بهره

ها توسط تصمیم گیرندگان در تمام سطوح واسطه به دادهدسترسی بی
ها دانشگاه است. در این صورت این افراد قادر خواهند بود که با داده

ها را تحلیل کنند و در نتیجه بتوانند امور تعامل داشته باشند و آن
فرصتها را  بخشند، کارایی را بهبود مدیریت نمایند، دانشگاهی را

_________________________________ 
1 Richards, et al  

2 Niño, et al 

ترین انجام دهند. در ساده باال کارشان را با بازدهی کنند و کشف
حالت هوشمندی در کار، اطالعاتی راجع به وضع کنونی دانشگاه به 

(. با استفاده از هوشمندی کسب وکار، 15دهد)مدیران تحویل می
انعطاف بیشتری در اختیار مدیران اطالعات در زمان مناسب و با 

های کسب و کار از شود. در صورتیکه یکی از شاخصقرار داده می
ریزی باشد، هوشمندی کسب و کار قلم افتاده باشد یا خارج از برنامه

دهد که جزئیات را شکافته و بدلیل این به کاربران این امکان را می
ود ران وضعیت موجاتفاق پی ببرند و تصمیمات مقتضی را برای جب

به عبارت بهتر، هوشمندی کسب وکار به کنترل منابع و  .بگیرند
جریان اطالعات درون و بیرون دانشگاه کمک می کند. زمانی که 
صحبت از بلوغ هوشمندی است، منظور، میزان پیشرفت سیستم 
اطالعاتی در دانشگاه است. از زمانی که کیفیت به عنوان سطح مورد 

د، بلوغ هوشمندی کار در دانشگاهها نیز با کیفیت انتظار تلقی شو
آنها سنجیده می شود. اهمیت بلوغ هوشمندی، نقشی است که در 
تصمیم سازی در دانشگاهها ایفا می کند. اگر دانشگاه بخواهد 
اطالعات را به درستی به کار گیرد، باید از آنها در فرآیند تصمیم 

اده ن دانشگاه می شود، استفگیری که منتهی به نیاز و خواسته ذینفعا
کند. در سازمانی که فرآیندهای آن مستمر و غیرقابل تفکیک 
هستند، مدیریت داده ها خیلی مشکل است  و نیازهای اطالعاتی به 
کارگیری سیستم هوشمند کاری نیز با مشکل مواجه می شود، از 

ها در بلوغ اینرو تعریف دقیقی از فرآیندها برای محاسبه شاخص
ندی کاری در سیستمی مانند دانشگاه بسیار حائز اهمیت هوشم
 (. 16است)

ها، افزایش بسیار زیاد و آنی حجم هایی مانند دانشگاهدر سیستم
ها و اطالعات در ابعاد مختلف، به علت گسترش محدوده داده

ها، افزایش تعداد رقبا و سایر عوامل ها و اهداف آنفعالیت سازمان
جر به دشوار ساختن تصمیم گیری در سطوح تأثیرگذار محیطی، من

مختلف سازمانی شده است. هوشمندی درکار ازجمله جدیدترین و 
پرکاربردترین مفاهیم مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز 

هایی است مدیریت کار است که درواقع مجموعه ای از متدولوژی
تعامل و  که به افراد در همه ی سطوح دانشگاه امکان دسترسی،

تحلیل داده را برای مدیریت کار، بهبود عملکرد، کشف فرصتها و 
بهره برداری مؤثر از داده ها و اطالعات را می دهد. ارزیابی رشد 
هوشمندی کار در سازمان به اصالح نقاط ضعف و افزایش توانایی 
سازمان در استفاده از سیستم های هوشمندی کار کمک کرده و 

سیار مؤثر، منجر به بهبود عملکرد و افزایش درنتیجه به شکلی ب
ارزیابی  .شودهای هوشمندی کار در دانشگاه میاثربخشی سیستم

بلوغ هوشمندی کار در دانشگاهها، به شناسایی نقاط قوت و ضعف 
دانشگاه و سیستم اطالعاتی آن کمک شایانی می نماید. بلوغ 

راکه هوشمندی کار در دانشگاه و ارزیابی آن ضروری است چ
باارزیابی بلوغ هوشمندی می توان به بلوغ افراد یا منابع انسانی 
دانشگاه در تواناییهای فنی، تحلیلی و سطح دانش پی برد. از طرف 
دیگر، میزان دقت و مدیریت دقیق فرآیندها مورد بررسی قرار می 

3 Kasemsap  

4 Jaklič, et al  
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گیرند. همچنین، میزان فناوری اطالعات مورد استفاده با توجه به 
ه و تغییرات محیطی مورد رصد قرار می گیرد که محیط فناوران

همگی بر اساس کیفیت این ارزشها مورد سنجش قرار می گیرند. 
دانشگاهی دارای بلوغ هوشمندی است که منابع انسانی آن دارای 
صالحیت حرفه ای و ماهر باشند، مدیریت توانمندی بر فرآیندها 

ا استفاده متناسب بداشته باشد و از طرف دیگر، میزان فناوری مورد 
(. بر این اساس، پژوهش حاضر، 17تغییرات فناورانه محیطی باشد)

قصد دارد به بلوغ هوشمندی کار در محیط دانشگاه پرداخته و با 
های این موضوع بپردازد استفاده از رویکرد کیفی به بررسی ویژگی
 و مولفه های آنرا مورد شناسایی قرار دهد.

 
 مواد و روش ها 

روش پژوهش: ازآنجاکه پژوهش حاضر در مورد شناسایی مولفه 
باشد، لذا از نظر هدف، این تحقیق بنیادی های بلوغ هوشمندی می

است. از نظر نوع داده ها، رویکرد پژوهشی حاضر، از نوع کیفی 
 است. 

جامعۀ آماری شامل خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان 
های اجرایی در صالح دارای پستذی دانشگاه آزاد اسالمی و افراد

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی که از سوابق اجرایی در سطوح 
گیری برخوردار بوده و نیز محققانی که دارای کتب و مقاالتی تصمیم

ز ها اتخصصی در این حوزه بودند. در این پژوهش برای تعیین نمونه
نفر با  24استفاده شد که  1گیری غیر تصادفی هدفمندروش نمونه

استفاده از اصل اشباع به عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته شد. 
 7نفر از مدیران دانشگاهها،  4مشخصات مصاحبه شوندگان شامل 

نفر از معاونت پژوهشی  8نفر از معاونین آموزشی دانشگاه آزاد، 
 نفر از اساتید خبره با رتبه دانشیار بودند. 5دانشگاه و 

آوری اطالعات از دو روش مطالعات ین پژوهش برای جمعدر ا
ها و کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جهت شناسایی ابعاد، مؤلفه

شاخص بلوغ هوشمندی، از روش کتابخانه ای شامل مطالعه مبانی 
، های اینترنتیهای پیشین، از طریق پایگاهنظری مرتبط و پژوهش

اخلی و خارجی استفاده شد. در روش  ها، مقاالت و کتب دنامهپایان
میدانی، که در یک بخش کیفی  انجام شد، از مصاحبه های نیمه 
ساختاریافته مربوط با خبرگان بعمل آمد. برای حصول اطمینان از 

منظور اطمینان خاطر از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به
د ند اساتیها از دیدگاه پژوهشگر، ازنظرات ارزشمدقیق بودن یافته

آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و 
زمان از طور همچنین بهمطلع بودند استفاده شد. هم

ها کمک گرفته شد.در کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهمشارکت
پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی 

 ی انجام گرفته استفاده شد. هابرای محاسبه پایایی مصاحبه

های پژوهش از کدگذاری و با استفاده از  نرم افزار  برای تحلیل داده
MaxQDA انجام استفاده شد. در این طرح مراحل تحلیل داده-

، انتخابی و  2های کیفی گردآوری شده، از طریق کدگذاری باز
 انجام شده است.  3کدگذاری محوری

 
 هایافته

های علمی در بخش های پژوهش با استفاده از روشدادهدر این بخش 
 گیرد؛ اما قبل از تجزیه و تحلیلکیفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به ها پیش پردازش دادهداده
 شود.های بلوغ هوشمندی پرداخته میها و مولفهشناسایی شاخص

های بلوغ هوشمندی، ها و مولفهشاخص یدر این مقاله برای شناسای
از مشاحبه نیمه ساختار یافته و تجمیع نظرات عنوان شده در مقاالت 
مختلف مرتبط با موضوع استفاده شد و مولفه های زیر بر اساس 

 کدگذاری نظری انتخاب شدند. 

 
 های شناسایی شده با از استفاده کدگذاری باز و محوری )اولیه(. ابعاد و مولفه1جدول 

 کد مفاهیم استخراجی اولیه ردیف

 I اساتید توانایی فنی الزم برای انجام کارهای محوله را دارند. 1

 K اساتید نگرش مثبتی نسبت به حاکمیت فناوری اطالعات دارند. 2

 B اساتید تحلیل جامعی نسبت به هوشمندی در دانشگاه دارند. 3

 F اساتید سطح دانش خود را ارتقا می دهند. 4

 I صالحیت حرفه ای حمایت می کنند.اساتید از آموزشهای ارتقای  5

 M اساتید با شیوه های مدیریت تعارض آشنایی دارند. 6

 A اساتید صداقت در کار را در اولویت قرار می دهند. 7

 G اساتید دارای ویژگی خودکنترلی هستند. 8

 H اساتید، خودارزیابی را سرلوحه کار خود قرار می دهند. 9

 H را دارا می باشند. اساتید خودآگاهی الزم 10

 B در این دانشگاه، اطالعات به سرعت انتقال می یابد. 11

_________________________________ 
1- Judgemental Sampling 

2  Open Coding 

3  Axial Coding 
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 D ساختار دانشگاه دقت در ارائه اطالعات را مد نظر قرار می دهد. 12

 H اطالعات در این دانشگاه به درستی مدیریت می شوند. 13

 D انتقال میابند.فرایندهای اطالعاتی در این دانشگاه به صورت موثر و هوشمند  14

 H پردازش اطالعات به سرع و با دقت انجام می گیرد. 15

 H داده های مورد نیاز اساتید همواره در پایگاه داده ها در دسترس است. 16

 A در این دانشگاه از فناوری های به روز استفاده می شود. 17

 E تجهیات فناورانه در دسترس همگان قرار دارد. 18

 H به سهولت می توانند از فناوریهای اطالعات یو ارتباطی استفاده کنند. اساتید 19

 E استفاده از تجهیزات فناورانه در این دانشگاه محدودیتی ندارد. 20

 G در این دانشگاه از نرم افزارهای به روز اطالعاتی استفاده می شود. 21

 K از ابزارهای تجمیع د راین دانشگاه استفاده می شود. 22

 G فرایند تجزیه و تحلیل داده ها در ان دانگاه به صورت برخط است. 23

 I از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده کاوی به درستی استفاده می شود. 24

 J ساختار سازمانی در این دانشگاه بر اساس حاکمیت فناوری اطالعات بنا شده است. 25

 D پیچیدگی کمی برخوردار هستند و ساده شده اند.شغلهای سازمانی در این دانشگاه از  26

 E میزان رسمیت در این دانشگاه اندک است. 27

28 
در این دانشگاه با وجود تمرکز در ساختار از سازوکارهای غیر متمرکز نیز برای ارتباطات و تبادل اطالعات استفاده می 

 شود.
F 

 B عملکرد فناورانه دارد. این دانشگاه چشم انداز روشنی برای ادامه کار و 29

 G سرعت و دقت از جنبههای مهم در ساختار سازمانی است. 30

 H اساتید در تصمیم گیریها دراین دانشگاه باهم مشارکتفعال دارند. 31

 G فرهنگ نهادینه شده در این دانشگاه نشان از چابکی دارد. 32

 M می پذیرد. ارتباطات بین فردی در این دانشگاه به درستی انجام 33

 H دانشگاه انعطاف پذیری الزم را در برابر تغییرات محیطی دارد. 34

 H های را تدوین می کنند.برنامه ریزان دانشگاه بر اساس چشم اندازی درست برنامه 35

 C مدیران دانشگاه از برنامه های تدوین شده حمایت می کنند. 36

 G د رتمام امور توسط مدیران و اساتید انجام می گیرد.مدیریت موثر در سازوکارهای دانشگاهی  37

 L مدیران نسبت به کشف و ارائه اطالعات درست، تالش می کنند. 38

 A مدیران از تعهد و مسئولیت پذیری الزم برای ارتقای سطح سازمانی دانشگاه برخوردارند. 39

 C می گیرد. رهبری مدیران د راین دانشگاه به سبکهای خدمت گذاری انجام 40

 B رهبر ان دانشگاه از سبک رهبری تحولگرا استفاده می کنند. 41

 I مدیران دانشگاه برای ارتقای مزیت رقابتی از فناوریهای نوین استفاده می کنند. 42

 B .م یکنند مدیران از اطالعات سازمانی برای ارتقای خدمت رسانی به مشتریان دانشگاه )دانشجویان، اساتید و ..( استفاده 43

 H مدیران از سیستمهای انگیزشی برای ارائه گزارشهای بهنگام توسط اساتید و کارکنان استفاده می کنند. 44

 G آموزش استفاده از فناوریهای نوین به اساتید داده می شود. 45

 D سیستمهای پشتیبانی از نرم افزارهای داده پرداز به درستی عمل م یکنند. 46

 E پاسخگویی سریع و به موقع از ویژگی سیستم پشتیبانی آموزش در این دانشگاه است. 47

 D تجزیه و تحلیل سیستمها به موقع و توسط عوامل متخصص انجام می شوند. 48

 D معموال تدریسهای اساتید با استفاده از فناوریهای هوشمند انجام می گیرد. 49

 E فناوری های هوشمند انجام می پذیرد.ارزیابی اساتید با استفاده از  50

 F اساتید کالس را با استفاده از ابزارهای هوشمند مدیریت می کنند. 51

 F کارشناسان بر سیستمهای هوشمند استفاده شده توسط اساتید نظارت دارند. 52

 H برای اساتید برگزار می گردد.در ابتدای هر ترم تحصیلی، جلسه توجیهی استفاده از سیستهای اطالعاتی و فناورانه  53

 I اساتید دانش خود را با استفاده از سیستمهای هوشمند ارتقا می دهند. 54
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 F اساتید با نحوه آموزش مجازی شنایی دارند. 55

56 
های یادگیری معتقدند و این کار با تبادل اطالعات و معموال به صورت اساتید به مشارکت دهی دانشجویان در فعالیت

 هوشمند انجا
I 

 D های پژوهشیم می گیرد.تشویق و ترغیب دانشجویان به فعالیت 57

 A اساتید از نظرسنجیها بر پایهه فناوری برای گرفتایدهها و نظرات دانشجویان استفاده می کنند. 58

 G تشویق و ترغیب دانشجویان به تفکر انتقادی 59

 H توانایی، به روز بودن و سطح درک دانشجویان از فناوریها سازگار می کنند. اساتید، روش و استراتژی تدریس خود را با 60

 I عنوان ابزاری برای تقویت یادگیری دانشجویان به صورت الکترونیکی استقبال می کنند.اساتید از ارائه تکالیف به 61

 H می باشند. های اطالعاتی را دارااساتید توانایی استفاده از منابع الکترونیکی و بانک 62

 C های اجرایی و صنایع در راستای تجاری سازی دانش دارند.اساتید همکاری گسترده علمی، پژوهشی با دستگاه 63

 C های جدید علمی و تکنولوژیکی آشنایی دارند.اساتید با پیشرفت 64

 G کنند.اساتید به تولید دانش فنی، ابداعات، اختراعات و اکتشافات دانشگاه کمکمی  65

 K اساتید وظایف فناورانه خود را  در چارچوب قوانین، اخالقیات و معنویات انجام می دهند 66

 A احترام به شأن و مقام انسانی دانشجویان توسط اساتید رعایت می گردد. 67

 F اساتید تجاری سازی تولیدات دانشگاهی را در چارچوب اخالقیان به انجام می رسانند. 68

 F اساتید به تعهد سازمانی خود در تعالی ودانشگاه تالش می کنند. 69

 I های آموزشی ضمن خدمت متناسب با دانش، نگرش و مهارت شرکت می کنند.اساتید در دوره 70

 A اساتید از روشهای خالقانه برای استفاده از ابزارهای فناورانه استفاده می کنند. 71

 E روند کالس درس بر اساس دانش پزوهی و تبادل اطالعات و از طریق فناوری اطالعات باشد.اساتید سعی می کنند تمام  72

 A اساتید به هوشمندی دانشگاه و دانشجویان کمک می کنند. 73

 H اساتید به پایگاه اطالعاتی دردانشگاه اهمیت داده و از آن برای کارهای محوله استفاده می کنند. 74

 E دانشگاه معموال پیشنهادات جذابی برای روند کاری نسبت به  سایر دانشگاهها ارائه می دهند.اساتید این  75

 A اساتید این دانشگاه به هوشمندی در دانشگاه معتقدند. 76

 D اساتید این دانشگاه دایم به فکر ارائه خدمات بهتر به دانشجویان و تولید علم هستند. 77

 G نیاز جامعه دد رتولید دانش توجه ویژه دارند.اساتید این دانشگاه به  78

 G اساتید این دانشگاه به انتظارات مسئولین آموزش عالی توجه ویژه دارند. 79

 C این دانشگاه امکانات و ویزگیهای بهتری به دانشجویان ارائه می دهد. 80

 D این دانشگاه اساسا بر پایه فناری اطالعات است. 81

 K در رتبه ی خوبی در سطح بین الملل برخوردار است.این دانشگاه  82

 G این دانشگاه توانایی تبادل اطالعات را با اکثر دانشگاههای دنیا دارد. 83

 I دانشگاه محیط رقابتی برای همگان فراهم کرده است. 84

 L این دانشگاه به موقعیت خارجی توجه ویزه دارد و همواره آنرا ارزیابی می کند. 85

 E این دانشگاه به ظرفیتهای داخلی خود تکیه دارد. 86

 G این دانشگاه استراتژیهای ارزش آفرین را توسعه می دهد. 87

 F این دانشگاه بر منابع و قابلیتهای در دسترس خود تکیه داشته و بر این مبنا  ارزش تولید میکند. 88

 G این دانشگاه بر استعدادهای نهفته خود تکیه دارد . 89

 H این دانشگاه از متخصصان فنی برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده می کند. 90

 C این دانشگاه بر رویکردهای کارآفرینی تاکید دارد. 91

 G در این دانشگاه سازگاری با بازار کار به وضوح انجام می شود. 92

 D ها توسط متخصصان فناوری اطالعات انجام می شودتجمیع داده 93

 G قابلیتهای فنی در این دانشگاه مزیتی است نسبت به سایر موسسات 94

 H این دانشگاه، اهداف و ارزشهای اساتید را در زمینه انتقال اطالعات بسیار مورد توجه قرار می دهد. 95

 G به رفاه و آسایش فناورانه اهمیت می دهد. "این دانشگاه، حقیقتا 96

 I شود، تفویض اختیار می کند.هایی که به اساتید مربوط میگیریاین دانشگاه در تصمیم 97
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 I گیرد.ها و دستاوردهای فناورانه اساتید در این دانشگاه مورد تقدیر قرار میتالش 98

 E این دانشگاه، اهداف و ارزشهای افراد خود را بسیار مورد توجه قرار می دهد. 99

 A ام موافقت می کند.اساتید برای تغییر شرایط کاریاین دانشگاه با درخواست منطقی  100

 J مدیران این دانشگاه معتقدند خدمت به اساتید , و ارائه خدمات الکترونیکی از وظایف اصلی و مهم مدیر سازمان می باشد. 101

 L اساتید این دانشگاه از تجهیزات فناورانه دانشگاهی راضی هستند. 102

 F کاری دارند.اساتید تعلق خاطر  103

 H اساتید به توانایی  خود درتجزیه و تحلیل مسایل اطمینان دارند. 104

 M اساتید احساس افتخار می کنند که در این دانشگاه مشغول ب کارند. 105

 A تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه های آزاد اسالمی. 106

 G به منظور بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه تعیین اولویتهای برنامه 107

 G تشکیل مرکز تخصصی بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه های آزاد اسالمی. 108

 G ارزیابی مستمر میزان  بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 109

 E ارزیابی مستمر اقدامات اساتید در ارتباط با بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 110

 J ارزیابی مستمر تجهیزات فناورانه در دانشگاه آزاد 111

 H ارزیابی مستمر میزان  پشتیبانی از اطالعات انتقالی در دانشگاه آزاد 112

 F ارتقای فرهنگ اساتید در جهت بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 113

 H آشناسازی اساتید با مولفه های بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 114

 B توجه به ویزگیهای فردی اساتید در جهت بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 115

 H آموزش نرم افزارهای فناورانه در جهت ایجاد بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 116

 C آموزش اساتید جهت ارتقای سطح صالحیت حرفه ای ایشان و به منظور بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد 117

 C متخصصان توانمند فناوری برای آموزشاستفاده از  118

طور که یافته های جدول قبل نشان داد در این مرحله از همان
های گرداوری شده، مرتب سازی نهایی و فرایندکدگذاری داده

طبقه صورت  13بندی کلیه مفاهیم و کدهای محوری در خوشه
 گرفته است.

های حاصل از فرایند تحلیل کیفی حاضر، یافته در مرحله آخر از
تجزیه و تحلیل، حول محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن 

 کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد.

لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای های زیر چکدر جدول
 آورده شدهمصاحبه با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی 

ها آغاز گردید ها با استخراج مفاهیم و مقولهاست. تحلیل داده
ربط و تکراری حذف های بی)کدگذاری باز( و مفاهیم و مقوله

ا، هگردیدند که نتایج کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه کننده
ها در جدول زیر آمده فراوانی و منبع مربوط به هریک از مقوله

 است.

 
 : لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته2جدول 

کدگذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 محوری

 منبع کد گذاری باز )شاخص(
 کد

 مصاحبه شونده

عوامل تشکیل دهنده
 

بلوغ فردی
 

 مصاحبه دارند.اساتید توانایی فنی الزم برای انجام کارهای محوله را 
I10, I6, I5, 

I1, I7 

 اساتید نگرش مثبتی نسبت به حاکمیت فناوری اطالعات دارند.
)کورتیس و همکاران، 

2010) 

I13, I14, 

I15 

 مصاحبه اساتید تحلیل جامعی نسبت به هوشمندی در دانشگاه دارند.
I12, I5, 

I14, I2, I11 

 مصاحبه اساتید سطح دانش خود را ارتقا می دهند.
I3, I4, I11, 

I5 

اساتید از آموزشهای ارتقای صالحیت حرفه ای حمایت می 
 کنند.

 I12, I8, I3 (2017)بوتو و تونیو، 
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 اساتید با شیوه های مدیریت تعارض آشنایی دارند.
)کورتیس و همکاران، 

2010) 
I6, I1, I13 

 اساتید صداقت در کار را در اولویت قرار می دهند.
)کورتیس و همکاران، 

2010) 

I11, I7, 

I10, I3, I10 

 اساتید دارای ویژگی خودکنترلی هستند.
)کورتیس و همکاران، 

2010) 

I8, I3, I15, 

I12, I2 

 اساتید، خودارزیابی را سرلوحه کار خود قرار می دهند.
صادق زاده و غالم زاده 

(1391) 
I6, I1, I13 

 دارا می باشند.اساتید خودآگاهی الزم را 
تان و همکاران 

(2019) 

I11, I7, 

I10, I3, I10 

بلوغ فرایندی
 

 مصاحبه در این دانشگاه، اطالعات به سرعت انتقال می یابد.
I2, I6, I10, 

I14 

 مصاحبه ساختار دانشگاه دقت در ارائه اطالعات را مد نظر قرار می دهد.
I11, I9, 

I10, I14, I5 

 دانشگاه به درستی مدیریت می شوند.اطالعات در این 
صادق زاده و غالم زاده 

(1391) 
I6, I1, I13 

فرایندهای اطالعاتی در این دانشگاه به صورت موثر و هوشمند 
 انتقال میابند.

 مصاحبه
I11, I7, 

I10, I3, I10 

 پردازش اطالعات به سرع و با دقت انجام می گیرد.
صادق زاده و غالم زاده 

(1391) 

I8, I3, I15, 

I12, I2 

داده های مورد نیاز اساتید همواره در پایگاه داده ها در دسترس 
 است.

تان و همکاران 
(2019) 

I13, I9, I5, 

I4, I12 

بلوغ فناوری
 

 (2017)بوتو و تونیو،  در این دانشگاه از فناوری های به روز استفاده می شود.
I5, I8, I7, 

I6, I4 

 در دسترس همگان قرار دارد.تجهیات فناورانه 
صادق زاده و غالم زاده 

(1391) 

I5, I11, I4, 

I13 

اساتید به سهولت می توانند از فناوریهای اطالعات یو ارتباطی 
 استفاده کنند.

 مصاحبه
I1, I2, I11, 

I7, I15 

 مصاحبه استفاده از تجهیزات فناورانه در این دانشگاه محدودیتی ندارد.
I8, I7, I11, 

I18 

در این دانشگاه از نرم افزارهای به روز اطالعاتی استفاده می 
 شود.

 مصاحبه
I5, I8, I7, 

I6, I4 

 ,I13, I9 مصاحبه از ابزارهای تجمیع د راین دانشگاه استفاده می شود.

فرایند تجزیه و تحلیل داده ها در ان دانگاه به صورت برخط 
 است.

صادق زاده و غالم زاده 
(1391) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده کاوی به درستی استفاده می 
 شود.

 I11, I4, I13 مصاحبه

عوامل تاثیرگذار
 

عوامل سازمانی
 

ساختار سازمانی در این دانشگاه بر اساس حاکمیت فناوری 
 اطالعات بنا شده است.

 (.2014سنگر و الهد، 
I6, I7, I5, 

I7 

سازمانی در این دانشگاه از پیچیدگی کمی برخوردار  شغلهای
 هستند و ساده شده اند.

 (.2014سنگر و الهد، 
I10, I3, 

I18, I2 

 (.2014سنگر و الهد،  میزان رسمیت در این دانشگاه اندک است.
I7, I5, I1, 

I7 

در این دانشگاه با وجود تمرکز در ساختار از سازوکارهای غیر 
 برای ارتباطات و تبادل اطالعات استفاده می شود.متمرکز نیز 

 مصاحبه
I11, I8, I4, 

I9 
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این دانشگاه چشم انداز روشنی برای ادامه کار و عملکرد 
 فناورانه دارد.

رضایی و همکاران 
(1397) 

I4, I2, I6 

 مصاحبه سرعت و دقت از جنبههای مهم در ساختار سازمانی است.
I4, I2, I8, 

I15, I9 

 (2014سنگر و الهد،  اساتید در تصمیم گیریها دراین دانشگاه باهم مشارکتفعال دارند.
I8, I2, I19, 

I1 

 فرهنگ نهادینه شده در این دانشگاه نشان از چابکی دارد.
صفری و همکاران 

(1393) 

I11, I1, 

I15, I8, I6 

 مصاحبه ارتباطات بین فردی در این دانشگاه به درستی انجام می پذیرد.
I9, I5, I4, 

I12 

 مصاحبه دانشگاه انعطاف پذیری الزم را در برابر تغییرات محیطی دارد.
I5, I8,  I6, 

I4 

عوامل مدیریتی
 

های برنامه ریزان دانشگاه بر اساس چشم اندازی درست برنامه
 را تدوین می کنند.

 مصاحبه
I6, I9, I3, 

I5 

 شده حمایت می کنند. مدیران دانشگاه از برنامه های تدوین

جهان تیغ و همکاران 
(2019) 

 

I2, I1, I10, 

I7 

مدیریت موثر در سازوکارهای دانشگاهی د رتمام امور توسط 
 مدیران و اساتید انجام می گیرد.

)برگشادی و همکاران، 
2014.) 

I10, I6, I5, 

I1, I7 

 مصاحبه مدیران نسبت به کشف و ارائه اطالعات درست، تالش می کنند.
I13, I14, 

I15 

مدیران از تعهد و مسئولیت پذیری الزم برای ارتقای سطح 
 سازمانی دانشگاه برخوردارند.

رضایی و همکاران 
(1397) 

I12, I5, 

I14, I2, I11 

رهبری مدیران د راین دانشگاه به سبکهای خدمت گذاری انجام 
 می گیرد.

)برگشادی و همکاران، 
2014.) 

I3, I4, I11, 

I5 

 مصاحبه رهبر ان دانشگاه از سبک رهبری تحولگرا استفاده می کنند.
I13, I9, I5, 

I4, I12 

مدیران دانشگاه برای ارتقای مزیت رقابتی از فناوریهای نوین 
 استفاده می کنند.

صفری و همکاران 
(1393) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

رسانی به مدیران از اطالعات سازمانی برای ارتقای خدمت 
 مشتریان دانشگاه )دانشجویان، اساتید و ..( استفاده م یکنند.

 مصاحبه
I5, I11, I4, 

I13 

مدیران از سیستمهای انگیزشی برای ارائه گزارشهای بهنگام 
 توسط اساتید و کارکنان استفاده می کنند.

 مصاحبه
I1, I2, I11, 

I7, I15 

عوامل آموزشی
 

 نوین به اساتید داده می شود. آموزش استفاده از فناوریهای
)دبروین و همکاران ، 

2005) 

I6, I8, I10, 

I17, I4 

سیستمهای پشتیبانی از نرم افزارهای داده پرداز به درستی عمل م 
 یکنند.

رضایی و همکاران 
(1397) 

I10, I8, I1, 

I3, I4 

پاسخگویی سریع و به موقع از ویژگی سیستم پشتیبانی آموزش در 
 دانشگاه است.این 

 مصاحبه
I3, I1, I5, 

I14, I16 

تجزیه و تحلیل سیستمها به موقع و توسط عوامل متخصص انجام 
 می شوند.

 مصاحبه
I2, I6, I10, 

I14 

معموال تدریسهای اساتید با استفاده از فناوریهای هوشمند انجام 
 می گیرد.

سیاه سرانی کجوری و 
 (،1396همکاران )

I13, I9, I5, 

I4, I12 

 ,I8, I7, I6 مصاحبه ارزیابی اساتید با استفاده از فناوری های هوشمند انجام می پذیرد.
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اساتید کالس را با استفاده از ابزارهای هوشمند مدیریت می 
 کنند.

صفری و همکاران 
(1393) 

I5, I11, I4, 

I13 

کارشناسان بر سیستمهای هوشمند استفاده شده توسط اساتید 
 دارند.نظارت 

سیاه سرانی کجوری و 
 (،1396همکاران )

I11, I7, I15 

در ابتدای هر ترم تحصیلی، جلسه توجیهی استفاده از سیستهای 
 اطالعاتی و فناورانه برای اساتید برگزار می گردد.

 مصاحبه
I8, I7, I11, 

I18 

اساتید دانش خود را با استفاده از سیستمهای هوشمند ارتقا می 
 دهند.

 ,I5, I8, I7 مصاحبه

عوامل تاثیرپذیر
 

عملکرد شغلی
 

 

 اساتید با نحوه آموزش مجازی شنایی دارند.
رونقی و رونقی 

(1393) 

I13, I9, I5, 

I4 

های یادگیری اساتید به مشارکت دهی دانشجویان در فعالیت
معتقدند و این کار با تبادل اطالعات و معموال به صورت 

 هوشمند انجا

رونقی رونقی و 
(1393) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

 های پژوهشیم می گیرد.تشویق و ترغیب دانشجویان به فعالیت

جهان تیغ و همکاران 
(2019) 

 

I5, I11, I4, 

I13 

اساتید از نظرسنجیها بر پایهه فناوری برای گرفتایدهها و نظرات 
 دانشجویان استفاده می کنند.

 مصاحبه
I1, I2, I11, 

I7, I15 

 مصاحبه تشویق و ترغیب دانشجویان به تفکر انتقادی
I8, I7, I11, 

I18 

اساتید، روش و استراتژی تدریس خود را با توانایی، به روز بودن 
 و سطح درک دانشجویان از فناوریها سازگار می کنند.

 مصاحبه
I5, I8, I7, 

I6, I4 

ی یادگیرعنوان ابزاری برای تقویت اساتید از ارائه تکالیف به
 دانشجویان به صورت الکترونیکی استقبال می کنند.

 مصاحبه
I5, I8, I7, 

I6, I4 

طالعاتی های ااساتید توانایی استفاده از منابع الکترونیکی و بانک
 را دارا می باشند.

ریچاردز و همکاران 
(2019) 

I13, I9, I5, 

I4, I12 

 های اجرایی واساتید همکاری گسترده علمی، پژوهشی با دستگاه
 صنایع در راستای تجاری سازی دانش دارند.

ریچاردز و همکاران 
(2019) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

 مصاحبه های جدید علمی و تکنولوژیکی آشنایی دارند.اساتید با پیشرفت
I5, I11, I4, 

I13 

اساتید به تولید دانش فنی، ابداعات، اختراعات و اکتشافات 
 کنند.دانشگاه کمکمی 

 مصاحبه
I1, I2, I11, 

I7, I15 

اساتید وظایف فناورانه خود را  در چارچوب قوانین، اخالقیات 
 و معنویات انجام می دهند

ریچاردز و همکاران 
(2019) 

I8, I7, I11, 

I18 

احترام به شأن و مقام انسانی دانشجویان توسط اساتید رعایت می 
 گردد.

ریچاردز و همکاران 
(2019) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

اساتید تجاری سازی تولیدات دانشگاهی را در چارچوب 
 اخالقیان به انجام می رسانند.

 مصاحبه
I13, I9, I5, 

I4, I12 

 اساتید به تعهد سازمانی خود در تعالی ودانشگاه تالش می کنند.
ریچاردز و همکاران  

(2019) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

آموزشی ضمن خدمت متناسب با دانش، های اساتید در دوره
 نگرش و مهارت شرکت می کنند.

 I5, I4, I13 مصاحبه

اساتید از روشهای خالقانه برای استفاده از ابزارهای فناورانه 
 استفاده می کنند.

 I11, I7, I15 مصاحبه
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اساتید سعی می کنند تمام روند کالس درس بر اساس دانش 
 از طریق فناوری اطالعات باشد.پزوهی و تبادل اطالعات و 

 مصاحبه
I8, I7, I11, 

I18 

 مصاحبه اساتید به هوشمندی دانشگاه و دانشجویان کمک می کنند.
I5, I8, I7, 

I6, I4 

اساتید به پایگاه اطالعاتی دردانشگاه اهمیت داده و از آن برای 
 کارهای محوله استفاده می کنند.

 مصاحبه
I13, I9, I5, 

I4, I12 
ت رقابتی

مزی
 

اساتید این دانشگاه معموال پیشنهادات جذابی برای روند کاری 
 نسبت به  سایر دانشگاهها ارائه می دهند.

 I7, I12, I17 مصاحبه

 I1, I9, I13 مصاحبه اساتید این دانشگاه به هوشمندی در دانشگاه معتقدند.

یان دانشجواساتید این دانشگاه دایم به فکر ارائه خدمات بهتر به 
 و تولید علم هستند.

 ,I3, I7 مصاحبه

اساتید این دانشگاه به نیاز جامعه دد رتولید دانش توجه ویژه 
 دارند.

 مصاحبه
I11 I14, 

I12, I9 

اساتید این دانشگاه به انتظارات مسئولین آموزش عالی توجه ویژه 
 دارند.

سیاه سرانی کجوری و 
 (،1396همکاران )

I10, I1, 

I12, I14 

این دانشگاه امکانات و ویزگیهای بهتری به دانشجویان ارائه می 
 دهد.

اوبریج و همکاران 
(2018) 

I13, I9, I5, 

I4, I12 

 این دانشگاه اساسا بر پایه فناری اطالعات است.
اوبریج و همکاران 

(2018) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

 برخوردار است.این دانشگاه در رتبه ی خوبی در سطح بین الملل 
سیاه سرانی کجوری و 

 (،1396همکاران )

I5, I11, I4, 

I13 

این دانشگاه توانایی تبادل اطالعات را با اکثر دانشگاههای دنیا 
 دارد.

سیاه سرانی کجوری و 
 (،1396همکاران )

I1, I2, I11, 

I7, I15 

 I8, I7,  I18 مصاحبه دانشگاه محیط رقابتی برای همگان فراهم کرده است.

این دانشگاه به موقعیت خارجی توجه ویزه دارد و همواره آنرا 
 ارزیابی می کند.

مهرابی و همکاران 
(1395) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

 مصاحبه این دانشگاه به ظرفیتهای داخلی خود تکیه دارد.
I13, I5, I4, 

I12 

 این دانشگاه استراتژیهای ارزش آفرین را توسعه می دهد.
و همکاران تان 
(2019) 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

این دانشگاه بر منابع و قابلیتهای در دسترس خود تکیه داشته و بر 
 این مبنا  ارزش تولید میکند.

تان و همکاران 
(2019) 

I5, I11, I4, 

I13 

 این دانشگاه بر استعدادهای نهفته خود تکیه دارد .
تان و همکاران 

(2019) 

I1, I2, I11, 

I7, I15 

این دانشگاه از متخصصان فنی برای تجزیه و تحلیل اطالعات 
 استفاده می کند.

 مصاحبه
I8, I7, I11, 

I18 

 مصاحبه این دانشگاه بر رویکردهای کارآفرینی تاکید دارد.
I5, I8, I7, 

I6 

 مصاحبه در این دانشگاه سازگاری با بازار کار به وضوح انجام می شود.
I13, I9, I5, 

I4, I12 

 مصاحبه ها توسط متخصصان فناوری اطالعات انجام می شودتجمیع داده
I5و I7, I6, 

I4 

قابلیتهای فنی در این دانشگاه مزیتی است نسبت به سایر 
 موسسات

 I4, I13 وI5 مصاحبه
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اشتیاق شغلی
 

این دانشگاه، اهداف و ارزشهای اساتید را در زمینه انتقال 
 توجه قرار می دهد. اطالعات بسیار مورد

 مصاحبه
I1, I2, I11, 

I7, I15 

 I7, I11, I18 مصاحبه به رفاه و آسایش فناورانه اهمیت می دهد. "این دانشگاه، حقیقتا

ود، شهایی که به اساتید مربوط میگیریاین دانشگاه در تصمیم
 تفویض اختیار می کند.

 مصاحبه
I5, I8, I6, 

I4 

دستاوردهای فناورانه اساتید در این دانشگاه مورد ها و تالش
 گیرد.تقدیر قرار می

 مصاحبه
I13, I9, I5, 

I4, I12 

این دانشگاه، اهداف و ارزشهای افراد خود را بسیار مورد توجه 
 قرار می دهد.

 مصاحبه
I5, I8, I7, 

I6, I4 

این دانشگاه با درخواست منطقی اساتید برای تغییر شرایط 
 ام موافقت می کند.کاری

 مصاحبه
I5, I11, I4, 

I13 

و ارائه خدمات  , اساتید به معتقدند خدمت مدیران این دانشگاه
 .باشد می سازمان مدیر مهم و اصلی وظایف از الکترونیکی

 I11, I7, I15 مصاحبه

 مصاحبه اساتید این دانشگاه از تجهیزات فناورانه دانشگاهی راضی هستند.
I8, I7, I11, 

I18 

 مصاحبه اساتید تعلق خاطر کاری دارند.
I5, I8, I7, 

I6, I4 

 مصاحبه خود درتجزیه و تحلیل مسایل اطمینان دارند.  توانایی اساتید به
I13, I9, I5, 

I12 

اساتید احساس افتخار می کنند که در این دانشگاه مشغول ب 
 کارند.

 مصاحبه
I5, I8, I7, 

I6, I4 

سازوکارها
 

راهبرد 
 عملیاتی

تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه 
 های آزاد اسالمی.

جهان تیغ و همکاران 
(2019،) 

 
I3, I19 

تعیین اولویتهای برنامه به منظور بهبود بلوغ هوشمندی در 
 دانشگاه

رونقی و رونقی 
(1393) 

I11, I3, 

I14, I12, I9 

بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه های تشکیل مرکز تخصصی 
 آزاد اسالمی.

 مصاحبه
I10, I1, 

I12, I14 

راهبرد 
 ارزیابی

 ارزیابی مستمر میزان  بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد
مهرابی و همکاران 

(1395) 
I3, I7, I19 

ارزیابی مستمر اقدامات اساتید در ارتباط با بلوغ هوشمندی در 
 دانشگاه آزاد

همکاران تان و 
(2019) 

I11, I3, 

I14, I12, I9 

 ارزیابی مستمر تجهیزات فناورانه در دانشگاه آزاد
مهرابی و همکاران 

(1395) 

I10, I1, 

I12, I14 

ارزیابی مستمر میزان  پشتیبانی از اطالعات انتقالی در دانشگاه 
 آزاد

تان و همکاران 
(2019) 

I6, I7, I5, 

I7 

راهبرد 
 فرهنگی

 فرهنگ اساتید در جهت بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزادارتقای 
تان و همکاران 

(2019) 

I10, I3, 

I18, I2 

 مصاحبه آشناسازی اساتید با مولفه های بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد
I7, I5, I1, 

I7 

توجه به ویزگیهای فردی اساتید در جهت بلوغ هوشمندی در 
 دانشگاه آزاد

 مصاحبه
I11, I8, I4, 

I9 

راهبردهای 
 آموزشی

آموزش نرم افزارهای فناورانه در جهت ایجاد بلوغ هوشمندی در 
 دانشگاه آزاد

رونقی و رونقی 
(1393) 

I4, I2, I6 
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آموزش اساتید جهت ارتقای سطح صالحیت حرفه ای ایشان و 
 به منظور بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد

 I3, I7, I19 مصاحبه

 مصاحبه متخصصان توانمند فناوری برای آموزشاستفاده از 
I11, I3, 

I14, I12, I9 

های شناسایی شده فوق، مدل مفهومی نهایی به قرار بر اساس ویژگی 
 زیر است:

 
 . مدل نهایی پژوهش1شکل 

 گیرینتیجه
ها، با بررسی سوال اصلی پژوهش مبنی بر شناخت ابعاد، مؤلفه

شاخصهای بلوغ هوشمندی در دانشگاه های آزاد اسالمی استان تهران 
های بلوغ فردی، بلوغ فرایندی، بلوغ فناوری به مشخص شد که مولفه

عنوان عوامل تشکیل دهنده بلوغ هوشمندی، عوامل سازمانی، عوامل 
عوامل آموزشی، به عنوان عوامل موثر و عملکرد شغلی،  مدیریتی و

مزیت رقابتی و اشتیاق شغلی به عنوان پیامدهای بلوغ هوشمندی در 
بر اساس یافته های پژوهش، وقتی  دانشگاه آزاد شناسایی شدند.

صحبت از بلوغ فردی می شود، توانایی فنی، تحلیلی و سطح دانش 
هیئت علمی از بلوغ فردی برخودرا افراد اشاره دارد. زمانیکه اعضای 

باشند، بدین معنی است که دارای صالحیت حرفه ای الزم برای کار 
هستند و قادرند دیگران را به تعالی و رسین به بلوغ تشویق نمایند. 
همچنین اعضای هیئت علمی بلوغ یافه نسبت به حاکمیت فناوری 

 عاملی برای اطالعات دیدی مثبت و گسترده دارند و این حاکمیت را
پیشرفت و بالندگی دانشگاه می دانند. این افراد به خودارزیابی بیشتر 
توجه دارند و صداقت در خودارزیابی را سرلوحه کار خود قرار می 
دهند. اما بلوغ فردی به تنهایی به بلوغ هوشمندی در یک دانشگاه 
منجر نمی شود و بلوغ فرایندی نیز مورد نیاز است. زمانیکه در 

نشگاه، اطالعات به سرعت انتقال یابد و ساختار دانشگاه دقت در دا
ارائه اطالعات را مد نظر قرار دهد، مطمئنا اطالعات درستی به 
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توان از این مدیریت و سایر اعضای دانشگاه می رسد و بهتر می
اطالعات در فرایند تصمیم گیری استفاده کرد. اما حرف اصلی در 

وری تکمیل می شود، بلوغ فناوری به بلوغ هوشمندی با بلوغ فنا
های به روز مورد استفاده در دانشگاه اشاره دارد. برای رسیدن فناوری

به این بلوغ باید اطمینان حاصل شود که تجهیزات فناورانه در 
دسترس همگان قرار بگیرند و اساتید به سهولت بتوانند از فناوری

ین، استفاده از نرم های اطالعاتی و ارتباطی استفاده کنند. همچن
 افزارهای به روز اطالعاتی مد نظر قرار گیرد. 

دستیابی به بلوغ هوشمندیدانشگاه آزاد می توان پیامدهایی همچون 
عملکرد شغلی مطلوبتر، کسب مزیت رقابتی و همچنین اشتیاق شغلی 
اساتید را در پی داشته باشد. زمانی که دانشگاه به بلوغ هوشمندی 
می رسد، خیلی از امور دانشگاه به صورت الکترونیکی انجام می 

ند براحتی برای ارتقای سطح عملکرد خود، در شود و اساتید می توان
اموزشهای برخط و ضمن خدمت شرکت نمایند، ضمن اینکه ایشان 
در تدریس خود نیز می توانند از ابزارهای الکترونیکی بهتری استفاده 

جام گیرد. تر انکنند تا یادگیری برای دانشجویان سریعتر و باکیفیت
هم می شود. چراکه تولید  بلوغ هوشمندی، باعث کسب مزیت رقابتی

دانش با کیفیت بیشتری ایجاد می شود و اساتید دیگر براحتی می 
توانند انتظارات دانشگاه را برآورده سازند. عالوه بر این در سطح 
بین الملل نیز رتبه خوبی در این زمینه به خود اختصاص خواهند داد. 

آزاد  دانشگاهاشتیاق شغلی یکی دیگر از پیامدهای بلوغ هوشمندی در 
است. با ایجاد دانشگاهی الکترونیکی، اشتیاق به کار نیز در اساتید 
تقویت می شود و انگیزه های ایشان برای ادامه کار بیش از پیش می 
گردد و البته دستاوردهای فناورانه اساتید مورد استقبال قرار می 
گیرند. در پژوهش حاضر به سازوکارهای اجرای مدل بلوغ 

در دانشگاه آزاد نیز پرداخته شد و تدوین برنامه عملیاتی هوشمندی 
برای بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه های آزاد اسالمی، تعیین 
اولویتهای برنامه به منظور بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه و 
تشکیل مرکز تخصصی بهبود بلوغ هوشمندی در دانشگاه های آزاد 

اتی. ارزیابی مستمر میزان  بلوغ اسالمی به عنوان راهبردهای عملی
هوشمندی در دانشگاه آزاد، ارزیابی مستمر اقدامات اساتید در 
ارتباط با بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد، ارزیابی مستمر تجهیزات 
فناورانه در دانشگاه آزاد و ارزیابی مستمر میزان  پشتیبانی از 

رد ارزیابی و ارتقای اطالعات انتقالی در دانشگاه آزاد، به عنوان راهب
فرهنگ اساتید در جهت بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد، آشناسازی 
اساتید با مولفه های بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد، توجه به 
ویژگیهای فردی اساتید در جهت بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد، 
به عنوان راهبرد فرهنگی و همچنین، آموزش نرم افزارهای فناورانه 
در جهت ایجاد بلوغ هوشمندی در دانشگاه آزاد، آموزش اساتید 
جهت ارتقای سطح صالحیت حرفه ای ایشان و به منظور بلوغ 
هوشمندی در دانشگاه آزاد، استفاده از متخصصان توانمند فناوری 
برای آموزش به عنوان راهبردهای آموزشی معرفی شدند. در نهایت 

ی پژوهش ترسیم گردید. در مدل با ارائه این راهبردها، مدل نهای
اولیه که در انتهای فصل دوم و با مرور مبانی نظری ارائه شد، عوامل 
سرمایه گذاری، آموزش و ساختار و فرهنگ سازمانی، مدیریت به 
عنوان عوامل اثرگذار بر بلوغ هوشمندی دانشگاه معرفی شده بودند 

ام عوامل در حالیکه درمدل انتهایی به شکلی انسجام یافته، تم
سازمانی، اموزشی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفتند. عالوه بر این، 

اطالعاتی، فرهنگی،  در مدل اولیه، ابعاد بلوغ هوشمندی، شامل بلوغ
مدیریتی و فناوری معرفی شده بود که با نظر خبرگان و البته مبانی 
نظری، بلوغ فردی، فرایندی و فناورانه مورد بحث قرار گرفت 

 گیرد.ه تقریبا تمام رویکردهای سازمانی را در بر میچراک

 بر اساس یافته های پژوهش، می توان چندین پیشنهاد ارائه داد:

برای تغییر نگرش اساتید نسبت به حاکمیت فناوری اطالعات، 
جلساتی با مشارکت اساتید هیئت علمی و مدرسان حاکمیت فناوری 

 اطالعات تشکیل شود. 
ر دانشگاه طی جلساتی با حضور اعضای هیئت نیاز به هوشمندی د

 علمی و مدیران دانشگاه بررسی شود.

از افراد مجرب برای پردازش اطالعات به سرعت و با دقت استفاده 
 شود.

در دانشگاه از نرم افزارهای به روز اطالعاتی استفاده شود. اینترانت 
اده از تفو شبکه های اجتماعی داخلی فعال باشد و اساتید نیازی به اس

 شبکه های اجتماعی دیگر نباشند.

با وجود تمرکز در ساختار از سازوکارهای غیر متمرکز نیز برای 
 ارتباطات و تبادل اطالعات استفاده شود. 

مدیران نسبت به کشف و ارائه اطالعات درست، حساس باشند و از 
 اساتید اطالعات را طلب کنند.

 های هوشمند انجام پذیرد.  ارزیابی اساتید با استفاده از فناوری

 های مشابه استفاده شود.از ابزارهای دیگر پژوهش در سایر پژوهش
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