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چكیده
در هزاره سوم عصر جهانی شدن  ،رشد فزاینده اطالعات و ارتباطات ،تغییر و تحوالت سرری ،،سرازمانها از جملرظ ن رام
آموزش عالی را با چالش هایی مواجظ ساختظ است .یکی از مولفظ هرا اساسری بررا رویرارویی برا تضرادها ،تصرادم هرا و
چالشها ،آینده پژوهی است کظ دانش در برگیرنده تمام جنبظ ها مطالعظ و پژوهش در باره آینرده مری باشرد .هردن ایر
پژوهش تعیی مولفظ ها آینده پژوهی جهت ارائظ مدلی در ن رام آمروزش عرالی کشرور اسرت .بررا تح رد ایر هردن
پرسشهایی بظ ای شرح مطرح شده است:
 مولفظ ها اصلی آینده پژوهی در آموزش عالی کدامند؟
 چظ مدلی را می توان برا آینده پژوهی در آموزش عالی ارائظ داد؟
 درجظ تناسب مدل پیشنهاد با اهدان آینده پژوهی از ن ر نمونظ منتخب چگونظ است؟
روش پژوهش توصیفی از نوع زمینظ یابی است .جامعظ آمار شامل همظ روسا ،معاونی  ،مدیران گروه و اعضا هیأت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی است 144 .نفر از طرید فرمول برآورد حجم نمونظ بظ روش تصادفی چند مرحلظ ا انتخاب
شدند اما بادر ن ر گرفت 44درصد نسبت ریزش پرسشنامظ ها توزی ،شد کظ 144پرسشنامظ کامل مورد بررسی قرار گرفت.
ابزار اندازه گیر  ،پرسشنامظ مح د ساختظ دارا  92سوال با طیف  2درجظ ا لیکرت است .روایی محتوایی پرسشنامظ
مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و اعتبار آن از طرید روش آلفا کرونباخ  %04بظ دست آمده است .پس از تجزیظ و
تحلیل داده ها و اجرا آزمون ها ،ضریب همبستگی  ،ضریب تعیی ،آزمون آمار کروسکال والیس و استخراج نتایج ،
مد لی شامل مولفظ ها اصلی فلسفظ و اهدان ،مبانی ن ر  ،مراحل اجرایی و ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد طراحی شد.
مبانی ن ر مدل متشکل از تئور تحول فراسیستم،تئور سظ گانظ نگرش سیستم دانش آینده،تئور دانش،اطالعت و
دانش-اطالعات،تئور پویا دانش-اطالعات وتئور تغییر است .چهار گروه نمونظ امتیاز باالیی بظ زیر آزمون ها داده اند و
کل مدل با میانگی  04/92درصد مناسب تشخیص داده شده است .بیشتری میانگی نمرات مربوط بظ مراحل اجرایی و
ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد بود .سایر مولفظ ها نیز امتیاز کمتر از  06کسب نکردند.
واژههای كلیدی :آینده پژوهی ،تئور

تحول فراسیستم ،تئور

سظ گانظ نگرش سیستم دانش آینده ،تئور

دانش،

اطالعت و دانش-اطالعات ،تئور پویا دانش-اطالعات و تئور تغییر.
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 -1مقدمه

آينده پژوهی

دوران نوینی در عرصظ حیات اجتماعی کظ بظ جامعظ
اطالعاتی مشهور است آغاز شده ،قرنی ممتاز و ویژه با
امتیازات منحصر بظ فرد تغییر و تحوالت سری ،اعصار
گذشتظ کظ زندگی بشر  ،مناسبات آن ،آموزش و پرورش
و آموزش عالی و رسالتها آنها را تحت تأثیر قرار داده
است.
در دهظ ها اخیر ،آموزش عالی بظ عنوان یکی از مهم
عناصر تشکیل دهنده جوام ،پیشرفتظ و حتی
تری
کشورها در حال توسعظ ن ش بسیار مهم و حیاتی در
رشد و توسعظ علوم  ،فناور اطالعات و ارتباطات ایفا
نموده است .ن ام آموزش عالی در ایران با توجظ بظ
وضعیت خاص محیطی خود رسالت ها سنگینی را در
ساخت ایران برا آینده بظ عهده خواهد داشت . .لذا
شناسایی آینده وآینده پژوهی در آموزش عالی امر
ضرور بظ حساب می آید .
دانشگاهها نیرو محرکظ آگاهی بخش و برج
فرماندهی فکر جوام ،شناختظ شدند .بدی ترتیب ،رسالت
دانشگاهها ،فراسو علم و پژوهش صرن درون دانشگاهی،
در جهت خدمت بظ جامعظ سوق داده شد و ن ش دانشگاه
ها از تک ن شی و تک نهاد بظ چند ن شی و چند نهاد
یعنی ن ش آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی ،انتشاراتی و رشد
حرفظا تکامل یافتظ است( .قورچیان و خورشید ،
.)44:4:41
در وضعیت کنونی جهان کظ تغییرات در همظ
زمینظها علوم ،ف آور  ،اقتصاد ،مدیریت و  ...بظ
سرعت انجام می شود ،سازماندهی فعالیت ها علمی
برا پیش بینی آینده ضرورتی انکار ناپذیر است .در
تح ی ات استراتژیک و بلند مدت کظ سرمایظ گذار ها
وسی ،تر را می طلبد ،آینده نگر باید در همظ ابعاد
علمی  ،ف آور و اقتصاد صورت گیرد( .مکنون،
. )0:4:46
آینده نگر نیازمند آینده شناسی است و آینده
شناسی با اتکاء بر پیش فرض هایی در خصوص وجود
گونظ ا ارتباط و توالی رویداد ها ،نیازمند آینده
پژوهی است .

پیچیدگی روز افزون محیط و پویایی آن کظ منجر بظ
ناکار آمد روش ها برنامظ ریز در دهظ ها اخیر
شده باعث گردیده تا مباحث اینده پژوهی در محافل
مختلف علمی و اجرایی مورد توجظ و استفاده قرار گیرد
(ن ر زاده و میرشاه والیتی .)4:14 ،
در یک تعریف ساده و در عی حال بسیار ژرن آینده
پژوهی «علم و هنر کشف آینده شکل بخشیدن بظ دنیا
مطلوب فردا عنوان شده است  .در ای تعریف رسا ،سظ
مولفظ وجود دارد  .اول آنکظ آینده پژوهی تنها یک علم
صرن نیست ،بلکظ شناخت بر اساس روند داده ها
گذشتظ ،شناسایی سیگنال ها تغییر کنونی و وضعیت
ها محتمل و قابل رخ دادن در آینده است( .ملکی فر
و دیگران)4:02 ،
مولفظ سوم و بسیار حائز اهمیت در ای تعریف شکل
بخشیدن بظ دنیا مطلوب فردا است .ای مولفظ کلید
نشانگر آن است کظ آینده پژوهی درصدد است تا پا را
فراتر از پیش بینی و کشف آینده گذارده و بر شکل
دادن بظ آینده تأکید نماید؛ آینده ا کظ مد ن ر و
مطلوب برنامظ ریزان آن باشد ،بظ دیگر سخ  ،ساخت
آینده بظ گونظ ا کظ مطلوب و دلخواه است .
آینده پژوهی کظ از آن بظ عنوان یک علم تمدن ساز
یاد می گردد ،گونظ ا از علوم نرم است کظ مغز ای
خانواده از علوم و فناور ها را تشکیل می دهد (پور
داریانی )4:02 ،در ح ی ت یکی از چندی کارکرد
ارزشمند آینده پژوهی ،مدیریت حوزه ها علم بظ
خصوص علوم نرم و جهت دهی هوشمندانظ بظ مطالعات
و پژوهش ها سایر حوزه ها علمی می باشد .
ای حوزه از دانش ،بظ موضوع فناور  4نیز ورود پیدا
کرده است و دارا محصوالت خاص با طراحی پیچیده
و کارآمد باال است .امروزه از آینده پژوهی انت ار می
رود پا را از کشف آینده فراتر گذارد و بظ مهندسی
هوشمند آینده  9بپردازد  .مطمئناً ملتی کظ بظ مرز ها
جهانی ای دانش برسد  ،می تواند امیدوار و بلکظ مطمئ
بظ توسعظ سایر فناور ها نیز باشد.
دو رویکرد اساسی در علم آینده پژوهی وجود دارد .
رویکرد اول را پیش بینی  :می نامند ( .احمد پور ،
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داریانی و م یمی  . )4:02 ،ای رویکرد بظ دنبال آینده و
نظ صرفاً پیش گویی آن است  .در ای خصوص عنوان
می شود کظ ارزش پیش بینی در سودمند آن است،
نظ در تح د آن  .همچنی در جهت پیشبرد اهدان ای
ویکرد کظ همزمان با شکل گیر علم آینده پژوهی،
ظهور یافت ،بیش از یکصد تکنیک توسعظ یافتظ است.
رویکرد دوم کظ در چند دهظ اخیر بظ آن توجظ ویژه ا
شده است و در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد آینده
نگار است (ملکی فر و دیگران )4:02 ،در ای رویکرد ،
پارادایم اصلی  ،شکل بخشیدن بظ دنیا مطلوب فردا
است  .لذا آنچظ در قبال آینده مهم است  ،تعالی آن است
و نظ پیش بینی آن.
متون و روش های آينده پژوهشی
از رایج تری و در عی حال کاراتری روش ها
آینده پژوهشی ،دیده بانی 1است .دیده بانی یکی از
ساده تری و موثر تری روش ها آینده پژوهی است کظ
بظ طور مستمر بظ تغییرات جهانی می پردازد  .هدن ای
روش ،بررسی ن ام مند و کشف سیگنال ها تغییر است.
تأکید بر روند ها و تغییرات مستمر در طول زمان بظ
جا پایش رویداد ها ،منطد اصلی حاکم بر دیده بانی
است .تحلیل روند یکی از موثر تری روش ها آینده
پژوهی است کظ بظ مطالعظ یک روند مشخص بظ من ور
کشف ماهیت ،علت ها بروز ،سرعت ،توسعظ و پیامد
ها بال وه می پردازد .ن ر خواهی و مشاوره  2کظ مبتنی
بر تفکر جمعی (خرد سازمان یافتظ) و با بهره گیر از
روش دلفی شکل کاملی بظ خود می گیرد ،از دیگر روش
ها رایج است  .مدل ساز از سایر روش ها است کظ بظ
باز آفرینی رخدادها و تحلیل وسی ،تر آن می پردازد.
اگر چظ برخی ایجاد پژوهشکده آینده شناسی و
پیش بینی ف آور را ضرور می دانند ولی بظ ن ر
می رسد بهتر باشد بظ جا ایجاد نهاد ها و تشکیالت
جدید ،از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی متعدد و وابستظ
بظ وزارت علوم ،تح ی ات و ف آور  ،انجم ها علمی
و بظ ویژه فرهنگستان ها خواستظ شود بخشی از فعالیت
خود را بظ صورت مستمر بظ مطالعات آینده شناسی در
زمینظ ها تخصصی مربوط اختصاص دهند  .ای امر
عالوه بر استفاده بهینظ از امکانات موجود و احتراز از

تشکیالت جدید موجب می شود فرهنگ آینده شناسی
در سطح گسترده تر گسترش یابد .شورا پژوهش ها
علمی کشور می تواند با ایجاد دفتر یا دبیر خانظ ا بظ
همی من ور ،پژوهش ها آینده شناسی را حمایت و
هدایت کند( .ت و گیالنی و غفرانی. )4::4:41 ،
مبانی ن ر مدل متشکل از تئور ها ذیل می باشد.
الف) مدل تئوری تحول فرا سیستم( :مفهوم
تحول فرا سیستم یعنی فرآیند تحول زا کظ بظ واسطظ
آن سطوح عالی پیچیدگی و کنترل بظ وجود می آیند .
اما از طرن دیگر ای مفهوم ن رات ما درباره مسائل
فلسفی را هم در بر می گیرد و آینده زندگی بشر را پیش
بینی می نماید .هدن ما ای است بر اساس مفاهیم
خود کنترلی بتوانیم سیستم فلسفی کامل یا یک ن ریظ
تری
جهانی ارائظ نماییم کظ قادر باشد بظ بنیاد
سواالت درباره خودمان ارزش ها نهایی و دنیا پاسخ
دهد(.جاسلی تورچی .)4114 ،
ب) مدل تئوری سه گانه نگرش سیستم دانش
آينده :ای مدل در ح ی ت بیانگر آن است کظ دانش
آینده از سظ مولفظ تأثیر می پذیرد کظ عبارتند از  :معنا
شناسی (ارزش گذار ) ،نحو(روش شناسی) و برنامظ
عملی(مدیریت و رهبر  ،برنامظ ها استراتژیک ،سیاست
ها و طراحی برنامظ ها)( .ماالسکا. )944: ،
ج) مدل تئوری دانش  ،اطالعات و دانش –
اطالعات  :ای مدل از یک سر باورها واقعی و غیر
واقعی نشأت گرفتظ و منجر بظ دستظ بند یا کد گذار
شده و در نتیجظ دانش (ذهنی) شکل می گیرد کظ متأثر
از اطالعات (عینی) مختلف است( .ماالسکا . )944:،
د) مدل تئوری پويا دانش – اطالعات :ای مدل
اذعان می کند کظ شکل گیر دانش بر اساس تغییرات
سری ،و آنی اطالعات جدید صورت می گیرد .ای دانش
در ح ی ت از واقعیتها گذشتظ استفاده کرده با واقعیت
ها حال انجام شده و از واقعیت ها آینده تأثیر می
پذیرد( .ماالسکا . )944:،
هـ) مدل تئوری تغییر :ای مدل هشرت زمینرظ را
بر اساس تغییر سازمان و مدیریت در ن ر می گیررد)4 .
ایجاد حس ضرورت  )9تشکیل یک ائتالن هدایت کننده
قو  ):خلد یرک بصریرت (چشرم انرداز)  )1ارتباطرات
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بصیرت  )2توانمند ساخت دیگران بظ عمل کردن مطابد
بصیرت  )6طراحی و خلد دست آورد ها کوتاه مردت
 )4تحکیم پیشرفت ها و تولید تغییرات بیشتر  )0نهادینظ
کردن رویکرد ها جدید (جان پی کاتر. )944: ،
روش پژوهش
و از ن ر
ای پژوهش از ن ر هدن کاربرد
ماهیت موضوع مورد بررسی شیوه انتخاب نمونظ  ،نحوه
گردآور اطالعات  ،توصیفی از نوع زمینظ یابی است .
جامعظ آمار ای پژوهش شامل تمامی روسا واحد
ها ،معاونان آنان ،مدیران گروه ها آموزشی و اعضا
هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها آزاد اسالمی می
باشد کظ در واحدها مشغول بظ خدمت هستند.برا برآورد
حجم نمونظ از فرمول زیر استفاده شده است (شریفی،
. )69 :4:04
n=p(p-1)z2/d2

بظ شرح

برا نمونظ گیر روش تصادفی چند مرحلظ ا
زیر بظ کار گرفتظ شده است:
ابتدا با توجظ بظ ن شظ و جدول مناطد ،واحد ها
موجود در هر یک از مناطد شناسایی شد.
سپس بظ شکل تصادفی پنج منط ظ از شمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکز انتخاب شد  .با در ن ر
گرفت تعدادا واحد ها هر منط ظ از هر منط ظ بی :
تا  6واحد بظ طور تصادفی متناسب با کل واحد ها
انتخاب گردید .از هر واحد انتخاب شده رئیس و معاونان
آن بظ عنوان نمونظ تل ی شده است .و از هر واحد بی
 1تا  6مدیر گروه و بی  4تا  44عضو هیئت علمی بظ
طور تصادفی انتخاب شده است  .ضمناً بظ میزان % 44
نسبت ریزش  6ملحوظ شده است.
با ارسال پرسشنامظ ها و عودت آنها پس از کسر
موارد ناقص  ،تعداد  144پرسشنامظ شامل -4رئیس
دانشگاه (واحد)  99نفر  -9معاونی دانشگاه  06نفر -:
مدیران گروه  441نفر  -1عضو هیئت علمی  412نفر
در استخراج اطالعات مورد استفاده قرار گرفت.
ابزار اندازه گیر پرسشنامظ مح د ساختظ  92سوالی
بظ روش لیکرت با طیف  2گزینظ ا است .پرسشنامظ از 2

قسمت شامل فلسفظ مدل با  1سوال ،هدن مدل 4
سوال ،مبانی ن ر  2سوال ،مراحل اجرایی  6سوال و
4
ن ام ارزیابی  :سوال تشکیل شده است .روایی
پرسشنامظ توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفتظ است .
اعتبار  0پرسشنامظ از طرید روش آلفا کرونباخ بظ ای
شرح است:آلفا محاسبظ شده در زیرگروه ها عبارت است
از  :روسا دانشگاه و معاونی  4/04مدیران گروه ها
 4/04و اعضا هیئت علمی  4/41و آلفا محاسبظ شده
برا زیر آزمون ها عبارت است از  :فلسفظ مدل ،4/04
اهدان  ، 4/41مبانی ن ر  ،4/40مراحل اجرایی  4/09و
ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد  . 4/04با توجظ بظ ضرایب
بظ دست آمده می توان چنی نتیجظ گرفت کظ پرسشنامظ
از اعتبار الزم برخوردار است ،زیرا بظ ن ر ایک  1حداقل
آلفا قابل قبول بظ عنوان شاخص اعتبار و همسانی
درونی هر م یاس  4/44است(شریفی.)4:04 ،
برا تجزیظ و تحلیل داده ها استخراج شده از دو
سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی درصد،
میانگی  ،ضریب همبستگی و ضریب تعیی ،آزمون
آمار کروسکال والیس استفاده شد .نرم افزار آمار
مورد استفاده  SPSSاست .
يافته ها
داده ها جدول شماره  4حاکی از آن است کظ
ن رات  1گروه در مورد مدل پیشنهاد  11/4:درصد
بظ کامال مواف م :0/94 ،درصد بظ مواف م  0/04 ،درصد بظ
ن ر ندارم  9/12 ،درصد بظ مخالفم و  4/40درصد بظ
کامالً مخالفم پاسخ داده اند .نتیجظ نهایی ای کظ زیر گروه
ها نسبت بظ زیر آزمون ها نگرش مثبت دارند .
در جدول شماره  9در ستون مناسب مجموع درصد
ها مربوط بظ پاسخ کامالً مواف م و مواف م،ستون بدون
ن ر درصد پاسخ کسانی است کظ گزینظ ن ر ندارم را
انتخاب کردند و در ستون نامناسب مجموع درصد ها
مربوط بظ پاسخ مخالفم و کامالً مخالفم ارائظ شده است.
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جدول شماره  1مربوط به میانگین نتايج زير گروه های مورد مطالعه در ارتباط با مدل پیشنهادی
گزينه ها

كامالً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

كامالً مخالفم

فلسفظ مدل

10/9:

:0/42

1/44

:/46

4/66

اهدان

24/14

:6/2:

0/60

9/41

4/46

مبانی ن ر

16/49

:0/44

49/41

9/01

4/44

مراحل اجرایی

10/21

14/14

6/:9

9/46

4/11

ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد

24/16

:4/41

4/04

9/61

4/92

جمع

94/11

13/11

3/31

1/49

0/83

زير آزمون ها

جدول شماره  1مربوط به خالصه نتايج زير گروه های مورد مطالعه در ارتباط با مدل پیشنهادی
زير گروه ها

روسا

دانشگاه واحد

زير آزمون ها

تعداد

99
ن

معاونان دانشگاه

06

مدیران گروه

441

اعضا هیئت علمی

412

ن

ن

ن

فلسفظ مدل
اهدان
مبانی ن ر
مراحل اجرایی
ام ارزیابی مهندسی مجدد
فلسفظ مدل
اهدان
مبانی ن ر
مراحل اجرایی
ام ارزیابی مهندسی مجدد
فلسفظ مدل
اهدان
مبانی ن ر
مراحل اجرایی
ام ارزیابی مهندسی مجدد
فلسفظ مدل
اهدان
مبانی ن ر
مراحل اجرایی
ام ارزیابی مهندسی مجدد

مناسب
44/90
41/06
06/40
06/:6
02/49
14/06
19/:2
0:/44
1:/44
11/26
1:/10
12/42
01/46
11/21
1:/20
09/41
09/10
41/62
02/01
09/:0

پاسخ ها
بدون نظر
4:/6:
49/::
1/41
6/46
1/41
2/41
1/42
44/16
:/10
1/62
1/:9
:/10
4/61
1/10
2/11
4:/::
41/90
94/49
44/90
49/:4

نامناسب
1/41
4/40
9/44
4/24
1/21
9/:1
:/10
2/04
:/10
4/44
4/60
4/16
9/61
4/16
4/16
1/6
:/99
1/41
9/04
2/91

جدول شماره  1مربوط به میانگین نتايج زير گروه های مورد مطالعه در ارتباط با مدل
گزينه ها
زير آزمون ها
فلسفظ مدل
اهدان
مبانی ن ر
مراحل اجرایی
ن ام ارزیابی مهندسی مجدد
جمع

مناسب

بدون نظر

نامناسب

06/91
04/1:
0:/2:
01/12
01/46
38/19

1/44
0/60
49/41
6/:9
4/04
3/31

1/19
:/06
:/02
:/44
9/01
1/89
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داده ها جدول شماره  :حاکی از آن است کظ
ن رات  1گروه در مورد مدل پیشنهاد  04/92درصد بظ
گزینظ مناسب  0/04 ،درصد بدون ن ر :/41 ،درصد بظ
گزینظ نامناسب پاسخ داده اند  .نتیجظ نهایی ای کظ زیر
گروه ها نسبت بظ زیر آزمون ها نگرش مثبت دارند .
با انجام آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس و با
توجظ بظ ردیف اول جدول شماره  1م دار  p=0/69با
نشان می دهد کظ بی
درجظ آزاد  :و
ن رات روسا دانشگاه ،معاونان،مدیران گروه و اعضا
هیئت علمی در مورد فلسفظ مدل تفاوت معنی دار
محاسبظ شده در سطح
وجود ندارد .چون
بحرانی شده
احتمال  %12کوچکتر از
است ،لذا بی ن رات  1گروه تفاوت معنی دار وجود
ندارد .ردیف  9جدول شماره  1نشان می دهد کظ م دار
است لذا بی
 ، p=0/16درجظ آزاد  :و
ن رات روسا دانشگاه ،معاونان،مدیران گروه و اعضا
هیئت علمی در مورد اهدان مدل تفاوت معنی دار
محاسبظ شده
وجود ندارد .بظ دلیل اینکظ
بحرانی
در سطح احتمال  %12کوچکتر از
شده است ،لذا بی ن رات  1گروه تفاوت معنی دار
وجود ندارد .با توجظ بظ ردیف  :جدول شماره  1م دار
نشان می دهد
 p=0/27با درجظ آزاد  :و
کظ بی ن رات روسا دانشگاه ،معاونان،مدیران گروه و
اعضا هیئت علمی در مورد مبانی ن ر مدل تفاوت
محاسبظ
معنی دار وجود ندارد .زیرا
شده در سطح احتمال  %12کوچکتر از
بحرانی شده است ،لذا بی ن رات  1گروه تفاوت معنی
دار وجود ندارد .ردیف  1جدول شماره  1نشان می دهد
است
کظ م دار  ، p=0/49درجظ آزاد  :و

بنابرای بی ن رات روسا دانشگاه ،معاونان،مدیران
گروه و اعضا هیئت علمی در مورد مراحل اجرایی
تفاوت معنی دار وجود ندارد .چون
محاسبظ شده در سطح احتمال  %12کوچکتر از
بحرانی شده است ،لذا بی ن رات  1گروه
تفاوت معنی دار وجود ندارد .با توجظ بظ ردیف 2
جدول شماره  1م دار  p=0/79با درجظ آزاد :
نشان می دهد کظ بی ن رات روسا
و
دانشگاه ،معاونان،مدیران گروه و اعضا هیئت علمی در
وجود
مورد ن ام ارزیابی مدل تفاوت معنی دار
ندارد.دلیل ای گفتظ آن است کظ
محاسبظ شده در سطح احتمال  %12کوچکتر از
بحرانی شده است ،لذا بی ن رات  1گروه
تفاوت معنی دار وجود ندارد.
داده ها جدول شماره  2حاکی از آن است کظ از
ن ر زیر گروه ها (روسا دانشگاه ،معاونان ،مدیران گروه
و اعضا هیئت علمی ) بی زیر آزمون ها مختلف (فلسفظ
مدل  ،اهدان ،مبانی ن ر  ،مراحل اجرایی ،ن ام ارزیابی
و مهندسی مجدد) همبستگی مثبت و باال وجود دارد.
داده ها جدول شماره  6نشان می دهد کظ بظ
ترتیب اولویت مبانی ن ر با مراحل اجرایی و مراحل
اجرایی با ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد بابیشتری
درصد( )19/46و فلسفظ مدل با مبانی ن ر  ،اهدان با
مبانی ن ر و مبانی ن ر با ن ام ارزیابی و مهندسی
مجدد با کمتری درصد( )09/04همدیگر را تایید می
کنند .نتیجظ ای کظ کل زیر آزمون ها با بیشتری درصد
همدیگر را تایید می کنند .ضریب تعیی نیز از فرمول
p=100 X
م ابل بظ دست آمده است.

جدول شماره  : 9تحلیل استنباطی مولفه های مدل
رديف

مولفه ها

Chi-Sguare

درجه آزادی

)Sig(p

4

فلسفظ مدل

4/162

:

4/61

9

اهدان

2/4::

:

4/461

:

مبانی ن ر

:/002

:

4/941

1

مراحل اجرایی

9/:14

:

4/111

2

ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد

4/4:6

:

4/41:
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جدول شماره  9مربوط به میزان همبستگی زير آزمون ها
مراحل

نظام ارزيابی و

اجرايی

مهندسی مجدد
4/12

زير آزمون ها

فلسفه مدل

اهداف

مبانی نظری

فلسفظ مدل

--

4/1:

4/14

4/12

اهدان

4/1:

--

4/14

4/11

4/19

مبانی ن ر

4/14

4/14

--

4/16

4/14

مراحل اجرایی

4/12

4/11

4/16

--

4/16

ن ام ارزیابی مهندسی مجدد

4/12

4/19

4/14

4/16

--

جدول شماره  6مربوط به ضريب تعیین به ترتیب اولويت
زير آزمون ها

ضريب همبستگی

ضريب تعیینP

اولويت

مبانی ن ر و مراحل اجرایی

4/16

19/46

4

مراحل اجرایی و ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد

4/16

19/46

9

فلسفظ مدل و مراحل اجرایی

4/12

14/92

:

فلسفظ مدل و ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد

4/12

14/92

1

اهدان و مراحل اجرایی

4/11

00/:6

2

فلسفظ مدل و اهدان

4/1:

06/11

6

اهدان و ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد

4/19

01/61

4

فلسفظ مدل و مبانی ن ر

4/14

09/04

0

اهدان و مبانی ن ر

4/14

09/04

1

و ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد

4/14

09/04

44

مبانی ن ر

نتیجه گیری
در پاسخ بظ ای سوال کظ مولفظ ها آینده پژوهی در
آموزش عالی کدامند؟ مولفظ ها شناسایی شده در زیر
مجموع هایی شامل:فلسفظ ،اهدان ،مبانی ن ر  ،مراحل
اجرایی،ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد قرار گرفتند.
هریک از مولفظ ها بظ تفکیک شامل موارد بظ شرح زیر
می باشند:
فلسفظ الگو شامل -4 :پاسخگویی بظ نیاز ها جامعظ
و توسعظ پایدار با اتکا بر مشارکت مردمی -9آماده ساز
و آموزش برا آینده -:کشف روند جریانات گذشتظ
تاکنون ،تعیی و تبیی اهدان آینده و خط سیر نیل بظ
آنها در آموزش عالی -1باور و اعت اد نسبت بظ بار ارزشی
حاصل از فرایند آینده پژوهشی در آموزش عالی می
باشد .اهدان اصلی ای الگو عبارتند از  -4 :سنجش
میزان انطباق برنامظ ها تعیی شده و اجرا آن در
آینده  -9پاسخگویی واحد ها دانشگاهی نسبت بظ
چگونگی استفاده از مناب ،انسانی  ،ماد  ،مالی و

اطالعاتی  -:استفاده از تجارب و ظرفیت ها موجود با
نگرش مشارکت جویانظ برا رسیدن بظ خود اتکایی-1
تهیظ و تن یم چشم انداز آینده و تن یم امور و اولویت
بند مسائل و برنامظ ریز بلند مدت در برابر رویداد
ها آینده  -2بظ حداقل رسانیدن عدم قطعیت ناشی از
برخورد با رویداد ها آینده و اتخاذ تصمیمات با ارزش
در برابر هزینظ ها صرن شده -6حمایت از برنامظ
استراتژیک و رف ،ن ائص آنها و بهبود بخشیدن بظ فرآیند
ها آن  -4پیدا کردن دید روش از فرصت ها و
چالش ها آینده و پیش گیر از وقوع برخی مسائل .
مبانی ن ر مدل متشکل از تئور ها  -4تحول فرا
سیستم  -9تئور سظ گانظ نگرش سیستم دانش آینده
 -:مدل دانش ،اطالعات و دانش -اطالعات -1مدل پویا
دانش – اطالعات  -2مدل تئور تغییر می باشد کظ
ابزار آینده پژوهی در دانشگاه محسوب می شوند .
اجرا مدل مستلزم طی کردن ای مراحل است-4 :
تشکیل دفتر مطالعات آینده پژوهی در دانشگاه آزاد
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اسالمی  -9تشکیل مجم ،مناب ،انسانی در زمینظ آینده
پژوهی در دانشگاه آزاد اسالمی  -:برگزار کارگاه ها
آموزشی در زمینظ آینده پژوهی  -1طراحی و تدوی الگو
آینده پژوهی با توجظ بظ مولفظ ها تعیی شده -2
تحلیل و تکمیل الگو آینده پژوهی و ارائظ گزارش بظ
سازمان مرکز  -6بازدید از دفتر مطالعات آینده پژوهی
سازمان مرکز با استفاده از استاندارد ها و تدوی گزارش
نهایی .برا ارزیابی مدل پیشنهاد ای فعالیت ها
الزم است  -4 :ن ام اطالعات مدیریت ف آور ارتباطات
و اطالعات بظ من ور جم ،آور کلیظ گزارش ها
حاصل از آینده پژوهی و انتشار و ارسال نتایج آینده

پژوهی بظ مناطد دانشگاه آزاد اسالمی ایجاد گردد-9 .
از واحد ها دانشگاهی بازخورد دریافت شود و اصالحات
پیشنهاد اعمال گردد -: .مدل پیشنهاد مورد ارزیابی
قرار گیرد و پس از ارزیابی و از طرید مهندسی مجدد با
توجظ بظ تحوالت آموزش عالی در سطح ملی و بی
المللی اجرا گردد .درپاسخ بظ ای سوال کظ چظ مدلی را
می توان ارائظ نمود؟ پس از مطالعظ مبانی ن ر و
مطالعات تطبی ی چارچوب ادراکی و مدل آینده پژوهی و
اجرا آزمونها مولفظ ها اصلی آینده پژوهی استخراج و
مدل پیشنهاد زیر ارائظ گردید.
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در پاسخ بظ سوال سوم درجظ تناسب مدل پیشرنهاد برا
اهدان آینده پژوهی از ن ر نمونظ منتخب چگونظ است؟
می توان گفت :میانگی زیر آزمون ها مختلف در
بی گروه ها نشان می دهد  1گروه امتیاز باالیی بظ زیر
آزمون ها داده اند و اعتبار بخشی (درجظ تناسب) مدل
پیشنهاد در سطح نمونظ آمار روسا دانشگاه ها،
معاونان ،مدیران گروه و اعضا هیئت علمی با 04/92
درصد تأییدگردید و مناسب تشخیص داده شد .در بی
مولفظها بیشتری میانگی نمرات مربوط بظ مراحل
اجرایی و ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد بوده است و
سایر مولفظ ها نیز امتیاز کمتر از  06را کسب نکرده اند.
در بی گروه ها نمونظ ،مدیران گروه بیشتری
امتیاز را بظ فلسفظ مدل ( 1:/10درصد) ،مبانی
ن ر ( 01/46درصد) و بظ مراحل اجرایی (11/21درصد)
داده اند در حالی کظ کمتری امتیازها را روسا دانشگاه
(44/90درصد) برا فلسفظ ،اعضا هیأت علمی (41/62
درصد) برا مبانی ن ر و مراحل اجرایی (02/01
درصد) قائل شده اند کظ نشان می دهد مدیران گروه بظ
کظ پایظ تئوریک مدل
فلسفظ مدل و مبانی ن ر
پیشنهاد است و مراحل اجرایی اهمیت بیشتر د اده
اند .معاونان دانشگاه ها نیز بیشتری امتیاز (19/:2
درصد) را بظ اهدان مدل و ن ام ارزیابی و مهندسی
مجدد( 11/26درصد) داده اند و روسا دانشگاه ها
کمتری امتیاز را برا اهدان( 41/06درصد) و اعضا
هیئت علمی کمتری امتیاز را برا ن ام ارزیابی و
مهندسی مجدد ( 09/:0درصد) قائل شده اند کظ نشان
می دهد معاونان دانشگاه ها بظ اهدان مدل اهمیت
بیشتر داده اند .
بی زیر آزمون ها همبستگی مثبت و باال وجود دارد
کظ نشان می دهد تمامی زیر آزمون ها همدیگر را تأیید
می کنند .در بی زیر آزمون ها مبانی ن ر با مراحل
اجرایی و مراحل اجرایی با ن ام ارزیابی و مهندسی مجدد
با بیشتری همبستگی ( )4/16همدیگر را تأیید میکنند.
ضم آنکظ سایر زیر آزمون ها همبستگی کمتر از ()4/14
را کسب نکرده اند.

پیشنهادها
مطالعات انجام شده و یافتظ ها پژوهشها نشانگر آن
است کظ برگزار کارگاهها آموزشی ،سمینارها،
گردهمایی ها ،همایش ها و چاپ نشریات مختلف برا
آشنایی مدیران و اعضا هیئت علمی با آینده پژوهی
ضرور است تا جایگاه آن در دانشگاه آزاد اسالمی
شفان و نهادینظ گردد .
بظ من ور آماده ساز و ایجاد امکانات الزم در زمینظ
فرهنگی در واحدها
آینده پژوهی ،بسترساز
دانشگاهی بظ خصوص دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش
عالی بظ طور رسمی بظ عمل آید و دانشگاه ها بظ تجهیزات
ف آور  ،پایگاهها اطالعاتی و امکانات مالی کافی
مجهز شوند .
توصیظ میشود مطالعات آینده پژوهی در سایر
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با ای روش و سایر
روشها اجرا گردد و مدلها متعدد و مختلف دیگر تدوی
گردد.
نتیجظ آن کظ پدیده آینده پژوهی بسیار فرا پیچیده
و کالبد شکافی آن نیازمند تکنیک و تاکتیک ها کمی
و کیفی دقید است وبظ تالش و کوشش جمعی دست
اندرکاران ن ام آموزش عالی و سایر موسسات نیازمند
است.
فهرست منابع
)4
)9

):
)1
)2

احمد پور داریانی ،محمود ،م یمی ،سید محمد.
()4:02؛ مبانی کارآفرینی .تهران ،نشر سریرا
ت و گیالنی ،مهرداد  ،غفرانی ،محمد باقر.)4:41( .
مطالعات و روشها آینده شناسی ،فصلنامظ رهیافت.
شماره .99
شریفی ،حس پاشا .)4:04(.اصول روان سنجی و
روان آزمایی  ،تهران  :انتشارات رشد.
عالی زاده ،عبدالرضا و دیگران  .)4:00(.روش ها
آینده پزوهی  .تهران  :هنر رسانظ اردیبهشت.
قورچیان ،نادرقلی ،خورشید  ،عباس.)4:41( .
شاخص ها عملکرد در ارت اء کیفی مدیریت ن ام
آموزشی عالی .تهران  :انتشارات فراشناختی اندیشظ.
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 )6مکنون ،رضا .)4:46( .طرح ایران  4144افد ها و
راهبردها .فصلنامظ رهیافت .شماره 46
 )4مکنون  ،رضا )4:46( .نگرش ن ام یافتظ برا طراحی
ایران  .4144فصلنامظ رهیافت .شماره 46
 )0ملکی فر  ،ع یل و دیگران .)4:02( ،الفبا آینده
پژوهی  :علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن بظ
دنیا مطلوب فردا  ،تهران  :اندیشکده صنعت و ف
آور (اصف). .
 )1ن ر زاده ،فرهاد و میر شاه والیتی ،فرزانظ (.)4:14
فرآیند آینده نگار منطد ها و داللت ها آن برا
تدوی چشم انداز از آینده پژوهانظ منط ظ آزاد قشم
و چشم انداز آینده ،قشم  ،سازمان منط ظ آزاد قشم
دسترسی در سایت
10) http://www.civilica.com/paper-Q ESHMOLQESHMOL_ 116html
11) Malaska , pentti (2003) . knowledge and
information in futurology.
12) Finland futures research centre , turkey school
of Economics and business.
13) Turchin, Joslyn (1997) . Metasystem transition
theory.
14) http: //www.pespmcl.vub.ac.be/mstt.html
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