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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای دانشگاه آینده و ارائه الگوی مناسب ب اگشناد یار هه هههها ا ب حرط زا هدافتسا ا    
پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی انجام شد .در بخش کیفی ،از روش تحلیل مض نوم

ب ییارقتسا درکیور ا     و در بخش

کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد .بر اساس مولفههای به دست آمده در بخش کیف همانشسرپ ،ی    176
گویه ای ساخته شد .به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه ،از روا يي صوري ،روای و ییاوتحم ی

 هزاس ییاور ا فتس ا دش هد ......... . ...

نمونه آماري در بخش کمی از  181نفر از اعضای هیات علمی رشته عل اگشناد رد یتیبرت مو ههه ههههه ازآ یا ددد اس مال ییی کل
کشور تشکیل گردید .به منظور ت يزج ه و تحليل اطالعات از روش تحلیل عاملی تاییدی و رویک هلداعم یزاس لدم در     
ش از اعتباررر ع لما ییی برخ ادرو ررر بوددد .همچن نی
ساختاری کوواریانس محور استفاده شد .یافتهها نشان داد كه ابزاررر س جن ش ش
مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش همبستگی درونی مضامین پایه ب تالا ررر از  0/7گز را ششش
شد ،در نتیجه ابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازه گیری کافی برخودار بوددد .یافتهههه یلحت زا لصاح یا ل    
مضمون منجر به طراحی مدل دانشگاه آینده با  12مضمون سازمان دهنده و  26مضمون پایه گردید.
کلید واژهها :دانشگاه ،دانشگاه آینده ،آموزش عالی.
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مقدمه

در قرن حاضر ،اختراعات علمی در حال تغییر زندگی و فرهنگ مردم اس .ت

فرشیپ تت تتته یملع یا   

برای ایجاد یک زندگی راحت تر ،پیش بینی ک دیدپ ندر هه هههه موسر و بادآ شرورپ ،یعیبط یا     

ن.) 2015 ،1
یکند (المانوسکس و اوگین ن
انسانی ،آموزش و تغییر و توسعه جامعه به بشریت کمک م 
یتوان انکار کرد ،چ شیازفا هک ار    
اثر سطح آموزش در توسعه ،بهبود و احیای زندگی افراد را نم 
نرخ سواد افراد باعث ا زف ایش نیروی انسانی با صالحیت و ا زف ایش کیفیت زندگی خواهد شد (ارن

و کوسان .) 2012 ،2بنابراین ،آموزش یکی از عوامل تعیین کننده برای موفقیت فردی و یکپارچگی

اجتماعی است (مارتینز ،برانکو ،گان کالوز ،یان ویلوا ،اریویلوا گ ی یتولاز ،ار و رک و  و وسیجز سس س سس سسسسس
س،3

 ) 2018و آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل برای نوآوری ،رشد اقتصادی و همچنین برای

کسب و کار و جامعه است (دوئرنبرگر و وارنینگ .) 2018 ،4از این رومیتوان گفت دانشگاهها به
عنوان مراکز آموزش عالی ،پایگاه اصلی برای فراهم آوردن زمینههای توس و یروانف هع

یداصتقا    

(پوگودوا ،زاپاروا و افریموا ) 2015 ،5و به عنوان آمادگی ب و یصخش ققحت ،یگدنز کرد یار   

یک عنصر ضروری در توسعه و تغییر اجتماعی ،مطابق با نیازهای در حال تغییر هستند.
دانشگاهها عوامل کلیدی پیشر تف

اقتصادی و اجتماعی هستند .امروزه مدرک تحصیلی و تخصص

اهمی سب رد صصختم ریغ نانکراک دادعت و هتفای ت یییییییییییییی یاری از نق ک ناهج طا ا هتفای شه

سا ت          

(دوئرنبرگر و وارنینگ ) 2018 ،و نقش دانشگاه برای تولی دیلوت و دمآراک و رهام راک یورین د       

دانش جدید غیر قابل انکار است (گالدوین شالی و سوریموردی .) 2018 ،6همچنین توس رکفت هع   
استراتژیک روشن برای دانشگاهها به طور زف اینده ای ب ست یار ههههه یل ج ادعتسا بذ د و یناسنا یاه
منابع مالی و تأیید محوریت

 ماظن رد اهنآ ا متجا و یداصتق ا د یع ا  یار ا مه ی ( تسا ت

و زنیترام       

دیگران.) 2018 ،

. Lamanauskas & Augiene
. Eren & Kosan

1
2

. Martins & Branco & Gonçalves & Yong-Oliveira & Oliveira & Zolotiv & Cruz-Jesus

3

4

. Duerrenberger & Warning
. Pogodaeva & Zhaparova & Efremova
6
. Gladwin Mtshali & Sooryamoorthy
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امروزه و در آینده ،کل س امزا نننه مزاس یاهدحاو و ا ا رد ین برابر تباقر رگیدکی       

میییکنن .د رد

گذشته رقابت عمدتًاًا در مورد هش رت ،به رسمیت شناخته شدن و حق ثبت بود در حالی که رقابت
جدید در مورد منابع ،کارکنان ،دانش آموزان یا سایر منابعی است

یکی ندروآ تسد هب هک هب       

معنای از دست دادن دیگری است (اسکال .) 2018 ،1رهبران آموزش عالی روزانه با تقاضای رقابت
از داخل و خارج از سازمان ،به چالش کشیدهمییی دنوش (گروئنوالددد .) 2017 ،2رقابت

دنور کی    

اصلی دههها و سالهای گذشته است وا زف ایش نقش رقابت منجر به توسعه آموزش عالی و دانشگاه
شده اس .ت رو هش ا ،ابزارها و سازماندهی بیش فا روظنم هب و تباقر داجیا یارب رت ز راک شیا ای ،ی         
عملکرد و کیفیت اعمالمیشود .جایگاههای معتبر و علمی همیشه با رقابت

.دنا هدمآ تسد هب     

انتخاب تخصصی کارکنان ،معیارهای کیفیت و ارزیابی ،ابزار کنترل کیفیت

رد هک دنتسه لوط     

زمان توسعه یافته است و همچنین برای تص میم  رد یریگ ر باق تتتتتتته رارق هدافتسا دروم یملع یا      
میگیرند .رقابت جدید دارای شخصیت بین المللی است .نمونههای گویا ،رتبه بندی دانشگاهه یا
بین المللی و یا درخواستهای بین المللی ب رد .تسا یشهوژپ هجدوب یار

  

تباقر هک یلاح رد    

یشد ،رقابت جدید در عرصه عم رازگرب یمو    مییی دوش
گذشته میان اعضای آموزش عالی انجامم 
(اسکال.) 2018 ،
مسئله ویژهای که به بررسی رابطه بین آموزش ،زمان و آینده اختصاص دادهمیشود فرصتی است

تا در این رابطه به روشهای آگاهانه تر فک  دوش ر (( (((رابرتسوننن .) 2017 ،3دننک عناق دهاوش ههه ههههای از
نیروهای قوی برای تغییر در آموزش ع  دوجو یلا د تسا ،ساکنیپ( درا ا نروس ،ت س و سکاتسا ،ن     

الوسن .) 2017 ،4برای اینکه یک دانشگاه به طور مناس فآراک دلوم و ب ر هک روطنامه ،دشاب نی   

کالرک ) 2004 (5مدعی است ،باید نوعی از سازمان را داشته باشد که بتواند به ط کی اب رثوم رو    

   

جامعه در حال تغییر سازگار شود (گالدوین شالی و سوریموردی .) 2018 ،دانشگاهه لاک ،ا جججججه و ا
جامعه ،در صورتی نقش عمده بهتری را خواهند دا تش

که در موعد مقرر اق نک ماد ن و د

یاج هب     

1

. Schüll
. Groenwald
3
. Robertson
4
. Pincus & Stout & Sorensen & Stocks & Lawson
5
. Clark
2

251

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره چهارم /زمستان 89 13

پذیرش آینده به شکل دهی آینده بپردازند (کینگ و سننن .) 2013 ،1ب نامز رورم هب تسا یهید      
شکلهای ساختاری جدیدی در آموزش عالی پدی هک دش دهاوخ راد

 یشان ا نتخیمآ مه هب ز

       

نیروهای اقتصادی ،مردم شناسی ،فرهنگی و فناوری اس .ت برخ زا ی ای کش ن لل للله هب یراتخاس یا    
له هب یراتخاس یا    
همان سرعتی که پدیدارمیشوند ،ناپدید خواهند شد .برخی دیگر از این شک 
دلیل اینکه خواهند توانست به یک نیاز اساسی جامعه پاسخ بگویند ،به بقای خود ادامهمیییدهن و د
حتی جایگزین ساختارهای مورد احترام اما منسوخی می  هک دنوش دد دددیگ اب ار دوخ دنتسین رداق ر    
تغییرات منطبق سازند (میرشا و اندرسکو.) 2012 ،2

در سطح جهانی ،درک عمومی در مورد نیاز به دانشگاهها برای تبدیل شدن به یک نی ورشیپ یور   
برای رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد .دانشگاهها تحت فشار هستند تا ب رد دلوم یورین کی ه

  

جامعه دانش تبدیل شوند و برای تغییرات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در جامعه به جهان خارجی
متصل شوند .این بر نقش دانشگاهها ن ا شناد دیلوت رد اهنت ه ز هعسوت رد هکلب ،شهوژپ قیرط 
اجتماعی و تحول اجتماعی نیز تأکید میییکن  د ((گالدوی و یلاش ن

      

یدرومیروس  .) 2018 ،،،، ،،،اخی ،ار

دولتها و سازمانهای ب لملا نی ل داصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس هلمج زا ،ی ییییییی یییییییی ،3تالشششه یا

آموزشی و آینده نگرانهای را برای مبارزه و تغییر روشهای آموزش و یادگیری در آموزش ع یلا
انجام داده اند (رابرتسون.) 2017 ،
یتواند منتظر باشد و ببیند که آینده
دانشگاه معاصر در صورتی که تمایل به موفقیت داشته باشد ،نم 

چه چیزی را فراهم میآورد و سبب چه اتفاقاتی میشود (مانک و مک کانل .) 2009 ،4چرا ک اب ه   
توجه به سرعت شتابنده تغیی تار

متجا ،کیژولونکت ،یملع تالوحت و ا رصع رد یگنهرف ،یع        

حاضر ،سازمانهایی موفق و کارآمد به شمارمیروند که عالوه ب ب یگنهامه ر ااا اااا تح تالو

هعماج   

امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را در آینده پ نیا هک دنشاب رداق و هدرک ینیب شی        
تغییرات را در ج ته

ایجاد تح تالو

 بولطم ب یآ نتخاس یار ند ههههه ههههههای بهت ،یلیبا( دننک تیاده ر     

مزاری ،خباره و ملکی .)49 13 ،نخستین گام برای دستیابی به یک برنامه ریزی بلندم تد

،دمآراک   
1

. King & Sen
. Mircea & Andreescu
3
). (OECD
4
. Munck & McConnell
2
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داشتن نگاهی با رویکرد مناسب و دامنه وسیع نسبت به آینده اس .ت

زا یشخب دیاب دشرا ناریدم      

وقت خود را به ترسیم تصویری از آینده دور اختصاص دهند .البته هدف تعیین دقیق و ج ئز ی وقایع
آینده در ده یا بیست سال آینده و این که دانشگاه در طی این مدت چ نا یراک ه ججججججج ام خواه داد د
تها و ایمنی در برابر حوادث و رخدادهای غیرقاب نیب شیپ ل ی و 
نیست ،بلکه استفاده بهتر از فرص 
مورد توجه قرار دادن مواردی است که باید در سرمایه گذاری در ابعاد مختلف مدنظر قرار گیرد (

شری.) 2005 ،1

شها و مس هدوب هجاوم یددعتم لئا     
همچنین آموزش عالی در ایران در طی دو دهه گذشته با چال 
شه و یداینب یا
اس .ت ناتوانی در تولید دانش نظ ناد فرصم و یر ششش ششش

هدش دیلوت یرظن

یاس رد ر      

کشورهای جهان ،کاربردی نبودن آموزشهای دانشگاهی ،فقدان رابطه مناسب بین دانشگاه و سایر
بخشهای اجتماعی ،گسترش کمی دانشگاهها ،کثرت موسسات آموز نتم یش وو وووع ،افز ادعت شیا د   
شهایی هستند ک یشزومآ ماظن ه    
دانشجویان و نیز تعداد زیاد دانش آموختگان بیکار از جمله چال 
عالی ایران را با مشکالت عدیدهای مواجه نموده اس .ت از سوی دیگر وجود رقابته و یناهج یا
شه یا
رقبای داخلی و خارجی موجبمیشود ت راظتنا ا ا اگشناد زا ت ههه ههههه  روظنم هب ا ککک ککککس زرا ب ش ش
جهانی در راستای بهترین کیفیت رشد چشمگیری داشته باشد (امیدیان و امیدیان و صفری)49 13 ،
و نیز تقلیل و تنزل دادن فض رییغت داجیا ،گرزب سرادم هب یهاگشناد یا لوحت و تیهام رد         
دانشگاه و هویت فکری آن از طریق تاسیس دانشگاههای وابسته به دولت ،تح انرب رد لو مم مممه ریزی
تهای علمی و غی دنیآرب هر   
آموزشی و محتوای دروس دانشگاهها ،تحول در کادر آموزشی و هیا 
چالشهایی هستند که در دورههای مختل مآ دوجوب یهاگشناد یاضف رد ف د نا ه د یکلم(  ،دار   
.)39 13

    

2

مونتریو ،لیتی و روچا (  ) 2018در مقالهای با عنوان " آموزش اخالقی به عنوان یک ستون از نقش ش
ش
ل حضوررر آن در برنامههه درسییی دورهها ای مهندسییی" ،نی شزومآ هب زا    
آینده آموزش عالی :تحلیل ل

اخالقی را به عنوان یک ستون آموزش عالی در آینده و به سمت آینده ،به ویژه در زمینه مهندسی،
و ویژگیهای اصلی مورد نیاز این جزء آموزش را توصیف کردند .ه ررب هعلاطم نیا زا فد سسس س سسسسسی
اینکه آیا ویژگیهای آموزش اخالقی در آینده و ب  هدنیآ یوس ه در ح لاح ا حاو رد رض دددددد ددددددده یا
. Sherry

1

. Monteiro & Leite & Rocha

2
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درسی دورههای آموزش عالی پرتغالی با یک مولفه اخالقی در نظر گرفته شده اس .ت یافتهها نش نا
    

داد که اگرچه آموزش اخالقی در دورههای مهندسی ت ودح ا د راد روضح ی د نچ رد اهنت اما  ،د

دوره آموزشی یا تف میشود و هنوز ویژگیهای الزم در مورد آموزش اخالقی را که در این مقاله
مورد نظر است ارائه نمیدهد .آویک ) 2018 (1در مقاله خود ب ناونع ا    " ای اج ددد آیندهه نئووو لیبرالییی
آکادمیک در برنامههای استراتژیک دانشگاههای استونی" به دنبال درک ای  عوضوم ن ا هک تس

   

چکونه دانشگاهها به عنوان عوامل س دنیآ ،ینامزا هه هههای نزدی روصت دوخ یارب ار یلاربیلوئن و ک      
  

میکنند ومیسازند .در این مقاله برنامههای استراتژیک سه دانشگاه عم ار ینوتسا رد یتلود یمو
شهای تحلیلی از پژوهش روایتی ،ای نسا ن اا اااد را بعن ناو
بررسی شده اس .ت نویسنده با استفاده از بین 

انواع خاصی از روایتهای آینده گرا به کار برده اس .ت در این پژوهش سه عنصر کلیدی شناسایی
شده و مورد بررسی قرار گرفته است .1 :بین المللی شدن  .2برتری و رقابت  .3دانشگاه صنعتی .هر
سه روایت و مفاهیم آنها در هم تنیده و یکدیگر را برای ایجاد نابرابری در محیط دانشگاهی تقویت
میکنند .رابرتسون (  ) 2017در مقاله خود با عنوان "استقرار آینده :معامالت مگا تجارت ،خ امد تتت
آموزشی و بازار جهانی تحصیالت عالی" ،استراتژیهای تجارت آموزشی که توس لود ط تتتتته و ا

ی دوش
شهای متعددی را که در آن زمان و آینده بسیجم 
آژانسهای وابسته دنبالمیشود و نیز رو 
را مورد بررسی قرار داده اس .ت براساس اسناد تجاری ،آمار دولتی و گزار هش ای مربوطه ،این مقاله
به دو زمان آینده پویا در ک یایوپ نیلوا .دراد هراشا را ی ویش هب  ه ههههه هههههههها ایی ک طسوت هدنیآ نآ رد ه    
بازیگران استراتژیک تصور میشود ،تمرکزمیکند و از طریق ایجاد تعادل بین تجارت آموز ،یش
رشد و رونق اقتصادی مشروعیتمیبخشددد .پوی یا ی تارکاذم یلعف ۀرود هک ار ییاهشور ،مود      
یخواند ،بررسی نم سا هدو تتتتت  .در نتی هج
تجارت جهانی و منطقهای به عنوان یک منبع سیاسی فرام 
گیری نویسنده بیانمیکند که تالش برای کاالی آموزش عالی ،از یک ط ارقتسا و ،فر ر ۀدنیآ     
آموزش عالی صرفًاًا برای خدمت به منا عف سرمایه گذاران اقتصادی ،از سوی دیگ دا نانچمه ،ر ا هم    
دارد .همچنین نظم زمانی جدید در حال تبدیل شدن ب و میلس لقع ه لاوز لاح رد دوجوم مظن

    

اس تتت  .بینق یی ی ،ترنچ رطضم ،ر ز ونکام ،یرفظم ،هدا نننننن ننن و فیله وو و ) 2016 (2در مقال ناونع اب دوخ ه        

"سناریوهای پایداری در آینده برای دانشگاهها :حرکت فراتر از س لم نامزا ل هعسوت یارب دحتم       
. Aavik

. Beynaghi & Trencher & Moztarzadeh & Mozafari & Maknoon, & Filho

1

2
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پایدار آموزش و پرورش" به طور سیستماتیک پیامدهایی از روند توسعه پایدار و آینده دانشگاهها

را ت زج یه و تحلیل نمودند .برای این منظور ی دیلوت یارب لدم ک      "س ان ررریوهای مبتن  رب ی ر نو ددد دددد"
براساس ترکیبی از رو هش ای مختلف آینده پژوهی پیشنهاد شده اس .ت نتایج نش نا داد ک تفرشیپ ه
پایداری از طریق همکاری اجتماعی و فعالیتهای مختلف مانند آموزش ،تحقیق و توسعه ،به ط رو
زف اینده یک مأموریت اصلی برای دانشگاهها را تشکیلمیییده .د دنسیون گگ گگگان چ تهج زا یبوچرا
گیریهای آینده را از طریق سه سناریو منحصر به فرد تهیهکردند؛ یعن  هاگشناد کی ی ا ،یعامتج     

سازگار با محیط زیست و اقتصاد محور .آلونسو-آلمدیا ،ماریمون ،کاسانی و رودریگ ئو ززز ) 2015 (1
شهای پایداری در دانشگاهه :ا وض یع تتت فعلییی و دی اگد هههها ای
در مقاله خود با عنوان "انتشار گزار 

شه اا ای پای راد یی ی در
آیند هه ه" از ترکیب یی ی از روشه اا ای کیف یی ی و کم یی ی ب ار یی ی توضی حح ح انتش رازگرا شش 
ی در
دانشگاهها در سراسر جهان استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که انتشار گزارشها ای پای راد ی ی
دانشگاهها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد .علی رغم نگرانیهای روزا زف ون در مورد جوانان و سایر
ی مش دها هه
شها ای پای راد ی ی
ذینفعان دانشگاه ،براساس اطالعا تتت فعلی ، ،انتشاررر گس درت هههای از گز را ش ش
نمیشود .الزم است برخییی اق اماد تتت ب ار ییی متقاعددد ک در ننن دانش هاگ هاا ب ار ییی اتخاذذذ اس اهدرادنات ییی
ی ص رو تتت گیرددد .بعضییی از
گزارشگری و برای نشان دادن مزایا ا و ض رور تتت گزار هدش ییی پای راد ی ی
دانشگاههای اروپایی که دانشگاههای فعال در ارائه گزارشهای پایداری هس دنت  ،،دی اگد ههه خوددد را
بهبود بخشیدند ،در نتیجه در حال ا زف ایش دریا تف

ی ب ار ییی جم ععع
ل توان یا ی ی
ی و تس یه ل ل
کمکهای م لا ی ی
2

ی (  ) 2014مقالهههای ب ناونع ا   
آوری پول به منظور فعالیتهای پایدار آیندهه هس نت ددد .تیت وتاش و او یی یی

"مدل پیش بینی توسعه استراتژیک دانشگاه" تدوین نموده اند .توسعه دانشگاه به عنوان یک مس ری
فضای فازی توسط چهار ویژگی مشاهده شده تعریف شده است :کیفیت خدمات آموزشی ،س حط

گسترش تحقیق و توسعه ،3فعالیتهای مشاوره ،تصویر و عملکرد مالی دانشگاه .انتخ یاهرتماراپ با   
منطبق با منا عف عمدهای از ذینفعان م مه عبارتند از :دولت و جامعه ،کسب و کار و علم ،ب ،راک رازا   
دانشجویان آینده نگ  جیاتن .هاگشناد نانکراک و ،ر این ر طباور ا فیصوت  ندروآ تسدب :درک   

     

حمایت مالی و هزینه ،نتایج توسعه دانشگاه در راستای محورهای مختلف و سرمایه گ روما ،یراذ   
1

. Alonso-Almeida & Marimon & Casani & Rodriguez
. Titova & Shutov
3
(. R & D)Research and Development
2
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مالی و نتایج حاصل از توسعه دانشگاه ،نتایج حاصل از توسعه دانش .رواجم ینامز لصاوف رد هاگ    
قدرت این مدل دراستفاده عملی آن توس  نیلوا ط ن ت یزاس لدم جیات ایی نفیتسا .تسا هدش د زززز ز زززززززززززززز

1

(  ) 2013در پژوهشی با عنوان "استفاده از گذشته برای پیش بینی آینده :چه آیندهای برای آم شزو

یدارد که ایدههای متعددی در رابطه با آیندهی آموزش عالی در طی 20
عالی مستند است؟" بیانم 
سال پیش مطرح شدهاند .اگرچه هیچ گونه الگوی قابل مالحظهای هظ ور نکرده است ،اما محقق نی
مکررا تغییراتی که در رابطه با دسترسی ،آموزش ،طرح سازمانی ،حمایت مالی ،ارائهههی م و یزاج

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،2تجربهی دانشجویی و نیازهای بازار کار و اقتصاد را مط حر
کردهاند.

فدایی ،نیازآذری و تقوایییزدی (  )69 13پژوهشی تحت عنوان "ارائه م هاگشناد داجیا یارب یلد     

کارآفرین مبتنی بر تکنیکهای آینده نگاری و تولید علم در نظ شزومآ ما یی ییی" ب شور زا هدافتسا ا   
پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد کمی انجام دادند .نتایج ای هک داد ناشن شهوژپ ن
مولفههای دانشگاه کارآفرین در نظام آموز فا بیترت هب ناریا یش

و داعبا    

عععع ع ععععععال س ،یدرف شرگن ،ینامزا    

انعطاف پذیری ،پاداش ،رهبری کارآفرین ،فرهنگ کارآفرین اس .ت ابعاد و مولفههای آینده نگری
در نظام آموزی ایران ب وپ ،یدنب تروص لماش بیترت ه ی و داعبا .تسا ارجا ،ینیب شیپ ،ش

      

مولفههای تولید علم در نظام آموزشی ایران به ترتیب انگی شز ی ،ساختار ،حمایت دانشگاه ،آموزش
محور بودن دانشگاهها ،سیستم مدیریت دانش یکپارچه ،روحیه همکاری پژوهشی ،مح تیدود

رد

تامین منابع مالی اس .ت دانشگاه کارآفرین بر تکنیکهای آینده نگاری و تولی اظن رد ملع د مممممممه یا
آموزشی تاثیر معناداری دارد .نظرزاده زارع ،پورکریمی و ذاکرصالحی (  ) 13 95پژوهشی ب ناونع ا   
"بررسی مولفههای دانشگاه کالس جهانی در ای اگشناد رد یشیامیپ :نار ههه ههههه وشک عماج یا ررر رررر" به
روش پژوهش توصیفی -پیمایشی انجام دادند .با استفاده از نمونه گیری خوشهای و س لومرف سپ   
کوکران تعداد  763نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهه هب ناریا عماج یا نع ووووو ووووووان نمون یرامآ ه   
انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که ب زج مولفه آزادی علم فلوم ریاس ،ی ههه ههههه هاگشناد یا   
کالس جهانی برای دانشگاههای جامع کشور در سطح پایین تر از متوسط قرار دارند .بزرگ نژاد و
یهای آموزش ع یلا
شریف زاده (  )59 13پژوهشی با عنوان "مطالعه و بررسی تاثیر اجرای خط مش 

. Stephens
). Information and Communications Technology (ICT

1
2
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کشور با توجه به ارزیابی برنامهه و موس یا مالسا یروهمج هعسوت مجنپ و مراهچ ی ا رب ناری          
عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری" به روش کیفی با رویکرد گرندد تئوری انجام دادن .د

یشود که "کیفیت مداری در آموزش عالی" به عنوان مقوله
در نتایج پژوهش بر این نکات تاکیدم 
محوری اجرای خط مشی برنامههای توسعه علم و فناوری بر مبنای شرایط علی "مدیریت راهبردی
آموزش عالی" در جامعه محقق میشوند" .توسعه مت ادنورد نزاو د و اه هدادنورب ا ملع ماظن ی و   

ی ب رظن رد ا   
فناوری" شامل پیامدهای تالش برای اجرای خط مشی برنامههای توسعه علم و فن روا ی ی

گرفتن "زیرساختهای مالی و انسانی" (به عنوان زمینه الگو) طراحی و تبیین شده و منجر به تحقق

یشوند .منتظر و فالحتی (  )49 13پژوهشی تحت
پیامدها یا "تحقق خط مشیهای علم و فناوری"م 

عنوان "سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطالعات در آن" ان .دنداد ماج

بدین منظور ابتدا م مه ترین پیشرانهای آموزش عالی ،مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به
مقتضیات آموزش عالی کشور و دیدگاه صاحبنظران ،م مه ترین عدم قطعی تتته دیلک لماوع و ا ی    
شکل دهنده آموزش عالی در افق چشم انداز شناسایی شده اس .ت ای ویرانس ،لماوع ن ههه ههههای ب لید
یدهند .در گام بعدی با استفاده از روش ترکیبی
نظام آموزش عالی کشور را در افق  4041شکلم 
سناریونگاری ،چهار سناریوی اصلی برای آینده آموزش عالی ایران ت هدش یجنس رابتعا و نیود     
اس .ت جاللیان ،امراللهی ،شکاری و دهقانیزاده (  )39 13پژوهش ناونع تحت ی     "آین رگ هد اای و ی

رفتار کارآفرینانه پارادایم هزاره سوم(مورد مطالعه :دانشگاههای دولتی هش رستان یزد))" ان هداد ماج

اند .نتایج نشان داد که فرهنگ آینده گرا ،فرهنگی است نوآور ،خطرجو ،آینده پ یغت ،ریذ ی ،ریذپر   
مشارکت جو ،با همدلی باال بین افراد ک ریگدای نآ رد ه ی  مادام  ا یورت رمعل ججججججججججج مییی هدنیآ و دوش   
گرایان افرادی هستند خودکارآمد ،تاب آور و امیدوار و با روحیه معنوی باال و از آن دارفا هک اج    
کارآفرین نیز دارای ویژگیهایی از قبیل استقالل طلبی و قبول مسئولیت ،مخاطره پذیری ،خالقیت
یبا نش ددد ،ل تسدب جیاتن اذ   
و نوآوری ،درک تغییر و کشف فرصت و مشتاق کمک و مشارکتم 
آمده نشانمیدهد فرهنگ آینده گرا(کارآفرینی) و ویژگیه شناور تبثم یا ن فآراک(یتخا ر )نانی    
م یی یتوان زاس هنیمز د

و رتشیب یگدامآ ب ب رته ر یا ب هدنیآ اب ییورایور ا  یلع .دش ا ،یدمح           

              

جعفریاسکندری ،خالقی ،و سلسبیل (  )39 13پژوهشی با ه هم ییاسانش فد م تکاف نیرت  وووو وووووره یا
حیاتی موفقیت موسسات آموزش عالی به روش توصیفی -پیمایش جنا ی ا اد م دند شهوژپ جیاتن       .
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نشان از تاثیرپ کاف یالاب یراذگریثات و یریذ ت یشخب ماهلا یاهرو ب رب نایوجشناد ه ا و دشر ی    
شکوفایی استعدادها ،انگیزش اساتید و کارکنان و دانشجویان ،مهارف

    

نیمز ندروآ هه هههه تفرشیپ یا

اساتید ،دسترسی به مراکز پژوهشی و ارتباط با دانشگاههای برتر دنیا دارد.
با توجه به تغییرات زف اینده در محیط خرد و کالن اجتماع ،آموزش عالی نیازمند چنان سیستم فع لا
دانشگاهی است که همه جانبه به مجموعه عوام د یروانف دربراک یاهریغتم و ل ر یبرت  ت ن  ی یور       
انسانی ،خواستها و انتظارات جامعه ،بازار کار ،نیازها و برنامههای اجرایی س دا ماظن ،نامزا ا و یر
آموزش کیفی مورد نیاز برای کارکنان ،عالیق علمی و شغلی دانشجویان ،تحقیق و توسعه ،فناوری
اطالعات ،تبادل نظر و همفکری با دانشگاههای دیگر توجه کند ،زی یغت ار ی ،یملع ،یشزومآ تار     
پژوهشی و فنی چنان سریع و پی در پی است که الزم است محی طططه هاگشناد یا یی ییی -علم یارب ی   
ادای رسالت خود و انطباق با تحو تال فراگیر مذکور ،خود را بیش از پیش ت هج یز زا ات دنک  ا نی     
رهگذر بتوانند تحقق برنامههای پیش بین ک نیمضت ار هدش ی ن  فیرش( دن ز دا ه .)09 13       ،چ هک ار   
آموزش عالی یک انتقال دهنده دانش ،ارائه دهنده فرصت

هدنهد شرورپ ،یعامتجا کرحم و      

کارگران ماهر و عامل توسعه اقتصادی اس .ت باتوجه به چالشهای عنوان شده ،هدف مقاله حاضر
شناسایی مولفههای دانشگاه آینده و ارائه الگوی مناسب برای دانشگاهها بوده اس .ت
سؤاالت تحقیق

 )1مولفههای دانشگاه آینده کدامند؟
یتوان برای دانشگاه آینده ارائه کرد؟
 )2چه مدلی رام 
 )3اعتبار سنجی مولفههای شناسایی شده تا چه میزان است؟

روش تحقیق

پژوش حاضر برای شناسایی مولفهه یا

دانش هدنیآ هاگ    و ارا اگشناد یارب بسانم یوگلا کی هئ هههههه هههههههها ا ،از

طرحهای تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی استفاده کرده است .پژوهش به ترتیب در دو بخ و یفیک شور ش
روش کمی انجام شد .در بخش کیفی ،از روش تحلیل مضمون ب ش هدافتسا ییارقتسا درکیور ا د     .تحلیل
مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گز جوم یاهوگلا شرا و رد د د دا ههه ههههه ،شور نیا .تسا یفیک یا     
فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غن لیصفت و ی ی لیدبت     

میکند (براون و کالرک .) 2006 ،1محیط پژوهش در بخش کیفی ،عبارت است کلیه مستندات شامل کتب
. Braun & Clarke
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و مقا تال مندرج در پایگاهها و وب سایتهای معتبر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اس  دان مموج دو در
حوزه دانشگاه آینده و آینده دانشگاه ،که به روش سرشماری  58مورد به تفکیک  15کتاب و مقاله فارسی
و  43کتاب و مقاله خارجی انتخاب شد ،مورد بررسی قرار گر تف و مض  اهنآ زا نیما ا رد .دیدرگ جارختس

  

این پژوهش در بخش کیفی مولفههای به دست آمده شامل یک مضمون فراگیر با عنوان دانشگاه آینده21 ،
مضمون سازمان دهنده (دانشگرا و شبکهساز دان دم ،یراجت گنهرف هدنهد هعسوت ،ش ی ،شهوژپ تیر        
مدیریت مشارکت ،ارزش محور ،م تیرید

راهم تتتتت ه بخن گنهرف و یدنورهش تیریدم ،یناسنا یا گ ،ی       

مدیریت تکنولوژی ،جهانی و فرامرزی ،مدیریت تنوع و پویایی فرایندههها و س ریدم ،راتخا ی فرح ت ههه ههههگ و ار
استراتژیک ،مدیریت بازتولید کیفیت) و  26مضمون پایه که بر این اس همانشسرپ سا     176گویهههای س هتخا
شد .برای سنجش روایی پژوهش حاضر در بخش کیفی عالوه بر اینکه مض ضضامین فراگی اس ،ر ز و هدنهد نام
پایه با مطالعه مبانی نظری ،پیشینه تحقیق ،اه و شهوژپ فاد

م عبنم و ب در ر ،دندش باختنا یسر

و تارظن      

رهنمودهای اساتید راهنما و مشاور و گروهی از متخصصان نیز در این خصوص لحاظ زا لبق و هدش    طبقه
بندی مضامین استخراج شده ،جرح و تعدیل نهایی به عمل آمددد .ب یاپ شجنس یار ای شهوژپ ی     

در بخش

کیفی نیز از روش هولستی استفاده شد و عدد  0/ 72به دست آمد.
ش کمی، ،
در بخش کمی پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد .جامعه آماري اين پژوهش در بخش ش
عبارت است از کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت در رشته علوم تربیتی در واحدددهاییی دانش اگ ههها ای آزاد
ب و مرکز زز توزی ععع
اسالمی ایران واقع در  31استان کشور کههه در پن ججج خوشهههی لامش  ، ،جن بو  ،،قرش  ، ،غرب ب
شدهاند .ح مج این جامعه آماری بر اساس گزارش س امزا ننن مرکزییی دانش اگ هه آزاد اس مال ییی  387نفررر تعیین ن
ن
گردید .نمونه گیری در فاز کمی در سه مرحله انجام .دش اتسا لوا هلحرم رد ننن ننننه هب روشک یا      5طبق ی ه
شمالی ،جنوبی ،غربی ،شرقی و مرکزی تقسیم بندی شدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی س ،هدا
از بین واحدهای دانشگاههای آزاد اسالمی دارای رشته علوم تربیتی ،تعداد  21واحد دانشگاهی انتخاب شد.
نمونه گیری در مرحله دوم به روش سهمی و در مرحله سوم غیر تصادفی در دسترس بود و ح مج رب هنومن    
اساس جدول کرجسی و مورگان 1970 ،تعداد  181نفر تعیین گردید.
ابزار مورد استفاده در این بخش ،پرسشنامه محقق ساخته دانشگاه آینده بود .سوا تال و گویهه یا

پرسش همان

با استفاده از ادبیات پژوهش و نتایج حاصل از مطالعه کیف یدرگ نیودت ی د ساسا رب همانشسرپ تالاوس       .
طیف  5گزینهای لیکرت از  1به معنای کام ًالًال مخالفم تا  5به ص ترو

ماک ًالًال .دش میظنت مقفاوم 

روظنم هب       

تهای تحلی ض رب انب ل ر زا ترو
ت زج یه و تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی تاییدی (در هر کدام از قسم 
تحلی ات یلماع ل ی هبترم یدی

هبترم یلماع لیلحت ای لوا

دم درکیور و )مود لللللللللللللللللللل للساز یراتخاس هلداعم ی       
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کوواریانسمحور و نرم ا زف ار اس پی اس اس 1نسخه  23و نرم افز ش هدافتسا کیفارگ سومیا را ده .تسا    
مدل عاملی در مجموع بیانگر این است که برازش دادهها به م ارقرب لد ر .تسا 

شاخصهاي ارزيابي کل تي

صها
همه شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مق هب طوبرم بولطم ریدا نیا خاش صصصصصص صصصصصص
داللت بر مطلوبیت مدل عاملی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه دارند.

یافتهها

سوال اول :مولفههای دانشگاه آینده کدامند؟
پس از بررسی متون ،مضامین پایه استخراج شدند و از دسته بندی ای نامزاس نیماضم ،نیماضم ن     
دهنده تنظیم گردید و نهایتًاًا مضمون فراگیر با عنوان دانشگاه آینده تدوین شد .نتایج در جدول ()1
ارائه شده اس .ت
مض نوم           
فراگیر

جدول  .1توصیف مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایه

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

میانگین

آموزشدهنده فعال

4/04

0/ 51

-1/ 29

1/ 08

خالق و خودراهبر

4/71

0/05

-0/05

-0/ 24

4/ 26

0/ 48

-0/98

0/ 36

4/93

0/ 63

-0/39

0/ 22

تجارتگرا

4/ 37

0/ 58

-1/50

0/39

مدیریت هزینه

4/ 10

0/ 52

-0/ 15

4/ 24

0/ 49

-0/ 48

-0/ 18

مدیریت پژوهش

پژوهشگرا

4/ 36

0/ 63

-1/39

1/ 88

مدیریت مشارکت

شکلدهنده ارتباطات و مشارکت سازمند

4/ 35

0/ 55

-0/ 51

-0/ 82

بازآفرین اخالقی و ارزشی

4/ 11

0/ 61

-0/ 75

-0/ 03

عدالتگستر

4/ 01

0/ 59

-0/ 41

-0/ 06

4/ 08

0/ 57

-0/ 61

-0/ 57

تربیتکننده سرمایه انسانی فرهیخته

4/ 41

0/ 64

-1/ 22

1/ 08

پرورشدهنده نیروی کار منعطف و پوبا

4/ 29

0/ 56

-0/ 01

-1/ 22

4/ 35

0/ 56

-0/ 65

-0/71

نخبهگرا

4/ 18

0/ 70

-0/ 82

0/ 74

تربیتکننده کنشگر فعال

4/ 35

0/ 72

-1/ 28

1/ 46

4/ 27

0/ 63

-0/ 85

1/ 27

شبکهمحور

4/ 44

0/ 48

-0/ 33

-1/71

فناورمحور

4/ 62

0/ 48

-0/ 84

-0/17

4/ 53

0/ 44

-0/ 55

-0/ 94

تکثرگرا

4/ 37

0/ 70

-1/04

جهانپژوه

4/ 34

0/ 67

-0/ 61

دانشگرا و شبکهساز دانش
دانشگرا و شبکهساز دانش

اشتغالمحور
توسعه دهنده فرهنگ تجاری
توسعه دهنده فرهنگ تجاری

ارزشمحور
دانشگاه آینده

شاخص
انحرافمعیار

کجی

کشیدگی

ارزشمحور
مدیریت مهارتهای انسانی
مدیریت مهارتهای انسانی
مدیریت هش روندی و فرهنگ نخبگی
مدیریت هش روندی و فرهنگ نخبگی
مدیریت تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی
جهانی و فرامرزی

-0/ 72

1/50
-0/ 65

. SPSS
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4/ 36

0/ 65

-1/ 07

1/ 08

4/ 31

0/ 56

-0/ 58

-0/ 02

جهانی و فرامرزی

4/ 38

0/ 65

-0/ 77

-0/17

4/93

0/ 63

-0/89

1/ 01

4/ 27

0/ 67

-0/ 65

0/ 47

4/ 33

0/ 56

-0/ 65

0/21

4/ 43

0/ 57

-0/ 58

-0/ 20

ساختارزدا و پساساختارگرا

4/ 23

0/ 58

-0/ 35

0/ 02

توسعه دهنده رویکردهای فرامدیریتی

4/ 24

0/ 63

-0/ 75

0/40

توسعهگرای فعال
مدیریت تنوع و پویایی فرایندها و ساختار

نوگرا و تمایزگرا
پاسخگوی فعال و چاالک
بازآفرین فرهنگی

مدیریت تنوع و پویایی فرایندها و ساختار
آیندهنگار
مدیریت حرفهگرا و استراتژیک
مدیریت حرفهگرا و استراتژیک
مدیریت بازتولید کیفیت

4/ 26

0/ 55

-0/ 46

0/ 06

شاخصگرا

4/ 32

0/ 57

-0/ 48

-0/ 75

ارزشیاب فعال

4/ 44

0/ 55

-0/ 31

-1/ 37

4/ 38

0/ 52

-0/ 28

-1/ 31

مدیریت بازتولید کیفیت

یتوان برای دانشگاه آینده ارائه کرد؟
سوال دوم :چه مدلی رام 

چنانکه در شکل ( )1مشاهدهمیشود ،با توجه به نتایج ب نومضم یار    فراگی ناونع اب ر     "دانش هاگ
آینده" 26 ،مضمون پایه و  21مضمون سازمان دهنده شناسایی شد 26 .مضمون پایه عبارت ان :زا د

شگ ،ار
آموزشدهنده فعال ،خالق و خودراهبر ،اشتغالمحور ،تجارتگرا ،مدیریت هزین هوژپ ،ه شش شش
شکلدهنده ارتباطات و مشارکت سازمند ،بازآفرین اخالقی و ارزشی ،عدالتگستر ،تربی تتت کنن هد
شگر
سرمایه انسانی فرهیخته ،پرورشدهنده نیروی کار منعطف و پوبا ،نخبهگرا ،تربیتکنن نک هد شش شش
فعال ،کبش هههمح گرثکت ،روحمروانف ،رو ر اهج ،ا نننن نننننپ عسوت  ،هوژ هه هههگ ،ارگزیامت و ارگون ،لاعف یار     
پاسخگوی فعال و چاالک ،بازآفرین فرهنگ دنیآ ،ی هه هههنگ دزراتخاس ،را اا ااا و پساس هعسوت ،ارگراتخا   
دهنده رویکردهای فرامدیریتی ،شاخصگرا ،ارزشیاب فعال .دوازده مضمون سازمان دهنده عبارت
اند از :دانشگرا و شبکهساز دانش ،توسعه دهن تیریدم ،شهوژپ تیریدم ،یراجت گنهرف هد      
مشارکت ،ارزش محور ،م تیرید

راهم تتتتت ه ن گنهرف و یدنورهش تیریدم ،یناسنا یا خخخخخ خخخخخخبگ ،ی

مدیریت تکنولوژی ،جهانی و فرامرزی ،مدیریت تنوع و پویایی فرایندها و ساختار ،مدیریت حرفه-
گرا و استراتژیک ،مدیریت بازتولید کیفی .ت
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شکل  .1مدل دانشگاه آینده

سوال سوم :اعتبار سنجی مدل پیشنهادی تا چه میزان است؟

مدل عاملي مضمون فراگیر "دانشگاه آینده" ب  يلماع لدم تروص ه م دت لوا هبتر و ،ديدرگ ني        
برآوردهاي مربوط به اين مدل شامل شاخصهاي کلي برازش و پارامترهای اصلی (بارهای ع یلما

مضامین پایه و معرفها) در شکل ( )2گزارش شده اس .ت

361
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شکل  .2مدل عاملي مرتبه اول مضمون فراگیر دانشگاه آینده

صهاي ارزيابي مدل عاملي مضمون فراگیر دانشگاه آینده
جدول  .2شاخ 
شاخص
مقدار

درج هههه ه

ک  یا ا رئوکس       

آزادی
54

شزارب صخاش       

ریشه دوم میانگین مربعات خطای

ارب صخاش زیقیبطت ش       

نسبی

تطبیقی

مقتصد

برآورد

3/ 07

0/ 94

0/ 68

0/ 07

شاخصهاي ارزيابي کل تي

لللُهُه ل
تر
134

مدل عاملی در مجموع بیانگر این است که برازش دادهها به مدل برقرار

اس .ت همه شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این

شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل عاملی مضمون فراگیر "دانشگاه آینده" دارند.

جدول  .3مقادير بارهاي عاملي مضامین سازماندهنده و پایه مضمون فراگیر دانشگاه آینده
مضامین سازماندهنده

بار عاملی

Z

p

دانشگرا و شبکهساز دانش

0/ 83

13 / 57

0/ 001

توسعه دهنده فرهنگ تجاری

0/ 82

13 / 41

0/ 001

مدیریت پژوهش

0/ 81

13 /40

0/ 001

مدیریت مشارکت

0/ 81

13 /40

0/ 001

ارزشمحور

0/ 84

13 / 83

0/ 001

مدیریت مهارتهای انسانی

0/ 90

15 / 70

0/ 001

مدیریت هش روندی و فرهنگ

0/ 91

15 / 80

0/ 001

مدیریت تکنولوژی

0/ 75

11 / 68

0/ 001

0/98

15 /04

0/ 001

جهانی و فرامرزی
مدیریت تنوع و پویایی فرایندها و ساختار

0/ 95

71/ 13

0/ 001

مدیریت حرفهگرا و استراتژیک

0/ 97

71/ 77

0/ 001

0/98

15 / 16

0/ 001

مدیریت بازتولید کیفیت
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مقادیر برآورد شده در جدول باال (بار عاملی ،مقدار بحرانی و س دانعم حط ا تسا نیا رگنایب )یر    

بارهای عاملی مربوط به همه سازماندهنده مربوط به مضمون فراگیر "دانشگاه آینده" در وض تیع

مطلوبی قرار دارند ،به عبارت دیگر همبستگي این مضمون فراگیر با مضامین سازماندهنده در حد
باال برآورد میشوند و در نتیجه ابزار سنجش از اعتبار عاملی برخوردار اس .ت
را جي ترين و مناسبترين روش براي سنجش پايا يي ط في
در این پژوهش نیز ج ته

ليکرت ،ضر بي

«آلفاي کرونباخ» اس .ت

بررسی پای یا ی )دامتعا تیلباق(      ابز بیرض نیماضم شجنس را     

کرونباخ محاسبه گرديد.

جدول  .4برآورد ضریب آلفای کرونباخ مربوط به مضامین پایه مفهوم دانشگاه آینده
مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده
دانشگرا و شبکهساز دانش

توسعه دهنده فرهنگ تجاری

مضامین پایه

مق راد       
آلفا

آموزشدهنده فعال

0/ 86

خالق و خودراهبر

0/ 86

اشتغالمحور

0/ 91

تجارتگرا

0/ 84

مدیریت هزینه

0/ 73

مدیریت پژوهش

پژوهشگرا

0/ 91

مدیریت مشارکت

شکلدهنده ارتباطات و مشارکت سازمند

0/ 86

بازآفرین اخالقی و ارزشی

0/ 90

ارزشمحور
مدیریت مهارتهای انسانی
دانشگاه آینده

مدیریت هش روندی و فرهنگ نخبگی
مدیریت تکنولوژی
جهانی و فرامرزی

عدالتگستر
تربیتکننده سرمایه انسانی فرهیخته

0/ 90

پرورشدهنده نیروی کار منعطف و پوبا

0/ 91

نخبهگرا

0/ 81

تربیتکننده کنشگر فعال

0/ 97

شبکهمحور

0/ 80

فناورمحور

0/ 90

تکثرگرا

0/ 92

جهانپژوه

0/ 88

توسعهگرای فعال
مدیریت تنوع و پویایی فرایندها و ساختار

نوگرا و تمایزگرا
پاسخگوی فعال و چاالک
بازآفرین فرهنگی

مدیریت حرفهگرا و استراتژیک

مدیریت بازتولید کیفیت

0/66

0/39
0/ 94
0/98
0/ 92

آیندهنگار

0/ 84

ساختارزدا و پساساختارگرا

0/ 92

توسعه دهنده رویکردهای فرامدیریتی

0/ 92

شاخصگرا
ارزشیاب فعال

0/ 87
0/39

آلف يا
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مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ در جدول باال نشان دهنده این است که همبستگی
درونی معرفهای مضامین پایه در حد باال برآورد میشود ،در نتیجه ابزار س نیا هب طوبرم شجن     
مفاهیم از دقت اندازهگیری کافی برخودار اس .ت
بحث و نتیجه گیری

یتوان نتیجه گر تف
بر اساس یافتههای پژوهشم 

که مولفههای دانشگاه آینده عبارت اند از :دانش-

گرا و شبکهساز دانش ،توس  ،شهوژپ تیریدم ،یراجت گنهرف هدنهد هع مممممم م ممممممممدیریت مش ،تکرا
ارزشمحرو  ، ،،م مم دیریت م راه تتت ه  ،یناسنا یا مممم ممم دیریت و یدنورهش

 ،یگبخن گنهرف مممممم م مم دیریت

تکنولوژی ،جهانی و فرامرزی ،مدیریت تنوع و پویایی فراین فرح تیریدم ،راتخاس و اهد هههه هههههگ و ار
استراتژیک ،مدیریت و بازتولید کیفی .ت
دانشگاه آینده باید دانشگرا و شبکهساز دانش باشد یعنی دانشگاه آینده باید آموزشدهنده فعال و
خالق و خودراهبر باشد .آموزش عالی با تربیت تخصصی افراد و با رشد تواناییها ،نبوغ و پتانسیل
فکری انسان در توسعه مرزهای دانش بشری ،نقش بسیاری دارد .همچنین با تقویت نیروی اکتشاف
و نوآوری ،خالقیت و ابداع و گسترش روحیه انتقادی در میان دانش آموختگان به حل چالشهای
مختلف و اصالح نارساییهای موجود در جامعه کمکمیکند .با توجه به ح مج وسیع اطالعات و
سهولت به وجود آمده در انتقال آنها ،مسلمًاًا در آین ال هد ز یوجشناد تسین م ا هب ن قیاقح تشابنا       
علمی در ذهنشان بپردازند بلکه باید بیاموزند که چگونه شخصًاًا فکر کنند ،تصمیم بگیرند و درب هرا
امور مختلف قضاوت کنند .دانشگاه آینده باید اشتغالمحور و تجارتگرا با  و دش مم مممدیریت هزینه
انجام دهد .توسعه علمی یک کشور ،مستل مز ارتقای بهره وری و حرکت آنها بر اس یاهرایعم سا   
پذیرفته شده علمی اس .ت بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر ب عبانم ا   
معینمیباشد .امروزه دانشگاهها عالوه بر پژوهش و آموزش ب رد شقن یافیا ه

تیرومام تهج     

جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیزمیپردازند .فارغ التحصیالن بای رانک رد ار شناد د    
پژوهشهای کاربردی به کار گرفته و با نوآوری و تاثیر در حوزه صنعت و محیط بازار و کس و ب
کار کارآفرینی ،ارزش آفرینی و تولید ثروت نماید.
دانشگاه آینده باید پژوهشگرا باشد .به بیان دیگر ،بخش عظیمی از دادههای پژوهشیمیتواند در
تعریف طرحهای جدید و جلوگیری از تکرار و همپوشانی و نیز برای کاربرد در زمینهههه رگید یا   
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مورد استفاده قرار گیرد و بر این اساس مدیریت پژوهش از ارزش ا زف وده ب یالا ی .تسا رادروخرب 
یسایس   

دانشگاه آینده باید شکلدهنده ارتباطات و مشارکت سازمند باشد .نظام اجتماعی و حی تا

جامعه بشری بر اساس تعاون و مشارکت و همیاری اعضای آن استوار گردیده است ،از ای رد ور ن
تمامی نظامهای اجتماعی به ویژه نظام آموزش عالی به ج ته

رسالتی که از نظر تربیت

اسنا نن نننه و ا

نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در جوام .تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا دنراد ع اس زا هدافت        
مشارکت افراد و نهادهای مختلف در دانشگاه منجر به ک نیزه شها هه هههه دیلوت یا  ،،، ،،اتم رت عیرس ما    
پروژههای مرتبط با توسعه محصول ،عملکرد بهتر گروهها و ایجاد قابلیتهای نوآورانه در عملکرد
میشود .دانشگاه آینده باید بازآفرینی اخالقی و ارزشی انجام ده لادع و د تتتتت گس لوصا .دشاب رت    
ارزشی ،دارای اهمیت واالیی است و نقش بسزایی در رعایت هنجاره افیا یعامتجا یا     میییکن .د
انحراف از اصول ارزشیمیتواند تداوم راه توسعه و پیشر تف

را مشکل و یا حتی غیر ممکن سازد.

در محیطهای آموزشی و به ویژه در دانشگاهها ،وج ر و هنالداع طیارش دو و دعاوق و لوصا تی       
یتواند آنها را به رفتارهای ارز لیامتم یش   
عدالت از طریق انتقال حس ارزشمندی به دانشجویانم 
سازد.
دانشگاه آینده باید تربیتکننده سرمایه انسانی فرهیخته باشد و نیروی کار منعط شرورپ ایوپ و ف    
دهد .کیفیت نیروی انسانی ،م مه ترین عامل موثر در بهبود بهره وری است .م تیرید

راهم تتتتته یا

انسانی آنچه در مراحل جذب ،توسعه و فرایند مدیریت نی  راک یور رخ    میییده ار د میییتوان هب د   
صورت بهینه به کار برد ،زیرا افراد مستعد نقش اصلی را در موفقیت سازمان ایفا میییکنن .د مانرب هه ههه
ریزی نیروی انسانی ،تخصیص منابع ،آموزش و توسعه سرمایههای انسانی به شیوهه و یدربهار یا
نظام گرا در حقیقت محور اصلی حرکت جامعه و سازمانها به سوی برنامههای بلن .تسا تدم د
دانشگاه آینده باید نخبهگرا و تربیتکننده کنشگ دشاب لاعف ر   .تلاسر  ا هاگشناد یلص  ،،،،،،، ،،،،،،تربی تتت
دانشجویان به صورت یک هش روند حرفهای در ابعاد مختلف سیاس یداصتقا ،ی  ،،، ،،فرهنگ ،ینید ،ی   
فناوریهای فردی و جهانی اس .ت نظام دانش دیاب یرورپ هبخن و ییارگ هبخن یاتسار رد یهاگ
شناسایی ،ج ،تیاده ،بذ

     

یگراکب ر سوگلا ،میرکت ،تیامح ،ی ا و اهدادعتسا تشادهگن و یز       

نخبگان را انجام دهد .دانشگاه آینده باید شبکهمحور و فناورمحور باشد .با توجه به قدرت فن روا ی ی
ی
یهای ارتباطی جدید
و گسترش اطالعات ،آموزش عالی در حال تغییری بنیادین اس .ت ورود فناور 
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به عرصه آموزش ،ماهیت فرایند یاددهی -یادگیری دانشگاهی را تغییر داده اس .ت

لئان روظنم هب     

شدن به اهداف عالی توسعه و پیشر تف  ،بدیهی است آموزش دانشگاهها بای ور یانبم رب د ششش ششششه یا
نوین ،استاندارد و با تکیه بر اصول علمی و ب جو زا یریگ هره و رد و نف دیتاسا د

نتشاد رایتخا       

امکانات و ت هج یزات مدرن امروزی باشد.
دانشگاه آینده باید تکثرگرا و ج اه نننپ ثات ندش یناهج .دشاب هوژ یییی یییییره یا ی ،اهراتخاس رب هدرتسگ      
روشها ،برنامهها و عملکرد دانشگاههای جهان ب ک هتشاذگ یاج ر ه از مهم  نیرت ثات نیا ی ،اهر         
گسترش بازار آموزش عالی بین الملل ب هاگشناد شریذپ ،ی ه للملا نیب تعنص کی ناونع ی و         
اعتباربخشی بین المللی اس .ت آموزش عالی بین المللی شکلی محسوس و عینی تر از بعد بین المللی
یدهد که بعد ب لملا نی ل هتشاد ی    
شدن آموزش عالی است و ویژگیهایی را در فراگیران پرورشم 
باشند و مطلوب اقتصاد جهانی با هم زا هک دنش م ا نیرت  ین وی گژ یی ی ییی یییییییها میییت ،ردص هعس هب ناو     
گرایشهای بین المللی ،مهارت در به کارگیری زبان دوم ،انعطاف پذیری در اندیش هب مارتحا و ه    
دیگران اشاره کرد .دانشگاه آینده باید توسعهگرای فع و ارگون ،لا یامت ز و لاعف یوگخساپ ،ارگ    
چاالک و بازآفرین فرهنگی باشد .جامعه امروزی رامیتوان عصر تغییرات نامید .س امزا نننه یارب ا   
مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و حفظ توان رقابتی خویش باید به کسب و حفظ
مزیت رقابتی اقدام کنند .یکی از نگرشهای ن وح رد نیو ز یلباق شرگن ،یتباقر تیزم ه تتتتتتتتتتتتته یا
پویاس .ت بر اساس این نگرش ،ایجاد قابلیتهای پویا مستل مز فرایندهای پوی اس نورد ا ز .تسا نام
در محیطهای متالطم ،سازمانها باید نگاه خود را از ایستا به نگاه پویا تغییر دهند تا بتوانند هم هراو
تهای رقابتی دست یابند.
به مزی 
دانشگاه آینده باید آیندهنگار ،ساختارزدا و پساساختارگرا و توسعه دهنده رویکردهای فرام یتیرید
باشد .امروزه آینده نگری به یک نیاز اساسی و استراتژیک در آموزش عالی تبدیل شده اس .ت نظام
آموزش عالی با ساختار سنتی خود نمیتواند به طور شایسته ،پاس لوحتم هعماج یاهزاین یوگخ     
امروزی باشد و ای  ن مموض رجنم ار ییوگخساپ و یریذپ تیلوئسم موزل عو ماظن و تسا هدش

     

دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار ،رسالت ،اهداف ،کارکردها و فرایندهای خ هدومن دو   
اس .ت دانشگاههای آینده ،گسترش بیشتر مهارتها ،دانش و معلومات وسیع و هویت حرفهای مدیر
رامیطلبد .مدیرانی که ساختار مفهومی پیچیده تری دارند ،گرایش بیشتری به برق اب طابترا یرار    
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زیردستان از خود نشانمیدهند ،این نوع مدیرانمیتوانند در محیطهای پیچیده تر ب رثوم روط ه    
عمل کنند زیرا دارای مهارتهای رفتاری بیشتری هستند ،مسائل را با دید دقیق تریمیبینن هب و د   
نحو مناسب تری به نیازهای دیگران پاسخمیدهند ،آنان دید عمیق تری از رس تلا

فرح هه هههای خ دو

دارند و با توجه به امکانات و تغییرات ،نتایج مورد انتظار را تعی نی میییکنن .د دیاب هدنیآ هاگشناد     
شهای فرا روی دانشگاههای هز موهفم ،دیدج هرا    
شاخصگرا و ارزشیاب فعال باشد .یکی از چال 
کیفیت و انتظاراتی است که گروههای ذینفع از آموزش عالی برای تضمین و اطمینان از این مفهوم
دارند .از آنجا که دانشگاهها از جمله م مه ترین نهادهایی هستند که جوامع ج ته
آنها نیاز دارند ،شفافیت ،پاسخگویی و بهبود کیفیت در آنها الزام و تسا ی

رشد و توسعه به

 یارب ا حالص      مس رمت

نظام دانشگاهی ،استقرار یک سیستم کارآمد ارزشیابی که به وسیله آن بتوان ضمن بهب ءاقترا و دو   
کیفیت علمی ،بهبودی کل نظام دانشگاهی را مدنظر قرار داد ،الزم اس .ت

مدع رگید ترابع هب     

یگردد.
وجود فرایند ارزیابی مستمر در نظامهای آموزشی موجب رکود آنهام 

منابع

ابیلی ،خدایار .مزاری ،ابراهی .م خباره ،کبری و ملکی ،معصومه .)49 13 ( .تبیین نقش سرمایههای انسانی کارکنان مراکز
آموزش ع )،دنجریب هاگشناد :دروم(نانآ ینامزاس یروآون هب شیارگ رد یلا          رهی یدم رد ون یتفا ر تی    

آموزشی. 63 - 83 :)1( 6 ،

امی دیما .کنارف ،ناید ی ،یرفص و یضترم ،نا       مهن .زا ((  .)49 13ارزی ورگ درکلمع تیفیک یبا هههه هههههه هرود یشزومآ یا    
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دزفول بر اساس الگوی تعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپ یا ی((،)EFQM

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی.741-751 :)2( 6 ،
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مهای آموزشی. 73 - 51 :)4( 10 ،
تحقیقات و فناوری ،پژوهش در نظا 

و      

جاللیان ،نجمه .امراللهی ،ناهید .شکاری ،حمیده و دهقانیزاده ،مرضیه .)39 13 ( .آیندهگرایی و رفتار کارآفرینانه
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تعالی کسب و کار .تهران ،موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت.
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فرهنگی. 79 - 12 1 :)1( 2 ،

      

اگشناد یتلود ههه ههههه ،یلاع شزومآ زکارم و ا      جامع یهوژپ ه   
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