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Abstract
The main objective of this study was to
investigate the relationship between foresight
relationships in curriculum with the creativity of
the students of Sari University in 1394. The
method of this descriptive study was survey
correlation. The statistical population of this
research includes all students of the Faculty of
Humanities of this unit, which includes 4206
people. A sample of 343 students from the
Faculty of Humanities was studied by stratified
random sampling method. The data collection
tool was a standard questionnaire and a
researcher-made questionnaire. Validity of the
questionnaire was verified by several experts
and educational experts and its reliability was
calculated by Cronbach's Alpha method for the
Torrance Creativity Questionnaire (0,905)
(1992) and the foresight in curriculum
Questionnaire (0,890). To describe the data,
frequency distribution, percentage frequency,
cumulative frequency, graphs, as well as central
inclination and dispersion index including mean,
mean, mean, and standard deviation were used
and for analyzing, interpreting and generalizing
the results of the research into society,
Inferential statistics including parametric tests
(independent t-test and ANOVA) and nonparametric test (Spearman coefficient) were used
with SPSS software version 16. According to the
results of statistical tests, there was a positive
and significant relationship between each
component of "innovation, transformation,
management, transformation and productivity"
with "creativity". There was also a positive and
significant relationship between students'
"creativity" and "foresight".
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چکیده
 بررسی رابطة آیندهنگری در مؤلفه ههای،هدف اصلی این پژوهش
 تحهو آفرینهی و، مهدیریت، تحهو په یری،برنام درسی (نوآوری
4931 بهرهوری) با خالقیت دانشجویان دانشگاه آزاد ساری در سا
 جامعهة. همبسهگگی بهود، روش پژوهش حاضر توصیفی.بوده است
آماری این تحقیق شامل همة دانشجویان دانشهدده للهوا انسهانی
 نمونه آمهاری ایهن. اسهت، نفهر اسهت1024 این واحد ک شهامل
 نفر از دانشجویان دانشدده للوا انسانی بود ک919 پژوهش تعداد
 ابزار گهردآوری.ب روش تصادفی طبق ای مورد مطالع قرار گرفت
دادهها یک پرسشنامة اسگاندارد و یک پرسشنامة محققساخگ بوده
 روایی پرسشنام توسط چند تن از کارشناسان و مگخصصهین.است
للوا تربیگهی تیییهد و پایهایی آن بها روش آلفهای کرونبها بهرای
) و پرسشنامة آیندهنگری2/329( 4330 پرسشنام خالقیت تورنس
 برای توصیف دادههها.) محاسب شده است2/032( در برنام درسی
 نمودارهها و نیهز، فراوانی تجمعهی، درصد فراوانی،از توزیع فراوانی
 میانگین،  میان،شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی شامل نما
 تفسیر و تعمیم،و انحراف معیار اسگفاده شده و برای تجزی وتحلیل
 از آمهار اسهگنباطی شهامل آزمهونههای، نگایج تحقیق به جامعه
پارامگریک (تی مسگقل و آنوا) و نیهز آزمهون ناپارامگریهک (ضهری
 بر اسها نگهایج. اسگفاده شده استSPSS16 اسپیرمن) با نرا افزار
، مدیریت، تحو پ یری، بین مؤلف های «نوآوری،آزمونهای آماری
)4341( تحو آفرینی و بهرهوری» ک توسط آلوین و هیدی تهافلر
در مجل آیندهشناسی و جامع آینده جهانی اشاره گردیهد و توسهط
کورنیش و همسرش پای ریزی شد با مگغیر «خالقیت» رابطة مثبت
» همچنین بین «خالقیت» و «آیندهنگری.و معنادار مشاهده گردید
.دانشجویان نیز رابط مثبت و معنادار دیده شد
. خالقیت، برنام درسی، آیندهنگری:واژههای کلیدی
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مقدمه

نگاه کالن به جهان امروز و بازیگران اصلی آن ،حااکی از
وجود مؤسسات تأثیرگذار آینده پژوهی 1و آینده نگری در
مراکااق راادرت و تصاا یمگیااری راادرتهااای بااقرو و
توسعهیافته جهان است .چهبسا رویکرد آیندهنگارانه آنان
به مسائل جهان و برنامهریاقی بارای آیناده ریشاههاای
تسلط آنان را بر جهان آینده بایشازپایش مساتککمتار
میکند .مشکالت کنونی جوامع ناشای از دادش شانا ت
هوش ا ندانه آینااده بااوده ،باار ه اایا اسااا  ،شاانا ت
تکوالت آینده با رویکرد آیندهنگری ضاروری اسات ،ااذا
تفکر در مورد آینده از دغدغاههاای انساان باوده اسات.
آینده پیچیده ،نودی برنامه درسی را طلب مایکناد کاه
بتواند متناسب و منعطف با ایا پیچیدگیها پاساگگوی
نیازهای انساان باشاد .بارای پاساگگویی باه ایاا مهام
نیازمند ابقاری هستیم که ایاا پیچیادگیهاا را تساهیل
ن اید ،در ایا راه آموزش بهتریا ابقار اسات .آماوزش از
طریق برنامه درسی معناا و مفهاوش ماییاباد و از ج لاه
ااقامات برنامه درسی پاسخگاویی باه نیازهاای پرشاتا
آینده است ( .)Aghaee, 2011آینادهنگاری یا تفکار
استراتژی است که فراگیران میتوانند از طریق مباحث
برنامة درسی آینده نگار آن را یااد گرفتاه و حاال را باه
آینده پیوند بقنند .آموزشوپرورش نیازمند نگرش جادی
به آموزش آینده نگری به منظور تالش در زمینة ساا تا
آینده مطلاو اسات ،داالوه بار ایاا انتظاار جامعاه در
صوص تربیت نیروی انسانی آیندهگر ،ضرورت توجه به
مسائل آینده را در برنامه درسی نظاش آموزشی دوچندان
میکند .امروزه در کشاورهای توساعهیافتاه برناماههاای
تعلیم آینده جقئی از برنامههاای آماوزش داناشآماوزان
گردیااده اساات ( .)Cornish, 1997امااروزه مأموریاات و
تالش د ده برنامهریقی در کشورهای توسعهیافته داالوه
بر توجه جدی به چااش های کنونی و ارائه رهیافتهاای
مقطعی ،تفکر در صاوص چاااش هاای آیناده و نکاوة
مواجهه و ردرتیابی در آن درصاههاسات .برناماهریاقی
هماکنون با ارتقاء نقش ود به دنبال تساگیر آیناده باا

اندیشه ایفای نقاش جادی و ساهم اواهی از آن اسات
( .)Samkhanian, 2009آموزش باید متوجه آینده باشاد
و به چشامانادازهای آیناده بنگارد ،زیارا اگار آیناده را
نشناسیم و نتوانیم آن را تعریف یا ترسیم ن اییم چگوناه
می تاوانیم ورودی هاای جدیاد ساازمان را بارای دنیاای
ناشنا ته فردا تربیت کرده و آمااده ساازیم ازایاارو ،از
بااه یااتتااریا مبااانی برنامااه درساای ،پاایشبیناای و
آینااادهنگاااری وراااایع و فعاایااات ساااازمانهاسااات
(.)Hamidzadeh,2008.16
با در نظر گرفتا مطااب گفتاه شاده و باا توجاه باه
پیشرفت روزافقون داناش و فنااوری و جریاان گساترده
اطالدات امروزه جامعه ما نیازمناد پارورش انساانهاایی
است که بتواند با مغقی الق با مشکالت روبارو شاده و
به حل آن بپردازند و با ایا رویکارد نیااز باه آماوزش و
تقویاات الریاات و لااق افکااار نااو باارای رساایدن بااه
جامعااهای شااکوفا از اه یاات اصاای بر ااوردار اساات
(.)Heidari,2009
ایا نکته را باید در نظر داشت که باید منابع انساانی
سازمان که د دهتریا منبع توسعه ناوآوری در ساازمان
میباشند؛ در کلیه سطوح به ایا باور برساند کاه اصاوال
بقای سازمان در دنیای ررابتی و بازارهای پیچیده دا لی
و بیااا للی امروز؛ منوط به الریت و نوآوری ه گاانی
بااوده و ه ااه نیروهااا بایااد در جهاات ای اااد نااوآوری و
الریت در سازمان فعاایت ن ایند .برای ای ااد و تاداوش
نوآوری و شکوفایی در سازمان باید دادت به تفکار را در
افراد ای اد کرد؛ چراکه الریت با تفکر به وجود میآیاد
و ارزش تفکر به ردری زیاد است که در تعااایم اساالمی
ارزش ی سادت تفکر ،بر هفتادسال دبادت بدنی بادون
تفکر برتری داده شده است (.)Fathi Vajargah, 2008
سااردت و شااتا زناادگی و پدیااد آماادن تکااوالت
شگفتانگیق از ویژگیهای دصر حاضر است و هر اکظاه
اتفاااری در حااال ورااو اساات و ایااا اتفارااات ه چااون
حلقه های زن یر به یکدیگر متصال باوده و از دل زماان
ارج میشوند .تواید دلم و دانش چنان سردتی به ود
1. Futuring
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گرفته است که بارانی از اطالدات بر روی سر انسانها در
حال فروریگتا اسات ( .)Fadaeezadeh,2010تغییارات
فناوری و به دنبال آن تغییر در دیگر جنبههای زنادگی،
افااقایش روزافااقون وابسااتگی متقاباال کشااورها و ملاال،
ت رکقزدایای جواماع و نهادهاای موجاود کاه باه دایال
گسترش فناوری اطالدات شتا بیشاتری یافتاه اسات،
ت ایاال روزافااقون بااه جهااانیشاادن بااه ه ااراه حف ا
ویژگیهای ملی ،رومی و فرهنگی و بسیاری دوامل دیگر
اااقوش درب بهتاار تغییاارات و آینااده را باارای دواااتهااا،
کساابوکارهااا ،سااازمانهااا و مااردش ای ااا ماایکنااد
( .)Khazaee, 2008,4ظهور هر فنّاوری ،فرایناد ،فاا یاا
دانشی برآمده از نگاه تازهای است که بر جهان وارد شده
است .بهایاترتیب هر نگاه جدیدی با ود م ودهای از
مفاهیم ،ابقارهاا و اهادا جدیادی را مایآورد .درواراع
آینده نگری تالشای نظااشمناد بارای نگااه باه آینادهای
بلندماادت در حااوزههااای دانااش ،فناااوری ،ارتصاااد،
مکیطزیست و جامعه است .به دبارتی آیندهنگری یعنای
به کار بردن منابع موجاود باه بهتاریا وجاه م کاا در
راستای ارزشها (.)Goygan,2007,86
آیندهنگری و برنامهریقی بهطور مؤثر و بهتریا شیوه،
در یکدیگر ادغاش مایشاوند و مناسابات ایاا دو پدیاده
به صوص از مرحله آینده نگری به برنامهریقی ،به دلات
باال باردن کیفیات برناماهریاقی ،اه یات فراوانای دارد.
رویهمرفته آیندهنگری ی اااقاش بارای برناماهریاقان و
پایهای است برای برنامهریقی و کنترل و ه چنیا انسان
موجودی است آینده نگر ،تفکر و کن کاوی درباره آینده،
یار دیریا بشر اندیش ند بوده است .اذا آینادهنگاری باه
هر شکل و صورت به موازات ت ادن انساان رادمت دارد
( .)Mo'ayyeri,2006سود حاصل از آینده نگری می تواند
با تاوفیقی کاه برناماهریاقان در اجتناا از بکارانهاا و
بیگانگی بیشازحد از رویدادهای آینده کسب مین ایناد
1
ارزیابی شاود ( .)Fiuzat, 2011, 49باه دقیاده تاورن
(" )2009تفکر االق" دباارت اسات از فرایناد حا
کااردن مسااائل و رفااع کاسااتیهااا ،ارزیااابی و آزمااودن

فرضیه ها ،بازنگری و بازآزمایی آنهاا و ساران اش انتقاال
نتااایب بااه دیگااران ( .)Saif,2007,32در تعریفاای دیگاار
" الریت" بازی با تگیل و امکاناات اسات کاه در دایا
تعامل با دقاید ،افراد و مکیط ،من ر به ارتبااط و نتاایب
جدیااد معنااادار ماایشااود ( Mirza Aghafishani,
.)1998,17
در صاااوص ضااارورت ای ااااد تکاااولپاااذیری در
برنامهدرسی نظاش آموزشی باید اذدان داشت کاه از بادو
تأسی جوامع و پیدایش ط ،ه واره تعلایم و تربیات
یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است .نظااش
آموزشوپارورش باه ماوازات نقاش و ماأموریتی کاه در
توسعه آموزشی و دل ای ایفااء مایکناد در بگاشهاای
تربیتی ،ادتقادی ،فرهنگی ،ا الری ،اجت اادی ،زیساتی،
سیاسی و هنری نیاق تأثیرگاذار و تعیایا کنناده اسات.
آینده هر کشور و سرنوشت هر ملتی ،بستگی مستقیم به
کیفیت تعلایم و تربیات و چگاونگی تأثیرگاذاری نظااش
آموزشی آن کشور دارد .تربیت منابع انسانی و شاکوفایی
اسااتعدادها و آمااادهسااازی نساال جااوان باارای کسااب
مهارت های زندگی از اهم وظایف و مأموریت هاای نظااش
آموزشی به ش ار میآید ()Molamohseni,2012
نظاش آموزشی کشور در شرایط کنونی با ضاعفهاای
سا تاری ،مدیریتی ،نظارتی و ارتصاادی زیاادی مواجاه
است که ضرورت ان ااش اصاالحات و ای ااد تکاول را در
نظاش آموزشی کشور اجتنا ناپاذیر ن اوده اسات .ارتقااء
کیفیت نظاش آموزشی بار اساا نیازهاا و اواویاتهاای
کشور در چهار حوزه داناش ،مهاارت ،تربیات و افاقایش
ساااالمت روحااای و جساا ی داناااشآماااوزان از اهااام
جهت گیریهای کالن در مقطع کنونی به ش ار میآیاد.
برنامااههااای آموزشاای و درساای نظاااش آموزشاای کشااور
نیازمند تکاول اسات .تکاوای کاه آماوزش را از اتکاای
افراطی به حف مکوری رهاایی بگشاد و باه پارورش و
تربیت بیش از گذشته توجه کند و آیندهسازان کشاور را
به سوی تفکر ،تعقل ،تکقیق ،الریات و ناوآوری ساوق
دهد و شکوفایی استعدادها ،تع یق روحیه نقد و بررسی،
1. Torrance
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ارتقاء ودباوری و ادت ادبهنفا و کساب مهاارتهاای
آموزشی ،زیساتی و فنای و حرفاهای را در نسال جاوان
باااارور و نهادیناااه کناااد ( Hamidzadeh & Fathi
 .)Vajargah, 2008با ایا فرضیات میتوان دریافات کاه
تفکاارات ااالق زمااانی توایااد ماایشااود کااه شااگ
پیشفرضها را کنار گذاشته و یا دیادگاه جدیادی را
جست و کند که دیگران به آن نپردا تهاند.
دانش آینده نگری نشانگر حساسیت و ت ایل بشر باه
درب و پاایشبیناای رویاادادهای آینااده اساات .او دلاام
آیندهنگری ،ادبیات پراکناده و غیرمساتقیم در صاوص
برنامهریقی برای آینده را به دلم مدون تبدیل کارد کاه
وظیفه آن دالوه بار تکلیال رونادهای گذشاته ،کشاف،
ابدا و ارزیابی آیناده هاای م کاا ،مکت ال و مطلاو
است .امروزه در جهان پر اثار تکاول معاصار ،مادیران و
برنامهریقان آگاه و آیندهنگر بهجای انتظار برای اساتقبال
از آینده در مکیط کارشاان و اتگااذ تصا یم در هنگااش
رویارویی با آینده ،تفکر برنامهریاقی اود را باا ماشایا
زمان تابلوگذاری و سیاساتهاای رسایده باه آن آیناده
مطلو را ترسیم مایکنناد (.)Fathi Vajargah, 2008
افراد الق نه تنها میکوشند اماور در حاال رد دادن را
بفه ند ،بلکه میکوشند اموری را که شااید رد دهاد یاا
باااقوه امکاان رد دادن دارد و یاا در شارایط اصای در
آینده اتفاق واهد افتاد ،نیق بشناسند .افراد با بهره بردن
از ایا شنا ت مورعیت کناونی اود را تشاگی داده،
کارهایشان را دنبال کرده و از بسته زمان و فضای ماادی
و اجت ادی مایگذرناد ( .)Fadaeezadeh,2010باا ایاا
اوصا حضور دارالنه در روناد تکاوالت آیناده ،کااهش
تهدیاادات و افااقایش فرصااتهااا و گقینااههااا نیازمنااد
برنامهریقی با رویکردی آیندهنگارانه برای تربیات نسالی
هستیم تا در بر ورد با سگتیهاا الراناه بیندیشاد بار
مشکالت غلبه ن اید و در هار جایگااه و مسایوایتی کاه
ررار دارند بهجای آنکه منتظر باشند کسی به یاری آناان
بشااتابد ،ااود بااا اراده و سااگتکوش ای بااه سااازندگی
بپردازند .باید ی برنامهریاقی جاامع صاورت گیارد تاا

شاهد ظهور جوانانی الق در آینده باشیم و با افتگاار از
جوانان ساام و الق بهدنوان ثروتهای ملی کشور ود
یاد کنیم (.)Mehrmohammadi,2004
ضارغامی و ه کااران ( )Zarghami et al, 2013در
پژوهشی تکت دنوان بررسی ارتباط بیا میقان الریت
و انگیقه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشای باه
نتای ی دست یافتند .ایا نتاایب حااکی از آن اسات کاه
ارتباط معنادار روی و مثبتی بیا میقان الریت افاراد و
انگیقه آنها برای نوآوری در ساازمانهاا وجاود دارد .در
پایان نیق راهکارهاایی بارای ارتقااء توان نادی الریات
پژوهش گران ،ارتقاء انگیقه آن ها برای استفاده از نوآوری
در مکیط کاری و بهبود روناد ناوآوری در پژوهشاکده و
سایر مراکق مشابه ارائه شده است .رشایدی و شاهرآرای
( )Rashidi & Shahrara, 2011با هد بررسای رابطاه
باایا میااقان الریاات و ان اااش پاارو ههااای نوآورانااه در
سازمان های آموزشی شهرستان نیریق ان اش شده اسات.
نتایب تکقیق حاکی از آن است که ارتباط معناداری بیا
سااا افااراد و میااقان الریاات وجااود ناادارد؛ بنااابرایا
ه بستگی معناداری بیا سا افراد و میقان الریات در
آنها وجود ندارد .ه چنایا وجاود ه بساتگی معناادار
منفی بیا جنسیت افراد و میقان الریات آن هاا ماورد
تأیید وارع شده بود .تاابلی و تیرگار ( Tabli & Tirgar,
 )2011با هد بررسای رابطاه بایا مادیریت و میاقان
الریاات کارکنااان در سااازمانهااای دواتاای شهرسااتان
نیریق ان اش شده است .نتایب اصلی ایاا پاژوهش نشاان
داده است که بیا نو مدیریت  MLQو میقان الریات
کارکنااان رابطااه معناااداری وجااود دارد و سااب هااای
مدیریت شامل نفوذ آرمانی ،رفتارهای آرماانی ،انگیاقش
ااهاش بگش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فاردی اسات کاه
رابطه معنادار و مستقی ی با الریت افراد در سازمانهاا
دارد .حسینی نسب و ه کاران ( Hoseini Nasab et al,
 )2009با دنوان بررسی رابطة مؤافه های ج عیتشناسی
و الریت دانش ویان در دانشگاه یقد ان اش شاده اسات.
نتایب حاکی از آن است که بیا دانش ویان د تر و پسر
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در به کارگیری الریت تفاوت معناداری وجاود نداشاته
است .بایا میاقان الریات و ساا دانشا ویان رابطاه
معناداری وجود نداشته اسات .در پژوهشای کاه توساط
برایتار ( )Bereter, 2011تکات دناوان «آینادهنگاری و
مفاهیم برناماه درسای» ان ااش شاده اسات ،از آماوزش
مهارتهای تفکر الق در برناماه درسای ح ایات شاد.
ه چنیا وی بیان داشت که مهارتهای استدالل کردن،
تواید اندیشه ،فرضیهساازی ،تفکار نقااد بایاد در کاانون
اصلی توجه آموزشوپرورش ررار گیارد و در ایاا رابطاه
رشد مهارت هاای شانا تی و ااقوش گن انادن آنهاا در
برنامه درسی در بسیاری از مطااعات ،ماورد تأکیاد رارار
گرفتاه اسات .نیاو و رنقواای ( Renzuli & Reis Niu,
 )2010تکقیقی تکت دنوان بررسی تاأثیرات مکیطای و
فردی بر الریات دانشا ویان را ان ااش دادناد .در ایاا
پژوهش که بر اسا مادل روی آورد ااتقااطی (بررسای
دواماال فااردی نظیاار هااوش ،شگصاایت ،انگیااقش و
سب های تفکر دانش) و دوامل مکیطی (مکیط مدرسه
و دانشگاه ،مکیط انواده و جامعه) ان اش گرفات .نتاایب
حاکی از آن است که هم دوامل مکیطای و هام دوامال
فااردی نقااش رطعاای در الریاات دانااشآمااوزان ایفاااء
میکنند .بهطورکلی ایاا پاژوهش نشاان داد کاه تاأثیر
مکیطااای و ساااازوکارهای مرباااوط باااه آن نقاااش
غیرراباالانکاااری در شااکلگی اری الریاات افااراد دارد.
م ا سااون ی ( )Make.Sonmi, 2010در پژوهشاای بااه
بررساای تااأثیر برنامااههااای آموزشاای اکتشااافی باار روی
دانش ویان پردا ت .تکلیل نتایب حاصل نشان میدهاد
که یادگیری فعاال ،انتگاا برناماه درسای دانشاگاههاا
توسط اود دانشا ویان ،دسترسای باه مناابع مگتلاف
دل ی ،اکتشا ود ارزشیابی ،پیدا کردن مسیله و حال
مسیله که از دناصر برنامه آموزشی اکتشافی مایباشاند
بهطاور معنااداری باداث افاقایش الریات دانشا ویان
گردیاده اسات .گارسایا و ماورااق ( Garsia & Muralz,
 )2010تأثیر مدیریت در برنامه درسی بر روی ناوآوری و
د لکرد سازمانهای آموزشی بررسی کردند که یافتاههاا

نشان داد که رابطه مثبتای بایا مادیریت و ناوآوری در
سازمان وجود دارد .ه چنیا رابطاه مثبات و معنااداری
بیا سب مدیریت و سطح الریات افاراد وجاود دارد.
نتااایب تکقیقااات هیکسااون و بااااتی ور ( & Hickson
 )Baltimor,2010نشان داد که بیا زن و مارد از اکاا
سب های یادگیری تفاوت وجود دارد و مردان بیشتر باه
ت ربااه دیناای ت ایاال دارنااد ،درحاااایکااه زنااان د ومااا
تأملیتر د ل میکنند .ه چنیا بررسیها حااکی از آن
بود که جنسیت هیچگونه تاأثیری بار الریات نداشاته
است و نیق برابری الریت دانش ویان د تار و پسار رد
میشود ،یعنی بیا الریت دانشآماوزان د تار و پسار
تفاوت معنادار وجود دارد.
تغییر و تکول جوامع بر روی آیناده افاراد و نگارش
آنان نسبت به آیناده تاأثیر مایگاذارد .درواراع نگارش
نسبت به آینده بگشی از ی مفهاوش چنادوجهی اسات
که انتظارات افراد ،دغدغهها و جهتگیری آنان نسبت به
آینده را در برمیگیرد .بر ایا اساا آینادهشناسای باه
معنااای کشااف یااا اباادا  ،وارساای ،ارزیااابی و پیشاانهاد
آیندههایی است که میتوانناد واراع شاوند (آینادههاای
م کا) و یا احت ال ورو آنها وجاود دارد (آینادههاای
احت اای) و یا باید وارع شوند (آینادههاای مطلاو ) .در
سایه آینده شناسی روت ها ،ضعف ها ،تهدیدها و فرصت ها
بهتر شناسایی میشود و امکان استفاده بهینه از منااابع
و فارصت ها فراهم مایگردد و در پیش بینای حاوادث و
اتفارات مؤثر اسات .هار سیسات ی در هار ساطکی کاه
چشاامانااداز و آیناادهای را باارای ااود ترساایم نکنااد در
مواجهه با چااش ها رویکردی منفعالنه دارد و هار باادی
برای کشتی آن مسادد نیست ،اذا دچار "تغییر هراسی"
و "آینده هراسی" واهد شد (.)Kaya et al, 2014
بنابرایا آگاهی ماا نسابت باه آیناده ،بار تصاورات و
باورهای ما نسبت به آینده یا حتی در پایشبینای آیناده
افراد و روابطشان تأثیر مایگاذارد .درواراع نگارش افاراد
نسبت به آینده با احساسات ذهنی آناان نسابت باه رفااه
شگصیشان بسیار مرتبط است .احساسات ذهنای او
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افراد شامل ارزیابی افراد از ودشان بهصاورت احساساات
مثبت و منفی و رضایت از زندگی است .بار اساا آنچاه
ذکر شد ،ضرورت توجه به آینده و توجه به نظاش آموزشای
بهدنوان توایدکننده نیروی انسانی برای رسیدن به توسعه
و آینده مطلو اماری اجتناا ناپاذیر اسات؛ زیارا نظااش
آموزشی از روند تکوالت بینصیب ن انده ،با چاااش هاای
گوناگونی مواجه شده که برای مقابله و یا ه گامی با آنها
نیازمند فهم بهتری از آینده و کسب دانشی جدید باه نااش
آیندهنگری است ( .)Wayman, 2009آیندهنگری ،تفکاری
برای د ال دلیاه ادتقااد باه سرنوشات اسات و تصادیق
میکند که آینده دایل بودن حاال ،چندبعادی و ناامعلوش
است و باید توجه داشت که آینده را باید بنا ،لق و ای اد
کرد ( .)Ghoorchian & Salehi , 2004بار ایاا اساا ،
فنّاااوری ،مکاایطزیساات ،ج عیاات و برابااری و تعااادل
چشااماناادازهایی باارای آیناادهای بهتاار در جهاات اهاادا
مشترب برای موضودات مگتلف تعلیم و تربیات هساتند.
به مشارکت در
دروارع جنبش آینده با هد آشکار ک
اجت ا و ثبات زیستمکیطی نسبت به بعد فنی تعلایم و
تربیت در طول چهل سال گذشته بیشتر با ایا هد کاه
دانش ویان با فرصتهایی بهتر در مدیریت آینده و توسعه
ی آینده بهتر روبرو شوند ،شاکل گرفتاه اسات (, 2012
 .)Lehtonenدر ایا راستا نگرش به آینده بر روی انگیاقه
دانش ویان در جهت گیری اهدافشان و ه چنیا د لکارد
آنان مؤثر است .در ایا زمینه کارشکی گقارش ن وده کاه
آیندهنگاری بار جهاتگیاری هاد  ،یاادگیری د قای و
سطکی ،تنظایمگاری و اودتعییاگاری رابطاه دارد ( ,
 .)Karshki 2012دروارااع جهااتگیااری هااد یکاای از
زمینههای اصلی تکقیق در مورد انگیقه و انگیقش اسات و
بهطور مکرر با موفقیت در بررسی د لکرد فردی در ماورد
کسب مهارت و دانش هم در آموزش و هم در مکیطهاای
تکصیلی به کار برده شاده اسات (.)VandeWalle, 2001
دروارااع هااد مااداری ،نااودی چهااارچو ذهناای باارای
چگونگی پاسخ فردی و تفسیر شرایط دستیابی باه هاد
در آینده است (.)Yeo GB, 2005

با در نظر گرفتا موارد ذکر شده و با توجاه باه اینکاه
در دصر حاضر سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی بارای
دستیابی به منابع ردرت ،حائق اه یت است و دانشا ویان
با داشتا الریت و ابتکار د ل باال ،از منابع دستیابی باه
ایا ردرت به ش ار میروند و به دایل نقش سازندهای کاه
تفکر الق در شکلدهی و لق ی نگاه جدید به آیناده
دارد؛ هد پژوهشگر بررسی رابطه آیندهنگری در برناماه
درسی بر الریت دانشا ویان اسات و باا ایاا امیاد کاه
یافتههای ایا پژوهش راهکاری باشد برای اینکه مکایط و
برنامههای درسی دانشگاهها بهگونهای طرحریقی گردد تاا
مااانعی باارای رشااد و شااکوفایی اسااتعداد و الریاات
دانش ویان نگشته و بتواند چراغ راهی برای آنان در مسیر
سا تا آیندهای روشاتر باشد ،آیندهای که در آن جوانان
ما در ررابت با جوانان دیگر ملال دچاار شکسات نشاده و
شاهد از دست دادن ادت ادبهنفا و افتاادن آناان در داش
آسیبهای اجت ادی نباشیم؛ بنابرایا پژوهشگار در نظار
دارد ،رابطه ایا دو متغیر مهم «آیندهنگری» و « الریت»
را سن یده تا نتایب حاصله در جهت بهبود برناماه درسای
دانشگاه ها و اساتفاده بهیناه از اساتعدادهای دانشا ویان
بهدنوان ثروت و منبع ردرت جامعه به کاار گرفتاه شاود.
پژوهش حاضر در پی ایا است تا رابطاه آینادهنگاری در
برنامه درسی با الریت دانش ویان را مورد بررسای رارار
دهد .با بررسی و نظرسن ی از اساتید برتر گروه آموزشای
ایااا مؤافااههااای (نااوآوری ،تکااولپااذیری ،ماادیریت،
تکولآفرینی و بهرهوری) بر اسا مدل نظاری تادویا و
پرسشنامه سا ته شد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر به روش توصیفی از نو زمینهیابی ان اش
گرفت .در ایا تکقیق جامعاه آمااری کلیاه دانشا ویان
دانشااکده دلااوش انسااانی دانشااگاه آزاد ساااری در سااال
 4204 ،1994نفر تعییا شادند .ن وناهگیاری باه روش
تصادفی طبقهای نسابی بارآورد گردیاده کاه  949نفار
است .ابقار گردآوری دادهها شاامل دو پرسشانامه باوده،
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نگست پرسشنامه مکقق سا تهای که به منظور سن ش
آیندهنگری برنامه درسی فراهم شده است که بار اساا
مقیا ن رهگذاری ایکرت از  1تا  5بهصورت زیر تنظیم
شده است ( :یلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،یلای زیااد).
سؤاالت نوآوری در برناماه درسای ( 1تاا  ،)10ساؤاالت
تکااولپااذیری در برنامااه درسای ( 11تااا  ،)20سااؤاالت
مااادیریت در برناماااه درسااای ( 21تاااا  ،)90ساااؤاالت
تکاولآفرینای در برنامااه درسای ( 91تاا  ،)40سااؤاالت
بهرهوری در برنامه درسی ( 41تا  )50و دوش پرسشانامه
اسااتاندارد الریاات تااورن ( )1992شااامل  40سااؤال
بسته پاسخ که جهت تعییا میقان الریت دانشا ویان
مورد استفاده ررار گرفتاه اسات .بارای مکاسابه روایای
پرسش نامه ،از روایی صاوری و مکتاوایی اساتفاده شاد.
جهت تأیید روایی صوری ،پرسشنامه در ا تیار برگان
و اساتید دلوش تربیتی ررار گرفات و از آناان نظر اواهی
شد .بهایاترتیب تغییراتی در نکوه نگارش ،ج لهبندی و
ویرایش امالیی ان اش پذیرفت .در روایی مکتوایی پ از
شناسایی و تعییا ابعاد مربوط به متغیر از طریق مطااعه
ادبیااات پااژوهش ،پرسشاانامه اوایااه تهیااه و در ا تیااار
برگان ررار گرفات ،بار اساا نظارات اصاالحی آناان
اصالحات اوایه در ابقار ای اد گردید و باا بررسای مکارر
نهایی شد .پایایی ساؤاالت پرسشانامه باه روش ضاریب
آافای کرونباد  0/905مکاسبه گردیاد .پایاایی باا روش
آافای کرونباد برای پرسشنامه الریات تاورن 1992
( )0/905و پرسشاانامه آیناادهنگااری در برنامااه درساای
( )0/090مکاسبه شده است .برای ت قیه وتکلیل داده ها
از دو روش آمار توصیفی و استنباطی با نرشافقار SPSS16
استفاده شده است .بگش اول شامل توزیاع فراوانای ،در
صد فراوانی ،فراوانی ت عای ،ن ودارهاا و نیاق شاا
گرایش مرکقی و پراکندگی شامل ن ا ،میانه ،میاانگیا و
انکرا معیاار و بگاش دوش شاامل آزماونهاای آمااری
پارامتری  ،تی مستقل ،آنوا و آزمون ناپارامتری ضریب
اسپیرما استفاده شده است.

یافتههاي پژوهش

برای تعییا ه بستگی بایا آینادهنگاری و الریات از
آزمون ه بستگی اسپیرما اساتفاده شاده اسات .نتاایب
مکاسبات آماری نشان میدهد بیا دو متغیر آیندهنگری
و الریت رابطه ه بستگی مثبات ( )r=+0/405وجاود
دارد .با توجه به ایاکه حاد معنااداری  0/000مکاسابه
شده و کوچ تار از  α= 0/05اسات ،ااذا مقادار رابطاه
مکاسبه شده معناادار اسات .بار ایاا اساا باا ساطح
اط ینان  95درصد فرض صفر رد و فرض تکقیق تأییاد
میگردد یعنی بیا آینده نگاری و الریات دانشا ویان
رابطااه مثباات و معناااداری وجااود دارد .باارای تعیاایا
ه بسااتگی بایا نااوآوری و الریات از آزمااون ضااریب
ه بستگی اسپیرما استفاده شده است .نتایب مکاسبات
آماری نشان میدهد بیا دو متغیار ناوآوری و الریات
رابطااه ه بسااتگی مثباات ( )r=+0/974وجااود دارد .بااا
توجه به ایا که حد معنااداری  0/000مکاسابه شاده و
کوچ تر از  α= 0/05است ،ااذا مقادار رابطاه مکاسابه
شده معنادار است .بر ایا اسا باا ساطح اط یناان 95
درصد فرض صفر رد و فارض تکقیاق تأییاد مایگاردد
یعنی بیا نوآوری و الریت رابطاه مثبات و معنااداری
وجود دارد .برای تعییا ه بستگی بیا تکاولپاذیری و
الریت از آزمون ضریب ه بستگی اساپیرما اساتفاده
شده است .نتایب مکاسبات آماری نشان میدهد بایا دو
متغیر تکولپذیری و الریت رابطاه ه بساتگی مثبات
( )r=+0/970وجود دارد .با توجه به ایاکه حد معناداری
 0/000مکاسبه شده و کوچ تر از  α= 0/05است ،ااذا
مقدار رابطه مکاسبه شده معنادار است .بر ایا اسا باا
سطح اط ینان  95درصد فرض صفر رد و فرض تکقیاق
تأیید میگردد یعنی بیا تکولپذیری و الریات رابطاه
مثبت و معناداری وجود دارد .بارای تعیایا ه بساتگی
بیا مادیریت و الریات از آزماون ضاریب ه بساتگی
اسپیرما استفاده شاده اسات .نتاایب مکاسابات آمااری
نشان میدهد بیا دو متغیر مادیریت و الریات رابطاه
ه بستگی مثبت ( )r=+0/990وجود دارد .باا توجاه باه
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ایاکه حد معناداری  0/000مکاسبه شده و کوچ تر از
 α= 0/05است ،اذا مقدار رابطه مکاسابه شاده معناادار
است .بر ایا اسا با سطح اط یناان  95درصاد فارض
صفر رد و فارض تکقیاق تأییاد مایگاردد؛ یعنای بایا
مدیریت و الریت رابطه مثبت و معناداری وجاود دارد.
برای تعییا ه بستگی بیا تکول آفرینای و الریات از
آزمون ضریب ه بستگی اسپیرما استفاده شاده اسات.
نتایب مکاسبات آماری نشاان مایدهاد بایا دو متغیار
تکااولآفریناای و الریاات رابطااه ه بسااتگی مثباات
( )r=+0/954وجود دارد .با توجه به ایاکه حد معناداری
 0/000مکاسبه شده و کوچ تر از  α= 0/05است ،ااذا
مقدار رابطه مکاسبه شده معنادار است .بر ایا اسا باا
سطح اط ینان  95درصد فرض صفر رد و فرض تکقیاق

تأیید میگردد یعنی بیا تکول آفرینی و الریت رابطاه
مثبت و معناداری وجود دارد .بارای تعیایا ه بساتگی
بیا بهره وری و الریات از آزماون ضاریب ه بساتگی
اسپیرما استفاده شاده اسات .نتاایب مکاسابات آمااری
نشان میدهد بیا دو متغیر بهرهوری و الریات رابطاه
ه بستگی مثبت ( )r=+0/200وجود دارد .باا توجاه باه
ایاکه حد معناداری  0/000مکاسبه شده و کوچ تر از
 α= 0/05است ،اذا مقدار رابطه مکاسابه شاده معناادار
است .بر ایا اسا با سطح اط یناان  95درصاد فارض
صفر رد و فارض تکقیاق تأییاد مایگاردد یعنای بایا
بهرهوری و الریت رابطه مثبت و معناداری وجاود دارد
(جدول .)1

جدول  .6رابطه متغیرهاي پژوهش و خالقیت با ضریب همبستگي اسپیرمن
خالقیت
آیندهنگری
متغیر
1
**0/504
همبستگی اسپیرمن
فرضیة اصلی
0/000
حد معناداری
353
تعداد
خالقیت
نوآوری
متغیر
**
1
0/375
همبستگی اسپیرمن
فرضیة اول
0/000
حد معناداری
353
تعداد
خالقیت
تحولپذیری
متغیر
**
1
0/373
همبستگی اسپیرمن
فرضیة دوم
0/000
حد معناداری
353
تعداد
خالقیت
مدیریت
متغیر
**
1
0/390
همبستگی اسپیرمن
فرضیة سوم
0/000
حد معناداری
353
تعداد
خالقیت
تحولآفرینی
متغیر
1
**0/343
همبستگی اسپیرمن
فرضیة چهارم
0/000
حد معناداری
353
تعداد
خالقیت
بهرهوری
متغیر
1
**0/833
همبستگی اسپیرمن
فرضیة پنجم
0/000
حد معناداری
353
تعداد
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برای بررسی الریت دانش ویان بر اسا
ج عیتشناسی به شرح زیر ارداش شده است:

مؤافههای

مقایسة ن رات دو گروه زن و مرد از آزمون پاارامتریکتی
مستقل استفاده شده است.

الف) خالقیت دانشجویان زن و مرد متفااو اسات .باا
توجه به نرمال بودن ن رات الریت دانشا ویان ،بارای
جدول  .1مقایسة میانگین دو گروه زن و مرد
مؤلفههای تحقیق

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای انحراف استاندارد

مرد

177

30/73

18/984

0/971

زن

133

79/15

14/103

1/173

جدول  .1آزمونتي مستقل بین دو گروه دانشجویان زن و مرد
آزمونتی مستقل

آزمون لون
مؤلفه
تحقیق

F

معناداری

 tآماره

جنسیت

1/343

0/854

1/078

درجة
آزادی
351

میانگیا ن رات گروه اول ماردان  00/74و میاانگیا
ن اارات گااروه زنااان  79/14مکاساابه شااده اساات .حااد
معناداری در آزمون ه سانی واریان ها  0/245مکاسبه
شده است که بیشاتر از  0/05اسات و نشاان مایدهاد
واریان ها با یکدیگر ه سااناناد .باا توجاه باه براباری
واریان ها و باا مقادار آمااره  t= 17072و درجاة آزادی
 ،df=941حد معناداری  0/205مکاسبه شده که چاون
ایاا مقاادار بااقروتاار از  α=0/05اساات ،اااذا بااا سااطح
اط ینان  95درصد فرض صفر تأیید و فارض اال رد

معناداری

0/834

اختالف
میانگین
1/38

اختالف

فاصله اطمینان 94
درصد

انحراف
استاندارد

حد پایین

حد باال

1/48

-1/33

5/30

میگاردد یعنای بایا نظارات دانشا ویان مارد و زن از
الریت تفاوت معناداری مشاهده ن یشود.
ب) خالقیت دانشجویان کارشناسي و کارشناسي ارشد

متفاو است .برای آزمودن ایا متغیر ،میاانگیا ن ارات
الریات دانشا ویان شاااغل بااه تکصایل در دو سااطح
کارشناسی و کارشناسی ارشد باا یکادیگر مقایساه شاد.
برای ایا منظور از آزمون پارامتریکتی مساتقل اساتفاده
شده است.

جدول  .4مقایسه میانگین دو گروه کارشناسي و کارشناسي ارشد
مؤلفههای تحقیق
سطح تحصیالت

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

انحراف استاندارد
1/059
1/053

تعداد

میانگین

کارشناسی

801

73/59

15/37

کارشناسی ارشد

158

38/03

18/59
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جدول  .8آزمونتي مستقل بین دو گروه دانشجویان کارشناسي و کارشناسي ارشد
آزمون لون
مولفهتحقیق

سطح
تحصیالت

آزمونتی مستقل

F

معناداری

 tآماره

1/39

0/194

-8/344

درجة
آزادی

351

معناداری

0/019

میانگیا ن رات گروه کارشناسای  70/49و میاانگیا
ن رات گاروه ارشاد  02/00مکاسابه شاده اسات .حاد
معناداری در آزمون ه سانی واریان ها  0/195مکاسبه
شده است که بیشاتر از  0/05اسات و نشاان مایدهاد
واریان ها با یکدیگر ه سااناناد .باا توجاه باه براباری
واری اان هااا و مقاادار آماااره  t=-2/955و درج اة آزادی
 ،df=941حد معناداری  0/019مکاسبه شده که چاون
ایا مقادار کوچا تار از  α=0/05اسات ،ااذا باا ساطح
اط ینان  95درصد فرض صفر رد و فرض اال تأییاد
ماایگااردد یعناای باایا ن اارات الریاات دانشاا ویان
کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت معناداری مشااهده
میشود؛ بهدبارتدیگر میانگیا ن ارات الریات ساطح
کارشناسی ارشد باالتر برآورد شده است.

اختالف
میانگین

-3/49

اختالف

فاصله اطمینان 94
درصد

انحراف
استاندارد

حد پایین

حد باال

1/43

-3/30

-0/49

ج) خالقیت دانشجویان برحسب سان متفااو اسات.

برای ایا منظور دانش ویان به سه گاروه سانی تقسایم
شدهاند .دساته اول دانشا ویانی کاه تاا  25ساال ساا
دارند ،دسته دوش  24-95سال و دسته سوش دانشا ویان
باالتر از  95سال هستند .برای مقایسه ن ارات الریات
ایاا سااه گااروه از آزمااون تکلیال واریاان یا طرفااه
( )Anovaاستفاده شده است .بر اسا نتایب ایا آزماون
آماره  F=1/905و درجة آزادی  dfB=2و  ،dfw=940حد
معناداری  07272مکاسبه شده که باقروتار از α=0/05
است ،اذا با سطح اط ینان  95درصد فرض صفر تأیید و
فرض تکقیق رد میگردد؛ بهدبارتدیگر بیا دانش ویان
ردههااای ساانی مگتلااف تفاااوت معناااداری مشاااهده
ن یشود.

جدول  .1آزمون آنوا
مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

آماره F

حدمعناداری

بین گروهی

418/709

8

843/345

1/304

0/878

درونگروهی

33773/104

350

193/391

جمع

37834/313

358

د) خالقیت دانشاجویان بار اسااش رشاته لی ای ي

متفاو است .دانشا ویان شارکت کنناده در تکقیاق از
رشااتههااای حقااوق ،دلااوش تربیت ای ،روانشناس ای ،دلااوش
اجت ااادی ،تربیااتباادنی ،ادبیااات ،معااار  ،تاااریخ و
حسابداری میباشند .میانگیا ن رات الریت هرکداش از
آزمون آنوا با یکدیگر مقایسه شاده
ایا نه گروه به ک

است .نتایب ایا آزمون نشان داده است با مکاسبه آمااره
 F=1/244و درجاااة آزادی  dfB=0و  ،dfw=994حاااد
معناداری  0/272است که چون بیشتر از  α=0/05است،
اذا با سطح اط ینان  95درصد فرض صفر تأیید و فرض
تکقیق رد میشود یعنی بیا ن رات الریت دانش ویان
رشتههای مگتلف ،تفاوت معناداری مشاهده ن یشود.
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جدول  .1آزمون آنوا
مجموع مربعات

درجة آزادی

بین گروهی

1957/803

3

درونگروهی

34333/307

335

جمع

37834/313

358

بیث و نتیجهگیري
بررسی نتایب پژوهش حاضر حاکی از آن است که وجاود
صیصه آینده نگری در برناماه درسای مایتواناد تاأثیر
مثبتی بر روی الریات دانشا ویان گذاشاته و فارد باا
وارسی کردن ،ابدا و یاا کشاف کاردن تاوان شناساایی
مکیط را کسب ن وده و با آگااهی از راوت و ضاعفهاا،
ه چنیا فرصت و تهدیدها رادر میگردد تا جهتگیاری
مشگصی نسبت به زندگی و اهدا موردنظر ود کسب
ن اید و متناسب با مقتضیات مکیطای باا جهات گیاری
مناسب به د لکرد مطلو دسات یاباد .درواراع فارد باا
اتگاذ چنیا موضعی با ادت اد بیشتری نسبت باه آیناده
فعاایت میکند و ایا د ل بر میقان دالرهمنادی ،امیاد،
هی ااان و افتگااارات وی ماایافقای اد؛ بنااابرایا در ایااا
پژوهش تالش شد تا وضعیت آیندهنگری برناماه درسای
را با توجه به الریت در دانش ویان دانشگاه آزاد ساری
مورد بررسای رارار گیارد .درواراع نگارش و ت ایال باه
شنا ت و پیشبینای آیناده اه یات زیاادی دارد ،زیارا
دانش و با برنامهریاقی مناساب ،چشام اناداز روشانی از
آینده را ترسیم ن وده و با رادرت تع اق و ر نگاری و
ه چناایا داشااتا الریاات و ان اااش مطااعااه و تکقیااق
پیگی ار ،موفااق بااه د لکاارد تکصاایلی باااالیی در رشااته
تکصیلی ود میگردد .نتایب حاصل از ت قیاه وتکلیال
فرضیه اصلی نشان داد که بیا دو متغیر آینادهنگاری و
الریاات و نیااق بهاارهوری و الریاات رابطااه مثباات و
معنااااداری وجاااود دارد .ناااوه اباااراهیم و تندیساااه
( )Navehebrahim & Tandiseh, 2008نیق در تکقیاق
ود باه ایاا نتی اه رسایدند کاه بایا آینادهنگاری و
الریاات رابطاة مثباات و معناااداری وجااود دارد .نتااایب

مربع میانگین
853/501
194/384

آماره F

1/855

حدمعناداری
0/878

حاصل از فرضیه اول نشان داد که بیا دو متغیر نوآوری
و الریت رابطه ه بستگی مثبت وجود دارد؛ یعنی بیا
نوآوری و الریت رابطه مثبت و معنااداری وجاود دارد.
نوآوری نقش انکارناپذیری در افقایش مهاارتهاا و باروز
استعدادهای دانش ویان داشته و برنامه ریاقان باا ای ااد
نوآوری در برنامه درسی میتوانند ساد مکک ای کاه در
مقابل توسعه الریت را از بیا ببرند تا در شرایط جدید
الریت ارتقاء پیادا کارده و امکاان باروز اساتعدادهای
بااقوه و ای نی روانشانا تی بارای ان ااش فعاایاتهاای
الق در دانش ویان فراهم سازند تا از ایا طریق شااهد
پیشرفت جامعاه اویش باشاند .تکقیقاات ضارغامی و
جعفری ( )Zarghami & Jafari, 2012نیق با ایا یافتهها
ه سو است .ه چنیا نگرش نسابت باه آیناده موجاب
رشد مهارتها ،نگرشها و انگیقههای فردی مایگاردد و
درنتی ه شناسایی آینده احت اای د لکرد موفاق فارد را
به دنبال دارد .نتایب حاصل از فرضیه دوش نشاان داد کاه
بیا دو متغیر تکول پذیری و الریت رابطه ه بساتگی
مثبت وجود دارد .نظاش آموزشی کشور در شرایط کنونی
با ضعفهایی مواجه است که ضرورت ان اش اصاالحات و
ای اد تکول در آن را اجتنا ناپاذیر کارده اسات .بادیا
منظور باید نظاش آموزشی را متکول سا ت و با اداتالی
سطح کیفیت ،ای اد دداات آموزشی و پرورش الریات
در دانش ویان آنها را برای ی زندگی تعااایجویاناه و
ساااا تا آینااادهای بهتااار هااادایت کااارد .حیااادری
( )Heidari,2009و سروی ( )Khosravi,2006نیاق در
تکقیق ود به نتی ه مشاابه رسایدند .نتاایب حاصال از
فرضیه ساوش نشاان داد کاه بایا دو متغیار مادیریت و
الریت رابطه ه بستگی مثبت وجود دارد .مدیریت در
برنامه درسای مایتواناد از مهامتاریا دوامال موفقیات
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راهبرد انتگابی و دساتیابی اهادا و رسااات هاا باشاد.
بااهطااورکلی برنامااهریااقی در ت اااش سااطوح آموزشاای
به صوص آموزش داای ،مستلقش داشتا اندیشه االق،
ارائه ابتکارات جدید و ورزیدگی و مهارت باه کاار باردن
منابع و دوامل متعادد و در یا ساگا ،یا مادیریت
صاااکیح اسااات .تاااابلی ( )Tabli,2011و حیاااادری
( )Heidari,2009نیق در تکقیق ود به نتی ه مشابه باا
تکقیق حاضر رسیدند .آینده نگری در برناماه درسای در
تالش برای افقایش توانایی ،الریت و دالره دانش ویان
نسبت به برناماه درسای باوده و از فنااوریهاای جدیاد
استقبال مین اید و با تع ق و ر نگاری تسالط الزش را
بر برنامه درسی به دست میآورد .نتایب حاصل از فرضیه
چهااارش نشااان داد کااه باایا دو متغیاار تکااولآفرینای و
الریت رابطه ه بستگی مثبات وجاود دارد .در برناماه
درسی آنچه مورد نظر اسات رشاد شگصای و فاردی در
ابعاد معنوی و جس ی و روانی ،شایستگیهای اجت اادی
و حرفهای بر اسا ا االق و شاأن و منقاات انساانی و
ای اد مهارتهای یاادگیری مسات ر و ماداوش باهمنظاور
انطباق دانش دانش ویان ،با آ ریا تکاوالت دل ای روز
اساات تااا دانشا ویان بتواننااد ااالق باشااند و الرانااه
بیندیشند ،تکول بیافرینند و به دنبال ایدههای جدیاد و
نو باشند .حیدری ( )Heidari,2009و دطاران ( Attaran,
 )2007نیق در تکقیق ود به ایا ه یا نتی ه رسیدند.
نتایب حاصل از فرضیة پن م نشان داد که بیا دو متغیار
بهرهوری و الریت رابطه ه بستگی مثبت وجاود دارد.
آموزش داای میتواند از طریق سرمایه گاذاری هدف ناد
در رشد و توسعه حرفهای نیروی انسانی ود ،گااشهاای
مؤثری در جهات رشاد و توساعه ارتصاادی و اجت اادی
بردارد و باید بتواند با آموزش بهتر و باکیفیتتر ،کیفیات
و بهرهوری نیروی کار را در آینده افقایش دهد و با هد
ررار دادن انگیقه و روحیه الرانه در دانش ویان ،توسعه
مهااارتهااا ،برنامااهریااقی باارای بهاارهوری و ماادیریت
مشارکتی ی برنامه پویا و اثرگذار را برای آموزش دااای
بااااه اجاااارا درآورد .تکقیقااااات حقیقااااتجاااااو

( )Haghighatjo,2008و ورشاااااااااااااااااایدی (-
 )Khorshidi,2007نیق با تکقیاق حاضار ه ساو اسات.
نتایب حاصل از فرضیه ششم نشان داد از نظار الریات
بیا دانشا ویان مارد و زن تفااوت معنااداری مشااهده
نشده است .به تفکیا ساطح تکصایالت ،بایا ن ارات
دانشاا ویان کارشناساای و کارشناساای ارشااد تفاااوت
معناداری مشاهده شده است؛ باهدباارتدیگار میاانگیا
ن رات الریت سطح کارشناسی ارشد باالتر برآورد شده
است .به تفکی سا ،بایا دانشا ویان رده هاای سانی
مگتلف تفاوت معناداری مشاهده نشده است .به تفکیا
رشااته تکصاایلی ،باایا ن اارات الریاات دانشاا ویان
رشته های مگتلف ،تفاوت معنادار مشاهده نشاده اسات.
رشایدی و شاهرآرای ( )Rashidi & Shararay,2011و
میرداوودی ( )Mirdavoodi,2009نیق در تکقیق ود به
ه یا نتایب دست پیدا کردهاند.
بنااابرایا پیشاانهاد م ایشااود تااا در برنامااه درساای
دانشگاهها ،دانش ویان را باا مساائل درگیار کارد تاا باه
توسعه دانش و مهارتهایی من ر شاود کاه دانشا ویان
بتوانند در رشتههای تگصصیشان ایدههایی مطرح کنند
و ارتباط آن را با کاربرد در مکیط اجت ادیشان بیابند و
برای به کار بردن ایادههاا و آمو تاههایشاان در جهاان
وارعی ،راهکار ارائه دهند و در مکیط کاری آینده ررابات
کنند .پیشنهاد میشود ازآن اییکه نظاش آموزشی کشاور
در شرایط کنونی باا ضاعفهاای ساا تاری ،مادیریتی،
نظارتی و ارتصادی زیادی مواجه است و ایا امر ضرورت
ان اش اصالحات و ای اد تکول در نظاش آموزشی کشاور را
اجتنا ناپذیر ن وده است .پ چه بهتر که ایا تکوالت
از مقاطع اوایه آموزش آغاز و تا نظاش آموزش داای تداوش
داشته باشد .ازآن اییکه در کشور ما بگش ادظم اجارای
ی برنامه درسی به دهده مدیران و مسیوالن بگشهای
آموزشی است پیشنهاد میشود که از مادیران آموزشای
شایسته و آگاه آنهایی کاه تواناایی آن را دارناد کاه باا
بهاارهگی اری از اسااتعدادهای دروناای ،دانااش تگص ا و
ت ربااههااای شگصاای ااود ،هااد هااای سااازمان را بااا
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بهکارگیری منابع ک تر بهگوناهای برتار تکقاق بگشاند
اسااتفاده شااود .از نکااات ضااعف نظاااش آموزشاای کشااور،
آموزش بگش دظی ی از مطااب بهصورت صارفا تیاوری
است که من ر به ددش آشنایی فراگیر با نکوة کااربرد در
زندگی وارعی ود میشود؛ بنابرایا پیشانهاد مایشاود
که بهمنظور کاسته شادن فاصاله دلام و د ال سیساتم
آموزشی رادش هاای ماؤثری در جهات کااربردی کاردن
درو و مطااااب آموزشاای ااود بااردارد .الریاات و
آفرینناادگی امااری اساات کااه بایااد آمااوزش داده شااود.
ازآن اییکه نظاش آموزشی موجود ،ردرت الریات را در
فرد با تفکر صرفا ه گرا بار میآورد درصورتیکه میتوان
در کنار تفکر ه گرا با فاها و روشهاای مناساب تفکار
واگرا (الزمة کار الراناه) را هام باه افاراد آماوزش داد.
نکته پیشنهادی ایا است کاه اگار آماوزشوپارورش یاا
آموزش داای در پی داشتا جامعهای پیشارفته باا افاراد
الق اسات .نااگقیر باه گن انادن چنایا برناماهای در
مکتوی مطااب آموزشوپرورش ود است .اذا مایتاوان
نتی ه گرفت که سا تا دورن ایی از آیناده باهصاورت
وارع بینانه گاش مه ی در موفقیات تکصایلی و حرفاهای
دانشا ویان اساات ،زیاارا دانشا ویان بااا برنامااهریاقی و
تص یمگیری مناسب و اتگاذ اهدا مبتنی بار دالیاق و
توانایی ود د لکرد شایستهای به ارمغان واهناد آورد.
در ایا راستا پیشبینی آینده توساط فارد باداث ای ااد
زمینااه معن ایدار باارای یااادگیری و پیشاارفت تکصاایلی
میشود .دروارع افرادی که به سوی آیناده جهات گیاری
مناساابی دارنااد در تااالش هسااتند تااا بااا تااأ یر اااذات
زودگذر ،به برنامهریقی و سازماندهای مناساب کارهاا و
تنظاایم اهاادا پردا تااه و باارای دسااتیابی بااه اهاادا
بلندمدت تالش کنند .ان اش موارد فاوق من ار باه ارائاه
دیدگاه و د لکرد مثبت در دانش ویان از ج له پیشرفت
تکصیلی شده و نهایتا ودشکوفایی آناان را باه ارمغاان
میآورد ،زیرا در آینده نگری فرد توانایی پیشبینی چناد
گاش بعدتر را دارد و از روبرو شدن با ناشنا تهها استقبال
میکند.
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