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شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران

سمیه بیک زاده درونکالئی1*، رضا یوسفی سعیدآبادی2، سعید صفاریان همدانی3

چکیده

پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  نگری  آینده  ابعاد  پژوهش حاضر، شناسایی  کلی  هدف  و هدف:  زمینه    

استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته )کیفی و کمی( با طرح 
ا کتشافی انجام شد.

  روش بررسی: در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش 

کیفی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، مدیران و اعضای 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 465 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه 
گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 210 
نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه 
محقق ساخته آینده نگری با 56 سوال استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی 

ا کتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها: روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز 

باالی 0/7 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که؛ آینده نگری دارای نه بعد »پاسخگویی به نیازهای جامعه، درک مفهومی، 

با تغییرات، چشم انداز استراتژیک، تصمیم گیری، استعدادیابی پژوهشی، توانمندسازی، حمایت  سازگاری 
پژوهشی و ساختار سازمان« است. که باالترین ضریب استاندارد )0/873( مربوط به بعد چشم انداز استراتژیک 

و پایین ترین ضریب استاندارد )0/548( مربوط به بعد تصمیم گیری است.
   كلمات كلیدی: آینده نگری، دانشگاه، علوم پزشکی، مازندران

Somayehbeygzadeh068@gmail.com .نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ساری، ایران  .*1
شماره تماس: 09112146732  

ruosefi@yahoo.com .استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران  .2
snhrm3000@yahoo.com .استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی،ساری، ایران  .3
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سمیه بیک زاده درونکالئی و همکاران شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران

مقدمه
پژوهش  های  رشد  با  همراه  آموزشی  نظام  اثربخشی 
یافتگی  توسعه  سنجش  شاخص  های  جمله  از  کشور  هر 
محسوب می شود. از آنجا که قرن جدید با تغییر و تحوالت 
است؛  مواجه  مختلف  عرصه  های  در  عظیم  و  سریع 
نظام  های آموزشی، برای تحقق شایسته اهداف خود باید 
برای  برنامه  ریزی  و  تحوالت  این  شناسایی  ضمن  بتواند 
مواجهه با آن  ها، دانشجویان را نیز به دانش و مهارت  هایی 
مجهز سازد که بتوانند تحوالت و مسایل آینده را شناسایی 
کنند و برای آن آماده گردند )1(؛ چرا که اولین و مهم  ترین 

برای  دانشجویان  آماده  سازی  آموزشی،  نظام  وظیفه 
نیازها، چالش  ها و تقاضاهای آینده است. بنابراین یکی از 
وظایف دانشگاه  ها، توانمندی دانشجویان در عرصه  های 

مختلف از جمله شناخت آینده یا آینده  نگری است. 
و  ارزیابی  ابداع،  یا  کشف  معنای  به  نگری  آینده 
یا  و  شوند  واقع  می  توانند  که  است  آینده  هایی  پیشنهاد 
واقع شوند  یا می  بایست  و  آنها وجود دارد  احتمال وقوع 
است  تالش  هایي  مجموعه  بر  مشتمل  آینده  نگری،   .)2(
عوامل  و  الگوها  منابع،  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  با  که 
تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده  هاي بالقوه و برنامه  ریزي 
از دل  براي آنها مي  پردازند و منعکس مي  کند که چگونه 
سایه  )3(.در  می  یابد  تولد  فردا  واقعیت  امروز،  تغییرات 
فرصت  ها  و  تهدیدها  ضعف  ها،  قوت  ها،  نگری،  آینده 
بهتر شناسایی می  شود و امکان استفاده بهینه از منابع و 
فرصت  ها فراهم می  گردد و در پیش  بینی حوادث و اتفاقات 
موثر می  باشد. هر سازمانی در هر سطحی که چشم  انداز و 
آینده  ای را برای خود ترسیم نکند در مواجهه با چالش  ها 
رویکردی منفعالنه دارد. لذا دچار آینده هراسی خواهد 
در  تغییرات  که  جهان  کنونی  وضعیت  در  بنابراین  شد. 
و  نگری  آینده  می  شود،  انجام  سرعت  به  زمینه  ها  همه 

سازماندهی فعالیت  های علمی و پژوهشی برای پیش  بینی 
آموزشی  نظام  ا گر  لذا  است؛  انکارناپذیر  ضرورتی  آینده 
قادر  نباشند،  نگری  آینده  بر  مبتنی  دانشگاه  ها  جمله  از 
دهند؛  ارایه  مفیدی  چندان  داد  برون  تا  بود  نخواهد 
از  بسیاری  آینده  نگری  اصل  از  بهره  گیری  عدم  با  که  چرا 
فرصت  های خود را بدون ارایه دستاورد قابل عرضه  ای از 
دست خواهند داد و نمی  توانند به سوی کارآفرینی، ارزش 

آفرینی و ثروت آفرینی حرکت کنند.
قابلیت  های  »شناسایی  عنوان  با   )4( پژوهشی   در 
موسسات  و  بانک  ها  در  سازمانی  نگری  آینده  کلیدی 

مالی ایران« نشان داده شد که یافته  های پژوهش جاری 
به میزان قابل توجهی درک ما از آمادگی و قابلیت اجرای 
را  بانکداری  صنعت  در  سازمانی  آینده-نگری  پروژه  های 
آینده نگری  قابلیت  های  که  طوری  به  می  دهد،  افزایش 
بعد  دو  در  بانک  ها  سایر  به  نسبت  اول  دسته  بانک  های 
یکپارچه  قابلیت  های  و  استراتژی  انتخاب  قابلیت  های 
سازی بیشتر است ولی در بعد قابلیت  های پویش محیطی 
نسبت به سایر بانک  ها کمتر است. در تحقیقی )5( با عنوان 
»مؤلفه  های مؤثر بر آینده  پژوهی بیمارستان-ها« مشخص 
سیاست گذاری،  آموزش،  مدیریت،  رهبری،  که  شد 
آینده  بر  موثر  مولفه  های  از  رقابت  و  نوآوری  و  خالقیت 
همکاران  و  واعظی  می  باشند؛  بیمارستان  ها  در  پژوهی 
)6(، در پژوهشی با عنوان »آینده پژوهی در علوم انسانی 
و  دستاوردها  مالحظات،  دانش؛  مدیریت  رویکرد  با 
به  رسیدن  پیش  بینی  ها،  تحقق  که؛  دادند  نشان  اثرات« 
پژوهی، مهمترین  آینده  دانش  ارتقای  و  آینده موردنظر 
مدیریت  و  پژوهی  آینده  دوسویه  تعامل  دستاوردهای 
است.  شده  داده  تشخیص  انسانی  علوم  حوزه  دانش 
در  مطلوب  تغییرات  ایجاد  آینده،  پیش  بینی  همچنین 
ناشی  اثرات  مهمترین  تغییر،  عوامل  شناسایی  و  آینده 
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سمیه بیک زاده درونکالئی و همکاران شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران

گردیده  قلمداد  انسانی  علوم  بر  پژوهی  آینده  فرایند  از 
عنوان  با  پژوهشی  در   ،)7( همکاران  و  یداللهی  است؛ 
»بررسی و تعیین مولفه  هاي آینده پژوهی جهت طراحی 
مدلی  که؛  دادند  نشان  مهارتی«  آموزش  هاي  در  مدل 
نظري،  مبانی  اهداف،  فلسفه،  اصلی  مولفه  های  شامل 
مراحل اجرایی، نظام ارزیابی و مهندسی مجدد طراحی 
شد. که فلسفه الگو شامل پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
و توسعه پایدار با اتکا بر مشارکت مردمی؛ آماده سازي و 
آموزش براي آینده؛ کشف روند جریانات گذشته تا کنون؛ 
باور و اعتقاد نسبت به بار ارزشی حاصل از فرایند آینده 

پورمطلق  آموزش مهارتی می-باشد؛ شفیع  پژوهشی در 
و همکاران )8(، در پژوهشی با عنوان »تعیین رابطه بین 
ادرا ک  کارآمد  عالی  آموزش  و  پژوهی  آینده  راهبردهای 
دانشجویان  در  بین  پیش  مدل  یک  ارائه  منظور  به  شده 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت« نشان دادند که بین 
بر نیازسنجی چهارگانه )اجتماعی،  آینده پژوهی مبتنی 
علمی، اقتصادی، فرهنگی( با آموزش عالی کارآمد ادرا ک 
شده، رابطه معناداری وجود دارد؛ میانداری و همکاران 
)9(، در پژوهشی با عنوان »طراحی مدل سازمان آینده-
گرا در نظام آموزش عالی« نشان دادند که؛ سازمان آینده 
گرا دارای 8 بعد )آینده نگری، هوشیاری محیطی، فرهنگ 
آینده گرا، ویژگی  های روانشناختی مثبت، ارزش  های آتی 

ذینفعان، چندچهرگی، چابکی و دانش مداری( است. 
عنوان  تحت  پژوهشی  در   )10( همکاران  و  مورگان 
این  به  و سؤال شهروندی«  روان  ، سالمت  نگری  »آینده 
فرا گیر  های  فرصت  ایجاد  منظور  به  که   رسیدند  نتیجه 
هرگونه   ، روانی  بهداشت  های  چالش  دارای  افراد  برای 
تمرکز بر مقوله شهروندی در بهداشت روان نیاز است که 
نه تنها به زمان حال بلکه به پیش بینی و تأثیرگذاری در 
جهت گیری های فناوری آینده بپردازد. در پژوهشی )11( 

با عنوان »برداشت از نظارت ایمنی در مطالعات بالینی و 
تأثیر بالقوه آن بر مشارکت در آینده پژوهی« نشان دادند 
تاثیر  بالینی  مطالعات  در  پژوهی  آینده  در  مشارکت  که؛ 
دارد. همچنین مشارکت در آینده پژوهی با سن و قومیت 
پاسخ دهنده، دریافت بروشور نظارت ایمنی ارتباط دارد؛ 
عنوان  با  ای  مطالعه  در   ،)12( پونیگانیت  و  موسا کوفس 
نشان  تایلند«  در  مشارکتی  ارتباطات  در  پژوهی  »آینده 
پارادایم  از  اصلی  ارتباط  مشارکت،  ارتباطات  که؛  دادند 
توسعه است. این پارادایم بر مردم محوری در پاسخ به حل 
تمرکز دارد.  نیازهای مردم در جوامع مختلف،  و  مسئله 

همچنین ارتباط مشارکتی به ندرت در مطالعه رسانه  های 
ارتباطات  در  پژوهی  آینده  لذا  می  شود.  یافت  جدید 
با  پژوهشی  در   ،)13( دربیشر  است؛  ضروری  مشارکتی 
پژوهی  آینده  یک  مزایای  و  چالش  ها  »مفاهیم،  عنوان 
پیچیدگی محور« نشان دادند که چالش  های آینده پژوهی 
زمان؛  از  ناپذیری  برگشت  از:  عبارتند  محور  پیچیدگی 
و  ظهور  اولیه،  شرایط  به  حساسیت  مسیر،  به  وابستگی 
علت  های پیچیده. اهرسمان  )14( در پژوهشی با عنوان 
مدلی  ارائه  به  آینده«  مطالعات  برای  نظری  »چهارچوب 
پرداخت  متمرکز  پیچیده  پدیده  های  پژوهی  آینده  برای 
سناریونویسی  بر  مؤثر  عوامل  مهمترین  که؛  داد  نشان  و 
برای آینده این پدیده  ها عبارتند از: میزان انعطاف، امکان 

تجزیه پذیری و میزان نوسانات ذاتی پدیده.
تحت  پژوهشی  در   )15( همکاران  و  حمیدزاده 
رویکرد  با  آموزشی  سیستمهای  در  نگری  عنوان»آینده 
اشاره  نگری  آینده  مقوله  به  توجه  ضرورت  بر  سازمانی« 
و  آتی  محیط  شناخت  پیش بینی،  آنها  نظر  به  میکنند. 
عوامل موثر بر آن و یافتن تهدیدها، تنگناها، موقعیت ها 
و فرصت های سازمان در آن محیط است. از این رو، آگاه 
بودن نسبت به فرصت های  آتی داخل و خارج از سازمان، 
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سمیه بیک زاده درونکالئی و همکاران شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران

نقطه آغاز برنامه ریزی آموزشی است و عدم توجه به آن، 
محصول برنامه ریزی آموزشی را با آسیب پذیری روبه رو 
می سازد، لذا بر این نتیجه تمرکز کردند که ا گر قرار باشد 
جدید  موقعیت های  بر  آموزشی،  برنامه های  محصول  که 
آینده  انداز  چشم  و  چالش ها  شوند،  مسلط  یا  منطبق 
سازمان باید در مرحله نیازسنجی آموزشی تا حد امکان 

روشن و تبیین گردند.
در  گزارشی  ای  مطالعه  در   )16( همکاران  و  آلن 
بیان  آموزش«  در  مسئولیت  و  رقابت  »آینده  خصوص 
ایده که  این  از  برای حمایت  که شواهد تحقیقاتی  کردند 

 ، شد  خواهد  موفقیت  افزایش  باعث  آموزش  در  رقابت 
 ، انگلیس  در  خاص  طور  به  نیست.  چشمگیر  چندان 
مطالعات موجود در بهترین حالت تأثیر ضعیف و متناقضی 
را در افزایش انتخاب مدارس را نشان می دهد. برخی از 
مشکالت ساختاری در حوزه آموزش در انگلستان در این 
تحقیق شناسایی شد که اقدامات مقابله ای با آنها ممکن 
است دامنه انتخاب برای باال بردن استانداردها را بهبود 
تشدید   ، مدارس  پذیرش  اصالح  های  سیاست  ببخشد. 
برخورد با مدارس نا کام ، تسهیل ورود مدارس جدید به 
حوزه آموزش و مقررات زدایی در بازار کار معلمان ، همه 
یک  ایجاد  و  تحصیلی  نتایج  بهبود  برای  را  هایی  وعده 

ساختار که در آن رقابت مؤثر باشد ،  به همراه دارند.
بلوم )17( در تحقیقی با موضوع »هدایت زندگی های 
تحوالت  موضوع  بررسی  به  معنادار«  هوش  خلق  آینده: 
موضوع  این  به  توجه  با  ها  سیستم  و  زندگی  در  آینده 
و  رفاه   ، شخصی  رشد  تقویت  برای  انسانها  چگونه  که 
آینده  در  هم  و  حال  در  هم  توانند  می  خود  دیدگاه های 
تحقیق  این  در  آنها  پردازد.  می  کنند  همکاری  هم  با 
عنوان کرده اند که فناوریهای جدید بشر را قادر به زندگی 
طوالنی تر می کند. این امر باعث می شود که کشف کنیم 

که چگونه روابط انسانی و غیر انسانی می توانند به یکدیگر 
کمک کنند تا زندگی نه تنها طوالنی تر بلکه در عین حال 

هدفمند تر شوند.  
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده، سوال پژوهش 
حاضر عبارتند از: ابعاد آینده نگری در دانشگاه  های علوم 

پزشکی استان مازندران کدامند؟

مواد و روش ها

با  که  است  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر   پژوهش 
رویکرد آمیخته )کیفی و کمی( با طرح ا کتشافی انجام شد. 

در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده 
شد. جامعه آماری مطالعه حاضر از دو گروه تشکیل شد: 
1- بخش کیفی: اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان 
به  هستند  خبره  پژوهش  موضوع  زمینه  در  که  مازندران 
هیات  اعضای  و  مدیران  کمی:  بخش   -2 نفر   20 تعداد 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 465 نفر. 
در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با 
در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی، 
بر اساس فرمول کوکران تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری 
نمونه  عنوان  به  علمی  مرتبه  براساس  طبقه ای  تصادفی 

آماری انتخاب شدند )جدول 1(.

جدول 1. تعداد جامعه و نمونه آماری براساس مرتبه علمی

جمع استاد دانشیار استادیار مربی مرتبه علمی

465 47 100 291 27 جامعه
210 21 45 131 13 نمونه

1 0/10 0/22 0/62 0/06 نسبت

ابزار  دو  از  کیفی  بخش  در  داده  ها،  جمع  آوری  جهت 
فیش و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. فرآیند 
مصاحبه،  جلسه  هر  در  که  بود  ترتیب  این  به  مصاحبه 
مصاحبه شوندگان با اهداف مصاحبه آشنا شدند. میانگین 
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زمان هر مصاحبه 30 دقیقه و نکات کلیدی هر مصاحبه 
توسط مصاحبه  گر یادداشت برداری شد. به منظور کاهش 
تاثیر نحوه مصاحبه در ارایه اطالعات، تمامی مصاحبه  ها 
توسط شخص پژوهشگر انجام پذیرفت. پس از شناسایی 
پرسش  نامه  متخصصان،  با  مصاحبه  طریق  از  شاخص  ها 
در  اصالحات الزم  و  تعدیل  و طی سه مرحله  تهیه  اولیه 
شاخص  ها  پرسش  نامه  این  طریق  از  آمد.  عمل  به  آن 
نتیجه  گرفتند.  قرار  نهایی  تایید  و  اصالح  بررسی،  مورد 
بخش کیفی، تولید پرسش  نامه   خبرگان آیده نگری با 56 
از پرسش  نامه محقق ساخته  سوال است.در بخش کمی 

آینده نگری با 56 سوال و 9 بعد »پاسخگویی به نیازهای 
با تغییرات، چشم  انداز  جامعه، درک مفهومی، سازگاری 

تحلیل  آزمون  های  از  داده  ها  تحلیل  و  تجزیه  جهت 
عاملی ا کتشافی و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم 

فزار  های SPSS21 استفاده شده است. 

یافته ها
ابعاد آینده نگری در دانشگاه  های علوم پزشکی استان مازندران 

کدامند؟
برای تشخیص کفایت و شرایط الزم داده  ها برای اجرای تحلیل 

پژوهشی،  استعدادیابی  تصمیم  گیری،  استراتژیک، 
سازمان«  ساختار  و  پژوهشی  حمایت  توانمندسازی، 
استفاده شد که در طیف 5 گزینه  ای لیکرت )خیلی کم، کم، 
متوسط، زیاد و خیلی زیاد( طراحی شده و به ترتیب از 1 تا 
5 نمره  گذاری می  شود. روایی صوری و محتوایی ابزارها به 
تایید متخصصان رسید و روایی همگرا آن نیز با استفاده از 
ضرایب میانگین واریانس استخراجی )AVE( محاسبه شد 
که مقادیر AVE برای کلیه مؤلفه  ها بزرگتر از 0/5 هستند، 
است.  برخوردار  همگرا  روایی  از  پرسش  نامه  بنابراین 
همچنین جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی 

ترکیبی استفاده شد که برای تمام ابعاد، مقادیر باالی 0/7 
محاسبه شد که مورد تایید است )جدول 2(.

جدول 2. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده ها

پایایی تركیبی آلفای كرونباخ AVE كد متغیر متغیرهای پنهان ردیف

0/966 0/960 0/759 BA پاسخگویی به نیازهای جامعه 1
0/973 0/968 0/840 BB درک مفهومی 2
0/982 0/977 0/914 BC سازگاری با تغییرات 3
0/976 0/971 0/853 BD چشم انداز استراتژیک 4
0/961 0/946 0/861 BE تصمیم گیری 5
0/974 0/969 0/844 BF استعدادیابی پژوهشی 6
0/956 0/942 0/812 BG توانمندسازی 7
0/979 0/974 0/886 BH حمایت پژوهشی 8
0/968 0/957 0/859 BI ساختار سازمان 9

بارتلت  و  کایزر-مایر-الکین  تناسب  آزمون  های  از  عاملی، 
استفاده شد که نتایج در جدول 3 ارائه شده است.

Bartlett و KMO جدول 3. نتایج آزمون

نتیجه آزمونآماره KMO و Bartlettمتغیر

آینده نگری
KMO =0/918

sig=0/000
تأیید کفایت و 

همبستگی داده-ها

بیش تر   KMO آماره  مقدار  چون  ؛   3 جدول  مطابق 
 Bartlett آزمون  نتیجه  همچنین  شد،  محاسبه   0/7 از 
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نشان داده که سطح معناداری کوچکتر از 0/05 محاسبه 
می باشند  همبسته  داده ها  لذا   ،)Sig>0/05( است  شده 

به  توجه  با  می  شود،  مالحظه   4 جدول  در  چنانچه 
استخراج شود؛ چون  عامل   9 داریم  انتظار  ویژه  مقادیر 
از یک هستند. درصد  بزرگ  تر  ویژه  مقادیر  دارای  آن  ها 
واریانس تبیین شده در ستون آخر نشان می  دهد که ا گر 

جدول 5. نتایج آزمون تحلیل عاملی ا كتشافی و تعیین میزان بارعاملی

نسبت كد سؤالشماره
اشترا ک

بارعاملی 
اول

بارعاملی 
دوم

بارعاملی 
سوم

بارعاملی 
چهارم

بارعاملی 
پنجم

بارعاملی 
ششم

بارعاملی 
هفتم

بارعاملی 
هشتم

بارعاملی 
نهم

1BA10/8280/8350/1000/0940/1320/1830/2110/0860/0250/090
2BA20/8570/8550/1060/1000/1370/1860/2070/0700/0310/053
3BA30/7860/8290/1050/0710/1020/1890/1760/0580/0370/011
4BA40/6850/7700/0400/1850/1430/0920/1270/0820/0320/059
5BA50/7440/8070/0180/2260/0570/0620/1600/080-0/0300/034
6BA60/8110/8140/1770/1390/1410/100-0/0570/1340/2170/022
7BA70/8290/7800/3150/1730/1260/040-0/0870/1690/1460/125
8BA80/8630/7850/3100/1550/2050/109-0/0820/1530/1630/124
9BA90/8480/7650/3430/1770/1640/087-0/0740/1770/1460/146

10BB10/7030/2950/2180/5730/3220/2580/0440/1590/2050/027
11BB20/8890/2260/2240/7670/1420/2990/1910/1190/1500/130

عاملی  تحلیل  اجرای  جهت  الزم  همبستگی  و  کفایت  و 
ا کتشافی را دارند. 

جدول 4. نتایج تحلیل عاملی ا كتشافی جهت تعیین تعداد عامل های تاثیرگذار در آینده نگری

عامل
مجموع مجذور بارهای استخراجی مقدار ویژه اولیه

)قبل از چرخش(
مجموع مجذور بارهای چرخش 

یافته )بعد از چرخش(

درصد مقدار كل
واریانس

درصد 
درصد مقدار كلترا كمی

واریانس
درصد 
درصد مقدار كلترا كمی

واریانس
درصد 
ترا كمی

128/06651/02951/02928/06651/02951/0297/49113/62113/621
24/4158/02759/0564/4158/02759/0566/98812/70626/326
33/7146/75365/8093/7146/75365/8096/13111/14837/474
42/9305/32871/1372/9305/32871/1375/51010/01947/493
52/3954/35575/4922/3954/35575/4925/0539/18756/680
61/9203/49178/9821/9203/49178/9824/5788/32465/005
71/6753/04582/0281/6753/04582/0284/3667/93872/943
81/1042/00784/0351/1042/00784/0354/0847/42580/368
91/0091/83485/8691/0091/83485/8693/0265/50185/869

9 عامل استخراج شود،  85/869. % از تغییرات سؤاالت 
در  هستند.  تبیین  قابل  شده  استخراج  عوامل  توسط 
ادامه در جدول 5 بررسی تعیین میزان بارعاملی هر یک 

از ابعاد انجام شد.
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12BB30/8880/1960/2120/8070/1270/1910/1760/1820/0920/167
13BB40/8870/1960/1830/8240/1660/1970/1630/1530/1240/073
14BB50/9120/2000/1980/8320/1220/1940/1900/1340/0980/155
15BB60/9240/2170/1760/8190/1350/2640/1810/1890/1260/064
16BB70/8070/2280/2190/6890/1280/2580/3220/1330/1180/120
17BC10/9350/0980/1350/2250/1200/1700/8120/1630/3150/168
18BC20/8860/1550/1330/2700/1510/1550/7690/1880/2910/116
19BC30/9220/1040/1300/2250/1180/1410/8210/1520/2660/205
20BC40/8890/1470/1120/2300/2240/2650/7180/1610/3640/083
21BC50/9130/1500/1070/2290/1730/2750/7590/1800/3160/111
22BD10/8340/2050/2950/3020/2150/6430/2300/1520/0250/278
23BD20/9000/2240/2620/3320/2480/7170/1910/1480/0740/178
24BD30/8350/1870/3080/3270/2150/6570/2070/1790/0060/212
25BD40/8670/2140/2820/3000/2880/6870/2170/1550/0310/159
26BD50/9070/2240/2250/3390/2610/7380/1990/1620/0500/106
27BD6/8960/2200/2540/3240/2750/7000/2420/1210/0480/195
28BD70/8060/2700/1750/3110/3690/6410/0900/1150/1810/070
29BE10/9070/1540/0740/1460/1470/0600/2330/1180/8720/044
30BE20/8000/0610/0620/1290/1280/0370/2380/1470/8050/177
31BE30/8510/1040/0230/1460/1450/0470/2300/1150/8530/034
32BE40/8540/1170/1400/0670/1030/0340/2480/1010/8470/122
33BF10/9480/1830/8630/1770/1960/1780/0630/1530/1170/166
34BF20/8970/1740/8610/1760/1440/1090/1530/148-0/0100/110
35BF30/8120/1970/7820/1040/2000/2180/0450/1410/1560/130
36BF40/9240/1890/8510/1830/1770/1800/0880/1250/0930/189
37BF50/8830/1540/8550/1940/1750/1240/0910/1640/0310/090
38BF60/7920/2500/6880/1720/3180/2730/0790/1820/1000/045
39BF70/7650/1660/7270/2190/1210/1650/1290/2700/0000/170
40BG10/8520/2100/2050/1800/1520/1480/2310/7730/1030/163
41BG20/8390/1570/2590/1730/1410/1220/1830/7580/1140/248
42BG30/8590/1450/1930/2070/1580/1730/2040/7720/0870/241
43BG40/7570/1380/2210/1310/0970/0630/0660/7880/1620/088
44BG50/8700/2670/2030/1880/3700/1830/0890/7040/2080/067
45BH10/9330/2290/2110/1690/8210/2290/0770/2120/1690/039
46BH20/9620/2490/2210/1540/8220/2680/1350/1850/1600/050



4 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
زم

4 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
زم

76
سمیه بیک زاده درونکالئی و همکاران شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران

47BH30/9350/2300/2620/1430/8000/2520/1770/1610/1630/069
48BH40/9560/2540/2160/1690/8250/2500/0960/1740/1620/089
49BH50/8650/1400/2720/1800/7080/1280/1960/0990/1030/403
50BH60/8600/1700/2990/2000/6830/1980/2150/1040/0720/365
51BI10/9180/1210/3840/2240/2430/2870/2220/3050/2010/617
52BI20/8730/1220/3540/2220/2750/2740/2350/3000/1780/596
53BI30/9200/1230/3430/2340/2550/2820/244 0/3280/1890/621
54BI40/9260/1140/3790/2250/2540/2800/2280/3100/2070/621
55BI60/6180/2220/1920/1230/0850/1760/1560/2670/1260/605

که   شد  مشخص   5 جدول  از  حاصل  نتایج  براساس 
نیازهای  به  نه بعد »پاسخگویی  متغیر آینده نگری دارای 
چشم  انداز  تغییرات،  با  سازگاری  مفهومی،  درک  جامعه، 
پژوهشی،  استعدادیابی  تصمیم  گیری،  استراتژیک، 
توانمندسازی، حمایت پژوهشی و ساختار سازمان« است 
که بیش  ترین بارعاملی 0/872 مربوط به سؤال 29 و کم  ترین 
بارعاملی  می  باشد.  سؤال 10  به  مربوط  بارعاملی 0/573 
اول مربوط به بعد )پاسخگویی به نیازهای جامعه( است که 
شامل سؤال  های 1 تا 9 می  باشد، بارعاملی دوم مربوط به بعد 
)استعدادیابی پژوهشی( است که شامل سؤال  های 33 تا 39 
می  باشد، بارعاملی سوم مربوط به بعد )درک مفهومی( است 

بارعاملی چهارم  تا 16 می  باشد،  که شامل سؤال  های 10 

مربوط به بعد )حمایت پژوهشی( است که شامل سؤال  های 
45 تا 50 می  باشد، بارعاملی پنجم مربوط به بعد )چشم  انداز 
استراتژیک( است که شامل سؤال  های 22 تا 28 می  باشد، 
بارعاملی ششم مربوط به بعد )سازگاری با تغییرات( است که 
شامل سؤال  های 17 تا 21 می  باشد، بارعاملی هفتم مربوط 
به بعد )توانمندسازی( است که شامل سؤال  های 40 تا 44 
)تصمیم  گیری(  بعد  به  مربوط  هشتم  بارعاملی  می باشد، 
است که شامل سؤال  های 29 تا 32 می  باشد و بارعاملی نهم 
مربوط به بعد )ساختار سازمان( است که شامل سؤال  های 

51 تا 55 می  باشد.
برای تایید ابعاد آینده نگری از تحلیل عاملی تاییدی 

استفاده شد که نتایج در جدول 6 ارائه شده است:

جدول 6.  نتایج حاصل از یافته  های تحلیل عاملی تاییدی

R2ضریب استانداردt-valueبعدمتغیر

آینده نگری

18/6870/7010/492پاسخگویی به نیازهای جامعه
32/2570/8250/680درک مفهومی

16/4350/7340/538سازگاری با تغییرات
47/4590/8730/761چشم  انداز استراتژیک

9/9620/5480/300تصمیم  گیری
22/9620/7870/619استعدادیابی پژوهشی

23/1600/7660/587توانمندسازی
26/4420/8140/663حمایت پژوهشی
34/2750/8560/732ساختار سازمان
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مطابق جدول6  مقادیر t-value برای تمام ابعاد آینده 
باالترین  قرار دارند.   )-2/58 ، بازه   )2/58  نگری در خارج 
چشم  انداز  بعد  به  مربوط   )0/873( استاندارد  ضریب 
استراتژیک و پایین  ترین ضریب استاندارد )0/548( مربوط 
به بعد تصمیم  گیری است. همچنین مقدار R2 ، برای بعد 
تصمیم  گیری نزدیک به متوسط و برای بقیه ابعاد در سطح 
متغیر  بین  لذا  دارد.  قرار  قوی  از  باالتر  و  قوی  به  نزدیک 

آینده  نگری با ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
و  ا کتشافی  عاملی  تحلیل  از  حاصل  نتایج  براساس 
بعد  نه  دارای  آینده  نگری  متغیر  تاییدی،  عاملی  تحلیل 

»پاسخگویی به نیازهای جامعه، درک مفهومی، سازگاری 
تصمیم  گیری،  استراتژیک،  چشم  انداز  تغییرات،  با 
استعدادیابی پژوهشی، توانمندسازی، حمایت پژوهشی 

و ساختار سازمان« است.

بحث

یکی از راه های کاستن از فاصله عقب ماندگی کشورهای 
ساله  چند  برنامه های  اجرای  و  تدوین  توسعه،  حال  در 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی در مقوله 
پیشرفت و از دست ندادن فرصت رقابت با دیگران باید که 
نگاهی به آینده داشت تا با درک رهیافت های جدید بتوان 
نیاز تحقیق  به این  با توجه  در مسیر صحیح حرکت کرد. 
حاضر نیز به بررسی مولفه هایی پرداخت که در این رهگذر 
بتوانند بهترین کارایی را در جهت نیل به حصول پیشرفت 
در نظام آموزش عالی که از ارکان و طالیه داران پیشرفت 
کشور می باشد، داشته باشند. در مبحث مولفه های موثر 
میتوان عنوان کرد که از میان 9 بعد متصور در مقوله آینده 
استاندارد  ضریب  با  استراتژیک  انداز  چشم  بعد  نگری 
است.  نگری  آینده  مقوله  در  تاثیر  بالترین  دارای   873/0
شاید بتوان گفت که مهمترین بعد آینده نگری هم همین 

مقوله باشد. شروع آینده نگری با چشم انداز استراتژیک 
است که در ابتدا به ترسیم وضع آینده می پردازد و متعاقب 
و در آخر تحلیل  پردازد  بررسی موقعیت فعلی می  به  آن 
نوع بررسی غالبا اصالت و  این  شکاف صورت می گیرددر 
اهمیت به وضعیت آینده داده می شود که در نتیجه باعث 
البته  تغییر وضع موجود و  تغییر تحول آفرین می شود. 
ابعاد دیگر آینده نگری نیز به نوبه خود حائز اهمیت هستند 
به ساختار سازمانی، درک مفهومی و حمایت  که میتوان 
کرد.  اشاره  گذار  تاثیر  های  مولفه  عنوان  به  نیز  پژوهشی 
نتایج پژوهش  های )7(، )2( و )12( که نشان  با  یافته  این 

از  مفهومی  درک  و  جامعه  نیازهاي  به  پاسخگویی  دادند 
ابعاد آینده  نگری است، در یک راستا قرار دارد. در تبیین 
آگاهانه  بکارگیری  به  توجه  که  گفت  می  توان  یافته  این 
روندهای گذشته برای تحلیل موقعیت  های فعلی، شناسایی 
روابط  توسعه  دانشگاه،  محیطی  تهدیدهاي  و  فرصت  ها 
علمی و پژوهشی با دانشگاه  های جهان، ایجاد ساختارها و 
فرصت  های پژوهشی منعطف، تالش برای شناسایی منابع 
انسانی متخصص و خالق، بازنگری مستمر استراتژي  هاي 
دانشگاه، اولویت  گذاری و تمرکز بر تحقیق و توسعه، ارتقاء 
مهم،  تصمیمات  انجام  در  مدیران  مهارت  و  توانمندی 
افزایش بودجه  های پژوهشی جهت جذب محققان خالق، 
توجه ویژه دانشگاه به محققان و لحاظ کردن مزایای ویژه   
موجب  که  سناریوهایی  طراحی  و  شناسایی  آنان،  برای 
افزایش انگیزه  ی پژوهشی منابع انسانی گردد، اهمیت به 
منابع انسانی،  ارزش نهادن به کار و فعالیت اساتید؛ رفع 
اساتید  مداوم  آموزش  اساتید،  معنوی  و  مادی  نیازهای 
وافزایش آگاهی آنان، توجه ویژه به فرصت  هاي مطالعاتی، 
معطوف  محققان  ،  پژوهش  های  نتایج  به  دانشگاه  توجه 
بودن نگرش مدیران دانشگاه به نتایج پژوهش، عالقه  مندی 
منابع انسانی به پژوهش و به کارگیری نتایج حاصل از آن، 



4 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
زم

4 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
زم

78
سمیه بیک زاده درونکالئی و همکاران شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران

تناسب ساختار سازمانی با فرایند پژوهشی، توسعه ساختار 
پژوهشی،  فرایندهای  بهبود  راستای  در  چابک  سازمانی 
و  پژوهشی  امکانات  ارائه  و  پژوهشگران  از  مالی  حمایت 
سرعت و دقت در کیفیت ارائه خدمات حمایتی پژوهشی 
از عوامل موثر بر آینده نگری هستند؛ چرا که این عوامل از 

شاخص  های آینده نگری در دانشگاه می  باشد. 

نتایج

آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین عناصر تشکیل 
دهنده جوامع پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه 

نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد و توسعه علوم، فناوری 
اطالعات و ارتباطات ایفا نموده است. نظام آموزش عالی 
در ایران با توجه به وضعیت خاص محیطی خود رسالت  ها 
ایران برای آینده به عهده خواهد  سنگینی را در ساخت 
عالی  آموزش  در  آینده  نگری  ابعاد  شناسایی  لذا  داشت. 
دنبال  به  حاضر  پژوهش  بنابراین   .)18( است  ضروری 
بررسی شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه  های علوم 

پزشکی استان مازندران هست.
دارای  آینده  نگری  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
مفهومی،  درک  جامعه،  نیازهای  به  »پاسخگویی  بعد  نه 
سازگاری با تغییرات، چشم  انداز استراتژیک، تصمیم  گیری، 
توانمندسازی، حمایت پژوهشی  استعدادیابی پژوهشی، 
با توجه به یافته  های  و ساختار سازمان« است.  در پایان 
پژوهش پیشنهاداتی به شرح ذیل به مدیران و مسئوالن 

دانشگاه علوم پزشکی ارائه می  شود:
به منظور آماده سازي و ایجاد امکانات الزم در زمینه ـ 

علوم  دانشگاه  در  فرهنگی  بسترسازي  آینده  نگری 
به  دانشگاه  ها  و  آید  عمل  به  رسمی  طور  به  پزشکی 

تجهیزات فن  آوری، پایگاه  ها اطالعاتی و امکانات مالی 
کافی مجهز شوند.

در ـ  پژوهش  توسعه  جهت  را  پژوهشگری  روحیه 
تولیدات  در  کشور  تا سهم  دهند  پرورش  دانشجویان 
)توام  یابد  افزایش  علمی جهان وخزانه دانش بشری 

ساختن آموزش و پژوهش در طول دوره تحصیل(.
آشنایی ـ  برای  همایش  هایی  و  کنفرانس  ها  سمینارها، 

مدیران و اعضای هیات علمی با آینده نگری برگزار گردد. 

تقدیر و تشکر

اعضای  تمامی  از  می  دانند  خود  وظیفه  پژوهشگران 
هیات علمی که با صبر و حوصله فراوان در زمینه تکمیل 
کمال  اند،  کرده  همکاری  پژوهش  این  های  پرسشنامه 

تشکر و قدردانی را به عمل آورد.

تائیدیه اخالقی و كد اخالق

مالکیت  نبایدهای  و  بایدها  و  معنوی  و  مادی  حقوق 
منابع  ذکر  وبا  رایت  کپی  قانون  اساس  بر  محققان  فکری 
محفوط مانده است. این پرسشنامه ها بدون نام بود و در 
تکمیل آنها اجباری در میان نبوده است. الزم به ذکر است 
 IR.IAU.SARI.REC.1398.102 که مقاله حاضر با کد اخالق

تائید شده است.

تعارض منافع 

با منافع هیچ سازمان و یا افرادی  نتایج این پژوهش 
تعارض ندارند.

منابع مالی 

منابع مالی تمام منابع مالی این پژوهش را محققین 
آن تهیه و مصرف کرده اند.
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Identifying the Futurism Dimensions in Mazandaran 

University of Medical Sciences

Somayeh Beikzadeh Daroonkolai1*,	Reza	Usefi	Saeedabadi2, Saeed Safarian Hamedani3

Abstract
Background and objective: The overall purpose of this study was to identify the dimensions of futurism in 

Mazandaran University of Medical Sciences. The study adopted a mixed approach (qualitative and quantitative) 
with an exploratory design to conduct the study.

Methods and Materials: In the quantitative section, a descriptive survey method was used. The statistical 
population consisted of 20 persons in the qualitative and 465 in the quantitative section selected from the faculty 
members, managers and professors at the Mazandaran University of Medical Sciences. According to saturation 
law, 10 people in the qualitative section were chosen and based on Cochran formula, 210 people were selected 
by stratified random sampling for the quantitative section. A researcher-made questionnaire with 56 questions 
was used for data collection. The exploratory and confirmatory factor analysis tests were used to analyze the data.

Results: The face and content validity of the instrument was confirmed by experts and their combined 
reliability and Cronbach’s alpha were calculated above 0.7.

Conclusion: The results showed that futurism has nine dimensions: “responding to community needs, 
conceptual understanding, adaptation to change, strategic vision, decision making, research talent, empowerment, 
research support and organizational structure”. The highest standard coefficient (0.873) was related to the strategic 
vision dimension and the lowest standard coefficient (0.554) was related to the decision making dimension.

Keywords: Futurism, University of Medical Sciences, Mazandaran
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