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تجارب یادگیری آنها باشد؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان بود.
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توانایی آیندهپژوهی پارسا و همکاران بود؛ هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند.
یافتهها :توانایی آیندهپژوهی دانشجویان و کیفیت تجارب یادگیری آنان نزدیک به حد متوسط بود .به عالوه ،بین ابعاد کیفیت تجارب یادگیری ،ابعاد
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نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده ،کیفیت تجارب یادگیری میتواند با رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان رابطه داشته باشد؛ بنابراین بهبود کیفیت

تجارب یادگیری و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان توسط دانشگاهها باید مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه 
اثربخشی نظام آموزشی همراه با رشد پژوهشهای هر کشور
از جمله شاخصهای سنجش توسعه یافتگی محسوب میشود.
از آنجا که قرن جدید با تغییر و تحوالت سریع و عظیم در
عرصههای مختلف مواجه است؛ نظامهای آموزشی هر کشوری
از جمله نظام آموزش پزشکی ،برای تحقق شایسته اهداف خود

مرزوقی و همکاران

مفیدی ارایه دهد؛ چرا که با عدم بهرهگیری از اصل
آیندهپژوهی بسیاری از فرصتهای خود را بدون ارایه دستاورد
قابل عرضهای از دست میدهد (.)6
 Freedو  Mclaughlinمعتقد هستند که باید مهارت تفکر
درباره آینده و شناخت آن را در دانشجویان ایجاد نمود؛ یعنی
دانشجویان باید بتوانند توانایی تصور آینده مطلوب در رشته

باید بتواند ضمن شناسایی این تحوالت و برنامهریزی برای

خود ،مسایل و تغییرات محتمل و باور به توانایی خود در پاسخ

مواجهه با آنها ،دانشجویان را نیز به دانش و مهارتهایی

به این آینده و تغییر در آن را داشته باشند ( .)0در واقع انتظار

مجهز سازد که بتوانند تحوالت و مسایل آینده را شناسایی کنند

میرود دانشجویان ضمن تحصیل در دانشگاه ،صرفنظر از

و برای آن آماده گردند؛ چرا که اولین و مهمترین وظیفه نظام

رشته تحصیلی خود بتوانند عالوه بر داشتن درك مفهومی

آموزشی ،آمادهسازی دانشجویان برای نیازها ،چالشها و

مناسب از آیندهنگری ،با برخی از روشهای آیندهپژوهی نیز

تقاضاهای آینده است ( .)3بنابراین یکی از وظایف دانشگاهها،

آشنا شوند و ضمن توانمندی در انجام محاسبات الزم برای

توانمندی دانشجویان در عرصههای مختلف از جمله شناخت

پیشبینی آینده ،روحیه آیندهنگری خوبی نیز داشته باشند و این

آینده یا آیندهپژوهی ()Future research and future study

توانمندیها در دانشجویان پرورش یابد ()9؛ چرا که

است (.)9

آیندهپژوهی به آنها کمک میکند تا تصورات خود از آینده را

واژه آیندهپژوهی اولین بار در سال  3266به وسیله

محک بزنند و از این طریق کیفیت تصمیمهایی که برای آینده

 Flechteimمطرح گردید (به نقل از  ،)1( )Sardarاما

میگیرند ،بهبود یابد تا در برابر آینده منفعل نباشد و بتوانند

شناخت آینده در دهههای پایانی قرن بیستم در قالب علم

فعاالنه بر آینده اثرگذار باشند (.)2

آیندهشناسی یا آیندهپژوهی بنیانگذاری شد ( .)4اصطالح

پژوهشهای صورت گرفته پیرامون موضوع آیندهنگری

مذکور به معنای پیشبینی و تجسم آیندههای محتمل و نه

بسیار نادر است .در برخی از این پژوهشها به رابطه مثبت

قطعی با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،شرایط و اقتضائات
زمان حال و برنامهریزی جهت آمادگی مواجهه با آنها است
( .)1افرادی که به پژوهش درباره آینده میپردازند و کسانی که

کیفیت مهارتها و صالحیتهای استادان و محیط آموزشی،
کیفیت برنامه درسی و کیفیت و نحوه آموزش با رشد توانایی
آیندهپژوهی دانشجویان اشاره شده است ( .)0-2همچنین به

میآموزند چگونه با استفاده از ارزشها و اهداف ،وضعیت

رابطه مثبت توانایی آیندهپژوهی بر موفقیت تحصیلی و اینکه

حال را بررسی و با تحلیل اطالعات حاصل شده ،وضعیتهای

از بین تمام ابعاد بیشترین میانگین مربوط به روحیه آیندهنگری

محتمل آینده را شناسایی نمایند ،آیندهنگر هستند (.)5

است ،نیز توجه شده است ( Masini .)9معتقد است که رشد

به طور کلی در وضعیت کنونی جهان که تغییرات در همه

توانایی آیندهپژوهی دانشجویان میتواند از طریق آموزش در

زمینهها به سرعت انجام میشود ،آیندهنگری و سازماندهی

طی سالهای تحصیل بهبود یابد؛ بنابراین میتوان ادعا نمود که

فعالیتهای علمی برای پیشبینی آینده ضرورتی انکارناپذیر

یکی از متغیرهای مهم که میتواند بر رشد توانایی آیندهپژوهی

است ( .)9در این راستا میتوان ادعا نمود که اگر نظام آموزشی

دانشجویان تأثیرگذار باشد ،کیفیت تجارب یادگیری آنان است

هر کشور مبتنی بر آیندهنگری نباشد (و توانایی آیندهنگری

(.)2

اعضای خود را ارتقا ندهد) ،قادر نخواهد بود تا برونداد چندان
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اصطالح کیفیت تجارب یادگیری اولین بار توسط

تحقیقات انجام شده در حوزه کیفیت تجارب یادگیری

 Neumanمطرح گردید .از نظر او ،کیفیت تجارب یادگیری به

دانشجویان بیشتر به رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با

ادراك دانشجویان از دروندادهای مستقیم و غیر مستقیمی که

کاهش استرس ،ارتقای سطح دستاوردهای دانشجویان ،افزایش

از دانشکده خود دریافت میکنند ،گفته میشود .طبق دیدگاه

عزت نفس ،افزایش خوداثربخشی تحصیلی ،رشد علمی و

وی کیفیت تجارب یادگیری تحت تأثیر محتوای آموزش،

اجتماعی و موفقیت تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی

منابع ،انعطافپذیری برنامههای درسی ،یادگیری و کیفیت

دانشجویان میپردازند ( .)2 ،31 ،39 ،35-30همچنین یافتهها

روابط استاد -دانشجو میباشد ( Phifer .)31بر این عقیده

رابطه مثبت بین نحوه و کیفیت تدریس را با کیفیت تجارب

است که در بررسی نحوه و چگونگی یادگیری دانشجویان باید

یادگیری نشان میدهند ( .)32پژوهش نامی نشان داد که بعد

به کیفیت تجارب و تالش آنان در محیط یادگیری توجه نمود

روابط استاد -دانشجو از بیشترین میانگین برخوردار است؛

(.)33

بنابراین روند پژوهشهای انجام شده نشان دهنده کمبود

به طور کلی کیفیت تجارب یادگیری دانشگاهی میتواند در

فعالیتهای پژوهشی میباشد که به بررسی رابطه بین کیفیت

رشد علمی و حرفهای دانشجویان تأثیر بسزایی داشته باشد .در

تجارب یادگیری دانشجویان با رشد توانایی آیندهپژوهی آنان

این باره به دو مسأله باید توجه نمود؛ اول غنیسازی تجارب

میپردازد (.)30

یادگیری و چگونگی ایجاد فرصتهای یادگیری و محتوای

بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی این موضوع بود که

مناسب و دوم توجه به یادگیری فعال است که بر فعالیت ذهنی

آیا کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان در دانشگاه میتواند بر

دانشجویان در برخورد با چالشهای ایجاد شده در موقعیت

رشد توانایی آیندهپژوهی آنان تأثیر داشته باشد؟ و بر این

یادگیری اشاره دارد ( .)39الزم به ذکر است که این نوع

اساس مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل  3ترسیم گردید.

تجارب از طریق یادگیری فعال ،منجر به فراگرفتن نحوه

نکته قابل ذکر این است که توجه به رشد توانایی آیندهنگری

یادگیری در دانشجویان و عالقهمندی آنها به یادگیری

دانشجویان از سوی مسؤوالن دانشگاه اهمیت بسزایی دارد؛

همیشگی میشود ( .)39 ،31عالوه بر این ،کیفیت تجارب

چرا که داشتن توانایی آیندهنگری میتواند به دانشجویان در

یادگیری میتواند منجر به نتایج کوتاهمدت (پاداش درونی)،

شناخت آینده و الزام و ایجاب آن کمک نماید و زمینهساز رشد

بلندمدت (موفقیت در محیط کار و آینده) و رشد فردی در

علمی و حرفهای آنها گردد و حتی میتوان ادعا نمود که این

زمینههای مختلف (از فعالیتهای کاری گرفته تا اوقات

امر میتواند به توسعه جامعه نیز کمک کند.

فراغت) شود (.)34 ،35








کیفیت تجارب یادگیری
 منابع محتوا انعطافپذیری یادگیری -روابط استاد -دانشجو

رشد توانایی آیندهپژوهی
 توانایی محاسبه درك مفهومی -روحیه آیندهنگری


شکل:1نمایمفهومیپژوهش
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روشکار

مرزوقی و همکاران

تجارب یادگیری) است Neumann .روایی این ابزار را

تحقیق حاضر مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی بود و جامعه

مطلوب و ضریب پایایی هر یک از زیرمقیاسها را به ترتیب

آماری پژوهش را همه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و

 1/26 ،1/04 ،1/03و  1/23گزارش نمود ( .)31نامی نیز

توانبخشی که در سال تحصیلی  3123-29به تحصیل اشتغال
داشتند ،تشکیل میدادند 991 .نفر با استفاده از روش

ضرایب پایایی زیرمقیاسهای آن را به ترتیب ،1/02 ،1/26
 1/25و  1/29گزارش نمود (.)30

الزم به ذکر است که به منظور اجرای این پژوهش

نمونهگیری غیر احتمالی سهمیهای بر اساس ویژگی جنسیت و
مقطع تحصیلی ،انتخاب شد.

پرسشنامهها به صورت حضوری و در پایان کالسهای درس

به منظور بررسی توانایی آینده پژوهی دانشجویان از سه زیر

بین دانشجویان توزیع گردید و برای رفع ابهامات احتمالی در

مقیاس درك مفهومی ( 2گویه)؛ توانایی محاسبات (  34گویه)؛

زمان پاسخ به سؤاالت ،محقق در کنار آزمودنیها حضور

و روحیه آینده نگری ( 33گویه) از زیر مقیاس های پرسشنامه

داشت و به سؤاالت آنها پاسخ داد .برای تجزیه و تحلیل

سنجش توانایی آینده پژوهی دانشجویان پارسا و همکاران
استفاده شد .نمرهگذاری هر سؤال از پنج تا یک (بسیار زیاد =

دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  36و روشهای آمار توصیفی،
تحلیل واریانس اندازههای تکراری ( )Repeated measuresو

 5و بسیار کم =  )3و بیشترین نمره ( 365بیشترین میزان

رگرسیون چندگانه استفاده شد.

توانایی آیندهپژوهی) ،میانگین نمره  22و کمترین نمره 11



(کمترین میزان توانایی آیندهپژوهی) بود .روایی این ابزار توسط

یافتهها


پارسا و همکاران بررسی شد و روایی مطلوب ابزار را نشان داد
و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب  Cronbachs alphaبرای

در این مطالعه از  991دانشجویی که به عنوان نمونه در این
پژوهش شرکت کردند 396 ،نفر ( 56/5درصد) دختر و  20نفر

کل پرسشنامه برابر با  1/22و برای هر یک از زیرمقیاسهای

( 41/5درصد) پسر بودند که از این تعداد  303نفر (06/0

توانایی محاسبات ،درك مفهومی و روحیه آیندهنگری به ترتیب

درصد) در مقطع کارشناسی و  59نفر ( 91/1درصد) در مقطع

 1/64 ،1/04و  1/61محاسبه گردید (.)9

کارشناسی ارشد تحصیل میکردند .نتایج به دست آمده از

به منظور سنجش کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان از

تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میانگین نمره کل توانایی

پرسشنامه  Neumannاستفاده شد .این پرسشنامه چهار

آیندهپژوهی دانشجویان برابر با  24/13و انحراف استاندارد آن

حیطه منابع کتابخانهای و کامپیوتری ( 9گزینه) ،محتوا و

 9/95بود .بر اساس جدول  ،3بیشترین میانگین در بین ابعاد

ارزشمندی دروس ( 4گزینه) ،انعطافپذیری یادگیری (9

توانایی آیندهپژوهی مربوط به روحیه آیندهنگری و کمترین آن

گزینه) و کیفیت روابط رسمی و غیر رسمی استاد -دانشجو (4

مربوط به درك مفهومی آنان از آیندهنگری بود و این در حالی

گزینه) را پوشش میدهد .نمرهگذاری هر سؤال از پنج تا یک

است که تفاوت میانگین بین این ابعاد معنیدار بود (> 1/113

(بسیار ضعیف =  5و بسیار خوب =  )3انجام میشود؛ بنابراین

.)P

حداکثر نمره ( 61بیشترین میزان کیفیت تجارب یادگیری)،
میانگین نمره  16و کمترین نمره ( 39کمترین میزان کیفیت
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آیندهپژوهیدانشجویان
جدول:1میانگینوانحرافاستانداردابعادتوانایی 
تعداد

متغیر
توانایی محاسبه

991

درك مفهومی
روحیه آیندهنگری

میانگین

انحراف استانداد

11/44

1/51

91/06

1/52

16/12

1/50

F

df

1/25

P
> 1/113

9

df: degrees of freedom

همچنین بر اساس یافتههای به دست آمده ،میانگین کیفیت

روابط رسمی و غیر رسمی استاد -دانشجو و کمترین کیفیت

تجارب یادگیری دانشجویان برابر با  12/12و انحراف استاندارد

مربوط به انعطافپذیری یادگیری بود و این در حالی است

آن  2/33به دست آمد و از بین ابعاد تجارب یادگیری که در

تفاوت بین آنها معنیدار بود (.)P > 1/113

جدول  9نشان داده شده است ،بیشترین کیفیت مربوط به


جدول:2میانگینوانحرافاستانداردابعادکیفیتتجاربیادگیریدانشجویان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استانداد

منابع

991

6/24

1/33

محتوا

31/15

1/91

انعطافپذیری یادگیری

6/93

1/34

روابط استاد -دانشجو

31/32

1/92

F

df

4/36

P
> 1/113

1

df: degrees of freedom

مثبت و معنیدار را با درك مفهومی دانشجویان از آیندهنگری


نتایج نشان داد که ابعاد چهارگانه کیفیت تجارب یادگیری
 1/36از واریانس توانایی انجام محاسبه دانشجویان را پیشبینی
میکند و بر اساس ضرایب رگرسیون به دست آمده ،بعد
انعطافپذیری یادگیری با ضریب  1/95و سطح معنیداری
 P > 1/119و سپس بعد محتوا با ضریب  1/91و سطح
معنیداری  P > 1/113بیشترین رابطه مثبت و معنیدار را با
رشد توانایی انجام محاسبات مربوط به پیشبینی آینده

داشت و این در حالی است که این رابطه معنیدار در سایر
ابعاد وجود نداشت.
بر اساس نتایج به دست آمده در جدول  ،1بعد روابط
رسمی و غیر رسمی استاد -دانشجو و سپس انعطافپذیری
یادگیری بیشترین رابطه مثبت و معنیدار را بر روحیه
آیندهپژوهی دانشجویان داشت ،در حالی که این رابطه معنیدار
در سایر ابعاد مشاهده نشد.
جدول:3رابطهابعادمختلفتجاربیادگیریباروحیه

دانشجویان داشت؛ در حالی که این رابطه معنیدار در دیگر

ندهپژوهیدانشجویان
آی 

ابعاد مشاهده نگردید.

متغیر

همچنین یافتهها نشان داد که ابعاد چهارگانه کیفیت تجارب

منابع

یادگیری  1/35از واریانس درك مفهومی دانشجویان از

محتوا

آیندهپژوهی را پیشبینی میکند .بر اساس ضرایب رگرسیون به

انعطافپذیری یادگیری

دست آمده ،بعد روابط رسمی و غیر رسمی استاد -دانشجو با

روابط استاد -دانشجو

ضریب  1/90و سطح معنیداری  P > 1/119و سپس محتوا
با ضریب  1/91و سطح معنیداری  P > 1/119بیشترین رابطه

R9

1/13

Β

T

P

1/19

1/19

1/041

1/13

1/32

1/241

1/91

9/60

1/112

1/92

1/52

1/113
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نتیجهگیری
بحثو 

مرزوقی و همکاران

ارزشمند باشد و دیدگاههای جدید و نوظهور را به دانشجویان

نتایج پژوهش نشان داد که میانگین توانایی آیندهپژوهی

معرفی نماید (به گونهای که قابلیت کاربردی و استفاده عملی

دانشجویان کمتر از حد متوسط ،اما نزدیک به میانگین است و

داشته باشد) ،فرد میتواند بینش جدیدی در زمینه مباحث

این نشان میدهد که وضعیت آیندهپژوهی دانشجویان در
دانشگاه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست .به عالوه
نتایج حاکی از وضعیت بهتر بعد روحیه آیندهنگری نسبت به

مطرح در زمینه رشته خود به دست آورد؛ بنابراین این امر
میتواند در پیشبینی بهتر آینده در حوزه فعالیت خود به آنها
کمک کند .به عالوه اگر شرایط یادگیری دارای انعطافپذیری

سایر ابعاد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان بود که این یافته با

باشد و اجازه مطالعه مستقل و کاوش و بررسی مسایل مختلف

پژوهش پارسا و همکاران همسویی دارد .از بین ابعاد مربوط به

را به دانشجو بدهد ،میتواند با رشد توانایی محاسباتی

توانایی آیندهپژوهی ،روحیه آیندهنگری دانشجویان از بیشترین

دانشجویان ارتباط داشته باشد و آنها را قادر به پیشبینی

میانگین برخوردار بود که این یافته با نتیجه پژوهش پارسا و

روندهای آتی مربوط به رشته خود و مسایل نوظهور آن سازد.

همکاران همسو است (.)9
به عالوه یافتهها نشان داد که میانگین کیفیت تجارب
یادگیری در حد متوسط است و از بین ابعاد کیفیت تجارب

این یافته با نتایج پژوهش  Freedو  Mclaughlinمبنی بر
رابطه کیفیت برنامه درسی با رشد توانایی آیندهپژوهی
دانشجویان همسو میباشد (.)0

یادگیری آنان ،روابط رسمی و غیر رسمی دانشجویان با استادان

نتایج نشان داد که کیفیت محتوا و روابط رسمی و غیر

از بیشترین میانگین و کیفیت برخوردار است که این یافته نیز با

رسمی استادان و دانشجویان ارتباط مثبت و معنیداری با درك

پژوهش نامی همسو میباشد ( .)30بر این اساس به نظر

مفهومی آنان از آیندهپژوهی دارد .این یافته بدین معنی است که

میرسد که این یافته مبنی بر میانگین باالی روحیه آیندهنگری

هرچه کیفیت محتوا بیشتر باشد و در محتوای ارایه شده به

در مقایسه با سایر ابعاد شاید بتواند تحت تأثیر کیفیت مطلوب

دانشجو بر اهمیت فهم آیندهپژوهی تأکید شود و استادان نیز در

روابط استادان و دانشجویان باشد؛ چرا که استادان میتوانند در

روابط خود با دانشجو بر این امر تأکید کنند و تکالیف و

روابط خود با دانشجویان بر نگرش و تمایل آنان از لحاظ

وظایفی که بتواند درك مفهومی دانشجویان را از آیندهپژوهی

پیشبینی و بررسی تحوالت آینده تأثیر بیشتری بگذارند و به
عالقهمندی آنان به شناخت آینده بیافزایند .از سوی دیگر،
روحیه آیندهنگری تا حدی به ویژگیهای ذاتی و فردی اشاره

بیشتر کند ،تعیین نمایند؛ درك آنان از آینده بهبود مییابد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که محتوای یادگیری باید
ارزشمند و مفید باشد و زمینه شناخت هرچه بیشتر دانشجو را

دارد و برخالف سایر ابعاد آیندهپژوهی ،میتواند تا حدودی

با مفاهیم و پدیده آیندهپژوهی فراهم کند و استادان نیز در

جدا از تأثیرات دانشگاه رشد و توسعه یابد (.)9

رابطه خود بر انتقال این مفهوم و گسترش بینش دانشجویان

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از میان ابعاد چهارگانه

نسبت به آیندهپژوهی تأکید داشته باشند تا زمینه درك صحیح

کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان ،انعطافپذیری یادگیری و

مفهومی آنان فراهم شود .این یافته با نتایج پژوهشهای

محتوا ،ارتباط معنیداری با توانایی انجام محاسبات مربوط به

 )2( Masiniو  )31( Ocuamanهمسو میباشد.

آینده توسط دانشجویان دارد .دلیل احتمالی یافته مذکور آن

از نتایج دیگر پژوهش ،رابطه انعطافپذیری یادگیری و

است که توانایی محاسبه ،نوعی توانایی اکتسابی است که

کیفیت روابط استاد -دانشجو با رشد روحیه آیندهپژوهی

میتواند از طریق محتوا و انعطافپذیری در انواع آموزش و

دانشجویان است .روحیه آیندهپژوهی به تمایل و اشتیاق

یادگیری به دست آید .هنگامی که محتوای مورد مطالعه

دانشجویان نسبت به فهم آینده و قدرت تحمل و
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انعطافپذیری آنان در برابر مسایل و چالشهای آینده اشاره

 Neumannمبنی بر ارتباط کیفیت تجارب یادگیری با ارتقای

دارد؛ بنابراین میتواند از طریق روابط بین استاد -دانشجو رشد

سطح دستاوردهای دانشجویان همراستا باشد.

کند؛ به این دلیل که استادان میتوانند در حین این تعامالت از

در ارتباط با محدودیتهای این مطالعه باید اذعان نمود که

طریق تکالیفی که به دانشجو ارایه مینمایند و یا در تعامالت

پژوهش حاضر در جامعه آماری محدودی انجام شد .همچنین

غیر رسمی ،انگیزه کشف آینده ،قدرت عمل و انعطافپذیری

کمبود منابع علمی مرتبط با موضوع آیندهپژوهی به دلیل جدید

را (که الزمه آیندهپژوهی است) رشد دهند .از سوی دیگر،

بودن این موضوع و بنابراین معدود بودن کارهای پژوهشی

دانشگاه میتواند با ایجاد شرایط یادگیری انعطافپذیر زمینه

انجام شده در این زمینه ،از جمله محدودیتهای دیگر این

ایجاد روحیه آیندهنگری را در افراد فراهم آورد؛ چرا که

پژوهش بود .به عالوه ،پژوهش حاضر از معدود تحقیقات

انعطافپذیری در یادگیری منجر به یادگیری مستقل و اکتشافی

انجام شده در داخل کشور میباشد که الزم است مطالعات

میگردد ( )31و همین یادگیریهای مستقل باعث میشود تا

بیشتری در این باره صورت گیرد تا امکان مقایسه دستاوردهای

فرد بر اساس ویژگیهای ذاتی خود به مطالعه منابعی بپردازد

آن با سایر یافتههای پژوهشی محققان فراهم گردد.

که شناخت آینده او را افزایش دهد .این یافته نیز با

جهگیری
نتی 

پژوهشهای  Freedو  )0( Mclaughlinو )31( Ocuaman

به طور کلی هدف پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهای

همسو میباشد.

کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان را در ابعادی مانند منابع

کیفیت تجارب یادگیری و محیط آموزشی میتواند با

یادگیری ،محتوا ،انعطافپذیری و روابط استاد -دانشجو با

توانایی آیندهپژوهی دانشجویان ارتباط داشته باشد و آنان را به

متغیر توانایی آیندهپژوهی در ابعاد توانایی محاسبه ،درك

افرادی که پیشبینی کننده آینده هستند ،تبدیل سازد؛ یعنی

مفهومی از آینده و روحیه آیندهنگری بررسی نماید .یافتهها

افرادی که با پیشبینی آیندههای محتمل میتوانند تصمیمات

حاکی از آن بود که توانایی آیندهپژوهی دانشجویان از حد

ارزندهای اتخاذ کنند و نقش فعاالنهای را در اثرگذاری بر

متوسط تا حدی کمتر است و کیفیت تجارب یادگیری آنها نیز

تحوالت آتی در زمینه رشته خود و حتی سایر عرصهها داشته

از حد متوسط اندکی باالتر است .عالوه بر این ،کیفیت تجارب

باشند .نتایج کلی این پژوهش با نتایج پژوهشهای  Freedو

یادگیری دانشجویان میتواند ارتباط معنیداری با رشد توانایی

 )2( Masini ،)0( Mclaughlinو  )31( Ocuamanمبنی بر

آیندهپژوهی دانشجویان داشته باشد؛ البته روابط معنیداری بین

ارتباط مثبت کیفیت محیط آموزشی ،برنامه درسی و نحوه

بعد منابع و ابعاد توانایی آیندهپژوهی مشاهده نگردید .این

آموزش با توانایی آیندهپژوهی افراد همسو میباشد و اگر

روابط در قالب شکل  9نشان داده شده است.

توانایی آیندهپژوهی به عنوان یکی از دستاوردهای حاصل از
تحصیل در دانشگاه قلمداد شود ،این یافته میتواند با نظر
توانایی محاسبه

محتوا
انعطافپذیری یادگیری

درك مفهومی

روابط استاد -دانشجو
روحیه آیندهنگری
شکل:2روابطمعنیداربینمتغیرهایپژوهش

310

Archive of SID
مرزوقی و همکاران

...بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری

 بر آنها نیز،عالوه بر پاسخگویی به نیازهای آینده و محیط

 میتوان نتیجه گرفت که،با توجه به مطالب گفته شده

 به هر.اثرگذار باشند و باعث پیشرفت خود و جامعه گردند

ضرورت بهبود کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان و رشد

حال نتایج این تحقیق میتواند برای تصمیمگیری و برنامهریزی

توانایی آیندهپژوهی آنان توسط مؤسسات آموزش عالی باید

در نظام آموزش عالی حداقل در بعد بهبود کیفیت تجارب

 در این راستا از آموزش عالی انتظار.مورد توجه قرار گیرد

یادگیری به عنوان عامل مؤثری در رشد توانایی آیندهپژوهی

 نیروهای،میرود که ضمن رشد علم و دانش موردنیاز جامعه

.دانشجویان مفید باشد

متخصصی تربیت کند که توانایی برنامهریزی و پیشبینی آینده
را داشته باشند تا بتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و
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