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آیندهنگاری مشارکتی :راهبردی اثربخش در
سیاستگذاری نهاد دانشگاه
اکرم طالبی
محمدعلی نعمتی
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی جایگاه راهبرد آیندهنگاری مشارکتی در فرایند سیاستگذاریهای نهاد دانشگاه است که به
روش کیفی و از راه تحلیل محتوا انجام شده است .شرایط بسیار پیچیدۀ عصر حاضر و تغییرات پرشتاب و فزایندۀ علم و
فناوری ،دانشگاههایی هوشمند و پویا را میطلبد که نهفقط شیوۀ مواجهه با این تغییرات را بدانند ،بلکه با معماری علمی
مطلوب خود را ترسیم کنند .درحقیقت ،رهبران بسیاری از دانشگاهها پیش از آنکه در تغییرات زیستبوم خود
آینده ،جهان
ِ
حل و موجب ناکارآمدی سیستم شوند ،آنها را شناخته و با تشکیل شبکهای از ذینفعان و بهکارگیری راهبرد آیندهنگاری
در سیاستگذاریهای این نهاد ،به تدوین چشمانداز مناسب و سیاستهای مدنظر آن همت گماشتهاند .تدوین سیاست
به شیوۀ مشارکتی موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصتهایی شده است که دانشگاه با آنها مواجه بوده و
برای دستیابی به رسالت خویش از آنها بهره برده یا با تأمل و دقت بیشتری تصمیمگیری کرده است .سیاستگذاریهای
اعمالشده در این شبکه به علت مشارکت ذینفعان در اتخاذ آنها قابلیت اجرایی دارد و سیستم دانشگاه را به سمت تضمین
کیفیت هدایت میکند.
واژگان کلیدی :آیندهنگاری ،آیندهنگاری مشارکتی ،راهبرد اثربخش ،سیاستگذاری

مقدمه
جهان درحال تغییر و تحول دائمی است .در این تغییرات شتابنده
و پیاپی ،سازمانی ماندگار و پاسخگوست که در شیوۀ برنامهریزی
خویش تغییر و تحول مقتضی را بپذیرد و دینامیک باشد .با توجه به
اینکه دانشگاه سازمانی پیچیده و پویاست ،هم از تغییر و تحوالت
محیطی متأثر شده است و هم در آن تأثیرگذار است .سازمانی با
این ویژگیهاباید برنامهریزی پویا را دنبال کند تا به اهداف جامعۀ
درونی و بیرونی دست یابد (.)Barnett, 2000
در نیمۀ دوم قرن نوزدهم ،نیومن نظریۀ دانشگاه مدرن را مطرح

کرد که در حوزۀ آموزش و تحقیق فعالیت میکنند و در نیمۀ دوم
قرن بیستم ،کر مفهوم دانشگاه چندکاره و متکثر را بیان کرد؛ مبنیبر
اینکه ذینفعان عالئق گوناگون و گاه متضادی دارند .در دهۀ
نخست قرن بیستویکم ،کالرک مفهوم دانشگاه کارآفرین را مطرح
کرد و در سالهای اخیر دانشگاهها بهمثابۀ سازمانهایی با پیچیدگی
فوقالعاده در محیط پرآشوب بررسی شدند (فراستخواه.)1392 ،
این روند نشان میدهد دانشگاهها جریان ثابتی را طی نکردهاند و با
تغییرات جامعه دستخوش تغییر و تحول شدهاند.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)؛ Atalebi590@gmail.com

 .2دانشیار دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی.

18

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،۷شمارۀ  ،4زمستان 139۶

تمرکزگرایی و نداشتن استقالل و آزادی علمی از نقاط ضعف
مهم و تأثیرگذار در عملکرد دانشگاههای ایران است .آموزشهای
فعلی باعث مردمگریزی افراد جامعه شده است .تصمیمگیریهای
راهبردی در مراتب باالی سازمانی و دیکتهکردن آن به طبقات
پایین ،موجب افت کیفیت دانشگاهها شده است و درنتیجه توان
پاسخگویی به مسائل محیطی را ندارد.
آیندهنگاری از سازوکارهای مؤثر در پیوندهای سخت و
سست دانشگاه بوده است و با کاربرد صحیح آن ،قطبهای
دوگانۀ قدرت این سازمان توان عملکرد در برابر چالشها را یافته
است .بدینترتیب قابلیت انعطاف و سازگاری فعال یافته است
جهان متحول بازتعریف کند.
و توانسته سهمش را در آیندۀ این
ِ
منظور از آیندهنگاری در این پژوهش ،فرایندی نظاممند ،مشارکتی
و گردآورندۀ ادراکات آینده است که چشماندازی میانمدت تا
بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمهای روزآمد و بسیج اقدامات
مشترک بنا میکند (.)Gavigan, 2001
هدف از این پژوهش ،بررسی جایگاه راهبرد آیندهنگاری
مشارکتی در سیاستگذاریهای سیستمی ،خودتنظیمشونده
و خودراهبر است که ارتقای آن موجب ارتقای جامعه میشود.
در این پژوهش از روش تحلیل کیفی محتوای اسناد برنامهریزی
دانشگاه و پژوهشهای پیشین بهره گرفته شده است.

 .1مبانی نظری و پیشینه
آیندهپژوهی علم و هنر کشف آینده و شکلدادن به دنیای
مطلوب فرد است .آیندهپژوهی امروز پا را فراتر از پیشبینی و
کشف آینده گذارده است و بر شکلبخشیدن به آینده تأکید دارد
(یوسفی و وکیلوند .)1392 ،محتوای اصلی آن نشان میدهد که
برای جوامع فقط آیندهای خطی و حتمی وجود ندارد و انسانها با
اتکا به آگاهی و ارادۀ جمعی خود در شکلدهی آیندۀ بهتر دخالت
میکنند .افزایش توانمندیهای انسان و فناوری زمینهساز تغییر و
یزاده.)1388 ،
ساخت آینده است (مهد 
ابداع مفهوم آیندهپژوهی را به گاستون برژه ،فیلسوف فرانسوی،
در دهۀ  1950نسبت میدهند (همانجا) .این اصطالح تاکنون
به شکلهای گوناگونی تعریف شده است که عبارتاند از:
آیندهپژوهی ،آیندهاندیشی ،قلمرو آینده ،پیشبینی ،آیندهنگری،
پژوهی مدرن فعالیتهای خود
آیندهنگاری ،آیندهشناسی .آینده
ِ
را با پیشبینی آغاز کرد ،اما امروزه بیشتر بر آیندهنگاری استوار
شده است ،علمی که به طراحی و معماری آیندۀ مطلوب از میان
آیندههای ممکن و محتمل معطوف بوده و رویکرد اروپایی به
تغییر این مسیر کمک کرده است (پدرام و جاللیوند1392 ،؛
 .)et al., 2000 Majorآیندهنگاری برخوردی فعال ،پویا
و پیشدستانه به آینده دارد و فرایندی علمی بهشمار میرود.
ازآنجاکه آیندهنگاری مانند بسیاری از رشتههای جدید بین

رشتهای است ،شبکهای از رشتههای متعدد را به یکدیگر مرتبط
میکند و بدینترتیب صاحبنظران هر رشته برحسب دیدگاه خود
وارد موضوع میشوند و آن را گسترش میدهند (علیاحمدی و
همکاران .)1390 ،از سوی دیگر ،آیندهنگاری فرایندی است که
طی آن ،نیروهای شکلدهندۀ بلندمدت کاملتر درک میشوند و از
آن نیروهای شکلدهنده در تدوین و تنظیم سیاست ،برنامهریزی
و تصمیمگیری استفاده میشود .از دیدگاه روی آمارا ،بازنمایی
آینده به سه حوزه تقسیممیشود )1 :آیندههای ممکن که به صورت
ساختاری امکانپذیر خواهند بود؛  )2آیندههای محتمل که از
نظر علمی قابلیت پیشبینی دارند؛  )3آیندۀ مطلوب که متأثر
از ارزشهاست ( .)Kerdini and Hooge, 2013گرایش
صاحبنظران به آیندهنگاری از سه منظر مجزا شکل گرفته است و
حاصل تالقی این سه حوزه ،آیندهنگاری را شکل داده است .این
سه حوزه عبارتاند از .1 :برنامهریزی یا برنامهریزی استراتژیک؛
 .2شبکهسازی و توسعۀ سیاست؛  .3آیندهاندیشی (علیاحمدی
و همکاران.)1390 ،
اسلوتر از حوزۀ مدیریت استراتژیک به مباحث آیندهنگاری
پرداخته است .از دیدگاه وی مواجهه با آینده یا آیندههای متفاوت
بر شناخت کامل و دقیق آینده ارجحیت دارد و سازمان باید یکی
از این آیندههای مطلوب را آینده خود بداند و خود را برای تحقق
آن مهیا کند (Slaughter, 1995؛ خیرگو و شکری1390 ،؛
علیاحمدی و همکاران .)1390 ،به این منظور ،برنامهریزی
استراتژیک جایگاهش را به تفکر استراتژیک داده است و
به شیوهای خالقانه و مبتکرانه برای چارچوببندی و تدوین
چشماندازی یکپارچه برای آینده استفاده میشود.
در گذشته رویکرد غالب سیاستگذاری رویکردی باال به
پایین بوده است و نخبگان و متخصصان محرک و پیشر ِان فرایند
سیاستگذاری بودهاند ،اما در مفهوم جدید ،سیاست شامل دو
بعد عمودی و افقی است .در بعد عمودی ،سیاست اتخاذشده از
سلسلهمراتب باال به پایین منتقل شده است و در بعد افقی ،دامنۀ
متنوعی از افراد فعال در شبکه ،به شکل گسترده در فرایند سیاست
تأثیرگذارند (علیاحمدی و همکاران.)1390 ،
شناخت آینده مبتنیبر روششناسی علمی است .بر این اساس،
ِ
شناخت آینده برحسب روششناسی استفاده میشود و
از اعتبار
ِ
پیشگوییهای مبتنیبر برداشت شخصی افراد فاقد ارزش است.
روششناسی یکی از بخشهای مهم مطالعه درمورد آینده است
و برای انتخاب روششناسی مناسب باید قلمرو مسئله تعیین
شود (خوشدهان .)1388 ،در تمامی روشها سه منبع تأمین
اطالعات شایان ذکر است )1 :آرای صاحبنظران و خبرگان؛
 )2اسناد و منابع کتابخانهای؛  )3خالقیت فردی و شهودی
آیندهپژوه (سریرافراز و صبیحی .)1388 ،از منظر ِکنان ،انتخاب
روشهای آیندهنگاری به عوامل متعددی بستگی دارد؛ ازجمله
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منابع مالی و زمان ،وسعت و میزان مشارکت مطلوب متخصصان
و ذینفعان در پروژه ،نیاز شیوههای گوناگون به دادههای کمی
یا کیفی ،مناسببودن ترکیب روشها با هدف پشتیبانی آنها از
یکدیگر و انتظارات فرایندگرایی یا نتیجهگرایی از خروجی پروژۀ
آیندهنگاری (Keenan, 2007؛ عباسی شاهکوه و همکاران،
 .)1387روشهای آیندهپژوهی به دو دستۀ تحلیلی و ذهنی تقسیم
میشوند؛ در روش تحلیلی آیندهپژوهان با استفاده از ابزارهای
گوناگون علمی یا استنتاج منطقی ،آینده را از راه تحلیل روند
گذشته پیشبینی میکنند .این روشها شامل روشهای عددی،
گرافیکی و استقرایی یا استنتاجی است .روش ذهنی بر قضاوت و
دیدگاه انسانی متکی بوده است و از ظرافت درک و خالقیت انسانی
بهره میگیرد .این روش به سه دستۀ نظرسنجی ،روایی و قضاوت
ساختارمند تقسیم میشود (تقوی گیالنی و غفرانی.)1379 ،
طی سالیان متمادی روشهای گوناگونی شناسایی شدهاند ،اما
به طور کلی انواع روشهای آیندهپژوهی شامل موارد متعددی
است که عبارتاند از :روش پایش محیطی ،روندپژوهیِ ،دلفی،
تحلیل سیگنالهای ضعیف ،تحلیل تأثیرات متقابل ،تحلیل
شگفتیسازها ،تحلیل پیشرانها ،چشماندازسازی ،سناریوسازی،
رهنگاشت ،ذهنانگیزی ،تحلیل ثبت اختراع ،درخت وابستگی،
چرخۀ آینده ،تحلیل ریختشناسی ،بنچ مارکینگ ،تحلیل
 SWOTو سریهای زمانی که در سه گروه ّ
کمی ،کیفی و
شبه ّ
کمی دستهبندی میشوند (گروه آیندهاندیشی بنیاد توسعۀ فردا،
1384؛ بزرگی1388 ،؛ .)Popper, 2009
در دستهبندی دیگری ِرگر روشهای آیندهنگاری را در سه دستۀ
کلی اکتشافی و شناختی ،روشهای اقتصادسنجی و آماری و
روشهای ساختاری و علی تقسیم کرده است (.)Reger, 2001

جدول  1بیانگر تقسیمبندی رگر است.
مایلز و کنان در پژوهش خود به فرایند تعیین قلمرو در آغاز
پروژههای آیندهنگاری اشاره کردهاند و ابعاد مدنظر در فرایند را به
دو دسته تقسیم کردهاند:
 .1ابعاد محدودکننده :این ابعاد تاحدودی از پیش تعیین شدهاند
و قابلیت بحث و مذاکره ندارند .ابعاد مذکور عبارتاند از :نقطۀ
شروع ،مخاطبان ،محیط سیاستگذاری و فرهنگ اجتماعی ـ
اقتصادی و منابع؛
 .2ابعاد تنظیمشونده :این ابعاد از پیش تعیین نشدهاند و میتوان
آنها را متناسب با نظر مشارکتکنندگان در پروژه انتخاب کرد.
ابعاد فوق روشها ،خروجیهای رسمی ،سازمان و مدیریت
پروژه ،موضوعات یا بخشهای تحت پوشش ،افق زمانی ،مداخلۀ
سیاستی و نوع مشارکت را شامل میشوند (طباطبائیان1396 ،؛
.)Miles and Keenan, 2003
گاویگان و اسکاپولو یازده ُبعد را برای پروژههای آیندهنگاری ملی
پیشنهاد میکنند .این ابعاد عبارتاند از :متولیان ،حامیان مالی،
اهداف ،قلمرو ،عناصر پژوهش و روشها ،ارزیابی و پایش ،منابع،
سطح برنامه ( منطقهای ،ملی ،بینالمللی) ،مداخله یا استفاده از نتایج
مدنظر ،تکرار و انجام مجدد (.)Gavigan and Scapolo, 2000
میتوان آیندهنگاری را پروژهای چهار فازی توصیف کرد که
فازهای آن بدین قرارند:
فاز یک :تعیین چارچوب سازمانی و الگوی مفهومی؛ هدف
این فاز سازماندهی و استقرار پایههای برنامه است .این مرحله
شامل تعیین هدف آیندهنگاری ،روششناسی آیندهنگاری
و انتخاب عامالن برنامۀ آیندهنگاری است که با هم فرایند
آیندهنگاری را شکل میدهند؛

جدول  :1تقسیمبندی روشهای آیندهنگاری ()Reger, 2001

روشهای ساختاری
ّ
و علی

روشهای آماری و
اقتصادسنجی

روشهای اکتشافی و
شناختی

ارزیابی
شبیهسازی
سناریو
تصمیمگیری
اقتصادسنجی
روند
نمونههای
کوچک
نمونههای
بزرگ
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تجزیهوتحلیل هزینه و فایده
تجزیهوتحلیل منفعت
شبیهسازی باال به پایین /شبیهسازی مدل /شبیهسازی سیستمهای پویا
بررسی سازگاری محیط /بررسی سازگاری در داخل حوزههای موضوع /بدون
بررسی سازگاری
تجزی هوتحلیل ریختشناسی /درخت وابستگی /پیمایش چندبعدی /مطالعۀ
تطبیقی /فناوریهای کلیدی
مدلهای با تأخیر زمان /شاخصهای اخطار سریع برنامهریزی خطی /روشهای فازی
برونیابی روند /قیاس تاریخی /منحنی رشد /تجزیۀ انتشار
ذهنانگیزی
مشاورۀ خبرگان (پنلها ،کارگاهها و مصاحبه)
روشهای خالقانه
پیمایش آرا ،عقاید و انتظار
پیشبینی عقالیی دلفی
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فاز دو :تعیین پارامترهای کلیدی است که براساس نظر
گروههای متخصص ،اطالعات جمعآوری میشود .در این دو
گام شناسایی متغیرهای بالقوه و بالفعل اثرگذار و انتخاب و چینش
بین آنها دنبال میشود؛
فاز سه :تهیۀ سناریوها؛ در این فاز برهمکنش متغیرهای کلیدی
سبب خلق آیندههای متعدد یا سناریوهای گوناگون میشود؛
فاز چهار :در فاز نهایی نتایج و پیشنهادها برای استراتژی
مناسب منتشر میشود (زارعیان و ستارزاده .)1390 ،مارتین
و ایروان مدلی سه مرحلهای را برای پژوهشهای آیندهنگاری با
هدف تنظیم اولویتها در هر مرحله معرفی کردهاند که عبارتاند
از :مرحلۀ پیش آیندهنگاری ،مرحلۀ آیندهنگاری و مرحلۀ پس
آیندهنگاری (.)Hines, 2008
آیندهپژوهی در پی کاستن واگرایی در اندیشهها و پیدایش
وحدت نسبی است .آیندهپژوهان طراحی استراتژیهای بلندمدت
سازمانی را از راه مشارکت و رویکرد سیستمی در سطح افراد
و سازمانها امکانپذیر میدانند (مافی .)1388 ،بهرهبرداری
از دانش آیندهنگاری به خلق و تقویت زیرساختهای فکری،
فرهنگی و سیاسی جامعه نیاز دارد تا پشتیبانی مطلوبی از
مطالعات ژرف و همهسونگر در حوزههای گوناگون جامعه به
عمل آید (نورمحمدی1392 ،؛ پدرام و جاللیوند.)1392 ،
درآیندهنگاری بهمنظور دستیابی به نتایج دلخواه و کسب موفقیت
باید به ظرفیتهای جمعی و سازمانی به شکل مؤثر توجه شود
(خزایی و الهی دهقی .)1391 ،ظرفیتسازی آیندهنگاری به
گفتمان عمیق با ذینفعان نیاز دارد و افرادی که تحت تأثیر نتایج
حاصل از تغییر قرار میگیرند باید در جلسات حضور داشته باشند
(مرادیپور و نوروزیان.)1384 ،

 .2روش پژوهش
در این پژوهش ،برای پاسخ به پرسشها ،از روش تحلیل
محتوای اسناد و مقالهها استفاده شده است .همچنین نمودار
سازمانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و جایگاه دانشگاه
در آن بررسی شده است .این روش انعطافپذیری باالیی دارد،
شامل دو بعد ّ
کمی و کیفی بوده است و برخی آن را شکل سادۀ
شیوۀ دادهبنیاد دانستهاند .در این پژوهش نخست نمودار سازمانی
و مقاالت کلی درمورد آیندهنگاری بررسی شده است سپس،
مقاالتی که به سیاستگذاری آموزش عالی و آیندهنگاری مشارکتی
در آن و سازمانهای دیگر پرداخته بودند تحلیل شده است.

 .3یافتههای پژوهش
بدان سبب که جزئینگری سیاستگذاری و فقدان دیدگاه
سیستمی و همچنین کمبود تعامل و تقابل مراکز سیاستگذاری

موجب ناکارآمدی تصمیمهای اتخاذشده میشود ،آیندهنگاری
دستکم در مبانی و اصول خودتنظیمی نظاممند بهمنظور
فائقآمدن بر پیچیدگیها و وابستگیهای متقابل تصمیمهایی ارائه
میکند .آیندهنگاری کوشیده است معرفت و اندیشهای آیندهنگرانه
را در میان بخشهای «دولت ،صنعت و دانشگاه» برای درک
فرصتها و تهدیدهای محتمل طی ده تا بیست سال آینده ،در
عرصۀ بازار و فناوریها فراهم کند و آنگاه با گفتوگوی فعال
میان این سه بخش ،به جهتدهی فعالیتهای آنان در مورد اهداف
تعیینشده بپردازد (Piirainen et al., 2016؛ دفتر همکاریهای
فناوری ریاست جمهوری .)1381 ،فورن آیندهنگاری را فرایند
نظاممند و مشارکتی میداند که فراهمآورندۀ اطالعات درمورد
آینده و خلقکنندۀ چشماندازهای میانمدت تا بلندمدت بوده
است؛ چنانکه تصمیمات امروز و بسیج اقدامات مشترک را هدف
قرار داده است ( .)Nyiri, 2003آیندهنگاری شکلهای جمعی
یادگیری را ارتقا داده است و با تأکید بر فضایل شناختی ،بهویژه
این پرسش که چیزی میتواند در آینده باعث انگیزش شود کار را
پیش برده است ( )Bootz, 2010و با اقدامات موزون و هماهنگ،
زبان و مدل ذهنی مشترکی فراهم کرده است ()Unido, 2005؛
بهنحوی که میزان مشارکت گسترده در آیندهنگاری ،شاخصی از
مردمساالری دولتها در حوضۀ سیاستگذاری عمومی بهشمار
میآیند (پدرام و جاللیوند .)1392 ،پروژۀ فورلرن کارکردهای
تأثیرگذار آیندهنگاری در سیاستگذاری را شامل این موارد دانسته
است :فراهمسازی اطالعات برای سیاستگذاری ،تسهیل در
پیادهسازی سیاست ،مشارکتسازی در سیاستگذاری و پشتیبانی
از تدوین سیاست .مشارکتکنندگان در فرایند آیندهنگاری با
تمسک به خرد جمعی پیرامون آینده ،فهم مشترکی از وضعیت
موجود ،موضوعات تهدیدشده و چالشهای آینده بهدست
میآورند و حتی چشمانداز مشترکی از آیندۀ مطلوب ترسیم
میکنند .بدینترتیب آیندهنگاری میزان پاسخدهی به سیاستهای
خاص را افزایش میدهد.
با توجه به این یافتهها ،اصول زیر با اشکال گوناگون در همۀ
پژوهشها مشترکاند:
چشمانداز بلندمدت ،یادگیری سازمانی و مادامالعمر،
ظرفیتسازی برای مشارکت ذینفعان کلیدی و دانشگاههایی که
این شیوه را برگزیدهاند به ساختار اطالعاتی مناسب مجهز بودهاند
(Conway ،2001؛ فراستخواه ،)1392 ،رهبری و مدیریت
دانشگاه جایگاه ویژه داشته به استقالل دانشگاهی و آزادی علمی
توجه کردهاند .رابطۀ محیط ،دانشگاه و سیاستمداران بازنگری
شده و براساس نیازهای بازار برنامهریزی میشود (مهدی1394 ،؛
.)White and Eckel, 2008
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جدول  :2یافتههای پژوهش

منبع
()Conway ,2001

چارچوبی مفهومی
برای برنامهریزی
مبتنیبر
آیندهاندیشی
در دانشگاه
(فراستخواه،
)1392
آیندهنگاری
اشتراکی :چالشهای
رهبری برای آیندۀ
آموزش عالی
(White and
)Eckel, 2008

آیندهنگاری
مشارکتی :مکمل
برنامهریزی
استراتژیک
بلندمدت
(Weigand et al.,
)2013

آیندهاندیشی
آموزش عالی:
راهبردها و
پیامدهای
سازگاری دانشگاه
با محیط و جامعه
(مهدی)1394 ،
طراحی مدل تأثیر
آیندهنگاری در
سیاستگذاری
علم ،فناوری و
نوآوری در سطح
ملی با استفاده از
روش مدلیابی
معادالت ساختاری
(حنسوی و
همکاران)1392 ،

چکیدۀ یافتهها
کانوی در پژوهش خود بر لوازم آیندهنگاری تمرکز
داشته است و بر احساس نیاز و شکلگیری درک مشترک
عمومی در دانشگاه ،شبکهسازی و یکپارچهسازی و
تشکیل گروههای خبره تأکید کرده است.

مؤلفههای کلیدی
 .1نهادیشدن آیندهنگاری در نظام خطمشیگذاری دانشگاه؛
 .2ظرفیتسازی الزم برای آیندهنگاری در دانشگاه؛
 .3مشارکت و درگیری اعضای هیئت علمی و کارکنان؛
 .4وجود نظام اطالعاتی کارآمد.

آموزش عالی بهمثابۀ نهادی هوشمند در شرایط
کنونی راهی جز سوقدادن برنامهریزیهای خود به
سمت الگوی آیندهاندیشی و آیندهنگاری ندارد .در
این مسیر باید سلسلهمراتبزدایی کند و با تدوین
چارچوب مشارکت و تعامل دانشگاهیان و ذینفعان
برنامهریزی مبتنیبر آیندهاندیشی داشته باشد.

سه رکن اساسی مدل مفهومی نویسنده:
 .1اختیارات مدیریت و برنامهریزی ستادی؛
 .2نظام اطالعات دانشگاه؛
 .3اتاقهای فکر ،پنلها ،پیمایشها و پارلمانهای
رهبران فکری.

دولت و آموزش عالی نیاز به همگرایی بیشتر
دارند .آموزش عالی باید رابطه با سیاستمداران
را بازسازی و حفظ کند .با توجه به نیروهای بازار
مؤسسات باید به سمت اهداف مهم عمومی
حرکت کنند و در شرایط رقابتی پایدار بمانند.

 .1با داشتن درک صحیح از عملکرد مؤسسه و درک عمیق
از مأموریت آن و توانایی ذینفعان کلیدی چشمانداز
مناسبی طراحی شود؛
 .2رهبران باید فرصتها و مشکالت پیشرو را تشخیص
دهند و رابطه با سایر نهادها را مدیریت کنند؛
 .3درحال حاضر رهبران باید برای خلق موقعیتهای
مناسب و با توجه به آیندۀ درحال ظهور زمینهسازی کنند.

آیندهنگاری مشارکتی با بهبود افکار ،تعریف مسئله
و توافق در استراتژیهای بلندمدت انعطافپذیری
سازمانی را افزایش میدهد .همچنین این رویکرد
موجب اجماع محکم درمورد اولویتهای
سازمانی تعریفشده در سناریوها و مسیرهای
سرمایهگذاری میشود.

 .1شکل گیری یادگیری سازمانی؛
 .2حمایت از تصمیمگیری سازمانی؛
 .3برنامهریزی از پایین به باال.

دانشگاهی که قدرت تعامل و تعادل پویا با محیط
را دارد و با افزایش مشارکت و همکاری میان
دانشگاهیان ،استادان و دانشجویان ،بازنگری
مستمر در رشتهها و توسعۀ فعالیتها و برنامههای
میانرشتهای ،استقالل و آزادی علمی را بازتعریف
میکند ،دانشگاهی سازگارشونده است.

 .1سیاستگذاری آموزش عالی در راستای زمینهسازی
و فرصتهای انطباق دانشگاه با جامعه و همکاری با
صنعت و دولت؛
 .2ساختارمندکردن یادگیری مادامالعمر؛
 .3بازتعریف استقالل و آزادی علمی؛
 .4افزایش مشارکت میان دانشگاهیان ،استادان و دانشجویان.

فرایند آیندهنگاری به دو شکل بر فرایند
سیاستگذاری تأثیرگذار است:
 .1به شکل مستقیم و از راه شبکهسازی و یادگیری متقابل؛
 .2به شکل غیرمستقیم و از راه خروجی یا محصول
آیندهنگاری.

 .1خلق سازوکارهای مشارکتی بهمنظور مدیریت یکپارچۀ
سیاستگذاری؛
 .2توجه به جایگاه بازیگران عرصۀ علم و فناوری و
دارندگان دانش فنی موجب بهبود سیاستگذاری در
عرصۀ علم ،فناوری و نوآوری است؛
 .3تمرکز بر یادگیری سازمانی و تعامل سیستمی نهادها؛
 .4توجه به ابعاد فرایندی و محصول آیندهنگاری.
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نتیجهگیری

براساس مطالب فوق ،آیندهنگاری از تلفیق سه حوزۀ دانش ،یعنی
آیندهشناسی ،برنامهریزی استراتژیک و شبکهسازی و توسعۀ سیاست
پدید آمده است؛ بنابراین در حوزۀ سیاستگذاری قابلیتهای
بسیاری دارد .با توجه به وابستگی متقابل پدیدهها در جهان ،برای
سازماندهی دانش معطوف به تصمیمگیری و اقدام عملیاتی نیاز به
دیدگاه کلگرایانۀ آیندهنگاری است .بنابر یافتههای پژوهش:
 .1تمرکززدایی و تحول ساختاری با هدف تسهیلگری در مشارکت،
تعامل و جلب اعتماد ذینفعان پیشنهاد میشود (فراستخواه1392 ،؛
مهدی1394 ،؛ میتچیتچ1391 ،؛ .)Weigand et al.,2013
مدیران دانشگاهی با اطالع از ساختار دوگانۀ قدرت درون سیستم،
دیگر نمیتوانند بهتنهایی چالشهای بینالمللیشدن و تحوالت
زیستبوم حوزۀ کاری خود را سازماندهی کنند .تمرکزگرایی
و تصمیمگیری در ردههای باالیی سازمان و بخشنامهکردن
دستورالعملها به ردههای میانی و پایین موجب هدررفت منابع
انسانی و مالی دانشگاه میشود؛ بنابراین ساختاری که روابط عمودی،
افقی و مورب داشته است و با توجه به پیچیدگی ساختار دانشگاه،
تعامالت پویا در روابط قدرت برقرار کند ،موجب شکلگیری اعتماد
بین ذینفعان میشود؛
 .2داشتن چشمانداز مناسب و تغییر در نظام خطمشیگذاری
گیری یکپارچه ( .)Conway, 2001تغییر ساختار
و تصمیم ِ
درصورتی موفق خواهد بود که چشمانداز ،نظام خطمشیگذاری و
تصمیمگیری تغییری همسو با آن داشته باشند .هنگامیکه اهداف
متضاد و مبهم در دانشگاه از سوی ذینفعان فهمیده نشود و هر
بخش به شکل مستقل و بیتوجه به سایر بخشها تصمیمگیری
کند ،دانشگاه وضعیت نامطلوبی خواهد داشت و کارآمدی
الزم را نخواهد داشت .طراحی چشمانداز مناسب و تغییر نظام
گیری یکپارچه الزمۀ دستیابی به
خطمشیگذاری و تصمیم ِ
اهداف متعدد و متناقض سیستم دانشگاه است؛
 .3تعهد مدیران به فرایند آیندهنگاری و ادبیات مشترک برای آینده
و عناصر آن در سازمان (تقوی .)1392 ،مدیرانی که بر سیستم
سلسلهمراتبی متکیاند تفکر ،آمادگی و تعهد حضور در چنین
سیستمی را ندارند و بیشک اهداف مدنظر محقق نمیشود؛
 .4مجهزشدن به سیستم اطالعاتی کارآمد (فراستخواه1392 ،؛
 .)Conway, 2001هر سیستم کارآمد و پاسخگو بهمنظور
تصمیمگیریهای به موقع و صحیح نیازمند اطالعات است.
اطالعات به هنگام سیستم بازخورد را تقویت میکند و موجب
شفافسازی میشود .این امر به نوبۀ خود اعتماد در شبکه را افزایش
میدهد و درنتیجه کیفیت دانشگاه ارتقا مییابد ()Havass, 2004؛
 .5ظرفیتسازی صحیح بهمنظور مشارکت و درگیری همۀ اعضای

هیئت علمی و کارکنان در برنامههای دانشگاه (علیاحمدی
و همکاران1390 ،؛ فراستخواه1392 ،؛ .)Conway, 2001
اعضای هیئت علمی از ارکان مهم و تأثیرگذار در دانشگاه
بهشمار میروند و مدیران آگاه و متعهد میدانند اجراییشدن
دستورالعملها درصورت مشارکت و همفکری ایشان میسر خواهد
شد .از اینرو با شبکهسازی سیستم اطالعاتی و تشکیل کنفرانس،
جلسه ،اتاق فکر و پنلها باید از ذخایر دانش و اطالعات آنها
بهره برد و بستر مناسب را برای مشارکت فعال آنها فراهم کرد؛
 .6ساختارمندکردن یادگیری سازمانی ،مادامالعمر و سیاستگذاریهای
متکی بر خرد جمعی و لحاظکردن ابعاد متعدد (مهدی1394 ،؛ حسنوی
و همکاران1392 ،؛  )Weigand et al., 2013از عوامل اصلی و مؤثر
بوده ،تسهیلکنندۀ تعامالت اعضای هیئت علمی با یکدیگر ،اعضای
هیئت علمی با دانشجو ،گروههای علمی با کارفرمایان و غیره است.
مشارکت اعضای هیئت علمی در فرایند آیندهنگاری موجب بسترسازی
فرهنگی مناسب در درون دانشگاه میشود و سیاستگذاریها در
بخش عملیاتی تأیید و اجرا میشود .حضور ایشان فهم مشترکی از
چالشهای موجود ،تهدیدها و فرصتها ،ضعفها و قدرتها فراهم
میکند و چشمانداز مطلوبی از آینده ترسیم میشود و درنتیجه میزان
پاسخدهی سیستم به سیاستها و جامعه افزایش مییابد .همچنین
این شیوه موجب خروج از سنتگرایی در مباحث تدریس و پژوهش
میشود؛ زیرا در فرهنگ مشارکتی پدیدآمده ،افراد با تسهیم دانش خود
موجب رشد جامعۀ علمی میشوند.
دانشگاهها در این دور ِان آشوب و پیچیده فقط با راهبرد آیندهنگاری
مشارکتی در سیاستگذاریهاست که میتوانند منابع مالی غیر از
بودجۀ دولتی را تأمین کنند و موجب ارتقای اثربخشی وکارایی
خود شوند ،با زیستبوم خویشسازگاری یابند و درنتیجه ،ارتقای
کیفیت خود را تضمین کنند .کاربرد مشارکتی در سیاستگذاری
دانشگاه به معنی تمرکززدایی و بهرسمیتشناختن خرد علمی
جامعۀ دانشگاهیان و استقرار نمادهای استقالل دانشگاهی و آزادی
علمی است که خود موجب رشد و توسعۀ دانشگاه و درنتیجه
توسعۀ جامعه است؛ البته باید به این مسئله توجه کرد که مراحل
فوق با یکدیگر همپوشانی تنگاتنگی داشته است و تفکیک آنها به
شکل فوق برای درک بیشتر مسئله است.
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