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  چكیده
حوزه  مدتهای ميانپژوهيكه بتواند در آینده است یک الگوی عملياتي مقاله حاضر، ارائههدف اصلي 

 از نوع يپژوهشمقاله حاضر، ماحصل راهنمای پژوهشگران قرار گيرد.  ،ریزی آموزشيمدیریت و برنامه

سناریوپردازی، تحليل محتوا و  فنوناست كه در آن با تلفيقي از  پژوهيآینده سازی كيفي در حوزهمدل

بر مبنای تلفيق هدفمند  الگو چهارچوب نظریِ توسعة پرداخته شده است.الگو به توسعه   تحليل روند،

های انساني،  تربيت سرمایه در زمينه موضوعيِ صورت پيمایشيبه آنپژوهي و آزمون مطرح آینده فنون

ميق شدن در یک سناریو نسبت به پرداختن به عنوان یافتة قابل توصيه، عبهانجام یافته است. 
و دارای بوده سناریوهای مختلف، ارجحيت دارد. همچنين سناریو باید مبتني بر یک چهارچوب نظری 

 بيني و تجویزی باشد.های پيشبخش
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 مقدمه

های مختلف ترین راهبردها برای توسعه علم در حوزهاصلي پژوهش به خودی خود، یکي از
 های پژوهشي نيز به نوبه خود در طول زمان دستخوششود. با این وجود، روششناخته مي

های پژوهشي در طول یک قرن اخير، رشد و توسعه روشاین  اند.توسعه و تکامل بوده تغيير،

های در بين مکاتب یا دورهاند. شناسي بودهعلممتاثر از مکاتب مختلف بيش از هر عامل دیگری 

 و (1گرائياثباتارسطوئي(، دوم )پارادایم  )پارادایمهای: اولحاكم بر دوره مکاتبشناسي، علم
برای توسعه علم  2واحد پژوهشيهای دنبال توسعه روشبه (، هر كدامگرائيابطالسوم)پارادایم 

برای هر  ،شناسيعلم دوره چهارمحاكم بر پارادایم در كه اند. درحاليها بودهدر تمامي حوزه

طبق . اختصاصي پژوهشي، ضروری استها و فنون گيری از شيوهو بهره حوزه علمي، توسعه
، روش و الگوئي كه در یک شاخه علمي، پژوهش وادیدر  شناسیمکتب)پارادایم( دوره چهارم علم

به همين  باشد. آمد، غيرمعتبر یا غيركارهای دیگر معتبر و كارآمد است ممکن است در حوزه

الگوهای متعدد و اختصاصي در ها و های اخير شاهد توسعه روشسبب، جامعه علمي، در دهه

 .(1136، زارعيان و ستارزاده، 1123)حسني، بوده استعلمي های مختلف حوزه
 های آموزشي و( ازجمله پژوهشگراني است كه ضرورت تغيير پارادایم2612)1اللي

 كيد قرار داده است.أپژوهشي را در جهان سوم )مطالعه موردی: نيجریه( مورد ت

 (1131)حيدری، ای نسبتاً جدیدرشتهعنوان یک حوزه ميانبه 1پژوهيدر این راستا آینده
ز، عنوان مثال، راميرِشاهد طرح و بسط مباحث روش شناختي بوده است. بهطور چشمگيری به

-بر روش سناریو وهشگراني هستند كه مشخصاًژ( از جمله پ2612)2ماكرجي، وزولي و كرامر

ای را برای هرچه معتبر شدن این نوع مطالعات های روش شناسانهپردازی متمركز شده و توصيه

و  3، روش دلفي2، تحليل روندهای كيفي7، تحليل روندهای كمّي0سناریوپردازیاند. ارائه داده
پژوهي دانست كه بيشترین توجه ترین فنون آیندهمطرحتوان از جمله را مي 16سازیشبيه

 اند.های اخير به خود جلب نمودهپژوهشگران را در دهه

                                                                 
1positivism  
2general  
3Laleye 
4future study 
5Ramirez, Mukherjee, Vezzoli & Kramer 
6scenario planning  
7quantitative trends analysis  
8qualitative trends analysis 
9delphi metod 
10simulation 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281500525X
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 ةاند، این حوزپژوهي متمركز شدهكه بر یک فن خاص آیندهيیهابر پژوهش اما عالوه 

الگوها و  ةشاهد توسع، (شناسيبه تبعيت از پارادایم چهارم علم)در ساليان اخير ای رشتهميان

( به 2662)1شوارتزعنوان مثال، به های مختلف علمي بوده است.های اختصاصي در حوزهروش

 2بکووا و سائول بایمنووا،پردازد. پژوهي در حوزه مدیریت ميها و الگوهای آیندهارزیابي روش
( 2612)1دوالناند. روانشناسي پرداخته ةهای حوزپژوهيهائي درباره آینده( به توصيه2612)

های حوزه پزشکي پژوهيدر آینده 1"رضایت آگاهانه"طور اختصاصي به بحثي تحت عنوان به

( به تحليل و ارائه پيشنهاداتي 2612عزت)د. ذاكری، شریعت پناهي، ذوالفقارزاده و پورپردازمي
ای اختي( به روش شن1131و عيوضي و پدرام) سازی پژوهي در حوزه شبيهبرای مطالعات آینده

( ضمن 2612)2سانای، همچنين از نگاه فرارشته اند.برای آینده پژوهي اسالمي مبادرت ورزیده

های سازد كه آینده پژوهيبندی تاریخي برای مطالعات آینده، خاطر نشان ميارائه یک تقسيم

به مطالعات اختصاصي برای حوزه علمي خاص یا جامعه یا  آنهائي خواهند بود كه عمدتاً تي،آ
گيری، برخي از در این جهت پذیری در آنها بسيار كمرنگ است.و تعميم بپردازندسازمان خاص 

عنوان مثال اند. بهوهش پرداختهژگرائي در روش پپژوهشگران به شکلي افراطي به تخصص

نيازسنجي پژوهشي پرسنل پزشکي یک بيمارستان ، چادووانگ و چووی سوان به 0دوانگ ماني
 اند.پرداخته 7خاص به نام ناوال

ای نسبتاً جدید بين دو  رشتهعنوان یک زمينه ميانبه 2پژوهي آموزشي در این بين، آینده

هائي است كه با وجود كثرت  ، از حوزه"پژوهيآینده"و  "ریزی آموزشي مدیریت و برنامه"قلمرو: 
، فاقد یک (1132پوركران و رضاپوردرویش، )تقي شود ر آن انجام ميهائي كه د پژوهش

شناسي شفاف،  یک روش شود كه نبود باشد. چنين فرض مي شناسي اختصاصي مي روش

هائي از قبيل: ابهام در روش پژوهش، پائين بودن اعتبار و  پژوهشگران این حوزه را با چالش

این ابهام تا جائيست كه پژوهشگری همچون  دفاع از نتایج، مواجه ساخته است.مشکل بودن 
 داند. ریزی راهبردی آموزشي، همسان ميپژوهي آموزشي را با برنامه(، آینده2611استوكالينا)

پژوهي با این مقدمه، فقدان یک الگوی روش شناسانه منسجم برای انجام مطالعات آینده

)موسسه قابل انکار استآموزشي، غيرریزی عنوان یک خالء پژوهشي جدی در حوزه برنامهبه
                                                                 
1Schwarz 
2Botagoz Baimenova, , Zhanat Bekova, Zhubakova Saule 
3Dolan  
4inform concent  
5Son 
6Duangmanee, Chuduang&Cheoysuwan 
7Naval  
8 educational future study 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328707001073
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815051009
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815051009
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815051009
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815040598
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815040598
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815040598
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تالش برای پوشش دادن به  بر همين اساس، .(1131عالي كشور، ریزی آموزشپژوهش و برنامه

ارائه الگوئي كاربردی  طبيعتاً ترین ضرورت پژوهش حاضر قلمداد نمود.توان مهماین خالء را مي

هائي ابتدائي )هر پژوهشگراني كه گاماستناد كردن به و در این زمينه ابتدا به ساكن ميسر نبوده 

 ناپذیر است. اند اجتنابمنسجم( در این مسير را برداشتهچند غير
 (،2616)1بریج دهد های مروری پژوهش حاضر نشان مي كه بررسي جایيآن تا

كه در  انداین حوزه ( تنها پژوهشگران2612ریک من) و (2616ریک من)، (2616بالس)

صورت ضمني و آن هم به واند پرداختهعملياتي به ارائه رهنمودهائي  مقاالت خود در این زمينه
 توان به قرار زیر دانست:موارد قابل برداشت از رویکرد ایشان را مياهم  غيرشفاف.

 پژوهيهای آیندههای سناریوپردازی و دلفي بر سایر روشارجحيت روش، 

  ارجحيت پرداختن به سناریوهای محدود به جای پرداختن به سناریوهای متعدد در یک

 پژوهش واحد، 
 نظران دانشگاهي برای نظرسنجي.قابليت اتکا و اعتبار نظر صاحب 

دفاع است. ارجحيت دليل شفافيت مفهومي آنها قابل رجحان سناریوپردازی و دلفي به

ها بر وسعت آنها دليل ترجيح عمق یافتهسناریوهای متعدد بهسناریوهای محدود در مقایسه با 
نظران دانشگاهي از این منظر كه مبنای كيفي معتبرتری باشد و استناد به صاحبقابل دفاع مي

با این وجود، پژوهشگران فوق نيز به ارائه رهنمودهای قبول است. رسد قابلاز آنها به ذهن نمي

 ،وده و نظرات و رویکرد خود را در قالب یک مدل منسجمبسنده نم در همين حد، پژوهشي
رسد رهنمودهای ضمني قابل برداشت كه در فوق اشاره شد برای به نظر مي اند.تدوین ننموده

توانند مفيد باشند لکن به هيچ ریزی آموزشي ميانجام یک آینده پژوهي معتبر در حوزه برنامه

 وجه كافي نيستند.

های پژوهيشناسي شفاف و كاربردی برای انجام آیندهن یک روش، تدویتوضيحاتاین  با
همچنين  تعيين گردید. حاضر عنوان هدف اول پژوهشبهدر قالب یک مدل مدت آموزشي ميان

در قلمرو تربيت سرمایه انساني كشور  آنكارگيری هب ،منظور آزمون عملي مدل حاصلهبه

 تعریف و اجرا گردید. ،عنوان هدف دوم پژوهش به
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 شناسیروش

 -شيوه تطبيقير یعني توسعه مدل، كارگرفته شده برای بخش اول پژوهش حاضوش بهر
 ریزیبرنامه ةپژوهي در حوزهای مطرح آینده از روشهدفمند تركيبي بوده كه در آن با تحليلي 

 محورهای زیر به توسعه مدل، پرداخته شده است:با توجه به و آموزشي 

 در این حوزه پژوهيآیندههای ها و مدل، روشفنونترین استنادپرشناسائي  -1

 این حوزه پژوهشگران های روش شناسانهتوصيهو  هافرضترین پيشصليا -2
 در این حوزه كمبودهای روش شناختيشناسائي  -1

 .نتایج سنجياعتبار مورد استفاده پژوهشگران قبلي این حوزه برایروش های معتبرترین  -1

مورد از پراستنادترین مقاالت خارج از كشور  16مقاله پژوهشي، )شامل 06، این مرحلهدر 
مرتبط به چاپ رسيده  مقاله26و  Sincedirectگر به بعد از طریق پایگاه جستجو 6602از سال 

پژوهي آموزش یا آموزش آینده ةپژوهشي داخل كشور( كه مشخصا در حوز -در مجالت علمي

به عالوه،  و نتایج، مورد مقایسه قرار گرفتند. ختيشنااند از منظر روشانجام رسيده بودهعالي به 

شناسي پژوهش در علوم رفتاری )به عنوان مثال: سرمد، منابع علمي معتبر در زمينه روش
های حاصل بر اساس یافتهبرداری قرارگرفتند. ( نيز مورد مطالعه و بهره1132بازرگان و حجازی 

به دو پيشنهادی پژوهش، ترسيم گردید. این مدل پيشنهادی مدل از این مطالعه مروری، 

منظور  فته است. اول از طریق مراجعه به خبرگان بهگرسنجي و اصالح قرار طریق، مورد اعتبار
در یک زمينه موضوعي به منظور اعتبارسنجي  آناعتبارسنجي صوری و دوم از طریق اجرای 

سنجي، ارزیابي و اصالح الگوی پيشنهادی، اني كه در این پژوهش برای اعتبارخبرگ. عملياتي

نظران برجسته حوزه مدیریت و نفر از صاحب 0اند از عبارت بوده مورد استناد قرار گرفتند

های مطرح كشور بوده سياستگذاری آموزشي در كشور كه همگي از اعضای هيأت علمي دانشگاه
ر در تركيب آنها موجود بوده است: وزیر آموزش و پرورش، رئيس دانشگاه، و سوابق اجرائي زی

 مشاور رئيس جمهور، مشاور هيأت دولت، معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.

منظور، است. بدین بودهحاضر سنجي عملياتي مدل، در واقع، مرحله دوم پژوهشاعتبار اما
های مورد نياز سرمایه انساني كشور در افق توانمندیپژوهي آینده"موضوعي تحت عنوان 

 مورد تحقيق، قرار گرفت.، انتخاب گردید و با استفاده از مدل پيشنهادی" 1116

   

 های مرحله اول پژوهشیافته

 1های مرور شده در جدول شماره در پژوهشها روش های توصيفي حاصل از مقایسهیافته
 آورده شده است.
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 مرور شده  هایپژوهیمورد استفاده در آیندهها و فنون روشتعداد مقایسه : 2 جدول
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های پژوهش

 خارجي
3 0 2 2 1 1 1 2 1 1 6 16 

های پژوهش

 داخلي
2 1 1 1 1 1 6 1 1 6 6 26 

 06 6 1 2 1 1 7 2 2 2 3 11 مجموع

 
 دهد كه:نتایج مندرج در این جدول نشان مي

 در حوزه مدیریت و  مرور شده هایپژوهيآیندهكار گرفته شده در ههای پژوهش بروش

های در سایر حوزهكه  پژوهي هستندهای كلي آینده، تماماً همان روشریزی آموزشيبرنامه
های مرتبط مرور شده، از یک شيوه یا الگوی یک از پژوهشدر واقع در هيچ .رایجند علمي

چه آنریزی آموزشي استفاده نشده است.  پژوهي در حوزه مدیریت و برنامهاختصاصي برای آینده

برای آینده  ها اساساًمطرح نمود آن است كه این روش ،عنوان یک ایرادتوان به در اینجا مي
اند و نه برای حوزه مدیریت و  های نظامي، سياسي، اقتصادی و بازاریابي توسعه داده شده پژوهي

 ریزی آموزشي.برنامه

 های پژوهش در از پركاربردترین شيوه ترتيب، بهپردازی و دلفيهای تركيبي، سناریوروش

 روند. شمار مي به)اعم از مطالعات داخل و خارج از كشور( این حوزه 

مرور های شناسي در متن پژوهشها، از مرور بخش روشبر مقایسه عناوین روش همچنين عالوه

 :انداستنباط گردیده، نکات تحليلي زیر شده

با ، آینده پژوهيهای وشدر بکارگيری هریک از ر ریزی آموزشيحوزه برنامهگران پژوهش -1
االت متعددی در خصوص: ترتيب و توالي مراحل عملياتي، چگونگي تطبيق نتایج با اهداف و ؤس

پژوهش مرور شده از نوع  3عنوان مثال در مجموع اعتبارسنجي نتایج مواجهند. به

یک از پژوهشگران در مراحل اجرائي پژوهش همانند دیگری عمل نکرده سناریوپردازی، هيچ
مراحل آنها هائي را یافت كه توان پژوهشپژوهش از نوع دلفي، نمي 2یک از است و در هيچ

هر پژوهشگر، برای چينش عملياتي  ،های مرور شدهدر واقع در هر یک از پژوهشیکسان باشد. 
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تا به یک الگوی عملياتي  نمودهیا طراحي طرح پژوهش، بيشتر به توجيهاتي پراكنده استناد 

 خالء جدی در این زمينه است.راهنما كه این امر حاكي از یک 

و نظر عنوان صاحبریزی آموزشي، انتخاب اساتيد دانشگاهي، بهدر حوزه مدیریت و برنامه -2

 بسيار مرسوم است. خبره 

(، 2616و داگالس  2612عنوان مثال: ریک من )بههای این حوزه ترین پژوهشبرجسته -1

هائي از با شيوه نظران،صاحب نظراتجای صِرف اخذ و انعکاس توصيفي هستند كه به ي یآنها

 اند.توجه نمودههای ایشان در پاسخهای نهفته پيامبه  1نظریه داده مبناقبيل 

ها به لحاظ ترین پژوهشموفقسازی، اندازسازی و شبيه، چشمهای: سناریوپردازیدر شيوه -1

های خود تحقيق( شواهد نظری بيروني)خارج از یافته اند كه بهدفاع از اعتبار نتایج، مواردی بوده

تركيبي، دلفي و های: شيوهكه در در حالياند. استناد كردهو یا شواهد تجربي در دنيای واقعي، 

 (خارج از جامعه آماری پژوهش)خبرگاني مراجعه به خبرگان ، بيشتر از طریقسنجي نتایجاعتبار
 گردیده است.دنبال 

حدودی سناریو، متمركز نوع سناریوپردازی، كه پژوهش بر یک یا تعداد مدر مطالعاتي از  -2

ي كه در آنها تالش شده یهاتا پژوهشترند كاربردی و ترج، بسيار شفافشده است نتای
 سناریوهای مختلفي را بپرورانند.

ریزی آموزشي كمک به های حوزه مدیریت و برنامهپژوهيي بسياری از آیندهیهدف نها -0

 .(2611، 2)گونداباشد هایي توانمند ميهای آموزشي برای تربيت نسلنظامارتقاء 

اند به اجرا درآمدهیک چهارچوب نظری مشخص هائي كه مبتني بر پژوهيآندسته از آینده -7

 اند.بهره بودهز یک چهارچوب نظری، بيي كه ایرسند نسبت به آنهاتر به نظر ميبسيار باصالبت

صورت صورت منسجم بلکه بهنه به ،فوق های استنباطيبرداشتطور كه اشاره شد، همان

شناسائي و تبيين اند. ه مرتبط، شناسائي و تبيين گردیدهپراكنده و ضمني در مقاالت مرور شد
ثيرگذار احي الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر تأاین نکات از این منظر، حائز توجهند كه بر طر

 اختصاصي ها یک مدلیافته گيری از اینبا بهره پژوهش حاضر تالش گردیددر اند. بوده

ریزی پژوهان حوزه برنامهپس بتواند برای آیندهكه زینایگونهتدوین شود به پژوهيآینده
رائه شده ا 1شکل شماره صورت عملياتي مورد استفاده قرار گيرد. مدل حاصله در آموزشي به

ترین  گيری و تركيب پركاربرد بر بهره باني اكتشافي این الگوكه مشود . مالحظه مياست

 پژوهي این حوزه )با محوریت سناریوپردازی(استوار گردیده است. های آینده روش

                                                                 
1. Grounded theory 
2.Gonda  
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 هاادبيات موضوع بر اساس سرنخمراجعه بازگشتي و عميق شدن در  -2

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 ریزی آموزشیهای حوزه برنامهپژوهیبرای آینده پژوهش :  الگوی پیشنهادی2شكل 
 

 تشریح الگو

مطابق هر  ،2شوند. در مرحله وهش تعيين مياالت اصلي پژؤاهداف و س، 1در مرحله 

ساز است كه بسيار سرنوشت ،1پذیرد. در مرحله پژوهش علمي دیگر، مرور ادبيات انجام مي
چهارچوب نظری مناسبي از قبل وجود الزم است یک چهارچوب نظری برگزیده شود. اگر 

تواند به آن استناد نماید. در غير اینصورت، ایجاد یک چهارچوب داشته باشد پژوهشگر مي

های االت فرعي یا سنجهؤس ،1در مرحله ضروری است. توسط خود پژوهشگر، نظری قابل دفاع، 
ماری مناسب از یک جامعه آ ،2در مرحله تعيين شوند.  در قالب پرسشنامه پژوهش باید

پرسشنامه  ،0شوند. در مرحله نظران)با رعایت مالحظات آماری و موضوعي( انتخاب ميصاحب

های پاسخ ،7در مرحله شود. آوری مي، ارسال و جمعئي و پایائي()بعد از اطمينان از رواپژوهش

اهميت دارد چه در این مرحله، بسيار آن د.نشومورد تحليل آماری و كيفي واقع مي ،دریافتي
گونه هاست. اعتقاد بر این است كه در اینتالش برای كشف مفاهيم و پيام های مستتر در پاسخ

ي یها نهفته است كه اگر پژوهشگر بتواند آن را شناساتحقيقات كيفي، یک خِرَد جمعي در پاسخ

هائي له سرنخهای جمعي باید به منزاین پيام و تبيين نماید كار ارزشمندی را انجام داده است.

 پژوهش اصلي تعيين اهداف و سؤاالت -1

 انتخاب یا توسعه چهارچوب نظری -1،   مرور ادبيات -2

 

 ارسال و دریافت پرسشنامه ها -0 تعيين جامعه آماری،  -2   تنظيم سواالت فرعي،  -1

 های دریافتي به منظور كشف و تبيين مفاهيم مستترپاسختحليل محتوای  -7

 های كليدی(ها )به منزله سرنخدر پاسخ

 اعتبار سنجي زیر سناریوها   -16ها در قالب زیرسناریوها،  تنظيم یافته -3

 یکپارچه سازی زیر سناریوها در قالب سناریو یا سناریوهای نهائي -16

 اعتبار سنجي  و اصالح سناریوی نهائي -11

کنترل 

سناریو با 

اهداف، 

سواالت و 

چهارچوب 

 نظری
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چه آندیگر، همانند هرگونه پژوهش كيفي طبيعي است كه تر قلمداد شوند. برای مطالعات عميق

دانش، مهارت، تجربه و همچنين شود بستگي تام به مرحله استنتاج مي که در این

های حاصل از رنخ، الزم است براساس س2در مرحله های ذهني پژوهشگر دارد. فرضپيش

نظران كه در مرحله قبل حاصل گردید، یک مطالعه عميق در های صاحبپاسختحليل كيفي 
گيری تواند منجر به شکلادبيات موضوع انجام شود. فرض بر این است كه این مطالعه عميق مي

های حاصل از مطالعات عميق ، باید یافته3در مرحله  زیر سناریوهائي در ذهن پژوهشگر بشود.

 "رقيب"یا "مکمل"توانند ناریوهائي تنظيم شوند. این زیرسناریوها ميمرحله قبل در قالب زیرس
زیرسناریوهای حاصله باید مورد اعتبارسنجي و اصالح قرار گيرند.  ،16یکدیگر باشند. در مرحله 

 دفاع است:پذیر و قابلبه سه طریق امکان زیرسناریوهااعتبارسنجي و اصالح 

 آنهابرای  های نظریپشتوانهو یافتن  بررسي -الف

در جامعه یا حوزه مورد  های تجربي از طریق مرور روندهای جاریپشتوانهو یافتن بررسي  -ب
 مطالعه

مراجعه به خبرگان و استفتاء نظرات ایشان. خبرگان باید خارج از اعضای جامعه آماری بوده  -ج

 اشند.های علمي و اجرائي معتبری در حوزه موضوعي مربوطه بو به نوبه خود، شخصيت

سناریوی ه شکل یک یا چند با هم ادغام گردیده و ب اصالح شدههای ، زیر سناریو16در مرحله 

باید یک سازگاری بين  . اگر مراحل پژوهش به دقت طي شده باشد قاعدتاًآینداصلي در مي

 كه با هم قابل تجميع باشند.ایگونهزیرسناریوها وجود داشته باشد به
مورد اعتبارسنجي و اصالح احتمالي قرار گيرد.  ،باید سناریوی نهائي 11و باالخره در مرحله 

اعتبارسنجي سناریوی نهائي به همان سه طریق بيان شده برای زیرسناریوها قابل انجام است. 

 االت اصلي پژوهش نيز باشد. ؤكننده اهداف و سه اینکه سناریوی نهائي باید ارضابه اضاف

 

 مرحله دوم پژوهش
 الگویپژوهي با استفاده از تالش گردید با انجام یک آینده حاضر دوم پژوهشدر مرحله 

 آنکارگيری مند به بپيشنهادی، امکان ملموس شدن بيشتر آن برای پژوهشگراني كه عالقه

 1116ترین نيازهای سرمایه انساني كشور در افق منظور، كشف مهمباشند فراهم شود. بدینمي
عنوان حوزه نظام آموزش عالي برای تحقق بخشيدن به آن بهرویکردی ترین تغييرات و مهم

دالئل فراواني برای انتخاب این موضوع وجود داشته است كه  موضوعي پژوهش انتخاب گردید.

توان به توضيحات و توجيهات پژوهشگران علوم اجتماعي)از جمله: رباني، از جمله آنها مي

ابراهيم و ان عرصه آموزش عالي)از جمله:شاهي، نوهو پژوهشگر (1136فر و چيني،هاشميان
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همچنين رصد پژوهش های اخير در كشورهای همسایه )به  اشاره نمود. (1127مهرعليزاده، 

های دهد كه این موضوع جزو اولویت( در تركيه نشان مي1،2612عنوان مثال، كگير و زنگين

 ،در ادامه مقاله آمده است در واقعچه آنرود. پژوهشي كشورهای در حال توسعه به شمار مي

الزم به ذكر است از  پژوهي بوده است.برای انجام این آیندهپيشنهادی الگوی مراحل اجرای 
پيشنهادی بخش اول  الگویعنوان مثالي برای اجرای به جا كه بخش دوم مقاله حاضر صرفاًآن

شده است. این درحاليست كه مراحل  آوردهصورت خالصه شود تمامي مراحل آن بهذكر مي

از لذا . اندتر بودهآمده بسيار تفصيلي مقالهچه كه در های مربوطه نسبت به آنانجام شده و یافته
مراحل و  ،رود در مقاالت خودباشند انتظار ميمي الگومند به اجرای این وهشگراني كه عالقهژپ

 های مربوطه را به تفصيل بياورند. یافته

سرمایه مورد نياز های : ترسيم یک سناریوی محتمل در خصوص توانمندیپژوهشهدف 

 سال آینده. 26الي  16انساني كشور برای 

های های مورد نياز سرمایه انساني كشور در دههترین توانمندیاساسي -1: االت پژوهشؤس

 كدام است؟مين آنها أهای رویکردی آموزش عالي برای تترین ضرورتمهم -2آینده چيست؟ 
 ترین مرحله پژوهش، بعد از تعيينطبق مدل پيشنهادی، اساسي :اتخاذ چهارچوب نظری

جا كه در خصوص ریزی یک چهارچوب نظری است. از آناالت، انتخاب یا پایهؤاهداف و س

تعيين شده بود چهارچوب نظری مناسبي یافت نگردید  االتي كه برای بخش دوم پژوهش،ؤس

در این مقاله از ارائه كامل مطالعات مروری منجر توسعه آن در دستور كار پژوهش قرار گرفت. 
مورد از  0به ذكر چهارچوب نظری و  به توسعه چهارچوب نظری خودداری گردیده و صرفاً

گفتار و نوشتار با استناد به سنده مي شود: اند بمراجع معتبری كه مبنای توسعه آن قرار گرفته

(، 1121شرفي، ائد ، ترجمه سرشار و ق1306)كندی: از جمله، نظرانبرخي از مراجع و صاحب

سازمان ملل متحد )، (2662و 1337دراكر )، (1316 2گاندی) ،(1132، 1127،1131ایخامنه)
 (.2662پارلمان اروپا ) ( و2661و 1372یونسکو )، (2661

 ای تربيت و تجهيز بشوند كه: گونهبه های آینده یک ملت،اگر نسل چهارچوب:

 ي تشخيصي(،یدر هر زمان، درك صحيحي از موقعيت و شرایط داشته باشند )توانا بتوانند 

 را  بر مبنای درك صحيح خود از موقعيت و شرایط، بتوانند تصميم درست و راه درست

 اتخاذكنند )توانائي تصميمي(،

  ي تشخيصي(،یی برای پيمودن این راه را شناسائي كنند)توانارباشند الزامات ضروقادر 

                                                                 
1
 Zengin & Caki 

2  Mahatma Gandhi 
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 اند تأمين نمایند)توانائي نند الزاماتي را كه شناسائي كردهقدر ورزیده باشند كه بتواآن

 ميني(؛أت

 طلبي، خودباوری و اشتياق به پيشرفت، همراه با پشتکار و اميد در خواهي، عزتو اگر آرمان

 های فرهنگي(،هادینه شده باشد)محركآنها ن

 موفقيت و پيروزی آنها اميدوار بود.  توان تا حد نزدیک به تضمين، به بقا،مي

از  ، مستقيماًبه صورت پرسش باز االت اصليؤدر این پژوهش، س االت فرعی پژوهش:ؤس

 .نداشتاالت فرعي وجود ؤو لذا نيازی به طرح س طریق پرسشنامه مورد پيمایش قرار گرفتند

های های مدیریت در دانشگاهت علمي كليه گروهأ، اعضای هيدر این مرحله جامعه آماری:

عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب نفر، به 221شامل  ها، مجموعاًدولتي تهران و مراكز استان

علت انتخاب متخصصين مدیریت آن بود كه با گردیده و پرسشنامه برای ایشان ارسال گردید. 

پژوهي در كشور، در زمان پژوهش هنوز متخصصين توجه به جوان بودن نسبي آینده

 پژوهي به تعداد كافي در حد یک جامعه آماری وجود نداشته است.آینده

های مورد انتظار از كنندگان در مورد شایستگينظرات مشاركتنقطههای توصیفی: یافته

 فهرست گردیده است.  2در جدول شماره  1116سرمایه انساني در افق 

رفت شد انتظار ميگرا دنبال ميچه این پژوهش در چهارچوبي اثباتچنان: های تفسیرییافته

بندی و تفسير خام دریافت شده از جامعه آماری و فراواني آنها، مبنای اولویت هایپاسخ
پژوهش، در مرحله  طور كه گفته شد طبق الگویهمانهای هدف قرار گيرند. لکن شایستگي

ها به كشف پيام موظفگر پژوهش ها،، به جای مبنا قرار دادن فراوانيتوصيفيهای  تفسير یافته

ها آنچه بيش از فرواني خام پاسخ در این رویکرد، .استهای خام و روندهای مستتر در یافته

 "پاسخ دهندگانناخودآگاه جمعي "هاست كه های جمعي مستتر در پاسخیابد پياماهميت مي
به  ،"اللمهارت تجزیه و تحليل و استد" 2عنوان مثال گرچه در جدول شماره به شود.تلقي مي

ها، فراواني پاسخ مجموعِها برخودار است اما در ( در بين پاسخ7ي از بيشترین فراواني )یتنها

از ارند مجموعاً های فکری و انواع تفکر داللت دعناویني كه به انحاء مختلف به موضوع مهارت
های فکری است ضرورت توسعه توانمندی مسألهلذا در اینجا  .( برخوردارند12فراواني بيشتری)

 به همين ترتيب شود.تشخيص داده ميهای پراكنده، پيام مستتر در پاسخ ترینمهم عنوانكه به

ارتباطات و توانائي "و نيز  "مسألهحل  توانِ"توان، مي 2با تعميق در محتوای جدول 
 های مستتر بعدی تشخيص داد.ترین پيامعنوان مهمرا به "های گروهيهمکاری
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از دید  2122های مورد نیاز سرمایه انسانی کشور در افق : عناوین شایستگی1جدول 

 کنندگان مشارکت

 شایستگی
تكرار در 

 هاپاسخ
 شایستگی

تكرار در 

 هاپاسخ
 شایستگی

تكرار در 

 هاپاسخ
های تجزیه و مهارت

 تحليل و استدالل
7 

های مهارت

 ارتباطي
1 

های مهارت

 رهبری
1 

 7 های كارآفرینيمهارت
پذیری و تغيير

 پذیریانعطاف
 1 بينيواقع 1

 0 مسألهحل 

های مهارت

زندگي و 

 اجتماعي

 1 اعتقادات 1

 0 تفکر سيستمي

های مهارت

ای و رایانه

 افزارینرم

1 
حساسيت )دوری 

 تفاوتي(از بي
1 

 1 پذیریریسک 2 تفکر انتقادی 2 های پژوهشيمهارت

اخالق عمومي و  

 ایحرفه
2 

مهارت كاربرد 

 هاآموخته
2 

ارتباطات و 

های همکاری

 گروهي

1 

 1 تفکر منطقي 1 مسألهتشخيص 

ارتباطات و 

های همکاری

 الملليبين

1 

 1 تفکر خالق 1 های یادگيریمهارت
های برنامه مهارت

 ریزی
1 

 1 آزادگي 1 نگریآینده 1 نوآوری و خالقيت

 1 دامنه تحمل باال 1 پذیریجامعه 1 های فکریمهارت

  
های ضمني كشف شده در پيشنهادی این پژوهش، پيام الگوی بازگشت مجدد به ادبیات:

تر و و در عين حال، عميقها و یا پلي برای بازگشت مجدد های توصيفي را به منزله سرنخپاسخ

آوری شواهد بيشتر و عميق گر را به سمت جمعداند كه پژوهشبه ادبيات تحقيق ميهدفمندتر 
 های استنباطي، رهنمون مي شود. شدن در یافته

شایستگي كليدی مورد نياز  1كشف  به ادبيات موضوع منجر به  بازگشتدر این مرحله یعني 

، "بيني مسألهتوان "، "تفکر برتر"عبارتند از:  گردید كه 1116افق  برایسرمایه انساني كشور 
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زیرسناریو،  1در ادامه، در قالب ؛ كه "كارِگروهي در ابعاد فراسازمانيو  توان باال در ارتباطات"

 اند.گردیده تشریح

و به ادبيات موضوع  مراجعه بازگشتي تجویزی اول(: -تفكر برتر )زیر سناریوی تفسیری

منجر به  های ذهني و فکری دانشجویان،توسعه توانمندیبحث ضرورت شدن در عميق

گردید كه الزم است در دانشجویان  "تفکر غالب"اد تفکر به نام از ابع یي بُعد جدیدیشناسا

اعتماد به نفس در  "را با جایگاه "تفکر غالب در اندیشه"شاید بتوان جایگاه توسعه داده شود. 
ای است كه در طلبي، چند دههخصلت جاه دانست.متناظر  "رفتار در1طلبيجاه"و  "احساس

شدت به (2616 عنوان مثال: داگالس،های ایاالت متحده )بهپردازیادبيات دانشگاهي و نظریه

 شود. ترویج مي
، منجر برای توسعه تفکر غالب در دانشجویان در ادبيات موضوع به همين ترتيب، غور و تفحص

 :های زیر گردیدبه یافتن توصيه

o های مباحثه، حد اكثر استفاده بشود.در دروس نظری از شيوه 

o درك مطالب  كه برایایگونهو پيشبرد درس، ذهن دانشجو با چالش مواجه شود. به در ارائه
 درسي مجبور به غلبه بر چالش ذهني خود بشود،

o ئه و دفاع هائي قرار داد كه به اراهای یادگيری، مرتباً دانشجو را در موقعيتدر طراحي فرصت

 از ایده خود ترغيب بشود.

o جای شرایط صفر و یکي بهتر است دانشجو را در های یادگيری، بهدر طراحي فرصت

 های چند گانه قرار داد. موقعيت

o ها، به روش و به ميزان تالش دانشجو برای طرح و بر آموختهدهي، عالوهدر ارزیابي و نمره

 هایش نمره داده شود.دفاع از پاسخ

o برعکس باید كمک شود  ای ضعيف یا اشتباه، سرخورده شود،خاطر ابراز ایدهدانشجو نباید به

 تا ایده خود را اصالح و تقویت نماید.

باید به این سؤال پاسخ داد كه آیا  پژوهش، اكنون الگویطبق  :اعتبارسنجی زیرسناریو

های فوق وجود هو توصي بينيپيششواهدی نظری و یا روندی تجربي برای پشتيباني از تحليل، 

برای  ،ها كه در مدل پژوهش، پيشنهاد گردیدمطابق بند ب از مرحله اعتبار سنجي یافتهدارد؟ 
گيری نظام روندی تجربي از جهتسنجي این یافته به روندهای تجربي استناد گردید: تباراع

بل تبيين است كه سال اخير، قا 16ها و اساتيد داخل در طول آموزش عالي كشور، دانشگاه

                                                                 
1. Ambition 
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ارائه  2شماره  شکلنماید. روند یاد شده در مباحث نظری فوق را تکميل و پشتيباني مي

 گردیده است.

 
تا قبل از 

پيروزی 

 انقالب

پيروزی انقالب 

 اسالمي
 انقالب فرهنگي

دهه 

1106 

دهه 

1176 

دهه 

1126 

دهه 

1136 
 1116افق 

 عمدتاً

توسعه 

تفکر 

 رودنباله

تأكيد صریح 

 رهبر

انقالب)ره( بر 

ضرورت اصالح 

ها و دانشگاه

های ورویه

 آموزشي

توجه به 

ضرورت 

تحوالت فکری 

در دانشجویان 

در قالب 

رهنمودهای 

 كلي

ها و  ابعاد توجه خاص به توسعه شایستگي

خاصي از تفکر از قبيل:  تفکر سيستمي، تفکر 

انتقادی، تفکر ناب، تفکر خالق، تفکر 

 راهبردی.

این ابعاد، آن است كه  وجه مشترك تمامي

های منشاء معرفي آنها مطالعات و پژوهش

 اند.خارج از كشور بوده

ضرورت 

توسعه 

ابعادی از  

تفکر كه 

ماحصل 

تشخيص 

بومي و نياز 

بومي كشور 

 ما باشد.

 
 

های کشور در زمینه  توسعه  های آموزشی دانشگاه ثیرگذاری شیوهأبرداشتی از روند ت: 1شكل

 دانشجویانابعاد فكری 

 

پيام ضمني قابل استنتاج  دومين(:تجویزی دوم -سناریوی تفسیری)زیر بینیمسألهتوان 

-اما مرور بازگشتي و عميق .بوددر دانشجویان  مسألهتوانائي حل كيد بر ضرورت أ، ت1از  جدول 

 ي،یبه تنها حتي در باالترین سطح، مسألهتوانائي حل  دهد كهت موضوع نشان ميتر در ادبيا
های آتي مفيد نباشد بلکه مضر هم باشد. چراكه اگر آنها فقط یاد ممکن است نه تنها برای نسل

ي باشند یهامسألهمشغول حل  هند بود كه دائماًحل كنند با این خطر مواجه خوا مسألهبگيرند 

توان یکي از اند. اگر چنين استنباطي پذیرفته شود، ميكه دیگران برای آنها خلق كرده
  بيني در دانشجویان برشمرد.مسألههای آتي را پرورش قوه ها برای دهه های دانشگاهریتمومأ

های زیر را برای توان توصيهمي( 1136پور، )از جمله: عطائي و پنجه موضوع ادبيات با استناد به

 بيني در دانشجویان ارائه داد:مسألهي توسعه توانای

o  های سقراطي، حداكثر بهره محوری، از شيوهمسألهدر ارائه دروس نظری، ضمن اتخاذ رویکرد
 برده شود.
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o ،انتظارات خود از دانشجو و نحوه ارزیابي و   استاد در ابتدای نيمسال تحصيلي، منابع درسي

آميز قرار ي ابهامینماید. به عبارت دیگر دانشجو را در فضاصورت شفاف بيان نَدهي را بهنمره

االت پایان ترم چگونه است؟ نسبت نمره پایان ؤكه دانشجو از ابتدا نداند: نحوه سطوریهدهد ب

ي یها چگونه است؟ و مواردی از این دست. در چنين فضاهای طول ترم و پروژهترم به فعاليت
ه چه شرایط ب آموزد كه در تشخيصِدانشجو مجبور به توسعه قوه تشخيص خود خواهد بود. مي

 هایهائي بيشتر توجه كند؟ به مرور با پيشرفت و اتمام ترم، تشخيصها، عالئم و مشخصهپيام

برد. این به نقاط قوت و ضعف تشخيصي خود پي مي ند و  احتماالًكخود را با نتایج، مقایسه مي
ه دهي، شيونمرهنحوه ها،  كند سرفصلرهيافت، مغایر با این نگاه سنتي است كه توصيه مي

 صورت شفاف برای دانشجویان بيان شود.تدریس و حتي حضور و غياب از ابتدای ترم به

o بيشتر به سمت مسائل واقعي سوق داده شوند. مسائلي   های دانشجوئي، رساله و ها مهناپایان

  دانشجو باشند.خود رود ماحصل درك كه انتظار مي

تجویزی  -زیر سناریوی تفسیری)مهارت ارتباطات و کار گروهی در ابعاد فراسازمانی

عبارت بود از ضرورت مجهز شدن  1سومين پيام ضمني مهم برداشت شده از جدول  سوم(:

گيری از این سرنخ و عميق شدن در ادبيات موضوع با بهره .گروهيكارِ هایدانشجویان به مهارت

خوردار است چه كه برای دهه های آینده ما از اهميت بسيار حياتي برمحرز گردید كه آن
های بين سازماني است. اهميت ارتباطات و كارگروهي بين افراد نيست بلکه ارتباطات و همکاری

، تسليمي، 1136ي در كشور ما باالست )مداحي یگرابه لحاظ فرهنگي، نسبت فردگرائي به جمع

در های فراسازماني كه كمبود همکاری . به نظر مي رسد(1123عابدی و رازنهان   فرهنگي،
انگيزه  هائي است تا كمبودبرای چنين همکاری مدیرانبيشتر ماحصل كمبود مهارتي  كشور ما

-ي تربيت نميهایآن است كه مدیران ما اصوالً برای چنين همکاری ،ایشان و علت این كمبود

 شوند.

 های فراسازماني در مدیران آیندهمهارت ارتباطات و همکاریدر راستای توسعه  
 معماریان،)عنوان مثال: به، با استناد به مرور بازگشتي ادبيات پژوهش ،)دانشجویان امروز(

و )تسليمي، فرهنگي،  (1122، )كيا، (1132اسالميان، سعيدی رضواني و فاتحي، ) ،(1136

 اند:محورهای زیر، قابل توصيه(، 1123عابدی جعفری و رازنهان، 
o های ارتباطي و ازمان، فصلي با عنوان مهارتدر سرفصل دروس مرتبط با مدیریت و س

 های فراسازماني اضافه شود.همکاری

o صورت گروهي، تعریف، محول و ارزیابي شوند. ی دانشجوئي بههامهناها و پایان تکاليف، پروژه

موضوع و  توان برحسبهای مقاطع تحصيالت تکميلي حتي ميرساله و هامهنادر مورد پایان
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صورت مشترك برای دو یا چند دانشجو از دو به موضوع پژوهش ها، و دانشکده هاصالحدید گروه

ها و هماهنگي  شود تعامالت،مي بينيیا چند دانشکده یا دانشگاه مختلف تعریف شود. پيش

دهند در های مشتركي انجام مي هائي كه خود دانشجویان در چنين فعاليتتوزیع مسئوليت

 ثر باشد.ؤگروهي بسيار مان در ارتباطات و كارِبازترشدن دید و ورزیدگي ایش

o صورت های آموزشي(، اجازه داده شود كه دانشجویان بهدر برخي از دروس)به تشخيص گروه

یک برگه امتحاني مشترك داشته باشند كه مبنای  ،گروهي امتحان بدهند. اعضای هر گروه

تعامل دانشجویان با هم در جلسه  رسددهي مشترك ایشان قرار گيرد. به نظر ميارزیابي و نمره
بسيار مفيد باشد. مشروط  ،در برخي از دروستواند ميشود  امتحان كه امروز تخلف محسوب مي

های ایشان در بندی و مطلع شده باشند. چراكه هماهنگيگروه ،بر آنکه دانشجویان از قبل

 دهد.ایشان را ارتقا مي ذیری و مدیریتپوليتؤمس ها؛ توان كارگروهي، وليتؤخصوص توزیع مس

 

 سناریوی نهائی

قابل مالحظه  ارائه گردیده است. 1شماره  جدولي ما حصل این پژوهش در سناریوی نهای 

مباني و "وهش حاصل گردیده و از چهار جزء: ژاست كه این سناریو از تركيب زیر سناریوهای پ

 "بخش تجویزی سناریو"و  "بيني سناریوپيش"، "های سناریوفرضپيش"، "رچوب نظریاچه
ي ضروری است آن است كه سناریوی نهایتشکيل شده است. نکته مهمي كه ذكر آن در اینجا 

عبارت دیگر سناریوی نهائي در كليت خود معادل با جمع جبری زیرسناریوها نيست. به الزاماً

ن اجزای آن حاصل نشود. از كنار هم گذاشت ممکن است از خصوصيتي برخوردار باشد كه صرفاً
سنجي منظور اعتباربر اقداماتي كه بهطبق الگوی پيشنهادی این پژوهش، عالوهبه همين علت 

الزم بوده كه سناریوی  هر یک از زیرسناریوها به عمل آمد و در متن مقاله به آنها اشاره گردیده،

رای اعتبارسنجي و آمده ببه عمل اقدامات  سنجي و اصالح قرار گيرد.مورد اعتبار نهائي نيز

 :وهش به قرار زیر بوده استژاین پاصالح سناریوی نهائي 
بين زیرسناریوها وجود  اعتبارسنجی داخلی، به معنای بررسی اینکه تضادی منطقی یا تجربی -1

 نداشته باشد.

های تجویزی ي با یافتها كه بين بخش تجویزی سناریوی نهایمعنسنجي تجویزی، بدیناعتبار -2
 ماحصل هر یک از زیرسناریوها همخواني وجود داشته باشد. 

ي، نهای اعتبارسنجي نظری، بدین معنا كه بين چهارچوب نظری، اهداف پژوهش و سناریوی -1

 همخواني وجود داشته باشد.
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های ي قاعدتاً نباید با نتایج سایر پژوهشیسنجي خارجي، بدین معنا كه سناریوی نهاو اعتبار -1

اع از آن ارائه شود. نتایج كه دليلي قانع كننده برای دفمشابه، تضادی داشته باشد مگر آن

مشابه به مطرح های  ي با پژوهشیهای این مرحله از طریق مقایسه دو بدوی سناریوی نها بررسي

 گيری مقاله ارائه گردیده است.انجام رسيد كه نتایج آن در بخش نتيجه

 

 پژوهش: سناریوی نهائی 9جدول 
 چهارچوب نظری سناریو

بتوانند در هر زمان، درك صحيحي از  -1ای تربيت و تجهيز بشوند كه: گونههای آینده یک ملت، بهاگر نسل

بر مبنای درك صحيح خود از موقعيت و شرایط، بتوانند  -2ي تشخيصي(، یموقعيت و شرایط داشته باشند )توانا

قادر باشند الزامات ضروی برای پيمودن این راه را  -1ي تصميمي(،ی)تواناتصميم درست و راه درست را اتخاذكنند 

مين أاند تقدر ورزیده باشند كه بتوانند الزاماتي را كه شناسائي كردهآن -1ي تشخيصي(،یشناسائي كنند)توانا

با پشتکار و اميد در طلبي، خودباوری و اشتياق به پيشرفت، همراه خواهي، عزتو اگر آرمان ميني(؛أي تینمایند)توانا

موفقيت و پيروزی آنها   توان تا حد نزدیک به تضمين، به بقا،مي های فرهنگي(،آنها نهادینه شده باشد)خصلت

 اميدوار بود.

 های سناریوفرضبرخي از پيش

روزرساني به  -2 تحول اساسي نخواهند داشت. 1116تا افق   ساختار نظام آموزش عالي و دانشگاه های كشور، -1

های  ها مطابق یا مشابه رویهدانشگاه ها وهای تخصصي، دانشکدههای درسي، توسط گروه محتوای تخصصي برنامه

های مختلف آن: اداره، نهاد، در آینده، همانند حال، موجودیتي به نام سازمان)در شکل -1 فعلي دنبال خواهد شد.

نقش آفریني و عملکرد   ....( همچنان بستر اصلي برای حضور،توليدی،  خدماتي،   شركت، واحد، دولتي، خصوصي، 

 دهد. سرمایه انساني كشور را تشکيل مي

 بيني سناریوپيش

بيني؛ توان باال در ارتباطات و كارگروهي در ابعاد فراسازماني؛ برخي از مسألهتفکر غالب؛ مهارت در  -1

ها، ایجاد مين این شایستگيأباشند. برای تهای آتي ميهای انساني نسلهای كليدی مورد نياز سرمایهشایستگي

 ها ضروری است.های آموزشي دانشگاهیک سری تحوالت در رویکردها و شيوه

 بخش تجویزی سناریو

های سقراطي و مباحثه در ارائه دروس نظری؛ گيری بيشتر از شيوهمحوری در طرح درس؛ بهرهمسألهاتخاذ رویکرد 

محول كردن و ارزیابي برخي از تکاليف و   های یادگيری؛ تعریف،آميز در طراحي فرصتابهامهای خلق موقعيت

صورت گروهي در برخي از دروس؛ اضافه كردن مبحثي با عنوان صورت گروهي؛ برگزاری امتحانات بهپروژه ها به

 صيلي مشترك بين دانشگاهيهای تحهای فراسازماني در دروس مرتبط با سازمان؛ توسعه دورهارتباطات و همکاری
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 گیری نتیجه

طور خاص، الزم است كه های كيفي بهپژوهيطوركلي و در آیندههای كيفي بهدر پژوهش
پژوهي در پژوهش بر مبنای یک الگوی معتبر به انجام برسد. این درحاليست كه برای آینده

ي یالگونه در خارج كشور و نه در داخل، ریزی آموزشي تا پيش از این، حوزه مدیریت و برنامه

ارائه نشده است. در پژوهش حاضر تالش گردید با استناد به توجيهاتي علمي و ميداني، الگوئي 

تشریح نظری الگو،  برعالوهگردد. همچنين تالش گردید ود ارائه ببرای پوشش دادن به این كم
 سنجي عملياتي آن فراهم شود.ه اعتبارساني، زمينكارگيری آن در حوزه تربيت سرمایه انبا به

صورت اكتشافي به برخي از گيری از آن بهتوان با بهرهكارگيری مدل نشان داد كه ميبه

پژوهی باید ، یک سناریوی حاصل از آیندهی پیشنهادی این مقالهالگوبرد. طبق شرایط آینده پي

 بخش"و  "بینیپیش بخش"، "های اصلیفرضپیش"، "چهارچوب نظری": جزء 4 از مشخصاً

آموختگان دانشکارگیری مدل در بخش دوم پژوهش نشان داد که برخوردار باشد. به "تجویزی
های مختلف علم و بر دانش و توان تخصصی در حوزهعالوهالزم است های آینده، های ما در دههدانشگاه

نيز مجهز باشند. لذا های كليدی مشترك ها و مهارتاز توانمندی فناوری، به یک سری
باید   نظر از ضرورت اصالحات ساختاری، و الزامات فرهنگي و مدیریتي،های كشور، صرفدانشگاه

 از هم اكنون به تحوالتي در رویکردهای آموزشي خود دست بزنند. 

بر  شناسي كاربردی و تمركز بخش دومتمركز بخش اول پژوهش حاضر بر ارائه یک روش
توان نوآوری را مي : سرمایه انساني، آموزش عالي و مطالعات آیندهفصل مشترك سه حوزه

های پيشين قابل طور مجزا با برخي از پژوهشهای حاصل، بهیافتهحاضر قلمداد نمود.  پژوهش

های سال، برای این مطالعه با افق 26تا  16اند. افق زماني در نظر گرفته شده بين مقایسه

و  پژوهي در حوزه آموزش عالي از جمله: بالسالعات آیندهانتخاب شده در بسياری از مط
اند، پژوهي پرداخته( كه در حوزه آموزش عالي و سرمایه انساني به آینده2616همکاران)

وهي وضعيت كلي پژه توسط سسا و ریکي كه به آیندههمخواني دارد. لکن با افق انتخاب شد

كه در این پژوهش  مسألهكيدبر توان حل أرد. تاند تفاوت داسال آینده پرداخته 16جهان برای 
های بسياری از مطالعات يد قرار  گرفت با یافتهكأاشاره و تمورد  ،های توصيفيدر بخش یافته

( در كره 2611، یوسف و سما)مطالعه فانگ  مشابه در دیگر كشورهای در حال توسعه، از جمله:

 همخواني دارد. جنوبي 

جهان آینده در این پژوهش با پژوهش های مطرحي از جمله  توجه دادن به فضای رقابتي
 ( در داخل كشور همراستاست.1123محمدی)
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های آتي با بسياری از پژوهش به ضرورت توسعه ابعاد تفکر نسل بخش دوم توجه خاص

( و 2611)2و گری مينک 1مولدرز  ،1، سولمانز2، موال1المبرشتز  مطالعات خارج از كشور از جمله:

(كه به نحو تعجب برانگيزی، توسعه ابعاد فکری را 2612های مطالعه ریک من)خصوص یافتههب

و نيز مطالعه تایواری و دهد كيد قرار ميأهای آتي اروپا و آمریکای التين مورد تبرای نسل
جهت رسد. لکن مطالعه اخير از ایننظر ميمرز به( در هندوستان همخوان و هم2611یراودكار )

را در اولویت قرار داده است،  0پرورش شخصيت جهاني و شایستگي جهاني اندیشيدنكه 

گرائي را بر ، محلي2626معروف سسا و ریکي كه برای سال  بينيپيشمتفاوت است. نتایج 
 تر است.دهند به نتایج پژوهش حاضر نزدیکگرائي اولویت ميجهاني

را مورد شناسائي و  مسألهبيني و حل مسألههای مشابهي كه پروش توان عالوه پژوهشبه

های پژوهش حاضر در این زمينه قابل ذكرند كه از عنوان پشتيبان یافتهاند به كيد قرار دادهأت

كه در سال  2626برای افق  7بيني آكادمي ملي مهندسي آمریکاپيش توان به:جمله آنها مي
كه در  21در انگلستان برای قرن  2بيني آكادمي سلطنتي مهندسيانجام گرفته، پيش 2662

 اشاره نمود.  (،2612)3انجام گرفته و بيانيه نظام مهندسي كشور مالزی 2667سال 

های آموزشي تا حد های توصيه ای مرحله دوم این پژوهش در زمينه تحول در شيوهیافته
چه ( در داخل كشور قابل مقایسه است، گر1136قابل توجهي با نتایج پژوهش معماریان)

 های مهندسي تمركز داشته است.پژوهش اشاره شده، بر رشته

و باالخره اینکه با استناد به پژوهش فاتح راد، جليلوند، موالئي، سميعي و 
توان مدل حاصل از این پژوهش ( در باب ابعاد روش شناختي آینده پژوهي مي1132نصراللهي)

 آموزشي قلمداد نمود. های مدیریترا یک نوآروی روش شناسانه در حوزه پژوهش

اجرائي این پژوهش، توسط اندیشمنداني كه مباني نظری و  هایبسط و تکميل یافته

های انجام پژوهش باشد.پذیرند، اولين توصيه مقاله حاضر ميهای این پژوهش را ميبينيپيش
های طرحهای علّي از طریق مشابه از طریق تعریف و ارزیابي سناریوهای رقيب، انجام پژوهش

های آموزشي را در  خصوص شيوههای این پژوهش درتجربي كه بتواند توصيهتجربي و نيمه

                                                                 
1. Wim Lambrechts 
2. Ingrid Mulà 
3. Kim Ceulemans 
4. Ingrid Molderez 
5. Veerle Gaeremynck 
6. International thinking 
7. National Academy of Engineering 
8. The Royal Academy of Engineering 
9. Board of Engineers Malaysia 
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های مشابه در قلمرو نظام آموزش و پرورش، مدت ارزیابي نماید، و اجرای پژوهشهای كوتاهافق

بپذیریم چه عالوه چنانبه باشد.مند ميهای بعدی مقاله حاضر به سایر پژوهشگران عالقه توصيه

های این حوزه، غافل نخواهند ماند، بسيار ضروری كه سایر كشورها و پژوهشگران نيز از نگراني

تر های تطبيقي، به غنيصوص به شيوهخهرصد كردن مطالعات سایر كشورها ب نماید كه بامي
 ها در این حوزه پژوهشي پرداخته شود.يبينها و پيششدن شناخت
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 نابعم
 هایروش اثربخشي مقایسه(. 1132. )ونسو فاتحي، ی حمودم رضواني،سعيدی  ؛سناسالميان، ح

 دین درس در از تدریس آموزاندانش رضایت و یادگيری ميزان بر و سخنراني گروهي بحث تدریس

 .11 -21 ،(11)16،ریزی درسيپژوهش در برنامه ،وزندگي

مدل (. 1123.)يروزف ،رازنهان و سنح ،عابدی جعفری ؛اكبرعلي ،فرهنگي ؛عيدسحمدم، تسليمي

 .127 -111 (،16)11،فصلنامه راهبرد فرهنگ. اثرگذاری فرهنگ ملي بر كار تيمي در ایران
پژوهي آموزش، رهيافتي نوین در ارتقاء (. آینده1132.)رشتهو رضاپور درویش، ف سنپور كران، حتقي

 تهران. ،پژوهيهمایش ملي آیندهدومين ، های نظام آموزشي، با تأكيد بر روندهای جهانيشاخص

ای علوم  های ميان رشته ي تلفيقي در پژوهششناس(. درآمدی بر روش1123. )حسينمدمححسني، 

 .117 -121 (،1)2،انساني درعلوم ای رشته ميان مطالعات فصلنامه ،اجتماعي
صلنامه علمي . فپژوهيهای سنتي و آینده (. روش تحقيق در پژوهش1131. )مير هوشنگحيدری، ا

 .02 -22 ،(2)1 ،پژوهيتخصصي مطالعات آینده
دفتر مقام معظم  ،(. متن سخنراني ارائه شده در دیدار با معلمان استان فارس1127ای، سيدعلي. ) خامنه

 .هارهبری، آرشيو جامع سخنراني

بنيانگذار جمهوری (. متن سخنراني ارائه شده در مراسم بزرگداشت رحلت 1131ای، سيدعلي. )خامنه
 ها.دفتر مقام معظم رهبری، آرشيو جامع سخنراني ،اسالمي ایران

دفتر مقام معظم  ،دیدار با اعضای هيأت دولتمتن سخنراني ارائه شده در (. 1132). يدعليای، س خامنه
 ها. رهبری،  آرشيو جامع سخنراني

دفتر  ،ها با اعضای هيأت علمي دانشگاهیدار (. متن سخنراني ارائه شدهدر د1132ای، سيدعلي. ) خامنه
 ها. آرشيو جامع سخنرانيمقام معظم رهبری، 

مسئوالن نظام و ميهمانان كنفرانس (. متن سخنراني ارائه شده در دیدار با 1132ای، سيدعلي. ) خامنه

 دفتر مقام معظم رهبری،  آرشيو جامع سخنراني ها. ،وحدت اسالمي

  شناسي پژوهش كيفي در مدیریت: روش(. 1131. )ادلو آذر، ع يدمهدیس  الواني، ؛سنفرد، ح دانائي
 .اشراقي -صفارانتشارات  تهران: ،رویکردی جامع

های فراروی سيستم آموزش عالي  چالش(. 1136. )فيسهچيني، ن يدعلي وس فر، ؛ هاشميانسولرباني، ر

 .1 -12 ،(0)1 ،ریزی رفاه و توسعه اجتماعي صلنامه برنامهف ،كشور در روند توسعه اجتماعي
مجله ، پژوهي(. رهيافتي در باب چگونگي و ماهيت آینده1136. )ریمو ستارزاده، م زارعيان، آرمين

 .1 -0 (،1)11 ،ایران جمهوری اسالميدانشکده پرستاری ارتش 
 نشر تهران: ،های تحقيق در علوم رفتاری روش(. 1132. )ههو حجازی، ال باسبازرگان، ع ؛هرهز سرمد،

 آگه.

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5987&Number=6&Appendix=0&lanf=Fa
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ده آموزش عالي، (. ارتباطات گشو1127داهلل.)عليزاده، یو مهر لرحيماعبدنوه ابراهيم،  ؛کينهشاهي، س

فصلنامه  ،های دولتي خوزستانشوندگي، مطالعه موردی: دانشگاههای جهاني ضرورت رویاروئي با چالش
 .26-12 ،(1)11 ،ریزی در آموزش عالي پژوهش و برنامه

 محور استاد روش با حورم مسأله آموزشي روش مقایسه(. 1136. )جتبيپور، مو پنجه گارعطائي، ن

 .1112 -1122 ،(3)11 شکي،ژمجله ایراني آموزش در علوم پ. متابوليسم بيوشيمي درتدریس

فصلنامه  پژوهي اسالمي،هائي درخصوص آینده (. گزاره1131. )بدالرحيمو پدرام، ع حمدرحيمعيوضي، م
 .11-17 ،(1)1 ،مطالعات آینده پژوهي

و نصرالهي وسطي،  عيدسميعي، س ؛محمدمهدیموالئي،  ؛حمدرضاجليلوند، م ؛هدیراد، م فاتح

 فصلنامه .یکپارچه فراپاردایم یک مثابه به پژوهي آینده  فرارشته شناختيروش مختصات .(1132.)يالل
 .112 -101(،1)0، انساني درعلوم ای رشته ميان مطالعات
 ،)ترجمه حسين سرشار و محمد قائد شرفي( های بزرگظهور و سقوط قدرت .(1121. )اولكندی، پ

 .علمي و فرهنگيانتشارات تهران: 

مركز تحقيقات استراتژیک مجمع  ،های آن پژوهي و روشآینده(. معرفي 1122. )هزادمحمودی، ب
 .1ـ 2 ـ 22 ـ 26گزارش شماره  ،تشخيص مصلحت نظام

فصلنامه مطالعات آینده های سناریونویسي. (. درآمدی بر رویکردها و تکنيک1131. )حركوثری، س
 .71-30 ،(10)1 ،پژوهي

 كتابنامه علوم اجتماعي،كيد بر آموزش مجازی. أت پژوهي در ارتباطات با(. آینده1122. )صغراليكيا، ع
1(22)، 23- 22. 

 .113-112 (،0)1 ،دوفصلنامه پژوهش ،های گروهيشناسي پژوهش(. آسيب1136. )رتضيمداحي، م

پژوهي در به آینده المللي با نگاهيپيوند آمریکا، ناتو و سایر ساختارهای بين(.1123. )حمدمحمودی، م

 .21 -11 ،(10)11ای،فصلنامه مطالعات منطقه ،المللروابط بين
فصلنامه آموزش  ،های نوین دانشجو محور در آموزش مهندسي (. روش1136) .سينمعماریان، ح

 .1 -21 ،(22)11 مهندسي در ایران.

(. الگوی تفکر و نگاه 1132. )ادقو یوسفي، ص حمدمقروني، م مهرداد؛زاهد، مؤمني ؛مقيسه، رضا

 تهران. ،دومين همایش ملي آینده پژوهيای.  سازی در اندیشه امام خامنهآیندهراهبردی برای 
پژوهي آموزش عالي گزارش هفتمين پنل آینده(.1131ریزی آموزش عالي) سسه پژوهش و برنامهؤم

 ایران. 

(. مدلسازی، روشي مفيد برای 1123. )لمانكار، سو نقره رهنگمظفر، ف ؛لحميدابدنقره كار، ع
 ،(2)1، ایران شهرسازی معماری و علمي انجمن پژوهشيـ  علمي نشریه. ای رشتههای ميان پژوهش

113- 122. 
Blass, E., Jasman, A. & Shelley, S. (2010).  Visioning 2035: The future of the higher 

education sector in the UK. Futures, 42(5), 445–453. 
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