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چكیده
هدف اصلي مقاله حاضر ،ارائه یک الگوی عملياتي است كه بتواند در آیندهپژوهيهای ميانمدت حوزه
مدیریت و برنامهریزی آموزشي ،راهنمای پژوهشگران قرار گيرد .مقاله حاضر ،ماحصل پژوهشي از نوع
مدل سازی كيفي در حوزه آیندهپژوهي است كه در آن با تلفيقي از فنون سناریوپردازی ،تحليل محتوا و
تحليل روند ،به توسعه الگو پرداخته شده است .توسعة چهارچوب نظریِ الگو بر مبنای تلفيق هدفمند
فنون مطرح آیندهپژوهي و آزمون آن بهصورت پيمایشي در زمينه موضوعيِ تربيت سرمایههای انساني،
انجام یافته است .بهعنوان یافتة قابل توصيه ،ع ميق شدن در یک سناریو نسبت به پرداختن به
سناریوهای مختلف ،ارجحيت دارد .همچنين سناریو باید مبتني بر یک چهارچوب نظری بوده و دارای
بخشهای پيشبيني و تجویزی باشد.
واژه های کلیدی :آیندهپژوهي؛ برنامهریزی آموزشي؛ سرمایه انساني.
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مقدمه
پژوهش به خودی خود ،یکي از اصليترین راهبردها برای توسعه علم در حوزههای مختلف
شناخته ميشود .با این وجود ،روش های پژوهشي نيز به نوبه خود در طول زمان دستخوش
تغيير ،توسعه و تکامل بودهاند .این رشد و توسعه روشهای پژوهشي در طول یک قرن اخير،
بيش از هر عامل دیگری متاثر از مکاتب مختلف علمشناسي بودهاند .در بين مکاتب یا دورههای
علمشناسي ،مکاتب حاكم بر دورههای :اول (پارادایم ارسطوئي) ،دوم (پارادایم اثباتگرائي  )1و
سوم(پارادایم ابطالگرائي ) ،هر كدام بهدنبال توسعه روشهای پژوهشي واحد  2برای توسعه علم
در تمامي حوزهها بودهاند .درحاليكه در پارادایم حاكم بر دوره چهارم علمشناسي ،برای هر
حوزه علمي ،توسعه و بهرهگيری از شيوهها و فنون اختصاصي پژوهشي ،ضروری است .طبق
مکتب(پارادایم) دوره چهارم علمشناسی در وادی پژوهش ،روش و الگوئي كه در یک شاخه علمي،
معتبر و كارآمد است ممکن است در حوزههای دیگر ،غيرمعتبر یا غيركارآمد باشد .به همين
سبب ،جامعه علمي ،در دهههای اخير شاهد توسعه روشها و الگوهای متعدد و اختصاصي در
حوزههای مختلف علمي بوده است (حسني ،1123 ،زارعيان و ستارزاده.) 1136 ،
اللي  ) 2612 (1ازجمله پژوهشگراني است كه ضرورت تغيير پارادایمهای آموزشي و
پژوهشي را در جهان سوم (مطالعه موردی :نيجریه) مورد تأكيد قرار داده است.
در این راستا آیندهپژوهي  1به عنوان یک حوزه ميانرشتهای نسبتاً جدید (حيدری) 1131 ،
بهطور چشمگيری شاهد طرح و بسط مباحث روش شناختي بوده است .به عنوان مثال ،راميرِز،
ماكرجي ،وزولي و كرامر  ) 2612 (2از جمله پژوهشگراني هستند كه مشخصاً بر روش سناریو -
پردازی متمركز شده و توصيههای روش شناسانهای را برای هرچه معتبر شدن این نوع مطالعات
ارائه دادهاند .سناریوپردازی  ،0تحليل روندهای كمّي  ،7تحليل روندهای كيفي  ،2روش دلفي  3و
شبيهسازی  16را ميتوان از جمله مطرحترین فنون آینده پژوهي دانست كه بيشترین توجه
پژوهشگران را در دهههای اخير به خود جلب نمودهاند.
1

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

دوفصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی  /دوره چهارم /شماره  / 8پاییز و زمستان 2931
29

اما عالوه بر پژوهشهایيكه بر یک فن خاص آینده پژوهي متمركز شدهاند ،این حوزة
ميانرشتهای در ساليان اخير ( به تبعيت از پارادایم چهارم علمشناسي ) ،شاهد توسعة الگوها و
روشهای اختصاصي در حوزههای مختلف علمي بوده است .به عنوان مثال ،شوارتز  ) 2662 (1به
2
ارزیابي روشها و الگوهای آینده پژوهي در حوزه مدیریت مي پردازد .بایمنووا ،بکووا و سائول
(  ) 2612به توصيههائي درباره آیندهپژوهيهای حوزة روانشناسي پرداختهاند .دوالن ) 2612 (1
به طور اختصاصي به بحثي تحت عنوان "رضایت آگاهانه"  1در آیندهپژوهيهای حوزه پزشکي
ميپردازد .ذاكری ،شریعت پناهي ،ذوالفقارزاده و پور عزت(  ) 2612به تحليل و ارائه پيشنهاداتي
برای مطالعات آینده پژوهي در حوزه شبيهسازی و عيوضي و پدرام(  ) 1131به روش شناختيای
برای آینده پژوهي اسالمي مبادرت ورزیدهاند .همچنين از نگاه فرارشتهای ،سان  ) 2612 (2ضمن
ارائه یک تقسيم بندی تاریخي برای مطالعات آینده ،خاطر نشان ميسازد كه آینده پژوهيهای
آتي ،آنهائي خواهند بود كه عمدتاً به مطالعات اختصاصي برای حوزه علمي خاص یا جامعه یا
سازمان خاص بپردازند و تعميم پذیری در آنها بسيار كمرنگ است .در این جهتگيری ،برخي از
پژوهشگران به شکلي افراطي به تخصصگرائي در روش پژوهش پرداختهاند .به عنوان مثال
دوانگ ماني  ،0چادووانگ و چووی سوان به نيازسنجي پژوهشي پرسنل پزشکي یک بيمارستان
خاص به نام ناوال  7پرداختهاند.
در این بين ،آینده پژوهي آموزشي  2به عنوان یک زمينه ميانرشتهای نسبتاً جدید بين دو
قلمرو" :مدیریت و برنامهریزی آموزشي" و "آیندهپژوهي" ،از حوزههائي است كه با وجود كثرت
پژوهشهائي كه در آن انجام ميشود (تقي پوركران و رضاپوردرویش ،) 1132 ،فاقد یک
روششناسي اختصاصي مي باشد .چنين فرض ميشود كه نبود یک روششناسي شفاف،
پژوهشگران این حوزه را با چالش هائي از قبيل :ابهام در روش پژوهش ،پائين بودن اعتبار و
مشکل بودن دفاع از نتایج ،مواجه ساخته است .این ابهام تا جائيست كه پژوهشگری همچون
استوكالينا(  ،) 2611آینده پژوهي آموزشي را با برنامهریزی راهبردی آموزشي ،همسان ميداند.
با این مقدمه ،فقدان یک الگوی روش شناسانه منسجم برای انجام مطالعات آیندهپژوهي
به عنوان یک خالء پژوهشي جدی در حوزه برنامهریزی آموزشي ،غيرقابل انکار است (موسسه
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پژوهش و برنامهریزی آموزش عالي كشور .) 1131 ،بر همين اساس ،تالش برای پوشش دادن به
این خالء را ميتوان مهمترین ضرورت پژوهش حاضر قلمداد نمود .طبيعتاً ارائه الگوئي كاربردی
در این زمينه ابتدا به ساكن ميسر نبوده و استناد كردن به پژوهشگراني كه گامهائي ابتدائي (هر
چند غيرمنسجم) در این مسير را برداشتهاند اجتناب ناپذیر است.
1
تا آنجایيكه بررسيهای مروری پژوهش حاضر نشان ميدهد بریج ( ،) 2616
بالس(  ،) 2616ریک من(  ) 2616و ریک من(  ) 2612تنها پژوهشگران این حوزهاند كه در
مقاالت خود در این زمينه به ارائه رهنمودهائي عملياتي پرداختهاند و آن هم بهصورت ضمني و
غيرشفاف .اهم موارد قابل برداشت از رویکرد ایشان را ميتوان به قرار زیر دانست:
 ارجحيت روشهای سناریوپردازی و دلفي بر سایر روشهای آیندهپژوهي،
 ارجحيت پرداختن به سناریوهای محدود به جای پرداختن به سناریوهای متعدد در یک
پژوهش واحد،
 قابليت اتکا و اعتبار نظر صاحب نظران دانشگاهي برای نظرسنجي.
رجحان سناریوپردازی و دلفي به دليل شفافيت مفهومي آنها قابلدفاع است .ارجحيت
سناریوهای محدود در مقایسه با سناریوهای متعدد بهدليل ترجيح عمق یافتهها بر وسعت آنها
قابل دفاع مي باشد و استناد به صاحب نظران دانشگاهي از این منظر كه مبنای كيفي معتبرتری
از آنها به ذهن نميرسد قابلقبول است .با این وجود ،پژوهشگران فوق نيز به ارائه رهنمودهای
پژوهشي در همين حد ،بسنده نم وده و نظرات و رویکرد خود را در قالب یک مدل منسجم،
تدوین ننمودهاند .به نظر مي رسد رهنمودهای ضمني قابل برداشت كه در فوق اشاره شد برای
انجام یک آینده پژوهي معتبر در حوزه برنامهریزی آموزشي ميتوانند مفيد باشند لکن به هيچ
وجه كافي نيستند.
با این توضيحات ،تدوین یک روششناسي شفاف و كاربردی برای انجام آیندهپژوهيهای
ميانمدت آموزشي در قالب یک مدل به عنوان هدف اول پژوهش حاضر تعيين گردید .همچنين
بهمنظور آزمون عملي مدل حاصله ،بهكارگيری آن در قلمرو تربيت سرمایه انساني كشور
به عنوان هدف دوم پژوهش ،تعریف و اجرا گردید.
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روش شناسی
روش به كارگرفته شده برای بخش اول پژوهش حاضر یعني توسعه مدل ،شيوه تطبيقي -
تحليلي بوده كه در آن با تركيبي هدفمند از روشهای مطرح آیندهپژوهي در حوزة برنامهریزی
آموزشي و با توجه به محورهای زیر به توسعه مدل ،پرداخته شده است:
 - 1شناسائي پراستنادترین فنون ،روشها و مدلهای آیندهپژوهي در این حوزه
 - 2اصليترین پيشفرضها و توصيههای روش شناسانه پژوهشگران این حوزه
 - 1شناسائي كمبودهای روش شناختي در این حوزه
 - 1معتبرترین روش های مورد استفاده پژوهشگران قبلي این حوزه برای اعتبارسنجي نتایج.
در این مرحله 06 ،مقاله پژوهشي( ،شامل  16مورد از پراستنادترین مقاالت خارج از كشور
از سال  2 660به بعد از طریق پایگاه جستجوگر  Sincedirectو 26مقاله مرتبط به چاپ رسيده
در مجالت علمي  -پژوهشي داخل كشور) كه مشخصا در حوزة آینده پژوهي آموزش یا آموزش
عالي به انجام رسيده بودهاند از منظر روششناختي و نتایج ،مورد مقایسه قرار گرفتند .به عالوه،
منابع علمي معتبر در زمينه روش شناسي پژوهش در علوم رفتاری (به عنوان مثال :سرمد،
بازرگان و حجازی  ) 1132نيز مورد مطالعه و بهره برداری قرارگرفتند .بر اساس یافتههای حاصل
از این مطالعه مروری ،مدل پيشنهادی پژوهش ،ترسيم گردید .این مدل پيشنهادی به دو
طریق ،مورد اعتبارسنجي و اصالح قرار گر فته است .اول از طریق مراجعه به خبرگان به منظور
اعتبارسنجي صوری و دوم از طریق اجرای آن در یک زمينه موضوعي به منظور اعتبارسنجي
عملياتي .خبرگ اني كه در این پژوهش برای اعتبارسنجي ،ارزیابي و اصالح الگوی پيشنهادی،
مورد استناد قرار گرفتند عبارت بودهاند از  0نفر از صاحب نظران برجسته حوزه مدیریت و
سياستگذاری آموزشي در كشور كه همگي از اعضای هيأت علمي دانشگاههای مطرح كشور بوده
و سوابق اجرائي زی ر در تركيب آنها موجود بوده است :وزیر آموزش و پرورش ،رئيس دانشگاه،
مشاور رئيس جمهور ،مشاور هيأت دولت ،معاون پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
اما اعتبارسنجي عملياتي مدل ،در واقع ،مرحله دوم پژوهش حاضربوده است .بدینمنظور،
موضوعي تحت عنوان "آیندهپژوهي توانمندیهای مورد نياز سرمایه انساني كشور در افق
 "1116انتخاب گردید و با استفاده از مدل پيشنهادی ،مورد تحقيق ،قرار گرفت.
یافتههای مرحله اول پژوهش
یافتههای توصيفي حاصل از مقایسه روشها در پژوهشهای مرور شده در جدول شماره 1
آورده شده است.
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جدول  :2مقایسه تعداد روش ها و فنون مورد استفاده در آیندهپژوهی های مرور شده
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نتایج مندرج در این جدول نشان ميدهد كه:
 روشهای پژوهش بهكار گرفته شده در آیندهپژوهيهای مرور شده در حوزه مدیریت و
برنامهریزی آموزشي ،تماماً همان روشهای كلي آینده پژوهي هستند كه در سایر حوزههای
علمي رایجند .در واقع در هيچ یک از پژوهشهای مرتبط مرور شده ،از یک شيوه یا الگوی
اختصاصي برای آینده پژوهي در حوزه مدیریت و برنامهریزی آموزشي استفاده نشده است .آنچه
در اینجا ميتوان به عنوان یک ایراد ،مطرح نمود آن است كه این روشها اساساً برای آینده
پژوهيهای نظامي ،سياسي ،اقتصادی و بازاریابي توسعه داده شدهاند و نه برای حوزه مدیریت و
برنامهریزی آموزشي.
 روشهای تركيبي ،سناریو پردازی و دلفي ،بهترتيب از پركاربردترین شيوههای پژوهش در
این حوزه (اعم از مطالعات داخل و خارج از كشور) به شمار ميروند.
همچنين عالوه بر مقایسه عناوین روشها ،از مرور بخش روششناسي در متن پژوهشهای مرور
شده ،نکات تحليلي زیر استنباط گردیدهاند:
 -1پژوهشگران حوزه برنامهریزی آموزشي در بکارگيری هریک از روشهای آینده پژوهي ،با
سؤ االت متعددی در خصوص :ترتيب و توالي مراحل عملياتي ،چگونگي تطبيق نتایج با اهداف و
اعتبارسنجي نتایج مواجهند .به عنوان مثال در مجموع  3پژوهش مرور شده از نوع
سناریوپردازی ،هيچ یک از پژوهشگران در مراحل اجرائي پژوهش همانند دیگری عمل نکرده
است و در هيچ یک از  2پژوهش از نوع دلفي ،نميتوان پژوهشهائي را یافت كه مراحل آنها
یکسان باشد .در واقع در هر یک از پژوهشهای مرور شده ،هر پژوهشگر ،برای چينش عملياتي
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یا طراحي طرح پژوهش ،بيشتر به توجيهاتي پراكنده استناد نموده تا به یک الگوی عملياتي
راهنما كه این امر حاكي از یک خالء جدی در این زمينه است.
 -2در حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشي ،انتخاب اساتيد دانشگاهي ،به عنوان صاحبنظر و
خبره بسيار مرسوم است.
 -1برجستهترین پژوهشهای این حوزه (به عنوان مثال :ریک من  2612و داگالس ،) 2616
آنهایي هستند كه به جای صِرف اخذ و انعکاس توصيفي نظرات صاحبنظران ،با شيوههائي از
قبيل نظریه داده مبنا  1به پيامهای نهفته در پاسخهای ایشان توجه نمودهاند.
 -1در شيوههای :سناریوپردازی ،چشماندازسازی و شبيهسازی ،موفقترین پژوهشها به لحاظ
دفاع از اعتبار نتایج ،مواردی بودهاند كه به شواهد نظری بيروني(خارج از یافتههای خود تحقيق)
و یا شواهد تجربي در دنيای واقعي ،استناد كردهاند .در حاليكه در شيوههای :دلفي و تركيبي،
اعتبارسنجي نتایج ،بيشتر از طریق مراجعه به خبرگان (خبرگاني خارج از جامعه آماری پژوهش )
دنبال گردیده است.
 -2در مطالعاتي از نوع سناریوپردازی ،كه پژوهش بر یک یا تعداد م حدودی سناریو ،متمركز
شده است نتایج ،بسيار شفافتر و كاربردیترند تا پژوهشهایي كه در آنها تالش شده
سناریوهای مختلفي را بپرورانند.
 - 0هدف نهایي بسياری از آیندهپژوهيهای حوزه مدیریت و برنامهریزی آموزشي كمک به
ارتقاء نظامهای آموزشي برای تربيت نسلهایي توانمند ميباشد (گوندا .) 2611 ،2
 -7آندسته از آیندهپژوهيهائي كه مبتني بر یک چهارچوب نظری مشخص به اجرا درآمدهاند
بسيار باصالبتتر به نظر ميرسند نسبت به آنهایي كه از یک چهارچوب نظری ،بي بهره بودهاند.
همانطور كه اشاره شد ،برداشتهای استنباطي فوق ،نه بهصورت منسجم بلکه بهصورت
پراكنده و ضمني در مقاالت مرور شده مرتبط ،شناسائي و تبيين گردیدهاند .شناسائي و تبيين
این نکات از این منظر ،حائز توجهند كه بر طراحي الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر تأثيرگذار
بودهاند .در پژوهش حاضر تالش گردید با بهرهگيری از این یافتهها یک مدل اختصاصي
آیندهپژوهي تدوین شود بهگونهایكه زین پس بتواند برای آینده پژوهان حوزه برنامهریزی
آموزشي به صورت عملياتي مورد استفاده قرار گيرد .مدل حاصله در شکل شماره  1ارائه شده
است  .مالحظه ميشود كه مباني اكتشافي این الگو بر بهرهگيری و تركيب پركاربردترین
روشهای آینده پژوهي این حوزه (با محوریت سناریوپردازی)استوار گردیده است.
. Grounded theory
.Gonda
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 -1تعيين اهداف و سؤاالت اصلي پژوهش
 -2مرور ادبيات -1 ،انتخاب یا توسعه چهارچوب نظری
 -1تنظيم سواالت فرعي،

 -2تعيين جامعه آماری -0 ،ارسال و دریافت پرسشنامه ها

 -7تحليل محتوای پاسخهای دریافتي به منظور كشف و تبيين مفاهيم مستتر
در پاسخها (به منزله سرنخهای كليدی)
 -2مراجعه بازگشتي و عميق شدن در ادبيات موضوع بر اساس سرنخها
 -3تنظيم یافتهها در قالب زیرسناریوها -16 ،اعتبار سنجي زیر سناریوها

کنترل
سناریو با

اهداف،
سواالت و
چهارچوب

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

نظری

 -11اعتبار سنجي و اصالح سناریوی نهائي

شكل  :2الگوی پیشنهادی پژوهش برای آیندهپژوهی های حوزه برنامه ریزی آموزشی

تشریح الگو
در مرحله  ،1اهداف و سؤاالت اصلي پژوهش تعيين ميشوند .در مرحله  ،2مطابق هر
پژوهش علمي دیگر ،مرور ادبيات انجام مي پذیرد .در مرحله  ،1كه بسيار سرنوشتساز است
الزم است یک چهارچوب نظری برگزیده شود .اگر چهارچوب نظری مناسبي از قبل وجود
داشته باشد پژوهشگر مي تواند به آن استناد نماید .در غير اینصورت ،ایجاد یک چهارچوب
نظری قابل دفاع ،توسط خود پژوهشگر ،ضروری است .در مرحله  ،1سؤاالت فرعي یا سنجههای
پژوهش باید در قالب پرسشنامه تعيين شوند .در مرحله  ،2یک جامعه آماری مناسب از
صاحب نظران(با رعایت مالحظات آماری و موضوعي) انتخاب ميشوند .در مرحله  ،0پرسشنامه
پژوهش (بعد از اطمينان از روا ئي و پایائي) ،ارسال و جمعآوری ميشود .در مرحله  ،7پاسخهای
دریافتي ،مورد تحليل آماری و كيفي واقع ميشوند .آنچه در این مرحله ،بسيار اهميت دارد
تالش برای كشف مفاهيم و پيام های مستتر در پاسخهاست .اعتقاد بر این است كه در اینگونه
تحقيقات كيفي ،یک خِرَد جمعي در پاسخها نهفته است كه اگر پژوهشگر بتواند آن را شناسایي
و تبيين نماید كار ارزشمندی را انجام داده است .این پيامهای جمعي باید به منز له سرنخهائي
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برای مطالعات عميقتر قلمداد شوند .طبيعي است كه همانند هرگونه پژوهش كيفي دیگر ،آنچه
که در این مرحله استنتاج ميشود بستگي تام به دانش ،مهارت ،تجربه و همچنين
پيشفرضهای ذهني پژوهشگر دارد .در مرحله  ،2الزم است براساس سرنخهای حاصل از
تحليل كيفي پاسخهای صاحب نظران كه در مرحله قبل حاصل گردید ،یک مطالعه عميق در
ادبيات موضوع انجام شود .فرض بر این است كه این مطالعه عميق ميتواند منجر به شکلگيری
زیر سناریوهائي در ذهن پژوهشگر بشود .در مرحله  ،3باید یافتههای حاصل از مطالعات عميق
مرحله قبل در قالب زیرس ناریوهائي تنظيم شوند .این زیرسناریوها ميتوانند "مکمل" یا "رقيب"
یکدیگر باشند .در مرحله  ،16زیرسناریوهای حاصله باید مورد اعتبارسنجي و اصالح قرار گيرند.
اعتبارسنجي و اصالح زیرسناریوها به سه طریق امکان پذیر و قابلدفاع است:
الف  -بررسي و یافتن پشتوانههای نظری برای آنها
ب  -بررسي و یافتن پشتوانههای تجربي از طریق مرور روندهای جاری در جامعه یا حوزه مورد
مطالعه
ج  -مراجعه به خبرگان و استفتاء نظرات ایشان .خبرگان باید خارج از اعضای جامعه آماری بوده
و به نوبه خود ،شخصيتهای علمي و اجرائي معتبری در حوزه موضوعي مربوطه باشند.
در مرحله  ،16زیر سناریوهای اصالح شده با هم ادغام گردیده و ب ه شکل یک یا چند سناریوی
اصلي در ميآیند  .اگر مراحل پژوهش به دقت طي شده باشد قاعدتاً باید یک سازگاری بين
زیرسناریوها وجود داشته باشد بهگونهایكه با هم قابل تجميع باشند.
و باالخره در مرحله  11باید سناریوی نهائي ،مورد اعتبارسنجي و اصالح احتمالي قرار گيرد.
اعتبارسنجي سناریوی نهائي به همان سه طریق بيان شده برای زیرسناریوها قابل انجام است.
به اضاف ه اینکه سناریوی نهائي باید ارضاكننده اهداف و سؤاالت اصلي پژوهش نيز باشد.
مرحله دوم پژوهش
در مرحله دوم پژوهش حاضر تالش گردید با انجام یک آینده پژوهي با استفاده از الگوی
پيشنهادی ،امکان ملموس شدن بيشتر آن برای پژوهشگراني كه عالقهمند به بکارگيری آن
مي باشند فراهم شود .بدینمنظور ،كشف مهمترین نيازهای سرمایه انساني كشور در افق 1116
و مهمترین تغييرات رویکردی نظام آموزش عالي برای تحقق بخشيدن به آن به عنوان حوزه
موضوعي پژوهش انتخاب گردید .دالئل فراواني برای انتخاب این موضوع وجود داشته است كه
از جمله آنها مي توان به توضيحات و توجيهات پژوهشگران علوم اجتماعي(از جمله :رباني،
هاشميانفر و چيني ) 1136 ،و پژوهشگران عرصه آموزش عالي(از جمله:شاهي ،نوهابراهيم و
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مهرعليزاده ) 1127 ،اشاره نمود .همچنين رصد پژوهش های اخير در كشورهای همسایه (به
عنوان مثال ،كگير و زنگين  ) 2612 ،1در تركيه نشان ميدهد كه این موضوع جزو اولویتهای
پژوهشي كشورهای در حال توسعه به شمار ميرود .آنچه در ادامه مقاله آمده است در واقع،
مراحل اجرای الگوی پيشنهادی برای انجام این آینده پژوهي بوده است .الزم به ذكر است از
آنجا كه بخش دوم مقاله حاضر صرفاً به عنوان مثالي برای اجرای الگوی پيشنهادی بخش اول
ذكر ميشود تمامي مراحل آن بهصورت خالصه آورده شده است .این درحاليست كه مراحل
انجام شده و یافتههای مربوطه نسبت به آنچه كه در مقاله آمده بسيار تفصيليتر بودهاند .لذا از
پژوهشگراني كه عالقهمند به اجرای این الگو مي باشند انتظار ميرود در مقاالت خود ،مراحل و
یافتههای مربوطه را به تفصيل بياورند.
هدف پژوهش  :ترسيم یک سناریوی محتمل در خصوص توانمندیهای مورد نياز سرمایه
انساني كشور برای  16الي  26سال آینده.
سؤاالت پژوهش - 1 :اساسيترین توانمندیهای مورد نياز سرمایه انساني كشور در دهههای
آینده چيست؟  - 2مهمترین ضرورتهای رویکردی آموزش عالي برای تأمين آنها كدام است؟
اتخاذ چهارچوب نظری :طبق مدل پيشنهادی ،اساسيترین مرحله پژوهش ،بعد از تعيين
اهداف و سؤاالت ،انتخاب یا پایهریزی یک چهارچوب نظری است .از آنجا كه در خصوص
سؤاالتي كه برای بخش دوم پژوهش ،تعيين شده بود چهارچوب نظری مناسبي یافت نگردید
توسعه آن در دستور كار پژوهش قرار گرفت .در این مقاله از ارائه كامل مطالعات مروری منجر
به توسعه چهارچوب نظری خودداری گردیده و صرفاً به ذكر چهارچوب نظری و  0مورد از
مراجع معتبری كه مبنای توسعه آن قرار گرفتهاند بسنده مي شود :با استناد به گفتار و نوشتار
برخي از مراجع و صاحبنظران ،از جمله( :كندی  ،1306ترجمه سرشار و قائد شرفي،) 1121 ،
(خامنهای( ،) 1132 ،1127،1131گاندی ( ،)1316 2دراكر 1337و ( ،) 2662سازمان ملل متحد
 ( ،) 2661یونسکو 1372و  ) 2661و ( پارلمان اروپا .) 2662
چهارچوب :اگر نسلهای آینده یک ملت ،بهگونهای تربيت و تجهيز بشوند كه:
 بتوانند در هر زمان ،درك صحيحي از موقعيت و شرایط داشته باشند (توانایي تشخيصي)،
 بر مبنای درك صحيح خود از موقعيت و شرایط ،بتوانند تصميم درست و راه درست را
اتخاذكنند (توانائي تصميمي)،
 قادر باشند الزامات ضروری برای پيمودن این راه را شناسائي كنند(توانایي تشخيصي)،
Zengin & Caki
M ahatma Gandhi
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 آنقدر ورزیده باشند كه بتوا نند الزاماتي را كه شناسائي كردهاند تأمين نمایند(توانائي
تأميني)؛
 و اگر آرمانخواهي ،عزت طلبي ،خودباوری و اشتياق به پيشرفت ،همراه با پشتکار و اميد در
آنها نهادینه شده باشد(محركهای فرهنگي)،
ميتوان تا حد نزدیک به تضمين ،به بقا ،موفقيت و پيروزی آنها اميدوار بود.
سؤاالت فرعی پژوهش :در این پژوهش ،سؤاالت اصلي به صورت پرسش باز ،مستقيم ًا از
طریق پرسشنامه مورد پيمایش قرار گرفتند و لذا نيازی به طرح سؤاالت فرعي وجود نداشت.
جامعه آماری :در این مرحله ،اعضای هيأت علمي كليه گروههای مدیریت در دانشگاههای
دولتي تهران و مراكز استانها ،مجموعاً شامل  221نفر ،به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب
گردیده و پرسشنامه برای ایشان ارسال گردید .علت انتخاب متخصصين مدیریت آن بود كه با
توجه به جوان بودن نسبي آینده پژوهي در كشور ،در زمان پژوهش هنوز متخصصين
آینده پژوهي به تعداد كافي در حد یک جامعه آماری وجود نداشته است.
یافتههای توصیفی :نقطه نظرات مشاركتكنندگان در مورد شایستگيهای مورد انتظار از
سرمایه انساني در افق  1116در جدول شماره  2فهرست گردیده است.
یافتههای تفسیری :چنانچه این پژوهش در چهارچوبي اثباتگرا دنبال ميشد انتظار ميرفت
پاسخهای خام دریافت شده از جامعه آماری و فراواني آنها ،مبنای اولویت بندی و تفسير
شایستگيهای هدف قرار گيرند .لکن همان طور كه گفته شد طبق الگوی پژوهش ،در مرحله
تفسير یافتههای توصيفي ،به جای مبنا قرار دادن فراوانيها ،پژوهشگر موظف به كشف پيامها
و روندهای مستتر در یافتههای خام است .در این رویکرد ،آنچه بيش از فرواني خام پاسخها
اهميت مي یابد پيامهای جمعي مستتر در پاسخهاست كه " ناخودآگاه جمعي پاسخ دهندگان"
تلقي ميشود .به عنوان مثال گرچه در جدول شماره " 2مهارت تجزیه و تحليل و استدالل" ،به
تنهایي از بيشترین فراواني (  ) 7در بين پاسخها برخودار است اما در مجموعِ پاسخها ،فراواني
عناویني كه به انحاء مختلف به موضوع مهارتهای فکری و انواع تفکر داللت دارند مجموعاً از
فراواني بيشتری(  ) 12برخوردارند .لذا در اینجا مسأله ضرورت توسعه توانمندیهای فکری است
كه به عنوان مهمترین پيام مستتر در پاسخهای پراكنده ،تشخيص داده ميشود .به همين ترتيب
با تعميق در محتوای جدول  2ميتوان" ،توانِ حل مسأله" و نيز "توانائي ارتباطات و
همکاریهای گروهي" را به عنوان مهمترین پيامهای مستتر بعدی تشخيص داد.
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جدول  :1عناوین شایستگی های مورد نیاز سرمایه انسانی کشور در افق  2122از دید
مشارکتکنندگان
شایستگی
مهارتهای تجزیه و
تحليل و استدالل

تكرار در
پاسخها
7

مهارتهای كارآفریني

7

حل مسأله

0

شایستگی
مهارتهای
ارتباطي
تغييرپذیری و
انعطافپذیری

تكرار در
پاسخها
1
1

شایستگی
مهارتهای
رهبری
واقعبيني

تكرار در
پاسخها
1
1

مهارتهای
اعتقادات

1

زندگي و
اجتماعي

تفکر سيستمي

0

رایانهای و
نرمافزاری

1

حساسيت (دوری
از بيتفاوتي)

1

مهارتهای پژوهشي

2

تفکر انتقادی

2

ریسکپذیری

1

1

مهارتهای

اخالق عمومي و
حرفهای

2

مهارت كاربرد
آموختهها

ارتباطات و
2

همکاریهای

1

گروهي
ارتباطات و

تشخيص مسأله

1

تفکر منطقي

1

مهارتهای یادگيری

1

تفکر خالق

1

همکاریهای

1

بينالمللي
مهارتهای برنامه
ریزی

1

نوآوری و خالقيت

1

آیندهنگری

1

آزادگي

1

مهارتهای فکری

1

جامعهپذیری

1

دامنه تحمل باال

1

بازگشت مجدد به ادبیات :الگوی پيشنهادی این پژوهش ،پيامهای ضمني كشف شده در
پاسخهای توصيفي را به منزله سرنخها و یا پلي برای بازگشت مجدد و در عين حال ،عميقتر و
هدفمندتر به ادبيات تحقيق ميداند كه پژوهشگر را به سمت جمعآوری شواهد بيشتر و عميق
شدن در یافتههای استنباطي ،رهنمون مي شود.
در این مرحله یعني بازگشت به ادبيات موضوع منجر به كشف  1شایستگي كليدی مورد نياز
سرمایه انساني كشور برای افق  1116گردید كه عبارتند از" :تفکر برتر"" ،توان مسأله بيني"،
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"توان باال در ارتباطات و كارِگروهي در ابعاد فراسازماني"؛ كه در ادامه ،در قالب  1زیرسناریو،
تشریح گردیدهاند.
تفكر برتر (زیر سناریوی تفسیری  -تجویزی اول) :مراجعه بازگشتي به ادبيات موضوع و
عميقشدن در بحث ضرورت توسعه توانمندیهای ذهني و فکری دانشجویان ،منجر به
شناسا یي بُعد جدیدی از ابع اد تفکر به نام "تفکر غالب" گردید كه الزم است در دانشجویان
توسعه داده شود .شاید بتوان جایگاه "تفکر غالب در اندیشه" را با جایگاه" اعتماد به نفس در
احساس" و "جاهطلبي 1در رفتار" متناظر دانست .خصلت جاهطلبي ،چند دههای است كه در
ادبيات دانشگاهي و نظریهپردازیهای ایاالت متحده (به عنوان مثال :داگالس ) 2616 ،بهشدت
ترویج ميشود.
به همين ترتيب ،غور و تفحص در ادبيات موضوع برای توسعه تفکر غالب در دانشجویان ،منجر
به یافتن توصيههای زیر گردید:
 oدر دروس نظری از شيوههای مباحثه ،حد اكثر استفاده بشود.
 oدر ارائه و پيشبرد درس ،ذهن دانشجو با چالش مواجه شود .بهگونهایكه برای درك مطالب
درسي مجبور به غلبه بر چالش ذهني خود بشود،
 oدر طراحي فرصتهای یادگيری ،مرتباً دانشجو را در موقعيتهائي قرار داد كه به ارا ئه و دفاع
از ایده خود ترغيب بشود.
 oدر طراحي فرصتهای یادگيری ،به جای شرایط صفر و یکي بهتر است دانشجو را در
موقعيتهای چند گانه قرار داد.
 oدر ارزیابي و نمرهدهي ،عالوه بر آموختهها ،به روش و به ميزان تالش دانشجو برای طرح و
دفاع از پاسخهایش نمره داده شود.
 oدانشجو نباید بهخاطر ابراز ایدهای ضعيف یا اشتباه ،سرخورده شود ،برعکس باید كمک شود
تا ایده خود را اصالح و تقویت نماید.
اعتبارسنجی زیرسناریو :طبق الگوی پژوهش ،اكنون باید به این سؤال پاسخ داد كه آیا
شواهدی نظری و یا روندی تجربي برای پشتيباني از تحليل ،پيشبيني و توصيههای فوق وجود
دارد؟ مطابق بند ب از مرحله اعتبار سنجي یافتهها كه در مدل پژوهش ،پيشنهاد گردید ،برای
اعتبار سنجي این یافته به روندهای تجربي استناد گردید :روندی تجربي از جهتگيری نظام
آموزش عالي كشور ،دانشگاهها و اساتيد داخل در طول  16سال اخير ،قا بل تبيين است كه

. Ambition

1
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مباحث نظری فوق را تکميل و پشتيباني مي نماید .روند یاد شده در شکل شماره  2ارائه
گردیده است.
تا قبل از
پيروزی
انقالب

پيروزی انقالب
اسالمي

انقالب فرهنگي

دهه

دهه

دهه

دهه

1106

1176

1126

1136

افق 1116
ضرورت

عمدت ًا
توسعه
تفکر
دنبالهرو

تأكيد صریح

توجه به

توجه خاص به توسعه شایستگيها و ابعاد

توسعه

رهبر
انقالب(ره) بر

ضرورت
تحوالت فکری

خاصي از تفکر از قبيل :تفکر سيستمي ،تفکر
انتقادی ،تفکر ناب ،تفکر خالق ،تفکر

ابعادی از
تفکر كه

ضرورت اصالح

در دانشجویان

راهبردی.

ماحصل

دانشگاهها و

در قالب

وجه مشترك تمامي این ابعاد ،آن است كه

تشخيص

ورویههای
آموزشي

رهنمودهای
كلي

منشاء معرفي آنها مطالعات و پژوهشهای
خارج از كشور بودهاند.

بومي و نياز
بومي كشور
ما باشد.

شكل :1برداشتی از روند تأثیرگذاری شیوه های آموزشی دانشگاههای کشور در زمینه توسعه
ابعاد فكری دانشجویان

توان مسألهبینی(زیر سناریوی تفسیری  -تجویزی دوم ):دومين پيام ضمني قابل استنتاج
از جدول  ،1تأكيد بر ضرورت توانائي حل مسأله در دانشجویان بود .اما مرور بازگشتي و عميق -
تر در ادبيات موضوع نشان ميدهد كه توانائي حل مسأله حتي در باالترین سطح ،به تنهایي،
ممکن است نه تنها برای نسل های آتي مفيد نباشد بلکه مضر هم باشد .چراكه اگر آنها فقط یاد
بگيرند مسأله حل كنند با این خطر مواجه خواهند بود كه دائماً مشغول حل مسألههایي باشند
كه دیگران برای آنها خلق كردهاند .اگر چنين استنباطي پذیرفته شود ،ميتوان یکي از
مأموریتهای دانشگاهها برای دهههای آتي را پرورش قوه مسأله بيني در دانشجویان برشمرد.
با استناد به ادبيات موضوع (از جمله :عطائي و پنجهپور ) 1136 ،ميتوان توصيههای زیر را برای
توسعه توانایي مسأله بيني در دانشجویان ارائه داد:
 oدر ارائه دروس نظری ،ضمن اتخاذ رویکرد مسألهمحوری ،از شيوههای سقراطي ،حداكثر بهره
برده شود.
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 oاستاد در ابتدای نيمسال تحصيلي ،منابع درسي ،انتظارات خود از دانشجو و نحوه ارزیابي و
نمرهدهي را بهصورت شفاف بيان نَ نماید .به عبارت دیگر دانشجو را در فضایي ابهامآميز قرار
دهد بهطوری كه دانشجو از ابتدا نداند :نحوه سؤاالت پایان ترم چگونه است؟ نسبت نمره پایان
ترم به فعاليتهای طول ترم و پروژهها چگونه است؟ و مواردی از این دست .در چنين فضایي
دانشجو مجبور به توسعه قوه تشخيص خود خواهد بود .ميآموزد كه در تشخيصِ شرایط به چه
پيامها ،عالئم و مشخصه هائي بيشتر توجه كند؟ به مرور با پيشرفت و اتمام ترم ،تشخيصهای
خود را با نتایج ،مقایسه ميكند و احتماالً به نقاط قوت و ضعف تشخيصي خود پي مي برد .این
رهيافت ،مغایر با این نگاه سنتي است كه توصيه ميكند سرفصلها ،نحوه نمرهدهي ،شيوه
تدریس و حتي حضور و غياب از ابتدای ترم به صورت شفاف برای دانشجویان بيان شود.
 oپایاننامهها و رسالههای دانشجوئي ،بيشتر به سمت مسائل واقعي سوق داده شوند .مسائلي
كه انتظار ميرود ماحصل درك خود دانشجو باشند.
مهارت ارتباطات و کار گروهی در ابعاد فراسازمانی(زیر سناریوی تفسیری  -تجویزی
سوم) :سومين پيام ضمني مهم برداشت شده از جدول  1عبارت بود از ضرورت مجهز شدن
دانشجویان به مهارتهای كارِگروهي .با بهره گيری از این سرنخ و عميق شدن در ادبيات موضوع
محرز گردید كه آن چه كه برای دهه های آینده ما از اهميت بسيار حياتي برخوردار است
اهميت ارتباطات و كارگروهي بين افراد نيست بلکه ارتباطات و همکاریهای بين سازماني است.
به لحاظ فرهنگي ،نسبت فردگرائي به جمعگرایي در كشور ما باالست (مداحي  ،1136تسليمي،
فرهنگي ،عابدی و رازنهان  . ) 1123به نظر مي رسد كه كمبود همکاریهای فراسازماني در
كشور ما بيشتر ماحصل كمبود مهارتي مدیران برای چنين همکاریهائي است تا كمبود انگيزه
ایشان و علت این كمبود ،آن است كه مدیران ما اصوالً برای چنين همکاریهایي تربيت نمي -
شوند.
در راستای توسعه مهارت ارتباطات و همکاریهای فراسازماني در مدیران آینده
(دانشجویان امروز) ،با استناد به مرور بازگشتي ادبيات پژوهش ،به عنوان مثال( :معماریان،
( ،) 1136اسالميان ،سعيدی رضواني و فاتحي( ،) 1132 ،كيا ) 1122 ،و (تسليمي ،فرهنگي،
عابدی جعفری و رازنهان ،) 1123 ،محورهای زیر ،قابل توصيهاند:
 oدر سرفصل دروس مرتبط با مدیریت و س ازمان ،فصلي با عنوان مهارتهای ارتباطي و
همکاریهای فراسازماني اضافه شود.
 oتکاليف ،پروژهها و پایاننامههای دانشجوئي به صورت گروهي ،تعریف ،محول و ارزیابي شوند.
در مورد پایاننامهها و رسالههای مقاطع تحصيالت تکميلي حتي ميتوان برحسب موضوع و
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صالحدید گروهها و دانشکدهها ،موضوع پژوهش به صورت مشترك برای دو یا چند دانشجو از دو
یا چند دانشکده یا دانشگاه مختلف تعریف شود .پيشبيني ميشود تعامالت ،هماهنگيها و
توزیع مسئوليتهائي كه خود دانشجویان در چنين فعاليتهای مشتركي انجام ميدهند در
بازترشدن دید و ورزیدگي ایش ان در ارتباطات و كارِگروهي بسيار مؤثر باشد.
 oدر برخي از دروس(به تشخيص گروههای آموزشي) ،اجازه داده شود كه دانشجویان بهصورت
گروهي امتحان بدهند .اعضای هر گروه ،یک برگه امتحاني مشترك داشته باشند كه مبنای
ارزیابي و نمرهدهي مشترك ایشان قرار گيرد .به نظر ميرسد تعامل دانشجویان با هم در جلسه
امتحان كه امروز تخلف محسوب ميشود ميتواند در برخي از دروس ،بسيار مفيد باشد .مشروط
بر آنکه دانشجویان از قبل ،گروه بندی و مطلع شده باشند .چراكه هماهنگيهای ایشان در
خصوص توزیع مسؤوليتها؛ توان كارگروهي ،مسؤوليتپ ذیری و مدیریت ایشان را ارتقا ميدهد.
سناریوی نهائی
سناریوی نهایي ما حصل این پژوهش در جدول شماره  1ارائه گردیده است .قابل مالحظه
است كه این سناریو از تركيب زیر سناریوهای پژوهش حاصل گردیده و از چهار جزء" :مباني و
چهارچوب نظری"" ،پيشفرضهای سناریو"" ،پيش بيني سناریو" و " بخش تجویزی سناریو"
تشکيل شده است .نکته مهمي كه ذكر آن در اینجا ضروری است آن است كه سناریوی نهایي
الزاماً معادل با جمع جبری زیرسناریوها نيست .به عبارت دیگر سناریوی نهائي در كليت خود
ممکن است از خصوصيتي برخوردار باشد كه صرفاً از كنار هم گذاشت ن اجزای آن حاصل نشود.
به همين علت طبق الگوی پيشنهادی این پژوهش ،عالوه بر اقداماتي كه بهمنظور اعتبارسنجي
هر یک از زیرسناریوها به عمل آمد و در متن مقاله به آنها اشاره گردیده ،الزم بوده كه سناریوی
نهائي نيز مورد اعتبارسنجي و اصالح قرار گيرد .اقدامات به عمل آمده برای اعتبارسنجي و
اصالح سناریوی نهائي این پژوهش به قرار زیر بوده است:
 -1اعتبارسنجی داخلی ،به معنای بررسی اینکه تضادی منطقی یا تجربی بين زیرسناریوها وجود
نداشته باشد.
 -2اعتبارسنجي تجویزی ،بدینمعن ا كه بين بخش تجویزی سناریوی نهایي با یافتههای تجویزی
ماحصل هر یک از زیرسناریوها همخواني وجود داشته باشد.
 -1اعتبارسنجي نظری ،بدین معنا كه بين چهارچوب نظری ،اهداف پژوهش و سناریوی نهایي،
همخواني وجود داشته باشد.
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 -1و اعتبارسنجي خارجي ،بدین معنا كه سناریوی نهای ي قاعدتاً نباید با نتایج سایر پژوهشهای
مشابه ،تضادی داشته باشد مگر آنكه دليلي قانع كننده برای دف اع از آن ارائه شود .نتایج
بررسيهای این مرحله از طریق مقایسه دو بدوی سناریوی نها یي با پژوهشهای مطرح مشابه به
انجام رسيد كه نتایج آن در بخش نتيجهگيری مقاله ارائه گردیده است.
جدول  :9سناریوی نهائی پژوهش
چهارچوب نظری سناریو
اگر نسلهای آینده یک ملت ،بهگونهای تربيت و تجهيز بشوند كه - 1 :بتوانند در هر زمان ،درك صحيحي از
موقعيت و شرایط داشته باشند (توانایي تشخيصي) - 2 ،بر مبنای درك صحيح خود از موقعيت و شرایط ،بتوانند
تصميم درست و راه درست را اتخاذكنند (توانایي تصميمي) - 1،قادر باشند الزامات ضروی برای پيمودن این راه را
شناسائي كنند(توانایي تشخيصي) - 1،آنقدر ورزیده باشند كه بتوانند الزاماتي را كه شناسائي كردهاند تأمين
نمایند(توانایي تأميني)؛ و اگر آرمان خواهي ،عزتطلبي ،خودباوری و اشتياق به پيشرفت ،همراه با پشتکار و اميد در
آنها نهادینه شده باشد(خصلتهای فرهنگي) ،مي توان تا حد نزدیک به تضمين ،به بقا ،موفقيت و پيروزی آنها
اميدوار بود.
برخي از پيشفرضهای سناریو
 - 1ساختار نظام آموزش عالي و دانشگاه های كشور ،تا افق  1116تحول اساسي نخواهند داشت - 2 .به روزرساني
محتوای تخصصي برنامههای درسي ،توسط گروههای تخصصي ،دانشکدهها و دانشگاهها مطابق یا مشابه رویههای
فعلي دنبال خواهد شد - 1 .در آینده ،همانند حال ،موجودیتي به نام سازمان(در شکلهای مختلف آن :اداره ،نهاد،
شركت ،واحد ،دولتي ،خصوصي ،خدماتي ،توليدی ).... ،همچنان بستر اصلي برای حضور ،نقش آفریني و عملکرد
سرمایه انساني كشور را تشکيل ميدهد.
پيشبيني سناریو
 - 1تفکر غالب؛ مهارت در مسأله بيني؛ توان باال در ارتباطات و كارگروهي در ابعاد فراسازماني؛ برخي از
شایستگيهای كليدی مورد نياز سرمایههای انساني نسلهای آتي ميباشند .برای تأمين این شایستگيها ،ایجاد
یک سری تحوالت در رویکردها و شيوههای آموزشي دانشگاهها ضروری است.
بخش تجویزی سناریو
اتخاذ رویکرد مسألهمحوری در طرح درس؛ بهرهگيری بيشتر از شيوههای سقراطي و مباحثه در ارائه دروس نظری؛
خلق موقعيتهای ابهامآميز در طراحي فرصتهای یادگيری؛ تعریف ،محول كردن و ارزیابي برخي از تکاليف و
پروژه ها بهصورت گروهي؛ برگزاری امتحانات بهصورت گروهي در برخي از دروس؛ اضافه كردن مبحثي با عنوان
ارتباطات و همکاریهای فراسازماني در دروس مرتبط با سازمان؛ توسعه دورههای تحصيلي مشترك بين دانشگاهي
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نتیجهگیری
در پژوهشهای كيفي بهطوركلي و در آیندهپژوهيهای كيفي بهطور خاص ،الزم است كه
پژوهش بر مبنای یک الگوی معتبر به انجام برسد .این درحاليست كه برای آینده پژوهي در
حوزه مدیریت و برنامهریزی آموزشي تا پيش از این ،نه در خارج كشور و نه در داخل ،الگویي
ارائه نشده است .در پژوهش حاضر تالش گردید با استناد به توجيهاتي علمي و ميداني ،الگوئي
برای پوشش دادن به این كمبود ارائه گردد .همچنين تالش گردید عالوهبر تشریح نظری الگو،
با به كارگيری آن در حوزه تربيت سرمایه انساني ،زمينه اعتبارسنجي عملياتي آن فراهم شود.
به كارگيری مدل نشان داد كه ميتوان با بهرهگيری از آن بهصورت اكتشافي به برخي از
شرایط آینده پي برد .طبق الگوی پیشنهادی این مقاله ،یک سناریوی حاصل از آیندهپژوهی باید
مشخصاً از  4جزء " :چهارچوب نظری"" ،پیشفرضهای اصلی"" ،بخش پیشبینی" و "بخش
تجویزی" برخوردار باشد .به کارگیری مدل در بخش دوم پژوهش نشان داد که دانشآموختگان
دانشگاههای ما در دهههای آینده ،الزم است عالوه بر دانش و توان تخصصی در حوزههای مختلف علم و
فناوری ،به یک سری از توانمندیها و مهارتهای كليدی مشترك نيز مجهز باشند .لذا
دانشگاههای كشور ،صرف نظر از ضرورت اصالحات ساختاری ،و الزامات فرهنگي و مدیریتي ،باید
از هم اكنون به تحوالتي در رویکردهای آموزشي خود دست بزنند.
تمركز بخش اول پژوهش حاضر بر ارائه یک روششناسي كاربردی و تمركز بخش دوم بر
فصل مشترك سه حوزه  :سرمایه انساني ،آموزش عالي و مطالعات آینده را ميتوان نوآوری
پژوهش حاضر قلمداد نمود .یافتههای حاصل ،بهطور مجزا با برخي از پژوهشهای پيشين قابل
مقایسهاند .افق زماني در نظر گرفته شده بين  16تا  26سال ،برای این مطالعه با افقهای
انتخاب شده در بسياری از مطالعات آینده پژوهي در حوزه آموزش عالي از جمله :بالس و
همکاران(  ) 2616كه در حوزه آموزش عالي و سرمایه انساني به آینده پژوهي پرداختهاند،
همخواني دارد .لکن با افق انتخاب شد ه توسط سسا و ریکي كه به آیندهپژوهي وضعيت كلي
جهان برای  16سال آینده پرداختهاند تفاوت دارد .تأكيدبر توان حل مسأله كه در این پژوهش
در بخش یافتههای توصيفي ،مورد اشاره و تأكيد قرار گرفت با یافتههای بسياری از مطالعات
مشابه در دیگر كشورهای در حال توسعه ،از جمله :مطالعه فانگ ،یوسف و سما(  ) 2611در كره
جنوبي همخواني دارد.
توجه دادن به فضای رقابتي جهان آینده در این پژوهش با پژوهش های مطرحي از جمله
محمدی(  ) 1123در داخل كشور همراستاست.
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توجه خاص بخش دوم پژوهش به ضرورت توسعه ابعاد تفکر نسلهای آتي با بسياری از
مطالعات خارج از كشور از جمله :المبرشتز  ،1موال  ،2سولمانز  ،1مولدرز  1و گری مينک  ) 2611 (2و
بهخصوص یافتههای مطالعه ریک من( ) 2612كه به نحو تعجب برانگيزی ،توسعه ابعاد فکری را
برای نسلهای آتي اروپا و آمریکای التين مورد تأكيد قرار ميدهد و نيز مطالعه تایواری و
یراودكار (  ) 2611در هندوستان همخوان و هممرز بهنظر ميرسد .لکن مطالعه اخير از اینجهت
كه پرورش شخصيت جهاني و شایستگي جهاني اندیشيدن  0را در اولویت قرار داده است،
متفاوت است .نتایج پيشبيني معروف سسا و ریکي كه برای سال  ،2626محليگرائي را بر
جهانيگرائي اولویت ميدهند به نتایج پژوهش حاضر نزدیکتر است.
به عالوه پژوهشهای مشابهي كه پروش توان مسأله بيني و حل مسأله را مورد شناسائي و
تأكيد قرار دادهاند به عنوان پشتيبان یافتههای پژوهش حاضر در این زمينه قابل ذكرند كه از
جمله آنها ميتوان به :پيش بيني آكادمي ملي مهندسي آمریکا  7برای افق  2626كه در سال
 2662انجام گرفته ،پيش بيني آكادمي سلطنتي مهندسي  2در انگلستان برای قرن  21كه در
سال  2667انجام گرفته و بيانيه نظام مهندسي كشور مالزی  ،) 2612 (3اشاره نمود.
یافتههای توصيه ای مرحله دوم این پژوهش در زمينه تحول در شيوههای آموزشي تا حد
قابل توجهي با نتایج پژوهش معماریان(  ) 1136در داخل كشور قابل مقایسه است ،گرچه
پژوهش اشاره شده ،بر رشتههای مهندسي تمركز داشته است.
و باالخره اینکه با استناد به پژوهش فاتح راد ،جليلوند ،موالئي ،سميعي و
نصراللهي(  )1132در باب ابعاد روش شناختي آینده پژوهي ميتوان مدل حاصل از این پژوهش
را یک نوآروی روش شناسانه در حوزه پژوهشهای مدیریت آموزشي قلمداد نمود.
بسط و تکميل یافتههای اجرائي این پژوهش ،توسط اندیشمنداني كه مباني نظری و
پيشبينيهای این پژوهش را مي پذیرند ،اولين توصيه مقاله حاضر ميباشد .انجام پژوهشهای
مشابه از طریق تعریف و ارزیابي سناریوهای رقيب ،انجام پژوهشهای علّي از طریق طرحهای
تجربي و نيمهتجربي كه بتواند توصيههای این پژوهش درخصوص شيوههای آموزشي را در
1
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افقهای كوتاهمدت ارزیابي نماید ،و اجرای پژوهشهای مشابه در قلمرو نظام آموزش و پرورش،
توصيههای بعدی مقاله حاضر به سایر پژوهشگران عالقهمند مي باشد .به عالوه چنانچه بپذیریم
كه سایر كشورها و پژوهشگران نيز از نگرانيهای این حوزه ،غافل نخواهند ماند ،بسيار ضروری
مي نماید كه با رصد كردن مطالعات سایر كشورها بهخ صوص به شيوههای تطبيقي ،به غنيتر
شدن شناختها و پيشبينيها در این حوزه پژوهشي پرداخته شود.
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