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 چكيده

انداز آن، تغییرات و تحوالت سازمانی و کسب وکارهای نوظهور سروکار دارد که سائل زیادی از قبیل آینده و چشم: امروزه مدیریت آموزشی با مزمينه

نگری در مطالعات مدیریت آموزشی، در دنیای نظران مدیریت است. توجه به عنصر آینده و آیندهنیازمند توجهی جدی از سوی اندیشمندان و صاحب

رات سریع آن، کمك زیادی به پویایی و توسعه مدیریت آموزشی خواهد نمود که این مسئله تاکنون مغفول مانده است. کسب و کارهای امروزی و تغیی

 نوع ازپژوهش  روش:ی جهانی کسب و کار بود. مدل شبکه روش سناریوپردازی و با الگوگیری از آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی هدف:

که به طور همزمان دارای تخصص و تجربه در زمینه مطالعات آینده  امل اندیشمندان و خبرگان مدیریت آموزشیبود. جامعه آماری پژوهش، ش کیفی

گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این پژوهش به روش نمونه نفر 0پژوهی و مدل سناریوپردازی بودند بود، تعداد 

هابا استفاده از آزمون فریدمن و بود. تحلیل داده آموزشی تیریمطالعات مدبر آینده  مؤثری هاشرانیپبندی وط به اولویتی نیمه ساختاریافته مربهامصاحبه

قرار « هویت فرهنگی»و « های گروهیرسانه»یر دو پیشران اساسی تأثآینده مطالعات مدیریت آموزشی، تحت  ها:يافته تحلیل سلسله مراتبی انجام شد.

را تشکیل  «بیگانگی»و « فرهنگی»، «ایرسانه»، «تحولی»های گروهی و هویت فرهنگی، چهارسناریوی تعامل رسانه گيری:نتيجه(. p= 126/1داشتند )

آینده پژوهی، مطالعات مدیریت  كليدها: واژهدهنده وضعیت خاصی از آینده مطالعات مدیریت آموزشی بود. دادند که هر سناریو به تفکیك نشان

 ی جهانی کسب و کارلگوگیری، روش سناریوپردازی، مدل شبکهآموزشی، ا
Background: Nowadays, educational management deals with many issues such as the future and its 

prospects, organizational changes and emerging businesses that require serious attention from management 

scholars and experts. Paying attention to the element of futures and futurism in educational management 

studies, in today's business world and its rapid changes, will greatly contribute to the dynamics and 

development of educational management that has been overlooked so far. Aims: The future of educational 

management studies was modeled by scenario modeling and global business networking model. Method: The 

research was qualitative. The statistical population of the study consisted of educational management thinkers 

and experts who simultaneously had expertise and experience in future research studies and scenario 

modeling. The research tool in this study was semi-structured interviews to prioritize effective proponents of 

future educational management studies. Data analysis was performed using Friedman test and hierarchical 

analysis. Results: The future of educational management studies were influenced by two main proponents of 

"mass media" and "cultural identity" (p= 0/027). Conclusions: Interaction of mass media and cultural identity 

constituted the four "evolutionary", "media", "cultural" and "alienation" scenarios, each of which represented 

a specific situation of the future of educational management studies. Key Words: Futures research, 

educational management studies, modeling, scenarios, global business networking model 
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 مقدمه

 در ملت آن و تالش هوشمندی مرهون ملتی هر وتعالی رشد

 آنهاروی پیش هایبرای مواجهه با چالش آمادگی و کسب شناسایی

( و اگر 0930نژاد، است )امیران، محمدی، علیمردانی و شعبانی

 ،شیاست )کورنچیزی هست که اندیشدنی و واقعاً مهم باشد، آینده 

 به و کارها و کسب ها(. در چنین شرایطی است که سازمان0999

و توانایی  هوشمندی بایستمی وارگانیك، زنده عنوان موجوداتی

 عنوان و به ارتقاء داده بیرونی هایمحرک درک زمینه در را خود

شوند )امیران و همکاران،  ظاهر کار و کسب در عرصه فعال عنصری

 بی خود هایاطمینان عدم و هاابهام ها،آشفتگی تمام با (. آینده0930

 نهفته خود در را پیشتازی بزرگ هایفرصت که است فضایی تردید

 که دارند را هافرصت این از گیریبهره سشان بیشترین طبیعتاً و دارد

بهره  برای و نشسته آنها کمین در و کرده آماده را خود پیش از

آمادگی  و نموده متصور، تمرین گوناگون هایوضعیت از برداری

دلیل نباشد (. شاید بی0931،باشند )شوارتز کرده کسب را الزم های

 که نیست مکانی «یندهآ»که  اندنوشتهکه بر سردر دانشگاه آکسفورد 

آوریم و شاید می وجود به را آن که رویم، جایی است می آنجا به

گویند در جهت یافتن مسیر درست به همین خاطر است که می

زندگی در جهان، تنها دانش واقعاً سودمند، دانش و معرفت نسبت 

شناس آینده ایگلوی و به قول جیمز (0994وندل، ) به آینده است

 باشیم، خوبی انسان بخواهیم اگر»تجارت(  جهانی هشبک )مدیر

 کنترل» خود کتاب در« دراکر پیتر. »«باشیم پژوهآینده باید ناگزیر

 هایمهارت مهمترین از یکی که دارد اعتقاد «مرج و هرج و آشوب

-آینده اگر. است نگریآینده آشوب، کنترل دوران در مدیریتی

-تصمیم در روزافزونی تمشکال با ندهیم، انجام بیشتری پژوهی

 به کامل بستگی خوب های تصمیم .شد مواجه خواهیم هاگیری

 (.0934ی، امیرخانی و طالقانی، گودرز) دارد دورنگری

های علمی پرکاربرد به عنوان یکی از رشته آموزشی مدیریت

سروکار دارد، نیازمند میزان  مسائلکه با طیف بسیار وسیعی از 

که امروزه به علت عدم برخورداری از باالیی از سازگاری است 

نگری در مطالعات این رشته و عملکرد واکنشی آن  عنصر آینده

نسبت به تغییرات آنی و روزمره، برخالف فضاهای کسب و کار 

امروزی نتوانسته است کارکردهای بایسته خود را در حوزه مطالعات 

این  (. خالء محتوایی در2114دراکر، ) یدنمافراروی خویش ایفا 

نگرانه و آینده رشته در ارتباط با موضوع آینده و فقدان نگاه آینده

پژوهانه در مطالعات مدیریت آموزشی تصویری نادرست از 

مدیریت آموزشی بدست داده است و برای اصالح این وضعیت 

های پژوهی و یافتههای آیندهگیری از روشالزم است ضمن بهره

ناسایی وضعیت آینده مطالعات در جهت ش مؤثرسایر علوم گامی 

مدیریت در »مدیریت آموزشی برداشته شود. پیتر دراکر در کتاب 

ای آینده به گونه غیرمنتظره»عنوان کرده است که، « جامعه آینده

ای تغییر تحول خواهد یافت و شرط ماندگاری در چنین جامعه

 (.2114دراکر، « )پذیری و حتی تغییرآفرینی است

 یشدونسل پ یا یكبا  یسهامروز درمقا یریتیدم یفاتاکثر تشر

نرفته  بین از اما ترشده،ختسکرده است. سلسله مراتب  ییرتغ یلیخ

اند، یدهاند و بهتر آموزش دشده تربا هوش یاتیکارکنان عمل، است

همان د و مدیران انیدهصف کش ییاجرا یماتاما هنوز پشت تصم

 ملکردع یابیارز یف،وظا یینتع ی،بندروزمره مانند بودجه یکارها

. لذا درحالی که دهندیکارکنان به عملکرد بهتر را انجام م یبو ترغ

 ریزی، رهبری، سازماندهی، خالقیت، بهرهموضوعاتی همچون برنامه

های مدیریت، پذیری، مدلوری، کارآفرینی، انگیزش، ریسك

 ،جامع یفیتک یریتمد مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده، نوآوری،

و... مورد توجه و ها یستمو س هابرند یع،توز یابی،بازار ی،کنولوژت

مطالعه متفکرین مدیریت قرار گرفته است، موضوعاتی همچون 

نگرانه روی آن و نگاه آیندهی پیشهاافقآینده مدیریت آموزشی و 

. (0994وندل، است )به مدیریت کمتر مورد توجه قرارگرفته 

 یریت آموزشیمد یهاشته دغدغهقرن گذ یکه ط یمسائل ینمهمتر

 شودیتصور م یاآ ،بوده است. اما یورو بهره آییاند تکرار کاربوده

یریت مد یهاسؤاالت و چالش یناول ،مقوالت ینهم یزن در آینده

مفهوم آینده چه سهمی در آینده مطالعات ؟ آموزشی خواهند بود

 شیخواهد داشت؟ آینده مطالعات مدیریت آموز مدیریت آموزشی

در آینده به چه سمت و سویی  چیست؟ مطالعات مدیریت آموزشی

خواهد رفت؟ چه تصاویر وسناریوهایی برای آینده مدیریت 

پاسخ  متصور است؟ آیا مطالعات آینده مدیریت آموزشی آموزشی

های گویی کسب و کارهای امروزی در ایران خواهند بود؟ دیدگاه

چه موضوعاتی شکل در آینده بر محور  جدید مدیریت آموزشی

های اساسی که آینده مطالعات مدیریت خواهند گرفت؟ پیشران

و سؤاالت مهم یر قرار خواهند کدامند؟ تأثرا تحت  آموزشی

ای وجود ندارد. اما آنچه رای آن هنوز پاسخ قانع کنندهکه ب یگرید

یریت آموزشی با مفهوم عمر مد شاید بتوان تصور کرد این است که
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 یریتمد ینیو ما دعوت به بازآفر یدهبه انتها رس هو کارکرد گذشت

یریت کردن مد یناز جانش یدبا هستیم و در نتیجه یندهآ یهادر دهه

به میان آورد که پاسخ صحبت های جدید و ظهور دیدگاه نوین

 گوی نیازهای آینده است.

شوند که می گرفته کار به پژوهیآینده در متعددی هایروش

 ،یازآذرینین آنها روش سناریوپردازی است )یکی از پرکاربردتر

 و سینما دنیای از برآمده (. سناریو،0931 ی،عیشاد و رب یلیاسماع

واقع  حال عین در و تخیلی هایبینیپیش از ایآمیزه است و تئاتر

 احتماالً مجموعه یك که است آینده رخدادهای احتمالی از گرایانه

(. سناریوپردازی 0993 ی،زغندا یبیباباغشد ) خواهد مواجه آنها با

ها، ی دادههای باورپذیر براساس ترکیب خالقانهبرای شرح آینده

شوند. این فعالیت نیاز به تفکر و ها بکار گرفته میها و فرضیهواقعیت

های ممکن دارد که معموالً مبتنی بر ی آیندهروش شهودی درباره

 منظم روشی ردازی(. سناریوپ0931 ،ویجئوقتحلیل زمان حال است. )

 در کلیدی پیشران نیروهای کشف ای بر آن از که منضبط است و

های و عدم قطعیت العادهفوق هایپیچیدگی شتابان، تغییرات بافت

 ،ناظمی، علیزاده و مینا مطلق، شود )وحیدیمی استفاده متعدد

0996.) 

 های سناریوپردازی، سناریوپردازی به روش شبکهیکی از روش

باشد که در بسیاری از منابع، این رویکرد کسب وکار می ی جهانی

و بعضاً با عنوان رویکرد عدم  GBN0را با نام رویکرد شوارتز یا 

شناسند. این روش، مبتنی بر عدم قطعیت های بحرانی می قطعیت

 هایبا روش آینده تخمین دهندمی نشان« هاقطعیت عدم»باشد. می

 باشند، دقیق نظر تکنیکی از که ندچ هر خطی برآوردهای و احتمالی

 و متکثر هایآینده با بتوان که هایی استروش به نیاز و نامعتبرند اما

( عدم قطعیت، به 0934 ،یمفضل احیسشد ) مواجه باورپذیر

هایی از آینده موضوع مورد بحث اشاره دارد که در آن دو وضعیت

هریك از رو قرار دارد و امکان تحقق یا چند بدیل مختلف پیش

 ،فریملکتوان با احتمال باال و برابری برآورد کرد. )ها را میبدیل

0990.) 

 نظر تدریجبه راهبردی، تفکر گرفتن اوج با گذشته سال 41طی 

به  بزرگ و کوچك هایبنگاه و جهانی هایسازمان کشورها،

 شده جلب راهبردی ریزیبرنامه ساززمینه عنوان به آینده مطالعات

                                                           
1. Global Business Network 

 سازمان تحقیقاتی هر الینفك بخش آینده مطالعات بخش کهتاجایی

دهد می تشکیل را پردازدمی راهبردی و مهم کالن، موضوعی به که

های گرفته پژوهش (. براساس مطالعات صورت0932 ،اینعباس)

پژوهی با رویکرد سناریوپردازی در زیادی در خصوص آینده

هایی که به ه از پژوهشمدیریت انجام نشده است. لیکن به چند نمون

نوعی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد اشاره مختصری می 

 در پژوهیآینده ( ضرورت0930شود، همتی، گودرزی و حاجیانی )

پرورش، کریمی آذر، فیروزی و اسپندار  و آموزش های نظام

 در پژوهیآینده سناریوسازی الگوی کارکرد شیوه ( بررسی0930)

را مورد بررسی قرار داده است، حاجیانی و  استراتژیك مطالعات

سناریونگاری را مورد بحث قرار داده و اقدام  و ( آینده0932قصاع )

سناریوها نموده است. براساس  بندیدسته و هاروش بندیطبقه به

گرفته از منابع خارجی برخی از مهمترین های صورتبررسی

 لعات مؤسسهپژوهی به مطادستاوردهای مرتبط در حوزه آینده

 شکل به که سازمانی آمریکا )رَند( به عنوان اولین نیروهای مطالعاتی

 در را یابد امکان وقوع آینده در آنچه درباره علمی مطالعات رسمی

 که هاییآینده شناسایی گردد که با هدفکرد بر می آغاز 41 دهه

 و نامطلوبی میزان کردن مشخص و با دارند را تحقق امکان بیشترین

 و هاسیاست و حذف نامطلوبیت ایجاد عوامل ها،آینده این طلوبیتم

گردد شوند برمی طراحی هاآینده بهترین دستیابی به برای هابرنامه

های معطوف به ( از جمله دیگر منابع و پژوهش0339استوکر، )

 جیم» ی( نوشته2101) بریتانیایی توان به کتابپژوهی میآینده

 از ایپژوهی اشاره کرد که نمونهیندهدر حوزه آ «کات نورث

ها در است و نتیجه این بررسی یکم و بیست قرن یدرباره مطالعات

شده است. با توجه به مطالب بیان شده پژوهش  ارائهقالب سه سناریو 

حاضر با هدف تدوین سناریوهای قابل تصور برای آینده مطالعات 

دازی به عنوان یکی مدیریت آموزشی، با استفاده از روش سناریوپر

گیری از مدل شبکه جهانی کسب پژوهی و با بهرههای آیندهاز روش

 سؤالگویی به سه  انجام شد و به دنبال پاسخ (GBN)و کار 

بر آینده مطالعات مدیریت  مؤثرهای . پیشران0پژوهشی بود، 

. مطالعات 2های بحرانی کدامند؟ آموزشی با رویکرد عدم قطعیت

در آینده به چه سمت و سویی گرایش پیدا  مدیریت آموزشی

 GBNی جهانی کسب و کار). براساس مدل شبکه9 خواهد کرد؟

چه سناریوهایی برای آینده مطالعات مدیریت آموزشی متصور 

است؟
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 0الگوریتم نگارش سناریوها در این روش به صورت شکل 

  آمده است.

 
های بحرانی )اندیشگاه عیت. الگوریتم نگارش سناریوها با رهیافت عدم قط0شکل

 (0996نگار، آتی

 روش

ای ای و پویش رسانهپژوهش در مرحله اکتشافی از نوع کتابخانه

از نوع کیفی بود. جامعه آماری پژوهش،  و در مرحله تحلیلی

اندیشمندان و خبرگان مدیریت آموزشی بودند که به طور همزمان 

پژوهی و مدل دارای تخصص و تجربه در زمینه مطالعات آینده

سناریوپردازی بودند و واحدهای آماری آن به روش سرشماری 

پژوهی و مدل اند افرادی که در زمینه مطالعات آیندهانتخاب شده

سناریوپردازی دارای سابقه بودند شناسایی، و از این افراد، اشخاصی 

که در دسترس بودند و امکان مصاحبه با ایشان وجود داشت برای 

های صورت گرفته، اب و دعوت شدند. براساس بررسیمطالعه انتخ

های مذکور که به طور همزمان تعداد افراد شناسایی شده با توانمندی

پژوهی و مدل دارای تخصص و تجربه در زمینه مطالعات آینده

های مستمر و نفر بودند که پس از پیگیری 01سناریوپردازی بودند، 

له مصاحبه و تحلیل سلسله نفر از ایشان برای دو مرح 0طوالنی 

مراتبی، حاضر به همکاری شدند. مالک ورود به پژوهش، داشتن 

در  تخصص و تجربه در حیطه مدیریت آموزشی، رضایت داشتن و

دسترس بودن بود، مالک خروج از پژوهش در دسترس نبودن و 

عدم رضایت برای شرکت در پژوهش بود. به منظور رعایت اصول 

های رد محرمانه بودن اطالعات به نمونهاخالقی پژوهش در مو

ها در این پژوهش ابزار گردآوری داده .پژوهش اطمینان داده شد

ی هاشرانیپبندی های نیمه ساختاریافته مربوط به اولویتمصاحبه

ها باتوجه بود. تحلیل داده آموزشی تیریمطالعات مدبر آینده  مؤثر

های کمی فاده از دادهآمیخته( با استبه نوع پژوهش حاضر )پژوهش

 و کیفی انجام گردید و برای تحلیل آماری آن در مرحله اول

از آزمون فریدمن و در مرحله  SPSSافزار پژوهش با استفاده از نرم

( AHP) یمراتباز تحلیل سلسله  Rافزار دوم پژوهش با استفاده از نرم

 استفاده شد.

 هايافته

ای و های کتابخانهدر پژوهش حاضر ابتداء براساس بررسی

بر مطالعات مدیریت  مؤثرهای ای از منابع علمی، پیشرانپویش رسانه

های بحرانی فهرست شدند که نتیجه آموزشی با رویکرد عدم قطعیت

 بر این مطالعات بود. مؤثرپیشران  22آن 

 

 آموزشی تیریمؤثر بر مطالعات مدهای شناسایی شده پیشران .0جدول

 عنوان پیشران ردیف عنوان پیشران ردیف نعنوان پیشرا رديف

 مفروضات و بنیادهای فلسفی جدید 06 فکرانه در تعلیم وتربیتهای نو و روشندیدگاه 3 اشاعه دموراسی و مردم ساالری 9

 سازی آموزشموج شدید جهانی 09 اقتصادی اجتماعی توسعه و رشد 01 افزایش تحرک و جابجایی 1

 نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 03 وال محیط زیستز 00 افول فرهنگ سنتی 1

 نظریات و ساختار جدید مدیریتی )دیدگاه قدرت و سیاست( 21 ی تربیتی و فرهنگیهااستیس 02 انتظارات از نظام آموزش و پرورش 0

 های گروهینفوذ روزافزون رسانه 20 انگیز آتیشرایط رقابتی و چالش 09 بهبود سالمت بشر 0

 هویت فرهنگی هر ملت 22 صلح و جنگ 04 های سریع علمپیشرفت 0

   کمبود منابع مالی و انسانی 00 آوریهای سریع فنپیشرفت 1

   آموزی آموزشسازی و مهارتکیفی 07 جمعیت 0

 
 

 تشخیص و شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی

 شناسایی عوامل و نیروهای کلیدی و مؤثر

 تهیه فهرست نیروهای پیشران

 بندی عوامل کلیدی و نیروهای پیشرانرتبه

 انتخاب منطق حاکم بر سناریوها

 محتوای سناریوهاپربار کردن 

 کندو کاو مضامین سناریوها

 های راهنماانتخاب شاخص
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 مطالعات برمؤثر  هایپیشران بندیدر مرحله دوم پرسشنامه رتبه

رار گرفت و با مدیریت آموزشی، طراحی و در اختیار خبرگان ق

های آمار توصیفی و آزمون فریدمن به کمك نرم استفاده از روش

هایی که ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشرانSPSSافزار 

دارای اهمیت و قطعیت بیشتری بودند بدست آمد. در مرحله سوم 

 هایپیشران دهی( پرسشنامه وزنAHP) یمراتببرای تحلیل سلسله 

مدیریت آموزشی به صورت ماتریسی طراحی شد  اتمطالع برمؤثر 

پیشران که دارای بیشترین اهمیت و قطعیت بودند استخراج و  6و 

ها مجدداً در اختیار خبرگان قرار گرفت و وزن هریك از این پیشران

در مقابل یکدیگر توسط آنها مشخص شد، سپس با استفاده از روش 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  Rافزار تحلیل سلسله مراتبی به کمك نرم

هایی که دارای اهمیت و قطعیت بیشتری بودند گرفت و پیشران

 شود.بدست آمد که در ادامه به بررسی نتایج آن پرداخته می

 

 بر مطالعات مدیریت آموزشی مؤثری هاشرانیپهای مربوط به . فراوانی پاسخ2جدول

ف
ردی

 

 هاشرانیپ

نی
اوا

فر
 

 قطعیت - هاپاسخدرصد فراوانی  اهمیت - هاپاسخدرصد فراوانی 

ت
همی

ه ا
میان

 

ت
طعی

ه ق
میان

 و  
ت

همی
ه ا

میان

ت
طعی

ق
کل 

نه 
میا

کم 
ی 

خیل
 

کم
ط 

وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

کم
ی 

خیل
 

کم
ط 

وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

 0/9 0/9 0/9 0/9 1 01 01 1 1 20 20 20 20 1 4 اشاعه دموکراسی و مردم ساالری 0

 21 21 41 21  0 ابجاییافزایش تحرک و ج 2
 

71 
 

41  9 2 0/9 0/2 

 0/4 4 4 0 21 41 21 21  71 21 21   0 افول فرهنگ سنتی 9

 4 9/9 4 4  71 21 21  41 41 21   0 انتظارات از نظام آموزش و پرورش 4

 9 9/9 9 9  41 41 21 21 21 21 41 21  0 بهبود سالمت بشر 0

 0 0/4 0 0 71 21 21   71 41    0 های سریع علمپیشرفت 7

 0 2/4 0 0 41 21 21   011     0 آوریی سریع فنهاشرفتیپ 6

 0/9 4/9 9 4  41 21 41   91 21   0 جمعیت 9

 0/9 7/9 9 4  41 41  21 21 91    0 های نو و روشنفکرانه در تعلیم و تربیتدیدگاه 3

01 
اقتصاد، اشتغال ) یاجتماعاقتصادی  توسعه و رشد

 سعه پایدار(و تو
0    71 41  21 41 21  4 9 4/9 0/9 

 0/4 4 4 0 41 21  41  71 21 21   0 زوال محیط زیست 00

 4 3/9 4 4 21 71   21 21 91    0 ی تربیتی و فرهنگیهااستیس 02

 0/4 2/4 0 4 71  21 21  41 71    0 انگیز آتیشرایط رقابتی و چالش 09

 0/4 9/9 4 0 21 41  21 21 71 21 21   0 صلح و جنگ 04

 0/9 4/9 9 4  21 71 21  21 41 41   0 کمبود منابع مالی و انسانی 00

 4 4 9 0 21 21 41 21  91  21   0 سازی و مهارت آموزی آموزشکیفی 07

 0/4 4 4 0  71 41   71 21 21   0 مفروضات و بنیادهای فلسفی جدید 06

 0/4 3/9 4 0  71 21  21 71 41    0 سازی آموزشموج شدید جهانی 09

 0/9 7/9 9 4  21 91   21 71 21   0 نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 03

21 
نظریات و ساختار جدید مدیریتی )دیدگاه قدرت 

 و سیاست(
0   21 91  21  91   4 9 2/9 0/9 

 0/4 7/4 4 0 41 71    91 21    0 های گروهینفوذ روزافزون رسانه 20

 0 4/4 0 0 71 21 21   71 21 21   0 یت فرهنگی هر ملتهو 22

 
 

بندی ها، به منظور اولویتپس از گردآوری و استخراج داده

ها از آزمون فریدمن، استفاده ها باتوجه به پاسخهریك از پیشران

های اهمیت، قطعیت و میانه اهمیت و قطعیت به گردید که میانه رتبه

 باشد.می 4و  9شرح جدول 

 

. نتیجه آزمون آماری فریدمن به تفکیك درجه اهمیت، میزان قطعیت 9جدول
 آموزشی تیریبر مطالعات مد های مؤثرو میانه پیشران

 میانه اهمیت و قطعیت قطعیتمیزان  درجه اهمیت عنوان

 4 4 4 تعداد

 927/90 202/90 929/26 آماره آزمون کای دو

 20 20 20 آزادیدرجه

p-179/1 126/1 071/1 مقدار 
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 آموزشی تیریبر مطالعات مد های مؤثر. نتیجه آزمون فریدمن درخصوص میزان اهمیت، قطعیت و میانه پیشران4جدول

 میانگین رتبه میانه اهمیت و قطعیت میانه رتبه قطعیت میانه رتبه اهمیت عنوان پیشران ردیف

 99/00 11/00 01/06 آوریسریع فن هایپیشرفت 0

 99/00 09/06 79/00 گروهی هاینفوذ روزافزون رسانه 2

 11/09 79/00 09/00 مفروضات و بنیادهای فلسفی جدید 9

 20/04 60/02 60/09 افول فرهنگ سنتی 4

 79/00 11/02 79/09 آموزش آموزی مهارت و سازیکیفی 0

 99/00 09/03 79/09 هویت فرهنگی هر ملت 7

 99/09 79/00 01/09 از نظام آموزش و پرورشانتظارات  6

 99/00 11/00 01/09 علم سریع هایپیشرفت 9

 99/00 11/06 01/09 یز آتیانگشرایط رقابتی و چالش 3

 99/09 01/3 09/09 ()اقتصاد، اشتغال و توسعه پایدار رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی 01

 11/00 09/02 99/02 آموزش سازیموج شدید جهانی 00

 20/02 60/02 99/00 صلح و جنگ 02

 11/01 11/00 01/00 زوال محیط زیست 09

 11/3 11/01 09/00 و تربیت تعلیم در روشنفکرانه و نو هایدیدگاه 04

 01/09 60/00 60/01 تربیتی و فرهنگی هایسیاست 00

 11/3 99/9 01/01 نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 07

 09/9 60/7 09/9 و انسانیکمبود منابع مالی  06

 79/0 99/9 79/6 جمعیت 09

 99/6 20/7 79/6 ()دیدگاه قدرت و سیاست مدیریتینظریات و ساختار جدید  03

 99/3 01/01 99/7 اشاعه دموکراسی و مردم ساالری 21

 79/0 09/4 60/0 افزایش تحرک و جابجایی 20

 79/0 20/7 01/0 بهبود سالمت بشر 22

 

 

ها، صرفاً اجرای آزمون فریدمن نشان داد پیشران حاصل از

بندی هستند و شده قابل اولویتهای شناساییبراساس قطعیت پیشران

بندی کرد توان آنها را به ترتیب اولویت دستهبر این اساس می

(126/1 =pاما براساس اهمیت و میانه اهمیت و قطعیت نمی .) توان

مقدار -pظهارنظر نمود. چرا که ها ابندی پیشراندر مورد اولویت

آزمون فریدمن برای اهمیت و میانه اهمیت و قطعیت بیش از سطح 

مقدار آزمون فریدمن مربوط -pداری پنج درصد شده است )معنی

باشد(. می 179/1مربوط به میانه برابر  و 071/1به اهمیت برابر 

هویت اند از؛ ها براساس قطعیت به ترتیب عبارتبنابراین اولویت

های گروهی، شرایط رقابتی فرهنگی هر ملت، نفوذ روزافزون رسانه

های های تربیتی و فرهنگی، پیشرفتانگیز آتی، سیاستو چالش

آوری، افول فرهنگ سنتی. از های سریع فنسریع علم، پیشرفت

توان براساس نتایج آنجایی که باتوجه به تحلیل آزمون فریدمن نمی

براساس تحلیل سلسله  مؤثرلیه به دو پیشران ی اوهادادهحاصله از 

مراتبی با توجه به اینکه ضریب ناسازگاری پاسخ افراد در کل به 

باشد، لذا می 0/1از باشد و مقدار آن کمتر می 179/1 یتاهمدرجه 

باشند. باتوجه به تحلیل ها دارای سازگاری میدر مجموع پاسخ

آموزشی دست یافت، آزمون فریدمن، نتایج بر مطالعات مدیریت 

لذا مجدداً به منظور دستیابی به دو پیشران، اقدام به طراحی جدول 

بر مطالعات مدیریت آموزشی متشکل از  مؤثرهای دهی پیشرانوزن

پیشران که براساس قطعیت دارای میانگین رتبه نزدیك به هم  6

 بودند، نموده و به تعدادی از اساتید و نخبگانی که با ایشان مصاحبه

ساختاریافته انجام شده، ارسال گردید. در این مرحله، به منظور 

های استخراج شده و دستیابی به دو پیشران پس بندی پیشراناولویت

های آماری به روش از اخذ نظرات نخبگان براساس تجزیه و تحلیل

تحلیل سلسله مراتبی نتایج زیر حاصل شد. براساس تحلیل سلسله 

دارای سازگاری باشند که بتوان از آنها در  ها بایدمراتبی، پاسخ

ها و انتخاب آن استفاده نمود. لذا هرگاه ضریب دهی پیشرانوزن

)یك دهم( باشد بدین معنی است که  0/1( کمتر از IRناسازگاری )

نتایج تحلیل  6و  7و  0باشند. در جداول ها دارای سازگاری میپاسخ
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تحلیل سلسله مراتبی با براساس  سلسله مراتبی گزارش شده است.

توجه به اینکه ضریب ناسازگاری پاسخ افراد در کل به میزان قطعیت 

مجموع  باشد لذا دری( م)یك دهم 0/1باشد و کمتر از می 230/1

 باشند.ها دارای سازگاری میپاسخ
 

 از حیث درجه اهمیت بر مطالعات مدیریت آموزشی مؤثرهای دهی پیشرانبراساس وزن . تحلیل سلسله مراتبی0جدول

 پیشران
نفوذ روزافزون 

 های گروهیرسانه

هویت فرهنگی 

 هر ملت

ی هاشرفتیپ

 آوریسریع فن

شرایط رقابتی و 

 انگیز آتیچالش

های پیشرفت

 سریع علم

ی هااستیس

 تربیتی و فرهنگی

افول فرهنگ 

 سنتی

 720/2 912/9 72/2 906/0 231/2 006/9 0 های گروهینفوذ روزافزون رسانه

 912/9 912/9 906/0 003/2 293/2 111/0 290/1 هویت فرهنگی هر ملت

 111/2 096/0 111/9 111/2 111/0 496/1 496/1 آوریهای سریع فنپیشرفت

 111/2 111/2 231/2 111/0 011/1 936/1 001/1 انگیز آتیشرایط رقابتی و چالش

 111/2 613/0 111/0 496/1 999/1 001/1 992/1 های سریع علمپیشرفت

 720/2 111/0 090/1 011/1 791/1 919/1 919/1 ی تربیتی و فرهنگیهااستیس

 111/0 992/1 011/1 011/1 011/1 919/1 992/1 افول فرهنگ سنتی

 103/1 192/1 130/1 027/1 000/1 217/1 290/1 وزن

 IR 179/1ضریب 
 

 

 بر مطالعات مدیریت آموزشی از حیث میزان قطعیت مؤثرای هدهی پیشران. تحلیل سلسله مراتبی براساس وزن7جدول

 پیشران
نفوذ روزافزون 

 های گروهیرسانه

هویت فرهنگی 

 هر ملت

ی هاشرفتیپ

 آوریسریع فن

شرایط رقابتی و 

 انگیز آتیچالش

های پیشرفت

 سریع علم

ی هااستیس

 تربیتی و فرهنگی

افول فرهنگ 

 سنتی

 720/2 994/2 231/2 720/2 912/9 016/9 111/0 های گروهینفوذ روزافزون رسانه

 990/2 003/2 003/2 604/2 003/2 111/0 922/1 هویت فرهنگی هر ملت

 231/2 231/2 720/2 111/9 111/0 936/1 919/1 آوریهای سریع فنپیشرفت

 720/2 293/2 111/9 111/0 999/1 979/1 992/1 انگیز آتیشرایط رقابتی و چالش

 111/2 021/2 111/0 999/1 992/1 936/1 496/1 سریع علمهای پیشرفت

 111/2 111/0 936/1 496/1 496/1 936/1 946/1 ی تربیتی و فرهنگیهااستیس

 111/0 011/1 011/1 992/1 496/1 946/1 992/1 افول فرهنگ سنتی

 109/1 162/1 137/1 029/1 007/1 033/1 230/1 وزن

 IR 130/1ضریب 
 

 

 بر مطالعات مدیریت آموزشی از حیث درجه اهمیت و میزان قطعیت مؤثرهای دهی پیشرانل سلسله مراتبی براساس وزن. تحلی6جدول

 پیشران
نفوذ روزافزون 

 های گروهیرسانه

هویت فرهنگی 

 هر ملت

ی هاشرفتیپ

 آوریسریع فن

شرایط رقابتی و 

 انگیز آتیچالش

های پیشرفت

 سریع علم

ی هااستیس

 نگیتربیتی و فره

افول فرهنگ 

 سنتی

 720/2 197/9 401/2 092/2 601/2 924/9 111/0 های گروهینفوذ روزافزون رسانه

 197/9 994/2 093/2 700/2 412/2 111/0 911/1 هویت فرهنگی هر ملت

 093/2 317/0 914/2 401/2 111/0 407/1 979/1 آوریهای سریع فنپیشرفت

 293/2 093/2 720/2 111/0 419/1 992/1 409/1 انگیز آتیشرایط رقابتی و چالش

 111/2 167/2 111/0 992/1 906/1 476/1 419/1 های سریع علمپیشرفت

 231/2 111/0 492/1 476/1 020/1 946/1 924/1 تربیتی و فرهنگی یهااستیس

 111/0 496/1 011/1 496/1 476/1 924/1 992/1 افول فرهنگ سنتی

 103/1 167/1 139/1 027/1 004/1 219/1 299/1 وزن

 IR 16977179/1ضریب 
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براساس تحلیل سلسله مراتبی با توجه به اینکه ضریب ناسازگاری 

باشد می 1697/1پاسخ افراد در کل به درجه اهمیت و میزان قطعیت 

ها دارای باشد لذا در مجموع پاسخ)یك دهم( می 0/1و کمتر از 

هویت فرهنگی هر »پیشران  کهباشند. باتوجه به اینسازگاری می

براساس نتیجه آزمون فریدمن از حیث درجه اهمیت دارای « ملت

و از حیث میزان قطعیت دارای میانگین رتبه  79/09میانگین رتبه 

باشد، می 219/1اساس تحلیل سلسله مراتبی دارای وزن  بر و 09/03

ن حیث میزا»بر مطالعات مدیریت آموزشی از  مؤثربه عنوان پیشران 

شود. و با توجه به اینکه برای تدوین سناریو انتخاب می« قطعیت

براساس نتیجه آزمون « های گروهینفوذ روزافزون رسانه»پیشران 

و از حیث  01/06فریدمن از حیث درجه اهمیت دارای میانگین رتبه 

و براساس تحلیل سلسله  09/06رتبه میزان قطعیت دارای میانگین 

بر مطالعات  مؤثرباشد به عنوان پیشران یم 299/1مراتبی دارای وزن 

برای تدوین سناریو « حیث درجه اهمیت»مدیریت آموزشی از 

های آماری این یلتحلنکته قابل توجه در تجزیه و  شود.انتخاب می

هر دو آزمون فریدمن و تحلیل سلسله مراتبی  است که نتایج

نفوذ روزافزون »کنند بدین معنی که دو پیشران یید میتأهمدیگر را 

هم براساس نتایج « هویت فرهنگی هر ملت»و « های گروهیرسانه

 22آزمون فریدمن و هم براساس تحلیل سلسله مراتبی از میان 

بر مطالعات مدیریت آموزشی باالترین اولویت را  مؤثریشران پ

یید می تأاند و تحلیل نتایج هر دو آزمون یکدیگر را کسب کرده

 نمایند.

 گيریيجهبحث و نت

 هر فرهنگی هویت»بر اساس نتایج بدست آمده دو پیشران 

با توجه به اینکه وزن  «گروهی هایرسانه روزافزون نفوذ»و  «ملت

 ها داشته و دارای درجه اهمیت )میزانبیشتری نسبت به سایر پیشران

بر مطالعات مدیریت آموزشی( و میزان قطعیت  هاپیشران تأثیر

آینده( بیشتری بودند به عنوان دو  در مربوطه )احتمال وقوع پیشران

دو( چهارسناریویی  در پیشران مبنایی، در تشکیل ماتریس )دو

آموزشی مورد توجه قرارگرفتند و حاصل آن،  مطالعات مدیریت

نگاشت چهار سناریو برای آینده مطالعات مدیریت آموزشی شد. 

آذر و یمی( کر0930همکاران )های همتی و نتایج با یافته پژوهش

 ( همسو بود.0932حاجیانی و قصاع ) ( و0930همکاران )

 

 
 

 . سناریوهای متصور در آینده مطالعات مدیریت آموزشی2شکل

 

 براین اساس، حاصل تعامل این دو پیشران تشکیل ماتریس

« گروهی هایرسانه روزافزون نفوذ» و« ملت هر فرهنگی هویت»

در « سناریوی چهارم»شود. است که به توضیح هریك پرداخته می

نامیم، یم« سناریوی بیگانگی»مطالعات مدیریت آموزشی که آن را 

 اهمیت درجه»و  «ملت هر فرهنگی میزان قطعیت کم هویت»حاصل 

است. این سناریو به « گروهی هایرسانه روزافزون پایین نفوذ

توصیف شرایط فعلی مطالعات مدیریت آموزشی و احتمال ادامه 

 پردازد.های آینده مید طی سالهمین رون

های در این سناریو توجه به موضوع هویت فرهنگی و رسانه

گروهی به شکل حداقلی در مطالعات مدیریت آموزشی مورد توجه 

 ای برای آن در مطالعات مدیریتگیرد و جایگاه ویژهقرار می

افزایی برای آن متصور نیست. گونه همآموزشی وجود ندارد. هیچ

فرهنگی بی  های گروهی و هویتت آموزشی نسبت به رسانهمدیری

 مدیریت آموزشی به  تفاوت است و توجه بسیار کمی در مطالعات

 :1 سناريو

 فرهنگی

 :0 سناريو

 بيگانگی

 :9 سناريو

 تحولی

 :1 سناريو

 ایرسانه

 لوبطكامالً م

 لوبطكامالً م

 لوبطمنا كامالً

 لوبطمنا كامالً

 های گروهینفوذ رسانه

هويت 

فرهنگ

 ی
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های نفوذ رسانه شود و از ظرفیتفرهنگی و اجتماعی میمطالبات 

گروهی و عناصر هویت فرهنگی در توسعه و بسط مطالعات  های

ای نیز این جدی شود و مطالبهمدیریت آموزشی استفاده نمی

های گروهی ندارد و مطالعات مدیریت آموزشی مطالعات از رسانه

کند. محور مطالعات مدیریت بر بستر سنتی خود توسعه پیدا می

و روندهای گذشته است. ساخت  مسائلمعطوف به  آموزشی

های گیریمطالعات مدیریت آموزشی در این سناریو ادامه جهت

خواهی و نوگرایی، است و تحولگذشته این رشته  مطالعاتی

پدید نخواهد آمد و مدیریت  نوآوری در محتوا و روش و... 

و ارتقای فرهنگ جامعه را در نظام ایفا کارکرد بهبود، توسعه 

های مدیریتی  ها و شیوهها، مدلنخواهد نمود. درنتیجه سبك

بینانه اگر ارتباط با هویت فرهنگی و در شکل خوشاقتباسی و بی

ها خواهد بود، به شکلی یم که در ستیز با هویت فرهنگی ملتنگوی

ها خواهد بود و ابزارهای نوین ارتباطی بیگانه با هویت فرهنگی ملت

طرف خواهد بود. رنگ و در صورت خوشبینانه بیدر مدیریت کم

براساس این سناریو تعارض بین مطالعات مدیریت و خواست 

های گروهی در جبهه نهفرهنگی جامعه پیش خواهد آمد و رسا

، مؤسساتمقابل مدیریت که تبلور آن در مدیریت مدارس، 

ها و... مشهود است پدید خواهد آورد و بر ناکارآمدی شرکت

رو به این سناریو، مدیریت در بستر فرهنگی دامن خواهد زد و از این

 سناریوی بیگانگی خواهیم گفت.

ه آن را ی کآموزش در مطالعات مدیریت« سناریوی سوم»

 میزان قطعیت زیاد هویت»نامیم، حاصل یم« سناریوی فرهنگی»

 هایرسانه روزافزون پایین نفوذ اهمیت درجه»و  «ملت هر فرهنگی

است. در این سناریو شاهد غلبه مطالعه موضوع هویت « گروهی

ی بر سایر موضوعات آموزشها در مطالعات مدیریت فرهنگی ملت

ی همانند شناکردن در یك دریاچه آموزش خواهیم بود و مدیریت

های آن عمیق است که فرهنگ و هویت فرهنگی در همه الیه

رسوخ کرده است و توجه به هویت فرهنگی معیار بسط و توسعه 

ی است. لذا براساس این سناریو مطالعات آموزش مطالعات مدیریت

ی مباحث مربوط به هویت فرهنگی را در اولویت آموزش مدیریت

د قرار خواهد داد و مدیریت مبتنی بر فرهنگ بومی مطالعات خو

های ها و شیوهها، مدلملت شکل خواهد گرفت. درنتیجه سبك

های ها و شیوهها، مدلمدیریتی اقتضایی خواهد بود و سبك

 رنگ خواهد شد.مدیریتی اقتباسی و تقلیدی در مدیریت کم

 در این سناریو، مطالعات مدیریت گرایش زیادی به سمت و

شناسی و ای و مطالعات فرهنگی، جامعهرشتهسوی مطالعات بین

های شناسی پیدا خواهد کرد و مطالعه موضوعات و پدیدهمردم

 اجتماعی در کانون توجه مدیریت و محور اصلی مطالعات مدیریت

دهنده، ی قرار خواهد گرفت و مدیریت در نقش توسعهآموزش

ها ایفای نقش خواهد دهنده و حافظ هویت فرهنگی ملتارتقاء

 هاىبرنامه ی خواهد توانست از طریقآموزش نمود. درنتیجه مدیریت

فرهنگى، ایجاد مهارت  درسى مبتنی بر فرهنگ، شناسایی نیازهاى

 سنجىارزش و صحیح(، امتحان قضاوت های نقادی فرهنگ )قوه

 هاارزش سازىدرونی براى مناسب امکان و میراث فرهنگى، فرصت

 سازد. را فراهم فرهنگى هنجارهاى و

تواند به نوعی تداعی کننده مطالعات اولیه این سناریو می

ی باشد که در چارچوب این سناریو قابل تفسیر آموزش مدیریت

 اولین برای 0960 سال پین در هارولد است. الزم به ذکر است ویلیام

 او، دیدگاه از .قرارداد بررسی مورد ها راسازمان در مدیریت بار

 است. مدیریت آموزشی مطالعه برای مناسبی زمینه اجتماعی، ومعل

در مطالعات مدیریت آموزشی که آن را « سناریوی دوم»

 میزان قطعیت کم هویت»نامیم، حاصل می «ایسناریوی رسانه»

 هایرسانه روزافزون باالی نفوذ اهمیت درجه»و  «ملت هر فرهنگی

 گسترش روزافزون وندر به توجه است. در این سناریو با« گروهی

ارتباطی، شاهد غلبه  نوین هایآوریفن ویژهبه و جمعی هایرسانه

های گروهی و کارکردهای آن در مطالعه موضوع نفوذ رسانه

مطالعات مدیریت آموزشی بر سایر موضوعات خواهیم بود و 

مدیریت همانند شناکردن در یك دریاچه وسیع ولی کم عمق است 

ای جمعی و انتظارات آنها به مطالعات مدیریت هکه توجه به رسانه

های گروهی( ین خواست آنها )رسانهتأمسمت و سو خواهد داد و 

در اولویت مطالعات مدیریت آموزشی قرار خواهد گرفت و در این 

های موجود در رسانه صورت ضمن اینکه امکان استفاده از ظرفیت

ما امکان ایجاد های گروهی برای توسعه مدیریت فراهم خواهد شد ا

ای پدید کار به لحاظ فشار رسانهنظام مدیریتی منفعالنه و محافظه

خواهد آمد و کارکرد بهبود، توسعه و ارتقای فرهنگ در مدیریت 

های مختلف مدیریت از جمله دچار ضعف خواهد شد و جنبه

الشعاع قرار خواهد های مدیریتی آن را تحتها و شیوهها، مدلسبك

صورت شاهد ظهور فرهنگ و هویت فرهنگی جدیدی نداد. در ای

خواهیم بود که ممکن است با هویت فرهنگی هر ملت در تعارض 
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های از نفوذ رسانه متأثری مدیریت یا تنش باشد. شاید بتوان نمونه

مانده و درحال های مدیریت در کشورهای عقبگروهی را نظام

ها، گروهی، سبك هایتوسعه نام برد که عمدتاً تحت نفوذ رسانه

نماید. در این های مدیریتی تقلیدی را توصیه میها و شیوهمدل

سناریو، مطالعات مدیریت آموزشی گرایش زیادی به سمت و سوی 

 مطالعات حوزه رسانه و ارتباطات و فضای مجازی پیدا خواهد نمود.

در مطالعات مدیریت آموزشی که آن را « سناریوی اول»

 میزان قطعیت زیاد هویت»نامیم، حاصل می« سناریوی تحولی»

 هایرسانه روزافزون باالی نفوذ اهمیت درجه»و  «ملت هر فرهنگی

است. در این سناریو شاهد توجه جدی به موضوع هویت « گروهی

های گروهی در مطالعات مدیریت آموزشی به فرهنگی و نفوذ رسانه

ردن در نسبت سایر موضوعات خواهیم بود و مدیریت همانند شناک

یك اقیانوس خواهد بود که در عین وسعت دارای عمق زیاد هم 

جاست که پیچیدگی مدیریت و چندموضوعی باشد. لذا در اینمی

بودن آن در کانون توجه قرار خواهد گرفت. در این سناریو، 

مطالعات مدیریت آموزشی به این سمت و سو خواهد رفت که 

های های گروهی، زمینهرسانه های بالقوه و بالفعلباتوجه به ظرفیت

فرهنگی در مطالعات مدیریت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مطالعات 

های ها و انتظارات رسانهمدیریت آموزشی ضمن توجه به خواست

ها، گروهی، زمینه توجه هرچه بیشتر به هویت فرهنگی در سبك

 های مدیریت را دنبال خواهد کرد.ها و شیوهمدل

های گروهی موجب سناریو نفوذ روزافزون رسانهبر اساس این 

ایجاد یك مطالبه عمومی خواهد شد که نظام مدیریت آموزشی باید 

گوی آن باشد در نتیجه مدیریت آموزشی به مدیریتی تحول پاسخ

گرا گرایش پیدا خواهد نمود. در این صورت مدیریت خواه و تحول

از  متأثری و... های مختلف محتوایی، روشنظام آموزشی در جنبه

نظام فرهنگی و به تبع آن هویت فرهنگی عمل خواهد کرد. مدیریت 

فرهنگی در مدیریت آموزشی مورد توجه خواهد گرفت و  -بومی 

از هویت فرهنگی و به  متأثرهای مدیریتی ها و شیوهها، مدلسبك

بخشی به ارکان نظام مدیریتی خواهد بود که حداقل آن دنبال هویت

ها خواهد بود. در این رئوس کارکردها، اقدامات و برنامه تغییر در

زندگی در کانون توجه  مهارت مثابه به ایرسانه سناریو سواد

مطالعات مدیریت آموزشی قرار خواهد گرفت. بدیهی است در این 

های گروهی و هویت سناریو با توجه به نقش پر رنگ نفوذ رسانه

این دو پیشران در تحقق آینده، ها و تعامل بسیار زیاد فرهنگی ملت

نوعی از افزایش مطالبات اجتماعی از مدیریت آموزشی شکل 

شریان های  و هاهای جمعی به مثابه رگخواهد گرفت زیرا رسانه

جامعه عمل خواهد کرد که هویت فرهنگی هر ملت از طریق آن در 

جامعه ساری و جاری است. لذا در این سناریو رابطه غیرقابل 

های جمعی به عنوان ابزار انتقال فرهنگ و هویت بین رسانهگسستی 

فرهنگی به عنوان روح فرهنگ ایجاد خواهد شد و مطالعات 

مدیریت آموزشی بیشتر بر فضاهای جدید و نوین و با تمرکز بر 

بسترهای سنتی تمرکز خواهد نمود و به حوزه تکنولوژی ارتباطات 

خواهد کرد. در این  ای فراهمنزدیك خواهد شد و کارکرد شبکه

سناریو، مطالعات مدیریت آموزشی از حالت تك ساحتی مدیریتی 

ای، خارج خواهد شد و به سمت و سوی مطالعات چندرشته

ای و ارتباطاتی گرایش پیدا خواهد نمود. از جمله فرهنگی، رسانه

 بدست هاییافته و نتایج که است این پژوهش این هایمحدودیت

 و باشدمی حاضر پژوهش آماری جامعه در ربردکا قابل تنها آمده

 داد. تعمیم دیگر آماری جامعه به را آن تواننمی

 منابع
نژاد، محمد امیران، حیدر؛ محمدی، امیرمحمد؛ علیمردانی، علی و شعبانی

آینده کسب و کار در ایران از دیدگاه تفکر (. 0930رضا )
 امیران.: انتشارات تهران . جلد دهم. چاپ اول.استراتژیك

بررسی، شناسایی و طراحی الگوریتم اقتضایی (. 0996نگار )اندیشگاه آتی 
نگاری در سطح بخشی )با تأکید بر سه روش دلفی، مناسب آینده

چاپ اول. تهران مرکز آینده پژوهی  نگاری و سناریونگاری(.ره

 علوم و فناوری دفاعی موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی.

 مدیریت در نو رهیافتی پژوهی؛ (. آینده0993دی، علیرضا )ازغن باباغیبی

، ترافیك مدیریت مطالعات فصلنامهشهری.  نقل و حمل جامع

0(07 ،)011-66. 

ترجمه مسعود  نگاری فناوری.ی آیندهراهنما (.0931لوک )جئوقیو، 

 منزوی. تهران. مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

(. آینده و سناریونگاری، طبقه 0932محمود ) حاجیانی، ابراهیم و قصاع،

 .99-72(، 9)2،راهبردبندی سناریوها. ها و دستهبندی روش

غالمحسین خانقایی.  . ترجمهمدیریت در جامعه آینده(. 0999) یترپدراکر، 

 فرا.نشر تهران: 

 بررسی(. 0930سالمی، رضا؛ خانی، مرتضی و صفاری دربرزی، علی )

 توسعه دوفصلنامهناجا.  تحقیقات حوزه در پژوهی آینده یرتأث
 .69-99(، 03)01 صنعت، تکنولوژی
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 فکری ساختارهای (. بررسی0934) یرضاعلمفضلی، اردشیر، اسدی،  سیاح

 اجرای چارچوب و ارائه پژوهی آینده در کلیدی مفاهیم و

(، 0)27، مدیریت پژوهیآینده فصلنامهپژوهی. آینده مطالعات

27-00. 

 با دنیای در آینده برای ریزیبرنامه دورنگری،هنر  (.0931) یترپشوارتز، 
 مرکز دوم. تهران: چاپ علیزاده. عزیز ترجمه قطعیت. عدم

 تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه دفاعی فناوری و علوم پژوهیآینده

 دفاعی. صنایع

 مدیریت پژوهییندهآ (.0932مرجان )نیا، سیدمحمد. عبدی، عباس
. تهران: اولین همایش ملی 0414 ایران در دانش بنیان هایشرکت

  .آینده پژوهی

 سناریونگاری(. 0996) یرامی، ناظم مطلق، وحید؛ عزیز؛ وحیدی علیزاده،
 انرژی. مطالعات مؤسسه . تهران:سناریوها پایه بر ریزیبرنامه یا

(. بررسی 0934مسعود )آذر، رحمان؛ فیروزی، جمال و اسپندار، کریمی
پژوهی در مطالعات سناریوسازی آیندهشیوه کارکرد الگوی 

. کنفرانس بین المللی مدیریت. اقتصاد و علوم انسانی، استراتژیك

 .پردازان پایتخت ایلیااستانبول، شرکت مدیران ایده -ترکیه 

تر به اصول، پژوهی پیشرفته: نگاهی ژرفیندهآ (.0999ادوارد )کورنیش، 
وش ملکی فر، سیاو ترجمه .های آینده پژوهیمبانی و روش

 .فرخنده ملکی فر. چاپ اول، تهران. اندیشکده صنعت و فناوری

(. 0934غالمرضا )گودرزی، احمد؛ امیرخانی، امیرحسین و طالقانی، 

. دومین کنفرانس حیدریه تربت پژوهی. وآینده مقاومتی اقتصاد

پژوهی مدیریت و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت المللی آیندهبین

 حیدریه.

 اندیشکده . چاپ اول. تهران:پژوهی آینده الفبای(. 0990عقیل ) فر،ملکی

 آصف(.) یفنآورصنعت و 

ریزی مبتنی بر سناریو: راهی برای کم کردن (. برنامه0990عباس )ملکی، 

 .69-002 ،9 ،راهبرد توسعه گیری.آفات تصمیم

 چاپ اول. تهران: گرا.هنرآینده پژوهی و یندهآ (.0939فر، عقیل )ملکی

 شرکت انتشارات سوره مهر.

 یدمجربیعی دوالیی،  یومرث؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ وک نیازآذری،

گذاری و فرایند خط مشی عمومی در نظام سیاست(. 0931)
 . قائم شهر: مهرالنبی.آموزشی

(. 0934) یمابراههمتی، علیرضا؛ گودرزی، محمدعلی و حاجیانیف 

آینده پرورش.  های آموزش وپزوهی در نظامضرورت آینده
 .03-76(، 2)27، پژوهی مدیریت

(. 0996) مطلق، وحید؛ ناظمی، امیر؛ علیزاده، عزیز و مینا، ماندانا وحیدی

 تهران: مؤسسهسناریوها.  پایه بر ریزیبرنامه یا سناریونگاری

 انرژی. المللیبین مطالعات

ترجمه: عقیل  مقصود ما از آینده پژوهی چیست؟.(. 0994وندل، بل )

فر و همکاران. تهران: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری لکیم
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