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 چکيده
ر . ایی  پیژوهش داسی پژوهیی در نایام آمیوعا ییالی ک یور های توسعه آیندههدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه

جامعیه  د.شیای سندلوسیکی و باروسیو انمیام چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده اع روا فراترکیب با رویکرد هف  مرحله

در  پژوهییینیدهآلعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی )مقاله، پایان نامیه، رسیالهچ چیاد شیده در حیوعه آماری مورد مطا

وجیو سی جهای مرتبط با هیدف پیژوهش میورد . در ای  راستا، کلیدواژهاس  1400تا  1380های آموعا یالی در بی  سال

رهیای پیریرا میورد دفمنید و بیا توجیه بیه معیاهگییری نمونهآمده با استفاده اع روا  دس بهقرار گرف  و مقاالت و اسناد 

ع روا تحلییل اپژوهش که اع معیارهیای ورود بیه مطالعیه بردیوردار بودنید بیا اسیتفاده  29بررسی قرار گرفتند که در نهای  

 8کیه در  دشیکید بیاع شناسیایی  220هیا ها بیرای جمیآ آوری دادهمضمون تمزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج تحلیل داده

 یاعهیای جامعیه باعنگری برنامه درسی متناسب با نآموعا ) :بندی شدند که یبارتند اعمضمون فریی دسته 14مضمون اصلی و 

 چ،ن یگاه کیارآفری شدن آموعا یالی  دااقتصادی، کارآفرینی )های تدریسچدرسی  روامحوری در برنامهدن و آیندهکرروع به

ش چ، پیژوهی آنالیی هیاهای اطالیاتی  گسترا آموعادسترسی به پایگاهاوری )چ، فنّساعی دان گاهالمللیبی شدن )المللیبی 

، سیادتاری هیای میدیریتیچچ، منابآ انسانی )توسعه فردی  توسعه مهیارتشدن پژوهش  هدفمندی پژوهشریکاربردی و تما)

یی  رعشیمندی در ااهای ای  پژوهش بینش جدید و افتهی. پریرچ و ساعگاری با محیط  )دان گاه ساعگارشوندهچ)سادتار انعطاف

اقیآ وی در ناام آمیوعا ییالی ک یور می  ر پژوهتواند در توسعه آیندهده اس  که میکرعمینه با درک یمیق اع ماهی  آن ارائه 

 د.شو
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 مقدمه

 مطلوب، ةآیند لقد هدف با و دانش صری ظهور و جامعه در تغیر نرخ فزایشا به توجه با

  2005 اهلل، )ینای  اس  شدهبدیلت الزام یک به جوامآ و نهادها ها،مانساع فراد،ا برای پژوهیآینده

 ینوانهب نیز یالی موعاآ در پژوهیآینده جهان، رد تغییرات کلی ریانج با ماهنگه همچنی  .چ58

 شده روریض دان گاهی امنا لندمدتب ریزیبرنامه و اریگرسیاس  اصلی نیاعهایپیش اع یکی

 یوامل تری مهم اع و آموعا هادن اجزای تری مهم اع یکی دان گاه .چ17  1400 گیگلو، )مهرآور اس 

 یالی آموعا نیاید امروعه که شدیدی هایدگرگونی دلیلبه شود.می یتلق آینده جهان دهیشکل

 توجه انونک در اعپیشیشب دان گاه یهاگیریجه  و هابرنامه اهداف، داده، رارق تأ یر تح  را

 امروع به تا سیزدهم قرن رد دان گاه ولی ا ظهور اع یالی موعاآ تحوالت بر مروری اند.شدهواقآ

 سادتارهای و تحوالت اب همگام و بوده متغیر و ویاپ نهادی موارهه یالی آموعا دهدمی ن ان

 سیارب جهان یگرد رفیط عا .چ13  1400 پروی ،) اس  کرده تغییر معرفتی و فرهنگی اجتمایی،

 دس  پژوهییندهآ و اندی ییندهآ هب ایدب هادان گاه و اس  دهش تنش پر حتوایشم و پرتعارض

 یندهآ در دود سهم و جایگاه مددم تعریف اندی ه رد فعال ساعگاری و نعطافا ابلی ق با و بزنند

 .چ3921 ستخواه،)فرا باشند متحول جهان ای 

 اع ناشی هایچالش و رقابتی متغیّر، محیط در هادان گاه گرفت  قرار به توجه با همچنی 

 نویی دان گاه، یک برای م خص ایآینده بروع اع اطمینان یالی، آموعا شدنجهانی

 یک برای متعددی هایآینده تا دشومی سبب هاقطعی  یدم عیرا آید می حساببه اندی یساده

 ادامة برای را دود مخصوص کارهایراه آنها، اع یک هر بروع که هاییآینده شود. متصوّر دان گاه،

 آن اجرای بر تأکید و دان گاه آیندة برای راهبرد یک تنها تعیی  و کندمی طلب دان گاه حیات

 امری ها،راهبرد در تغییرات ایمال در پریریانعطاف بدون و محیط تحواّلت درنارگرفت  بدون

 یفنّ  دان گاه برای پژوهیآینده طی چ2001) 1کانوی .چ21  1400 گیگلو، )مهرآور آیدمی شماربه مردود

 گراریم یدط ناام در باید پژوهیآینده اس : کرده تأکید عیر رهیاف  چند بر استرالیا سویتیرن

 برای دان گاه در باید  شود نهادینه یکپارچه صورتبه دان گاه و یالی آموعا گیریتصمیم و

                                        
1. Conway 
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 ویلمیتأهی ایضای درگیری و م ارک  بدون  گیرد صورت العم هایساعیظرفی  نگاریآینده

 کارآمد اطالیاتی ناام  شودنمی میسر مطلوب نگاریآینده امکان دان گاه، هایبرنامه در کارکنان

 اس . دان گاهی نگاریآینده رک   تریمهم

 ابزار  یا رو یا اع و اندبرده یپ پژوهیندهیآ یها یفعال  یاهم هب هادول  اع یاریبس امروعه، 

 گسترا حال در جهان، سراسر در یفناور و یلم اس یس به کمک جه  نوآورانه و دیجد نسبتا  

 در «رند» موسسه در 1948 سال در میناا ضرورت یک دلیلبه بار اولی  پژوهیآینده اس .

 احتمالی وقایآ شناد  در سعی که بود بینیپیش مبنای بر لعاتمطا ای  یمده شد. مطرح آمریکا

 مفهوم بعد، به 80 دهه اع رف . کاربه نیز اقتصادی ومیغیرناا مسائل در بعدها و داش  جنگ

 پژوهیآینده اع 80 دهه در هاژاپنی بار، نخستی  برای ف .گر جای گراریسیاس  در پژوهیآینده

 و دولتی هایساعمان در که اس  دهه چندی  کردند. استفاده یگرارسیاس  ابزار ینوانبه

 مختلف هایحوعه در و ملی و ایمنطقه بخ ی، هایمقیاس در نگاریآینده هایبرنامه دصوصی،

-چ م و عمینه ادیر هایسال در ولی  شودمی اجرا غیره و عیس  محیط فرهنگ، فناوری، یلم،

 ابزار فناوری و یلم پژوهیآینده اکنون و داشته تمرکز فناوری و یلم حوعه بر هابرنامه ای  انداع

 گوکبرگ ،رنسیم   2021 همکاران، و 1نیکویه) اس  فناوری و یلم سیاس  محیط در دولتی گیریتصمیم

 و یگراراس یس کالن یهایرصه در پژوهیندهیآ اهمی  به توجه با نیز ایران در .چ2،2013وسوکولوو

 مممویه پیش سال 20 حدود اع ک ور یریگمیتصم مقام باالتری  ایرهنموده به ینای  با

 اقدامات  یترمهم اع .چ6 :1400 گیگلو، )مهرآور اس  آغاعشده پژوهیآینده نهیعم در فکری یها یفعال

 افق در ک ور انداعچ م سند تدوی  چونهم مواردی به توانیم پژوهیندهیآ حوعه در ک ور

 انقالب، دوم گام بیانیه ،آینده سال 20 در ک ور مطلوب وضعی  اع یدورنما ترسیم برای 1404

 د.کر اشاره 1404 ایران یهایفناور  یترمناسب نگاریآینده پایلوت و ک وریلمی جامآ نق ه

 دصوص،به فناورى، و یلم که دهدیم ن ان 1404 ایران انداعچ م سند به توجه همچنی 

 بدون انداعچ م ای  به دستیابى یناقی دارد. انداعچ م افق در یاژهیو جایگاه اطالیات، فناورى

                                        
1.  Nikooye 

2. Meissner, Gokhberg& Sokolov 
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 و آذری نیاع )پروانه، نیس  ریپرامکان توسعه براى دقیق یزیربرنامه و آینده وضعی  ترسیم

 .چ1400ینایتی،

 باوجود که دهدمی ن ان ک ور دادل در پژوهیآینده عمینه در شده انمام مطالعات بررسی

 در عمینه ای  در عیادی پژوهش هنوع دنیا سطح در یالی آموعا در پژوهیآینده توسعه اهمی 

 م خص صورتبه که اس  پژوهش معدودی تعداد هاتن و اس  ن ده انمام ک ور یالی آموعا

 اشاره آنها تری مهم اع بردی به ادامه در که اس  پردادته ک ور یالی آموعا در پژوهیآینده به

 در مطلوب دان گاه آینده سناریونگاری به پژوه ی در چ1399) رانهمکا و عادهمهدی شود.می

 سناریو چهار دان گاه آینده ایبر که اس  آن اع حاکی پژوهش هاییافته اند.پردادته 1404 افق

 باعار پرور  توده و متعامل نهادی مثابه به دان گاه انحصاری: رقاب  باعار .اس  مطرح عیر شرحبه

 مثابه به دان گاه رقاب : بدون باعار پرور  نخبه و متعامل نهادی مثابه به  گاهدان چندگانه: انحصار

 ای هسته نهادی مثابه به دان گاه تقاضا: طرف چندگانه انحصار باعار پرور  نخبه و ایهسته نهادی

 با ایران یالی آموعا 1404 افق تبی  به پژوه ی در چ1396) همکاران و یبدی پرور. توده و

 اسناد محتوای تحلیل اساس بر پژوهش ای  یهایافته اند.پردادته سناریونویسی روا عا فادهاست

 مقوله سه در توانمی را ایران یالی آموعا هایرسال  و هاانداعچ م که داد ن ان باالدستی

 چهار دبرگان، نارات و هایافته ای  براساس و داد قرار بررسی مورد ددمات و پژوهش آموعا،

 ایران ییال آموعا برای گراییساعنده و گراییاستاندارد گرایی،ساعا گرایی،باعساعی سناریوی

 سناریو 1404 افق در ک ور یالی آموعا آینده برای سناریو تری مطلوب که اس . شده متصور

 رویکردی تغییرات پژوهیآینده به پژوه ی در چ1394) همکاران و بیددتی بود. گراییساعنده

 هاییافته اند.پردادته 1404 افق برای محتمل سناریویی انسانی  سرمایه توسعه در یالی آموعا

 ت خیص در باال توان مغلوبچ، یا دنثی تفکر جای به غالب )تفکر  برتر تفکر پژوهش ای 

 فراساعمانی ابعاد در کارگروهی و ارتباطات برقراری در باال توان و بینیچمس له )قوه مسائل صحیح

 در چ1396) همکاران و ک اورع اس . دانسته انسانی سرمایه هایتوانمندی تری مهم اع را

 یالی آموعا در پژوهیآینده توسعه بر مبتنی درسی برنامه محتوای طراحی  به  پژوه ی

 مقولهچ،3) یلّی شرایط شامل: پارادایمی مدل چارچوب در پژوهش ای  هاییافته اند.پردادته
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 عمینه مقولهچ، 6) راهبردها پژوهیچ،آینده بر تاکید با درسی برنامه محتوای )باعنگری محوری پدیده

 با پژوه ی در چ1393) مرعوقی بود. مقولهچ 4 ) پیامدها و مقولهچ 2) گرمدادله شرایط مقولهچ، 3)

 نتیمه ای  به دان مویان پژوهیآینده توانایی رشد با یادگیری تمارب کیفی  بی  رابطه ینوان

 و رسمی روابط و محتوا یادگیری، پریریانعطاف ابعاد یادگیری، تمارب کیفی  ابعاد ی ب که رسید

 وجود معناداری و مثب  رابطه دان مویان پژوهیآینده توانایی ابعاد و دان مو -استاد رسمی غیر

 انمام یالی آموعا در یپژوهندهیآ حوعه در که پژوه ی در چ1393) یسنمر و مالکپور دارد.

 چ1MOOC) آنالی  گسترده هایدوره مدافآ و برگزارکننده ها،دان گاه .1 سناریو، پنج اندهداد

 پایداری برای همکاری شرکای .4 پاسخگو، دانش تولید .3 دانش، تولید هدای  .2 بود، دواهند

 پژوهش نتایج همچنی  اند.کرده ارائه را دیگر مراکز استخدام در نوآوری یهاتکنیک .5 و محلی

 تأ یر و شدنالمللیبی  رایانه، و اطالیات فناوری و دیمیتالیزاسیون یامل سه که دهدمی ن ان نهاآ

 وجودبه ک ور هایدان گاه برای 1404 لسا تا را تغییرات بی تری  تواندمی جمعیتی روندهای

  آورند.

 هب وفمعط ک ور در ناریونویسیس و یپژوهآینده حوعه در دهش انمام هایپژوهش بی تر

 اس  دهش سبب مرا ای  و چ49 3961 )گلدسته، اس  گراریسیاس  آن عا پس و فناوری حوعه

 با اوصاف، ای  اب باشد. کم بسیار یرانا در الیی موعاآ وعهح هب ختصم هایروا کاربرد که

 در یلم ای   دارد یالی موعاآ در پژوهیآینده اب مرتبط مفاهیم اربردک که االییو اهمی  وجود

 اع یمیق و یژهو توجه نیاعمند و س ا مطرح الیی آموعا رصهی رد وپان ایحوعه ینوانبه  ورک

 حاضر ژوهشپ اصلی س لهم ادشده،ی کاتن هب نای ی با .اس  یالی آموعا اندرکاراندس  سوی

 هب مربوط ناری پی ینه و ادبیات در شدهنماما هایپژوهش هب توجه اب دهد  انن هک س ا ای 

 کدامند؟  ورک یالی موعاآ ناام در یپژوهآینده توسعه هایمولفه تری مهم ،ژوهشپ موضود

 تحقيق شناسيروش

 گروه در تحلیل سبک و هاداده ماهی  نار اع و کاربردی هدف لحاظ اع پژوهش ای      

 اطالیات بر مبتنی پژوهش ای  در هاداده آوریجمآ روا اس . قرارگرفته کیفی هایپژوهش

                                        
1. Massive Open Online Courses 
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  آماری، جامعه حاضر پژوهش در اس . گرشته مدارک و اسناد نیز هاداده گردآوری ابزار و نادیاس

 و دادلی معتبر یلمی اطالیاتی هایپایگاه در رسالهچ نامه، پایان )مقاله، منت رشده پژوهش  51

 شبادا که ناری اینمونه به دستیابی مناوربه و شدهتعریف هایکلیدواژه اساس بر که بود دارجی

 1400 الی 1380 عمانی محدوده هاکلیدواژه جستموی برای شدند. پیمایش شود، موجب را ناری

 انتخاب هدفمند رویکرد اع استفاده با مرتبط مطالعه 29 گیری،نمونه عمینه در شد. گرفته نار در

 اع پژوهش، ای  در پایایی سنمش برای اس . بوده صانمتخصّ نار پژوهش ای  روایی مبنای شد.

 فراترکیب اس . 1فراترکیب پژوهش ای  انمام شیوه اس . شده استفاده کوه  کاپای توافق آعمون

 پژوه ی کارهای اع یمیق وتحلیلتمزیه یک مطالعه فرا اس . مطالعه فرا هایروا اع یکی

 هاییافته کمی )تحلیل تحلیل فرا بخش چهار به مطالعه فرا اس . داص حوعه یک در شدهانمام

 )تحلیل فراروا گرشتهچ، هایپژوهش هاییافته کیفی )تحلیل فراترکیب گرشتهچ، هایهشپژو

 تقسیم گرشتهچ هایپژوهش هایناریه )تحلیل فراناریه و گرشتهچ هایپژوهش شناسیروا

 گیرد انمام گرشته مطالعات در مورداستفاده مفاهیم روی بر کیفی صورتبه اگر فرامطالعه شود.می

 هایپژوهش بی  در فراترکیب روا .چ315  2،2006)عیمر شودمی شنادته فراترکیب یا نتزفراس نام به

 که ایگونهبه نماید،می ارائه کیفی هاییافته اع تفسیری ترکیبی که دارد را کاربرد بی تری  فرامطالعه

 .چ86  3،7002باروسو و )سندلوسکی اس  مورداستفاده منابآ هاییافته مممود اع بیش ترکیب، نتیمه

 تنها هاترجمه گردد.برمی پژوه گر یمیق فهم به و یکدیگر به کیفی مطالعات ترجمه به فراترکیب

 را پژوه گران و  معلوم را مختلف مطالعات بی  ادتالف بلکه کندنمی اشاره فردی تفسیرهای به

 هستند مرتبط یکدیگر به مختلف مطالعات طور چه که کنند درک عمانهم تا ساعدمی قادر

 اع مستخرج هاییافته و اطالیات که اس  کیفی مطالعه نویی فراترکیب طورکلی،به .چ4،2002)بک

 برای موردنار نمونه درنتیمه، کند.می بررسی را م ابه و مرتبط موضود با دیگر کیفی مطالعات

 شودمی سادته پژوهش س ال با آنها ارتباط اساس بر و منتخب کیفی مطالعات اع فراترکیب،

                                        
1. Meta-synthesis 

2. Zimmer 

3. Sandelowski& Barroso 

4. Beck 
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 و سندلوسکی فراترکیب ایمرحله هف  روا اع پژوهش ای  در .چ161  1998 ،1هاریو )نوبلی 

 اس . شده استفاده چ1) شماره شکل شرح به چ2007) باروسو

 پژوهشگانه مراحل هفت(: 1) شکل

 

 هاوتحليل دادهها و تجزیهیافته

 ارائه و حفظ ستلزم،م حاضر پژوهش در ویژهبه و کیفی تحلیل در منسمم هاییافته ارائه     

 مرحله هر هاییافته ،بخش ای  در .اس  منتخب فراترکیب روا بر مبتنی هایافته تولید روند

 شود:یم ارائه عیر مرحله هف  در چ2007) باروسو و سندلوسکی الگوی با مطابق

 االتیسو طرح یب،فراترک تحقیق وار در امگ اولی  تحقیق: واالتس تنظیم اول: مرحله

 ژوهشپ سواالت بنابرای  آنهاس . به اسخپ دنبال به ودد تحقیق رآیندف رد ژوه گرپ هک اس 

 شود:می طرحم عیر صورت به حاضر

 رد پژوهیآینده توسعه اصلی هایفهم ل ادبیات، طالعهم به وجهت با چ:what) چیزی چه

 اس ؟ کدام ایران یالی آموعا

 در پژوهیآینده توسعه هایهمولف به دستیابی برای عهطالموردم جامعه چ:who) ایجامعه چه

 اس ؟ کدام ایران یالی آموعا

 شده وجوجس  و ررسیب عمانی ورهد چه رد فوق واردم چ:when) عمانی محدودی  

 اس ؟

 اس ؟ شده استفاده اتمطالع کردن راهمف برای وشیر چه چ:how) روا چگونگی

                                        
1. Noblit & Hare 
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 اریک، هایداده هایپایگاه اع استفاده با پژوهش ی ا در متون: مندنظام بررسي دوم: مرحله

 پورتال دان گاهی، جهادیلمی اطالیات پایگاه الزویر، اسکوپوس، اشپرینگر، دایرک ، ساینس

 ن ریات سامانه و نور تخصّصی ممالت پایگاه فرهنگی، مطالعات و انسانی یلوم پژوه گاه

 شده آورده چ1) جدول در که اس  بوده مدنار داصی پریرا یدم و پریرا معیارهای ک ور،

 در که شد، استفاده متنوّیی کلیدی هایواژه اع پژوهش هایمقاله و منابآ جستموی برای و اس 

 شد. یاف  مقاله 51 نهای 
 مقاالت پذيرش عدم و پذيرش معیارهاي :1جدول شماره 

 مقاالت پذيرش عدم معیار مقاالت پذيرش معیار معیارها و شرايط

 غبر اع عبان فارسی و انگلیسی انگلیسی-فارسی پژوهشعبان 

 1380قبل اع  1400تا  1380 عمان انمام پژوهش

 غیر اع کیفی و آمیخته کیفی و آمیخته روا پژوهش

 پژوهی در آموعا یالیغیر اع آینده پژوهی در آموعا یالیآینده جامعه مورد مطالعه

 شرایط مورد مطالعه

آموعا پژوهی در شرایط، آینده

یالی ایران، الگوها و ابعاد 

 پژوهی در آموعا یالیآینده

 غیر اع موارد ذکر شده

 نود مطالعه
مقاالت چاد شده در ن ریات 

 معتبر دادلی و دارجی

و مقاالت نامعتبر و نارات یلمیمطالب غیر 

 شخصی

 

 بر ب،مناس هایمقاله انتخاب برای مناسب: هايمقاله انتخاب و وجوجست سوم: مرحله

 محتوا، چکیده، ینوان، مانند متفاوتی پارامترهای چ،2) شکل در شده داده ن ان فرآیند اساس

 در هاپژوهش کیفی  ارعیابی برای اس . شده ارعیابی پژوهش روا کیفی  و محتوا دسترسی،

 اب روا ای  اس   شده استفاده چCASP) حیاتی ارعیابی هایمهارت برنامه ابزار اع مرحله ای 

 منطق شود. م خص پژوهش کیفی مطالعه اهمی  و ایتبار دق ، تا کندمی کمک س ال ده طرح

 تا چ1) ضعیف اع هاشادص اع یک هر به امتیاع ایطای با که اس  ترتیب ای  به مقاالت گزینش

 یالی طبقه 5 به مقاالت سپس شود.می داده امتیاعی گانهده هایشادص اع یک هر در چ5) یالی

 چ10 تا 0) ضعیف چ،21 تا 10) متوسط چ،30 تا 21) دوب چ،40 تا 31) دوب دیلی چ،50 تا 41)
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 درصد 42 که داد ن ان CASP معیار ده اساس بر شدهانمام ارعیابی .شوندیم یبنددسته

 درصد 14 دوب، سطح در درصد17 دوب، دیلی سطح در درصد 21 یالی، سطح در مقاالت

 بودند. ضعیف سطح در نیز تمقاال درصد 6 و متوسط سطح در

 

 
 مرتبط منابع انتخاب و بازبیني روند: 2شکل شماره 

 

 نهایی مقاله ینوانبه مقاله 29 مرتبط منابآ انتخاب و باعبینی روند فرآیند اع پس نهای  در     

 داده ن ان 2 جدول در کدها استخراج برای شده استفاده منابآ گرفتند. قرار استفاده مورد منتخب

 اس . دهش
 پژوهي در آموزش عاليهاي انجام شده در حوزه آينده:  پژوهش2جدول شماره 

 عنوان پژوهش سال نويسنده يا نويسندگان رديف
 آدرس پژوهش 
 )مجله يا دانشگاه(

 1392 مهدی، رضا 1
پژوهی در آموعا یالی: آینده

های شرایط و ویژگی
 های سرآمد در آیندهدان گاه

هی یلم، پژوفصلنامه سیاس 
 فنّاوری و نوآوری رهیاف 

2 
ک اورع، مهدی  

یارمحمدیان، محمد 
1396 

محتوای برنامه درسی مبتنی بر 
پژوهی در آموعا توسعه آینده

دو فصلنامه مطالعات برنامه 
 درسی آموعا یالی



  یاردکانیناظمی مهد گلو،یک ور: شهرام مهرآور گ یدر ناام آموعا یال پژوهیندهیتوسعه آ هایمولفه ییشناسامقالة پژوه ی:             42

 

 عنوان پژوهش سال نويسنده يا نويسندگان رديف
 آدرس پژوهش 
 )مجله يا دانشگاه(

حسی   نادی، 
 محمدیلی

 پژوهش کیفی یالی ایران:

3 

 ،همتی
 گودرعی  یلیرضا

 ،حاجیانی  محمدیلی
 ابراهیم

1394 
شدن پژوهی تماریآینده

آموعا یالی جمهوری اسالمی 
 !ایران  ضرورت یا الزام

-)پژوهش مدیری  پژوهیآینده

 مدیری چ های

 1392 حسینی مقدم، محمد 4
شدن آموعشی یالی و المللیبی 

 1404آینده دان گاه در ایران 

 

المللی دان گاه بی  رساله دکتری،
امام دمینی )رهچ، دان کده یلوم 

 اجتمایی

 1392 فالحتی، نگار 5
شناسایی تأ یر فنّاوری اطالیات 

بر آموعا یالی با رویکرد 
 پژوهیآینده

رساله دکتری، دان گاه پبام نور، 
 استان تهران، دان کده فنی

 1393 نیاع آذری، مرضیه 6
پژوهی های آیندهتعیی  مولفه

  طراحی مدل در آموعا جه
 یالی

 پژوهی مدیری آینده

 1400 مهرآور گیگلو، شهرام 7
های نگاری همکاریآینده
المللی در بی  یلمی
 های دولتی ک وردان گاه

رساله دکتری، دان گاه یالمه 
طباطبائی تهران، دان کده 
 روان ناسی و یلوم تربیتی

 1400 پروی ، احسان 8
رب پژوهی فرایند جآینده

المللی و تدوی  دان مویان بی 
 سناریو

رساله دکتری، دان گاه یالمه 
طباطبائی تهران، دان کده 
 روان ناسی و یلوم تربیتی

 1394 مهدی، رضا 9
شناسی آموعا یالی: آینده

راهبردها و پیامدهای ساعگاری 
 دان گاه با محیط و جامعه

 فرآیند مدیری  و توسعه

10 

بیگی ریزی، مریم  شاه 
البی، بدری  ط

یارمحمدیان، 
 محمدحسی 

1397 

های شایستگی شناسایی مولفه
مدیران در دان گاه آینده به 
مناور ارائه یک مدل مناسب 

 های آعاد اسالمیبرای دان گاه

 های مدیری  آموعشینوآوری

11 
منتار، غالمعلی  
 فالحتی، نگار

1394 
سناریونگاری آینده آموعا 
ری یالی ایران و کارکرد فناو

 اطالیات در آن
 سیاس  یلم و فناوری

ریزی در پژوهش و برنامهبرای میچارچوب مفهو 1392 فراستخواه، مقصود 12

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=199967
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=199967
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=7739
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=7739
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=29315
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=29315
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5372
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5372
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 عنوان پژوهش سال نويسنده يا نويسندگان رديف
 آدرس پژوهش 
 )مجله يا دانشگاه(

ریزی مبتنی بر برنامه
 اندی ی در دان گاهآینده

 آموعا یالی

13 

ک اورع، مهدی  
یارمحمدیان، 

محمدحسی   نادی، 
 محمدیلی

1397 
های تدریس مبتنی بر روا

ژوهی در آموعا پتوسعه آینده
 ای کیفییالی ایران: مطالعه

 پژوهش در برنامه درسی

14 
امی  بیددتی، یلی اکبر  

رستگار، یباسعلی  
 نامنی، احمد

1394 

پژوهی تغییرات رویکردی آینده
آموعا یالی در توسعه سرمایه 

انسانی ک ور  سناریویی 
 1404محتمل برای افق 

ریزی در پژوهش و برنامه
 آموعا یالی

15 

یبدی، حمید  میرشاه 
جعفری، سیدابراهیم  

نیلی، محمدرضا  رجایی 
 پور، سعید

1396 
آموعا یالی  1404تبیی  افق 

ایران با استفاده اع روا 
 سناریونویسی

 فصلنامه آموعا یالی ایران

 1397 یبدی، حمید. 16

درسی دان گاهی تبی  برنامه
انداعها و متناسب با چ م

یالی های آینده آموعا رسال 
 ایران

رساله دکتری، دان گاه اصفهان، 
دان کده روان ناسی و یلوم 

 تربیتی

17 
الوانی، سید مهدی  
 مردانی، محمدرضا

1391 
طراحی الگوی توسعه آموعا 

انداع چ میالی ایران در افق 
 ساله ک ور 20

ریزی رفاه و توسعه برنامه
 اجتمایی

18 

مهدی عاده، جمال  
عارد، ساسان  یرب 

انی، محمدرضا  امام بافر
 عاده، رضا

1399 
سناریونگاری آینده دان گاه 

 1404مطلوب در افق 
 پژوهی انقالب اسالمیآیند

19 
پروانه، منیره  نیاعآذری، 
 کیومرث  ینایتی، ترانه

1400 
پژوهی راهبردی نوآورانه آینده

 در ارتقاء آموعشی دان گاه
 تعالی بالینی

20 
یعقوبی، نورمحمد  

سعود، دهقانی، م
 امیدوار، ملیحه

1396 

نگاری دان گاه کارآفری  آینده
با استفاده اع روا تلفیقی 

سناریو پرداعی و تحلیل ا رات 
همری  1404متقاطآ در افق 

 شمسی

 سویآ)فر وریبهره مدیری 
 مدیری چ

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4437
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4437
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 عنوان پژوهش سال نويسنده يا نويسندگان رديف
 آدرس پژوهش 
 )مجله يا دانشگاه(

21 
ریم  صنیآ جالل، م

 حسینی مقدم، محمد
1399 

شدن المللینقش و جایگاه بی 
در آیندة توسعه فناوری نانو در 

 ایران
 پژوهی ایرانآینده

22 
صنیآ جالل، مریم  
 حسینی مقدم، محمد

1399 
شدن آموعا یالی و المللیبی 
ی همگرایی ک ورهای آینده

 اسالمی

فصلنامه مطالعات بنیادی  و 
 کاربردی جهان اسالم

 1395 گلدسته، اکبر 23

ارائه مدل روند جرب دان مو 
های غیر انتفایی در دان گاه

-غیر دولتی در افق سند چ م

براساس سه سناریو  1404انداع 
متفاوت و تحلیل محتوایی 

 نتایج آن

رساله دکتری، دان کده 
روان ناسی و یلوم تربیتی، 

 دان گاه شهید به تی

 پژوهی در آموعا یالیآینده 1392 مهدی، رضا 24
مطالعات معرفتی در دان گاه 

 اسالمی

25 
طاهرنژاد، محمدابراهیم  

حسی  عاده، بابک  
 فالح، وحید

1397 
-دان گاه پژوهیآینده مدل ارائه

 هایدان گاه موردی )مطالعه ها
 ماعندرانچ استان

با محوری  میسبک عندگی اسال
 سالم 

26 
ل کری، نادیا  صالحی، 
 محمد  ضامنی، فرشیده

1400 

پژوهی جه  ارائه مدل آینده
های ارتقای کیفی  فعالی 
های آعاد پژوه ی در دان گاه

 ن ماعندراناستامیاسال

 آموعا جندی فصلنامه توسعه

 شاپور

27 
امی  بیددتی، یلی اکبر  

 نامنی، احمد
1395 

پژوهی ارائه الگویی برای آینده
ریزی مدت در حوعه برنامهمیان

 آموعشی

برنامه ریزی دوفصلنامه مطالعات 
 آموعشی

28 
تقیپور کران، حس   

 رضاپور درویش، فرشته
1392 
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 و منتخب مقاالت پیوسته طوربه فراترکیب، فرایند در نتايج: استخراج چهارم: مرحله

 پژوهش در .شدند باعدوانی بار چندی  مطالعات، درون هاییافته به دستیابی مناوربه شدهنهایی

 نویسنده، دانوادگی نام و نام شامل مقاله هر به مربوط مرجآ اساس بر هامقاله اطالیات حاضر

 بندیطبقه اس ، شده اشاره آنها به مقاله هر در که شده بیان هماهنگی اجزای و مقاله انت ار سال

 شدند.

 تفسیرهای ایماد فراترکیب هدف کیفي: هاييافته تلفیق و وتحلیلتجزيه پنجم: مرحله

 را هاییتم یا هاوضودم وتحلیلتمزیه طول در پژوه گر اس . هایافته اع جدید و یکپارچه

 باروسو و ساندلوسکی اند.شده پایدار فراترکیب در موجود مطالعات میان در که کندمی جستمو

 یوامل تمام ابتدا پژوهش، اع مرحله ای  در نامند.می «موضویی بررسی» را مورد ای  چ2006)

 مفهوم گرفت  نار در با سپس و شودمی گرفته نار در کد پی ی ، مطالعات اع شدهاستخراج

 یا هاتم پژوه گر صورت ای  به کنند.می بندیدسته م ابهمیمفهو در را هاآن کدها، ای  اع هریک

 و م ابه بندیطبقه و کندمی ایماد را بندیطبقه یک و دهدمی شکل را مفاهیمچ) موضویاتی

 ایپایه و اساس هاتم د.کنمی توصیف نحو بهتری  به را آن که دهدمی قرار موضویی در را مربوط

 که مرحله ای  دهند.می ارائه کاری هایفرضیه یا هات وری ها،مدل و توضیحات ایماد برای را

 مبنایی گام ای  هاییافته شود. انمام داصی دق  با باید اس ، فراترکیب مرحله تری حساس

 پژوهش در داش . داصی دق  آنها ترکیب در باید و روندمی شماربه پژوهش نهایی مدل برای

 نار در با سپس شد، گرفته نار در کد ینوانبه مطالعات، اع شدهاستخراج یوامل تمام ابتدا حاضر

 مفاهیم ترتیبای به شدند. بندیدسته م ابه مفهوم یک در آنها کدها، ای  اع یک هر مفهوم گرفت 

 اس . شده ارائه هایافته بندیمقوله چ2) جدول در شد. داده شکل پژوهش هایچ)تم

 

 هابندي يافته: مقوله2جدول شماره 

مضمون 
 اصلي

 مضمون
 فرعي

 کدهاي استخراجي

 آموزش
بازنگري برنامه 
درسي متناسب 

با نیازهاي 

درسی موجود در ای/ ناتوانی برنامهها متناسب با نیاعهای جامعه و شرایط منطقهتغییر سرفصل
های مورد نیاع، جه  عندگی و کار در دنیای آینده/ توجه به ممهز کردن دان مویان به مهارت

های درسی در تطابق با شرایط و نیاعهای اساسی محیط بیرونی در گیری آینده برنامهجه 
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مضمون 
 اصلي

 مضمون
 فرعي

 کدهاي استخراجي

ها با تغییر سرفصل /توجه به م ارک  همگانی در فرایند انتخاب محتوا /کنار محیط درونی جامعه
های صنع  و جامعه های درسی ساعگار با نیاعنامهطراحی بر /توجه به نیاعهای امروع فراگیران

حمای  وعارت یلوم اع آموعا  /ورعیریزان درسی اع دروس مهارتحمای  برنامه /محلی
تبدیل شدن دروس  /ورعیهای مهارتها اع آموعاحمای  روسای دان گاه /آموعیمهارت
باعنگری  /نیاع مبتنی بر و های آموعشی دقیقتعیی  هدف /مییک مطالبه یمو به ورعیمهارت

 /کار باعار با نیاعهای ارائه شده محتوای تناسب /مهارت توسعه آموعشی مبتنی بر ناام در
 های آموعشی. باعنگری گروه

 آموزش
روز نمودن و به

محوري آينده
 درسيدر برنامه

درسی  هایگیری نوی  در برنامههای درسی اع پیش تعیی  شده/ جه کم کردن حمم برنامه
باعنگری محتوای برنامه درسی با تاکید بر  /آینده بخاطر کاهش کیفی  آموعا یالی

 /های مختلفینوان درس دو واحدی در رشتهپژوهی بهدر نار گرفت  آینده /پژوهیآینده
تقوی   /روع بودن محتوای برنامه درسیپویایی و به /های درسیمحتوای برنامهکاربردی کردن

ها و بینی دانش، مهارتپیش /درسیتوان تخصّصی در محتوای برنامهحس کنمکاوی و 
پژوهی در تهیه و تدوی  محتوای تعریف دقیق آینده /ها در محتوای برنامه درسینگرا
آماده کردن دان مویان برای عندگی و  /های کارآفرینانهتناسب محتوا با مهارت /درسیبرنامه
پرورا  /جهانی آگاهی پرورا /ا دودفرمانیپرور /پرورا دالقی  /های آیندهشغل

 دطرپریری.

 آموزش
هاي روش

 تدريس

ها سوق دادن تکالیف، پروژه /محوریهای آموعا دان گاهی به سم  مس لهسوق دادن شیوه
استفاده اع شیوه مباحثه در دروس  /و امتحانات بردی اع دروس اع حال  انفرادی به گروهی

قرار دادن دان مو در  /ویقی در موقآ دریاف  باعدوردهای ت استفاده اع روا /ناری
گرفت  امتحان در بردی دروس  /های یادگیریهای چندگانه در طراحی فرص موقعی 

آمیز در طراحی های ابهامدلق موقعی  /شودصورت گروهی که موجب تعامل میبه
 /ارائه دروس ناری های سقراطی و مباحثه درگیری بی تر اع شیوهبهره /های یادگیریفرص 

 محوری در طرح درس.اتخاذ رویکرد مس له

 کارآفريني
شدن اقتصادي

 آموزش عالي
 

های تماری به ارائه دادن پروژه /های آموعا مهارتیو ساعمان همکاری بی  دان گاه توسعة
 آموعا /تمارت فرآیند آموعا /صنعتی دانش و روعبه دانش آموعا /دان مویان سال ادر

آگاهی نسب   /پرورا روحیه کارآفرینی /دروس یملی به پرورا یالقمندی /غلیش مهارت
ارتباط دان گاه  /کاربردی و سودمند بودن دانش اع منار جامعه /به باعار کار جهانی و دادلی 
ارائه  /توسعه روابط متقابل و سه گانه صنع ، دان گاه و جامعه /با صنع  برای توسعه تمارت

تبدیل اقتصاد صنعتی به  /افزایش نقش اقتصادی آموعا یالی /ه جامعهددمات دانش بنیان ب
ورود موسسات چندملیتی و اقتصادی به آموعا  /اقتصادی شدن آموعا یالی /اقتصاد دان ی

پریر و با مرعهای باع توسعه دانش انعطاف /لزوم حرک  به سم  اقتصاد دانش بنیان /یالی
های آموعشی، پژوه ی و ددمات عی برنامهساتماری /برای م ارک  در تولید دانش

 اجتمایی.
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مضمون 
 اصلي

 مضمون
 فرعي

 کدهاي استخراجي

 کارآفريني
دانشگاه 
 کارآفرين

 

جو و ور، م ارک دان گاه معتبر، بهره /های نسل سوم و نسل چهارملزوم ایماد دان گاه
ساعی دان مو برای ورود به جامعه، آماده /ینوان نهاد دالقی  و نوآوریدان گاه به /کارآفری 
های تولید دانش و لزوم ارتباط و م ارک  دان گاه با دان گاه بمثابه یکی اع مکان /باعار کار

آموعی در های مهارتبرگزاری دوره  /توسعة دان گاه نسل سوم و ایماد  /سایر مولّدان دانش
های آموعشی، ساعی برنامهتماری /کارآفرینی رویکرد بایلمیهیأت  جرب /هادان گاه

 تقوی  و هماهنگی /فناوری در دان گاه انتقال دفاتر تأسیس /تماییپژوه ی و ددمات اج
مراکز نوآوری در  تأسیس /فناوری و یلم هایپارک تقوی  و هماهنگی /رشد دان گاه مراکز

 /دان مویان م اوره شغلی مرکز تاسیس /فناوری در پردیس و کار م سسه تأسیس /دان گاه
 وکار و مراکزکسب تاسیس مراکز /پردیسگر در تسهیل و دهندهشتاب مراکز تأسیس

تاسیس  /صنع  مماور احداث دان گاه /صنع  با تعامل یملیاتی /کارآفرینی در دان گاه
 به متعلق دانش بنیان شرک  /عای ی متوسط و کوچک هایشرک  /عای ی تحقیقات مراکز

 /دان گاه در انکارفرمای نمایندگی دفتر /مماور دان گاه و متوسط کوچک هایشرک  /دان گاه
 /دان گاه کارآفری  به جامعه مس ولی  احساس /دان گاه شدنکارآفری  اع دول  پ تیبانی
ور، دان گاه بهره /با صنع  پایدار تعامل /صنع  و دان گاه در صنع  با ارتباط ایماد دفتر

 کیفی و کارآفری .

المللي بین

 شدن

سازي الملليبین
 دانشگاه

های دادلی های م ترک بی  دان گاهپروژه /ی م ترک بی  دان گاهیهای تحصیلتوسعه دوره
-نیاع فزآینده به نیروی کار منعطف، دان ی و بی  /المللیهای بی ارتباط و همکاری /و دارجی

افزایش روابط دارجی  /شدن آموعا یالیالمللیای شدن و بی شدن، منطقهجهانی /المللی
آماده کردن دان مویان برای یملکرد بهتر در جامعه  /ترویج شهروند جهانی /دان مویان
تقاضای داوطلبان دارجی برای ورود به آموعا یالی  /المللیبی یلمیتعامالت  /جهانی
های دادلی و المللی حوعه آموعا یالی بی  دان گاههای بی وضعی  همکاری /ایران

با یلمی تولید مقاالت م ترک  /المللی ایران با سایر ک ورهای جهانتعامالت بی  /دارجی
حضور دان گاه  /المللی در دان گاهبی یلمی به رسمی  شنادت  عبان  /سایر ک ورهای جهان

تبادل  /های آموعشی م ترک با دان گاه دارجیبرگزاری دوره /المللیبی یلمی های در شبکه
حضور دان گاه  /رهنگ ایرانیالمللی به یلم و یالم در فنگاه بی  /استاد، دان مو و پژوه گر

 المللی.های بی بندیدر رتبه

 فنّاوري
گسترش 

هاي آموزش
 آنالين

امکانات   /های دادلی و دارجیهای مماعی م ترک بی  دان گاهبرگزاری دوره
های آموعشی اینترنتی فراگیر گسترا دوره /افزاری مناسب در عمینه فناوری و اینترن سخ 
یادگیری  /افزایش سواد فناوری در جامعه دان گاهی /های مماعیتاسیس دان گاه /موک

ورود موسسات مماعی و انتفایی به صنع    /دان گاه در کالس جهانی /موبایلی و سیّار
های باعیگران جدید در آموعا یالی مانند مراکز مماعی آموعا یالی و محیط /آموعا یالی
رشد  /و ارتباطات در کارکردهای دان گاه توسعه کاربری فناوری اطالیات /نوی  یادگیری

 های نوی  بر آموعا یالی.تا یر فناوری /سریآ فناوری اطالیات
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مضمون 
 اصلي

 مضمون
 فرعي

 کدهاي استخراجي

 فنّاوري

دسترسي به 
هاي پايگاه

 اطالعاتي
 

دسترسی اساتید، دان مویان و  /دسترسی به ممالت آنالی  /دسترسی به منابآ اطالیاتی
المللی/  افزایش سری  اینترن  و پهنای باند در های اطالیاتی معتبر بی پژوه گران به پایگاه

جریان آعاد  /توسعه فناوری باالدص فناوری اطالیات و ارتباطات و رسانه  /پردیس دان گاه
های اساتید و دان مویان دادلی و فراملی مبتنی توسعه شبکه /مبادله اطالیات و دانش و معنا

در آموعا، نهادهای دان گاهی، ) های مربوط به فضای مماعیتوسعه ظرفی  /ITبر 
 ناام اطالیاتی کارآمد. /ای شدن دان گاهشبکه /سادتارهای فیزیکی، منابآ مطالعاتی، کتابچ

 پژوهش

کاربردي و 
شدن ريتجا

 پژوهش
 

اهداف پژوه ی  /های تحقیقاتی کارآفرینیانمام طرح /ایرشتههای میانگسترا پژوهش 
ترغیب  /ساعی تحقیقات دان گاهیتماری /های کاربردینامه و رسالهپایان /کارآفرینانه
ارائه تسهیالت و ت ویقات برای فعالی  در حوعه کارآفرینی و  /های پژوه ی کاربردیفعالی 
های تدوی  اهداف و رسال  /های تحقیقاتی کارآفرینیبرای طرحارائه تسهیالت  /نوآوری

 /ساعی تحقیقات یلوم انسانیتماری /یمراکز تحقیقات عای گسترا   /پژوه ی کارآفرینانه
 .بکار بست  نتایج تحقیقات در محیط واقعی و ارائه گزارا اع نتایج آن

 پژوهش
هدفمندي 
 پژوهش

 

گسترا نهض    /نگری و مس له محوری در پژوهشآینده  /های هدفمندنامه و رسالهپایان
 /ژوه ی، دان مویان، اساتیدهای پتوسعه مهارت  /ترجمه و لزوم توجه به عبان دوم و سوم

های ها و پایان نامهسوق دادن رساله /تغیر سیستم آموعشی به سم  تربی  پژوه گران
محور در رویکرد پژوهش  /دان مویی به سم  مسائل واقعی که ماحصل درک دان مو باشد

حمای  اع  /استقالل دان گاه در پژوهش /محور صرفها به جای رویکرد آموعادان گاه
های تحقیق و توسعه مهارت /تاکید بر پژوهش و تالا دالقانه /حقیقات پرریسک و طوالنیت

 هدفمندی پژوهش. /ها و وظایفبهبود روحیه م ارک  در پروژه /پژوهش

منابع 

 انساني

 توسعه فردي
 

توانایی حل  /داشت  مهارت تمزیه و تحلیل و استدالل /های کارآفرینی فردیتوسعه مهارت 
 /نوآوری و دالقی  /های یادگیریمهارت /ایو حرفهمیادالق یمو /مندفکر ناامت /مس له
توان باال در برقراری ارتباطات  /توان باال در ت خیص صحیح مسائل /پریریجامعه /نگرآینده

های مهارت /ها مهارت کاربرد آمودته /تفکر انتقادی /و کارگروهی در ابعاد فراساعمانی
های عندگی و مهارت /پریریتغییرپریری و انعطاف /مهارت ارتباطی /افزاریای و نرمرایانه

 /آعادگی /دامنه تحمّل باال /دطرپریری /ریزیمهارت برنامه /مهارت رهبری /اجتمایی
 ایتقادات. /بینیواقآ

منابع 

 انساني

توسعه 
هاي مهارت

 مديريتي

 /گرایمل /چابک /گراتحول /مدیری  هزینه /گرادانش /مداررسال  /مندنگرا ناام
 /نوآور و مبدد /گرارقاب  /مدارمعمار منابآ انسانی/ م تری /گرامعنوی  /روگرار پیشسیاس 
 /حلتری  راهت خیص مس له و یافت  مناسب /با فراس  در حل مس له /گیر فعالتصمیم

ارکتی، شفاف، مدیری  م  /مهارت باالی ارتباطی /مهارت کارگروهی در ابعاد فراساعمانی
 پریر.انعطاف

ساختار  ساختاري
 و گیریتصمیم سادتار اصالح /اجتمایی با تحوالت متناسب مدیریتی و گیریتصمیم سادتار
استقالل  /هاتفویض ادتیار به دان گاه /تمرکزعدایی در آموعا یالی /امور دان گاه اداره شیوه
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مضمون 
 اصلي

 مضمون
 فرعي

 کدهاي استخراجي

 پذيرانعطاف
 

شدن نهادینه /های آموعا یالیگراریم یدر دطپژوهی شدن آیندهدان گاهی/ نهادینه
م ارک  و درگیری ایضای هیات یلمی،  /های دان گاهگیریپژوهی در تصمیمآینده

 دود و دودراهبری و آیینی دود /های دان گاهدان مویان و کارکنان در برنامه

 در آن سادتاری لتحوّ  و دان گاه در عداییمراتب سلسله و عداییمقررات  /دان گاهتنایمی

 و ایتماد جلب برای دان گاه در م  ری ناام استقرار /تعامل و م ارک  و گریتسهیل جه 
ادتیار  تفویض تمرکزعدایی، مانند حکمرانی حوعة تحوالت /ندان گاهیا م ارک  و انگیزا

 و یالی آموعا بررسمی و دولتی ایدئولوژی و سیاس  سیطره یدم /دان گاهی استقالل و
 /گراییشایسته و دان گاه ایحرفه مدیری  /دان گاه ریاس  پس  ن دن سیاسی یلمی، ناام

های ایماد سادتارها و فرص  گیری و شیوه اداره امور دان گاه/اصالح سادتار تصمیم
هماهنگ با اهداف یلمیالعمر/ باع تعریف استقالل و آعادی یادگیری منعطف، مماعی و مادام

 ه.گروه، دان گاه و جامع

 سازگاري
دانشگاه 

 سازگار شونده
 

تربی  شهروندان فرهیخته با صالحی    /ساعگاری و انطباق دان گاه با محیط در حال تغییر
ای و مس ولی  اجتمایی/ توسعه روابط یلم و جامعه و همکاری با صنع  و و حرفهیلمی

انداع دان گاه چ م ها وتحوّل ساعمان، ارعا /دول / دان گاه در ددم  توسعه محلی و ملی
تغییر ترکیب و تنوّد  /پریری و پاسخگوییهمسو با نیاعهای تحوّلی جامعه/ مس ولی 

ددم  به  /شدنهماهنگی با پدیده جهانی /کنندگان ددمات اع دان گاهدان مویان و دریاف 
 جامعه محلی و ملی .

 

 حفظ برای را عیر یهارویه پژوه گر فراترکیب، روادر :کیفیت کنترل حفظ ششم: مرحله

 گیرد:می نار در دود مطالعه کیفی  کنترل و

 برای دقیق و روش  توضیحات کردن فراهم با کوشدمی پژوه گر پژوهش، یندآفر کل در .1

 بردارد  را شده اتخاذ هایگام پژوهش در موجود هایگزینه

 مرتبط هایشپژوه تا گیردمی کاربه را دستی و بردط جستموی روا دو هر پژوه گر .2

 کند  پیدا را

 گیرد.می کاربه را اصلی هایمطالعه در شده استفاده کیفی  کنترل هایروا پژوه گر، .3

 پژوهش کیفی  ارعیابی جه  باال در شده اشاره هایروا میتما اع تقریبا پژوهش، ای  در

 توصیفی روایی یفی،ک فراترکیب هایپژوهش در باروسو، و سندلوسکی نار اساس بر شد. استفاده

 هر تااطالی توصیف و شناسایی و موضود با مرتبط تحقیقات هایگزارا میتما ت خیص یعنی
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 به مربوط کیفی فراترکیب هایپژوهش در تفسیری روایی مطالعه. در موجود هایگزارا اع کدام

 روایی ارند.نگمی و کرده بندیجمآ را مطالعه در موجود هایگزارا که اس   انوی پژوه گران

 در نتایج یکپارچگی ایماد برای که گرددمی بر روا ایتبار به اول درجه در فراترکیب، در ناری

 هاییافته اع قمحقّ  تفسیر یبارتیبه یا نتایج دود یکپارچگی بعد گام در و اس  شده گرفته پیش

 توصیفی روایی برای شپژوه ای  در .چ163  2007 باروسو، و )سندلوسکی پرداعدمی پی ی  پژوه گران

 برای شود. گردآوری و شناسایی مرتبط هایمقاله تعداد بی تری  االمکانحتی اس  شده سعی

 بر یالوه کهصورتبدی  شد استفاده کیفی کدگراری و مفسر دو بی  توافق روا اع پایایی تعیی 

 پردادتند. هایافته اریکدگر به نیز دیگری محقّقان اس ، داده انمام را اولیه کدگراری که قیمحقّ 

 و اس . پایایی دهنده ن ان و دهدمی ن ان را قانمحقّ  بی  توافق کدگراری شش ای  بودن نزدیک

 76/0 آن مقدار که شد استفاده spss افزارنرم در کاپا ضریب اع توافق میزان محاسبه برای

-یافته نیز پژوهش روایی بررسی برای همچنی  اس . قبول قابل پایایی دهندهن ان که آمد دس به

 فرایند باعنگری اع پس آنها گرف . قرار کیفی تحقیق مفسران و دبرگان اع نفر 6 ادتیار در ها

 دادند. قرار مطالعه مورد را کیفی نتایج مطالعه،

 پی ی  مراحل اع حاصل هاییافته فراترکیب، فرایند نهایی گام در ها:يافته ارائه هفتم: مرحله

 ارائهمیمفهو مدل یک قالب در قبل مراحل اع حاصل هاییافته مرحله ای  در شود.می ارائه

 کد 220 و اصلی مضمون 8 فریی، مضمون 14تحلیل، نتایج اساس بر پژوهش ای  در شود.می

 آموعا در پژوهیآینده توسعه هایمولفهمیمفهو مدل شد. تائید هاآن کیفی  آعمون و شناسایی

 اجماد حقیق  در پژوهش ای  در شدهارائه الگوی اس . شده ارائه چ3) شکل در ک ور یالی

 توسعه به ایگرایانه کلی و جامآ دیدگاه که اس  واحد مممویه یک قالب در شدهارائه ناریات

 دهد.می یالی آموعا در پژوهیآینده
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 پژوهي در نظام آموزش عالي کشورهاي توسعه آيندهمولفهميمفهو الگوي(: 3شکل )

 

 گيری و پيشنهادنتيجه

 ای  در اگر اس   یالی آموعا ساتموس و هادان گاه دوا روی یلم، تولید بی تر سهم

 تعدّد دان گاهی، استقالل و یلمی آعادی ،هادان گاه سادتار و مدیری  لحاظ به) م کالتی حوعه

 یهاسال در متأسفانه د بو دواهد کنندهنگران یلم آینده باشد، داشته وجود یالیچ آموعا متولّیان

 اشتغال اس   بوده روبرو متعدّدی م کالت و هاچالش با ک ور یالی آموعا ناام ادیر

 کیفی ، به توجه بدون یالی آموعاکمی افزایش صنع ، و دان گاه ارتباط ،آمودتگاندانش

 باعار و اندان موی نیاعهای با درسی یهابرنامه تطابق یدم و دان گاهی استقالل یلمی، آعادی

 هادان گاه کافی توجه یدم ،گراراناس یس و دان گاهیان بی  کافی ارتباط یدم کیفی ، مس له کار،

 کاهش و سبز الگوهای ،س یعطیمح آب، بحران اقلیم، تغییر مثل اجتمایی حادّ  م کالت به

 ،هاان گاهد یالملل یب یهایهمکار ضعف اجتمایی، مس ولی  به هادان گاه توجه یدم آلودگی،
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 دوران در ک ور یالی آموعا ناام که هستند هاییچالش اعجمله جامعه و دان گاه ارتباط ضعف

 به یلم تبدیل و یلم تولید و رشد که اس  شده بایث مرکور یوامل اس   مواجه آنها با معاصر

 تفکر وجود یدم به هاچالش و م کالت ای  ری ه باشد. کنندهنگران ک ور در فناوری

 یالی آموعا مدیران و یلمی دولتی، گراراناس یس سیاستی یهایریگمیتصم در ینگرندهیآ

 یهااس یس با یلمی یهااس یس بی  هماهنگی و پیوند یدم همچنی  شود.می مربوط ک ور

 در یریگمیتصم مراکز تعدّد وجود همچنی  و صنع  و نوآوری فناوری، یحوعه در شده یتدو

 سیاستی، کالن تامیتصم در ینگرندهیآ یمقوله ماندنمغفول و ییال آموعا بخش

 در یلم تولید اصلی متولّیان ینوانبه هادان گاه که اس  شده موجب دولتی بخش یگراراس یس

 ک ور در یلم آینده و شوندیلمی بحران و اف  دچار و باشند نداشته را العم پویایی دیگر جامعه

 گیرانتصمیم و گراراناس یس برای یاه داردهنده و مهم یاملی ودد ای  که شود بحران دچار

 یهاروا اع استفاده و ینگرندهیآ تفکر ضرورت به تا که اس  یالی آموعا و دولتی

 ببرند. پی سیاستی کالن تصمیات در یپژوهندهیآ

 پژوهیآینده توسعه هایمولفه شناسایی مناوربه حاضر پژوهش شده، ذکر نکات به ینای  با

 ای  اس . شده انمام کیفی هایپژوهش حوعه در فراترکیب قالب در ک ور یالی آموعا ناام در

 هایمولفه شناسایی به گسترده و جامآ صورتبه که اس  هاییپژوهش اولی  اع یکی پژوهش

 بینش و اس  پردادته شده،انمام مطالعات سنتز طریق اع یالی آموعا ناام در پژوهیآینده

 که اس  کرده ارائه آن ماهی  اع یمیق درک با عمینه ای  در ارعشمندی و دقیق جامآ، د،جدی

 ن ان حاضر پژوهش هاییافته باشد. م  ر یالی آموعا در پژوهیآینده گسترا در تواندمی

 کلیدی: مولفه ه   اع ک ور یالی آموعا ناام در پژوهیآینده توسعه هایمولفه که دهدمی

 با ساعگاری و سادتاری انسانی، منابآ پژوهش، فناوری، شدن،المللیبی  ینی،کارآفر آموعا،

 بررسی و بحث مورد جداگانه صورتبه هامولفه اع یک هر عیر در اس . شدهت کیل محیط

 اس . قرارگرفته

 مفهوم توسعه راستای در کلیدی هایمولفه اع یکی دهدمی ن ان پژوهش هاییافته :آموزش

-برنامه و آموعشی سادتار در پژوهیآینده شدننهادینه ک ور یالی آموعا ناام در پژوهیآینده
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-دان گاه در پژوهیآینده مفهوم هنوع اینکه به توجه با اس . ک ور یالی آموعا ناام درسی های

 دروس رسمی واحدهای در پژوهیآینده مبانی و اس  نگرفته قرار ویژه توجه مورد ک ور های

 ساعیظرفی  که اس  ضروری بنابرای  اس ، نگرفته قرار توجه مورد جامآ ورتصبه دان گاهی

 و هابرنامه در پژوهیآینده و شود فراهم دان گاهی دروس در پژوهیآینده اع استفاده جه  العم

 با درسی هایسرفصل باعنگری و تغییر با توانمی راستا ای  در گیرد. قرار مدنار درسی محتوای

 هایبرنامه در فراگیران آینده نیاعهای با متناسب را پژوهیآینده مباحث پژوهی،دهآین بر تاکید

 آوردن دس به برای دان مویان کردن آماده در موجود درسی هایبرنامه که چرا داد  جای درسی

 جه  همچنی  اس . بوده ناتوان آینده متغییر دنیای در کار و عندگی جه  نیاع مورد هایمهارت

 ینوان با مختلف هایرشته در واحدی دو درس توانمی دان مویان پژوهیآینده سواد افزایش

 گرف . نار در پژوهیآینده درس

 توسعه در تواندمی که اس  دیگری یمولفه کارآفرینی مقوله که داد ن ان هایافته کارآفريني:

 به تا دان گاه تأسیس عمان اع کلی طوربه شود. واقآ مو ر ک ور یالی آموعا در پژوهیآینده

 بر یالوه هادان گاه سوم نسل بی ، ای  در اند.کرده بندیتقسیم نسل چهار در را هادان گاه امروع

 سودمندی جدید ماموری  )پژوهشچ دوم نسل و )آموعاچ اول نسل دان گاه هایماموری  حفظ

 و دهدمی قرار دود هایبرنامه و هاسیاس  مبنای را اقتصادی جدید هایارعا دلق و دانش

 هاینسل بردالف چهارم نسل دان گاه اما اس . سوم نسل دان گاه ویژگی تری مهم کارآفرینی

 چ2009) پاولوسکی که همانگونه بلکه نیس ، اقتصادی رشد یا و جامعه ددم  در صرفا قبلی

 هایرمایهس کند می رهبری را ایمنطقه و محلی ایتوسعه هایسیاس  و روندها کند،می بیان

 دان گاه ای  دهد.می شکل را جامعه و دود آینده و کندمی مدیری  را محیطی تغییرات و فکری

 و مسائل به پاسخگویی و یابیمس له بلکه کند،می رهبری را دود هایچالش و مسائل تنها نه

 مفهوم  راستا ای  در اس . آن هایماموری  اع نیز اجتمایی نهادهای سایر و جامعه هایچالش

  رسد.می ناربه ضروری ک ور یالی آموعا در پژوهیآینده توسعه برای کارآفرینی

 هایمولفه اع دیگر یکی یالی آموعا کردنالمللیبی  که داد ن ان هایافته :شدنالملليبین

 در ریتغی نرخ افزایش به توجه با اس . ک ور یالی آموعا ناام در پژوهیآینده توسعه اصلی
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 افراد، برای امروعه پژوهی،آینده مطلوب، ةآیند دلق هدف با و دانش یصر ظهور و جامعه

 تغییرات کلی جریان با هماهنگ همچنی  اس . شدهتبدیل الزام یک به جوامآ و نهادها ها،ساعمان

 و گراریسیاس  اصلی نیاعهایپیش اع یکی ینوانبه نیز یالی آموعا در پژوهیآینده جهان، در

 با مواجهه در نیز ایران هایدان گاه اس . شده ضروری دان گاهی ناام بلندمدت ریزیبرنامه

 با هوشمندانه رویارویی اع ناگزیر ملّی ا ربخ ی و بقا و حفظ برای جهانی معتبر هایدان گاه

 برای ایران یالی آموعا راستا ای  در هستند. المللیبی  رویکردی اتخاذ و روپیش رویدادهای

 المللیبی  باعارهای اع بی تری سهم جرب و المللیبی  فناوری و یلم هایشبکه در  رمو حضور

 کند. حرک  ساعیالمللیبی  سم  به که اس  ای  نیاعمند آینده در

 مهم یامل اطالیات و ارتباطات فناوری گسترا که داد ن ان همچنی  هایافته فناوري:

 فنّاوری توسعة و ظهور با اس . ک ور یالی آموعا در پژوهیآینده گسترا جه  در دیگری

 ای  اس . گسترا حال در اطاّلیات ینصر محور با بی تر شتابی با شدنجهانی روند اطاّلیات،

 تمارت توسعة با نیز را ک ورها سیاسی و تماری اقتصادی، هاییرصه که نپایید دیری پدیده

 توسعة دستاوردهای تری مهم اع یکی شکبی ساد . متأ ر الکترونیک دول  ایماد و الکترونیک

 مدارس مماعی، مدارس مماعی، هایکالس اس . آموعا یرصة در تحوّل اطاّلیات، فنّاوری

 اتکاقابل هایقابلی  و هاظرفی  اع الکترونیکی یادگیری طورکلیبه مماعی، دان گاه و هوشمند

 بخ ی ینوانبه اینترن ، ویژهبه اطاّلیات فنّاوری گسترا امروعه هاس .مهارت ای  توسعة برای

 اس . آورده همراه به یالی آموعا برای فراوانی مزایای شدن،جهانی اع ناپریرجدایی

 توسعه در باید که اس  دیگری یمولفه پژوهش که داد ن ان پژوهش هاییافته پژوهش:

 دان گاه اصلی هایمأموری  اع یکی گیرد. قرار جدّی توجه مورد یالی آموعا در پژوهیآینده

 هایرساله و دان گاهی هایپژوهش کردن هدفمند راستا ای  در اس . آن پژوه ی مأموری 

 واقآ مو ر تواندمی جامعه، نیاع و صنع  با دان گاهی های پژوهش دادن پیوند نیز و دان مویی

  شود.

 در پژوهیآینده توسعه برای هامولفه تری کلیدی اع یکی انسانی منابآ مولفه انساني: منابع

 آینده در باال توان با مسائل ت خیص قدرت دارای و کارآمد انسانی منابآ  اس . یالی آموعا
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 انسانی نیروی دارای که هاییدان گاه و کند هدای  توسعه و رشد مسیر در را دان گاه تواندمی

 اع یک هر برای و کرده نیبیپیش را آینده هایبحران توانندمی راحتیبه هستند، نگرآینده و کارآمد

-پیش و یالی آموعا برای انداعچ م تدوی  دهند. ارائه راهکاری دان گاه آینده هایقطعی  یدم

 در اهداف به رسیدن برای ریزیبرنامه و نگرانهآینده تصمیمات گرفت  و احتمالی دطرات بینی

 همچنی  اس . پریرکانام کارآمد انسانی نیروی و مدیران تربی  طریق اع تنها یالی آموعا

 که هستند تصاویری و اقدامات رویدادها، روندها، بر ا رگرار یاملی نگر،آینده تفکر با مدیران

 کنند. تبدیل ران ی نیروی به را مکانیکی نیروی و آورند پدید متمایزی هایآینده اس  ممک 

 دان گاه کل و کارکنان وریبهره موجب و کنندمی یمل کاتالیزور ینوانبه نگرآینده مدیران

 بر مبتنی گیریتصمیم یالی سطوح در گراریسیاس  برای مناسبی الگوهای و شیوه اع شوند.می

 کنند.می استفاده رهبری و طراحی در آینده

 حاضر پژوهش در یالی آموعا در پژوهیآینده توسعه برای که دیگری مولفه :ساختاري

 همچنی  و دان گاه سادتار در پریریانعطاف اس . سادتاری یوامل به مربوط شد. شناسایی

 پژوهیآینده توسعه راستای در تواندمی هادان گاه سادتار در نگرآینده تفکر با مدیران کارگیریبه

 شود. واقآ مو ر ک ور یالی آموعا در

 حیات تداوم در مولفه تری اصلی متغیر محیط با انطباق و ساعگاری :محیط با سازگاري

 مسائل حل به قادر که منفعلی دان گاه اس . آینده در یالی آموعا ناام ساعنده و خشا رب

 کیفی دان گاه نباشد، دود محلی جامعه محیطی عیس  هایبحران و سیاسی اجتمایی، اقتصادی،

 توسعه برای و داش  نخواهد مو ری وجود کارکردی لحاظ به و بود نخواهد شونده ساعگار و

 ملی، محیط با پویا تعادل و تعامل قدرت دارای هاییدان گاه نیاعمند یالی وعاآم در پژوهیآینده

 ساعگاری بنابرای  شود.می یاد شوند ساعگار دان گاه ینوان با آنها اع که هستیم جهانی و ایمنطقه

 ابعاد در جامعه تحوّل حال در و شوند نو دائما سیّال، نیاعهای و الزامات با دان گاه انطباق و

 ناام هایالوی  تری مهم اع فناوری و فرهنگی محیطی، عیس  اقتصادی، اجتمایی، اسی،سی

 ساعگاری مس له دان گاه آینده مورد در نگرانی تری مهم بود. دواهد آینده در یالی آموعا

 اس . پیرامونی محیط با دان گاه
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 هاییحدودی م اع اما اس ، بوده بردوردار مناسبی پژوه ی روا اع اگرچه حاضر پژوهش

 29 اع ایمممویه مطالعه اساس بر اطالیات وتحلیلتمزیه اینکه اعجمله اس  بردوردار نیز

 داشته وجود نیز دیگری مقاالت کهدرحالی گرفته صورت شدهانتخاب هدفمند شیوه به که ایمقاله

 دادلی تمطالعا کمبود نیز دیگر محدودی  اس . نگرفته قرار استفاده مورد پژوهش ای  در که

 توسعه و تقوی  مناوربه پژوهش ای  هاییافته به ینای  با اس   بوده پژوهش ای  با مرتبط

 و پی نهادها مطلوب، وضعی  به رسیدن برای ک ور یالی آموعا ناام در پژوهیآینده

 اس : عیر شرح به پژوهش ای  کاربردی هایتوصیه

 پژوهی کید بر رویکرد آیندههای تحصیلی با تاهای درسی رشتهباعنگری برنامه -

 توسعه منابآ انسانی دان گاه، برای کار در محیط متغییر و پیچیده  -

پژوهیی در راسیتای های میرتبط بیا آینیدهها و کنفرانسبرگزاری همایش، ن س  -

 پژوهی ایضای هی   یلمی، دان مویان و کارکنان دان گاه افزایش سواد آینده

 ها و تفویض ادتیارات بی تر به دان گاهتمرکزعدایی در سادتار دان گاه  -

 ها پژوهی در دان گاهانداعی مراکز آیندهراه -

 دان گاه گراران و مدیران دان گاه نسب  به آیندهبهبود و ارتقای نگرا سیاس  -

هیای پژوهی در دان یگاهراهبردی برای مطالعات آیندههای طراحی و اجرای برنامه -

 ک ور 

مندی بی یتر ها برای بهرهمالی، مدیریتی و اجرایی دان گاهبهساعی سادتار اداری،  -

 پژوهی اع مزایای آینده

، توسیعه هادان یگاهنگیری در ی پژوه یی بیا ابعیاد آینیدههافرصی ی ساعفراهم -

ی ترفییآ و هااسی یس و هادان یگاهپژوهی در المللی آیندهی بن ریات و ممالت 

 پژوهی ایضای هیأت یلمی آینده ی متناسب با رویکردها یفعالارتقا برای 

هیای فنیاوری ارتباطیات و اطالییات در بسترهای مناسب برای استفاده اع ظرفی  -

جیویی اع مزاییای فنیاوری ارتباطیات و اطالییات در ها  و تاکید بیر بهرهدان گاه

پژوهی در ناام آموعا یالی ک ور اع طریق: توسعه و تقوی  راستای توسعه آینده
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افیزایش سیری  اینترنی  و ها، هیای دان یگاهدر پردیس نیاوریفهای عیرساد 

پهنای باند در پردیس دان گاه جه  سهول  دسترسیی دان یمویان و اسیاتید بیه 

  تقوییی  هامیییان دان ییگاه یاایمییاد ارتبییاط شییبکه های تحقیقییاتی جدییید یافتییه

و    ت یویق و حمایی  اع اسیاتیدهیاچمماعی )مانند، ویدیو کنفرانس یهایهمکار

توسعه ارتباط و همکاری بیی    بزرگیلمیی هاشبکه برای حضور در دان مویان

افیزایش سیطح و  اطالییاتی یهاگاهیدادل با دارج اع طریق ایماد پا یهادان گاه

  سواد فناوری در جامعه دان گاهی

 پژوهی های موفق جهان در عمینه آیندهگیری اع تمارب دان گاهبهره -

 پژوهی در مطالعات حوعه آموعا یالی های تلفیقی آیندهگیری اع روابهره -

 گیری و اجرایی دان گاه.سطوح تصمیممیپژوهی به تماتعمیق آینده -
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