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Abstract 

Service and information sectors in today's world play a very important role in the 
economic and economic prosperity of advanced countries. Management jobs are 
among the skills that play an important role in this area. The main purpose of the 
present research is to identify the Plausible and probable future of managerial 
occupations in Iran with the approach of scenario planning. For this reason, 
appropriate indicators were extracted from the background and interviews of 
expert. After screening these factors by examining the test, the most important key 
drivers were identified using critical uncertainty techniques and DEMATEL's 
decision-making technique. Two drivers of access to international markets and 
educational policies of the Ministry of Science were selected as the ultimate 
uncertainties for compiling plausible scenarios. These scenarios are the scenario of 
the Paradise, the growth in isolation, the mad world, and the scenario of hell. 
Finally, using the TOPSIS technique, which is a distance decision technique, Hell's 
scenario was selected as the most likely scenario. 
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 1ـ  23، صفحات 1931ستان تابو  ، بهار1، شماره 1 دوره، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده

 
 های مشاغل مدیریتی در ایران شناسایی آینده

 با روش سناریونویسی

 3تا ، محمدفرید بی2رضا فتحیمحمد، 1غالمرضا جندقی

 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانگروه مدیریت دولتی،  ،استاد. 1

 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. 2

 مرکز، تهران، ایران واحد تهران ،ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی کارشناسی. 3

 (21/02/2311: تاریخ پذیرش؛ 20/22/2316: تاریخ دریافت)

 چکیده

مشاال   . بسیار مهم در شکوفایی اقتصاادی و اقتصااد وشاورهای پیشارفتر دارناد      یامروز نقش های خدماتی و اطالعاتی در دنیای بخش
هاای باورپاذیر و محتما      هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی آینده. هایی هستند ور در این حوزه نقش مهمی دارند مدیریتی جزء مهارت

هاای   شااخ   دلی ، ابتدا از طریق مرور پیشینر و مصاحبر با خبرگاان، بر همین . سناریونویسی است رویکرد مشال  مدیریتی در ایران با
گیاری   های عدم قطعیات بحرانای و تکنیاک تصامیم     وارگیری تکنیک پس از لربال این عوام  با آزمون بینم، با بر. مناسب استخراج شد

های آموزشی وزارت علوم بار   المللی و سیاست دو پیشران دسترسی بر بازارهای بین. های ولیدی شناسایی شدند ترین پیشران دیمت ، مهم
اند از سناریوی بهشت بارین، رشاد در    این سناریوها عبارت. های نهایی برای تدوین سناریوهای باورپذیر انتخاب شدند عنوان عدم قطعیت

ای است، سناریوی جهانم   صلرگیری فا در نهایت، با استفاده از تکنیک تاپسیس ور تکنیک تصمیم. انزوا، دنیای خفتگان و سناریوی جهنم
 .ترین سناریو انتخاب شد بر عنوان محتم 

 .سناریوهای باورپذیر، مشال  مدیریتی سناریونویسی، پژوهی، آینده :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 مدیریتی هایمهارت ترینمهم از یکی دارد، وجود زیادی های آشوب و تغییرات که دورانی در

 دیگر تغییر، پر از دنیای این در است، متفاوت بسیار گذشته با امروزی زندگی. است نگری آینده

 خود، بتوانند تا کنند خلق را آینده باید افراد خود، بلکه دهند؛ نمی شکل را آینده قدیمی، های سنت

یکی از معضالت و  (.8811 مظفری،) کنند آماده جهانی تغییرات برابر در را جامعه و سازمان

با آنکه . کرده است ویژه جوانان تحصیل مشکالت فعلی اقتصاد کشور، اشتغال جوانان به

التحصیالن فاقد مهارت کافی  کنند، بسیاری از فارغ های زیادی در سطح کشور فعالیت می دانشگاه

بازار کار با  های مورد نیاز شاید علت اصلی بیگانگی مهارت. باشند برای ورود به بازار کار می

الزمه موفقیت در این حوزه شناخت درست آینده . های دانشگاهی باشد های آموزشی رشته سرفصل

های آموزشی، کاری و فناورانه  توان سیاست با شناخت درست از آینده می. کار و روابط کار است

پژوهی کار،  آینده .یعنی امکانات مختلف را با توجه به الزامات آینده بسیج کرد. درستی اتخاذ کرد

 و ایجاد کشف، پژوهی آینده از هدف. اتفاقات و رویدادهای هر وضعیت را شفاف خواهد ساخت

. بخشد می بهبود ها را تصمیم که است مطلوب و باورپذیر، محتمل های آینده منظم آزمون

 و ها سیاست اجرای نتایج چگونه شرایط این که پردازد می موضوع این تحلیل به پژوهی آینده

 آینده بازارهای درک و شناخت افزایش برای پژوهی آینده از وکارها کسب. دهد می تغییر را اقدامات

 های دیدگاه آزمون و توسعه آینده، بازارهای درک جهت در آن از اجتماعی رهبران. کنند می استفاده

ای از  هر آینده مجموعه (.8831 همکاران، و راد فاتح) برند می بهره آینده از محتمل و مطلوب

نفعان را تحت تأثیر قرار  ها و تهدیدات را نشان خواهد داد که مجموعه ذی ها، فرصت محدودیت

ریزی مناسب و  توانند برنامه گیران می ها و تهدیدات آتی، تصمیم از طریق شناسایی فرصت. دهد می

ید به آن توجه کرد، پیوند نزدیک و ای که با همچنین، نکته. کارآمدی برای مقابله با آن داشته باشد

هر آینده برنامه راهبردی خاص خود را . پژوهی است ریزی راهبردی و آینده تنگاتنگ برنامه

پذیر  های جایگزین و انعطاف ریزی راهبردی به برنامه چیزی که در متون نظری برنامه. طلبد می

. ده، چندین برنامه برای آن تهیه کردجای تدارک یک برنامه راهبردی برای آین یعنی به. مشهور است
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در پژوهش حاضر . تر انجام داد گذاری بیشتری روی آینده محتمل طبیعی است باید سرمایه

ای از وقایع و  هر آینده مجموعه .پژوهی کار با تأکید بر مشاغل مدیریتی انجام خواهد شد آینده

خوبی نشان  ی مدیریتی را بهها رویدادهاست که وضعیت کاری، محیط کاری، روندها در رشته

های  کارگیری تکنیک پس از شناسایی هر یک از این سناریوها، سناریوی محتمل با به. دهد می

 .گیری مشخص خواهد شد تصمیم

 مبانی نظری 

آینده بیندیشد و درباره تا  کند  ییک ظرفیت بشری عام است که فرد را قادر م پژوهیآینده

این توانایی بر پایه . و در مقابلش نشان دهد ندسازی و خلق کمدلاحتماالت آینده را بررسی، 

عصبی به منظور  یها عصبی مغز انسان بنا شده است که از پیوندهای رشته -های نظام ذهنیتوانایی

 برد یکننده دارند بهره م کننده و حمایت پیچیده ادراک که کارکرد تسهیل یها روش دادن انجام

(Slaughter, 2014). سناریوها، حوادث، رویدادها و . پژوهی، سناریونویسی است زار مهم آیندهاب

های باورپذیر و  سناریوها برای توصیف آینده. کنند های آینده را در قالب داستان توصیف می چالش

تواند در  هایی است که می های باورکردنی شامل آن دسته از موقعیت آینده. شوند محتمل نگاشته می

پذیر  هایی که براساس دانش فعلی بشر امکان به عبارت دیگر، آن دسته از آینده. ابدآینده تحقق ی

هایی اشاره دارد که احتمال  های محتمل به آن دسته از آینده آینده. گیرد است، در این دسته قرار می

ه روندهای فعلی از جمل  به عنوان نمونه ادامه. های دیگر بیشتر است ها نسبت به آینده تحقق آن

گرفته در حوزه  در ادامه، برخی تحقیقات انجام. افتد هایی است که به احتمال زیاد اتفاق می آینده

نگاری  آینده»ای با عنوان  در مقاله( 8831)ملکی و فتحی . شود پژوهی بیان می آینده و آینده

برای آینده  به ارائه سناریوهایی« کارگیری رویکرد سناریونویسی کار با به و های تصمیم کسب مدل

نویسندگان مقاله از طریق مصاحبه با خبرگان داخلی و خارجی تحقیق . های تصمیم پرداختند مدل

های تصمیم را شناسایی کردند  های تأثیرگذار در آینده مدل در عملیات و علم تصمیم، عدم قطعیت

مرغ های رقیب، چشم اسفندیار و سی منظومه شمسی، ساتراپ یو در نهایت، چهار سناریو
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ها در همه  ها نتیجه گرفتند تصور یک آینده واحد برای این مدل البته آن. ای را ارائه دادند افسانه

، 8831ملکی و فتحی، )نقاط جهان تصوری نادرست است و بسته به شرایط، متفاوت است 

شناسایی سناریوهای باورپذیر صنعت »ای با عنوان  در مقاله( 8831)نژاد و ملکی  حسن(. 88ص

، با درنظرگرفتن دو عدم قطعیت قدرت خرید مردم و سیاست آزادسازی تجاری، چهار «ساجین

سناریوی نساجی خندان، امید به رشد، گورستان چندطبقه، و روزنه حیات را برای آینده صنعت 

شناسی محققان برای تدوین سناریوها، رویکرد عدم قطعیت بحرانی،  روش. نساجی در نظر گرفتند

های عدم  آوری اطالعات تحقیق، مصاحبه با خبرگان صنعت نساجی و پرسشنامه و ابزار جمع

ای با نام بررسی با انتشار مقاله( 8831)ناظمی (. 18، ص8831نژاد و ملکی،  حسن)قطعیت بود 

بی یا عمل مورد در پردازی با سناری گذاری عمومی برای آینده جمعیت ایران سعی کرد تاسیاست

 از هریک های محدودیت و امکانات ها، مشوق فشارها، جمعیت، پیری روند قبال در دولت عملی

 شود مناسب معرفی ابزارهای سیاست، آن اثربخش اجرای برای و بررسی، ممکن را های مشی خط

برای  افزایش جمعیت سیاست اجرای عدم و جمعیت پیری روند پذیرش به اول، سناریوی در.

 برای ولد و زاد افزایش سیاست بررسی به دوم سناریوی در ،و شود می پرداخته آن پیری با مقابله

کلیوند عبداللهی یوسفی و (. 8831ناظمی، )شود  می پرداخته جمعیت الوقوع قریب باپیری مقابله

نگاری  آینده)های جهانی  دورنمای صنعت خودروی ایران در گذر چالش»با عنوان ای  مقاله( 8831)

و با رویکرد  ،پذیری و تحریم رقابت عدم قطعیتبا توجه به دو  ،«(با رویکرد سناریوپردازی

 شد آنان تالش پژوهش در .ندا نگاری برای صنعت خودروی ایران پرداخته سناریوپردازی به آینده

 با توجه. شود ترسیم المللی بین های چالش گذار در ایران خودروی صنعت برای محتمل های آینده

 شده متصور شکوفایی فصل سناریوی در صنعت این برای شرایط بهترین شده، تدوین سناریوهای به

 خودروی برای را افول به رو نسل یعنی حالت بدترین و بنگریم آینده به با بدبینی اگر اما .است

 شود جلوگیری صنعت این افول از وجهی، به انجام داد تا اقدامات فوری باید بگیریم، نظر در ایران

مدیریت »ای با عنوان  الدین عمر و احمد موسی در مقاله محی(. 8831هی، لعبدالیوسفی و کلیوند )

های مختلف در  ، با هدف بررسی سناریو«1182 آب در مصر برای مقابله با مشکالت آینده در سال
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از طریق ابزارهای مختلف، مقدار مورد  ریزی آب کارگیری مدل ارزیابی و برنامه با به ،1111سال 

های فعلی، مقدار  های آنان نشان داد در صورت اجرای سیاست یافته. گیری کردند اندازه نیاز آب را

متر مکعب در سال  12به رقم  1111میلیارد متر مکعب در سال است، در سال  1/88آب که برابر با 

 آثار تغییرات»ای با عنوان  در مقاله( 1182)و تاکیوچی مسعود . (Omar & Moussa, 2016)سد ر می

، سناریوهایی را برای سه دوره «مگنا حوزه رودخانه در آینده آبی منابع بر روی مدیریت هوایی و بآ

ارائه ( 1191-1133)و آینده دور ( 1181-1183)، آینده نزدیک (8393-1118)زمانی دوره پایه 

ساالنه حداکثر میزان بارش ( نتایج نشان داد در هر دو دوره آینده نزدیک و آینده دور الف. کردند

( می و ژانویه)های مرطوب  میزان خروجی حوضه رودخانه در ماه( افزایش یافته است و ب

ها از طریق این تحقیق توانستند یک آینده ممکن برای مدیریت منابع آبی  آن. افزایش یافته است

ون و ددریک است .(Masood & Takeuchi, 2016)ند تحت شرایط متغیر آب و هوایی ارائه ده

ها و  ، چالش«انسانی منابع تأثیرگذار بر آینده های موقعیت و ها چالش»ای با عنوان  در مقاله ،(1181)

سازی،  گذارند، شامل تحوالت اقتصادی، جهانی هایی که بر آینده منابع انسانی تأثیر می موقعیت

ت مختلف را ای از مقاال ها همچنین، مجموعه آن. تنوع داخلی کشورها و فناوری را بررسی کردند

 وای سوفیا(. Stone & Deadrick, 2015)در این زمینه بررسی و نظرات مختلف را مقایسه کردند 

 روش با گرفته انجام تحقیقات) نلهستا نساجی صنایع آینده»عنوان  با تحقیقی در (1188) سوکینسکا

 بندی رتبه نتایج به توجه با به زعم محقق،. بررسی کرد را لهستان نساجی صنعت آینده« (دلفی

از  و دارد قرار جهان 38 رتبه در رقابتی موقعیت از منظر شاخص حاضر حال در لهستان المللی، بین

 که دارد نوآوری رشد به نیاز وضعیت تغییر این. دارد قرار 18 رتبه در اروپا اتحادیه عضو کشور 13

سازی  تجاری های فناوری از استفادهو  توسعه و تحقیق برای بودجه افزایش با تنها توان می را این

چهار سناریو برای آینده »در تحقیقی با عنوان ( 1113)سایدب -برادفیلدا و ال. پیشرفته ایجاد کرد

ی پیش روی صنعت داروسازی بررسی کردند و در پایان، چهار ها چالش، «صنعت داروسازی

ی ها شرکتنظران،  ین صاحباز منظر ا. سناریو برای آینده صنعت داورسازی را ارائه کردند

وری تحقیق و  ها کاهش بهره آن نیتر مهمرو هستند که  داروسازی با چندین چالش مرتبط روبه
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 ها آنتوسعه ناشی از خطوط تولید خالی برای جایگزینی محصوالتی است که تاریخ انقضای پتنت 

ی ها شرکتت رقبا و العمل رایج، ادغام و مالکی که یک عکس کنند یمبیان  ها آن. نزدیک است

. کند یمو مشکالت جدیدی ایجاد  ها چالشجای حل مشکالت،  بیوتکنولوژی است، اما این کار به

های مختلفی مانند نساجی، داروسازی،  دهد در حوزه پژوهی نشان می مطالعه تحقیقات آینده

مشاغل  های پیشرفته تحلیل آینده صورت گرفته ولی در زمینه خودروسازی، جمعیت و فناوری

 .شود مدیریتی یک شکاف در پیشینه مشاهده می

 شناسی روش

شناسی  گیری، کاربردی و از نظر روش تحقیق حاضر از منظر فلسفه، تفسیری، از بعد جهت

های کیفی مانند عدم قطعیت بحرانی، دیمتل و تاپسیس  در پژوهش حاضر روش. چندگانه است

همچنین، از آنجا که . به پارادایم تفسیری تعلق دارندکار گرفته شد که همگی  برای بررسی مسئله به

شناسی پژوهش حاضر  ها کیفی هستند و به یک پارادایم تعلق دارند، بنابراین، روش همه این روش

هدف تحقیق، تدوین سناریوهای باورپذیر و محتمل مشاغل مدیریتی در بازار کار . چندگانه است

های کلیدی  ریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، پیشرانبدین منظور، در ابتدا از ط. ایران است

کارگیری  ها با به سپس، این پیشران. تاثیرگذار روی مشاغل مدیریتی در بازار کار ایران احصا شد

بعد از حذف عوامل . ترین عوامل انتخاب شوند آزمون ناپارامتریک بینم غربال شدند تا مهم

های نهایی برای تدوین  ، پیشران8م قطعیت بحرانی و دیمتلکارگیری تکنیک عد غیرکلیدی، با به

سناریوهای باورپذیر بخشی از سناریوهای ممکن هستند که از . سناریوهای باورپذیر انتخاب شدند

در نهایت، وقتی این سناریوها تدوین . رساند نظر دانش فعلی بشر منطقی و عقالنی به نظر می

در ادامه، هر . ترین سناریو از نظر وقوع انتخاب شد محتمل 1کارگیری تکنیک تاپسیس شدند با به

روش عدم قطعیت . شوند های مورد استفاده تحقیق به صورت مختصر توصیف می یک از روش

                                                           
1. Dematel 

2. Topsis 
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در این روش، عوامل کلیدی با . ها برای تدوین سناریو است ترین روش بحرانی یکی از متداول

هر چه . گیرند ع مورد ارزیابی قرار میتوجه به سه شاخص درجه تخصص، شدت اهمیت و اجما

درجه تخصص خبرگان در حوزه مربوط به عدم قطعیت مورد نظر بیشتر، اهمیت عدم قطعیت در 

تر، و در نهایت، اجماع و توافق روی آن عدم قطعیت  دهی به آینده موضوع مورد نظر مهم شکل

پس . رپذیر اولویت بیشتری داردکمتر باشد، آن پیشران یا عدم قطعیت برای تدوین سناریوهای باو

گانه سناریوهای باورپذیر با توجه به  های سه های کلیدی، با توجه به شاخص از تعیین پیشران

برای اعتبارسنجی بیشتر نتایج ارزیابی عدم (. Schwartz, 1996)شوند  نظرات خبرگان توصیف می

کار  های تحقیق به عدم قطعیت های یا های تحقیق تکنیک دیمتل هم برای ارزیابی پیشران قطعیت

 .گرفته شد

دیمتل تکنیکی است که جهت و شدت روابط مستقیم و غیرمستقیم میان عناصر موجود در یک 

این  .کندهای مرتبط ریاضی شناسایی میسیستم پیچیده را به وسیله محاسبات ماتریسی و تئوری

مسائل را به صورت بصری  کند،باشد، ما را قادر میها میروش که براساس تئوری گراف

صورت که برای فهم بهتر روابط علی و ترسیم شبکه ارتباطات، به این. ریزی و حل کرد برنامه

ها را به یک مدل ساختاری های علت و معلول قرار داده و ارتباطات میان آنمعیارها را در گروه

به دلیل اینکه جهت ارتباطات  8(هادیگراف)دار  طور کلی، نمودارهای جهت به. کندبصری تبدیل می

( هاگراف)دهند، مفیدتر از نمودارهای بدون جهت و تأثیرات اجزای یک سیستم را نشان می

ها به دو گروه علت و تکنیک دیمتل عناصر موجود در یک سیستم را براساس دیگراف. هستند

 & Sumrit)کند  میها را در قالب یک مدل بصری ترسیم کند و روابط میان آن معلول تقسیم می

Anuntavoranich, 2013.) های  های عدم قطعیت بحرانی، دیمتل پرسشنامه هر یک از تکنیک

 .استاندارد مربوط به خود را دارند، بنابراین، روایی و پایایی تحقیق تضمین است

                                                           
1. Digraph 
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 ها یافته

 های نهایی استخراج پیشران

تحقیق و مصاحبه با خبرگان  متون نظریز عوامل تأثیرگذار بر آینده مشاغل مدیریتی ا بخشدر این 

های  های نهایی، روش برای انتخاب عدم قطعیت .عدد بود 88ها  استخراج شد که تعداد آن

ابتدا با این آزمون، عوامل با امتیاز کمتر از میانگین . گرفته شد کار غربالگری مانند آزمون بینم به

بحرانی و دیمتل عواملی که در هر دو روش در مرحله بعد، با دو روش عدم قطعیت . حذف شدند

. های نهایی برای تدوین سناریو در نظر گرفته شدند امتیازات الزم را آوردند، به عنوان عدم قطعیت

به منظور گزینش نهایی، عوامل کلیدی باید در سه شاخص تخصص، اهمیت و اجماع از منظر عدم 

در . دیمتل امتیازات الزم را آورده باشند قطعیت بحرانی و در شاخص خالص اثر از منظر تکنیک

به دلیل زیادبودن  .های نهایی را مشخص خواهد کرد نهایت، برایند این دو روش عدم قطعیت

از نظر ماهیتی و مفهومی به عوامل دارند، یا عوامل کلیدی، برای حذف عواملی که اهمیت کمتری 

از عوامل مؤثر  پرسش 88که شامل ، لیکرتای  گزینه جسنجی پن دیگر شبیه هستند، پرسشنامه خبره

نفر از خبرگان قرار گرفت که  18پرسشنامه در اختیار . دشطراحی  ،بر آینده مشاغل مدیریتی بود

نفر از خبرگان حوزه  18پس از تکمیل پرسشنامه . همه خبرگان به پرسشنامه جواب دادند

آزمون  .محاسبه شدری برای عوامل ای سطح معنادا و آزمون دوجمله SPSSافزار  مدیریت، با نرم

که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقیت  است ناپارامتریک یای آزمون دوجمله

یک متغیر در جامعه مورد  ، بود یا نبودمنظور از موفقیت و شکست. شود و شکست پرداخته می

ها در  پرسشنامه. اجرا شدسون برای سنجش پایایی نتایج آزمون ناپارامتریک ویلکاک. استبررسی 

درصد، نتایج  1در سطح معناداری . دو مرحله توزیع شدند که همبستگی نتایج دو مرحله باال بود

بخشی از عوامل  ای دوجملهپس از اجرای آزمون  .دو مرحله از همبستگی باالیی برخوردار بودند

نتایج آزمون . دشف عامل حذ شش ،متون نظریعامل مستخرج از  88از میان . حذف شدند

 .نشان داده شده است 8در جدول  ای دوجمله
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 شده عوامل کلیدی غربال .1جدول 

 شده عوامل نهایی غربال ردیف

 وری اطالعاتارشد فن 8

 رشد بخش خدمات 1

 رونق یا رکود اقتصادی 8

 تحول بخش خصوصی 1

 التحصیالن رشته مدیریت کیفیت فارغ 1

 های مدیریت رشته های آموزشی در سیاست 2

 المللی دسترسی به بازارهای بین 9

 ها آپ بنیان و استارت کارهای دانش و رشد کسب 1

 گذاری خارجی سرمایه 3

 ترکیب جمعیتی نیروی کار 81

 ضوابط استخدام 88

 اندازه دولت 81

 تحوالت سازمانی 88

 ارتباط دانشگاه با صنعت 81

 دولتی نفعان های ذی قوانین و سیاست 81

 آوری های علم و فن توسعه مراکز رشد و پارک 82

 تغییرات فرهنگی و اجتماعی 89

 شدن ای تالش برای حرفه 81

 اه های تخصصی مربوط به رشته توسعه انجمن 83

 وکارهای کوچک و متوسط رشد کسب 11

 پیچیدگی اقتصادی 18

 ای رقابتی کشوره تمزی 11

 اهمیت نوآوری 18

 توسعه صنعت مشاوره 11

 محوری مهارت 11
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. های مربوط به هر پیشران کلیدی محاسبه شد سپس، درجه تخصص خبرگان درباره پرسش

های مربوط به آن عدم  دهی به پرسش تر باشد، یعنی خبرگان در پاسخ هرچه این عدد به صد نزدیک

ها  عامل کلیدی که خبرگان در آن ده، 1جدول . اند قطعیت یا پیشران تخصص بیشتری داشته

 .دهد نشان می ،اند بیشترین تخصص را داشته

 

 عوامل کلیدی با بیشترین ضریب تخصص .2جدول 

 عامل کلیدی
 شاخص تخصص

 مرحله اول

 شاخص تخصص

 مرحله دوم

 91/11 23/19 المللی دسترسی به بازارهای بین

 11/11 18/19 های مدیریت التحصیالن رشته کیفیت فارغ

 11/19 31/12 های مدیریت های آموزشی در رشته سیاست

 21/12 18/11 اندازه دولت

 38/11 11/11 تحول بخش خصوصی

 11/11 11/11 ترکیب جمعیتی نیروی کار

 21/11 93/18 تحوالت سازمانی

 11/11 18/93 رونق یا رکود اقتصادی

 11/93 91/11 وری اطالعاتارشد فن

 81/93 11/93 ارتباط دانشگاه با صنعت

یک از عوامل کلیدی  تکنیک عدم قطعیت بحرانی، شدت اهمیت هر کارگیری بهبا  ،در ادامه

های آموزشی در  های سیاست حالت. تأثیرگذار روی آینده مشاغل مدیریتی محاسبه شده است

المللی، تحول بخش خصوصی، اندازه دولت، رشد  رشته مدیریت، دسترسی به بازارهای بین

های مدیریت، تحوالت  التحصیالن رشته وری اطالعات، ترکیب جمعیتی نیروی کار، کیفیت فارغافن

عامل  دههم  8جدول . سازمانی، پیچیدگی اقتصادی، رشد بخش خدمات بیشترین اهمیت دارند

 .دهد کلیدی دارای بیشترین شدت اهمیت را نشان می
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 عوامل دارای بیشترین شدت اهمیت .3جدول 

 عامل کلیدی
شاخص اهمیت 

 مرحله اول

شاخص اهمیت 

 مرحله دوم

 12/91 92/99 های آموزشی در رشته مدیریت سیاست

 32/99 11/91 المللی دسترسی به بازارهای بین

 91/99 19/92 تحول بخش خصوصی

 81/99 12/99 اندازه دولت

 18/99 39/92 وری اطالعاتارشد فن

 18/92 11/99 ترکیب جمعیتی نیروی کار

 81/91 11/91 های مدیریت التحصیالن رشته کیفیت فارغ

 18/98 11/91 تحوالت سازمانی

 18/23 11/91 پیچیدگی اقتصادی

 31/22 28/29 رشد بخش خدمات

ها، حالت اول طرفداران بیشتری  شود در برخی وضعیت با تحلیل نظر خبرگان مشخص می

 11این  همهمیزان این شاخص در . ها، حالت دوم حامیان بیشتری دارد داشته و در بعضی وضعیت

شایان ذکر . هاست های متفاوت هر یک از پرسش عدم قطعیت کننده حالت یکسان نیست و بیان

های  گزاره مورد نظر، دیدگاه بارهتر باشد، خبرگان در هرچه شاخص اجماع به صفر نزدیک است،

آن است که خبرگان در کننده  ، بیانتری دارند و هرچه این شاخص از صفر دورتر باشد متفاوت

اگر شاخص )یا در موافقت با وضعیت دوم ( اگر شاخص مثبت باشد)موافقت با وضعیت اول 

برای مثال اندازه دولت دو وضعیت دارد، وضعیت اول افزایش . ع بیشتری دارند، اجما(منفی باشد

المللی،  های دسترسی به بازارهای بین شاخص. اندازه دولت و وضعیت دوم کاهش اندازه دولت

های آموزشی در رشته مدیریت، اندازه دولت، ترکیب جمعیتی نیروی کار، تحول بخش  سیاست

التحصیالن رشته مدیریت،  کیفیت فارغ ، تحوالت سازمانی،وری اطالعاتاخصوصی، رشد فن

ترین  گذاری خارجی مورد استفاده از نظر اجماع بهترین و مناسب پیچیدگی اقتصادی، و سرمایه

ها در میان خبرگان کمترین اتفاق نظر را دارند و برای  در حقیقت این شاخص. وضعیت را دارند
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، 1جدول . ها هستند ترین شاخص یریتی بهترین و مناسبایجاد سناریوهای آینده صنعت مشاغل مد

 .دهد عامل برتر نشان میده شاخص اجماع را برای 
 

 ترین اجماع عوامل دارای کم .4جدول 

 عامل کلیدی
شاخص اجماع 

 مرحله اول

شاخص اجماع 

 مرحله دوم

- 13/1- 88/1 المللی دسترسی به بازارهای بین

- 88/1- 88/1 مدیریتهای آموزشی در رشته  سیاست

- 81/1- 81/1 اندازه دولت

- 89/1- 81/1 ترکیب جمعیتی نیروی کار

- 18/1- 12/1 تحول بخش خصوصی

- 88/1- 81/1 وری اطالعاتارشد فن

- 12/1- 11/1 تحوالت سازمانی

 88/1 81/1 التحصیالن رشته مدیریت کیفیت فارغ

- 11/1- 11/1 پیچیدگی اقتصادی

 11/1 12/1 خارجیگذاری  سرمایه

 التحصیالن رشته مدیریت، المللی، کیفیت فارغ ده شاخص دسترسی به بازارهای بین

های مدیریت، ترکیب جمعیتی نیروی کار، اندازه دولت، تحول  های آموزشی در رشته سیاست

گذاری خارجی، پیچیدگی  وری اطالعات، تحوالت سازمانی، سرمایهابخش خصوصی، رشد فن

درنظرگرفتن سه عامل تخصص، اهمیت و اجماع بیشترین عدم قطعیت را به ترتیب اقتصادی با 

ده شاخص کلیدی که دارای بیشترین درجه عدم قطعیت از منطر سه شاخص تخصص، . دارند

 . شده است بیان 1در جدول  ،اهمیت و اجماع هستند

المللی،  بازارهای بیندر نمونه دوم پاسخ خبرگان باالترین عدم قطعیت را به ترتیب دسترسی به 

التحصیالن رشته مدیریت، اندازه دولت،  های مدیریت، کیفیت فارغ های آموزشی در رشته سیاست

وری اطالعات، تحوالت سازمانی، اترکیب جمعیتی نیروی کار، تحول بخش خصوصی، رشد فن
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رتر از نظر ، ده عامل کلیدی ب2جدول . دست آوردند هگذاری خارجی و پیچیدگی اقتصادی ب سرمایه

 .دهد سه شاخص تخصص، اهمیت و اجماع را نشان می

 

 ده شاخص منتخب در مرحله اول .5جدول 

 عوامل کلیدی
شاخص 

 تخصص

شاخص 

 اهمیت

شاخص 

 اجماع

عدم قطعیت 

 کلی

 8- 88/1 11/91 23/19 المللی دسترسی به بازارهای بین

 1 81/1 11/91 18/19 التحصیالن رشته مدیریت کیفیت فارغ

 8- 88/1 92/99 31/12 های مدیریت های آموزشی در رشته سیاست

 1- 81/1 11/99 11/11 ترکیب جمعیتی نیروی کار

 1- 81/1 12/99 18/11 اندازه دولت

 2- 12/1 19/92 11/11 تحول بخش خصوصی

 9- 81/1 39/92 91/11 وری اطالعاتارشد فن

 1- 11/1 11/91 93/18 تحوالت سازمانی

 3 12/1 11/91 18/91 گذاری خارجی سرمایه

 81- 11/1 11/91 99/11 پیچیدگی اقتصادی
 

 

 ده شاخص منتخب در مرحله دوم .6جدول 

 عوامل کلیدی
شاخص 

 تخصص

شاخص 

 اهمیت

شاخص 

 اجماع

عدم قطعیت 

 کلی

 8- 13/1 32/99 91/11 المللی دسترسی به بازارهای بین

 1- 88/1 12/91 11/19 مدیریتهای  های آموزشی در رشته سیاست

 8 88/1 81/91 11/11 التحصیالن رشته مدیریت کیفیت فارغ

 1- 81/1 81/99 21/12 اندازه دولت

 1- 89/1 18/92 11/11 ترکیب جمعیتی نیروی کار

 2- 18/1 91/99 38/11 تحول بخش خصوصی

 9- 88/1 18/99 11/93 وری اطالعاتارشد فن

 1- 12/1 18/98 21/11 تحوالت سازمانی

 3 11/1 18/98 21/91 گذاری خارجی سرمایه

 81- 11/1 18/23 21/99 پیچیدگی اقتصادی
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ند از دسترسی به ا با توجه به نتایج مراحل اول و دوم عوامل کلیدی نهایی عبارت در نهایت،

نیروی های آموزشی در رشته مدیریت، اندازه دولت، ترکیب جمعیتی  سیاست. المللی بازارهای بین

گذاری خارجی و  وری اطالعات، تحوالت سازمانی، سرمایهاکار، تحول بخش خصوصی، رشد فن

 ده شدن عوامل نهایی کلیدی با تکنیک عدم قطعیت بحرانی، پس از مشخص .پیچیدگی اقتصادی

در  ،در واقع. شوند ارزیابی میکارگیری تکنیک دیمتل از نظر تأثیرگذاری  هعامل مستخرج با ب

کردن عوامل نهایی سناریونگاری آینده مشاغل مدیریتی از ترکیب دو  اضر برای مشخصتحقیق ح

عوامل نهایی که به عنوان ورودی تکنیک . تکنیک عدم قطعیت بحرانی و دیمتل استفاده خواهد شد

 .اند بیان شده 9دیمتل برای ارزیابی استفاده خواهند شد در جدول 

 

 قطعیت بحرانیعوامل کلیدی مستخرج از عدم  .7جدول 

 رتبه عوامل کلیدی مستخرج از غربال تکنیک عدم قطعیت بحرانی

 8 المللی دسترسی به بازارهای بین

 1 های مدیریت های آموزشی در رشته سیاست

 8 التحصیالن رشته مدیریت کیفیت فارغ

 1 اندازه دولت

 1 ترکیب جمعیتی نیروی کار

 2 تحول بخش خصوصی

 9 وری اطالعاتارشد فن

 1 تحوالت سازمانی

 3 گذاری خارجی سرمایه

 81 پیچیدگی اقتصادی

رسد برای تدوین سناریوهای پیش روی  های اجماع و اهمیت، به نظر می ا توجه به شاخصب

المللی در برابر عدم دسترسی به  دسترسی به بازارهای بین»از دو حالت  دمشاغل مدیریتی بای

های آموزشی  های آموزشی تقاضامحور در مقابل سیاست سیاست»و  «المللی بازارهای بین

برای افزایش اعتبار سناریوهای استخراجی، رویکرد  ،همچنین. انتخاب شوند «شده ریزی برنامه
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روش دیمتل رویکردی نرم برای . کار گرفته شد بهدیمتل برای سنجش تأثیرات متقابل عوامل 

برای  ،لی دارای درجه تأثیرگذاری باالتری باشدهرچه عام. استخراج روابط میان متغیرهاست

بار در مرکز تحقیقات  روش دیمتل برای اولین. انتخاب به عنوان مبنای سناریونویسی بهتر است

ای نظیر مسائل قحطی، انرژی،  این روش در آن زمان برای حل مسائل پیچیده. دشمعرفی  8ژنو

روش دیمتل یکی از ابزارهای . (Wang, 2007) کار گرفته شد به... زیست و  حفاظت از محیط

ریزی و  د مسائل را برنامهکن گراف است که ما را قادر می نظریهگیری چندمعیاره بر مبنای  تصمیم

ای چندین معیار  که ممکن است برای درک بهتر روابط علی، نقشه روابط شبکه طوری به. حل کنیم

های دسترسی به  ، شاخص1های جدول  وجیبراساس خر .معلول ترسیم کنیم /را در گروه علت

بیشترین اثرگذاری به منظور  تهای آموزشی در رشته مدیری المللی و سیاست بازارهای بین

 . های دیگر بیشتر است شاخص همهها از  خالص اثر برای آندارند، زیرا سناریونویسی 
 

 ها جدول خالص اثر شاخص .8جدول 

 معیار            

 المللی دسترسی به بازارهای بین 118/83 119/1

 های مدیریت های آموزشی در رشته سیاست 911/81 118/1

 التحصیالن رشته مدیریت کیفیت فارغ 31/89 888/1

رسد برای تدوین سناریوهای پیش روی  های اجماع و اهمیت، به نظر می با توجه به شاخص

المللی در مقابل عدم دسترسی به  بازارهای بیندسترسی به »از دو حالت  دمشاغل مدیریتی بای

شده  ریزی های برنامه های تقاضامحور آموزشی در مقابل سیاست سیاست»و  «المللی بازارهای بین

توان چهار سناریوی مختلف برای  با توجه به این دو عدم قطعیت، می. انتخاب شوند «آموزشی

 به هر یک از سناریوها توضیح و تبیین ،ادامهدر . دکرآینده مشاغل مدیریتی در کشور، تدوین 

به صورت بصری نمایش  یادشدهبا توجه به دو عدم قطعیت  8این چهار سناریو در شکل . شود می

                                                           
1. Geneva Research Center 
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، بهشت برینهای  براساس این دو عامل کلیدی، چهار سناریوی باورپذیر با نام. داده شده است

 .، دنیای خفتگان، و جهنم شناسایی شدندرشد در انزوا

 
 

 سناریوهای باورپذیر پیش روی مشاغل مدیریتی .1شکل 

 تدوین سناریوهای باورپذیر 

چهار سناریوی  های آموزشی سیاستو  المللی دسترسی به بازارهای بینکلیدی با توجه به دو عامل 

 .شوندخفتگان و جهنم معرفی می ، دنیایرشد در انزوا، بهشت برین

های تقاضامحور آموزشی  این سناریو محل تالقی دو محور سیاست: سناریوی بهشت برین .1

های دانشگاهی  در شرایط فعلی معموالً توسعه رشته. المللی است و دسترسی به بازارهای بین

ها  معموالً دانشگاه. گیرد های ابالغی وزارت علوم انجام می مربوط به مدیریت با توجه به سیاست

پیشینه ارائه رشته و نفوذی که در سیستم دارند، دانشجو جذب  با توجه به تعداد هیئت علمی

های ابالغی عواملی چون مزیت  جای جذب دانشجو بر مبنای سیاست در این آینده به. کنند می

به همین دلیل، حمایت مالی . گیرد رقابتی منطقه و نیازهای صنعت در آن ناحیه مالک عمل قرار می
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های مالی نقشی مهم در جذب دانشجو  ان برای جذب این کمکصنعت از دانشگاه و ظرفیت استاد

هایی مانند  ای مزیت رقابتی گردشگری مذهبی باشد، احتماالً رشته برای مثال، اگر در منطقه. دارد

. المللی توسعه خواهد یافت داری و مدیریت بازرگانی بین مدیریت جهانگردی، مدیریت هتل

المللی دانش مدیریتی نوین مبتنی بر مهارت در صنعت و  همچنین، با دسترسی به بازارهای بین

با رشد فناوری اطالعات و گسترش بخش خدمات، . ها حضور چشمگیر خواهد داشت دانشگاه

رشد . بنیان نقشی مهم در تولید ناخالص ملی کشور ایفا خواهد کرد های دانش شرکت

وکار لزوم رشد  ود فضای کسبگذاری خارجی و بهب بنیان و افزایش سرمایه وکارهای دانش کسب

های اقتصادی، طراحی  های مختلفی مثل جذب سرمایه، ارزیابی طرح های مدیریتی در زمینه مهارت

ترین  مهم. خدمات، کارآفرینی، خدمات مالی و بازاریابی بیش از پیش مورد توجه خواهد بود

در . تأکید بر دانش است جای محوری به های مدیریت در این آینده مهارت ویژگی بازار کار رشته

های بلندمدت دانش خواهد  جای دوره مدت کاربردی به های کوتاه بخش آموزش، تأکید بر دوره

های خارجی مانند چینی، روسی، انگلیسی و عربی برای موفقیت در  همچنین، تسلط بر زبان. بود

ای  دانش گسترده و پراکندهدر شرایط فعلی، کاربران مدیریتی معموالً . بازار کار کیفیتی کلیدی است

های مختلف دارند، اما در این آینده توجه به تخصص و جلوگیری از پراکندگی اهمیت  در حوزه

مدت کاربردی، تمرکز بر  های کوتاه محوری، آموزش به طور خالص، تأکید بر مهارت. دارد

آفرینی، بازاریابی، های کار های تخصصی، بازارمحوربودن، تغییرات سریع و تأکید بر مهارت آموزش

شدن  به دلیل کوچک. های مشاغل در این سناریو است ترین ویژگی مالی و طراحی خدمت از مهم

های عملی مدیریتی  المللی مهارت دولت و گسترش بخش خصوصی و ارتباط آن با بازارهای بین

ارتباط توجه به نیازهای صنعت و . به همراه آموزش مداوم رمز موفقیت در این سناریو است

طور خالصه، توجه به  ها و مراکز پژوهشی دنیا و به نزدیک با آن و ارتباط و همکاری با دانشگاه

 .سازی یک شاخص مهم در تشخیص این آینده است المللی بحث بین

های خود را بر  کنند توسعه رشته ها سعی می در این سناریو دانشگاه :سناریوی رشد در انزوا. 2

وکار  المللی و فضای کسب اما عدم ارتباط با بازارهای بین. ر توسعه دهندمبنای نیازهای بازا
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ها تالش  به همین دلیل، دانشگاه. نامناسب مانعی جدی برای تحقق اهداف در این سناریو است

های تحصیالت تکمیلی  نامه ها و پایان کنند ارتباط خوبی با صنعت داشته باشند و توسعه رشته می

های مورد نیاز بازار و برنامه آمایش  بنابراین، توجه به مهارت. سوق دهند خود را به این سمت

گذاری خارجی و عدم فضای  ولی به دلیل نبود سرمایه. ها اهمیت دارد سرزمین برای دانشگاه

دهی به  ای در شکل شود بخش دولتی همچنان نقش عمده مناسب برای بخش خصوصی باعث می

بنابراین، بسیاری از کاربران خود را برای الزامات این بخش . ی باشدها و مشاغل مدیریت بازار رشته

در این سناریو بازار مشاوره مدیریت و کارآفرینی به اندازه سناریو بهشت برین فعال . کنند آماده می

شوند، به  هرچند به دلیل ارتباط دانشگاه با صنعت مشاغل مدیریتی در این سناریو پویاتر می. نیست

المللی دانش روز مدیریت در  های بین ها و شرکت های خارجی و عدم ارتباط با سازمان مدلیل تحری

ریزی راهبردی،  هایی مانند کارآفرینی، مدیریت نوآوری، مدیریت زنجیره تأمین، برنامه حوزه

بنابراین، کاربران این رشته صرفاً افرادی . مدیریت تولید و عملیات به صنعت تزریق نخواهد شد

 .المللی داشته باشند ای با بازارهای بین توانند ارتباط سازنده ر برای صنایع داخلی بوده و نمیو بهره

گذاران آموزشی روی مشکالت و نیازهای صنایع  تأکید و توجه مراکز آموزش عالی و سیاست

 .های داخلی شاخصی مهم برای تشخیص این سناریو است داخلی با تأکید بر توانمندی

های  المللی و رفع تحریم در این سناریو دسترسی به بازارهای بین :دنیای خفتگانسناریوی  .3

حضور این . المللی در ایران فراهم خواهد کرد های بین خارجی شرایط مناسبی برای حضور شرکت

ها و دسترسی ایران به بازارهای خارجی باعث خواهد شد فضای مناسبی برای انتقال  شرکت

اما به دلیل سیاست متمرکز آموزشی در وزارت . ریتی به کشور فراهم شودتکنولوژی و دانش مدی

توجه به صنعت  توجه به مقتضیات بازار کار، دانشگاه راه خود را بی ربط و بی علوم و نهادهای ذی

التحصیالن مدیریتی با دانشی پراکنده و گسترده در  خواهد پیمود و نتیجه طیف وسیعی از فارغ

جای آنکه باعث  المللی به ها و دسترسی به بازارهای بین رفع تحریم. اهد بودهای مختلف خو حوزه

. بخشد و درآمدهای دولتی را بیشتر خواهد کرد شکوفایی صنعت شود، بازار واردات را رونق می

در این . های خود را بیشتر کند افزایش درآمدهای دولتی، دولت را تشویق خواهد کرد، بیشتر هزینه
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به دلیل عدم . کاربران مدیریتی تمایل دارند در بخش دولتی مشغول به کار شوند صورت، عموماً

کنند در امور اداری و مدیریت فرایندهای جاری تمرکز  پویایی بخش دولتی، کاربران تالش می

ورود افراد . بنابراین، در چنین سناریویی تحول خاصی در مشاغل مدیریتی رخ نخواهد داد. کنند

های  ها را کاسته و کاربران تالشی برای ارتقای مهارت های آن زمدت توانمندیبه دولت در درا

محوری، پراکندگی معلومات، تمرکز بر فرایندهای اداری، اینرسی  دانش. عملی خود نخواهند کرد

الملل و بازاریابی از  های کافی در حوزه کارآفرینی بازرگانی بین در ارتقای قابلیت ها و نبود مهارت

گیری در  ارتباطات بدون برنامه و جهت. های مشاغل مدیریتی در این سناریو است ین ویژگیتر مهم

توجه به یک برنامه مشخص و نبود هماهنگی و همراستایی میان  المللی بی راستای ارتباطات بین

 .مراکز مختلف آموزش عالی هم یک نشانگر مهم برای این سناریو است

دترین وضعیت است که ممکن است برای بازار مشاغل این سناریو ب: سناریوی جهنم. 4

های آموزشی متمرکز باعث  المللی و سیاست عدم دسترسی به بازارهای بین. مدیریتی رخ دهد

در این . خواهد شد، دانشگاه مانند یک سیستم ایزوله راهی جدا از بازار جهانی و صنعت طی کند

یابد، با خیل وسیع بیکاران و افراد  بازار رشد می توجه به های مدیریت بی سناریو از آنجا که رشته

. ارتباط با تخصص خود مشغول به کار شوند فاقد مهارت مواجهیم، که ممکن است در مشاغلی بی

های دولتی و خصولتی خالصه  همچنین، بازار کار مدیریت بسته و محدود خواهد بود و به سازمان

توجه به مزیت رقابتی آن منطقه رشد  های مدیریتی بی در چنین شرایطی در هر منطقه رشته. شود می

التحصیالن مدیریتی به شهرهای  ها با مهاجرت فارغ به همین دلیل، در بسیاری از استان. خواهد کرد

کارگیری دانش مدیریتی  وکارها تمایلی به به کسب. بزرگ، حتی خارج از کشور مواجه خواهیم بود

وکار،  به دلیل فضای نامناسب کسب. دستور کار خواهد بود های سنتی در نداشته و تجربه و روش

های  جای تأکید بر مهارت بنیان پیشرفتی نداشته و مشاغل مدیریتی به وکارهای دانش کسب

کارآفرینی، توسعه محصول و بازاریابی، بر فرایندهای تکراری اداری و مدیریتی تمرکز خواهند 

. شود لی، بر مدرک دانشگاهی گاهاً نامرتبط تأکید میهای عم جای مهارت ضوابط استخدام به. کرد

های نامرتبط در این حوزه مشغول به فعالیت  همچنین، بسیاری افراد با تحصیالت و تخصص
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المللی دانش روز مدیریتی انتقال  های بین ارتباط با بازارها و شرکت به دلیل نداشتن . خواهند بود

المللی،  توجه به تغییرات بین گذاری آموزشی از باال بی ادامه وضع موجود و سیاست. نخواهد یافت

 .افزایی هم یک شاخص راهنما برای این سناریو است نیازهای بازار کار و توجه به بحث مهارت

 گیری نتیجه

اند از سناریوی بهشت برین، سناریوی رشد در انزوا، سناریوی  سناریوهای پژوهش حاضر عبارت

این . ترین سناریو برای وقوع است سناریوی بهشت برین، مطلوب. نمدنیای خفتگان و سناریوی جه

های تقاضامحور آموزشی و دسترسی به بازارهای  سناریو از محل تالقی دو عامل سیاست

گذاری در  مشخصه بارز این سناریو توجه به نیازهای بازار برای سیاست. آید المللی به دست می بین

گیری و مدیریت فرایندهای  رگیری دانش روز مدیریتی در شکلکا های مدیریتی و به توسعه رشته

گذار به اهمیت توجه به  ها و نهادهای سیاست در سناریوی رشد در انزوا دانشگاه. وکار است کسب

اند، اما فضای بسته  های خود پی برده محوری در توسعه رشته نیازها و الزامات صنعت و مهارت

المللی تحقق این هدف را با  های بین ها و سازمان با شرکتوکار کشور و نداشتن ارتباط  کسب

های عالی برای  در سناریوی دنیای خفتگان، با وجود فرصت. کند های بسیاری مواجه می چالش

گذاران آموزشی با چالش عدم  توجهی سیاست وکارها و مشاغل مدیریتی به دلیل بی توسعه کسب

در نهایت، در سناریوی جهنم که . اجه خواهیم بودهمخوانی نیازهای بازار با نهاد آموزش مو

ترین سناریو برای آینده مشاغل مدیریتی است، وضع موجود به شکل بدتری ادامه خواهد  بدبینانه

 . یافت
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