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 (1401ماه  )دی  1  بخش- پژوهیسواالت آزمون جامع دکترای آینده

 های پاسخ درج نمایید.  نام و شماره دانشجویی را در برگهدقیق.  240مدت زمان آزمون 

 . کنیددر پاسخ به سواالت چند بخشی، پاسخ هر قسمت را به تفکیک ارایه 

 های تحلیلی و تاریخی،  با توجه به بررسی   .1

و پیشران الف( خاستگاه - آینده های کلیدی  بوده  سطح جهانی  پژوهی  های  در دوران معاصر چه 

 مورد را مشخص سازید(.  پنجاست؟ )دست کم 

پژوهی در افق ده سال آتی  چه خواهد  محرک و موانع آینده   یروهایبه نظر شما در کشور ما نب(   -

ریزی، فناوری و غیره کدام اند(؟ برای ترسیم  مهم از نوع اقتصادی، سیاسی، برنامه   )پیشران   بود 

دهید و چه دورنمایی برای  پژوهی در افق ده سال کشور چه روشی را پیشنهاد میدورنمای آینده 

 آن متصور هستید؟

بیشت  .2 دید  آینده از  نظریه ر  کدام  اساس  بر  معرفت پژوهان،  می های  از  شناختی،  حاصل  دانش  توان 

 پژوهی را معتبر دانست؟ چرا )در این باره بحث کنید(؟  آینده 

های ممکن براساس بررسی وضع موجود است. این مهم از طریق  پژوهی، کشف آیندهیکی از اهداف آینده .3

 ت. استدالل خود را بیان کنید. کدام پارادایم روش شناسی قابل تحقق اس 

پژوهی، »کشف آینده« به عنوان یکی از اهداف و »آینده باز« به عنوان مفروض  در کتاب مبانی آینده  .4

پژهان آینده را  پژوهی مطرح شده است.  بر اساس این مفروض صراحتاً عنوان شده که آیندهششم آینده 

 تعرض و تضاد هستند؟ پاسخ خود را توضیح دهید. کنند. به نظر شما آیا این دو عبارت در  کشف نمی 

بانی، تحلیل روند، سناریوپردازی و  پژوهی)نظیر دیده های آینده شرکت »الف« چند سال است که فعالیت   .5

الف(  ها  ای علتروش تحلیل الیه   ولی نتایج حاصل اثربخشی قابل توجهی نداشته است. با توجه به...(  

های علت  ها و مراحل آن، تحلیل نمایید به تفکیک الیه روش و مراحل آن را مختصراً توضیح دهید ب(  

 .چیستاحتمالی 

آمیز »نرخ ارز، دسترسی به  کودک »ب« حسب ادراک خود از محیط پرتالطم و ابهام   تولید لباس   شرکت .6

بی  تورم،  فناوری،  تغییرات  خارجی،  بازارهای  و  سیاس منابع  هزینه تثباتی  واردات/صادرات،  های  های 

هزینه  افزایش  غیره«  گمرکی،  و  جمعیت  رشد  نرخ  دستمزد،  دورنمای  های  درخصوص  مشاوره  برای 

سناریوهای پیش رو و    و تمایل دارد  مراجعه کرده    پژوه()به عنوان آینده به شماکسب و کار  بلندمدت  



ردازی جی.بی.ان، مراحل اصلی را بر اساس  سناریوی محتمل به وی ارایه شود. بر اساس فرایند سناریوپ

اطالعات ضمنی و تحلیل خود طی نموده و نتایج حاصل از هر مراحل و نتایج نهایی سناریوها را ارایه  

 نمایید.  

 

 موفق باشید 


