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 آیندهپژوهی یک دانش -معرفت یا فناوری نوپدید است که از عمر آن بیش از چند دهه نمیگذرد.
 هدف این رشته «شناخت» آینده است.
 کارکردهای اصلی در مقام یک فناوری یا ابزار (در اشکال و صور متنوع آن):
 برنامهریزیهای کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت در سطح بنگاهها ،سطوح ملی ،سطوح منطقهای و بینالمللی
 کمک به انتقال اطالعات و دامن زدن به مباحث در حیطة عمومی (گروههای مختلف اجتماعی ،و کمک به ایجاد افقی مشترک در میان تصمیمگیران و ذینفعان
 تا نیمة نخست قرن بیستم در قالبهای محدودتری عمدتاً در انحصار آمریکا بود که خود بانی شیوههای کمیِ اولیة این رویکرد به شمار میآمد.

تاریخچه آیندهپژوهی مدرن:
 (1کتاب تصویر آینده اف .آل .پوالک در سال ۱۹۵۱
 (2کتاب «هنر حدس زدن» بی .دجوونل در سال ۱۹۶۴
 (3تشکیل انجمنهای تخصصی آیندهپژوهی مانند انجمن آینده جهان  ۱۹۶۶و نیز فدراسیون جهانی مطالعات آیندهپژوهی در سال ۱۹۶۷
 (4شکلگیری اندیشگاههای تخصصی مانند کلوپ روم در دهه ۱۹۷۰
 (4انجام پژوهشهای جدی مانند «مطالعه آینده» - ۱۹۷۷کورنیش یا پژوهش «محدودیتهای رشد» که کلوپرم
 (5تشکیل گروههای دولتی مانند کمیته تحقیقاتی رئیسجمهور برای روندهای اجتماعی
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 تردیدی نیست که گذشتهها ،جز در خیال تغییری را برنمیتابند.
 زمان حال نیز چنان برقآسا به گذشته پیوند میخورد که مجالی برای تأمل و اندیشه پیرامون آن نیست.
 بنابراین آینده تنها فرصتی است که بشر قادر است با آن به آرمانهایش رنگ تحقق بزند.
 الزم است همه ما فرصتهای طالیی را دریابیم و برای کامیابی بیشتر ،تالشی دوباره داشته باشیم.
 آینده همواره و همچنان در حال ساختهشدن است؛ خواه در شکلگیری این آینده نقش داشته باشیم و خواه منفعالنه در انتظار رقم خوردن ایام باشیم.
 کامیابی در آینده مشروط به فهم و درک پیشدستانه رویدادها و روندهای آتی است ،آیا امکان پیشبینی و پیشنگری آن وجود دارد؟
 آیا میتوان به کمک ابزارها و روشهای خاص ،آینده را شناخت و برپایه این شناخت به شیوهای فعاالنه و هوشمندانه ،فردا را معماری کرد؟

 آینده به دلیل آن که هنوز وقوع نیافته است ،پیشبینیناپذیر است؛ آینده از پیش ،تعیین نشده و میتوان در بهسازی آن دخل و تصرف کرد؛ اگر چه نمیتوان آینده را پیشبینی کرد ،اما میتوان آن را به شکلی مطلوب طراحی کرد.بنابراین میتوان گفت تالش ما و تمامی کسانی که سودای آینده را دارند در سه حوزه معنا میشود (خزایی:)۱3۹۴ ،
الف -بررسی خیالپردازانه و خالق آیندههای ممکن؛
ب -مطالعه سازمانیافته آیندههای محتمل؛
ج -خلق ارزش  -بنیان و فعاالنه آیندههای مطلوب؛
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 آیندهپژوهی برای اثبات اهمیت و ضرورت خود از مفاهیم و نظریههایی همچون پیچیدگی و آشوب ،عدمقطعیت و نظریه سیستمها بهره میگیرد.

 تردیدی نیست که ما برای برنامهریزی ،سیاستگذاری ،تدوین راهبرد و ادراکسازی درست و در یک عبارت «برای تصمیمگیری بهتر» نیازمند شناخت آینده هستیم.

 گسترش و استیالی ناپیوستگی ،حاکمیت رویکردهای غیر خطی ،گسست روندها و فراگیرتر شدن عدم قطعیتها ،بهترین زیست بوم آیندهپژوهی بوده است؛

 هر چه آینده پیشبینی ناپذیرتر باشد ،لزوم بهکارگیری آیندهپژوهی ضروریتر و پررنگتر مینماید.

 مهم آینده است چراکه گذشته سپری شده (هرچند که نباید به سادگی فراموش شود( و حال نیز گذراست که با تحوالت تردستانه ایجاد شده در محتوا ،ساختار و فناوریها
تأثیرات زیادی بر مطبوعات و رسانهها داشته است (البرزی دعوتی.)۱3۹۷ ،
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آیندههای بدیل:
نقش متمایز آیندهپژوهی ،تفکر احتمالباور به ویژه برای کشف ،نوآوری ،بررسی و ارزیابی تصاویر جدیدی از آینده ،تشریح عمیق و طرح آیندههای ممکن ،محتمل و مطلوب
است (وندل بل)۱۹۹۷ ،
بنابراین به درستی میتوان گفت که آیندهپژوهی ،ابزاری برای معماری و مهندسی هوشمندانه آینده است (گوردون و گلن )۱۹۹3

تغییرات:


از ویژگیهایی جهان امروز ما است (شدت ،سرعت ،وسعت ،تنوع و زمان وقوع )

 تغییرات بواسطه تحول درچهار مولفه اصلی :پیشفرضها ،ابزارها و روشها ،اهداف یا غایات و مهمتر ،تغییر در مفاهیم
عدم قطعیت:
 وقتی پیامد وقوع یک رخداد در آینده وابسته به عواملی باشد که ما در شرایط کنونی قادر به شناخت آنها نباشیم ،وقوع آن رخداد با عدم قطعیت همراه است (ملکی فر،
)۱3۹3
 اما رگههایی از طالعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند ،میتوانند ما را به آینده رهنمون شوند
 بر همین اساس آیندهپژوهی سعی دارد با پیشبینی عوامل مؤثر بر تغییرات آینده ،هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات ،آماده سازد
(گوردون.)۱3۹۰ ،
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شناخت پیشرانهای آینده بسیار حائز اهمیت میباشد ولی آن دسته از پیشرانهای آینده که نتوان از پیش در خصوص تحقق یا تحقق نیافتن آنها با اطمینان باالیى سخن گفت،
عدمقطعیت هستند.
در برنامهریزىهاى بلندمدت و اسناد سیاستگذاری فناوری به خصوص در حوزه فناورىهاى پیشرفته همواره سعی میشود با تاثیرپذیری از عدمقطعیتهاى محیطى و بهرهگیری از
روشها و ابزارهای مناسب تا حد ممکن از عدمقطعیتهای آینده کاسته شود.

تنوع رویکرد به آینده در آیندهپژوهی
آیندههای ممکن:
آیندههای ممکن عبارتند از تمام آیندههایی که میتواند محقق شود و درک تمامی آنها متناقض با علم و دانش فعلی بشر است .این نوع از آیندهها متکی به فعالیتهای اکتشافی و
تصویرپردازانه یا بهتر بگوییم فعالیتهای اکتشافی خیالپردازانه هستند.

آیندههای باورکردنی:
این نوع آیندهها با باورهای انسان سازگارند و منطبق با اصول و دانش امروزی ما هستند ولی شواهد وقوع آنها نسبت به آیندههای محتمل کمتر موجود است.

6

سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

آیندههای محتمل
آیندههای محتمل روند محورند بنابراین احتمال وقوع آنها همواره وجود دارد و پیشبینی پذیرترند .این دسته از آیندهها در واقع با فعالیتهای نظاممند بررسی میشوند.

آیندههای مرجح یا مطلوب
آینده مرجح یا مطلوب آن دسته از آینده¬ها میباشند که برای ما مطلوبند و بر خالف سه نوع دیگر که دانش شناختیاند  ،اینها برانگیزاننده ،ارزشی و ذهنگرا هستند و ماهیت

عینیگرا ندارند.

شکل  :1تنوع رویکرد آیندهپژوهی به آینده (ناظمی)1393 ،
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آیندهپژوهی در ایران


سابقة تحقیقات آیندهپژوهانه در ایران به سالهای پیش از انقالب اسالمی باز میگردد .در یکی از نخستین تالشها برای آشنایی با راز و رمز این روش ،در سال  ۱3۴۴سازمان برنامه

و بودجه از مؤسسه تحقیقات و برنامهریزی دانشگاه تهران خواست تا تحقیقی را در خصوص روشهای آیندهپژوهی به انجام برساند .پس از بررسیهای اولیه قرار بر این شد متن

پژوهش آیندهپژوهیِ فرانسویها با عنوان «افق  »۱۹8۵-۱۹۶۵ترجمه شود.
 در سال  ،۱3۵۵مجید تهرانیان یک بررسی آیندهپژوهانه با عنوان طرح آیندهنگری رادیو تلویزیون ،نقش رسانههای گروهی در توسعة ملی ایران به انجام رساند که در سلسله
انتشارات سروش انتشار یافت( .همان)

 از نخستین تالشهایی که بعد از انقالب برای معرفی فعالیتهای آیندهپژوهانه به حیطة عمومی صورت گرفته ،میتوان به انتشار یک ویژهنامه آیندهپژوهی و آیندهنگری به وسیله
سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد .این ویژهنامه به همت آقای دکتر مردوخی در سال  ۱3۷۵و به عنوان ضمیمة مجلة برنامه و بودجه انتشار یافت.
 در دهه  ۱38۰فعالیتهای مربوط به ترویج آموزههای آیندهپژوهانه و فرهنگسازی در این حوزه از دامنه و گستردگی در خور توجهی برخوردار شد و نهادها و مجموعههای مختلفی
در بخشهای دولتی و خصوصی در این عرصه به تکاپو پرداختند.
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مهمترین اتفاقهای بافتاری و محیطی در جامعه که موجب ایجاد ظرفیت داشتن نگاه بلندمدت شد
مشروعیت عقالنیت
استفاده از نگاه بلندمدت در برنامهریزی راهبردی ملی که با مشاهده آثار رکود بزرگ اقتصادی دهه  ۱۹3۰که یکی از دالیل اصلی شروع جنگ جهانی دوم بود؛ در سالهای پس از
جنگ اهمیتی دوچندان یافته بود.

مشروعیت سیاسی
اهمیت یافتن موضوع استقالل ملی و شیوههای ایجاد دولت ملّی مستقل که به دنبال خود نیاز به هویت ملی و مسیر تکاملی در کشورها را افزایش میداد .روندی که از اواسط دهه
 ۱۹۴۰عمدتاً در آفریقا ،آسیا و حوزه دریای کارائیب و اقیانوس آرام ،شروعشده بود و در دهههای  ۶۰و  ۷۰تبدیل به نیاز برای نگاه به آینده جامعههای رهاشده از دوران استعمار بود .در
تمامی این کشورهای نوپا شاید بیش از نیاز به تاریخ ملی و گذشته درخشان ،نیاز به آرمانها و چشماندازهای آینده وجود داشت .واقعیت آن است که نخبگان این جوامع بر این موضوع

که «باید چگونه باشند؟ و چرا آنگونه باشند؟» ،متمرکز بودند« .نگاه بلندمدت به آینده» در جوامع نوپا جایگزین «نگاه بلندمدت به گذشته» در جوامع باستانی شده بود .نهتنها رهایی از
سلطه استعمار گذشته ،بلکه جستجو برای تصویر استقالل طلبانه روشنی از آینده بهتر میتوانست مبنای پیریزی آینده کشور باشد.
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مشروعیت ابزاری
در جنگ جهانی دوم و پس از آن در سالهای پس از جنگ ،کارآمدی دانشهای جدیدی مانند «تحقیق در عملیات» و «نظریه بازی» و  ...در برنامهریزیها آشکار شده بود و به همین دلیل
به محصوالت اندیشگاهها اعتماد میشد« .مؤسسه رند» تبدیل به یکی از منابع تولید ایدههای کارآمد شده بود و استفاده از روشهایی مانند سناریو و دلفی در چنین بافتی با استقبال
زیادی روبرو شد .به این ترتیب دستاوردهای این نوع از اندیشگاهها مثل انتخاب سیاستها ،استراتژیها ،توصیهها ،هشدارها ،طرحهای بلندمدت ،پیشبینیها و ایدههای جدید ،هم
متضمن تفکر آیندهنگرانه بود و هم مورد استقبال دولتها قرار گرفت.

مشروعیت دانشگاهی
در سالهای  ۱۹۶۵و  ۱۹۶۶فرهنگستان ادبیات و علوم آمریکا در خصوص وضعیت سال  ۲۰۰۰گروهی تشکیل داد که در آن شماری از اندیشمندان ،پیشگامان جریانهای فکری مسلط و
نمایندگان دانشگاههای تراز اول آمریکا ،به همراه دولتمردان و بعضی از شرکتهای عمده حضور داشتند .گرچه خود این گروه دوام چندانی نیافت ،اما به مطالعات آیندهپژوهی حرکت و

سرعت بخشید و از همه مهمتر اینکه این گروه به مطالعات آیندهپژوهی اعتبار علمی و دانشگاهی بخشید.
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عوامل آیندهساز:
جیمز دیتور معتقد است از تعامل چهار عامل اصلی است که آیندهها ساخته میشوند .ابتدا روندها که وقایعی هستند که در گذشته رخ داده و در حال نیز جاری بوده و در آینده نیز
استمرار خواهند داشت .بنابراین مثل رشد جمعیت ،خطی بودن ویژگی بارز روند است .از روندها برای پیشبینی وقایع آینده کمک میگیریم .دوم رویدادها که بر خالف روندها از معیار
خطی تبعیت نمیکنند بلکه رخدادهایی هستند که نتایج روندها را یکباره به هم میریزند مثالً یک رخداد طبیعی مثل وقوع زلزلة بزرگ و گسترده ممکن است روند رشد جمعیت یک
منطقه یا حتی جهان را یکباره دستخوش دگرگونی سازد .سوم تصویرها که برآوردهای ذهنی و انتزاعی ما نسبت به آینده است که مبتنی بر ارزشها و باورهایمان شکل میگیرند .عامل

چهارم نیز اقدامات هستند که عبارتند از آنچه ما در حال حاضر به منظور ساخت آینده خود انجام میدهیم و الزم است در انجام آنها بسیار خردمندانه گام بردارم (دیتور.)۱۹۹۶ ،

چشمانداز:
آیندهپژوهی دارای مبانی نظری خاص خود است .توجه به داشتن تصویر از آینده و لزوم خلق آن توسط جوامع ،بسیار حائز اهمیت است .پوالک معتقد است تصاویر آینده و چشمانداز
جوامع ،نسبت به ایده کامیابی جمعی برتری دارد .جوامع موفق به آرمان و آرزو بسنده نمیکنند بلکه آمال و آرزوهای خود را ابتدا تعالی بخشیده و سپس به بینش اجتماعی مبدل می-

سازند .بنابراین نخبگان و رهبران جوامع ابتدا چشمانداز یا پندارهای از آینده را خلق میکنند و سپس جوامع این پنداره را میپذیرند و از آن حمایت میکنند تا در نهایت محقق شود.
آیندهپژوهی باعث میگردد تصاویر آینده در اذهان مردم شکل گیرد و آگاهی آنها نسبت به آینده افزایش یابد (راینر .)۱۹۹۱ ،شاید این جمله که رویای دیروز ،امید امروز و واقعیت فرد
است تعبیر خوبی برای نگاه آیندهپژوهی به چشمانداز باشد.
برای همین است که ممکن است دو چشمانداز تدوین شده برای دو کشور مختلف با هم در تضاد باشند چراکه هر کشور ،آینده مطلوب خود را مبتنی بر هنجارها و ارزشهای خود

تصور کرده است .به هر حال نیت اصلی آیندهپژوهی دو کار است .اول کشف آیندههای محتمل و دیگر ساختن آینده مطلوب ما است (نبیپور.)۱3۹۰ ،
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آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

تربیت آیندهپژوهان ایرانی را میتوان از  ۳بافت مختلف ذیل مشاهده نمود:

آیندهپژوهان دفاعی:
نسلی از آیندهپژوهان که در بستر فعالیتهای دفاعی رشد یافتند .تمرکز بر وجه هنجاری و ترسیم آینده مطلوب در قالب چشماندازها و استفاده از ابزارها در خدمت به ایدئولوژی است.

آیندهپژوهان صنعتی:
نسلی از آیندهپژوهان که از بستر فعالیتهای مرتبط با صنعت و آیندهنگاری فناوری رشد یافتند .این دسته از آیندهپژوهان در بهکارگیری روشهای آیندهپژوهی در برنامهریزی صنعتی
متمرکز هستند .مبانی و فلسفه آیندهپژوهی چندان موردعالقه آنان نیست.

آیندهپژوهان دانشگاهی:
اساتید دانشگاه ،مراکز وابسته به آن ازجمله مهمترین بازیگران فعال در این بافت هستند .این دسته از آیندهپژوهان بیش از آنکه فعالیت آیندهپژوهی انجام دهند یا از ابزارهای آن
بهره گیرند ،درباره آیندهپژوهی مطالعه میکنند و بر مبانی و فلسفه آن متمرکز میشوند.
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آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

پامفا نقطه عطف آیندهنگاری در کشور:
انجام پروژه «پایلوت آیندهنگاری مناسبترین فناوریهای ایران  »۱۴۰۴یا (پامفا  )۱۴۰۴بهعنوان اولین برنامه آیندهنگاری ملی که توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز صنایع نوین انجام
شد ،توانست مفاهیم آیندهاندیشی را در میان خبرگان گسترش دهد .این پروژه نقطه عطفی در تاریخچه آیندهپژوهی در کشور بود و تا بهحال بیشترین میزان ارجاعات در بین پایاننامهها و مقاالت
کشور ،به نتایج این پروژه شده است.

این پروژه توانست برای نخستین بار تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی کشور را درگیر پروژهای آیندهپژوهانه نماید .این امر نهتنها منجر به توسعه مفهوم آیندهنگاری در کشور
شد ،بلکه در عمل منجر به شکلگیری دانش مدیریت پروژههای آیندهنگاری نیز شد.

پیشینه تحقیق در ایران و جهان:
 روزنامه به مفهوم امروزی را رایمکوند زایتونگن در سال  ۱۶۵۰در الیپزیک آلمان منتشر کرد .این روزنامه شش روز در هفته منتشر میشد.
 مسلمانان بیروت در لبنان هفتهنامه ثمراتالفنون را در سال  ۱8۷۴راهاندازی کردند که بعد از انقالب ترکها به االتحادالعثمانی تغییر نام یافت.
 در  ۱۹اکتبر  ۱8۶۵روزنامه سوریه نیز به زبان عربی و ترکی ،منتشر شد.

 تاسیس اولین روزنامه رسمی دولتی به زمان وزارت امیرکبیر ( ۱۱۹۰هـ .ق) و با نام وقایع اتفاقیه انتشار یافت و به تدریج نام روزنامه که در معانی مشابه دیگری معمول بود در مقابل ژورنال فرانسه
متداول و مصطلح شد.
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سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

عوامل موثر در حوزه مطبوعات

 عوامل ذوقی و انگیزشی
ایجاد تعامل مطلوب در راستای نقشآفرینی هر چه بهتر میان ذینفعان و بازیگران حوزه فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات بدون ایجاد مکانیزمهای انگیزشی میسر نخواهد بود.



سیاستگذاری

این عامل نقش اساسی در شناسایی ،اولویتگذاری و انتخاب فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات دارد و در مسیر تعالی به آینده مطلوب در این حوزه را تسهیل و فرآهم میسازد.



اقتصادی

توجه به عامل اقتصادی در مراحل تولید ،عرضه و تقاضای حوزه مطبوعات بسیار حائز اهمیت است .همچنین مباحث اقتصادی در اولویت انتخاب فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات نیز
اثرگذار میباشند.



فرهنگ

یکی از عوامل اساسی مقوله فرهنگ و فرهنگسازی در جوامع است .فرهنگ به عنوان عنصری فراگیر تمام ابعاد مقوله آیندهپژوهی فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات را در بر میگیرد.
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آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

مولفهها و شاخصهای موثر در فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات
مولفهها و عوامل موثر در شناخت ،اولویتگذاری ،انتخاب و کاربست فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات را میتوان شامل موارد زیر دانست:

عوامل ارزشی و هنجاری
با توجه به اینکه امروزه در فضای ارتباط جمعی و مطبوعات ،مخاطب محدود به یک منبع خبری نبوده و برای دریافت اطالعات با محدودیت محتوا مواجه نیست؛ در واقع مخاطب

هوشمند شده یا به عبارت دیگر از مخاطب صرف ،به کاربر تبدیل شده است و خود در توزیع و انتشار خبر نقش فعال دارد (چابکی.)۱3۹3 ،در این فضا؛ هنجارها و ارزشهای اجتماعی
نقش مهمی در انتخاب و بسترسازی فناوریهای نوین و آینده مطبوعات خواهند داشت و باید در این خصوص دقت الزم داشت تا با کاربست فناوریهای نامتناسب به بافتار اجتماعی
لطمات جبرانناپذیری وارد نشود.

عوامل اجتماعی
ارتقاء سطح تعامل جامعه با حوزه مطبوعات و اولویتگذاری فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات بسایر حائز اهمیت است.

 عوامل فراملی و بینالمللی
شناخت ،اولویتگذاری ،انتخاب و کاربست فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات در تبلور اثربخشی کشور در جهان تاثیرگذار خواهد بود .تعامل بینالمللی با بازیگران اصلی

عرصه فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات میتواند بهعنوان عاملی مهم در کنشگری بینالمللی کشور نقشآفرینی کند.
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آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

شناسایی پیشرانهای تاثیرگذار بر آینده وابستگی زیادی به سرعت ،گستردگی و تنوع تغییرات در دنیای امروز ما دارد .به همین دلیل و همچنین در راستای ارتقاء رقابتپذیری
مطبوعات ،لزوم و نیاز به بهرهگیری از آیندپژوهی در حوزه شناخت فناوریهای نوین و آینده مطبوعات بیشتر نمود مییابد.

پیشرانهای حوزه مزبور را میتوان در چهار گروه تقسیمبندی کرد:
 پیشرانهای فناوری؛


پیشرا نهای سیاسی حقوقی؛



پیشران های اجتماعی -فرهنگی؛



پیشرا نهای اقتصادی.

اهمیت و ضرورت روزنامهنگاری توسعه در ایران عنوان پایاننامهای است که معتقد است ،باید بخشی با نام "نقش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در توسعه" از طریق بهرهگیری نظرات
و دیدگاههای اساتید ارتباطات کشور تبیین شود (اسکندری)۱38۰،

پیشرانهای عصر حاضر:
یشران به نیروهای شکل دهنده آینده جهان میگویند .پیشرانها به صورت غیرمستقیم بر حوزههای مختلف تأثیرگذارند .بهعبارت دیگر ،مولفهها یا عوامل اصلی هستند که متشکل از چند روند بوده
و باعث ایجاد تغییر در یک حوزه میشوند .مهمترین پیشرانهای دوران ما در افق زمانی  ۲۰۴۰عبارتند از:
 تحوالت فناورانه فضای مجازی( اصلیترین پیشران)؛
 تحوالت فناورهای زیستی؛
 تحوالتحوالت فناوری نانو؛
 تحوالت تقسیمات قدرت ،اقتصاد و امنیت؛
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آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

شناسایی پیشرانهای تاثیرگذار بر آینده وابستگی زیادی به سرعت ،گستردگی و تنوع تغییرات در دنیای امروز ما دارد .به همین دلیل و همچنین در راستای ارتقاء
رقابتپذیری مطبوعات ،لزوم و نیاز به بهرهگیری از آیندپژوهی در حوزه شناخت فناوریهای نوین و آینده مطبوعات بیشتر نمود مییابد.

پیشرانهای حوزه مزبور را میتوان در چهار گروه تقسیمبندی کرد:

 پیشرانهای فناوری؛

 پیشرا نهای سیاسی حقوقی؛
 پیشرانهای اجتماعی -فرهنگی؛
 پیشرا نهای اقتصادی.
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تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند:
مسئله اصلی این است که فضای مجازی مثل انقالب صنعتی؛ یک مرحله تمدنی جدید را ایجاد میکند .نشانههای این حرکت هم از االن پیدا شده است .به هر شکل انقالب در فضای
مجازی باعث تغییرات ژرف و عظیمی در آینده حوزههای زیر خواهد شد:

 دولت و حکمرانی
 تجارت

 آموزش و یادگیری
 بهداشت و درمان
 اشتغال و فنآموزی
 محیطزیست
 کشاورزی
 علم و دانش
 هویت و تنوع فرهنگی
 همکاری بیناالمللی و منطقهای
 مطبوعات و رسانهها
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تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

مطبوعات و جایگاه آن در کشور:
مطبوعات در هر کشور یکی از مهمترین ارکان حصول به جوامع مردمساالر بوده و موجبات ایجاد و استمرار مشروعیت یک نظام سیاسی را محیاء میسازد.
مطبوعات طبق قانون عبارتند از نشریات چاپی یا مجازی است که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون خبری ،انتقادی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،کشاورزی ،فرهنگی ،دینی ،علمی ،فنی ،نظامی ،هنری ،ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند.
رسالت مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی عبارت است از( :فصل  ۲۴قانون اساسی)
الف  -روشن ساختن افکار عمومی و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه؛
ب  -پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی بیان شده است؛
ج  -تالش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقهانگیز و قرارندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر ،مانند دسته ندی مردم بر اساس نژاد،زبان ،رسوم ،سنن
محلی و...

د  -مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف ،تبذیر ،لغو ،تجملپرستی ،اشاعه فحشاء و )...و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسالمی و گسترشفضائل اخالقی؛
ه  -حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
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تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

ابهامات آینده حوزه مطبوعات:
انسان بدون درک معنا از جهان خود عاقبتی جز نابودی و اضمحالل را نخواهد داشت .هویت مبتنی بر دو ویژگی زمانی و نسلی است که در گذشته مشترک ریشه دارد و از
سوی دیگر راه یافتن به آینده مشترک بدون وجود هویت کسب شده از گذشته؛ عملی ناممکن است .تمام روندها از گذشته به حال و از حال به آینده جاری خواهند بود و
بدون توجه به گذشته و حال ،برآورد درستی از آینده میسر نیست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مواجهه با فناوریهای نوین و آینده مطبوعات
بررسی ابعاد مختلف حوزه مطبوعات کشور بمنظور آمادگی و دوری از غافلگیری راهبردی در تعامل با آیندههای پیشروی؛ بدون شناخت روندهای این حوزه مقدور نخواهد
بود.
بعد از شناخت روندها؛ با استعانت از علم و هنر آیندهپژوهی میتوان به بررسی سه وظیفه اصلی زیر پرداخت(حاجیانی:)۱3۹۱ ،
الف -مواجهه آگاهانه با روندهای آینده وکاهش خسارتهای حاصل از غافلگیری؛
ب -اصالح روندهای حال با نگاه به آینده؛

ج -تالش برای شکلگیری آینده مطلوب.
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احصای فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات:
با توجه به نقش و اهمیت روش کتابخانهای در تحقیقات علمی تالش شد با استفاده از این ابزار و برسی اسناد و مستندات حوزه مطبوعات روندهای حائز اهمیت احصاء و مورد بررسی قرار
گیرد .از بررسی روندهای داخلی و جهانی حوزه مرتبط با تحقیق ،فناوریهای نوین و آینده حوزه مطبوعات بدون توجه به اولویت آنها برای کشور احصاء شد.

 هوش مصنوعی

 نانوفناوری

 وب  3یا وب مفهومی

 شهر هوشمند

 تبلیغات هوشمند

 وب  ۴یا وب هوشمند اتصال به اشیاء

 پروژه اینترنت فراگیر جهانی استارلینک

 خبرنگاری کولهپشتی

 وب  ۵یا بسط افکار

 ارز دیجیتال

 گزارشگر مجازی

 دادههای بزرگ و یادگیری ماشینی

 فناوری گرافن
 فناوری بالکچین

 واقعیت مجازی

 اینترنت اشیاء
 جمعسپاری ،راه حل یابی جمعی نظارت جمعی

 فناوریهای همگرا
 واقعیت افزوده

21

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400

آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

معاونت آموزش و کارآفرینی

پرسشنامه تحقیق:
برای تعیین اولویتهای فناوریهای احصاء شده ،از پرسشنامه استفاده شد .با استفاده از نرمافزار پُرسالین پرسشنامه تحقیق تهیه و برای مخاطبین ارسال گردید .مخاطبین

بهشکل جهتدار از بین خبرگان اصحاب مطبوعات که توسط سازمان متولی طرح معرفی شده بودند انتخاب و با روش همتاگزینی تکمیل شدند .ابزار گرد آوری اطالعات با
رویکرد کیفی؛ مصاحبههای نیمهساختار یافته و با رویکرد کمی؛ پرسشنامه تحقیق بود .روایی پرسشنامه با برگزاری یک دور کوچک ممارستی بین  ۲۰نفر از خبرگان حاصل
شد و در نهایت توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت.

در پرسشنامه مزبور که توسط نرمافزار پرس آنالین برای  8۰نفر از خبرگان حوزه مطبوعات توزیع شد  ۲8سوال مطرح گردید.

ارسال شده

رایانه

۴۷

3۹%

۰3:۰3:۴8

%۲۱

تبلت

(نفر)

پاسخدهی

%۲

همراه

8۰

شده

نرخ پاسخدهی

تلفن

(نفر)

پاسخ داده

ابزار پاسخگویی

میانگی زمان

شبکه اجتماعی

%۷۷

جدول  :2نگاه آماری به پاسخهندگان به پرسشنامه تحقیق

واتساپ

تلگرام

%۹8

%۲
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معاونت آموزش و کارآفرینی

خیلیزیاد

%۲۶

کم
%۱3

متوسط
زیاد

%3۵

%۲۶

جدول  :3فراوانی جنسیت پاسخدهندگان

23

سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
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فراوانی پاسخ

درصد فراوانی

جنسیت

۲۴

۵۱.۱٪

مرد

۲3

۴8.۹٪

زن

۴۷

۱۰۰٪

جمع

شکل  :2میزان تخصص خبرگان در حوزه مطبوعات
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60

50

40

30
55.3

20

16
4.3

6.4

دیپلم

کارشناسی

10

0
کارشناسی ارشد

شکل  :۳میزان تحصیالت خبرگان

دکتری
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گزینه

فراوانی پاسخ

درصد فراوانی

متوسطه

۲

۴.3٪

کارشناسی

3

۶.۴٪

کارشناسی ارشد

۲۶

۵۵.3٪

دکتری

۱۶

3۴٪

حوزوی

۰

۰٪

جمع

۴۷

۱۰۰٪

جدول  :4وضعیت تحصیالت پاسخدهندگان
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ردیف
۱
۲
3
۴
۵
۶
۷
8
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱3
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱8
۱۹

عنوان فناوری
گزارشگر مجازی
واقعیت مجازی
خبرنگاری کولهپشتی
تبلیغات هوشمند
فناوریهای همگرا
دادههای بزرگ و یادگیری ماشینی
شهر هوشمند
جمعسپاری
واقعیت افزوده
وب  5یا بسط افکار
هوش مصنوعی
وب  3یا وب مفهومی
فناوری بالکچین
پروژه اینترنت فراگیر جهانی استارلینک
وب  4یا وب هوشمند اتصال به اشیاء
اینترنت اشیاء
نانوفناوری
فناوری گرافن
ارز دیجیتال

جدول  :5فناوریهای نوین

امتیاز
301
298
297
295
274
272
269
266
266
258
258
255
252
252
242
241
232
227
222

میانگین
6.54
6.48
6.46
6.41
6.09
5.91
5.98
6.19
5.91
5.86
5.49
5.8
5.73
5.6
5.38
5.6
5.27
5.4
4.83
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توصیههای پنل خبرگان
 فرهنگ مکتوب ضعیف در جامعه ایرانی
 استعانت از فناوریهای نو در راستای کوتاه ،ساده  ،جذاب و سریع بودن تولیدات مطبوعات
 کاربست روشهای نوین علمی در راستای درک نیاز مخاطبان
 تاسیس اتاق رصد تغییرات فناوریهای نوین مطبوعات
 فرهنگسازی در راستای کاهش روحیه فناوری گریزی در متولیان و ارباب مطبوعات کشور

 بهکارگیری رباتهای خبرنگار بهخصوص در راستای کاهش خطرات جانی خبرنگاران
 افزایش سطح سواد فناوری در مدیران مطبوعات
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بسته سیاستی فناوریهای نوین و آینده مطبوعات:
کارآمدی سیاستی به مفهوم اخذ بهترین ،مناسبترین و کارآمدترین سیاستها و کاربست آن در بهترین زمان از سوی تصمیمگیران حوزههای مختلف کشور است.
اساسیترین عامل اخذ تصمیمات مناسب در گام نخست ،نگرش صحیح به مساله در راستای تضمین مفید بودن تصمیمات است.

بستهسیاستی به مجموعهای از نظرات و بیانیهها گفته میشود که در آن تصمیمگیران ،اهدف و برنامهها را در پاسخ به مسائل یک حوزه خاص و برای یک جامعه خاص تنظیم و
تدوین کردهاند (کوتزه.)۲۰۰۵ ،
به هر شکل بستههای سیاستی در حوزههای مختلف جامعه در ذیل مجموعه سیاست عمومی کشور قرار دارند و مهمترین عامل در انتخاب راهبردهای تحقق آنها ،سیاست

عمومی حاکم در هر جامعه است .از طرفی باور و نگرش مدیران حوزه مطبوعات کشور به لزوم تدوین بستههای سیاستی مرتبط با فناوریهای نوین و آینده مطبوعات را
میتوان عامل اصلی موفقیت یا اضمحالل اینگونه بستههای سیاستی دانست .بنابراین به نظر میرسد بسترسازی در راستای مطالبهگری و نیاز مدیران این حوزه به لزوم تدوین
بستههای سیاستی بسیار حائز اهمیت است.
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در پایان این گزارش با توجه به نظرات خبرگان تحقیق که مبتنی بر مصاحبههای ساختارمند ،پرسشنامه و پنلهای خبرگان انجام شد و در بند  ۱8این گزارش به آن اشاره
شد ،به ارائه بستهسیاستی در حوزه فناوریهای نوین و آینده مطبوعات کشور پرادخته میشود:
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منابع پژوهش:
 استراوس ،انسلم؛ کربین ،جولیت ( .)۱3۹۴مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای ،ترجمه ابراهیم افشار ،چاپ چهارم ،تهران :نشر نی. استراوس ،آنسلم و کوربین ،جولیت ( .)۱38۴اصول روش تحقیق کیفی :نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها .ترجمه بیوک محمدی .تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ستس ،ریچارد (« .)۱3۷۹روند توسعه اجتماعی جهان ۱۹۹۵ – ۱۹۷۰ ،چالشهای توسعه برای قرن جدید» .ترجمه :علی حبیبی .مجله برنامه و بودجه .شماره  ۵۶و  .۵۷تهران. -اکبری ،غضنفر (« .)۱38۰وضعیت فعلی جامعه ایران با نظر به شاخصهای توسعه اجتماعی» .درمجموعه مقاالت همایش توسعه اجتماعی .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .تهران.

 امینی ،صفیار (« .)۱388توسعه؛ شاخصها و نماگرها» .مجمع تشخیص مصلحت نظام .تهران. آتال ،یوگش و اوین ،الس ( .)۱3۷8فقر و مشارکت در جامعه مدنی .ترجمهی ایرج پاد؛ تهران :انتشارات سروش آذر ،عادل ،مؤمنی ،منصور ( .)۱3۷۵آمار و کاربرد آن در مدیریت ،جلد اول ،انتشارات سمت ،تهران. آنگر ،ریشارد و قاضی م فاروق (« .)۱3۶۴جمعیت و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی :یک چشمانداز جدید» .ترجمه تقی طاهری .وزارت برنامه و بودجه .تهران. بابایی ،رضا؛ همتی ،محمد ( .)۱38۹اولویتبندی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب فناوری اطالعات با رویکردی جدید .چهارمین کنفرانس مدیریت فناوری ایران،تهران. باری ،نورمن ( .)۱38۰رفاه اجتماعی؛ ترجمهی اکبر میرحسنی و مرتضی نوربخش؛ تهران :سمت -بخارایی ،احمد (« .)۱38۰نگاه خرد و کالن به توسعه اجتماعی» .درمجموعه مقاالت همایش توسعه اجتماعی .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .تهران.

 البرزی دعوتی؛ هادی .نصراللهی ( .)۱3۹۹تحلیل روندها و پیشرانهای مؤثر بر خبر صداوسیما در  ۵سال آینده .پژوهشهای ارتباطی.۱۲۷-۱۰3 .)۹۴(۲۵ . -برگر ،پیتر و هانتینگتون ،ساموئل ( .)۱38۴چند جهانی شدن :گوناگونی فرهنگی در جهان کنونی؛ ترجمه علی کمالی و الدن کیانمهر؛ تهران :روزنه.
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 بیات ،مجتبی ولی اهلل رستمعلی زاده (« .)۱388ادبیات نظری توسعه اجتماعی» .کمیته مطالعات راهبردی و فرهنگی اجتماعی ،مرکز مطالعات راهبردی و برنامهریزی شهر تهران .تهران. پیران ،پرویز (« .)۱38۲توسعه اجتماعی و چالشهای پیش رو» .نشریه فرهنگ و پژوهش .- .تهران. پیران ،پرویز (« .)۱38۲سیاست اجتماعی ،توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران (نقد و بررسی سند کپنهاک)» .فصلنامه رفاه اجتماعی .شماره  .۱۰ویژه نامه سیاست اجتماعی .تهران. تقیزاده ،محمود ( .)۱3۶۹برنامهریزی اقتصادی – اجتماعی .تهران :گستره تودارو ،مایکل ()۱3۶3؛ برنامهریزی توسعه؛ مدلها و روشها؛ ترجمهی عباس عربمازار؛ تهران :سازمان برنامه و بودجه. جاکبز ،گری و هارلن کلوند (« .)۱38۷ابعاد نظریه توسعه اجتماعی» .ترجمه مریم صافی .در :توسعه اجتماعی .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی .تهران. ذکایی ،محمدسعید .)۱383( .نظریه و روش در تحقیقات اجتماعی .فصلنامه علوم اجتماعی .شماره .۱۷ راغفر ،حسین (« .)۱38۴فقر و ساختار قدرت در ایران»؛ در :فصلنامه رفاه اجتماعی .سال چهارم .شماره  .۱۷ص .۲8۷-۲۴۹ ریتزر ،جورج ( .)۱3۷۹نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر؛ ترجمه محسن ثالثی؛ چاپ چهارم؛ تهران :علمی شکرخواه ،یونس؛ سیدفرید قاسمی ( .)۱3۹۰تاریخ مطبوعات ایران :به انضمام پیشینه مطبوعات جهان .انتشارات ثانیه. -شورای عالی انقالب فرهنگی و علمی (  .)۱38۲ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران :اولین ارزیابی کالن ،تهران ،هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقالب فرهنگی.
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-

طباطبائیان ،سید حبیب ا ،...فاتح راد ،مهدی ،شجاعی ،سید محمد حسین و سلطان زاده ،جواد ( .)۱3۹۱ارزیابی سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری ،انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران.

 فراستخواه ،مقصود .)۱3۹۷( ،روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی (با تاکید بر نظریه برپایه) گراندد تئوری  ،GTMموسسه انتشارات آگاه ،تهران. قاضی نوری سپهر .)۱38۱( ،سیاستگذاری و برنامهریزی علم و فناوری ،کمیته مطالعات سیاست نانوتکنولوژی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری با همکاری نشر آتنا ،چاپ اول شهریور .۱38۱ گلن ،سی؛ گوردون ،تئودورجی ( .)۱3۹3دلفی روشی نظاممند برای تضارب آرا در مورد آینده ،ترجمه مرضیه فخرایی و مرضیه کیقبادی ،هنر نهم.)۱( ۲ ، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن ( .)۱383پروژه مطالعاتی شناسایی نهادهای سیاستگذار و پشتیبان صنایع فناوری پیشرفته در ایران ،گزارش چهارم :چالشهای موجود درزمینهٔسیاستگذاری فناوریهای نوظهور در ایران.
 -مومنی ،فرشاد (« .)۱38۰نسبت توسعه اجتماعی با عدالت اجتماعی» .درمجموعه مقاالت همایش توسعه اجتماعی .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .تهران.

 مهدیخانی ،علیرضا ( .)۱38۰مروری اجمالی بر توسعه سیاسی و اقتصادی؛ تهران :آرون.- Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Emery, E. (1972). The press and America: An interpretative history of the mass media.
- Bell, D. (1969). The idea of a social report. The Public Interest, 15, 72.
Mpmeni, F., & Masoudi, S. (2015). Tacit Knowledge and Endogenous Technological Transfer in Iran. Public Policy, 1(3), 99-119.

42

سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

آینده مشاغل وفناوریهای حوزه مطبوعات

تاریخ برگزاری 24 :اسفند ماه 1400
معاونت آموزش و کارآفرینی

با تشکر از حسن توجه شما

