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آینده پژوهی روابط عمومی یعنی چه؟: مقدمه آینده پژوهی روابط عمومی یعنی چه؟: مقدمه
 فضاي در را عمومی روابط آینده توانیم می آیا•

 کنیم؟ بینی پیش حاضر عصر پرشتاب
  یعموم روابط آینده قاطع بصورت توان نمی احتماال•

  رايب را ها عمومی روابط توان می اما کرد، بینی پیش را
!کرد آماده آینده محتمل تحوالت

  یهای پدیده از برخی معرفی با بعدي، اسالیدهاي در•
  خواهند وقوع به آینده در مجازي فضاي در که

  براي ها عمومی روابط سازي آماده زمینه پیوست،
 .تاس گرفته قرار توجه مورد محتمل یا ممکن فرداي
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دانید اینترنت اشیاء چیست؟ آیا می: مقدمه دانید اینترنت اشیاء چیست؟ آیا می: مقدمه
 ها میعمو روابط آینده در تاثیري چه و چیست اشیاء ینترنتا•

 کاربردهاي توسعه در بعدي انقالب اشیاء اینترنت !دارد؟
 2020 سال تا را دالري میلیارد هزار دو اقتصاد و است اینترنت
.آورد خواهد بوجود هم با اشیاء میلیارد 50 ارتباط از میالدي

 عهتوس حاصل جدید، اشتغال میلیونها و جدید کمپانی صدها•
  یشپ که دهد می نشان ساده مثال این .بود خواهد اشیاء اینترنت

!بود آماده باید آن براي اما نیست، آسان آینده بینی
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ضرورت آینده پژوهی روابط عمومی: مقدمه ضرورت آینده پژوهی روابط عمومی: مقدمه
  حال و گذشته اطالعات ها، عمومی روابط ریزان برنامه اغلب اطالعات•

  و کنند می ریزي برنامه آینده براي همواره آنها که حالی در است، آنها
!گیرند می تصمیم

  د،دار پژوهش به نیاز سازمان هر عمومی روابط آینده براي ریزي برنامه•
  آینده اب ها عمومی روابط مدیران باید !کرد ریزي برنامه تخیل با توان نمی

.کنند آماده آینده هاي فرصت براي را خود اندیشی

%80 –دانیم  آنچه نمی ه  دانیم ک آنچه می
دانیم نمی

15%

آنچه 
دانیم می

10%
)  Futures studies(آینده پژوهی  -) future thinking(آینده اندیشی 
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ینده پژوهی و مسئولیت اجتماعیآینده پژوهی و مسئولیت اجتماعیآ
 توسعه محور را آن کاربردهاي و اطالعات فناوري که کشورهایی•

 هک شد خواهند سنگین خساراتی دچار آینده در اند  نداده قرار خود
 تاثیر نیف غیر ابعاد به پرداختن لذا .باشد  می نیز بینی پیش قابل

 تمسئولی و پژوهی آینده مانند آن کاربردهاي و اطالعات فناوري
 نهزمی این در .گیرد قرار توجه مورد باید ها  عمومی روابط اجتماعی
 مسئولیت شهروندان، خصوصی حریم مانند بسیاري سئواالت
 جواب هنوز که دارد وجود حاکمیت نقش و کاربران اجتماعی
 .ندارد وجود آنها براي روشنی
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ضرورت آینده پژوهی روابط عمومی ضرورت آینده پژوهی روابط عمومی 
 هاي امهبرن به کنید، می ریزي برنامه سال یک براي اگر•

!باشید داشته توجه خود داخلی رقیب
 هاي هبرنام به کنید، می ریزي برنامه سال ده براي اگر•

 داشته هتوج اینترنت بستر بر خارجی و داخلی رقیب
!باشید

 کنید، می ریزي برنامه بیشتر و سال بیست براي اگر•
 اجتماعی مسئولیت و پژوهی آینده به جدي توجه
 و مجازي فضاي بسمت را خود فکر %90 و داشته

  .کنید هدایت آن هاي توانمندي

آینده
پژوهی
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آینده پژوهیآینده پژوهی
 و سویه یک خطی، ،پیوسته همواره بشر زندگی توسعه مسیر دانیم می•

 عیطبی بصورت همواره پژوهی آینده .است بوده ناپذیر بازگشت
 و مثبت اتفاقات .است جوامع بطن در ذاتی دانش یک و دارد وجود
  ،تاریخ و می دهند روي دیگري از پس یکی بشر زندگی در منفی

 و شتهگذ به ربطی تواند می آینده .زند می رقم را آینده و حال گذشته،
  آن به که باشد چیزي از متفاوت بسیار و باشد نداشته حال
!کند یبین پیش را آینده اطمینان با تواند نمی هیچکس !اندیشیم می

 یاندیش آینده و پژوهی آینده با شما و من را آینده•
! وریمآ در دلخواه شکلی به آنرا و بسازیم توانیم می
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؟آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در فضاي مجازي چیست؟آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در فضاي مجازي چیست

  جتماعیا مسئولیت و عمومی روابط آینده فضاي تحلیل و تجزیه و بررسی مطالعه،•
:شامل مجازي فضاي در آن

 ممکن در فضاي پرشتاب توسعه فناوريمطالعه آینده هاي •
محتمل روابط عمومی در فضاي مجازيبررسی  آینده هاي •
آینده هاي مختلف تخیلی و مبتنی بر دانش از تصویرهاي  سناریوبررسی •
شناسی در فضاي مجازي آینده ها و اصول حاکم بر انسان شاخصمطالعه ي •
در آینده پژوهی روابط عمومی در فضاي مجازياخالقی جایگاه بررسی •
حال و آینده روابط عمومی در فضاي مجازي و تعیین موقعیت تجزیه و تحلیل گذشته •
هاي اجتماعی در فضاي مجازي طراحی نحوه ورود روابط عمومی در پذیرش و انجام مسئولیت•
يالمللی در فضاي مجاز اي و ملی به سطح بین بینی مخاطبان روابط عمومی از سطح محلی، منطقه پیش•
هاي اجتماعی بر بستر فضاي مجازي شناسی حضور روابط عمومی در مسئولیت آسیب•
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روابط عمومی و فضاي مجازيروابط عمومی و فضاي مجازي
  نبهج در اساسی تغییر آن کاربردهاي و اطالعات فناوري•

  مورا سیاسی حتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، هاي
  نندما نهادهایی و ها  سازمان در آن تبع به و بشر زندگی
  لسا تا شود  می بینی پیش و داشته ها عمومی روابط
  در بشر هاي  فعالیت درصد 80 از بیش میالدي 2030
  .شود انجام مجازي فضاي
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روابط عمومی، فضاي مجازي و جهانی شدنروابط عمومی، فضاي مجازي و جهانی شدن

 اند  هپذیرفت را شدن جهانی که کشورهایی•
  هقار تحت جدید قاره یک را اینترنت و

  یمنف و مثبت هاي  واقعیت همه با ،ششم
 این از بیشتري پذیري تاثیر دانند  می آن،

.اند داشته پدیده
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جهانی شدن و فضاي مجازيجهانی شدن و فضاي مجازي

اي با فرهنگ مخصوص به خود قاره•
(Based on English)اي با زبانی مشترك  قاره•

اي با آداب و رسوم مخصوص به خود قاره•
اي با ارزش هاي متفاوت قاره•
مرز با سایر کشوراي بدون  قاره•
!موثر در جهانی شدناي  قاره •
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یومعمضرورت پرداختن به بحث مهم آینده پژوهی روابط  یومعمضرورت پرداختن به بحث مهم آینده پژوهی روابط 
  ونیقان وظایف انجام براي عمومی روابط کارگزار فیزیکی حضور مجازي عصر در•

 اشتهد وجود نیز ممکن جاي هر در تواند می او بعدي سه تصویر بلکه نیست، الزم
 عصر به رسیدن به باور و پذیرش شاید دهد، انجام را خود روزمره امور و باشد

  روابط براي امروز اینترنت و اطالعات عصر به باور و پذیرش مانند مجازي،
 ضايف توسعه بسترهاي که دهد  می نشان شواهد اما باشد، سخت سنتی هاي  عمومی
 .است شدن پذیرفته حال در آن به رسیدن و است گیري شکل حال در مجازي

  ئولیتمس و عمومی روابط پژوهی آینده مهم بحث به پرداختن ضرورت مثال، این•
 واندت  می نکند پژوهی آینده عمومی روابط اگر آیا .کند  می مشخص را او اجتماعی

.باشد هداشت برنامه برایش زمان آن به رسیدن از قبل و بشناسد را فضایی چنین
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مسئولیت اجتماعی در فضایی مجازيمسئولیت اجتماعی در فضایی مجازي
 میعمو روابط جایگاه که است این فردا و امروز اساسی سئوال•

 زيمجا فضایی در اجتماعی مسئولیت و پژوهی آینده بعد از
 فظح براي مثال، عنوان به توان  می چگونه بود، خواهد چگونه
 عمومی روابط مخاطبین یا و شهروندان خصوصی حریم

 ریمح به مناسب ارتباط ضمن تا یافت را مناسبی راهکارهاي
 دگاهدی از اجتماعی، مسئولیت .نشود تعرض مخاطب خصوصی
  شود؟  می تعبیر چگونه مجازي فضاي در حاکمیت
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مسئولیت اجتماعی در فضایی مجازيمسئولیت اجتماعی در فضایی مجازي
  قطف آیا اجتماعی، مسئولیت با مرتبط موضوع یک از مثالی عنوان به•

  قضن را یکدیگر خصوصی حریم که هستند مجازي فضاي عادي کاربران
 ايابزاره تمامی از کشور حاکمیت حفظ براي نیز ها  دولت یا و کنند  می

 مجازي فضاي کاربران خصوصی حریم تا گیرند  می بهره متعارف و معقول
  نقض را شهروندي حقوق و خصوصی حریم گاهأ و کنند حفظ را
  بنام مجازي، فضاي شهروندي حقوق کننده نقض کشورهاي کنند؟  می

 محدودیت شهروندان، خصوصی حریم ملی امنیت و عمومی نظم قانون،
 .دزنن  می سر شهروندان اطالعات محتواي به و آورند  می بوجود دسترسی
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مسئولیت اجتماعی در فضایی مجازيمسئولیت اجتماعی در فضایی مجازي
 چارچوب در دیگري نهاد هر یا و ها  عمومی روابط آیا•

د؟کنن عمل دلخواه شکل هر به دارند حق اجتماعی هاي  مسئولیت
 مانجا درست راه که نیست مقرراتی و قوانین نیازمند جامعه آیا•

 اشدب قبول مورد قوانین آن و کند هدایت را اجتماعی هاي مسئولیت
 وعموض تا شده باعث مسائلی چنین طرح بپذیرند؟ را آن همگان و

 به ،مجازي فضاي در بویژه ها،  عمومی روابط در اجتماعی مسئولیت
  .گیرد قرار محققان توجه مورد مطالعه قابل و جاذب موضوع یک
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فناوري اطالعات محور توسعه کشورفناوري اطالعات محور توسعه کشور
 اطالعات فناوري اساسی کاربردهاي جدي بصورت هنوز ایران در•

 يها  مسئولیت بحث شاید و نگرفته قرار کشور توسعه محور
 جدي کار دستور در شهروندان خصوصی حریم مانند اجتماعی
  مینارهاس ها،  همایش برگزاري با باید دلیل همین به .نباشد مسئولین

 از تمقاال و ها  کتاب انتشار و تولید و سویی یک از ها  سخنرانی و
 وابطر و کشوري مسئولین توجه براي را الزم فضاي دیگر سویی

  .کرد جلب مجازي فضاي در مهم موضوع این به ها  عمومی
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روابط عمومی در فضاي مجازيروابط عمومی در فضاي مجازي
 با نزدیک رابطه تا است تالش در همواره مجازي فضاي در عمومی روابط•

 برخط بصورت آنها مخاطبان آنچه به نسبت و کرده برقرار برخط اجتماعات
 .می دهد نشان حساسیت دارند سئوالی یا و کنند می ارایه

 مخاطب با تعامل و گفتگو حال در همواره مجازي فضاي در عمومی روابط•
  در و روز شبانه ساعت 24 در حضوري غیر بصورت را خود خدمات و بوده

  .نماید  می ارائه هفته روز 7
 بارز ايمشخصه ه از یافت، خواهد توسعه بشدت آینده در که فضایی چنین در•

 درك و پژوهی آینده به توجه مجازي، فضاي در خوب عمومی روابط
.دهد انجام بخوبی را خود مسئولیت بتوان تا باشد  می خود اجتماعی مسئولیت
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روابط عمومی، جهانی شدن و فضاي مجازي  روابط عمومی، جهانی شدن و فضاي مجازي  
 ايفض در شدن جهانی پدیده از عمومی روابط مندي بهره براي•

.داد انجام باسد اقداماتی مجازي
نمود استفاده آن امکانات از و داشت اعتقاد مجازي فضاي به–
  نمود سنتی مشاغل جایگزین را بنیان دانش مشاغل–

داشت موثر و جدي توجه مجازي فضاي در امنیت به–

  داد ارتقاء را مجازي فضاي در اقتصاد به مردم اعتماد–

!داشت مجازي فضاي در اجتماعی مسئولیت از درست درك–
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ساله ششم جایگاه فضاي مجازي در برنامه پنجساله ششم جایگاه فضاي مجازي در برنامه پنج

  هسال پنج برنامه کلی هاي سیاست در•
 فناوري نقش کشور، توسعه ششم

 توسعه و ارتباطات و اطالعات
 دهدی محوري بسیار نوین هاي فناوري

.است شده
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يدیدگاه رهبر معظم انقالب نسبه به فضاي مجازيدیدگاه رهبر معظم انقالب نسبه به فضاي مجاز
اطات  ابزارهاي تسهیل کننده، مثل رایانه ها و ارتب•

ي هم و سایبرفضاي مجازي اینترنتی و 

نها را اگر بتوانید ای. که االن در اختیار شماست
ت  یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه حرف درس

خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را 
 العاده اي  نمیشناسید، برسانید؛ این فرصت فوق

.است؛ نبادا این فرصت ضایع شود
دیدگاه رهبري نسبت به فضاي مجازي
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يدیدگاه رهبر معظم انقالب نسبه به فضاي مجازيدیدگاه رهبر معظم انقالب نسبه به فضاي مجاز
ا ب  ریزي علمی و منسجم براي مقابلهبرنامه •

راي برخی مشکالت اقتصادي برنامه ریزي ب
توجه همزمان  فرصت، تبدیل تحریم به 

ر لزوم حضوعدالت، پیشرفت همراه با   به
فعال و غیر انفعالی  

و استفاده از   مجازي  فضاي  در
برخی فرصت ها بجاي برخوردهاي  

دیدگاه رهبري نسبت به فضاي مجازي  محدود کننده و سلبی
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دیدگاه مسئولین ارشد نظام به فضاي مجازي  دیدگاه مسئولین ارشد نظام به فضاي مجازي  
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دیدگاه مسئولین ارشد نظام به فضاي مجازي  دیدگاه مسئولین ارشد نظام به فضاي مجازي  
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ساله ششم هاي کلی برنامه پنج سیاست ساله ششم هاي کلی برنامه پنج سیاست
، نظام  علم و فناوري: اي اصول پایه•

اداري، اقتصاد مقاومتی و جمعیت
:محورهاي سه گانه•

اقتصاد   گیري سازمان یادگیرنده جهت(اقتصاد مقاومتی •
)دانش بنیان است

ن  سازما( پیشتازي در عرصه علم و فناوري•
)گیرد یادگیرنده در عرصه علم و فناوري شکل می

ازي  در فضاي مج(تعالی و مقاوم سازي فرهنگی •
هاي کلی برنامه توسعه ششم سیایت)این مفاهیم نیازمند تعریف جدید دارند
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محور 8بند در  80کلی، هاي  سیاست  محور 8بند در  80کلی، هاي  سیاست 

اقتصادي
اتفناوري اطالعات و ارتباط

اجتماعی
دفاعی و امنیتی

علم و فناوري و نوآوري
سیاست خارجی
حقوقی و قضایی

فرهنگی
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امور فناوري اطالعات و ارتباطاتامور فناوري اطالعات و ارتباطات
ستر شبکه  در بتوسعه دولت الکترونیک کسب جایگاه برتر منطقه در  -32•

.ملی اطالعات

تا   براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشورتوسعه محتوي در فضاي مجازي  -33•
.بومی سازي شبکه هاي اجتماعیو حداقل پنج برابر وضعیت کنونی 

ر  ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن، تسلط ب -34•
دروازه هاي ورودي و خروجی فضاي مجازي و پاالیش هوشمند آن و ساماندهی،  

درصد آن  50که احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوري 
.باشد داخلی
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امور فناوري اطالعات و ارتباطاتامور فناوري اطالعات و ارتباطات
پستی و  بهره گیري از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت -35•

حضور در بازارهاي  ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقه و گسترش 
.بین المللی

.فضاي مجازي بین المللیحضور مؤثر و هدفمند در تعامالت  -36•

ا تافزایش سهم سرمایه گذاري زیرساختی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  -37•
.سطح کشورهاي برتر منطقهرسیدن به 

توسعه فناوري فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره برداري از  -38•
.سامانه هاي فضایی و حفظ و بهره برداري حداکثري از نقاط مداري کشور
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علم، فناوري و نوآوريامور علم، فناوري و نوآوريامور 
به تحقق  و تثبیت آن با اهتمامرتبه اول منطقه در علم و فناوري دستیابی به  -74•

.سیاست هاي کلی علم و فناوري
.اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی -75•

.افزایش سهم آموزش هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور -76•
لی علم و سیاست هاي کتوسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادي، نظریه پردازي و نوآوري در چارچوب  -77•

.و نقشه جامع علمی کشور فناوري

.جامع و کارآمد فناوريساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و  -1-77•

قالب تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی ان -2-77•
.اسالمی
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علم، فناوري و نوآوريامور علم، فناوري و نوآوريامور 
ه هاي تحصیلی  تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشت -78•

.و نیازهاي تولید و اشتغالنقشه جامع علمی کشور با 

گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و   -79•
بویژه  فناوري با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه اي و جهانی

.جهان اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان

توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوري و حمایت از پژوهش هاي  -80•
  مسأله محور و تجاري سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تأمین

.پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیانمالی در جهت 
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امور فرهنگیامور فرهنگی
.تالش شایسته براي تبیین ارزش هاي انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسالمی -68•

اقتصاد  ایرانی و فرهنگ سازي درباره اصالح الگوي مصرف و سیاست هاي –ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی  -69•
.مقاومتی

.اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی براي طرح هاي مهم -70•

م حمایت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنريِ مق -71• و
.ایرانی –اخالق، فرهنگ و هویت اسالمی 

ي حضور مؤثر نهادهاي فرهنگی دولتی و مردمی در فضاي مجاز -72•
.ایرانی و مقابله با تهدیدات -به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی 

، ایرانی در ساختارهاي سیاسی –توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص هاي هویت اسالمی  -73•
.اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور
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راهکارهاي حل مشکالت در آینده چیست؟ راهکارهاي حل مشکالت در آینده چیست؟ 
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یک مثالیک مثال
ت؟چیس آینده نسل عمومی روابط بر آن تاثیر دانید؟ می چه اشیاء اینترنت از•
 ولیتمسئ و عمومی روابط نقش و شده معرفی اشیاء اینترنت بعدي اسالیدهاي در•

.است گرفته قرار بررسی مورد آن اجتماعی
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بندي جمعبندي جمع
 دمانن مجازي فضاي در عمومی روابط یک اجتماعی مسئولیت انجام در پژوهی آینده•

  به اتاطالع عصر عمومی روابط مدیریت موثر عوامل جزء بینی، پیش یا و پیشگویی
.روند می شمار

 وابطر که می شوند بنا فرض این پایه بر عمومی روابط در  پژوهی آینده مطالعات اغلب•
  .است امروز سنتی عمومی روابط به شبیه مجازي فضاي در آینده عمومی

 در زیادي اطالعات امروز بود، اطالعات کمبود ها عمومی روابط چالش روزي اگر•
  .است اطالعات مدیریت آن امروز مشکل که دارد قرار عمومی روابط خدمت

 مشکل یک نادرست از درست اطالعات انتخاب و شناسایی براي مناسب ظرفیت کمبود•
  .است مجازي فضاي در اجتماعی مسئولیت با عمومی روابط پژوهی آینده اساسی
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بندي جمعبندي جمع
 مل،محت ممکن، کند، درك خوب را خود اجتماعی مسئولیت که عمومی روابط یک آینده•

 نجاما خوب را خود اجتماعی مسئولیت عمومی روابط زمانی .باشد می آل ایده و ترجیحی
 ورتبص خود مخاطبین با و بسازد مجازي فضاي در را خود آینده بتواند که است داده
  .باشد دائم تماس در پویا

 مومیع روابط توجه مورد زمانی که اشیاء اینترنت مانند عمومی، روابط در فناوري نقش•
.است مرتبط و درك قابل مجازي فضاي در پژوهی آینده با و کلیدي نیست،

 بهتر مجازي ايفض در باید را عمومی روابط اجتماعی مسئولیت با مرتبط مباحث بنابراین•
.داشت آن از درستی درك و کرد تعریف

 ايفض در فقط کند می درك را اجتماعی مسئولیت که عمومی روابط در پژوهی آینده•
.دارد را اولیه سازي شبیه و توسعه امکان مجازي
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