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Abstract 

This article aims to investigate the role of futurology in the formation of art 

policy in the Islamic Republic of Iran, which is based on the text of the 

policy. The present study examines these political changes and 

developments in recent decades with the aim of what is the role of 

futurology in the formation of cultural and artistic policy discourse in Iran. 

In particular, it will focus on the art of Horizon 1417, as the impact of 

technology on the arts of later decades has been emphasized by the 

country's art policy makers. Therefore, the main question of the present 

study is what was the background, causes, consequences and context of the 

formation of futurology in this decade? The concept of futures studies and 

policy-making has been defined using a qualitative method based on a 

grounded approach (grounded theory) and documentary library studies. In 

this regard, scientific documents and the compilation of opinions of experts 

using the Delphi method deal with the role of future research in the field of 

art and provide theoretical and practical solutions. The results show how 

futurism sustains values and cultural cohesion by curbing change. 

Contemporary art futures studies offers a good way to promote the status of 

art, identify future opportunities and threats by relying on scientific 

developments and emerging and creative technologies. 

Objective: The aim of this study was to analyze the role of futures 

research in the formation of art policy in Iran. 

Keywords: Art Futurism, Art Policy-Making, Global Art Perspectives, 

Political Developments in Art. 
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 گذاری هنر در ایران گیری سیاست پژوهی در شکلنقش آینده 
 1  ساناز باحجب قدسی 

 2فاطمه شاهرودی 

 3  مهدی مطهرنیا  

 4انیهنام کامرب 

 کیدهچ

در جمهوویری هنر    گذاریسیاست   گیریشکلدر    پژوهیآیندهاین مقاله با هدف بررسی نقش  

. پووژوهش ضا وور بووه بررسووی است   گرفتهشکل    بیده  اسالمی ایران که مبتنی بر متن سیاست 

 گیریشووکلدر  پژوهیآینوودهنقش  هدف بااخیر  هایدههتغییرات و تحیالت سیاسی   چیستی

. پرداختووه اسووت   1417افوو   نوور  ویژه بوور هبووه  فرهنگی هنری در ایران  گذاریسیاست گفتمان  

 قرارگرفتووههنر کشیر  گذارانسیاست   تأکیدبعد میرد    هایدههبر هنرهای    فناوری  تأثیر  چراکه

و بسووتر ، پیامد که زمینه، علل  بیدده است است. بدین سبب پرسش اصلی پژوهش ضا ر این  

و بوور   دارجهووت در این دهه چه بیده است؟ با استفاده از روش کیفی    پژوهیآینده  گیریشکل

یم تعریووم مفهوو   ، بووهاسوونادی  ایکتابخانووه)گراندد تئیری( و مطالعووات    ایزمینهپایه رویکرد  

موودارع علمووی و توودوین آرا    در این راستا  است.  شدهپرداخته  گذاریسیاست و    پژوهیآینده

در ضوویزه هنوور و ارا ووه  پژوهیآینوودهنظرهای افراد خبره با استفاده از روش دلفووی بووه نقووش  

مهووار   با  پژوهیآینده. نتایج ضاکی از آن است که چگینه  پردازدمیراهکارهای نظری و عملی  

هنوور معاصوور راهکووار  پژوهیآینووده. سووازدمیو انسجام فرهنگی را پایوودار  هارزشا  ،تغییرات

تحوویالت  برتکیووهآینووده بووا  تهدیدهایو  هافرصت شناخت  ،  مناسبی جهت ارتقا  جایگاه هنر

پژوهی هنر را به خدمت گرفته تا از آن  .دهدمینیظهیر و خالقانه، ارا ه    هایفناوریو    علمی

در   پژوهیآینوودهپژوهش ضا ر با هوودف تحلیوول نقووش  .  بهتر استفاده کندبرای ساخت آینده  

مطالعووه کوواربردی و   گیریجهووت پووذیرفت.    صیرت  هنر در ایران،  گذاریسیاست   گیریشکل

 است.  بیده بیده و مبانی آن فلسفی تفسیری ایتیسعه

 .جهانی، تحیالت سیاسی در هنر اندازهایچشم،  گذاریسیاست  ،پژوهیآینده :کلیدواژگان

ه. ش اسییت کییه بییا   1417 قاله حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول با عنوان » آینده اندیشییی سیاسییتيذاری هنییر در نهییاد هییای حیییاکمیتی اییییران در افییی م

  .پذیرفته است  ره نویسنده چهارم در دانشکده هنر دانشياه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی انجیامراهنمایی نویسندگان دوم و سوم و مشاو
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 و بیان مسئله  مقدمه 1

هر رشته مطالعاتی برای پیشرفت نیازمند مطالعه مستمر الگیها و روند تاریخی خید است تووا 

محتمل آتووی و مفوواهیمی بووه دسووت آورد کووه بووه   هایتیسعهبرای    هاییدیدگاهاز این طری   

 (Dwivedi, 2011. )کندمیتکمیل دانش کمک  

نی است. در این دسووته مطالعووات از  ایپدیده Futures Study، ترجمه کلمه «پژوهیآینده»

« 3بینووی پیش«، »2»قلموورو آینووده   «،1اندیشووی  آینده«، »پژوهیآینوودهواژگان مطرضی همچین »

و  هوواتئیریبرنوود کووه وابسووته و برآمووده از بهووره می «5شناسووی آینده» «4نگاری آینووده»

، بازتاب ایوون ایرشتهبین(. هدف این علم 5، 1390قدیری، )ناظمی و بسیارند  هاییفرضپیش

 «.یابوودمیامووروز، واقعیووات فووردا تیلوود  هایشوواخ می وویا اسووت کووه »چگینووه از د  

(Bell,2003, 5) پاسخی در برابر تمووام نیازهووای بشووری اسووت کووه بوورای وی  نگریآینده

از آینووده خبوور   نیعیهبوو کووه    شوویدمیو به هرجایی اطووال     رسدمی  به نظرممکن«  »»جایز« و  

 (1366.589. )جمیل.دهدمی

که چگینه شییه زندگی، تجارت و ارتباطات بوور  کندمیدر کتاب میج سیم، بیان   »الیین تافلر

. به نظر او، جیامع بشری توواکنین دو کندمیجدید در هر دوره تاریخی تغییر   هایفناوریپایه  

در اواخر عصوور ارتباطووات   اکنینهمدوره انقالب کشاورزی و صنعتی را پشت سر گذاشته و  

 ،1394.«)مهرگان،اسووت در ضا  گذار از میج سیم به میج چهارم    اکنینهمقرار دارند. جهان  

59) 

نیازهووای   بینوویپیش  و  میج فناوری و خال  عنیانبهمیج چهارم    فرضپیشبا در نظر گرفتن  

. نمایوودمیتیلید محتیای خال  و فرهنگی آینده  ووروری   در تغذیههنر،    انسان آینده، اهمیت 

آینووده،  بوورای میاجووه بووا هنرهوواو تحلیل پتانسوویل و آمووادگی هوور یووک از   بینیپیشهمچنین  

 ما از هنر آینده را رقم خیاهد زد. اندازچشم

 بخشالهاماصلی و    هایمؤلفهدرع عمی  گذشته و انتقا   هنر نیز بدون    پژوهیآیندهمطالعات  

هموویاره   هاانسان  کهایندر آینده و    6ها  قطعیت آن به آینده میسر نخیاهد بید. با پذیرش عدم  

ادامووه و ووع  الزاماًهستند؛ آینده  تأثیرگذارکنینی خید، در خل  آینده   هایاقدامو    هاتصمیمبا  

 ساخت.  تیانمیآینده را  میجید نیست و

تصیر  جایبهمنابع،   وتحلیلتجزیهو    هامتدولیژیاز    ایگسترهاز    گیریبهره»مطالعات آینده با  

مطالعاتی در میرد امکووان گووزینش، بووین چنوودین آینووده   هایزنیگمانهخطی از یک آینده به  

سنارییهای ممکن، محتمل، مطلیب و یا تجووییزی  دربرگیرنده. می یعات این علم پردازدمی

از رخدادهای مفروض در آینووده   ایسلسله. این سنارییها در راستای تشریح  است برای آینده  
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است که از بررسی و مطالعه ضقای  و اطالعات مربیط بووا یووک نگوواه سیسووتماتیک و تحلیوول 

عیامل تغییوور و  بلندمدت هایانجریبا تیجه به نقاط کلیدی روندها، الگیها و   هاعلت   ایالیه

 ،1385.« )ملکی فر و همکاران، است تحی  و ثبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تکنیلیژیکی  

23) 

و شووامل   آورددرموویمفهیم سیاست عبارت است از فرایندی کووه دانووش را از قوویه بووه فعوول  

...  و هووافراورده،  اهوو بازدادهدرباره واقعیاتی مانند    مدنظری  هاارزشپردازش اطالعات علیم و  

برای دستیابی به اهدافی معین اجوورا   هاسازماناز عملیات آگاهانه    ایمجمیعهو    شناساییقابل

ظرفیت   گذاریسیاست ( رابطه دوسییه فرهنگ و  5.  1385. )الیانی و شریم زادگان،شیندمی

بالقیه باالیی در ایجاد تحیالت فرهنگی و موودیریتی در کشوویرمان دارد کووه بخشووی از آن بووه 

 (85،  1391فعلیت رسیده است. )شریفی،

د نگرش بووه یووک آینووده خطووی و جبووری را در تیانمیهنرهای معاصر    پژوهیآیندهمطالعات  

ی تغییوور داده و تیانووایی محتمل، آینده ساز  هایآیندهمطلیب از بین    هایآیندهجهت گزینش  

کالن در ضیزه هنر ایران با سنارییهای مختلم و ترجیحووی   هایگذاریسیاست و    ریزیبرنامه

 را میسر سازد.

 زیر پاسخ دهد: سؤاالتبه  پژوهیآیندهپژوهش ضا ر سعی خیاهد کرد با بررسی نقش 

 ؟هنر ایران بر تیسعه و تعالی هنر در ایران، چیست  پژوهیآیندهعملکرد   −

و   هافرصووت جهت ارا ووه راهکارهووای مناسووب جهووت شووناخت    پژوهیآیندهنقش   −

 تهدیدهای آینده چیست؟

کووالن جامعووه   گذاریسیاسووت چه سنارییهای مطلیبی را برای هنر در ایران جهت   −

 متصیر شد؟ تیانمیهنری برای آینده 

 روش پژوهش 2

 هووایروش  ترینکاموولو بر پایه گراندد تئیری کووه از    دارجهت رویکرد پژوهش ضا ر کیفی  

و بر پایه مطالعات اسنادی است و جامعووه آموواری   شیدمیکیفی در اجرای پژوهش محسیب  

تیسعه جمهیری اسووالمی ایووران اسووت.   سالهپنجآن شامل مجمیعه سندهای راهبردی برنامه  

دانلید شووده و تمووامی موویارد   هاسایت در    وجی جست و    ایکتابخانهتمامی این اسناد با روش  

 است. شدهتنظیمو  بندیدسته مدنظر هایپرسشپاسخگییی به  منظیربهالزم 

ضاصوول از آن از طریوو   هاییافتووهکووه    منظیر از پووژوهش کیفووی، نوویعی از پووژوهش اسووت  

از یووک شووییه   درواقووعکمی سازی به دست نیامده باشوود.    ابزارهایآماری یا سایر    هایروش
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فرهنگووی و   هایپدیووده، تحرکووات اجتموواعی،  کردهای سووازمانیبرای تیصیم عملذهنی که  

 .رودمیتعامالت میان ملل به کار  

درع ضاصوول   تیصیفی است که در آن محق  به فرآیند معنی و  صیرتبهتحقی  کیفی عمدتاً  

تفسوویری و مبتنووی بوور   تحقیوو تحقیوو  کیفووی یووک    درواقووعتمایل دارد.    از واژگان و تصاویر

مشاهده، مصوواضبه و بررسووی   هایتکنیکدر این روش عمدتاً از    تفسیری است.  اسیشنروش

 .شیدمی... استفاده   اسناد و مدارع و همچنین محتیا، تحلیل گفتمان و

علویم اجتمووواعی مووودرن بررسوووی   پردازاننظریهکیفی از زمانی آغاز شدند کوه    هایپژوهش

ایووون بوووید کوووه   هابررسوویاین    فرضپیشدند.  را آغاز کر  شناسیجامعهفرآیندها و الگیهای  

 (18-1385:14)هیمن عینی مشاهده و مطالعه کورد    صیرتبهجهان و مردم جهان را  تیانمی

 

 پژوهش کیفی

 تکرارپذیر نیست  معمیالًگردآوری داده، خاص بیده و   هایشییه

 هادادهکشم و دریافت معانی از 

 هابندیطبقه، هاتعمیم  می یا مضمین،  به شکل مفاهیم

 پووژوهش، شوواخ   هر پژوهشگری با هوور  بیشتر،  ؛ وشیدمیبایسته تعریم    هشاخ  به شیی 

 آوردمیوجید   مخصیص خید را به

 آیدمیبه دست    نییسدست  هاینسخه به شکل کلمات از مشاهدات، اسناد و  هاداده

 استقرایی است نیا  از معمیالًباشد و    غیر علیعلی یا   تیاندمینظریه 

بوورای   هوواداده  دهیسووازماناز شیاهد،    با استفاده  هاتصمیمتا    واکاوی داده با استخراج مفاهیم

 شیدمیپییسته و هماهنگ دنبا   تصییر ارا ه

 (143:  1381منصیریان،)منبع:  
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 یو دلفوو  ی یرونوود، سوونار  لیوو مانند درخت رابطووه، تحل  یهایروشاز    معمیالً  پژوهیآینده  یبرا

 مدارع علمی و توودوین آرا  نظرهووای افووراد خبووره  براساسپژوهش ضا ر    .شیدمیاستفاده  

در ضیزه هنوور و ارا ووه راهکارهووای   پژوهیآیندهبا استفاده از روش دلفی به نقش    برای شرح

 ی یسوونار»و  یدلفوو  هووایروش ازجمله پژوهیآینده  هایروشاز    یاریسب  است.نظری و عملی  

. مرضله او  است شامل دو مرضله    یدلفروش  .  افت یابداا و تیسعه  د  رن  اندیشندهدر    ی«نگار

ضوویزه   کیاز کارشناسان    یفیاز ط  هیم نقطه نظرات اولالپرسشنامه با هدف استع  عیشامل تیز

 کننوودگان در  همه شرکت   یو جهت اظهارنظر مجدد برا  یآور  جمعها    . پاسخشیدمیخاص  

باعث   تاًینها  کنندگان  شرکت ی  ها برا  پرسشنامه  مجدد. ارسا   شیدمیارجاا    یپرس  همهی  دلف

, 2005ضوویزه ضاصوول گووردد )  آن  نوودهیآ  بینوویپیشاجموواا نظووردر موویرد    یکه نوویع  شیدمی

UNIDO  )نخبگان اسووت   یبهبید جذب آرا  یبرا  ینظرسنج  ندیفرا  کی  یروش دلف  درواقع

 (1388.  شیکیرن. )شیدمیکسب    ناشناسطیر جداگانه و  به  سؤاالتکه در آن پاسخ افراد به 

 پیشینه پژوهش 3

در مقالووه خووید بووا عنوویان نقووش گفتمووان هووای  1400صمدی رازلیقی و همکارانش در سا  

بووه بررسووی   1360دهووه  هنر عمیمی: مطالعه میردی نقاشیهای دییاری    گیریشکلسیاسی در  

بصووری   یهتغییرات و تحیالت پرداخته شد برای پاسخ به اینکه چگینه نقاشی دییاری به جلوو 

های سیاسی و نظام قدرت تبدیل شد. نتایج نشان داد که چگینه گفتمان منووزه سووازی گفتمان

نیعی از هنر عمیمی با نشانه های پایووداری ارزشووها، وضوودت بخشووی   یدکنندهتیل  1360دهه  

سیاسی و انسجام اخال  جمعی را شکل داد. هنری که میتیان آن را هنر مکتبی تیصیم کوورد 

ری از تفکر شعیه در دییارنگاری، پیووام هووا و تفسوویرهای سیاسووی و مضووامین که شامل تصیی

 (1400وضدت بخش بید. )صمدی رازلیقی،

وب با عنیان شبکه های تلییزیووینی در تحوویالت  1398سعادتمند در پایان نامه خید در سا  

 پژوهش در آیندهی مطلوویب در  هاییافته: میرد مطالعه شبکه ی هسپان تی وی براساس  0،4

تیزیووع  مؤلفهدر  0.4شبکه های تلییزیینی و به طیر خاص شبکه ی هیسپان تی وی در وب 

در « هیشمند شدن مدیریت منابع سازمان در تیزیع پیام به وسیله رایانش مهووی»  پیام، گزارهی

تشخی  ذا قه و نیاز کاربر تیسط کووالن داده، هوویش مصوونیعی و »  یتیلید پیام گزاره    مؤلفه

انوودازی واضوودی تحووت عنوویان  « راهتمهیدات سازمانی گزاره ی مؤلفهو در »  ماشینیادگیری  

با بیشترین میزان اهمیت، از دید نخبگان مناسووب تشووخی  «  واضد داده کاوی تیسط سازمان

 (1398 سعدتمند،) داده شدند.
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بووه   کتاب گفتمانهای فرهنگی و جریانهای هنووری ایووران  در  1397محمدر ا مریدی در سا   

آثار هنووری   گیریشکلآن بر    تأثیرگفتمان های سیاسی اجتماعی ضاکم در هر دوره و    بررسی

 (1397مریدی،)همزمان با این گفتمانها پرداخته است.  

ضوویزه بوورون   پژوهی»آیندهبا عنیان    1395خید در سا     یرساله دکتر  دری  سادات  دنصراهللیس

بووا اسووتفاده   «نه و ارتباطوواتنظووران رسووا  صوواضب   دگاهیوو د  از  1404در اف     یرسانه مل  یمرز

در  الملل نیبو  یمرز رسانه و ارتباطات در ضیزه برون  نظر  صاضب   25نظرات    یازروش دلف

مقیلووه را اضصووا  کوورده   96  مجموویا  بای  ساختار و استراتژ  ،یتکنیلیژ  ،یانسان  یرویبعد ن  4

 (1395 سیدنصراهلل ساداتی،)  است.

: علووم یووا هنوور؟ سووعی در شووفاف پژوهیآینوودهدر مقاله خید با عنیان   1392نینیلیتی در سا   

تقسیم بندی تحقیقات به پایووه و کوواربردی، بووه نظوور   جایبهدارد.    پژوهیآیندهسازی ماهیت  

میرسد این تمایز از نقطه نظر فهم ماهیت ضیزه های عملی و ضرفه ای جدید مفید باشد. این 

یزه های جدید، به شفاف سازی پرسش مطرح شده در عنیان مقاله کمووک شناخت ماهیت ض

میکند؛ تضاد بین علم و هنر در اینجا بین علیم طبیعی و انسانی وجید ندارد بلکه تمایز التین، 

شکلی از دانش( و آرس )شووکلی از مهووارت( اسووت. آرس ترجمووه واژه یینووانی )  بین ساینتیا

علووم   پژوهیآینوودهاینگینه دوباره فرمی  بندی کرد کووه    این پرسش را  تیانمی»تکنه« است و  

 (1392  است یا نیعی فناوری اجتماعی. )نینیلیتی.

فرهنگووی در  گذاریسیاسووت مقاله خید با عنیان واکوواوی   در  1391شریفی و فا لی در سا   

آسیب ها و راهبرد ها(  وومن تعریووم مفهوویم فرهنووگ و سیاسووت )جمهیری اسالمی ایران  

نتایج این تحقیوو  نشووان   فرهنگی را تبیین کرده و  گذاریسیاست ضظات نظری  فرهنگی و مال

ظرفیووت بووالقیه موویثر و فراوانووی در ایجوواد   گذاریسیاست رابطه دو سییه فرهنگ و    دهدمی

تحیالت فرهنگی و مدیریتی در کشیرمان دارد که بخووش بسوویار کوویچکی از آن بووه فعلیووت 

 (1391  رسیده است. )شریفی، فا لی،

 پژوهش  مبانی نظری 4

 پژوهیآیندهبررسی نقش و تاریخچه  4-1

 نوورم طبقووه  یهایکه جز علیم و فناور  است ی  ا  شتهر  انیو م  دیاز علیم جد  یکی  پژوهى  ندهیآ

 اندیشوونده»  توویانیجهان را م  پژوهیآیندهمرکز    نیاول  (1393.  یکشاورز  ،یکرم)  شیدمیی  بند

. یسوورور)اسووت    شووگاهیاند  نیهموو   ینیموود  پژوهیآیندهبه    یقلمداد کرد که نگاه علم  «7رند  

1391.) 
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 یالمللوو  نیکنفرانس ب نیاول شد و  سی، تأس60اواخر دهه  را در    پژوهیآینده  یجهان  ینیفدراس

. یلوو یعق ن،یدجیادیسوو   ،یفرهنگوو   ،یریوو ام  ،یسادات)د  شدر اسلی برگزار    1967در    پژوهیآینده

 نیاز مشووهیرتر یکوو یمنجر بووه انجووام  ،یتکنیلیژ بینیپیشبه  ازین  1964سا     در  (18.  1395

که  من ارا ووه   خیاست یاز افراد م  کیتکن  نیا  . دردیگرد  یبا استفاده از روش دلف  های  ابیارز

و پووس از بحووث در   در نظوور گرفتووه  زیوو خبرگان را ن  ریسا  یها  پاسخ  یپراکندگ خید،    یابیارز

به طرز  کیتکن  نیا  جیکنند. نتا  ارا ه  نظر شده خید را  دیتجد  یهای  ابیارز  تاًیمیرد تفاوتها، نها

 خچووهیتار. )بووید  یوو دق ،یبعوود هایدهووه یهووای ظهوویر تکنیلوویژ بینوویپیشدر  یبوو یعج

 (1391.پژوهیآینده

تیاند دیدگاهی کل نگر و فرارشته ای است که با تحلیل روند ها در هنر ایران می  پژوهیآینده

هد رفت؟ و با گزینش آینده مطلیبی که به وفا  عموویمی بینی کند، هنر به چه سمتی خیاپیش

برای آینده سووازی   گذاریسیاست دارند؛    تأثیرآن    گذاریسیاست رسیده و ذینفعان در طراضی  

 بلندموودتمطلوویب بوورای هنرآینووده بووا افوو    گذاریسیاست   نقشه راه و  ؛ ودر هنر انجام دهد

 ترسیم نماید.

امووا اصوول ؛  شناسووی اسووت بیده و این از اصی  آغووازین آیندهآینده اساسا دارای عدم قطعیت  

تیاند در سرنیشت آینده تأثیرگووذار باشوود. در ایوون میووان دیگری هم وجید دارد که انسان می

ی دوگانووه، هووم صوویرتبهبینی عیامل اثرگذار در تغییرات آینووده می کیشد با پیش  پژوهیآینده

 برای این تغییرات آماده کند. مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را

نکتووه   نیمهمتوور  کندمیاشاره  کشیر    ینقشه جامع علم  یشیرای تخصص  ریدکتر نگاهداری دب

 ت یکه هوودا یهدف نیتر یاست که عال ریامر خط نیا نییکشیر تب یجامع علم ۀنقش  میدر ترس

 نمووید: »سوووعادت و کموووا  هموووه  میدر سه سطح ترس  تیانیم  ردیگیم  برعهده  کالن نقوشه را

و  «یو تیسعه تمدن اسووالم ایبرای اض یمقدمات دی»تمه پروردگار«، بوشری و قورب بوه  ۀجانبو 

 .«یصونعت  افتوهی»جبران فاصله با کشیرهای تیسعه 

 در عرصه علم و هنر گذاریسیاست 4-2

از   ی. برخوو است   عدیچند ب  کردییرو  هنری دارای  علم و نیآوری  ۀدر عرص  گذاری  است یس

 یو اثربخشوو   ییکارا  شیافزاعبارتند از:    ردیقرار گ   مدنظر  یطراض  نیا  در  ودینکات مهم کوه با

نقووش  سووازی نووهیسووامانه؛ به نیوو ا ۀعلم و فناوری و ارتقای سهم مؤثر دولت در تیسع  ۀسامان

علم و فناوری همراه با  دیعلم و فناوری؛ تیل  ۀدر سامان  یردولتیسهم بخش غ  شیافزا  دولت و

کشوویر و  اییوو متیازن دانش و فنوواوری در جغراف ۀتیسع بر اخال  و ارزشها؛  یو مبتن  ت یمعنی 

فرهنگی هنری در جامعه ایران   گذاریسیاست   ها.  و تحق  استقال  دانشگاه  یهای علم  ضیزه
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یووت ویووژه ای که به دنبا  ایده و آرمان واال و ضفظ فرهنگ ارزشی و میرد تایید نظام اند اهم

 دارد.

سوواله نظووام جمهوویری   سووت یب  اندازچشمسند  در  به اهداف علم و فناوری    یابیدست  منظیربه»

کشیر از و ع میجید به نقطه مطلیب، نقشووه   یعلم  رشود  یچگینگ  یو طراض  رانیا  یاسالم

 هووای  رشووته  نگواه متویازن بوه  کیتا با    دگردمی    هیته  نیکشیر با راهبردهای مع  یجامع علم

به رتبه او    اندازچشم  شده در  نییتع  یرا در محدوده زمان  یاسالم  رانیو دانشگاه ها، ا  یعلم

 هیمحیری را گفتمان مسلط در کل  و علم  ییگرا  و علم  دینما  لیتبد  علم و فنواوری در منطقوه

 (1386« )نقشه جامع علمی کشیر  های جامعه قرار دهد.  ضیزه

 
 الگوی تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور 1شکل  

سوواله   سووت یب  اندازچشوومسوووند    براساس  پژوهیآینده  ،کشیر  ینقشه جامع علمبرای طراضی  

هووای متناسووب بووا   اسووت یراهبردها و س  نده،ینگاه به آ  براساستا بتیان    میرد نیاز است کشیر  

 .دکر نیتدو و  یمطلویب را طراضو  ندهیآ

فنآورانووه  عیسوور یهووا شوورفت یدر کنار پ  یاسیو س  یفرهنگ  ،یاجتماع  راتییدر قرن ضا ر تغ

در هوور  پژوهیآینووده .(Çöp & Çakıroğlu, Altınöz, 2013: 843) ست ین اجتنابقابل 

. رودمییکی از اساسی ترین منابع استراتژیک به شمار    گذاریسیاست   گیریشکلسازمان در  

که وابسته به هنر است در میفقیت نهاهای فرهنگووی و هنووری   پژوهیآیندهاستفاده کار آمد از  

 میاز وظووا نده،یمعطیف به آ گذاریسیاست و  یریگ  میتصماز آنجایی که    نقش اساسی دارد.

 سیاست گووذاران رورت، میرد تیجه   کی  انعنی به  ندهیآ  ینیشبیپ  ،است ی فرهنگی  هاسازمان

 ابزارهای هنری  ی  عر ه  ،یفرهنگ  راتییتغ  ،یفنآور  یهایو با تیجه به نیآور  است ه  قرارگرفت
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 یاقتصوواد  طیشرا  دولت،  یتهایدر اولی   رییتغ  ،یاجتماع  یدر ارزشها  ریی، تغابت زیاد، رقدیجد

درآمووده و   دهیچیپ  یتیفعال  صیرتبه  هنرها  ی  ندهیآ  ینیشبیپ  رمنتظره،یغ  یدادهایو رو  داریناپا

در   ینیشووبیبووه پ  ی هنرهوواشوورویکه پ  ییدهایفرصتها و تهد  ییشناسا  یبرا  آینده پژوهانی  دیبا

 مناسووب   یالگووی   یطراضوو   نوورو،یا  از.  بپردازند  شیند،یبا آن میاجه م  ندهیکه در آ  یراتییمیرد تغ

 نگریآینده ت یدر نها  که  شیدمیمحسیب    یدیجددستاورد    کی  یبه لحاظ نظر  ،پژوهیآینده

 .نمایدمیآمیزشی    گذاریسیاست و   ریزیبرنامهرا وارد ضیزه ی  

است که با استفاده   ییها  شالت  مجمیعهمشتمل بر    پژوهیآیندههمانطیر که پیشتر اشاره شد،  

بووالقیه و   هایآینوودهبووه تجسووم    ثبووات،  ایوو و    رییوو منابع، الگیها و عیاموول تغ  وتحلیلتجزیهاز  

عوودم  ای راتییچگینه از د  تغ که دهدینشان م پژوهیآیندهپردازند.  یآنها م  یبرا  ریزیبرنامه

 (Bell, 2011 ;44) یابدمیتیلد   افرد  ت یامروز، واقع راتییتغ

 مراحل پژوهش 5

 شش مرضله است: ی،دلف کیتکن  روش پژوهش ضا ر  با تیجه به

 است. پژوهیآیندهو متخصصان ضیزه   افراد خبره مرضله او  انتخاب .1

. مصوواضبه بوواز اسووتفاده از باشوودیها م  ضیزه  نیباز با متخصصان ا  ی  انجام مصاضبه .2

( 1386.  یببوو )اسووت    کنوودیم  انیدلخیاه ب  پاسخ را به  پاسخگی   باز است که  یسؤالها

و   نمایوودمیاضسوواس ن  یتیمحوودود  چگینووهیدر طوورح سووؤا  خووید ه  زین  پرسشگر

 یا مصوواضبه نیکامل دارد. پرسشووگر چنوو  یپاسخگی در جیاب دادن به سؤالها آزاد

خید را بووا هوور  یدهد و سؤالها قرار  یمالخید را در هر پرسش ک   یها  دهیا  تیاندیم

 (1373.  یساروخان) دیعبارت که کامل باشد مطرح نما

و  هووادادههووا، اسووتخراج   مصوواضبه  لیوو وتحل  هیوو پس از انجام مصاضبه نیبت به تجز .3

 طبقووه ایوو شده و   ثبت   یواضدها  میآنها است. مرضله تیص  یها و کدگذار  شاخ 

. یهیلسووت)  .نوودیگی   یشده را کدگووذار  انتخاب  یلیتحل  یهادادهآنها برضسب    یبند

دست آمده از مصوواضبه بووا   به  یهاداده  لیقسمت با تحل  نیادر    پژوهشگران  (1391

را  هووا مصوواضبهذکرشووده در  یاصوول میهووا، مفوواه شاخ ها  ضیزه  نیکارشناسان ا

 .ندو استخراج کرد  ییشناسا

را کووه   یا  شده از مصاضبه، پرسشنامه  مرضله با استفاده از شاخ  استخراج  نیدر ا .4

 شد.آن را به کارشناسان ارجاا  و  میها است تنظ  شاخ  نیشامل ا

آنهووا بووه پرسشوونامه، بووازخیرد   ییبعد از ارجاا پرسشنامه به کارشناسان و پاسخگی  .5

 یرأ یکرد و با بررس افت یزم را از آنها درال
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کوورد در   ینظوور را بررسوو   موویرد  هایشاخ   یاجماا بر رو  زانیکارشناسان م  همه .6

شاخصووها پووژوهش کاموول   همووه  یصیرت ضصی  اجماا نظوور کارشناسووان بوور رو

 .شیدمی

پرسشنامه را دوبوواره   راتییبه اجماا نظر کارشناسان با انجام تغ  دنیدر صیرت نرس .7

 کار را تا  نیداد. ا میبه آنها ارجاا خیاه

 .میدهی ادامه م  میکن دایدست پ نشدهیی تع  هایشاخ که به اجماا نظر در میرد  یزمان

درصوود   60درصد مرد دارای    72زن و    درصد  28میزان مشارکت کنندگان در پژوهش ضا ر  

درصد کارشناسی ارشد و از لحاظ سابقه پژوهش در این امر بیشووترین   40الت دکتری  تحصی

 بیده است. درصد 6و کمترین   درصد 40

 :است  لیپژوهش به شرح ذ نیت پژوهش ضا ر در االاهداف و سؤا

 یاصل  سوال 5-1

فرهنگی هنووری در ایووران  گذاریسیاست   گیریشکلدر    پژوهیآینده  هایالگی نقش   -

 ؟چیست 

 یفرع  سؤاالت 5-2

 در هنر پژوهیآینده یتیانمند هایمؤلفهعیامل و   −

 هنر در پژوهیآینده  گذاریسیاست   یعیامل عل −

 هنر در پژوهیآینده  یتیانمند یراهبردها −

 در هنر پژوهیآینده یتیانمند یا  عیامل مداخله −

 در هنر پژوهیآینده یتیانمند  ایزمینهعیامل   −

 در هنر  پژوهیآینده یتیانمند یامدهایپ −

 پژوهش  هاییافته 6

 یاموودهاپ  ، تیانمندی، عیامل مداخله گر،ایزمینه  با شناسایی شرایط علی،  هادادهتجزیه تحلیل  

 به شرح زیر است:

 فرهنگی مبتنی بر سرمشق ها و الگوهای فرهنگی  ریزیبرنامه 1جدول 

نگوورش برنامووه ای و موودیریتی بووه فرهنووگ 

 (برای فرهنگ  ریزیبرنامه)

)به کووارگیری   ریزیبرنامهنگرش فرهنگی به  

 (ریزیبرنامهفرهنگ برای 

 

 فرهنگی گذاریسیاستو   ریزیبرنامهالگوهای   2جدول 
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 وضدت وضدت نمادی کنتر  فرهنگی هدف

 

 فرهنگی هنری مطلوب گذاریسیاستویژگی های   3جدول 

واقع  تعاد  سیاسی گذاری  سرمایه 

 بینانه

توودوین چووارچیب قووانینی 

 عاری از تعصب 

رویکرد  دارای 

 کالن

 

 پژوهیآیندهپدیده اصلی   4جدول 

 محدود به قلمرو ملی نشید انضمامی و تجربی منعطم

 

 پژوهیآیندهراهبردهای توانمندی  5جدول 

تشوووویی  تجووووارت و 

 صنعت فرهنگی

جلووب مشووارکت 

 عمیم

خالقیووت در تیلیوود  آمیزش نگریآینده

 آثار هنری

ارتقووووووا  فرهنووووووگ 

 در هنر پژوهیآینده

بهوووووا دادن بوووووه 

 پژوهیآینده

کشوووم رونووود و 

 نیسان های گذشته

تعیوووین متغییرهوووای 

 کلیدی میثر
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 عوامل مداخله گر 6جدول 

 عیامل مداخله گر

عووودم آمووویزش 

 مناسب 

پووووووووواداش 

 نامناسب 

مسلط نبیدن به فن 

 آوری

دانووش   براساسعدم الییت بندی  

 و تجربه

 استخدام بدون آزمین ارتباط غیر رسمی بی عدالتی رقابت ناسالم

 

 ایزمینهعوامل   7جدول 

 ایزمینهعیامل  

تیسووووووعه ی  ریزیبرنامه

 آمیزش

مووووووووودیریت 

 پژوهیآینده

مشووووووووارکن 

 مخاطب 

 امکانات

 

 (ایزمینهمداخله گر -درصد توزیع فراوانی در آینده مطلوب )راهبردها 8جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی نمره اهمیت 

7 7 7 7 

6.5 7 7 7 

6.5 6.5 7 7 

6.5 6.5 5.5 6.5 

 

 (ایزمینهمداخله گر -)راهبردها درصد توزیع فراوانی در آینده محتمل 9جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی نمره اهمیت 

7 7 6.5 6 

7 7 7 6.5 

7 7 7 6.5 

6.5 6.5 7 7 

و  پژوهیآینووده، فرهنووگ موودیریت تیجووه بووه  ازمنوودی، نیآمیزشوو  پژوهیآینووده یتیانمنوود

رو،  نیوو دلخیاه، از آن بهره بوورد. از ا ندهیآ جادیابا    تیانیم   یطراین  است که از    یسیینی یسنار

ضاصوول   دولووت ضووامیدر    ریزیبرنامه  ی  هیدر سا  هنر در ایران  گذاریسیاست و ارتقا     بهبید

 .شیدمیشکیفاتر  در هنر  پژوهیآیندهباشد،   اتریپی   گذاریسیاست خروجی  . هر چه شیدمی

 سطحی 7مخالف روش دلفی طیف لیکرت  7موافق  1:  سؤاالت

 اصی  سیاست فرهنگی جمهیری اسالمی ایران −
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 فرهنگی  ریزیبرنامهشرایط الزم برای مدیریت و  −

 تفکر انتزاعی بر سیاست فرهنگی تدوین شده −

 ی در زمینه مصرف کاالهای مصرفی و ارزیابی باور و سطح جامعههایشاخ آمار  −

 ف آنشده برای تاریخ مصر  بینیپیشاصی   −

 ی مردم نهاد گروه اجتماعی و نخبگان غیردولتیهاسازماننقش  −

 گذاریسیاست الگیهای جامع و مدون برای  −

 فرهنگی هنری  گذاریسیاست پشتیبانی نظری و مطالعاتی در ضیزه  −

  عم ساختاری و کارکردی در تبدیل سیاست کالن بووه خوورد و توودوین سیاسووت  −

 (عمیمی )فرار از جزییات کلی گییی

 ریزیبرنامه عم دستیرالعمل و ارتباط سیاست کالن فرهنگی با سطیح  −

 (غفلت از تغییرات و اعما  در سیاست های فرهنگی )عدم شناخت صحیح مسئله −

 و کیفی بلندمدتنگرش کیتاه مدت و کمی بر اف  های   −
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 گیری نتیجه

 گذاریسیاسووت   گیریشووکلدر    پژوهیآیندههدف پژوهش ضا ر، بررسی نقش و تیانمندی  

، دامنه تحیالت و پیشرفت فناوری ضاکی از آن است که راهبردهای هاافتههنر در ایران بید. ی

و سناریینییسی بستر فراهم کننده ایوون طوورح   پژوهیآیندهمدیریتی هنری و فرهنگی، فرهنگ  

بووه   توویانمی  ثبووات،  ایوو و    رییتغممنابع، الگیها و عیامل    وتحلیلتجزیهبا استفاده از  ها هستند.  

چگینووه از د   کووه دهوودینشووان م پژوهیآینده. خت پردا ریزیبرنامهبالقیه و   هایآیندهتجسم  

 بیجووید مووی آیوود. بووا عملووی کووردن و تقییووت:  افرد  ت یامروز، واقع  راتییعدم تغ  ای  راتییتغ

 ت یوو نسجام و تقی ا  نیین ارتباطی و اطالعاتی در صنایع فرهنگی،  هایفناوریهای    یرساخت ز

بووا مراکووز   یو همکار  یهماهنگ،  تا یجید  یها  در ضیزه رسانه  تهایو فعال  ینظارت و سامانده

 یو سوواختار یقانین یها نهیزم  جادیا  ،تا یجید  داتیو مراکز تیل  یمجاز  یفضا  نهیفعا  در زم

و تیسووعه   یووت تقی   ی،هنوورو    یت فرهنگوو المحصووی   یو معنووی   یضقی  موواد  ت یرعا  منظیربه

و   یبخووش خصیصوو   یتیانمندسووازی،  ا  مووهیو ب  یضقووی  و مووال  ،یمختلم قووانین  یتهایضما

 گوواهینقووش و جا یشافووزا ی،دولتی تهایآن به ضما یفرهنگ و هنر و کاهش وابستگ  یردولتیغ

و  یقووانین یهووالووع ضووذف خی، و امیر نظارت یساز میفرهنگ در نظام تصم  یردولتیبخش غ

که در برنامه اقدامات و دستاوردهای دولت   بخش فرهنگ و هنر  ینظارت  یتهایدر فعال  یضقیق

مهووار تغییوورات و پایووداری  با پژوهیآینده یازدهم هم ذکر شده به نتیجه مطلیب دست یافت.

هنر معاصر راهکار مناسبی جهووت   پژوهیآینده.  سازدمیهنگی را پایدار  و انسجام فر  هاارزش

و   تحوویالت علمووی  برتکیووهآینووده بووا    تهدیوودهایو    هافرصووت شووناخت  ،  ارتقا  جایگاه هنوور

هنر را به خوودمت گرفتووه تووا از آن   پژوهیآینده.  دهدمینیظهیر و خالقانه، ارا ه    هایفناوری

 ای ساخت آینده بهتر استفاده کند.بر

د بسیار میثر باشد. یکووی از عیاموول تیانمیدر این راستا پیاده سازی راهکارهای آینده پژوهان 

 گذاریسیاسووت ما بایوود    درواقعمهم بررسی و شناسایی ویژگی های هنر و پرورش آن است.  

اخیر بووا تیجووه   هایدههاشته باشیم. پژوهش در ضیزه هنر در  د  پژوهیآیندهفرهنگی هنری با  

به رشد و پیشرفت تکنیاوژی به طیر خاص گسترش یافته است. از آنجایی که جهووان امووروز 

، نیوواز بووه شوویدمیهنرها با شتابی در ضا  تغییر است و دانش بشری هر سوواله بیشووتر    ویژهبه

بهره منوودی و در عووین ضووا  نیوواز بووه   منظیربهر  و تیسعه بیشت  ریزیبرنامه،  پژوهیایندهپدیده

 ضذف عیامل مخرب نیز وجید دارد.
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− Futures 

− Futures Field 

− Forecasting 

− Foresight 

− Futurology 

− Uncertainty 

− Rand 
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