تحلیلی بر جایگاه آیندهپژوهی در تولید دانش انتظامی
رضا رئیسی وانانی ،1حسین وفادار
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تاريخ دريافت49/11/22:
تاريخ پذيرش49/12/22:

چکیده
زمینه و هدف :دانش آيندهپژوهی بهعنوان دانشی نوو هوه دارات ترکورت ن وا يافتوه و روريد در روورد
آينده و بر ررروضات ويژه استوار است و در ن ا فکرت خود روها ،ارزشها و ن ريههات ويوژهات را اسوتراده
ریهند ،در رأروريتهات انت اری هه دائماً با پديدههات اجتماعی سر و هار دارد بسیار بوا اهمیوت و نیازرنود
بحث و بررسی است .هدف اين تحقیق ،بررسی جايگاه آيندهپژوهی در تولید دانش انت اری است.
روش :اين پوژوهش از ن ور هودف،هاربردت و از ن ور روشوهات آوردآورت داده هوا ،تورویری از نوو
پیمايشی است .جارعة آرارت اين تحقیق تعداد  121نرر از رسئوالن دفاتر تحقیقاتی و رطالعاتی ناجا ،روديران
و هارشناسان ستادت تحقیقات و دستاندرهاران نشريات علمی ناجاست هه بوا توجوه بوه تعوداد نماينودآان
فعال و رديران و هارشناسان رربوط از روش تما شمارت استراده و ن رسنجی شود .ابورار انودازه آیورت در
اين پژوهش ،پرسشنارة رحقق ساخته با روايی و پايايی قابل قبول( )%02در سه رحور دانش تخصصی ،دانش
پشتیبانی و دانوش روديريتی بووده اسوت .در بخوش رطالعوة اسونادت تعوداد  66نشوريه علموی فعوال در ناجوا
بهرورت تما شمارت ،بررسی اسنادت شده است.
یافته ها و نتایج :يافتههات اين تحقیق نشان ریدهد هه ریران دانش تولیدشده در حوزة آيندهپژوهوی در
رحیط تولید رقاالت علمی ریران رناسبی از هل رقاالت را به خود اختصاص نداده است و در رقايسه با ریران
رطلوب آن از ن ر رسئوالن رربوط ،در جايگاه رطلوبی قرار ندارد .نتايج را را به اين ارر رهنمون ریهند هوه
ریبايد از قابلیتها و ظرفیتهات روجود ،در تولید اين دانش ،تالش جدتتورت روورت آیورد و بوا راهانودازت
حداقل يک نشريه علمی -ترويجی يا علمی – پژوهشی ،زرینه سازت الز برات بسط دانش آيندهپژوهوی در
ناجا و همچنین زرینهسازت جذب فعالیتهات علمی نخبگان و عالقهرندان به اين روضو فراهم شود.

هلید واژه ها
آيندهپژوهی ،تولید دانش انت اری ،نشريات علمی ناجا
-1دانشجوت دهترت رديريت آيندهپژوهی دانشگاه عالی دفا رلی ( r.reza.box@gmail.comنويسنده رسئول)
-2استاديار رديريت دولتی دانشگاه علو انت اری ارین
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مقدمه
آلوين تافلر 8در سال  1402با رطوالبی دربوارة ارزشوهات اجتمواعی دنیوا و تيییور در ارزشوها
نتیجهآیرت هرد هه سرعت تيییر ،غالباً رمکن است از رسیر تيییر رهمتر باشد .بنابراين اآور
بخواهیم از تکنوهراسی يا فن ساالرت پیشی بگیريم ،بايد چهارچوب زرانی برناروهريورت را
آسترش دهیم .رشد و توسعة پژوهشهات آينودهپوژوهوی يکی از رناسو تورين پديودههوايی
است هه در سالیان اخیر شناخته شوده اسوت .بوه رووازات ايون حرهوت در سوال  ،1492در
جريان همايشی هه از سوت اداره تحقیقات فدرال 2برآرار آرديد و هارشناسوان پلیوو

در

آن حضور داشتند ،آرت« :از آن جايی هه تيییرات با سرعت شتابان و فراينودهات بوه وقوو
ریپیوندند ،فشارهات اجتماعی سنگین و شديدت در حال شکلآیرت اسوت و ايون فشوارها
باعث انرجار و آشوب خواهند شد؛ رگر اينکه فررتهايی خلق شود تا از شدت اين فشوارها
هاسته شود».
ويلیا تافويا 9بررگترين تهديد برات پلیو

را رهبرت ناهارآرد ریداند هه از چشمانداز

بیبهره است .او رعتقد است هه برهکارت با استراده از فناورت پیشرفته بسیار توسعه خواهود
يافت و زرانی خواهد رسید هه را حتی ندانیم چه در حال روت دادن است لذا برهکواران از
را جلو خواهند افتاد (قربوانی .)44 :1343 ،از ايونرو ،پلوی

بورات اسوتقرار ن وم و ارنیوت و

تأرین آسوايش جارعوه نیازرنود بهورهرنودت از دانوش آينودهپژوهوی و آآواهی از جنبوههوات
هاربردت آن است .پويايی و انطباق با وضعیت رحیطوی روز ،يوک ضورورت انکوار ناپوذير
برات رقابله با تهديدات اجتماعی است هه پلی
رسیدن به انجا وظايف خود را ندارد .پلی

بايد داشته باشد .در غیر اين رورت ارکان
برات پیشرو بودن و روفقیوت در عمول بايود در

هلیه ارور عملکردت و وظیرهات خود از اوضا رحیطی و زرینههات هوارت رورتبط آآواهی
هارل داشته باشد .دستیابی به اين هدف بررگ نیازرند بینش آينودهنگورت در هول سوازران
1 - Alvin Toffler
)2. FBI(Federal Bureau of Investigation
3 - William Tafoya,
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پلی

است هه از رسیر توسعه و بسوط نهوادت آينودهپژوهوی رمکون اسوت .توسوعه و بسوط

آينده پژوهی در سازران پلوی

از رسویر فرهنوا سوازت ریسور اسوت و ابورار ايون فرهنوا

فعالیتهات تحقیقاتی و رطالعاتی و تولید دانش انت اری با رويکرد آيندهپژوهی است.
در حال حاضر نیروت انت اری دارات ساختارت نسبتاً آسترده بورات فعالیتهوات تحقیقواتی و
رطالعوواتی و تولیوود دانووش انت وواری در سووطد هشووور اسووت هووه سووتاد هوودايت هننووده آن را
پژوهشگاه علو انت اری و رطالعات اجتماعی(سازران تحقیقات و رطالعات سابق) بوه عهوده
دارد .بررسیهات انجا شودة اولیه(جودول شوماره  )1در سوارانة جوارپ پژوهشوی و همچنوین
سارانة يکپارچه نشريات علمی نشان ری دهد هه از بدو فعالیت تا هنون تنها  06اثر ررتبط با
آينده پژوهی تولید شده است هه بیشترين ریران دانش تولیدشده در زرینه آينده پژوهوی در
حوزة توألیف رقالوه و همتورين ریوران رربووط بوه تحقیوق و پايوان ناروه اسوت .بوا توجوه بوه
آستردآی و حجم بواالت فعالیتهوات پژوهشوی در ناجوا (در حودود 62رده تحقیقواتی) ايون
روضو قابل تأرل و بررسی است.
جدول  -8فراوانی فعالیتهای تحقیقاتی -مطالعاتی مرتبط با آیندهپژوهی در ناجا(سالهای )8911
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نوع فعالیت

کل

رنبپ :بررسی اسنادت نويسنده از رخازن و سارانه هات اطالعات پژوهشی ناجا

هشف روندهات حاهم بر تيییرات ،يکی از اهداف رهم آيندهپژوهی است .آآواهی از ايون
روندها ری تواند آروادآی الز بورات رقابلوه بوا تيییورات احتموالی را بورات سوازرانها فوراهم

 / 11فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی ،سال هفدهم ،زمستان 8931

سووازد(تقوت و بهووارت .)16 :1394 ،روفقیووت آينووده در آوورو درا و شناسووايی تيییوورات و
تشخیص اهمیت آنهاست .فناوريهات جديد فعالیت پلی

را هارالً دآرآون هورده اسوت و

اين روند در آينده نیر اداره خواهد داشت .رايانه ،تلرن هموراه ،جوی پوی اا ،اينترنوت و ...
همگی رثالهايی از فناوريهات جديد و پیشرفته هستند هه بر شخصیت تبهکاران و رجرروان و
نحوة فعالیت آنها اثر ریآذارد(همان رنبپ) .و پلی

رجبوور اسوت بورات اجورات روحید و

اثربخش رأروريتهات خود سازهار رنسجم و دقیقی برات ررود تحووالت رحیطوی داشوته
باشد و با شناسايی پیشرانها و روندهات حاهم بر پديدههات اجتماعی ررتبط با ن م و ارنیت
به رصاف آنها برود .انجوا ايون رهوم از رسویر برناروههوات پژوهشوی و رطالعواتی اسوت هوه
سالهاست در دستور هار پلی

قرار آرفته است؛ لذا :

 بررسووی رونوودهات حوواهم بوور جوورائم و هشووف احتمووالی آنهووا و همچنووین دسووتیابی بووه
راهبردهات رناس

برات رقابله بوا آنهوا و سواير رأروريوتهوات انت واری و خودراتی پلوی

نیازرند برنارههات پژوهشی است و آآاهی از وضعیت فعلی و جايگاه دانش آينودهپژوهوی
به رن ور اطمینان از برنارههات توسعه و فرهناسازت آن در سطد رلی(بهويوژه جيرافیوات
انت اری هشور) بسیار رهم و انجا اين تحقیوق و تبیوین وضوعیت روجوود از آن جهوت هوه
ریتواند بور دارنوة شوناخت و آآواهی رسوئوالن و دسوتانودرهاران سوتاد هودايت هننوده
آيندهپژوهی در ناجا تأثیر بگذارد ،دارات اهمیت است.
 همچنین با پژوهشهايی از اين دست ،ریتوان بهطور رسوتمر ریوران نحووة پیشورفت ايون
فعالیتها را تجريه و تحلیل هرد تا از نتايج آن دريابیم هه در هر فارلة زرانی چوه آارهوايی
بايد به جلو برداشته شود ،چه آارهايی را برداشتهايم و فارولة روا توا نقطوة رطلووب چقودر
است؟
 چنانچه جايگاه فعلی دانش تولیدشدة آيندهپژوهی در رحیط انت واری رشوخص نشوود،
عمالً روند برنارهريرت به رن ور تحقّق اهوداف رربووط و هوارهرد رثبوت آن بوه سورانجا
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رقصود نخواهد رسید و بیم آن ریرود در رورت تعیین وضوعیت نکوردن ،اهوداف روورد
ن ر رحقق نشود.
از آنجايی هه خروجی فعالیتهات پژوهشی در قالو

رقالوه در نشوريات علموی رنتشور روی

شود ،لوذا در رقواالت در نشوريات علموی روی توانود بیوان هننودة حجوم تولیودات دانوش
آينده پژوهی در رحویط انت واری باشود؛ بنوابراين رسوئله ايون پوژوهش آن اسوت هوه دانوش
آينوودهپژوهووی در رحوویط نیووروت انت وواری چووه جايگوواهی دارد؟ و چووه ریووران از فعالیتهووات
تحقیقاتی و رطالعاتی را به خوود اختصواص داده اسوت؟ بوه عبوارت ديگور پوژوهش حاضور
درردد پاسخگويی به اين سؤالهاست هوه جايگواه آينودهپژوهوی در تولیود دانوش انت واری
چیست؟آيا تالشهات رورت آرفته يا در حال اقدا  ،ربین جايگاه رطلووب ايون دانوش در
نیروت انت واری اسوت؟ آيوا از ظرفیتهوات روجوود تولیود دانوش انت واری نسوبت رعقوولی در
برنارههات پژوهشی آيندهپژوهی بهرهآیرت شده است؟
مبانی نظری
آیندهپژوهی :اهثر آيندهپژوهان برجسته همچون وندل بل ،آيندهپژوهی را در حوزة علو
اجتماعی ریدانند .هرچند بسیارت از روضوعات آيندهپژوهی به روضووعاتی راننود فنواورت
ریپردازند هه در ظاهر اجتماعی به ن ر نمیرسد؛ ارا بايد توجه داشت هه تيییرات فنواورت
خود پیاردهات اجتماعی را بهدنبال دارد و پیاردهات آن در ابعاد رختلف اقتصادت ،سیاسوی،
فرهنگی ،اجتماعی قابل بررسی است .بر اين اساا ضرورت ریيابود نگواه آينودهنگورت بوه
تحوالت ناشی از آن در اجتما داشته باشیم .از آيندهپژوهی تعاريف بسویار زيوادت توسوط
انديشمندان و راح ن ران اين حوزه روورت آرفتوه اسوت در اينجوا بوه وهور دو تعريوف
بسنده ریشود :به تعبیر وندل بل 1آيندهپژوهی به دنبال هشف ،ابدا  ،ارائه ،آزرون و ارزيابی
آيندههات رمکن ،2رحتمل 3و رطلووب 1اسوت .آينودهپژوهوی انتخابهوات رختلروی را دربوارة
1. Wendell Bell
2. possible futures
3. Probable
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آينده ،پیش روتِ افراد و سازرانها قرار ریدهد و در انتخاب و پیريرت رطلوبترين آينوده
به آنان همک ریهند(.)03 :2223
م و هیوف تيییورات يوا عود تيییورات
آيندهنگرت تالشی است ن ا رند هه ری هوشود هو و
هنونی و تأثیر آنها را در بهوجود آوردن واقعیتهات آينده ترسیم هند و بر آن است تا رنبوپ،
الگوها و علل تيییر و ثبات را برات تقويت پیشبینی و ترسیم آيندههوات جوايگرين ،تحلیول
هند(آقاپور و پهلوان.)1396 ،
دانش پلیسی(انتظامی) :دانش پلیسی عبارت است از رطالعوة علموی پلوی

در قالو

يوک

رؤسسه و عملیات پلیسی بهعنوان يک فرايند .اين دانش ن م برقرار شوده بورات آن دسوته از
رويهها و روضوعات رربوط به ساير ن ارهات رشابه با زرینه هارت رشابه پلیسی را ترهیو
تبیین ریهند .اين دانش همچنین شارل همة آن چیرت است هه پلی

و

انجا ریدهد و هموة

جنبههات بیرونی هه بر ارور پلیسی و ن م عموری داللوت دارد .ايون دانوش بوهطوور رتوداول
يک ارطالح برات تشريد رطالعات پلیسی رن م رورد توافق و رشخص است .دانش پلیسوی
در تالش برات توریفِ واقعیات و حصول دانوش در روورد اروالت اقودارات پلیسوی بورات
هس

توانايی در پیش بینی سناريوهات رمکن ،اسوت .رباحوث ارولی دانوش پلیسوی شوارل

راهبردها و سبکهات پلیسی ،رديريت و سازراندهی پلیسی و اقدارات پلیسی در رابطه با انوا
جر است(آاتچالک .)2229 ،دانش پلیسی را ریتوان در سه حوزه تقسیم بندت هرد :الف)
حوزة تخصصی؛ ب) حوزة پشتیبانی؛ ) حوزة رديريتی.
الف) دانش تخصصی :شارل آن بخش از دانشی است هه رستقیماً برات اجرات رأروريتهوا و
وظايف رحوله به پلی (برابر قانون) هارهنان بايد داشته باشوند يوا در سوازران وجوود دارد؛
رانند:

 دانش تأرین ارنیت اجتماعات ،تشکلها ،راهپیمايیها و رقابله با اغتشاش و...

. Preferable

1
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 دانش ارتقات ارنیت اجتماعی (اطال از تيییرات رحیط جارعه  ،اطال از تيییرات غیور
رنت ره و)...
 دانش پیشگیرت از جرائم (اطال از تيییر جرائم در آينده ،آخرين روشهات پیشگیرت از
جرائم و)...

 هشف جرائم (فنون تحقیق و بوازجويی ،فناوريهوات تشوخیص هويوت و هشوف علموی
جرائم و)...

 دانش اطالعات و ارنیت انت اری ( رقابله و ربوارزه بوا هرآونوه خرابکوارت ،تروريسوم و
عوارل ناارنی ،ارور آذرناره و اتبا خارجی و)...

 دانش راهنمايی و رانندآی (رديريت ترافیک ،حرظ حريم راهها و)...
 دانش پلی

بینالملل(شبکه تعارالت جهانی ،رلی و رنطقهات آينده و)...

 دانش ربارزه با رواد رخدر ،قاچاق هاال و ....

 دانش ررزبانی(رراقبت و هنترل از ررزها ،اجرات رعاهدات و)...
ب) دانش پشتیبانی :شارل آن بخش از دانشوی اسوت هوه در سوازران و هارهنوان قسومتهات
پشتیبانی هننده از رف وجود دارد رانند:

 دانش فناورت اطالعات انت اری(اطال از فناوريها و رحصووالت سوودرند بورات انجوا
وظايف ،فناوريهات تهديد آریر هه رأروريتها را به رخاطره ریاندازد)
 دانش آراد و پشتیبانی (زنجیره تأرین و )...و دانش رهندسی رعمارت انت اری و)...
 دانش رنابپ انسانی  -رالی پلی

) دانش رديريتی /ستادت شارل:

 دانش رديريت انت اری(اطال از تيییرات رحیط انجوا وظیروه ،تيییورات تأثیرآوذار بور
رأروريتهات پلی

 دانش طرح و برناره انت اری(ارالحات ساختارت رورد نیواز آينوده ،رسویدن بوه چشوم
انداز ترسیم شده ،انطباق با شرايط رحیطی روز و)...
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 دانش تربیت و آروزش انت واری(رهارتهوات روورد نیواز پلوی  ،تجوارب و آروادآی در
برابر رويدادها)
 دانش ن ارت و بازرسی(ن ارت بر عملکرد پلی  ،ن ا شايسته آرينی و)...
 دانش تحقیقات و رطالعات انت اری.

نظریه ساخت(شکلگیری) آینده :جیمر ديتور ،1درن رية رعروف خود آينوده را حارول
تاثیر چهار رؤلره رويدادها ،2روندها ،3تصاوير 9و هنشها 1ریداند (ديتور .)1446 ،هرهودا
از اين چهار رؤلره ،توأثیر و نقوش عمودهات در تمواری فعالیوتهوات آينودهپژوهوی دارنود و
ریتوان آرت هه هیچ برناره يا حرهتی در حوزة آيندهپژوهی بدون حضور اين چهار رؤلره
شکل نمیآیرد.
رويدادها به وقايعی اطالق ری شوود هوه در رقواطعی خواص از تواريخ ،توأثیرات شوگرف
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادت ،فرهنگی و فناورانه از خود برجات ریآذارند و شناسايی آنها
از آن رو اهمیت دارد هه ری تواننود رونودهات جوارت و سویر جريانوات تواريخی رورتبط بوا
آيندهپژوهی را تحت تأثیر خود قرار دهند .روندها ،تيییرات قابل رشاهدة ارروز هسوتند هوه
انت ار ریرود تا آينده نیر تداو داشته باشند .روضو روند از آن جهت روورد توجوه آينوده
پژوهی است هه شناخت آن در پیداهردن رسیر آينده بسیار سودرند خواهدبود .عارول رهوم
ديگرت هه در شکل بخشیدن به آينده تأثیرآذار است ،تصويرهايی است هه از آينده ايجاد
ری شود .بدون ترديود ،تصويرسوازت را بايود از رهومتورين ارهوان فعالیتهوات آينودهپژوهوی
دانست؛ زيرا هرآونه فعالیت در اين حوزه بدون عنصر دورنگرت و به دور از ژرفانديشوی
دربارة تصاوير و انگارههات آينوده ،ارکوانپوذير نخواهود بوود و در نهايوت اينکوه هور نوو

1. James Dator
2. Events
3. trends
4. images
5. actions
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تصويرت از آينده ،بدون اقدا و هنش هدفمنود تحقوق نخواهود يافوت .دو رؤلروه تصووير و
هنش در ترکر آينده نگر دارات ارتباط درونی وثیق هسوتند .در واقوپ انسوانها توا حود بسویار
زيادت ،برربنات تصاويرت هه در وهن ری سوازند و اقوداراتی هوه بورات تحقوق آن تصواوير
انجا ریدهند آينده را ری سازند(قربانی.)96-91 :1343 ،
سازرانها و نهادها بهعنوان سارانههايی زنده و پويا ،در آیرودار سوناریهات تيییر ،نیازرنود
بازنگرت در خويش هستند .حاهمیت روابط غیرخطی روج

شده است هه آيندة سازرانها

ضرورتاً تداو آذشته و حال آنها نباشد .تيییرات شگرف رحیطی ،فضاهايی تازه و ناشناخته
را پديد ریآورد هه سرشار از فررتها و تهديودهوات توازه اسوت .هشوف پویشدسوتانة ايون
فررتها و تهديدها نیازرند شناخت آيندهها و عوارل شکلدهنوده بوه آن اسوت .بورات رثوال،
سازرانی رانند نیروت انت اری بايد به پرسشهايی از اين دست ،پاسخ دهد:





در دهة آينده ،رحیط انجا وظیره و جارعه چه تيییراتی را تجربه خواهد هرد؟
هدا يک از اين تيییرات در انجا رأروريتهات پلیسی تأثیرآذار است؟
دهة آينده شاهد چه دانشها و فناوريهات تهديدآریرت است هه انجا رأروريتها را به
رخاطره خواهد افکند؟
هدا فناورتها و رحصوالت سودرند در آينده ریتوانند برات پلی

نقش توانمندساز

داشته باشد؟






آيا نو جرايم و رحیطهات جر دستخوش تيییر خواهد شد؟
پلی

دهة آينده نیازرند چه رهارتهايی است؟

آيندة نیروت انت اری چه پیوندت با آيندههات جهانی ،رنطقهات و آيندههات هالن رلی
دارد؟
نیروت انت اری در دهة آينده بايد (يا بهتر است) چگونه باشد؟
در سازران و ساختار نیازرند چه ارالحاتی هستیم؟
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تماری اين پرسشها بیانهنندة ضرورت و اهمیت تالش سازران برات شناسايی آينودههوات
بديل است .تالشی هه بايد با بهرهآیرت از آيندهپژوهی در پی شوناخت رحویطهوات دور و
نرديک باشد(خرايی.)1394 ،
در وضعیت هنونی جهان هه تيییرات در همة زرینههات علمی ،فناورت ،اقتصاد ،روديريت
و ...به سرعت انجا ریشود ،آيندهنگرت و قدرت پیشبینی وضعیت آينده اهمیت بسویارت
دارد و سازراندهی فعالیتهات علمی برات پویشبینوی آينوده ضورورتی انکارناپوذير اسوت .در
تحقیقات راهبردت و بلندردت هه سررايهآذاريهات وسیپترت را ریطلبد ،آيندهنگرت بايد
در همة زرینوههوا روورت آیرد(قورچیوان و روالحی 1393 ،بوه نقول از رکنوون.)9 :1306 ،
بنابراين رراهر و دفاتر تحقیقاتی -رطالعاتی پلی

بايود بورات پاسوخگويی بوه ايون رسوائل و

نهادينهسازت آيندهپژوهی در رحیط انت اری با برنارههات پژوهشی جارپ و رنسجم خألهوات
رربوط را پر هنند.
پیشینه پژوهش :برابر بررسیهات انجا شده تا هنون پژوهش رستقلی تحت عنوان تحلیلی بر
جايگاه آيندهپژوهی در تولید دانش انت اری رورت نگرفته است .برخوی از پوژوهش هوات
انجا شده با رويکرد انت اری در رحیط هشور به شرح زير است.
 رقاله سید حسین ابطحی ،اریرحسین ياورت بافقی و احمدرضا اسماعیلی( )1342با عنووان«طراحی ردل پیشنگرت بحرانهات اجتماعی به رن ور پیشگیرت از آنها توسط ناجوا» رنتشور
شده در فصلنارة ن م و ارنیت انت اری سازران تحقیقات و رطالعات ناجا از ديگر پژوهشهات
انجا شده در حوزة آيندهپژوهی و پلی

است .اين پژوهش با تمرهر بر بحرانهات اجتماعی

و بهرن ور پیشنگرت آنها به ارائه الگوت پیشنگرت بحرانهات اجتماعی پرداخته اسوت و از
حیث زرانی ،رقطعی است؛ از حیث هدف ،هاربردت و از حیث روش ،تورویری بووده و از
ن ر روش جمپ آورت دادهها ،ترهیبی است .با توجه به نتايج به دست آرده ،طورز تلقوی بور
اين است هه بیشترين ارنیت و آرارش اجتماعی زرانی برقرار ریشود هه حل رسئله ربتنی بر
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آرتمان باشد ،همچنین  31عارل به عنوان عوارل ارتقا دهندة ارنیوت اجتمواعی رعرفوی شوده
هه در بین آنها افرايش سطد رفاه جارعه از اهمیت بیشترت برخوردار است.
 رقاله علی ر ررت( )1399با عنوان «آيندهپژوهی ،بستر عبور از ررزهات دانش» رنتشر شدهدر فصلنارة ن م و ارنیت انت اری سازران تحقیقات و رطالعات ناجا تأهید دارد هوه براسواا
تجارب به دست آرده روفقیت سازرانها در آرو درا سريپ رتيیرهات رحیطی و پیشبینوی
تهديدات و فررتها و احراز آرادآیهات الز است .ررزشکنی دانش ،رستلر تربیت آينده
پژوهانی اسوت هوه بوا ترکورات فلسوری و رودل سوازت بورات هاوشوهات رون م ،بوه هشوف
انتخابهات رختلف برات آينده ،تعیین راهبردهوات هدفمنود و طراحوی عمول اجتمواعی روؤثر
بپردازند.
 رقاله علیرضا وطن پور( )1394با عنوان «آينده پژوهی در ارور پلیسی» از رجموعه رقاالتهمايش رلی دانش و ارنیت(جلد دو ) است .اين رقاله توریری – تحلیلی است و سعی دارد
به انتقال اهمیت آينده پژوهی در ارور پلیسی ،باهدف پیشوگیرت از ورود تبعوات حارول از
تهديدهات آتی ،به سازران پلی

همک هند .در نگاهی هلی و آسی شناسانه ،شايد بتووان

پوویشبینووی هوورد« :تهديوودهات آينووده در حوووزهت  ICTو زيرشوواخههووات آن ،پیچیوودهتوور و
خطرنااتر ظاهر شود»؛ بنابراين پیشگیرت از پیاردهات احتمالی در ايون عرروه و رقابلوه بوا
عوارض آن در رورت بروز ،ضرورتی رضاعف به خود ریآیرد.
 رقاله ديگر رربوط به سوید علیرضوا حجوازت( )1394بوا عنووان «آينودهپژوهوی انت واری وآفرينش پلی

آينده» از رجموعه رقاالت همايش رلی دانش و ارنیت(جلد دو ) است .ايون

رقاله با بهرهآیرت از بنرايههات دانش آيندهپژوهی ،پرسشهايی را دربارة چگونگی تدوين
ارول و ربانی آيندهپژوهی انت اری رطرح رویهنود و رسویرت پیشونهادت را بورات آفورينش
پلی

آينده ترسیم ریهند.

 رقاله سعید خرائی( )1394با عنوان «آيندهپژوهی و ناجا» از رجموعه رقاالت همايش رلویدانش و ارنیت(جلد دو ) نیر يکی ديگر از پژوهشوهايی اسوت هوه بوه بحوث آينودهپژوهوی
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پرداخته است .اين رقاله هوشیده است ضمن بر شمردن اهداف و ضرورتهات آينودهپژوهوی
در سازرانها و به ويژه در نیروت انت اری ،با نگواهی آوذرا بوه انووا رختلوف آينودهپژوهوی،
آارها و اقدارات الز را برات نهادينهسازت آينودهپژوهوی در نیوروت انت واری رورور هنود و
شیوههات برقرارت پیوند ریان تصمیمسازت و هاربست آيندهپژوهی در سازران را بررسوی و
راههات تبديل ناجا به سازران رعیار 8و پیشرو را بیان هند.
آیندهنگری در بیانات مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی) :توجوه بوه آينوده ،در بیانوات
فررانده رع م هل قوا از ديرباز رورد توجه و تأهید قرار آرفته اسوت هوه رضومون هلیودت
آن ،ديد بلندردت ،بصیرت و جارپنگرت است .عالوه بر آن ،اهمیت علوم و فنواورت بورات
پیشرفت و روفقیت در آينده ،رورد تأهید رع مله بوده است:
 سیاستها و برنارهها بايد به چشماندازت رتوجه باشد . ...ايون چشومانوداز توقوپ روا را از
هشور در ده سال آينده رشخص خواهد هورد ،البتوه نوه بوهطوور دقیوق و چوون رونود ،زروان
رحاسبات و پیشاردها را هم و زياد خواهد هرد و ارا به طور تقريبی ،رشخص خواهود هورد
هه در ده سال آينده بايد هجا قرار داشته و در چه وضوعی باشویم؛ يعنوی نگواه ریوان رودت.
بنابراين شاخصهايی در زرینة چشمانداز و سیاستهات هلی بايد در وهن را باشد( اروا خارنوه
ات.)1392،
 خیال نکنید هه دشمن رنصرف شده است .دشمن بورات بیسوت سوال ،سوی سوال ،چهول
سال ،پنجاه سال بعد نقشه ریهشود؛ چوون دشومن هوه يوک شوخص نیسوت ،دشومن يوک
اردوآاه است(ارا خارنهات.)1300 ،

 چنین ن اری با چنین هشور و رردری و با وجود احتماالتی برات دفوا و تهديودها ،الز
است هه با ديد بلندرودت ،هموه رسوائل را رالح وه هنود و رفتوار هلوی نیروهوات رسولد را
طراحی نمايد و در ن ر بگیرد(ارا خارنه ات.)1369 ،

. Benchmark organization.

1
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سند چشم انداز ناجا در افق  :8111نیروت انت اری جمهورت اسوالری ايوران سوند چشوم
انداز خود را در افق  1929با الها از سند چشم انداز هشور ترسیم هرده است .بر اساا اين
سند در افق  1929نیروت انت اری جمهورت اسالری ايران نیرويی اسوت حرفوهات بوا هوويتی
اسالری ،انقالبی هه با بهرهآیرت از سررايههات انسانی با ويژآیهات رقتدر و رحبوب ،رؤرن
و بصیر ،جسور و پاسخگو ،هوشمند و پیچیده ،سالم و ارین ،رؤدب و اهل تراهم بوا رورد و
سازرانی رنعطوف و چابوک ،خوالق و نووآور ،پويوا و يادآیرنوده ،بهورهرنود از تجهیورات و
فناوريهات روز پلیسی ،رشارهتجو و رشارهتپذير با تعارلی ن ا رند و سوازنده در رحویط
بیرونی ،الگوساز و الها بخش برات ديگر هشورها و رلتها ،دارات نقش رحورت در ايجواد
رحیطی ارن توأ با آسايش عموری و تأرینهننده ن م و ارنیت عموری و انضوباط اجتمواعی
است(سند چشم انداز22ساله ناجا در افق )1929
چشم انداز پژوهشی ناجا در افق  :8111بر اساا سند چشم انداز پژوهشوی ،پژوهشوگاه
علو انت اری و رطالعات اجتماعی با هدف پشوتیبانی علموی از رأروريتهوات نیوروت انت واری
جمهورت اسالری ايران و هم راسوتايی بوا سوند چشوم انوداز بیسوت سوالة آن در افوق 1929
هجرت شمسوی ،رجموعوه ات اسوت علموی – تحقیقواتی هوه از طريوق واحود هوات علموی و
رديريتی تابعه و وابستة خود با شناخت رحید از نیازرنديهات دانشوی ،تجهیراتوی و فنواورت
رحیط فعلی و آتی ارنیت هشور و رأروريت هات رحوله ،با هارآردت رلمووا در روديريت
دانش تجربی و اندوختههات علمی و پايشهات علمی ،اجتماعی – انت اری با باالترين درجه
اعتماد برات رشارهت پذيرت جارعوه علموی و نخبگوان هشوورت بورات همکوارت علموی در
رحیط ارنیتی و اجتماعی و توانمند در بوه هوارآیرت فنوون و ابورار پژوهشوی رونعتی و غیور
رنعتی ،علو و فنون ارنیتی و پلیسی را به سطحی از تولید ری رساند هه ضمن استقرار ن وم
و ارنیت جارعه اسالری ،در بستر علم ،عقالنیت و فناورت هات بوری ،الگووت علموی رناسوبی
برات ساختارهات اجتماعی ،دفاعی رلی و پلی

هشورهات رنطقه اسالری خواهود بود(سوند

چشمانداز پژوهشی پژوهشگاه علو انت اری و رطالعات اجتماعی در افق )1929
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بررسی سند چشم انداز ناجا در افق  1929نشان ریدهد هه دستیابی به اهداف تعیین شوده
نیازرند رويکرد آينده نگرت هموه جانبوه بوه روضوو اسوت .بوه عنووان نمونوه ،پلوی

بورات

پاسخگو بودن و هوشمندت در تحوالت رحیطی ،بهرهرندت از تجهیورات و فناوريهوات روز
پلووی

نیازرنوود پووويش رحیطی(ديوودبانی) اسووت و پووويش رحیطووی اولووین آووا فعالیووت

آيندهپژوهانه بعد از ترسیم چشم انداز است.
روضو آيندهپژوهی و آيندهنگرت در چشمانداز پژوهشی با رراحت بیشترت تبیین شوده
است و در اولین ويژآی پژوهشگاه به آن پرداخته شده است .نهادينهسازت فرهنوا ترکور،
انديشه ،نوآورت ،خالقیت ،يادآیرندآی سازرانی ،آينده پژوهوی ،پویش بینوی و پویش سوازت
رحیط آينده و رديريت دانشهات نهان و آشکار سازرانی در بستر ساختار هات انت اری هشور
به عنوان يکی از اهداف هوالن در برناروة ششوم توسوعه ،تبیوین شوده اسوت .بور ايون اسواا
نهادينهسازت آيندهپژوهی در سازران پلی

نیازرند فرهنواسوازت اسوت و فرهنواسوازت

بدون تولید دانش رورت نخواهد آرفت .لذا ضورورت دارد بورات رسویدن بوه رؤلروههوات
رذهور در افق  1929دائماً اقدارات و فعالیتهات آيندهپژوهانوه روورد سونجش قورار آیورد و
فارله جايگاه فعلی تا جايگاه رطلوب رورد ررد قرار آیورد توا ارکوان هودايت فعالیتهوا در
رسیر تعیین شده فراهم شود.

روش
از آنجا هه انت ار ریرود نتايج اين پوژوهش بوه دسوتانودرهاران راهبوردت ايون دانوش در
تصمیمآیرت برات توسعه آن همک هند ،جهتآیرت اين پژوهش هاربردت اسوت .روش
اين تحقیق توریری – تحلیلی و از نو تحقیوق اسونادت و پیمايشوی اسوت .تکنیوک تحقیوق
پرسشنارة رحقق ساخته است .جارعه آرارت اين تحقیوق تعوداد  121نرور از رسوئوالن دفواتر
تحقیقاتی و رطالعاتی ناجا و دستاندرهاران نشريات علمی است هه بهرورت تما شمارت
رورد ن رسنجی قرار آرفتهاند .از اين تعداد 11 ،نرر روسات دفواتر تحقیقوات هواربردت11 ،
نرر رديران پژوهشی تحقیقوات هواربردت و  11نرور رسوئوالن رده بواالت سوتادت تحقیقوات
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بودند .عالوه بر آن ،تعداد  66نشريه علموی فعوال در ناجوا بوهروورت تموا شومارت روورد
بررسی اسنادت قورار آرفتوه اسوت .در بخوش رطالعوات اسونادت نیور نگواه رحقوق ،نگواهی
سختآیرانه بوده است؛ بدين رعنی هه در بررسی اسنادت رورت آرفته از ریوان فعالیتهوات
انجا شدة ررتبط با آيندهپژوهی ،اوالً فعالیتهايی ردن ر بوده اسوت هوه بوه ررحلوة انتشوار
رسیده؛ ثانیاً رحقوق بوهرن وور تأهیود بور بسوط نهوادت آينودهپژوهوی در ناجوا يوک تعريوف
سختآیرانه از رطالعات انجا شده را ردن ر داشته است .لذا آرار وهر شده اسنادت در اين
پژوهش رختص روضوعاتی است هه هارالً نگاه آينودهپژوهوی دارد .بنوابراين رقواالتی هوه
فقط رراهیمی رانند سرتهات زرانی ،پیشبینی و ...در رحتوا را لحاظ هردهاند ،از اين بحث
خار هستند.در اين پژوهش برات هس
وپ

روايی رورت از توافق داوران استراده شده اسوت

از چند بار بازبینی و انجا رصاحبههات اهتشافی و رشوخص شودن و برطورف هوردن

اشکاالت رحتوايی ،پرسشنارة اولیه ساخته شد .بدين ترتی  ،روايی رحتووايی ابورار حارول
آرد .برات بررسی دقت سنجش رتيیرها ،با توجه به اينکه بخشوی از سوؤاالت پرسشوناره بوه
رورت طیف لیکرت بیان شدهاند از ضري
سوونجش اسووتراده شووده اسووت .ضووري

اعتبار آلرات هرونباخ بورات دسوتیابی بوه دقوت

آلرووات هرونبوواخ بوورات سوونجش همسووازت درونووی

8

آويههات رتعددت هه برات سنجش يک رتيیر استراده شدهانود بوههوار رویرود .در جودول
زير ،نتايج آزرون آلرات هرونباخ آرده است.
جدول  1آلفای کرونباخ سازههای تحقیق
ردیف

متغیر

آلفای کل

1

دانش تخصصی

20926

2

دانش پشتیبانی

20643

3

دانش رديريتی

20099

1 -Internal consistency
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یافتهها
جدول : 9فراوانی مقاالت مرتبط با آیندهپژوهی در نشریات علمی ناجا(سالهای)8931 -8931
رديف
1
2
3

نو فعالیت
سال
تعووداد رقوواالت در شووده در
نشريات علمی ناجا
تعداد رقاالت رنتشره ررتبط بوا
آيندهپژوهی
دررد

1342

1341

1342

1343

تا پايیر 1349

جمپ هل

1136

1214

1232

1292

012

1914

6

3

12

4

1

33

%221

%222

%212

%220

%220

%226

همانآونه هه در جدول شماره « »3رشاهده رویشوود در سوال  1342تعوداد  1136رقالوه در
نشريات علمی ناجا به چاپ رسیده است هه از ايون تعوداد فقوط تعوداد  6رقالوه رربووط بوه
دانش آينده پژوهشی است هه  %221از هل رقاالت را به خود اختصاص داده و تا  1349در
اين دررد تيییرت رورت نگرفته است .اين ارر بیانگر اين رهم است هه علی رغم سیاسوتها
و تدابیر رقا رع م رهبورت ،سیاسوتهات هوالن هشوورت ترسویم شوده در سوند چشوم انوداز
1929و سند علموی – پژوهشوی پژوهشوگاه رطالعوات انت واری و علوو اجتمواعی ،رويکورد
آيندهپژوهی ررهريت نیافته است .همچنین جمپ هل رقاالت پنج سال( )1349 -1342تعداد
 1914رقاله است هه از بین اين تعداد تنها  33رقاله دارات رويکرد آيندهپژوهی بوده ،يعنوی
 %226هل رقاالت را به خود اختصاص داده است.
در رجمو  ،يافتههات پژوهش در بخش بررسی اسنادت نشان ریدهد هه فعالیتهوات انجوا
شده ررتبط با دانوش آينوده پژوهوی بسویار انودا بووده و از درجوه رناسوبی نسوبت بوه هول
فعالیتها برخوردار نیست .لذا برآرارت هارآواههوات آروزشوی ،آردهموايیهوا ،و ...بورات
آشنايی فرراندهان و رسئوالن واحدها به ارر آيندهپژوهی بسیار ضرورت است تا جايگواه آن
در سرتاسر سازران پلی

شراف و نهادينه شود.
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جدول  :1توزیع فراوانی میزان اهمیت آیندهپژوهی در تولید دانش تخصصی انتظامی
پاسخ

فراوانی رطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

رتوسط

9

302

302

زياد

31

2909

2902

خیلی زياد

42

0202

12202

رجمو

121

12202

تماری پاسخگويان به آويههات ررتبط با اهمیت و ضرورت آيندهپژوهی در تولیود دانوش
تخصصی انت اری پاسخ دادهاند .برابر دادههات دريافتی در جدول شماره  1تعداد  02دررد
پاسخگويان ریران اين اهمیت را خیلی زياد 2909 ،دررد زياد ،و فقط  302دررود آن را در
حد رتوسط دانستهاند .هویچهودا از پاسوخگويان آرينوههوات هوم و خیلوی هوم را انتخواب
نکردهاند.
جدول :2توزیع فراوانی میزان اهمیت آیندهپژوهی در تولید دانش پشتیبانی
پاسخ

فراوانی رطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

خیلی هم

2

2

2

هم

1

9

9

رتوسط

21

1609

1006

زياد

36

2909

9609

خیلی زياد

60

1306

12202

رجمو

121

12202

يافتههات توریری جدول باال نشان ریدهد هه بیش از  92دررود پاسوخگويان ،اهمیوت
زياد و خیلی زيادت برات تولید دانش آيندهپژوهی در حوزه پشتیبانی قائل شدهاند.
جدول  :2توزیع فراوانی میزان اهمیت دانش مدیریتی
پاسخ

فراوانی رطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

خیلی هم

2

2

2

هم

2

2

2

رتوسط

12

902

902
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زياد

29

2209

3209

خیلی زياد

90

6406

12202

رجمو

121

12202

نتايج جدول باال نشان ریدهد هه بیش از  42دررد پاسخگويان ،اهمیوت زيوادت بورات
آيندهپژوهی در حوزه دانش فرراندهی و رديريت انت اری قائل شدهاند و هیچ پاسوخگويی،
اهمیت اين روضو را هم يا خیلی هم ارزيابی نکرده است.
جدول  :2توزیع فراوانی میزان اهمیت و ضرورت دانشهای سهگانه به همراه مصادیق
پاسخ

دانش

خیلی کم

شاخص دانش
تخصصی
شاخص دانش
پشتیبانی
شاخص دانش
رديريتی

کم

زیاد

متوسط

خیلی زیاد

میانگین

2

2

2

2

9

302

31

2909

42

0202

9039

2

2

1

9

21

1609

36

2909

60

1306

9016

2

2

2

2

12

902

29

2209

90

6406

9030

بررسی ریران اهمیت آيندهپژوهی در سه حوزه دانوش پلیسوی نشوان رویدهود هوه بوهطوور
رتوسط ،پاسخگويان اهمیت زيادت برات آينودهپژوهوی قائول شودهانود( ریوانگین اهمیوت و
ضرورت هر سه حوزه دانش ،بیش از  9بوده است) .ریران اهمیت و ضرورت آيندهپژوهوی
در حوزه دانش پشتیبانی ،از دو حوزة ديگر همی پايینتر ارزيابی شده است؛ ریانگین ریران
اهمیت آيندهپژوهی در اين حوزه  901بوده هه از ریانگین رتناظر در دو حووزه ديگور همتور
بوده است.

 ن ر پاسخگويان در رورد ریران رطلوب رقاالت آيندهپژوهی در نشريات علمی ناجا
به ترکیک سه حوزه دانشی
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جدول  :1نظر پاسخگویان در مورد میزان مطلوب مقاالت آیندهپژوهی در نشریات علمی ناجا در
هر نشریه

حوزههات دانشی

ریانگین در طول سال در هر نشريه

ریانگین در هر شماره -هر نشريه

دررد رقاالت در حوزه دانش تخصصی

3

2001

دررد رقاالت در حوزه دانش پشتیبانی

1002

2093

دررد رقاالت در حوزه دانش رديريتی

2011

2019

رجمو

6090

100

نتايج رربوط به ریران رطلوب رقاالت آينده پژوهوی بوه ترکیوک سوه حووزة دانشوی نشوان
ریدهد هه به ن ر پاسخگويان ،رطلوب است هه ( 1/0بیش از يک رقاله در هر شماره و در
هر نشريه) به رقاالت آيندهپژوهی اختصاص يابد .پاسخگويان ايون ریوران  1/0رقالوه در هور
شماره هر نشريه را در حوزة دانش تخصصوی  ، 2001در حووزة دانوش پشوتیبانی  2093و در
حوزة دانش رديريتی  2019رناس دانستهاند.
بررسی نتايج اين جدول و جدول قبلی نشان ریدهد هه به ن ر پاسخگويان ،تولیود دانوش
آيندهپژوهی در حوزة دانش تخصصی اهمیت بیشترت دارد( دررد رقاالت اختصواص داده
شده به اين حوزه دانش تخصصی در زرینه آيندهپژوهی از دو حوزة ديگر نیر بیشتر است) و
آينده پژوهی در حوزة دانش پشتیبانی ،از اهمیت همترت نسوبت بوه دو حووزة ديگور دانوش
برخوردار است.

نتیجهگیری
توجه به رويکرد آينده پژوهی در هشور از طريق رديريت از بواال بوه پوايین روورت آرفتوه
است .تدابیر رقا رع م رهبرت ،سند چشم انداز  1929هشور و سند چشم انداز  1929ناجوا
دال بر اهمیت اين روضو و نگاه از باال به پايین در حوزة آيندهپژوهی است .برناروه ريورت
از باال به پايین رحاسن و رعايبی دارد .از جمله رحاسن آن ،اهتموا رقاروات و رسوئوالن رده
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باالت هشورت و سوازرانی و بوه تبوپ آن همکوارت و همیوارت آنوان در زرینوههوات علموی و
پژوهشی و نیر اختصاص بودجه برات اين ارر است .از رعاي

آن نیر ریتوان بوه خودجووش

نبودن فعالیتهات علمی و پژوهشی ردههات پايینی اشاره هرد هه نتیجوة آن فعالیوت همتور بوه
دلیل توجیه نبودن و احساا نیاز نکردن است .نکتة حوائر اهمیوت ديگور نبوود پیونود ن ور و
عمل است .اسناد باالدستی هشورت و سازرانی اهمیت ن رت در خصووص توجوه بوه حووزه
آيندهپژوهی را نشان ریدهد ،در حالی هه با بررسی رحورها و فعالیتهات پژوهشی سوازران،
خأل هاربردت شدن اسناد رکتوب به خوبی نمايان ریشود .با توجوه بوه يافتوههوات پوژوهش
ریتوان آرت:
 جايگاه آيندهپژوهی در عررة ن ر يعنی توجه اسناد باالدسوتی بوه ايون رقولوه رناسو
است؛ ارا در جايگاه عملی يعنوی هواربردت شودن آن در فعالیتهوات پژوهشوی ،در سوطد
نازلی قرار دارد.
 ریران فعالیتهات تحقیقاتی – رطالعاتی رورت آرفته ررتبط با دانش آينودهپژوهوی در
رحیط انت اری در هل با توجه به جدول شماره  3بسیار ناچیر بوده است.
 سهم دانش آيندهپژوهی تولیدشده در نشريات علمی رنتشر شده در سالهات  42تا 49
در حدود  % 226است هه اين ریوران در رقايسوه بوا ریوران رطلووب آن از ن ور رسوئوالن و
دستاندرهاران نشريات علمی( 1/0رقاله در هور شوماره -هور نشوريه) و نیور بوا توجوه بوه
اهمیت و رسالتی هه نشريات علمی در توسعه فرهنا دانشی دارند بسیار اندا است.
 از قابلیتها و ظرفیتهات روجود تحقیقواتی – رطالعواتی ناجوا در روضوو آينودهپژوهوی
استراده رناس

و رعقول رورت نگرفتوه اسوت .بوه ن ور رویرسود بوا توجوه بوه ظرفیتهوا و

قابلیتهات استعدادت روجود شارل  21دفتر تحقیقاتی در پلیسوهات تخصصوی و رعاونتهوات
ستادت و پشوتیبانی 33 ،دفتور تحقیقواتی در اسوتانهات هشوور هوه رأروريوت تولیود دانوش
انت اری رتناس

با جيرافیات رربوط را دارند ،تعداد سه پژوهشکده  ،هرت دانشوکده و دو
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ررهر آروزشی در دانشگاه علو انت اری ،وجوود حودود  66نشوريه (پژوهشوی ،ترويجوی،
تخصصی) ،دانش انت اری تولید شده بسیار بسیار ناچیر است و در جايگاه رطلوبی نیست.
 بر اساا يافته هات تحقیق ،رويکورد ن رت(تولیود دانوش) آينودهپژوهوی در رجموعوه
نیروت انت اری در وضعیت خوبی نیست و ضرورت دارد برات نهادينهسازت آيندهپژوهوی
در رحیط رأروريتی پلی

از طرق رختلوف چوارهانديشوی شوود .ترغیو

پژوهشوگران در

عررههات رختلف و ارتیاز ويژه به تولیدات ررتبط با آيندهپژوهی ریتواند آا رؤثرت در
توسعة دانش آيندهپژوهی در رحیط انت اری باشد.
 يافتههات پژوهش ضرورت راهبرد آيندهپژوهی را در هر ساختار تصمیم آیر ناجا بوه
خوبی باز ریتاباند .به اين رعنا هه رويکرد آروزش به رديران نسبت به فهم اهمیت آينوده
پژوهی و تصمیمآیرتهات راهبردت ناجا از درجه اولويت بااليی برخوردار است .نتیجوه
آنکه برآرارت هارآاه هات تخصصی آينده پژوهی در آا اول نوه بورات نیروهوات بدنوه
ناجا يا حتی اليه هات ریانی ،بلکه برات رديران اليه اول ناجا ضرورت دارد .پ

از درونی

شدن اين روضو آنگاه در آوا دو اليوههوات بعودت سرنوشوت و آينوده ناجوا را تعیوین
ریهنند.
 از نکات جال

پژوهش آن بود هوه بخوش زيوادت از پاسوخگويان(42دررد)اشوکال

اساسی در تصمیمآیرتهات ناجا را حوزههات رديريتی ریپندارند و درا نگرش آينوده
پژوهی را در فرراندهی و رديريت ناجا رعنا دار رویداننود.اين روضوو پیوا رهموی بورات
رجموعة ناجاست تا در تصمیم آیرت و تصمیم سازت نگاه بنیادتتر و جدتترت به رقوله
آينده پژوهی داشته باشد؛ نه ررف آنکه به اين دانش بهروورت هوااليی لووه  ،پشوت
ويترينی و غیر قابل دسترا بنگرد.
 يکی از آسیبهات احصا شده در اين پژوهش آن است هه در حوزه دانش تخصصوی،
ناجا هم دچار فقر دانشی و هم عملیاتی است؛ زيرا بیشترين ضرورت دانش تولید شوده از
نگاه پاسخگويان ضرورت تولید رحصوالت آينده پژوهی در دانش تخصصی است .بايود
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قبول هنیم هه در آسترش ادبیات حوزههات تخصصی علو پلیسی هماهان در آوا هوات
اول هستیم و اين روضو بیشترين آسی

را به نگاه آيندهپژوهانه خواهد زد .وخاير علمی

و تجربی رهمترين عنارر آا سازت و اهتشواف در دانوش آينوده پژوهوی پلیسوی اسوت.
زرانی هه دانش تخصصی در حووزه هوات رختلوف علوو انت واری انودا اسوت بوه نگواه
آيندهپژوهانه نیر ردره وارد خواهد شد.
بهن ر ریرسد احیات رجدد ررهر آيندهپژوهوی در پژوهشوگاه علوو انت واری و رطالعوات
اجتماعی برات هدايت رطالعات آيندهپژوهی انت اری در هشور و همچنین ررد دائمی رسیر
رسیدن به چشمانداز  1929پلی

ضرورت است تا از اين رهگذر با تسلط بر آينوده و تبیوین

علمی و روششناسی رطلوب بتواند در آيندهپژوهیهات خود به آيندهشناسیهوات علموی و
سپ

به عرضة توریهها و رهنمودها و برنارههات درازردت ،ریانردت و هوتاهرودت و نیور

ايجاد زرینه برات آيندهسازت رطلوب دست يابد .در اين رورت دانشهات آوناآون انت اری
ررتبط با آيندهپژوهی در جيرافیات انت اری هشور بوه عنووان يوک برناروه و وظیروة رون م و
دائمی توسعه پیدا خواهد هرد.
پیشنهادها

 جات دارد در ریان تعداد حودود  66نشوريه علموی روجوود در ناجوا يوک نشوريه علموی
بهرورت اختصاری با رويکرد آيندهپژوهی انت اری نسبت به ترويج و فرهنواسوازت ايون
دانش در رحیط انت اری فعال شود.

 ضرورت دارد باور عموری در رحیط نیروت انت اری نسبت به جايگواه آينودهپژوهوی در
اقدارات و رأروريتهات انت اری از رسیر برآرارت هارآاههات آروزشی ،نشستهات علموی،
تولیدات پژوهشی و ...ايجاد شود.

 هدايت پروژههات تحقیقاتی نخبگان سرباز با روضوعات آيندهپژوهی.
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 اختصاص حداقل يک يا دو رحور از رحورهات همايشهات علموی ناجوا بوه روضووعات
آيندهپژوهی و در ن ر آرفتن ارتیاز ويژه در پوذيرش رقواالت بوا روضوو آينودهپژوهوی بوه
هنگا انتخاب رقاالت برتر همايشها.
 ترغی

رسئوالن و دست اندرهاران نشريات علمی ناجا در پذيرش رقواالت بوا رويکورد

آيندهپژوهی.

 ردور دستورالعمل يا ابالغیه ويژه با روضو توسعه و بوریسازت دانش آينودهپژوهوی
انت اری.

 برآرارت هارآاههات آيندهپژوهی با رويکرد انت اری در تمواری واحودهات تحقیقواتی-

رطالعاتی.

 استراده از ظرفیتها و قابلیتهات رلی در رحیط آينودهپژوهوی ،از طريوق رشوارهت در
همايشهات رلی و تعیین رحورهات ارنیتی انت اری با نگاه آيندهپژوهوی در فراخووان رقواالت
علمی ،به رن ور توسعة دانش انت اری آيندهنگر در سطد رلی.
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