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یادداشت

روابط عمومي آيندهگرا
دكتر مهدي باقريان
رئيس انجمن متخصصان روابط عمومي

از س��الهاي گذش��ته تاکنون بس��ياري از سازمانها
و ش��ركتهاي بزرگ براي يك برنامهريزي اس��تراتژيك
قدرتمن��د براي آين��ده آماده ميش��وند .طرحهاي زيادي
در كش��ورهاي مختلف در اين زمينه انجام شده است .در
برخي كشورها شوراهاي متفاوتي با مسئوليتهاي مختلف،
پيشبيني و تش��كيل ش��ده اس��ت كه تع��داد گروههاي
تحقيقات��ي درگير در اين فرآيند مرت��ب در حال افزايش
است ،اما در حوزه روابط عمومي ،آينده پژوهي هنوز جايگاه
چنداني ن��دارد .در حوزه روابط عمومي آينده گرا ،تحليل
راهبردي و پيشبيني خطرها و فرصتهايي كه در آينده امكان مواجهه با آن وجود دارد
ضروري است .بايد گفت كه روابط عمومي آيندهگرا بر اصول اساسي زير تمركز دارد:
آموزش :استفاده از يك برنامه آموزشي منسجم از ويژگيهاي اصلي روابط عمومي
آين��ده گراس��ت؛ چرا كه با توجه به تغييرات جديد در عل��وم و فناوري همواره نياز به
كسب مهارتهاي خاص و جديد وجود دارد .آموزش و يادگيري باعث افزايش خالقيت
و توانايي متخصصان روابط عمومي ميش��ود و درك آنها را ب��راي انجام كارها و امور
افزايش ميدهد.
پژوه�ش :پژوهش ي��ك فرآيند گام به گام براي جم��عآوري اطالعات و تجزيه و
تحليل آن به منظور برنامهريزي و افزايش درك متخصصان روابط عمومي از موضوعات
اساس��ي است .چون پژوهش سهم بس��زايي در توليد و افزايش دانش دارد و بر اساس
نتايج آن ،طراحي برنامههاي جديد و كاربردي امكان پذير ميشود .در روابط عمومي
آيندهگرا بدون پژوهش ،برنامهريزي امكان پذير نيست.
برنامهريزي :برنامهريزي را مجموعهاي از اقدامات در نظر گرفته شده براي رسيدن
به يك هدف خاص و قابل درك تعريف كردهاند .در واقع برنامهريزي بهترين راه براي
انجام دادن هر كاري است كه در نظر داريد انجام دهيد اما در روابط عمومي اين وضع
تا حدودي متفاوت اس��ت و يك ميدان تخصصي ويژه براي متخصصان روابط عمومي
به حساب ميآيد.
مسئوليت اجتماعي :در رويكرد روابط عمومي آيندهگرا همه مديران اجرايي بر
اين نكته تأكيد دارند كه سازمانها براي ماندگاري خود بايد به انتظارات و خواستهاي
ذي نفعان توجه كنند و بدانند مسئوليت اجتماعي صرفاً يك مفهوم سازماني نيست
بلكه ادامه حيات سازمان به آن بستگي دارد.
اخالق :اساس فعاليتهاي روابط عمومي مبتني بر اخالق ،صداقت و درستي است.
در واقع ش��هرت حرفه روابط عمومي بس��ته به رفتارهاي اخالقي متخصصان آن است.
به همين دليل روابط عمومي آيندهگرا نياز به س��رمايهگذاري بيشتر در حوزه اخالق و
رفتارهاي اخالقي دارد .متخصصان روابط عمومي بايد فراتر از يكسري معيارهاي ظاهري
و فريب دهنده حركت كنند .اين همكاري راهي است كه به آينده ختم ميشود.
حرف�هاي گراي�ي :حرف��هاي گرايي يك صفت ب��اارزش براي كارگ��زاران روابط
عمومي آينده گراست .يك فرد حرفهاي داراي برنامه و هدف روشن ،دانش تخصصي،
شايستگي ،درستكاري و صداقت ،روحيه پاسخگويي ،نزاكت و احترام به ديگران است.
نتيجه اينكه برنامهريزي استراتژيك مبتني بر بهچالش كشيدن عقل متعارف است و با
توليد سناريوهاي مختلف قابل قبول به تحليل و ارزيابي چگونگي برنامهها و فعاليتهاي
اصلي در آينده ميپردازد .در واقع« ،پيشبيني اس��تراتژيك» به عنوان يك ابزار بسيار
مهم ،فرايند توس��عه سياس��تهاي آيندهگرا را تسريع ميبخش��د .اين ما رابه عنوان
تصميم گيرندگان و استراتژيس��تهاي روابط عمومي براي كش��ف و تحليل و ارزيابي
اينكه آيا ما به طور مؤثر ميتوانيم از نظريه «روابط عمومي آيندهگرا» به منظور بهبود
جامعه استفاده كنيم كمك ميكند .از اينرو تعامل و درگير شدن با بازيگران جديد و به
عالوه برنامهريزي و طراحي انواع جديدي از خدمات و محصوالت نشان ميدهد كه واقعاً
چگونه ميتوان موجوديت سازمان /شركت را با «پيشبيني استراتژيك» حفظ كرد و
آيندهاي مثبتتر را براي مخاطبان و مشتريان و به طور كلي جامعه به ارمغان آورد.

 ëوضعي�ت کنون�ي پژوه�ش
در کش�ور را چگون�ه ارزياب�ي
ميکنيد؟
مقايسه وضعيت پژوهش با دهههاي
گذشته حاکي از اين واقعيت است که
در اين حوزه پيشرفت چشمگيري را
تجرب��ه کرده ايم .در برخي از حوزهها
بسيار پيش��رفت کرده ايم و در سطح
جه��ان حرفي براي گفت��ن داريم اما
نکته اين اس��ت که هنوز تا رس��يدن
ب��ه قل��ه فاصله زي��ادي باق��ي مانده
اس��ت .با اين آهن��گ حرکت و با اين
عزم ،رسيدن به قله علمي که مدنظر
داريم ،با تأخير مواجه خواهد شد .به
همين خاطر شتاب بخشي به حرکت
به س��وي قله عل��م و پژوهش دغدغه
بس��ياري از مديران و پژوهشگران ما
است.
 ëبا اينکه سالها است برنامههاي
کالن مل�ي هم�واره ب�ر ش�تاب
بخش�ي به حرکت علم�ي تأکيد
ميکنن�د ،ام�ا ب�ه جايگاهي که
بايد نرسيدهايم .شکي نيست که
توليد علم در کشور با آسيبهاي
بس�ياري مواجه است .مهمترين
اين آس�يبها از نظر ش�ما کدام
است؟
در آس��يب شناسي وضعيت توليد
علم در کش��ور ،دست کم ميتوان بر
سه محور انگشت گذاشت .به عبارتي
استخر دانش ايران را بايد از سه منظر
آسيب شناس��ي کرد؛ اصالح ورودي
اس��تخر دانش ،نگهداري از موجودي
اس��تخر و به��ره ب��رداري از اس��تخر
دانش.
 ëمنظور ش�ما از ورودي استخر
دان�ش باي�د توليده�اي علم�ي
باش�د .توليد علم به خودي خود
خوب است .منظور شما از اصالح
ورودي استخر دانش چيست؟
ورودي اس��تخر علم اي��ران زمين
بايد به گونهاي اصالح ش��ود که آنچه
وارد اين اس��تخر ميش��ود به معناي
واقعي دانش نوآورانه باش��د ،نه دانش
ترجم��ه اي ،ن��ه دانش تک��راري و نه
دان��ش تقلي��دي .هرک��دام از اينها
مش��خصاتي دارن��د .گاه��ي برخ��ي

مديرکل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه تهران از وضعيت پژوهش
در کشور ميگويد

به محققان اعتماد کنيم

اعظم حميدپور

اعتم�اد نکردن ب�ه پژوهش�گران موجب خودسانس�وري و
انحراف پژوهش آنان خواهد ش�د .بنابراين مس�ئوالن بايد
ب�ه عنصر ني�از آفريني ،اعتب�ار و اعتماد به عن�وان اضالع
کليدي يک پژوهش توجه کنند .هفته پژوهش ،موسمي براي
بازانديشي در مورد راهکارهاي ارتقاي پژوهش و تسريع در
جريان توليد علم در کشور بود .از همين رو ایرنا ،خبرگزاری
جمهوری اسلامی ایران ،براي بررس�ي وضعي�ت پژوهش و
چالشهاي موجود بر س�ر راه حرکت علمي کش�ور با «علي
باقر طاهري ني�ا» مدير کل برنامه ريزي و نظارت پژوهش�ي

پژوهش��گران مقال��هاي را ترجم��ه
ميکنند و آن را با تغييراتي به عنوان
توليد علمي خود ارائه ميکنند .گاهي
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افراد توليدات علمي پيش��ين خود را
تکرار ميکنند و گاهي برخي به تقليد
از روش و ح��رف پژوهش��گران ديگر
ايده ارائه ميکنن��د و به عنوان توليد
علمي تازه ارائه ميکنند در حالي که
هيچک��دام از اينها ب��ه معناي واقعي
توليد علم محس��وب نميشود ،چون
فاقد نوآوري است.
بايد ميان توليد علم واقعي و توليد
ش��به علم تمايز قائل ش��ويم و از اين
طريق ورودي اس��تخر دانش خود را
اص�لاح کنيم .وقتي درباره توليد علم
در کشور س��خن ميگوييم ،از توليد
عل��م واقعي گزارش بدهيم .به عبارت
ديگر در گ��زارش وضعيت توليد علم
کشور ،روي مقالههاي داراي کيفيت
و ن��وآوري تمرک��ز کنيم .ب��ه عنوان
مث��ال ب��ه ج��اي اينکه اع�لام کنيم
32هزار مقال��ه «آي.اس.آي» داريم،
بگویي��م که  15ه��زار مقاله باکيفيت
و ب��ا ترازهاي معتبر علمي داريم .اين
يعني اص�لاح ورودي اس��تخر دانش
که به سياس��تگذاران و پژوهش��گران
جهت ده��ي خواه��د کرد ،چ��را که
اي��ن پيام را ميرس��اند که توليد علم
نوآورانه مطلوب ما اس��ت ،نه هر سند
يا مدرک علمي .خود پژوهشگران هم
باي��د براي اصالح اي��ن ورودي تالش
کنن��د .آنها با ه��ر س��طحي از توان
پژوهش��ي ،باز به ارتقاي روش��مندي
در پژوهش نياز دارند .به تعبير برخي
صاحبنظ��ران «روش��مندي» مهمتر
از «دانشمندي» اس��ت .پژوهشگران
ب��راي غني تر کردن ورودي اس��تخر
دانش باي��د توان علمي و پژوهش��ي
خ��ود را تقويت کنند .پژوهش��گران
همچنين بايد از اولويتهاي کش��ور
شناخت دقيقتر و عميق تري حاصل
کنند .اين ش��ناخت آنها را به س��مت
توليد دانش اثربخش هدايت ميکند.
پژوهش��گر نميتواند فق��ط در حصار
ذهني خودش پژوهش کند ،آن حصار
را بايد به محيط پيراموني توسعه دهد
و با لحاظ اولويتها و مسائل کشور به
اين کار بپردازد.
 ëتصور کنيد ما به س�مت توليد
عل�م واقع�ي حرک�ت و ورودي
اس�تخر را اصالح کردي�م .حال
چگونه بايد از موجودي اس�تخر
نگهداري کنيم؟
اين استخر دس��ت کم از  2جهت
نياز به حمايت دارد .نخس��ت حمايت
از نظ��ر تخصي��ص منابع ک��ه بحث
بسيار مهمي است .ما بر اساس برنامه
پنجم توسعه بايد  2/5درصد از توليد
ناخالص داخلي يا «جي.دي.پي» را به
پژوهش اختصاص ميداديم .امروز در
س��ال  1394يعني سال پاياني برنامه
پنجم توس��عه ما کمت��ر از نيم درصد
يعني حدوداً  47صدم درصد از سهم
توليد ناخالص داخلي را به تحقيقات
اختصاص دادهايم .اين رقم در س��ال
 1393ح��دود  33ص��دم درصد بود.
اين در حالي اس��ت ک��ه برنامه پنجم
توس��عه حاصل کار کارشناسان نظام

توگو نشس�ت .طاهري نيا در ابتداي
دانش�گاه تهران به گف 
صحبت های خود از پيش�ينه پرافتخ�ار پژوهش در فرهنگ
ايراني-اسلامي سخن گفت و دوره شکوفايي علم در تاريخ
تمدن اسلامي در قرن دوم و سوم را الگويي براي پيشرفت
علمي کش�ور دانست .به گفته مديرکل برنامه ريزي و نظارت
پژوهش�ي دانش�گاه تهران اگر چه پژوهش در کش�ور ما در
همس�نجي با دهههاي گذشته پيشرفت محسوسي را تجربه
ميکن�د ،اما اين آهن�گ حرکت کند ،دس�تيابي به قلههاي
علمي مورد نظر ما را بسيار زمانبر و دور از دسترس ميکند.

مالي و بودجهاي کش��ور ب��وده که با
مطالع��ه ظرفيته��ا و توانمنديها و
امکانات ،چش��م ان��داز  2/5درصد را
در پايان برنامه پنجم توس��عه ترسيم
کردهان��د؛ اينکه چ��را اين رقم محقق
نشده مس��ألهاي بس��يار جدي است.
بايد بگوييم برنامه ريزان ما واقع بينانه
برنامه ريزي و کار کارشناسي نکردهاند
يا بايد ايرادي اساس��ي وجود داش��ته
باشد که اين برنامه تحقق پيدا نکرده
اس��ت .تخصيص منابع در کش��ور ما
معادلهاي چندمجهولي است که خود
نياز به پژوهشي جدي دارد .اين اعداد
و ارقام نش��ان ميدهد ک��ه ما از نظر
تخصيص منابع به پژوهش نه تنها در
حد اس��تانداردهاي جهاني نبوده ايم،
بلکه زي��ر مرز عرف س��هم تحقيق و
پژوه��ش از تولي��د ناخالص داخلي را
به اين مه��م اختص��اص داده ايم .در
ح��ال حاضر اس��تاندارد جهاني براي
کشورهاي درحال توسعه حداقل يک
درصد است.
نکته ديگر در نگهداري و حمايت
از استخر دانش ،بستن روزنههاي آن
است .اس��تخر دانش ايران روزنهها و
شکافهايي دارد که موجب هدر رفت
موجودي آن ميش��ود .اگر استخري
روزنه داش��ته باشد ،هرچه آب در آن
بريزيد ،آب در آن جمع نخواهد ش��د.
روزنه هاي��ي که وج��ود دارد عبارت
اس��ت از اس��ناد و مدارک علمي که
تولي��د ميش��ود ول��ي بع��د منزوي
ميشود ،مثل پايان نامههاي متعددي
که نوش��ته ميشود اما در روزنهاي به
نام قفسه کتابخانه ميماند .روزنههاي
اين استخر را بايد پر کرد تا آب جمع
ش��ود يعني وقتي پايان نامه نوش��ته
ش��د ،بايد در فضاي فعال توليد علم
بمان��د ن��ه اينکه در کتابخان��ه گرد و
خاک بخورد يا فراموش شود و کسي
به آن مراجعه نکند.
 ëبهره برداري از اين اس�تخر به
عن�وان آخرين مرحل�ه از به ثمر
نشس�تن درخت پژوهش نيز در
کشور ما با کاستي هايي رو به رو
اس�ت .در مورد اين کاس�تيها و
راهکارهاي رفع آن بگوييد.
عالوه ب��ر اصالح ورودي اس��تخر
دان��ش و نگه��داري و حماي��ت از
موج��ودي آن ،باي��د به مقول��ه بهره
برداري از استخر دانش هم پرداخت.
س��ؤال اين اس��ت ک��ه در جامعه چه
مق��دار متقاضي خريد دان��ش داريم
يا ب��ه عبارتي بهرهبرداران از اس��تخر
دان��ش چقدر به اين دانش احس��اس
ني��از ميکنند؟ اگر ش��ما اس��تخري
ايجاد کردي��د اما ش��ناگري مراجعه
نکرد ،آن اس��تخر معطل اس��ت .بايد
کارب��ر و بهرهب��ردار و مراجعه کننده
داشته باشد.
 ëبه نظر ميرسد تفاوت آشکاري
از اي�ن نظ�ر مي�ان پژوهشهاي
رش�تههاي علوم انساني با ديگر
رش�تهها چ�ون فني و پزش�کي
وج�ود دارد؟ تولي�د علم�ي

رشتههاي علوم انساني متقاضي
کمتري دارند .اينطور نيست؟
بله درس��ت اس��ت .باوجود اينکه
وضعيت ما وضعيت ايدهآلي نيس��ت
اما براي پژوهشه��اي فني و تجربي
بخصوص از س��وي بخ��ش خصوصي
تقاض��ا در ح��د قاب��ل قبول��ي وجود
دارد يعن��ي بخ��ش خصوصي به طور
طبيع��ي از پژوهشه��اي کارب��ردي
اس��تقبال ميکن��د و خري��دار آن
اس��ت .البته بخ��ش دولت��ي هم در
س��طح پايينتر خريدار پژوهشهاي
کاربردي اس��ت .پژوهشهاي فني و
تجربي ما پيش��اپيش بازار به نس��بت
تضمين ش��دهاي دارد .نکته مهم در

سياستگذارانعرصهتوليدعلم
اگر به دنبال شکوفايي توليدات
علمي حوزه علوم انساني هستند بايد
اي�ن احس�اس ني�از را در اليهه�اي
مختلف جامع�ه ايجاد کنن�د .اگر اين
احساس ايجاد شد ،آنگاه خود آنها در
جهت رفع نياز برخواهند آمد و متقاضي
توليدات علوم انساني خواهند شد

بحث تفاوت رش��تههاي علوم انساني
اين اس��ت ک��ه از مهمتري��ن عوامل
شکوفا نشدن توليد علم در حوزه علوم
انساني ،نبود احساس نياز به توليد در
اين حوزه اس��ت .به عبارت ديگر اگر
ب��راي محصوالت حوزه فني و تجربي
خري��دار فرض��ي وج��ود دارد ،براي
توليدات علوم انساني اص ً
ال خريداري
وجود ندارد.
 ëچگون�ه ميتوان اين مش�کل
را رفع کرد؟ مس�ئوليت رفع آن
برعهده کيست؟
يکي از اص��ول بازارياب��ي در علم

اقتصاد نياز آفريني اس��ت .از نظر علم
اقتص��اد در کنار نيازس��نجي ،گاهي
بايد نيازآفريني کرد .شما براي خريد
خمير دن��دان به داروخان��ه ميرويد.
ميبيني��د در کن��ار خمي��ر دن��دان
محصوالت ديگري چون مسواک ،نخ
دندان ،خالل دندان ،ژل سفيد کننده،
خوشبو کننده دهان و ...قرار دارد .اين
خود درون ش��ما نياز آفريني ميکند.
ش��ما که براي خريد يک محصول به
داروخان��ه رفته بودي��د ،هنگام خروج
ميبينيد ک��ه چند محص��ول خريد
کرده اي��د؛ اي��ن يعن��ي نيازآفريني.
سياستگذاران عرصه توليد علم اگر به
دنبال شکوفايي توليدات علمي حوزه
علوم انساني هستند بايد اين احساس
ني��از را در اليهه��اي مختلف جامعه
ايجاد کنند .اگر اين احس��اس ايجاد
ش��د ،آنگاه خود آنه��ا در جهت رفع
نياز برخواهند آمد و متقاضي توليدات
علوم انساني خواهند شد.به نظرم يکي
از رسالتهاي مهم خود پژوهشگران
علوم انس��اني هم نيازآفريني اس��ت.
يعني خود پژوهش��گران علوم انساني
بايد کمک کنند که احس��اس نياز در
جامعه شکل بگيرد و مقدمات فروش
محصولشان ايجاد شود.
 ëب�ا اي�ن ح�ال پژوه�ش در
رش�تههاي عل�وم انس�اني در
کش�ور ما با چالشهاي بيشتري
رو ب�ه رو اس�ت؛ چالشهايي که
به نظر نميرس�د تنها ب�ا تأمين
مال�ي و نيازآفرين�ي حل ش�ود.
بس�ياري از پژوهش�گران در
انتخاب موض�وع و مراحل انجام
پژوهش هايي با موضوع مس�ائل
اجتماع�ي -سياس�ي جامع�ه با
مشکل هايي مواجه ميشوند که
براي پژوهشگران رشتههاي فني
و پزشکي موضوعيت ندارد.
بله درست است .همه پژوهشگران
براي انج��ام کار پژوهش��ي افزون بر
اعتب��ار و حمايت مالي ب��ه گونههاي
ديگر حمايت نياز دارند .بدون اعتبار و
حمايت هيچ پژوهشي صورت نخواهد
گرفت ،چون پژوهش واقعي هزينه بر
است .پژوهشهاي علوم انساني عالوه
بر اعتبار به «اعتماد» هم نيار دارد .اين
مس��ألهاي مهم است .پژوهشگر علوم
انس��اني با بدنه جامعه سر و کار دارد.
ايدههاي او که در سطح جامعه تسري
پيدا ميکند ،گاهي با سياس��تهاي
کالن اصطکاک پي��دا ميکند .اگر به
پژوهشگر علوم انساني بهاندازه کافي
اعتماد نکنيم او را به خودسانس��وري
کش��اندهايم و خودسانسوري موجب
انح��راف پژوهش از مس��ير اصلي آن
ميشود.
 ëاز بيتوجه�ي مدي�ران ب�ه
پژوه�ش ب�ه عن�وان يک�ي از
مهمتري�ن چالشه�اي حرک�ت
علمي کش�ور ي�اد ميش�ود .به
نظر شما چرا بيش�تر مديران در
کش�ور ما بهان�دازهاي که بايد به
پژوهش بها نميدهند و به عنوان
مثال برنامههاي خود را بر مبناي
پژوه�ش علمي پي�ش نميبرند؟
مگ�ر نه اينک�ه تدوي�ن برنامه و
سياستگذاري بر اساس يافتههاي
علمي و پژوهش ضامن کارآمدي
و ثمربخشي آن است؟
يکي از آسيبهاي مهم حوزه توليد
علم در کش��ور عبارت است از مطالبه
شتابزده از مديران؛ يعني اينکه جامعه
از هر کسي که مسئوليت اجرايي پيدا
ميکن��د ،انتظار اقدامه��اي زودبازده
دارد .ش��تابزدگي جامعه براي ارزيابي
عملکرد مدي��ران آنها را وادار ميکند
که کاره��اي زيربناي��ي را واگذارند و
به کارهاي زودب��ازده بپردازند و براي
انج��ام کارهاي زودب��ازده هم خود را
بينياز از پژوهشهاي عميق بدانند .از
اي��ن رو مديران اغلب به دنبال تحقق
اقداماتي هس��تند که عملکرد آنها را
در چشم ارزيابان و عموم جامعه ارتقا
دهد.
 ëآيا ميتوان س�ازوکاري درنظر
گرفت که تغيير مديران به توقف
برنامههاي درحال اجرا بويژه در
حوزه پژوهشي منجر نشود؟
اين س��ازوکار وجود دارد .کشوري
که مبتني بر برنامه اداره ميشود ،يعني
سازوکار دارد .نظام اداري و حکومتي
ما نظامي برنامهاي است ،سياستهاي
کلي ب��راي حوزههاي مختلف تدوين
شده اس��ت و رهبر معظم انقالب در
حوزههاي مختلف ابالغيه هايي دارند
که بايد اجرايي شود .سند چشم انداز
 ،1404برنامههاي توس��عه پنج ساله
چهارم ،پنجم ،شش��م ،نقش��ه جامع
علمي کشور ،اسناد توسعه ملي ،سند
آمايش س��رزميني و ...اينها نقش��ه
راه هايي اس��ت که تاب��ع جابهجايي
مديران نيس��ت و مدي��ر بايد مبتني
ب��ر همين نقش��هها حرک��ت کند اما
فشارهاي بيروني و انتظارهاي عمومي
به گون��هاي مدي��ر را زيرفش��ار قرار
ميدهد که يا از برنامه توسعه و سند
راه غافل يا به آن کم اعتماد ميشود.

