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 دمهمق

 ی در حوزه جوانانپژوهآیندهچارچوب مفهومی  1

 جوانی و جوانان 1.1

ز این رو مناسب است ي در حوزه جوانان، مفهوم جواني است. اپژوهآینده نهیعنصر کلیدي در زم

که در ابتدا به ویژگیها و شاخصه هاي دوره جواني و جوانان، خصوصا در جامعه ایران به اختصار اشاره 

 شود.

 

 شاخصهای روانشناسانه جوانی

سالگي را دوره جواني مي دانند و آن را مصادف با  30تا  18یا  17روانشناسان، معموالً سالهاي »

شگاه و آشنایي کامل تر با فکر منطقي تلقي مي کنند. از خصوصیات دیگر این بلوغ کامل و ورود به دان

دوره اقدامات جدي تر براي مقابله با دلواپسي، آشنایي بیشتر با حقوق و مزایا و تکالیف و مسئولیت 

  (1381)شرفي،« .است «خود»اخالقي، عضویت در اجتماع و به طور کلي پابرجا شدن عامل انگیزشي 

 

 فرهنگ شناسانه جوانیشاخصهای 

این معاني را مي توان هم به عنوان آسیب و  مفهوم جواني، معاني ضمني بسیاري را در برمي گیرد.

با نگاه آسیب شناسانه تحلیل کرد و هم اینکه مي توان فرصت هایي که به وجود مي آورند را شناخت 

 با ویژگي هاي خاص خود است. فرهنگيبه هر حال جواني خرده و در جهت استفاده از آنها کوشید.

  .بیشتر بررسي خواهد شد.تاکید اصلي مقاله حاضر بر این جنبه هاست که در ادامه 

 

 جوانی ایرانی

به این معنا که جواني یکي از عناصر هویت بخشي به فرد  .جواني، موضوعي براي هویت است 

از خصایص و ویژگي هاي است. به طوري که طبقه بندي فرد در یك گروه مشخص با مجموعه اي 

 دربرگیرنده معاني خاصي است و ازمشترك آن گروه را ممکن مي سازد. در واقع جواني از یك سو 

 اما معاني ضمني مستتر در جواني ایراني چه هستند؟ نوعي متفاوت بودن را نشان مي دهد. سوي دیگر

قدرت هم سیاسي و هم اجتماعي این  واني، معناي قدرت را القا مي کند،در جامعه ایراني، مفهوم ج

سال،  14% تا  1/26میالدي را  2006سي آي اِ ساختار سني جامعه ایران در سال طبق گزارش  است.
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همین آمار میانگین  (1.1)جدول  تشکیل مي دهند.سالگي  65باالي  %4/9سال و  64تا  15بین  69%

در سن  ني جامعه اي کامالً جوان،( یعCIA, 2006) سال نشان مي دهد. 8/24سني کل در ایران را 

  بازدهي و کارایي باال.

Age 

structure: 

0-14 yyyyy: 26.1% )yyyy 9.204.785/yyyyyy 8.731.429(  

15-64 yyyyy: 69% )yyyy 24.133.919/yyyyyy 23.245.255(  

65 yyyyy yyy yyyy: 4.9% )yyyy 1.653.827/yyyyyy 

1.719.218(  

Median 

age: 

total: 24.8 years  

male: 24.6 years  

female: 25 years  

Sex ratio: 

at birth: 1.05 male(s)/female  

under 15 years: 1.05 male(s)/female  

15-64 yyyyy: 1.04 yyyy)y(/yyyyyy  

65 yyyyy yyy yyyy: 0.96 yyyy)y(/yyyyyy  

total population: 1.04 male(s)/female  

 (2006)تخمین در سال  ر سني جامعه ایران: ساختا1.1جدول 

 

یکي از ویژگي هاي جوان ایراني  تدینبا دین پیوند خورده است و  اناز سوي دیگر هویت ایرانی

تفاوت آشکار نگاه فرهنگ غربي و غیرغربي  ،یك نگاه کلي به مطالعات انجام شده درباره جوانان است.

اني با خستگي نسبت به صنعت و پیشرفت پیوند در جهان غرب، جو» به جواني را نشان مي دهد.

، جوان کسي يغیرغرب هايدر فرهنگ (1383، )عاملي «است و در جهان غیرغرب، به پیشرفت.خورده 

  است که در آینده زندگي مي کند و آرمان بزرگي دارد.

مادر  پدر بزرگ ها و در واقع در ایران، جواني به شکل یك فراواقعیت مورد توجه قرار مي گیرد.

شاید این حس نوستالژیك به خاطر پتانسیل ساختارشکني  بزرگ ها جواني را اکسیر مراد تلقي مي کنند.

قابل توجه است که بي توجهي به تمایل ساختارشکني جواني، باعث مي شود  موجود در جواني است.

وجه به این امر ت تا جوان با نوعي سردمزاجي خواهان بیان متفاوت بودن و دیگري بودن خویش باشد.

 لزوم افزایش انعطاف پذیري اجتماعي و اخالقي جامعه ایران را نشان مي دهد.

 

 جوانی فرهنگخرده
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جواني  فرهنگخرده اساساً جواني یك مقوله فرهنگي است و نه یك مقوله عام و بیولوژیك صرف.

نشان مي  فرهنگخردهح اصطال را در جامعه ایران عهده دار است. «نمایندگي فرهنگي»نوع متفاوتي از 

 دهد که جواني ضمن پذیرش جریان کلي و مسیر اصلي فرهنگ ایراني، تفاوت و تمایزهایي هم دارد.

بیشتر به رابطه در خارج از حلقه خویشاوندي تمایل  ،مند استه اینکه جوان به موسیقي متفاوتي عالق

ت فرهنگي را نشان مي دهد و هم مي هم جنس متفاو ،را ترجیح مي دهد 1آمادهدارد و یا مثالً غذاي 

 تواند به عنوان نوعي مقاومت اجتماعي تلقي شود.

جواني حاوي این  فرهنگخرده اما بیان مذکور را نباید با نگاه یك جانبه و منفي به قضاوت نشست.

معناست که جوان ضمن قرار داشتن در میان امواج اصلي اقیانوس فرهنگي جامعه، به ارزش هاي 

 که برایش مهم اند و دغدغه هاي جواني را تشکیل مي دهند. دیا جانبي خاصي هم توجه دارپنهاني 

به برخي از دغدغه هاي جواني که لزوم توجه به آنها در آینده پژوهي سعي شده است تا  درادامه

 .، پرداخته شوداجتماعي ایران ضروري به نظر مي رسند

جوان  واقع در ز میان تفاوت و مقاومت در جواني است.تمای ،اما قابل توجه در این میان نکته ظریف

د که نوعي فرهنگ مقاومت در برابر کنگاه چنان طالب تفاوت مي شود و بر موضوع خاصي تمرکز مي 

  ارزش هاي مسلط بزرگساالن مي آفریند.

 بهد، ذکر شبراساس آنچه  .وجود دارد 3(سروصداخراش )و  2در مطالعات ارتباطاتي دو مفهوم صدا

ما را از شناخت  نگاهنظر مي رسد جواني بیشتر به عنوان یك خراش اجتماعي شناخته مي شود و همین 

 جواني و کنش موثر با آن بازمي دارد.

البته  باید توجه کنیم که جوان قدرت انتخاب زیادي دارد و همین ریشه گسست اجتماعي اوست.

در جوامع سنتي، انتخاب ها یکي بود، چون  ارد؛ي با مدرنیته و سرمایه داري داین مفهوم ربط مستقیم

عرضه کاالهاي متفاوت و متنوعي  در همه نقاط جهاناما دنیاي امروز  وجود نداشت.کاالهاي متفاوتي 

است که در ایرانِ هنوز مدرن نشده، دلیل همین  بهدقیقاً  .و همین قدرت انتخاب را باال مي برد مي شود

  شناخته مي شود. «نده سر به هواي مد روزمصرف کن»جواني با مفهوم ضمني 

از  با معنویت و فعالیت هاي خاصيجوان در این بین نمي توان از این واقعیت چشم پوشید که 

مرتبط است و  ان، تفریح، روابط شخصي و اجتماعيقبیل تحصیل و آشنایي با واقعیات گوناگون جه

از این رو به سادگي مي توان دریافت  .ي دهدي از خود را نشان ممختلفدر فضاهاي مختلف، جنبه هاي 

                                                   
1 fast food 
2 Sound 
3 Noise 
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که جوان، یك واحد تعامل و تقاطع فرهنگهاي متفاوت است و این در دنیاي جهاني شده امروز، از 

  .خواهد بوداهمیت بسیاري برخوردار 

ش لجواني در همه فرهنگ ها قابل مشاهده است، به چا فرهنگخردهبه نظر مي رسد آنچه در 

از همین روست که جواني  قتدار و اعتبار توسط سرزندگي و شادابي جواني است.کشاندن هر نوع ا

بي توجهي  بنابراین امروز را دارد.مدرن دنیاي و متغیر توان ایستادگي و استقرارطلبي در بستر متالطم 

 ه و آینده نگرانه در جوان ایراني،نبه پدیده جواني و عدم تربیت و پرورش ذهن و نگرش آینده اندیشا

 امکان به دست گرفتن آینده را از جامعه ایراني سلب مي کند.
 

 ی در حوزه جوانانپژوهآینده 1.2

کشف و آزمون دیدگاه هاي گوناگون نسبت به آینده هاي  توان از جمله فواید آینده پژوهي بهمي 

تراتژي است ها، اسداشتن یك آرمان براي آینده در اتخاذ سی( »1384)د. طباطبائیان اشاره کراحتمالي 

 را مفید مي داند و دلیل آن را باال بردن احتمال وقوع آینده مطلوب مي داند.  «ها و برنامه ها

ه است. بستوابلکه به اعمال انسان ها  نمي گیرد، به خودي خود شکلآینده  باید توجه نمود که

ت رخ دهد توجه به آینده هاي جایگزین به ما امکان مي دهد که خود را براي چیزي که ممکن اس

در واقع ما وقتي به آینده پژوهي مي پردازیم، مي کوشیم تا با استفاده از روشهاي علمي  .آماده کنیم

را به آینده آن در ادامه و  وقوع باالیي برخوردارند مطلوبي را شناسایي کنیم که از احتمالهاي آینده 

ي براي ایجاد مناسب ي مي تواند ابزارهپژوست که آینده ا رو از این مدیران و برنامه ریزان بشناسانیم.

  اجماع نسبت به چشم انداز مطلوبي از آینده باشد.

هاي سال آینده در ایران با روش 10در براي نمونه، شناخت چگونگي روابط اجتماعي بین جنسیتي 

که به علمي توسط آینده پژوهان اجتماعي و انتقال این نتیجه به برنامه ریزان و سیاستمداران، ضمن این

مهیا کردن زمینه پذیرش و انجام تعدیل هاي مورد نظر مي انجامد، امکان ایجاد چشم انداز مشترك 

شایان ذکر است که انعطاف اجتماعي  .سال آینده را افزایش مي دهد 10نسبت به روابط بین جنسیتي در 

قابل دستیابي نتایج  ازتوازن اجتماعي و صرفه جویي در هزینه ها و انرژیهاي اجتماعي در اثر آن و 

 خواهند بود. وفاق 

آسیب هاي ناشي از فقدان شناخت ي اجتماعي مورد غفلت واقع شود، پژوهآیندهدر مقابل چنانچه 

بر جامعه خواهد داشت و  يو مواجهه ناگهاني و پیش بیني نشده با چالشها اثرات مخربو درك آینده 

 . اجتماعي خواهد شد هايیانرژموجب هدر رفتن 
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 ش مطالعه در گزارش حاضررو 1.3

 حوزه مطالعه

ان بسته به حوزه و موضوع آینده پژوهي خویش، مي توانند سه حوزه جغرافیایي را در پژوهآینده

 نظر بگیرند:

 تمام عرصه جهان را در بر مي گیرد.حوزه جهاني که  •

 حلي که کشور خاصي را شامل مي شود.حوزه م  •

 .حوزه شخصي که مربوط به خویشتن فرد است •

، با لحاظ کردن موضوع مطالعه آینده پژوهي، الزم به ذکر است که اتخاذ هر یك از این حوزه ها

در  حوزه هاي زماني تعیین و تحدیدکننده حدود مطالعه هستند.حوزه زماني را نیز مشخص مي کند و 

شخصي و ، که جوانان موضوع مطالعه آینده پژوهي هستند، حوزه زماني مورد توجه، هم مطالعه حاضر

  هم محلي است.

  

 انواع رویکردهای آینده نگری

انسانها به روش هاي مختلفي مي اندیشند و براساس بنیان فکري و تعلقات روحي و ذهني که 

( 1384داود کمیجاني ) دارند، در مورد موضوعات قابل تفکر، رویکرد هاي گوناگوني اتخاذ مي کنند.

 چهار رویکرد را بر مي شمارد:

 لسفيرویکرد ف •

در این رویکرد، فیلسوفان در جستجوي  این رویکرد با تصور مدینه فاضله فالسفه در ارتباط است.

 جامعه و موقعیت ایده آل در آینده هستند.

 رویکرد علمي •

 به عنوان عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته مي شوند. فناوريدر این رویکرد علم و 

 رویکرد دیني •

ش هاي دیني و تعلقات ایدئولوژیکي مذهبي، نگرش آینده اندیشانه و مبتني بر ارزدر این حالت، 

 تامل در مورد آینده در پیروان مذاهب ایجاد مي شود.

 مليرویکرد  •

سعي مي کنند تا با محور قرار دادن منافع ملي »در این رویکرد آینده پژوهان با گرایش ناسیونالیستي 

 (1384کمیجاني، )« .نده سرزمین خود دست یابندبه پیش بیني و تعیین عوامل موثر در ترسیم آی
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در خصوص آینده پژوهي حوزه گزارش رویکرد این از میان رویکردهاي فوق، الزم به ذکر است که 

 .جوانان یك رویکرد علمي است

 

 یپژوهروش های آینده 

اي در روشه جاي مي گیرند. 5و روشهاي اکتشافي 4روشهاي ارزشيي در دوسته پژوهآیندهروشهاي 

در این  ا به ترسیم آینده هاي مطلوب مي پردازند.ه پژوهان بر اساس هنجارها و ارزشهارزشي، آیند

روش اساساً آینده مطلوب محور مطالعه است و آینده پژوه با ارزیابي نیازها و گرایشات آن آینده 

ه تغییراتي مطلوب، به زمان حال و واقعیات و روندهاي کنوني توجه مي کند و مشخص مي کند که چ

 باید در موقعیت و شرایط حال ایجاد کرد، تا به آن آینده دست یافت.

اکتشافي، به آنچه که دوست داریم اتفاق بیفتد، توجه نمي شود بلکه آینده پژوهان  هاياما در روش

براي مشخص کردن اینکه چه چیز یا چیزهایي ممکن است رخ دهند، به مطالعه و کنکاش زمان گذشته 

  ي پردازند و جهت آینده را مشخص مي کنند.و حال م

در این مقاله هرچند بیشتر موضوعات مطروحه به روش اکتشافي مطالعه شده اند، اما به روش 

حوزه جوانان توجه به هر دو  دربه هر حال نکته مهم در آینده پژوهي  ارزشي هم توجه شده است.

ه پارادایم آینده پژوهي اهمیت دهند و به روش است و این امر حتي در مورد تربیت جواناني که ب

 است. دگي بیندیشند، قابل توجه و تاملآموزش آینده نگاري به عنوان یکي از دانش هاي پایه اي زن

ي را مي توان با استفاده از پژوهضمن اینکه، بیان این نکته هم خالي از لطف نیست که آینده 

کیفي انجام داد. در حالت اول،  هايستفاده از روشبا ا از سوي دیگرکمي یا روش قضاوتي و  هايروش

زیرا در  ي را افزایش مي دهد.پژوهآینده ادامه گذشته درنظر گرفته مي شود و همین امرخطاي آینده 

آماري که به گذشته  مبناي بیشتر برآینده وري ها نمي شود و آاین روش توجه چنداني به سرعت نو

اما در روش  وش قضاوتي، قضاوت ذهني شخص کمي مي شود.در ر .مطالعه مي گرددند، هست مربوط

یعني آنها براساس اطالعات شخصي و قبلي خویش،  کیفي به نظر خبرگان و کارشناسان اعتماد مي شود.

 شواهد و انتظارت خود از آینده را مي گویند.

  

 رئالیسم انتقادی، روشی برای مطالعه آینده

                                                   
4 Normative methods 
5 Explatory methods 
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براي مطالعه در نظر گرفته و پیگیري شده است. به نظر مي  6در این گزارش روش رئالیسم انتقادي

 رسد مناسب است ابتدا ویژگیها و مزایاي این روش به طور خالصه مورد بررسي قرار گیرد. 

موضوع کلیدي در مطالعات آینده پژوهي توضیح این نکته است که چگونه فرایندهاي اجتماعي 

در این مورد مهم است که آیا آینده پژوهان، ساختارهاي  آینده تبیین مي شوند و توضیح داده مي شوند.

اجتماعي را به عنوان نیروهاي تغییردهنده اجتماع برمي شمارند و یا اینکه فرایندهاي اجتماعي آینده را 

 منتج از فعالیت آگاهانه افراد یا گروه ها مي دانند؟ 

توضیح بنیادي  به عبارت دیگر است،باشد، فلسفه رئالیسم انتقادي قبل از آنکه یك نظریه اجتماعي 

سطح  رئالیست ها، جهان اجتماعي در سه سطح قابل شناسایي است. در نظر تري ارائه مي دهد.

که بر مشاهده پذیري یا مشاهده ناپذیري و تجربه  «8ليفع»که بر مشاهده متکي است؛ سطح  «7تجربي»

که عالوه بر مباني سطح فعلي، نیازمند  «9يواقع»و سطح  تجربه ناپذیري رویدادها متکي است؛پذیري یا 

  (Kaboub, 2001) درك مکانیسم هاي اجتماعي که قدرت هاي غیرقابل پیش بیني دارند، هم هست.

( خاطرنشان مي کند که رئالیسم انتقادي، نوعي از معرفت شناسي است که براساس آن 1997) بل

عبارت دیگر برخالف دیدگاه پوزیتویستي،  به همه ادعاهاي دانش باید یکسان در نظر گرفته شوند.

گزاره هاي مشاهده پذیر که در علوم دقیقه مورد توجه هستند، از لحاظ معرفت شناختي رجحاني بر 

ي دیگر دانش مانند علوم اجتماعي، علوم دیني و هنر ندارند. هنگام استفاده از هاگزاره هاي رشته 

جایگزینهاي در حال گسترش گذشته، حال و آینده نها ي، تپژوهآینده مطالعاتانتقادي در  الیسمرئ

آینده را نمي توان در سطح تجربي مطالعه  و ارزیابي انتقادي این جایگزین ها.داراي اهمیت هستند 

آینده پژوهان تالش زیادي مي کنند تا پدیده هاي اجتماعي را به وسیله فرایند ارزشیابي و »کرد و 

 (1997)سوترن، « .توضیح دهندها پدیده  اینگذشته گسترشِ نقد جوامع موجود و درك 

با توجه به اینکه هدف آشکار بسیاري از آینده پژوهان، ایفاي نقش در شکل دادن به آینده است، 

از این رو  گفته هاي باال اهمیت اتخاذ نگرش رئالیسم انتقادي در آینده پژوهي را نشان مي دهند.

یست بلکه مي تواند براي آینده پژوهان کاربرد عملي هم داشته رئالیسم انتقادي، معرفت شناسي صرف ن

 باشد.

                                                   
6 Critical Realism 
7 Empirical layer 
8 Factual layer 
9 Real layer 
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 های مطالعات آینده در حوزه جوانانگونه 1.4

آینده جوانان را مي توان به گونه هاي مختلفي مورد مطالعه قرار داد. در حالت اول مي توان جواني 

را در آینده بررسي نمود.  ي در نظر گرفت و جنبه هاي مختلف جوانيپژوهآیندهرا به عنوان موضوع 

ه عنوان یك مهارت بي را نگرآیندهته پرداخت که چگونه مي توان نکمي توان به این  مدر حالت دو

ان آینده در نظر پژوهآیندهعمومي براي زندگي به جوانان آموزش داد. در حالت سوم، جوانان به عنوان 

موضوع اصلي آینده رتبط با مطالعات در این حالت طراحي رشته هاي تحصیلي م گرفته مي شوند.

ان نگاه مي شود. به عبارت دیگر سازآیندهنهایي به جوانان به عنوان  تمطالعه خواهد بود. در حال

هستند که آینده مطلوب را در عمل شکل خواهند داد. هریك از این رویکردها به ترتیب  روزماجوانان 

  در بخشهاي بعدي گزارش بررسي مي گردند.
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 یپژوهآیندهنی به عنوان موضوع جوا 2

را به عنوان موضوع  بخشهاي زندگياز  ر یكهتعامل جواني با  آیندهبه نظر مي رسد، مي توان 

عالوه بر نیازهاي شناخته شده فعلي،  جوان همچنین باید توجه نمود که .ي مطالعه نمودپژوهآینده

 وانند کامالً نو و غیرقابل پیش بیني باشند.نیازمندیهایي دارد که در طول زمان ایجاد مي شوند و مي ت

ه ب بگزارشاما موضوعات کلي که پرداخت به آنها در مطالعات آینده پژوهي برجسته ترند و در این 

 عبارتند از: پرداخته خواهد شد،به آنها  طور اجمالي

 جوان و حوزه عمومي  •

 ارتباط بین جنسیتي جواني و •

 علم در آینده •

 اشتغال در آینده •

 یر مفهوم تفریح و سرگرميتغی •

 قرار مي گیرند. يدر ادامه این بخش موضوعات فوق به ترتیب مورد بررس

 

 جوان در حوزه عمومی ایران 2.1

تي افراد با یکدیگر تعامالت اجتماعي دارند، حوزه عمومي شروع به شکل وق يیویاز دیدگاه جان د

اند پیامدهاي غیر مي تو «بین دو نفرتعامل »چنین ارتباطات اجتماعي مهم اند، چون  گیري مي کند.

 ( Stormer-Galley,2002). داشته باشد «دیگران»قابل تصوري بر 

ارتباط و تکامل »هابرماس وجود گفتمان هاي گوناگون را شرط بقاي حوزه عمومي مي داند و در  

  (1381)بشیریه، . مفاهمه و گفتمان را از ابزارهاي عقالنیت فرهنگي معرفي مي کند «جامعه

که شامل زنان یا سایر طبقات اجتماعي  «10هاي عمومي رقیبحوزه»نانسي فریزر و کراي کالون از 

( براساس تاکید فریزر مي توان گفت که با توجه به Stormer-Galley, 2002). است، نام برده اند

  ورد.مي توان آنها را بخشي از حوزه عمومي به شمار آ حوزه هاي عمومي رقیبحضور جوانان در 

به نظر مي رسد عنصر مشخصه حوزه عمومي، گفتمان است و مي توان از نظر فریزر، براي نشان 

  دادن حضور جوانان از طریق گفتمان در حوزه عمومي استفاده کرد.

                                                   
10 Counter publics  
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 «صدا»براساس این نظریه  است. 11صدامفهوم دیگري که در این خصوص قابل توجه است، نظریه 

 پژوهشگران ارتباطاتي، اهمیت زیادي به صداي دیگران داده اند. رد.در اشخاص و در متون، حضور دا

لحاظ فلسفي، صداي شخص یك توانایي از  جود دارد.و 12بنابراین، یك رابطه مهم بین صدا و عامل

، بخشدر این ( Mitra&Watts, 2002) .ذاتي و ابتدایي مشترك بین انسانها در کل جهان است

است این حاظ کردن صداي جوانان به عنوان یك صداي قابل توجه له منظور دا بتوجه به نظریه ص

  اهمیت بیشتري مي یابد.  ا توجه به ساختار جمعیتي ایراننکته ب

حوزه عمومي به عنوان فضاي حد فاصل میان دولت و مردمي که در حوزه خصوصي و شخصي به 

که قدرت سیاسي و اجتماعي  سر مي برند، مکان مشارکت سیاسي و اجتماعي افراد است و از اینجاست

برحسب نظر آینده پژوهان، آینده پژوهي، مشاهده  جوانان در حوزه عمومي ایراني روشن مي شود.

از این رو مي توان ساختار سیاسي آینده ایران را براساس  ساختارهاي آینده در ساختارهاي حال است.

  نده پژوهي کرد.میزان مشارکت، نظرات، خواست ها و ایده آل هاي نسل جوان آی

را تشکیل مي دهد، تحول توام با پیشرفت  گزارش البته با دیدگاه رئالیسم انتقادي که بنیان فلسفي این

در حوزه عمومي ایراني، به نگرش انتقادي جوانان و امکان ارائه گفتمان ها و شنیده شدن صداي 

عمومي به شدت مرهون حضور  منتقدانه آنها بستگي دارد و الزم به عنایت است که تحول در حوزه

 در حوزه عمومي است.

و  جوانانامکانات و تسهیالت حضور سیاستگذاران الزم است  کهاز این رو به نظر مي رسد 

از جمله تسهیالت الزم، ایجاد نهادهاي  مشارکت آنها در فعالیت هاي اجتماعي و سیاسي را فراهم کنند.

دور یکدیگر و گفتگوي بدون ترس از پیامد ناخوشایند حوزه عمومي یعني اماکن گردآمدن افراد به 

 گفتمان است.

 ارتباط بین جنسیتی و جوانی 2.2

جوان فردي است مذکر، سفید پوست و  معموالدر مطالعاتي که در مورد جواني انجام شده است، 

هنگي و که به مطالعات فر مطالعاتي بیرمنگاممکتب به پژوهشهاي مي توان غالباً طغیان گر. براي نمونه 

این نکته به خوبي نشان دهنده این واقعیت است که جواني موضوعي  .اشاره نمود روزمره مي پردازد،

 بلکه بیش از هر چیز یك مقوله فرهنگي است. ،بیولوژیك نیست

                                                   
11 Voice 
12 Agent 
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 اما در واقع جواني مفهومي است که طبقات گوناگون اجتماعي و هر دو جنس را در بر مي گیرد.

ني در جنس زن، به نادیده گرفتن نیازهاي آنان، تغییر نگرش ها و خواست عدم توجه به مقوله جوا

 هایشان و نیز رخدادهاي مرتبط با کنش توامان زن و مرد مي انجامد.

 یكنسبت جنسیتي در جامعه ایران حکایت از این دارد که همواره تعداد مردان به زنان بیشتر از 

 د.گردنادیده انگاشتن زنان جوان ایراني باعث نمي تواند نکته اما این  (1.1به جدول  .)نك. بوده است

از  در شرایط کنوني فضاي اجتماعي ایران شاهد فعالیت و تولیدات فکري و صنعتي زنان جوان است.

سوي دیگر توجه به تعلیمات راستین مذهب اسالم، شرایط مناسب و سالمي را براي فعالیت زنان در 

  ي فراهم مي کند.اجتماع و حضورشان در حوزه عموم

نکته قبل توجه دیگر، ارتباط بین جنسیتي در حوزه عمومي ایراني است که به نظر مي رسد نوید 

انعطاف پذیري فرهنگ سنتي ایراني را نیاز  ،این تغییرتغییر فرهنگي نویني را مي دهد؛ ضمن اینکه 

و پرداخت کمتر علمي به این دارد. با توجه به اهمیت توجه به این تحول در جامعه و فرهنگ ایراني 

  .گرددبه آن توجه بیشتري  گزارشکه در این  الزم استموضوع، 

به ظاهر در  یکي از مباحث اخالقي و مذهبي در جامعه ایران، ارتباط زن و مرد با یکدیگر است.

ه در این شرایط به نظر مي رسد الزم است ک ست.ا ایران امروز شرایط فعالیت براي هر دو جنس مهیا

در چنین شرایطي  در حوزه عمومي، صداي هر فرد، صرف نظر از جنسیت او مورد توجه قرار گیرد.

برقراري ارتباط و حتي روابط صمیمانه ممکن است گریزناپذیر بنماید. اهمیت توجه به این شکل 

 تابویك ارتباط از آنجاست که به نظر مي رسد، به ارتباط زن و مرد با یکدیگر همچنان به عنوان 

 نگریسته مي شود.

رابطه دوستانه دختران و پسران با یکدیگر از جمله روابط بین جنسیتي است که به نظر مي رسد  

تاکنون  ،بررسي کتابخانه اي انجام شده طبق هنوز در ایران تعریف مشخص و محدوده معیني ندارد.

 منتشر اثريي ختجامعه شناارتباطاتي و  موضوعدرباره این موضوع، به شکل علمي و به عنوان یك 

در سایت هاي اینترنتي، با سهولت بیشتري در این خصوص نوشته شده ( 1383)اجاق،  .ه استنشد

  بیان نظرات شخصي افراد است.عمدتا است، اما این نوشته ها 

 «اجتماعي سیبآ»یك به روابط دختر و پسر در ایران به عنوان عمدتا انجام شده، هاي  در بررسي

افرادي مانند علي اصغر احمدي، محمد منصور نژاد، داود افضلي، رسول فرشادي  .شده است پرداخته

مطالعات آسیب شناسانه در این حوزه انجام داده اند و تا کنون سه همایش آسیب شناسي روابط دختر 

 و پسر، توسط ستاد مطالعات آسیب شناسي برگزار شده است.
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ند که هریك از دو جنس، هست آن جهت حائز اهمیتروابط بین جنسیتي از  گزارش حاضردر 

به عبارت دیگر خود، صداي متمایزي هستند و با صداي متمایزي  گفتمان متفاوتي را مطرح مي کند.

با توجه به این که از یك سو تعالیم اخالقي سنتي به جدایي و فاصله زن و مرد  خود را بیان مي کنند.

ي زنان و شرایط اجتماعي نوین، امکان حضور زنان و در نتیجه نبشهاجو از سوي دیگر،  د دارندیتاک

رخداد گفتمان زنانه و امکان بروز و شنیده شدن صداي زنان را فراهم کرده اند، به نظر مي رسد جاي 

یك صداي جدید در جامعه ایران و عرضه یك گفتمان مشترك از  آن هست که در مورد امکان وجود

این مطالعه به خصوص با توجه به ترکیب و  یراني، مطالعه شود.سوي دو جنس در حوزه عمومي ا

 نسبت جنسیتي ایران معنادار است. 

( نشان دهنده شکل 1383،مطالعه انجام شده در مورد شکل رابطه در میان جوانان ایراني )اجاق 

نه مي  گیري نوع جدیدي از رابطه بین جنسیتي است که نه در قالب روابط سنتي زن و مرد جا دارد و

این شکل رابطه به شکل یك صداي نوین  توان آن را در قالب روابط لجام گسیخته زن و مرد قرار داد.

متولد شده است. مطالعه مذکور که با روش مصاحبه عمیق انجام شده است، نشان مي دهد که 

  دختر است، جدي تر مي شود. گفتگوطرف یك یا دو موضوعات گفتگوي افراد وقتي که 

ن حال در این حالت، گفتگوها گستره وسیعي از موضوعات را شامل مي شوند و تبادل عاطفي در عی

شاید بتوان گفت جوانان ایراني ضمن وارد کردن این  در حد و مرزي است که طرفین آسیب نبینند.

گفتمان جدید به حوزه عمومي ایراني، قصد حمله ناگهاني و خرد کردن مرزهاي ارائه شده توسط سنت 

موجود یکسان ندارند و هدفشان خلق نوع جدیدي از رابطه بین جنسیتي است که با سایر اشکال  را

 .نیست

 علم در آینده 2.3

با  يکه آینده تفاوت بسیار ه نظر مي رسدما هر روز منتظر پیشرفت جدیدي در علوم هستیم و ب

لوم طبیعي در جریان ع ت متفاوتي خواهند داشت.یدر این میان علوم مختلف، موقع حال خواهد داشت.

گذشته را محو خواهند  ،رشد خود تغییرات زیادي به وجود خواهند آورد و به کمك یافته هاي خود

کشفیات علمي جدید، امکان ظهور رشته هاي با از سوي دیگر  کرد و قوانین جدیدي خواهند آفرید.

  علمي جدیدي ظهور خواهند کرد.

رشته هاي جدیدي نیستند  ينشناسي، اقتصاد( به طور کلعلوم اجتماعي )مانند جامعه شناسي، روا

درحال حاضر علوم اجتماعي به مدرنیته و زمان حال  بازمي گردد. 19و قدمت آنها در نهایت به قرن 
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توجه بیشتري دارند و رویکرد آنها مطالعه مسائل و موضوعات جاري جامعه است، اما در شرایط ایجاد 

 آینده خواهند نگریست. شده، این علوم هم رو به جلو و

اما علوم انساني وضعیت خاصي دارند و خواهند داشت، چون ویژگي علوم انساني گذشته گرایي 

به خاطر همین ویژگي، علوم انساني براي باقي ماندن در آینده و یافتن نقش محوري در آینده  آن است.

  ناچارند که تغییرات زیادي بپذیرند و به زمان توجه کنند.

س هرناندز و راشمي مایر معتقدند که علوم انساني براي اینکه بتوانند در آینده نقش محوري کارلو

و ریشه هاي شکل گیري آن را بشناسند و آنچه را که به وسیله این تکاپوها  «حال»بیابند، الزم است که 

اني را آزاد او گام بعدي علوم انس «براي کشف مسیر نوین بشریت به کار گیرند.»به دست مي آورند، 

تعدد قابل سازي قوه تخیل مي داند تا بدین وسیله بتوانند با احتماالت مختلف بازي کنند و آینده هاي م

  ا تعریف کنند.انتخاب ر

نخست اینکه الزم است که  این بحث با حوزه جوانان در دو بخش مي تواند بیان شود. ارتباطاما 

ت ممکن در رشته هاي علمي در آینده تغییر دهند و جوانان روش تفکر علمي خود را براساس تحوال

از سوي دیگر  الزم است که سیستم آموزشي مطابق این تغییرات به آموزش جوانان مبادرت نماید.

 ، در این راستا انجام دهند.تغییرات آیندهبه توجه جوانان باید فعالیت هاي پژوهشي و علمي خود را با 

  ي رصد و آینده نگاري در علوم مختلف را گوشزد مي نماید. زوم برنامه ریزي برال نکته اخیر

 اشتغال در آینده 2.4

گفت اشتغال  مي توان ،یي زندگي مي کنیم که در حال تغییر دائمي استبا توجه به اینکه ما در دنیا

به هر حال ما در دنیایي زندگي مي کنیم  در آینده با چالشهایي ناشي از این وضع مواجه خواهد شد.

 د.کنمي  تبعیتتوسط اطالعات تغذیه مي شود و از دانش  قدرت اقتصادي مي آورد، ،ن فناوريآ که در

، ارتباطات سریع تر منجر خواهد شد يبه تجهیزات جدید فناورياز سوي دیگر به نظر مي رسد 

 و در نتیجه کار و مهارت ها بازتعریف و تجدید سازمان خواهند شد. تشگخواهد 

خواهد بود. در چنین جامعه اي، تفکر، ایده  نبنیاه آینده ما جامعه اي دانش به نظر مي رسد، جامع

ایجاد خواهند هم در همین راستا مشاغل جدیدي  پردازي و خالقیت اهمیت بسیاري خواهند داشت.

 در مشاغل جدید، تفکر اهمیت بنیادین خواهد داشت.  شد.

از این  ؛خالقیت مسیر تغییرات را تعیین کنندآینده تحوالت را کساني رقم خواهند زد که با ابداع و 

  رو ایده پردازي و تشکیل محلي براي جمع آوري ایده ها از ویژگي هاي اشتغال در آینده خواهند بود.
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به همین خاطر الزم است که جوانان به پرورش همه استعدادهاي خود و به ویژه ایده آوري، 

نکات به نظر مي رسد موفقیت در بازار کار در آینده  با توجه به این خالقیت و نوآوري توجه کنند.

از سوي دیگر مي توان گفت، با توجه به این تغییرات، درآمد  بیشتر از حال به توانایي تفکر نیاز دارد.

 افراد هم به توانایي تفکر و ایده پردازي بستگي خواهد داشت.

بیشتر از این جهت است که موضوعات اهمیت توجه به این رخدادها در آینده براي جوانان ایراني  

به خصوص اینکه الزم است بخشي از ظرفیت  متحول کننده را بیابند و سوژه هایي براي تفکر پیدا کنند.

هاي مشاغل آینده را، شغل هایي پر کنند که به رصد کردن افکار جدید و ایده هاي نو در سطح جهان 

  بپردازند.

 تغییر مفهوم تفریح و سرگرمی 2.5

به نظر مي رسد تفریح و سرگرمي در حال  و سرگرمي در ایران امروز در حال تغییر معناست. تفریح

از سوي دیگر تغییرات ممکن در جهان آینده،  مهم شدن براي ایراني ها و به خصوص جوانان است.

از این رو بدیهي است که مفهوم  امکان تفریحات و سرگرمي هاي نو و جدیدي را فراهم خواهد آورد.

  فریح و سرگرمي در ایران تغییر خواهد کرد.ت

شرکت هاي بزرگي  این تغییر از آن جهت مهم مي نماید که به تغییر در فرهنگ ما منجر خواهد شد.

از توانایي هاي فکري و علوم گوناگون بهره مي گیرند تا امکانات تفریحي جذاب تري ایجاد  ،در جهان

نند؛ و نیز مي کوشند تا نیازهاي جدیدي خلق کنند؛ و از کنند. براي این منظور با هم رقابت مي ک

 تبلیغات استفاده مي کنند تا زودتر به سود برسند.

به نظر مي رسد ایرانیان هم در حال تغییر روش زندگي و محاسبه هزینه هایي براي تفریح و 

ه این مقوله گرش ایرانیان نسبت بتفاوتي که نسبت به گذشته ایجاد شده است در ن سرگرمي هستند.

دیگر هزینه صرف شده براي تفریح و سرگرمي اسراف یا خرج اضافي تلقي نمي  به طوري که است.

 جوانان به لحاظ دوره سني و نیازها و اقتضائات خاص این دوره تاثیر بیشتري در این تغییر دارند.  شود.

نکه اهمیت آینده پژوهي اهمیت این مقوله در ایجاد تغییر در ساختار هاي فرهنگي ایران، ضمن ای

مطالعات  .دنمایامکان پیش بیني چگونگي تغییرات فرهنگي در آینده را بیشتر مي  ،را روشن مي کند

ذهن و اندیشه خود را براي مواجهه هم د که نموضرورت این موضوع را براي جوانان تشریح آینده باید 

اینکه نیازهاي  نیزنیازها دقت بیشتري کنند و  در طبقه بندي و رده بنديهم  ،با این تغییرات آماده سازند

  واقعي و کاذب را تشخیص دهند و براي ارضاي مناسب آنها آمادگي و امکانات مناسبي تهیه کنند.
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 اننگرآیندهجوانان به عنوان  3

اهمیت توجه به  اما آینده در دستان ماست، ،عوض کرداگر بپذیریم که هرچند گذشته را نمي توان 

به نظر مي رسد یکي از زیرساختهاي فکري  ژوهي در نظام آموزشي جوانان روشن مي شود.آینده پ

آینده پژوهي غلبه بر تفکر تقدیرگرایانه و باور به توان تاثیرگذاري بر رخدادهاي  دیدگاهبراي پذیرش 

بر آینده است؛ براي این منظور ضروري است روندهاي فعلي را بشناسیم و نقاط ورود و تاثیرگذاري 

  روندها را بیابیم.

به نظر مي  مشاهده دنیاي امروز نشان مي دهد که جهان در حال تغییر سریع و رو به رشدي است.

بیش از امروز ماشینیزه خواهند بود و محل کار کارکنان آینده،  نبنیارسد جوامع آینده، جوامع دانش 

ائل و مشکالت را پیدا کنند تا بتوانند از این رو الزم است جوانان امروز، توانایي حل مس خواهد بود،

 در آینده زندگي فعاالنه اي داشته باشند. 

یکي از روشهاي توانمند کردن جوانان براي حل مسائل دنیاي آینده، توجه به این مهم در فرایند 

به کار اینکه جوانان از هم اکنون تفکر خالقانه و منتقدانه را بیاموزند، آن را درباره آینده  آموزش است.

 برند و بدانند که نقش آنها در شکل دادن به آینده با توانایي تفکر خالقانه و منتقدانه آنها مرتبط است.

  «بهترین راه براي پیش بیني آینده، آفرینش آن است.» بنا به گفته الن کاي

اطالعات  مي توان گفت جوانان باید یاد بگیرند که منطقي و خالقانه بیندیشند، مسائل را حل کنند،

با مسلط شدن بر مهارت هاي  را مدیریت، اصالح و بازیافت کنند و به طور موثري ارتباط برقرار کنند.

  و محل کار ماشینیزه آماده خواهند شد. نبنیاحل مسئله، جوانان براي یك جامعه دانش 

 ، مي تواند توانایي هاي زیر را در دانش آموزان افزایش دهد:نگريآینده 

 ده کردن از اطالعات به طور مناسبعاتي: توانایي یافتن، ارزیابي کردن و استفاسواد اطال •

 و ارزیابي تنوع افراد و فرهنگ هاسواد فرهنگي: شناخت  •

آگاهي جهاني و فراگیر: درك و شناخت نسبت ها و روابط متقابل دولت هاي ملي، شرکت  •

 چند ملیتي و افراد در سراسر جهانهاي 

 : توانایي مدیریت پیچیدگي هااف پذیريقابلیت انطباق و انعط •

براي  انگیزهبه عنوان  «عالقه به دانستن»ي، خالقیت و ریسك پذیري: کاربرد کنجکاو •

 یادگیري مادام العمر.

 ل براي توسعه چیزهاي جدید و بدیعخالقیت: استفاده از قدرت تخی •
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ر نظرات متفکرانه، : فرایند حل خالقانه مسئله که به استدالل، حدس، اظها13تفکر سطح عالي •

 قضاوت و نتیجه گیري منجر مي شود.

 ایي همکاري موفقیت آمیز در یك گروهتشریك مساعي: توان •

مهارت هاي همکاري و بین فردي: توانایي تعامل آسان و روان با همدیگر و کار کردن با  •

 یا چند نفر براي دستیابي به هدف یك

 یا استخراج نتایجبه منظور یافتن منطق ژرف: ظرفیت تفکر منطقي  •

 سواد بصري: توانایي کشف رمز، تفسیر و بیان عقاید با استفاده از تصاویر، نمودارها، نماد •

 ها، نقشه ها، گراف ها و فیلم ها

 ، طراحي و مدیریت نتایجتوانایي اولویت بندي •

 قعي و فراورده هاي با كيفيت باالاستفاده موثر از ابزارهاي مناسب جهان وا •

 ینگرندهآیتکنیک های  3.1

ي پژوهآیندهي چه تفاوتي با تکنینکهاي نگرآیندهمساله قابل توجه در این زمینه اینست که تکنینکهاي 

دارند. براي نمونه، روش دلفي بر نظرات متخصصین استوار شده است، آیا مي توان تکنینکي مشابه با 

مي رسد روشهاي سناریو  ، یه نظرروش دلفي براي جوانان طراحي نمود؟ به عنوان نمونه اي دیگر

نویسي و ماتریس اثرات متقابل مي تواند براي هدایت توجه جوانان به روابط علي ومعلولي و بر هم 

کنش عوامل مختلف مناسب باشند. در عین حال باید تغییراتي در روشهاي مذکور به وجود آید تا با 

هر حال به نظر مي رسد بهتر است به  سطح اطالعات و دانش عموم جوانان تناسب بیشتري پیدا کند.

فنون و تکنیك هاي آینده پژوهي با اربیاتي ساده، روان و قابل فهم به جوانان، آموزش داده شود. این 

آموزش هم مي تواند به عنوان واحدهاي درسي در آموزش رسمي و هم به شکل آموزش فوق برنامه 

 باشد.

    

  

                                                   
13 Higher – order thinking 
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 انپژوهآیندهجوانان به عنوان  4

مي شود و دور از انتظار نیست که جامعه آینده بیش از هر زمان بر علم و دانش مبتني پیش بیني 

محور )دانش دانش جامعه در این میان تعریف مرتبط با جامعه در حال توسعه ایران، توسعه  باشد.

است. توسعه جریاني چند بعدي است که براي دستیابي به آن الزم است که همه ابعاد در تعادل  (نبنیا

توسعه با تغییر همراه است و دستیابي به توسعه مستلزم تغییر در ساختار هاي اجتماعي  با هم رشد کنند.

  و طرز تفکر و نگرش مردم است.

مي توان، دانایي درباره طبیعت، کنجکاوي و پاسخ چیستي و کجایي حقیقت و یا  نیزدانش را 

 ست.مجموعه تفکرات، هوشمندي ها و توانمندي هاي افراد دان

از توسعه دانش محور نه عبارت کلي توسعه مبتني بر دانش، بلکه به طور مشخص  در اینجا منظور

در این حالت از توسعه، تحوالت  توسعه اي در همه ابعاد است که رکن اصلي آن دانش و دانایي است.

  در همه ساختارها و زیرساخت ها براساس دانش و دانایي است.

دستیابي امکان ظهور جامعه دانش محور را افزایش مي دهند، مي توان مجموعه اما از میان دالیلي که 

 عوامل زیر را نام برد:

 جهاني شدن •

 افزایش روزافزون ارزش دانش در فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي •

 پررنگ شدن نقش دانش در تولید ثروت •

 تجاري شدن دانش •

 رشد تقاضا براي دانش •

 بعاد فعالیت هاي اجتماعيافزایش نقش نرم افزار در همه ا •

با عنایت به اینکه جامعه دانش محور، جامعه اي است که هستي و وجودش به دانش حاصل از 

یافتن موقعیت و منزلت اجتماعي مطلوب در چنین جامعه اي نیازمند  ،تحقیق و پژوهش بستگي دارد

سر بردن و یافتن  شناخت ارزش هاي جامعه دانش محور و ارتقاي توانمندي هاي مرتبط براي به

 موقعیت ایده آل در چنین جامعه اي است. 

یکي از زیرساخت هاي شکل گیري یك جامعه دانش محور، تربیت نیروي انساني دانش محور 

به این معنا که الزم است افراد به منظور آماده شدن براي زندگي در جامعه دانش محور باید  است.

متاسفانه به نظر نمي رسد مدارس و  وري را داشته باشند.آنوتوانایي تولید دانش و تبدیل دانش به 

  دانشگاه ها در ایران، در حال حاضر افرادي با چنین توانمندي هایي تربیت کنند.
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بلکه نظام  .انداختبرگردن سیستم آموزشي کشور به سادگي این ناتواني و عدم قابلیت را نمي توان 

رسوم، ساختار خانواده، روابط انساني و از این قبیل بر  اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر سنن، آداب و

ند و مجموعه این عوامل است که در شکل گیري توانمندي هاي الزم براي هست سیستم تربیتي موثر

 زندگي در جامعه دانش محور نقش دارند.

معه به طور اساسي، تغییر ساخت اجتماعي از جامعه سنتي به مدرن یا از جامعه صنعت محور به جا

از این رو آینده پژوهي به لحاظ  دانش محور نیازمند تغییر تفکر و نگرش انسان هاي آن جامعه است.

فراهم آوردن امکان شناخت آینده، ویژگي ها و نیازمندي هاي آن در حوزه جوانان اهمیت بسیاري 

دقیقاً همین نکته دارد و مي توان از آن براي شناخت لزوم تغییر و فهم جهت تغییر استفاده کرد. اما 

ي متحول و متغیر را اهمیت انعطاف پذیري اجتماعي و فرهنگي و توانمند شدن براي زیستن بر بستر

 نشان مي دهد.

 یپژوهآیندهتاسیس رشته  4.1

ي در ایران مي تواند قدم موثري براي پژوهآیندهو توسعه رشته  سمطالعه و برنامه ریزي براي تاسی

 توسط بنیاد توسعه فردا )جهانگیري وبراساس پیمایش انجام شده . توسعه جامعه دانش محور باشد

نه مطالعات دانشگاه در سراسر جهان دوره هاي گوناگون و متنوعي را در زمی 50حدود »( 1384، منوري

 « .االتر از کارشناسي ارائه مي شوندآنها در دروه هاي ب %60که بیش از  آینده، ارائه مي دهند

مراکز آموزشي آینده پژوهي در اروپا قرار دارند و بعد  %37ده است که بیش از این مطالعه نشان دا

موارد هم دانشگاه ها  %14در  این مراکز در آفریقا قرار دارند. %2و  %28آمریکاي شمالي و مرکزي 

 دانشکده اي خاص آینده پژوهي تاسیس کرده اند.

یي موجب رواج تفکر آینده اندیشي در رشته به تنها ایندر عین حال باید توجه نمود که تاسیس 

میان نخبگان و مدیران جامعه نخواهد شد. عناصر فرهنگي و اجتماعي متعددي در این زمینه دخیل 

  ان جوان متخصص تاثیرگذار باشند. پژوهآیندههستند که مي توانند بر تربیت 
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 انسازآیندهجوانان به عنوان  5

نان به عنوان آفرینندگان آینده، در مطالعات آینده پژوهي قابل توجه به و مطالعه نظرات و عقاید جوا

درواقع، توجه آینده پژوهي به جوانان نه تنها به عنوان سوژه اي براي مطالعه بلکه به عنوان  توجه است.

 منبع اطالعات و راهي براي شناخت آینده هم هست. 

اینکه آیا  جوانان را مشخص کنیم. براي بهره بري از این امکان الزم است تا نگرش خود نسبت به

یا اینکه نوعي  سني استتنها یك طبقه بندي سمبولیك و ارزش گذاري  «جواني»و  «جوان»براي ما 

آیا به لحاظ فرهنگي به وابستگي متقابل، مشارکت فعال و اعطاي  جداسازي و مستعمره سازي است؟

، اهمیت مي دهیم یا سکوت و انفعال حق راي موثر به جوانان در ساخت اجتماعات بهتر در آینده

 جوانان را ترجیح مي دهیم؟

به آنچه نسبت چگونه مي توانیم  داده شودتا در یك نگاه کلي نشان  شده در دو جدول زیر سعي

برگرفته از واکنش هاي رایج و  5.1جدول  که جوانان درباره آینده مي گویند، اهمیت قائل شویم.

هاي جوانان است و نشان مي دهد که هر واکنش، ناشي از چه نگرش و  متداول نسبت به افکار و ایده

 نوع نگاه نسبت به افکار و عقاید آنهاست. 

 واکنش های مرسوم ناشی از نوع نگاه نوع نگاه نسبت به افکار جوانان

 حسابگرانه و کاالانگارانه بازاري

ترس هاي اخالقي ایجاد شده توسط 

 نسل مسن تر
 تخلیه رواني

ادن و ترك روابط قدرت وانه

 نامرئي)مانند طبقه اجتماعي، جنس و...(
 بافتار شکني

 مداوا کردن پزشکي کردن مسائل جوانان

 مقابله با اهریمن و اهریمن صفتي جرم لحاظ کردن مسائل جوانان

 نفي شهروندي و انتظار فعال شهروند منفعل
 اي ناشي از هریك: انواع رایج نگاه به افکار جوانان و واکنشه5.1جدول 

 

افزون بر معرفي واکنش مطلوب در برابر بیان افکار، عقاید و نظرات جوانان، چگونگي  5.2در جدول 

براساس این جدول در برخورد با مسائل  و روش عملي واکنش مطلوب نامبرده هم آورده شده است.

گویانه داشت اما به نظر مي جوانان، مي توان واکنشي دلسوزانه، آمرانه و خیرخواهانه یا حتي نصیحت 

 رسد، مشارکت و همراهي با آنها مطلوب تر است.
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 چگونگي واکنش مطلوب قابل جایگزین شده جواناننوع واکنش مطلوب به افکار بیان

 باسوادي انتقادگري مقاومت در برابر کاالیي شدن

 گوش کردن فعاالنه واکنش غم خوارانه و دلسوزانه

 تمشارک واکنش پدرمابانه

 نگاه کل گرایانه و چند جانبه نگاه یك جانبه گرایانه

 دعوت به مشارکت بیماري جلوه دادن

 ایجاد آینده هاي غیر خشن تاکید بر انسانیت و اصول انساني

توجه به حقوق و نیازهاي نسلهاي حاضر و 

 آینده
 شهروندي فعال

 : واکنشهاي مطلوب در برابر افکار جوانان5.2جدول 

 

این باید به این نکته توجه نمود که پیگیري و اجراي برنامه هایي که بر مبناي مطالعات عالوه بر

آینده پژوهي طراحي مي شود، کامال وابسته به مشارکت نیروهاي فعال جامعه است. این نیروها را طي 

انان چند سال آینده تقریبا به طور کامل جوانان امروز تشکیل خواهند داد. از این رو کسب وفاق جو

در مورد نتایج مطالعات آینده پژوهي و تصاویر مربوط به آینده هاي مرجح کامال ضروري است. در 

صورتي که چنین وفاقي شکل نگیرد، نمي توان نسبت به موفقیت برنامه هاي مبتني بر مطالعات آینده 

 پژوهي انجام شده چندان امیدوار بود.
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 یجمع بند 6

حوزه جوانان را مي توان از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داد. در یك پژوهي در موضوع آینده

نگاه کلي مي توان گفت که از آنجا که جوانان در آینده تمامي امور کشور را در دست خواهند گرفت، 

هر مطالعه اي درباره آینده الجرم به حوزه جوانان وابسته است. اما براي مطالعه دقیقتر باید ارتباط 

پژوهي در را در حوزه هاي مختلف دسته بندي نموده و بررسي نمود. در این گزارش آیندهمذکور 

 حوزه جوانان از چهار جنبه زیر مورد توجه قرار گرفت:

 يپژوهآیندهبه عنوان موضوع  يوانج •

 اننگرآیندهوانان به عنوان ج •

 انپژوهآیندهجوانان به عنوان  •

 انسازآیندهجوانان به عنوان  •

به نظر مي رسد جنبه هاي مختلف تعامل جوانان با دیگر حوزه هاي جامعه و همچنین جنبه هاي 

اي مطالعات آینده پژوهي باشند. در این گزارش مختلف زندگي جوانان مي توانند موضوعات مناسبي بر

تفریح و موضوعات جوان و حوزه عمومي، رابطه بین جنسیتي، علم در آینده، اشتغال در آینده و 

سرگرمي در آینده به عنوان موضوعاتي براي آینده پژوهي در حوزه جوانان مورد بررسي اجمالي قرار 

 به تحقیق ویژه اي نیازمند است.گرفتند. بررسي دقیق هریك از این موضوعات 

از سوي دیگر آینده نگري مهارتي همواره ضروري براي انسانها بوده است. اهمیت این مهارت در 

جوامع امروزي که سرعت تغییرات بیشتر از گذشته شده است، بیش از پیش لمس مي شود. تکنینك 

صي مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین هاي آینده نگري و نحوه آموزش آنها به جوانان باید به طور تخص

آینده پژوهان آینده جامعه از میان جوانان امروز بر خواهند خاست. تاسیس و توسعه رشته آینده پژوهي 

در کشور و توجه به تحقیقات در این زمینه براي تربیت نسلي از متخصصان بومي آینده پژوهي اهمیت 

 بسیاري دارد.

ر دستان جوانان امروز است. این نکته ما را وا مي دارد نا به جوانان اما تمامي تحقق آینده مطلوب د

به عنوان آینده سازان نگاه کنیم، از این رو باید با افکار و اظهارنظرهاي ایشان به نحوي سازنده تعامل 

      نماییم. عالوه بر این کسب وفاق جوانان در مورد برنامه هاي آینده اهمیت بسیار زیادي دارد.   
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 ندهیمطالعات آ یبرا ییپرسشها 6.1

 شدهند در ادامه مطالعات مورد توجه قرار گیرند، مطرحتوانميفهرستي از پرسشهایي که  در پایان

 شدهدر بخشهاي گزارش و به ترتیب فصول گزارش تنظیم شدهاست. پرسشها در ادامه مباحث طرح

 اند:

 نپژوهی در حوزه جواناچارچوب مفهومی آینده بخش اول:

ویژگیهایي دوره جواني که در مطالعات آینده پژوهي حوزه جوانان اهمیت بیشتري داشته  •

 و باید به شکل دقیقتري بررس گردند، کدامند؟

بر  خرده فرهنگ جواني در جامعه ایران کدامند؟ کدامیك از این هاي گيژویشاخصها و  •

 ند داشت؟مطالعات آینده پژوهي حوزه جوانان در ایران تاثیر بیشتري خواه

کدامیك از روشهاي موجود در آینده پژوهي تناسب بیشتري براي استفاده در مطالعات  •

 پژوهي اجتماعي در حوزه جوانان دارند؟آینده
 

 پژوهیجوانی به عنوان موضوع آیندهبخش دوم: 

چه جنبه هایي از زندگي جوانان مي تواند موضوع آینده پژوهي قرار بگیرد؟ از این میان  •

 اولویت بیشتري براي جامعه کنوني ایران دارند؟کدامیك 

 

 نگرانجوانان به عنوان آیندهبخش سوم: 

 تکنینك هاي آینده نگري مناسب در حوزه جوانان کدامند؟ •

 روشهاي مناسب براي آموزش آینده نگري به عموم جوانان چیستند؟    •

 

 پژوهانجوانان به عنوان آیندهبخش چهارم: 

ترتیب نسل بعدي آینده پژوهان بومي چیست؟ تاسیس رشته در راهکارهاي مناسب براي  •

 این میان تا چه اندازه نقش دارد؟

 

 سازانجوانان به عنوان آیندهبخش پنجم: 

نوع نگاه و واکنش نسبت به جوانان چگونه میزان تاثیرگذاري آنها را بر آینده کشور تحت  •

 تاثیر قرار مي دهد؟

 نقش جوانان در آینده سازي چیستند؟ي مناسب براي بهینه سازي هکارهارا •

http://www.farda.ir/
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 اجتماعي.

 .1381، ، انتشارات سروشجوان و بحران هویتشرفي، محمد رضا،  .2

، نشر ر قرن بیستمتاریخ اندیشه های سیاسی ددر  اندیشه های مارکسیستیبشیریه، حسین،  .3

 .1381، ني
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 .1383، درسي

یادگیری برای هزاره نوین، چالش های آموزش در بیتا،  هرناندز، کارلوس و راشممممي مایر، .5

 . 1383، انتشارات موسسه آموزشي و تحقیقاتي صنایع دفاعي ،قرن بیست و یکم

ضا و  .6 شته آینده پژوهی در جهان مهدي، نوري،مجهانگیري، محمدر شکده پیمایش ر ، اندی
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 .1384، غیردینی

 ،.1385خرداد ، 25، شماره ری تاواماهنامه علمی، تخصصی، خبطباطبائیان، سید حبیب اله،  .8

 

 منابع انگلیسي

1. Bell, W. , Foundation of Futures Studies, Volume 1, Transaction 

Publishers: New Jersy, 1997. 

2. CIA, The fact book of Iran, http://www.cia.com, 2006. 

3. Hutchinson, F., Valuing Young People’s Voices on the Future as if They 

Really Mattered, University of Western Sydney, 1997. 

4. Mitra A., Watts, E., Theorizing Cyberspace: The idea of Voice applied 

to the internet discourse. Wake Forest University ,USA, 2002.  

5. Kaboub, F, Roy Bhaskar’s Critical Realism, A Brief Overview and a 

Critical Evaluation, university of Missouri, Kansas city (UMKC), 

http://f.students.umkc.edu/fkfc8/BhaskarCR.htm, 2001. 

http://www.farda.ir/
http://www.cia.com/
http://f.students.umkc.edu/fkfc8/BhaskarCR.htm


 پژوهی در حوزه جواناننقشه مفهومی آینده

 

 25 

بع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی آن از کلیه حقوق این  مطلب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر من

 قابل دریافت است.  www.farda.irسایت بنیاد به نشانی : 

 

6. Southern, A., Method in Futures Studies: The Value of Critical 

Realism, World Futures Studies Federation, XV World Conference. 

Brisbane, Australia, 1997.  

7. Stormer-Galley, J., New Voices in the Public Sphere: Political 

Conversation in the Internet Age, University of Pennsylvania. 2002. 

 

 

http://www.farda.ir/

