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 چکیده 

 ابعمن راهبردیِ و جامع مدیریت با و مشارکتی منطقی، مند،نظام رویکردی با دارد تالش نگاریآینده

 ،راهبردیریزیگذاری و برنامهپژوهی، سیاستو با اتکاء به سه رکن آینده آینده بهرو  نگاه با هاظرفیت و

های انجام پژوهش بررسی. دهد سوق ی مطلوبانداز و آیندهچشم سوی به را کشور و جامعه سازمان،

 ابگرفته صورتپژوهشی های مند از فعالیتدستیابی به درکی نظام جهتی علمی شده در این حوزه

نگاری راهبردی برای نگاری و آیندهی آیندهدر حوزه آتیهای پژوهشی بهینهمدیریت و هدایت  هدف

اهمیت و  از سنجیعلم ادبیات پژوهشی مرور گران بسیار حیاتی است.مدیران پژوهشی و پژوهش

 یهشبک مطالعه و بررسی بر این اساس ،گویدسخن می علمی های مختلفحوزه در سنجیعلم ضرورت

ن ای. است اهمیت باالیی برخوردار ازنیز  راهبردی نگاریآیندهنگاری و آینده یحوزه پژوهش مفهومی

 عنوان به Science Direct داده پایگاه از مستخرجی مقاله 9799 تعداداز  سنجیعلم یمطالعه

 پژوهش مفهومی شبکه و دانشی ینقشه تا کندافزار وی او اس ویوئر استفاده مینرم ورودی هایداده

را  و روند تولیدات پژوهشی این حوزه نگاری راهبردینگاری و آیندهآینده هایواژگانی پژوهشهمو 

نگاری دهنگاری و آینبین آینده استنادی باالیهمعالوه بر  دهندمی نشان نتایج. نماید بررسی و تحلیل

 را بکارگیری و استناد حجم بیشترین 2929سال تا 9116 زمانی یبازه در کلیدی واژه 99 راهبردی،

 و موضوعات موثر طور به استنادی، هم تحلیل و تجزیه طریق از سنجیعلم پژوهش روش .اندداشته

ج آن نتای که کندبررسی می هاییخوشه قالب در را کلیدواژگان و پژوهشگران تحقیقاتی، هایزمینه

 یمطالعه این. قرار گیرد گرانمدیران و پژوهشمورد توجه  آینده تحقیقات هدایت جهت تواندمی

 فراهم راهبردی نگاریآینده یحوزه در های انجام شدهپژوهش وضعیت از ایگسترده درک سنجیعلم

 .کندمی

 کلیدی: هایواژه
  .پژوهیمفهومی، آیندهسنجی، شبکهعلم نگاری راهبردی،آیندهنگاری،آینده
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  مقدمه

 اتیادب موجود در یداخل ارتباط افتنی یبراو کاربردی  دیمف روش کی یسنجمعل یمطالعه

...  و یالمللنیب یهایهمکار و هادواژهیکل ،یزمان یهابازه ،مجله سنده،ینو سطح ازپژوهشی 

 توجه ریاخ یهاسال در یدانش ینهیزم کی ساختار به نسبت کالن فهمرسیدن به یک . باشدیم

 .(Cui, Mou, and Liu 2018) استکرده جلب خود به یقاتیتحق مختلف یهانهیزم در را یادیز

 حیاتی روندهای یافتن و ظهور حال در موضوعات شناسایی توان بهمی سنجیعلم روش یایمزااز 

صویر نوع به ت این ی،سنت کیفی روش با مقایسه در. کرداشاره دانش ساختار یک در محوری نقاط و

 بار تر،قیمنط و تردقیق تحلیل و تجزیه نتایج با تکیه بر تواندمی ی دانشییک مقوله کشیدن

 بیاتاد ینگرانهکل دیدگاهدر  شفافیت با ایجاد سنجیعلم روش. دهد کاهش را کاربران شناختی

 ابراین،بن. ندک فراهم آن حوزه محققان یبرا یثرؤم یبانیپشت تواندیم ،تحقیقاتی یزمینه یک

 تاس مناسب خاص زمینه یک در هشیپژو تولیداتو  علمی یتوسعه در کاوش برای روشاین 

(Corbet et al. 2019). است سبب شده دانش سازی منسجم در یسنجعلم یهاروش تیمحبوب

 رعتس به های مختلف علمیپژوهشی حوزه اتیادب لیتحل و هیتجز درسنجی علم یکم مطالعات تا

 یحوزه یمرزها ییشناسا و دانش ساختار یرسازیتصو یبرا یتوجه قابل تالش لکن .توسعه یابد

بر این اساس در  . (Ozdagoglu, Damar, and Ozdagoglu 2020)  استنشده انجام ینگارندهیآ

 سنجی قرار گیرد.مطالعه و بررسی علم موردنگاری ی آیندهشود تا حوزهاین پژوهش سعی می

 یکل تیوضع بررسی( 9: )شودیم یبندطبقه بخش سه در مطالعه نیا یاصل اهدافبنابراین 

 یدیکل یدر خصوص موضوع و کلمه 2929تا  9116ی زمانی مطالعات انجام شده در بازه

  سازیتصویر مبتنی بر یقاتیتحق یهمکار شرایط درک( 2. )راهبردینگاری و آیندهنگاری آینده

راهبردی نگاری آیندهنگاری و آیندهدرک ساختار و پیوند ذاتی  (9) ؛نگاریپژوهشی آینده اتیادب

  .های مطالعاتیبا سایر زمینه

 استفاده سنجیی علمبه منظور مطالعه توصیفی و کیفی آماری تحلیل و تجزیه از هابررسی این

 به و کنید درک در آن حوزه را فکری منظر یک کلی ساختار دیتواننمی وثرم طور به که کند،می

 .کنید پوشیچشم کلیدی ادبیات برخی ذاتی پیوند از راحتی
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 پراهاالد و همل به کار برد. 9192را در سال  2نگاریبرای اولین بار اصطالح آینده 9ولزجیاچ

قدامات ا کنید و با دقت بهخود نگاه  کنند به سازمانمی توصیهنگاری آینده برای توضیح (9117)

ی هبه سابق .توجه کنید استو مدیران را به خود مشغول کردهشده آغاز  به تازگیای که برجسته

ها و ، بیمی ایجاد مشاغل جدید، همکارانتاریخچه، گیری پیشرفتها و معیارهای اندازهنوآوری

دن ابرای شکل دکارکنان و سازمان خود و در مورد توانایی  بنگریدبه تصویر آینده  های آنان،امید

تأمل کنید. حال از خود بپرسید: آیا مدیران ارشد تفکر و های آینده ها و دههبه این آینده در سال

 ده سال پیش دارند؟ آیا دیدگاه با وضعیت سازمان تفاوترک مشترک و روشنی از د تانسازمان

 تحولو  آینده ایجاددر مورد آینده در بین رقبا منحصر به فرد است؟  و شرکت این مدیران

 الس ده یا پنج طیسازمان ما  خواهیممی: برود پیش صنعت یآینده در ارتباط با باید سازمانی

چه کاری باید انجام دهیم تا در میان رقبا  پیشرفت از اطمینان برای بگیرد؟ شکلچگونه آینده 

باشیم رهبر بازار  آینده دری ماموریتی خود در حوزه بخواهیم اگر؟ رخ دهد ما برای سود حداکثر

 راتر ازف که کنیم تنظیم را هاییفرصت باید چگونه کنیم؟ آغاز را هاییتوانایی و هامهارت چه باید

 مشترک دیدگاه یک با هاشرکت اکثر که جاآن از باشد؟ فعلی هایبخش و واحدها ی مرزمحدوده

 تجمیع برای فرآیند داخلی یک یتوسعه ارشد مدیران کار اولین کنند،نمی شروع آینده به نسبت

 تغییرات و هاموقعیت درک و احساس آینده، نسبت به نگرانی. است سازمان یک در جمعی خرد

  نند.ک کمک آینده تعریف به توانندمی سطوح تمام از افراد. نیست گروهی هیچ مختص سازمانی

مند درک نظام با هدف 9نگاریگذشته که بایستی توجه داشتکه ی قابل تامل این است البته نکته

مند آینده درک نظام براینگاری مند زمان حال و آیندهدرک نظام به منظور 7نگاریگذشته، حال

 .(Kuosa, 2011) شودانجام می

نگاری و ورودی، آینده ینگاری شامل سه مرحلهآینده کل فرآیند (1911) 1نهورت به نقل از

یافته و در خروجی  ءارزش اطالعات نسبت به قبل ارتقا این فرآیند که طی مراحل استخروجی 

  .باشدمی مورد توجههوشمندی نسبت به ارزش اطالعات درک و 

 یشبکه،  که مطرح گردید پژوهش حاضر در سوال ، اینموارد اشاره شده در باالبا توجه به 

سواالت فرعی پژوهش نیز به ترتیب  چگونه است وراهبردی نگاری آینده یحوزه یپژوهش یمفهوم

ای هکدامند؟ شکاف راهبردی نگاریآیندهنگاری و آیندهمرتبط با  یمطالعاتهای حوزهعبارتند از: 

                                                           
1. H. G. Wells 
2. Foresight 
3. (Hind) Sight 
4. )Fore) Sight  
5. Averil Horton  
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 عیتوز و مطالعات ریس کدامند؟ سنجیعلمی بررسی و مطالعهبا  راهبردی نگاریدانشی آینده

 چیست؟ زمان بستر درراهبردی  ینگارندهیآنگاری و آینده مطالعات پژوهش
 

   پژوهشهای مبانی نظری و پیشینه

 نگاریآینده

صاد و اقت ،یعلم، فناور به بلندمدت نگاه با مندنظام تالشمشتمل بر  ندیفرآ کی ینگارندهیآ

 و یاقتصاد منافع نیشتریب که است ییهانهیزم ییشناسا تمرکز محوری آن و است جامعه

  . (Martin, 1995) دهدقرار توجه مورد جامعه یبرا را یاجتماع

 ممکن هوج نیبهتر به موجود منابع یریبکارگ نده،یآ یبرا یآمادگ یعنی ینگارندهیآ واقع در»

شود تا با تالش می ینگارندهیآ در .(99۳7الهی فتح و آبادیمجدرحیم) «هاارزش یراستا در

 مندامنظ صورت به گوناگون یقاتیتحق یهانهیزم در متخصص افراد از وسیعی یشبکه یهمکار

 یبکهش به ءاتکا با است که مندنظام یندیفرآ ینگارندهیآ شود. یرسازیمطلوب تصو یهاهندیآ

ر د آنچه نیبنابرا .کندمی میمطلوب را ترس یهاندهیآ متنوع، یهاتخصص با افراد از یمیعظ

 .)99۳۳ ،محامدپور و ثقفی) باشدمیمطلوب  یندهیآ تحقق و حیاتی است توجه مورد نگاریآینده

 ینگار ندهیآ»: دشویم فیتعر به این شکل یگارنندهیآ (2999)9نفورِ بر اساس گزارش 

 تا مدتانیم یاندازسازچشم و ندهیآ اطالعات یگردآور شامل و یمشارکت مند،امظن یندیفرآ

هم زا برخاسته ینگارندهیآ. است مشترک اقدامات جیبس و امروز ماتیتصم یراستا در مدتبلند

-دهنیآ و یراهبرد یزیربرنامه است،یس لیتحل یهانهیزم در ریاخ مهم یهاشرفتیپ روند ییگرا

 مهم عوامل ،ینگرشیپ و یراهبرد یهااندازچشم یتوسعه منظور به ینگارندهیآاست.  یپژوه

 ینگارندهیآ در یمشارکت عنصر ارزش نفورِ گزارش. آوردیم هم گرد را مختلف منابع و رییتغ

 یهاتیفعال گرید و ینگارندهیآ نیب تفاوت»: کندیم برجسته جمله نیا گفتن با را یراهبرد

 . «است ینگارندهیآ یمشارکت بعد به مربوط یزیربرنامه با مرتبط

 از یعیوس یگستره یابیارز بلندمدت، یریگجهت از عبارتند ینگارندهیآ یعموم یهایژگیو

 از هاستفاد و هاشبکه جادیا و ینهادساز اند،شده عیتوز گسترده طوربه که یموارد میترس عوامل،

 مختلف یهاجنبه ثبات کرده، هئارا تریاتیعمل جینتا ،یرسم یهاروش. یرسم یهاروش و فنون

 و کرده کمک دارد یشتریب قیتحق به ازین که ییجا ییشناسا به د،نکنیم یابیارز را اندازچشم

 یهاروش یبرتر شدنآشکار یبرا جیمه یبرچسب ینگارندهیآ. بخشدیم تیمشروع اجرا به

                                                           
1. European Commission Research Directorate General (FOREN), 2001 
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 یرساناطالع یسنت یهاروش یادامه در و بلندمدت و یراهبرد یپژوهندهیآ فنون و یمشارکت

 نده،یآ از یتوجه قابل بخش باشیم کهداشتهبه این نکته توجه  دیبا .«است یاسیس یزیربرنامه

 .(Kuosa, 2011) است نهانامروز  یو روندها هاشرانیپ داف،اه ها،ارزش در شیشاپیپ

 یو .دهدیم هئارا ینگارندهیآ یبرا یگرید فیتعر )Slaughter, 2008( 9اسالتر چاردیر

 چهار قیطر از را ادراک یمرزها دارد تالش که یندیفرآ: کندیم فیتعر گونهنیا را ینگارندهیآ

 :دهد توسعه ریز روش

 ها(ارزیابی پیامدارزیابی دالیل اقدامات، تصمیمات و ... کنونی )  .9

 ( هها ) هشدار و راهنمایی اولیکشف مشکالت و پیشگیری قبل از وقوع آن .2

 بندی راهبرد پیشتاز (در نظر گرفتن پیامدهای کنونی رویدادهای آتی ) صورت .9

 سازی سناریوها(.های مطلوب )آمادههایی از آیندهتصویر کردن جنبه .7

 

 نگاری راهبردیآینده

 ریانگآینده اصطالحهای مدیریت راهبردی با روش نگاریهای آیندهتلفیق روش با( 9117) اسالتر

 قدرت یک عنوان به ریانگآینده از( 2991) همکاران و اهوجاهمچنین  .را مطرح کرد راهبردی

 بینیشپی توانایی عنوان به را مدیریت بینیپیش هاآن. کنندمی یاد بینیپیش برای شخصی

 .کنندمی تعریف رقابتی مزیت ایجاد به منظور مدیران عملکرد ینحوه

 موضوع 2اجتماعی تغییرات و انهفناور بینیپیش یمجله در 2999 سال درکوتس و همکاران 

 به «la  prospective» فرانسوی مفهوم از و ندداد اختصاصنگاری راهبردی آینده به را ایویژه

نگاری به وجهی از آینده «la  prospective» :داشتندکرده و بیان  استفاده آغاز ینقطه عنوان

. ردیراهب ریانگآینده یعنی ؛کنیم اضافهنگاری را به آینده راهبردی صفت ما کهشود  اطالق می

 قداما پیامدهای انسان، گیریتصمیم بر تأکید ریانگآینده در فرانسه رویکرد بررسی دلیل

 ینا با. استبرای آینده  ریانگآینده روند کل در گیرنده تصمیمکننده و  مشارکت کشورهای

 ندهایییفرآ عنوان به» باید و دارد راهبردی مدیریت با روشنی پیوند راهبردی ریانگآینده دیدگاه،

 «شود درک کنند،می کمک هاشرکت یآینده فعالیت مسیر ترسیم در گیرندگانتصمیم به که

.(Vecchiato, 2012) 
ند . به عبارتی فرآیکندارتباط پیدا می ل راهبردیئنگاری مسابا آیندهنگاری راهبردی آینده

و این بوده مرتبط ها ها و ضعفها، تهدیدها، قوتنگاری راهبردی با درک صحیح فرصتآینده

                                                           
1. Richard Slaughter 
2. Technological Forecasting and Social Change 
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 ممکن، باورپذیر، محتمل و مرجحهای رو را برای رسیدن به آیندهمحیط و مسیرهای پیش ارتباط

 برای دستیابی به اهدافآمادگی بیشتری ا توجه به ابزارهای در اختیار بسازمان د تا دهشکل می

عات دادن اطال که باتاکید دارد بر این نکته هم نگاری راهبردی آینده. خود کسب کند بلند مدت

راهم فتوان میرا برتری و پیروزی در یک نبرد تجاری، سیاسی و نظامی  امکانقبلی به شخص 

شامل  یاچهار مرحله در قالب یک مدلمدل خود را در نهایت کوواسا . (2999)کوواسا،  آورد

 .دهدارائه می راهبردها و خروجی ،نگاریآینده، هاورودی هایگام

 ایشان .نگاری راهبردی استضرورت و اهمیت آینده موید( 2996) پهاینز و بیشاتعریف 

 آنرود و های راهبردی به کار میدر سطوح مختلف فعالیت نگاری راهبردیآیندهکه  اذعان دارند

ای ههای رو به جلو با کیفیت و بکارگیری بینشتوانایی ایجاد دیدگاه: »کنندگونه تعریف میاین را

ا، ههای مفید سازمانی؛ برای مثال شناسایی شرایط ناسازگار، هدایت نظامدر حال ظهور به شیوه

( 2996) پهاینز و بیشا«. جو برای بازارها، محصوالت و خدمات جدیدشکل دادن به راهبرد و جست

 :کنندارائه میی اشش مرحلهنگاری راهبردی را به صورت فرآیند آینده

 ها و امور عقالنی و اهداف است.ها، تیمشامل خطوط راهنما برای نگرش :. چارچوب کلی9»

ی پویش اطالعات با توجه شامل خطوط راهنما برای نظام، تاریخ، زمینه و نحوه :. پویش2

 له است.ئیک مس یبه آینده

ا، هکند و برای پیشرانپویش استفاده می یاز اطالعات مرحله :نگریبینی و پیش. پیش9

 کند.ها، خطوط راهنما تعیین میها، ابزارها و بدیلعدم قطعیت

نگری شده و شامل خطوط راهنمایی است که از طریق مفاهیم پیش :اندازسازی. چشم7 

 متمرکز است. بر تفکر انداز تهیه شده برای سازمان، خروجی چشم

برد پیشالزم برای های شامل خطوط راهنمایی است که راهبرد و گزینه :ریزی. برنامه1

 دهند.توسعه می را انداز مورد نظرچشم

شامل خطوط راهنما برای ایجاد ارتباط بین نتایج، ایجاد دستورالعمل و  :. اقدام6 

 «های اطالعاتی است.سازی تفکر راهبردی و نظامنهادینه

 

 سنجیعلم

 که به وضوح پیداست، اما فرض شودسنجی همسان با کتابسنجی، ممکن است مفهومی علم

(. در تحقیق 9972ا، پتگو)سن استکردهارائه  علمی در تحقیقاتای نوظهور سنجی زمینهعلم

و  شدهازه برای تحقیقات معرفی ای تسنجی به عنوان زمینه(، علم99۳۳نجف آبادی و شعبانی )
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مؤثر از این روش با تعیین معیارهای رشد، توسعه و سطوح مختلف گسترش علوم  یاستفاده

. ندهستسنجی علم گانشرقی ابداع کنند یدوبروف و کارنوی از روسیه .استقرار گرفتهمدنظر 

 گیری فرآیند انفورماتیکاندازه طور خالصهبهسنجی علمبیان شده از منظر این دو برای  تعریف

 هایی آخرین پیشرفتسنجی را ارزشیابی کمّهدف علم به تازگیگوپا سن(. 9972 گوپا،)سنبود 

 یدر آن زمینه یهای تحقیقاتهر مطلب علمی بنیادی و عوامل مؤثر در گسترش مستمر فعالیت

والن برای مسئ گیریتواند تاثیر بسزایی در تصمیمی می. روش ارزشیابی کمّ استبیان کردهخاص 

روند جلوگیری از غفلت و جدایی از  وها و مدیریت صحیح دانش هزینه یهوشمندانه مدیریت

ن س) باشدداشته ،راه مشخصمبتنی بر نقشه و روز افزون ینش برای توسعهمرزهای داشناخت 

  .)9972 ،گوپا

شناختی، شناخت و سنجی و علومعنوان علم( در مبحثی با 99۳2دکتر شریفی )به نقل از 

-میگذاران پژوهشی ریزان و سیاستامری الزم برای محققان، برنامه، ارزیابی وضعیت پژوهشی

هم چنین استفاده از این مطالعات و بررسی مقاالت پژوهشی منتشر شده در نشریات او . باشد

. زیرا در این مطالعات استبیان کردههای بررسی وضعیت کلی پژوهش از روشعلمی را یکی 

توان فراوانی پژوهش هر کشور، سازمان، مراکز ی تولیدات علمی، میگیری کمّ عالوه بر اندازه

های علمی و موارد مورد توجه محققان را مورد بررسی ی علمی، روند پیشرفتتحقیقاتی، رشته

های مورد توجه پژوهشگران و به تبع آن زمینه نسبت بهتوان می طریق این از همچنینداد. قرار

ی هادر بررسی آگاهی پیداکرد.باشند ی مسائلی که در صدد حل آن میوارهنظام و درخت

 های پژوهشیبخشچه توان دریافت که می تولید شده های دانشیبا توجه به نقشه سنجیعلم

ها توسط نهادهای های مالی از پژوهشاطالعات دیگری همچون حمایت. اندشدهمورد غفلت واقع 

طور به. دنباشردیابی می قابلها در این بررسیهای پژوهشی برای همکاریمختلف و نفرات مرتبط 

 . بررسی نمودبر محیط علمی ی مورد نظر را های یک حوزهپژوهشاثرگذاری توان می کلی

های کیفی نمود ولی برای درک جایگزین ارزیابیتوان نمیرا  کمی هایهرچند این نوع ارزیابی

توان می ،علمی منابع و اطالعاتتوزیع و استفاده از  ،تحلیلو بهتر فرآیند تحقیقات علمی، تجزیه 

  پرداخت. ارزیابیبه این نوع  ،کیفی هایهای ارزیابیبدون در نظر گرفتن محدودیت

 

 شناسی پژوهشروش

 و وابقسبا دقت  دبای تحقیقاتی، یحوزه یک مرزهای و موضوعات تحقیقات، اصلی نتایج بررسی برای

 سنجیعلم روش. دنشو سنجش علمی چارچوب یک تحت و شده آوری جمع استنادی پیوندهای

 واندتمی که است تحقیقاتی یزمینه یک ساختار از عمیق درک برای هاروش پرکاربردترین از یکی
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 تحقیقاتی بخش یک در را کشورها نویسندگان، دانشگاهیان، مجالت، عملکرد و تحقیق ،توسعه

 . (Hood , Wilson 2001) کند بررسی مشخص

 هاهخوش تواندمی ها،نقشه و نمودارها تشکیل الگو و مدل از طریق با سنجیعلم روش این بر عالوه

 .هدد نشان تحقیق یحوزه به بصری ساختار نمایش برای را بررسی مورد موضوعات کرده و ترسیم را

 تمجال موضوعات، در استنادات و شرایط بندیجمعبررسی و  برای یکمّ  کامالا  رویکرد یک روش این

 ادتعد استنادها، کل مانند است، تحقیق تأثیر به مربوط اصلی هایشاخص است، نویسندگان و

مورد  سنجیعلم تکنیک چندین سنجیی علممطالعه در. غیره و مقاله هر در استنادها دستاوردها،

 کشورهای در انتشار وضعیت شامل که: کشورها تحلیل و تجزیه( 9) گیرد که عبارتند از:میتوجه قرار 

 تحلیل و تجزیه( 2. )است هادر بررسی کشورها همزمانیبررسی  و اتیتحقیق یزمینهیک  در مختلف

 هاآن 9گینویسندی ارتباطات همشبکه تاریخ وداده  نشان را مختلف نویسندگان مشارکت :نویسندگان

 نشانه ک کلیدی کلماتشناسایی  طریق، این از: کلیدی کلمات تحلیل و تجزیه( 9. )کندمی ترسیم را

. مایدنمنعکس میواژگانی وتحلیل همبا تجریهرا است تحقیقاتی  حوزهدر یک  اصلی تمرکز dدهنده

 وردم نویسندگان جمله از متعدد، مطالب ادغام تحلیل و تجزیه این: استنادی تحلیل و تجزیه( 7)

 طریق این از شود ورا شامل می( منابع) شده استناد مشترک اسناد و استناد مورد مجالت استناد،

 شناساییبرای : خوشه تحلیل و تجزیه( 1) و کرد روشن کامل طور به را متقابل استنادات توانمی

 و یوضوعم پیوندهای ازلذا  باشد، قبلی روش نتایج اساس بر باید تحلیل و تجزیه این کلیدی نتایج

بررسی کرده و  ی مورد نظردر زمینه داغ موضوعات دادن نشان یبرا را هاخوشه شده، ذکر وضعیت

 .(Boqiang, 2020) دهدنمایش می

 لتحلی بیشتر زمینه این در را اخیر مسائل توانمی زمانی، یفاصله کردن محدود با حال، همین در

 یکی از کارآمدترین عنوان به 51/6/5 ینسخه  VOS viewerافزارنرم ، ازین مطالعهادر  .کرد

 قیتحق این ی درکانون یمرزها و یاساس تیوضع بررسی یبرا یسنجعلم یافزارنرم هایابزار

 رد کاوش و تجسم و شبکه هایداده اساس بر نقشه ایجاد برای افزارینرم ابزار این. شد استفاده

جان وان اک و والتمن  توسط که است سنجیعلم یمطالعهمدیریت دانش و  برای هانقشه این

مورد  هانقشه در کاوش و تجسم سنجیعلم هایتکنیک کلیه برای و است شده ایجاد (2929)

ی نقشه از تصویر سه روی او اس ویوئ. (Nees Jan van , Waltman 2020) گیرداستفاده قرار می

 یتقابل. های مورد مطالعهپژوهش چگالی و پوشش شبکه،سازی ریتصو به: دهدمی ارائه را دانشی

 یژگیو این ،گیرد قرار بررسی مورد کامل جزئیات با نقشه تا دهدمی اجازه پیمایش و نماییبزرگ

                                                           
1. Co-Authorship 
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 اساساا وی او اس ویوئر اگرچه .است ضروری عنصر هزاران حاوی بزرگ هاینقشه با کار هنگام

 آن زا توانمی واقع در اما است،شده گرفته نظر در سنجیکتاب هایشبکه تحلیل و تجزیه برای

 .کرد استفاده شبکه داده نوع هر اساس بر هانقشه کاوش و دنیکش ریتصو به ایجاد، برای
 

 هادادهتجزیه و تحلیل گردآوری و 

 Science Direct جستجوی داده پایگاه از جستجو با انگلیسی یمقاله رکورد 9799 کل تعداد

 9()فورسایتینگارندهیآ هایاصلی و با جستجوی کلید واژه یداده عنوان به که استآمده بدست

 هپذیرفتتحقیقاتی شناسایی و  یزمینه این برای 2نگاری راهبردی )استراتژیک فورسایت(و آینده

بینی فناورانه ، پیش9فیوچرزی های حاصل از سه مجلهنتایج بدست آمده مبتنی بر داده. استشده

از پایگاه ساینس  2929تا  9116های بین سال 1بینیالمللی پیشی بینو مجله 7و تغییر اجتماعی

مطالعات مربوط به  یو مقایسهتحقیق  که توزیع میزان مطالعه، دایرکت استخراج گردیده

زمان با جستجو در هم. دهدرا نشان می های مختلفسالطی نگاری راهبردی نگاری و آیندهآینده

 به مقاالت پژوهشی،جستجو نتایج  تر شدنو بهینه محدود برای دایرکتی ساینسپایگاه داده

استخراج و برای  6RISهای نیاز بر اساس دادههای مورد دادهو  اکتفا شدسردبیری و مروری 

  .شد داده اس ویوئر وی اوافزار به نرم ورودیتحلیل به عنوان 

های نگاری راهبردی و ارتباط بین پژوهشی کلیدواژگانی آیندهفضای کلی شبکه (9)در شکل 

ر ی داست که نشان دهندهافزار تصویرسازی شدههای مختلف توسط نرمصورت گرفته در حوزه

 باشد. شده، میی نمایش دادههای مطالعاتی با حوزههم تنیدگی این حوزه

 

                                                           
1. Foresight  
2. Strategic Foresight 
3. Futures 
4. Technological forecasting and social change 
5. International Journal of Forecasting 

های قابل بصورت خروجیتوان میرا  هایا داده محتوای مقاالت ،های پژوهشیپایگاه دادههای موجود در اج دادهربرای استخ.  6

توان است که میها یک نوع از این خروجی RIS. استخراج کردخوانش در نرم افزارهای مختلف مدیریت منابع و یا علم سنجی 

 آن استفاده کرد. زا  VOS viewerافزار در نرم
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  نگاری راهبردینگاری و آیندهی آیندههای حوزهی معنایی پژوهششبکه  (1) شکل

 

 
 

 
 ی نگاری در بازهی آیندهتولیدات پژوهشی در حوزه نمایروند (2) شکل

 2121تا  1991زمانی سال 
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 یدر بازه راهبردی نگاریی آیندهتولیدات پژوهشی در حوزه مایروندن (3) شکل

 2121تا  1991زمانی سال 
 

شیروند  (2)شکل  شکل آینده تولید مقاالت پژوه شیروند  (9)نگاری و    تولید مقاالت پژوه

شده نگاری راهبردی را آینده شان میدر مجالت ذکر  شاهد دهد. که در این ن دو نمودار روندنما 

صعودی  شد  شیتولیدات علمی ر سبت باالتر در حوزه در هر دو قلمرو پژوه  ینگاری آیندهو با ن

 .هستیم
 

 

 
 

 2121 تا 1991ی زمانی سال نگاری در بازهی آیندهچگالی تولیدات پژوهشی در حوزه (4شکل )
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به  هایکه نگاشت شودمیافزار تولید بندی شده توسط نرمهای الزم به صورت دستهخروجی

نگاری راهبردی با نگاری و آیندهاز اطالعات مورد توجهی در خصتوص ارتباط آینده ،دستت آمده

صورت گرفته های پژوهشی حکایت دارد. در پژوهشدیگر زمینه  9116ی زمانی در بازهکه های 

شکال گرافیکی مستخرج از است. در این نشان داده شدهبررسی و میالدی این موارد  2929تا  ا

مشتتخص و موضتتوعات داغ پژوهشتتی  (7)ی در شتتکل شتتمارهت مشتتخص به صتتور افزارنرم

نگاری در کانون داغ ی آیندهافزار حوزهبر استتاس نتایج گرافیکی نرم .تصتتویرستتازی شتتده استتت

به آیندهپژوهشتتتی این دو حوزه قرار دارد و آینده ی نگاری در مرتبهنگاری راهبردی نستتتبت 

 تری است.ضعیف

ی هاین زمین های صورت گرفته باهای ادبیات پژوهشدر برخی بخشارتباط معنادار ا توجه به ب

و ی نگارموضوع آینده پژوهان بری تمرکز آینده، نمودار چگالی پژوهشی نشان دهندهتحقیقاتی

با واژگانی نظیر  ی دانشی( ارتباط این حوزه7در )شکل شماره می باشد. نگاری راهبردی آینده

م هدر مرور ادبیات تر شود. این مطالب نیز پیشمشاهده میپژوهی، عدم قطعیت سناریوها، آینده

 . شودمیتائید افزار هم توسط این نرم شد که مشخص

گر نسبت و حجم واژگان در هر نمودار نشانهای حباب حجمالزم به ذکر است اندازه و 

توان حجم مطالعات ها مینموداری مفهومی است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته در هر حوزه

یت ریزی سناریو، عدم قطعنگاری راهبردی، برنامهنگاری، آیندهرا به ترتیب در آینده رت گرفتهصو

 مشاهده کرد. و نوآوری 
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 یمطالعه هایاستفاده از روش و تکنیک بانگاری راهبردی آینده یحوزه یبررسهدف این مقاله، 

 طرواب مطالعاتی و گرم هایکانون استنادی، هم تحلیل و تجزیه نوع سه اکه ب است یسنجعلم

 تحلیل و تجزیهحیث  از ویژه به. کنیممی شناسایی اسناد و مجله نویسنده، دیدگاه از را هاآن ذاتی

 تحلیل و تجزیه که شامل کنیم،می تقسیمبخش اصلی  سه به را آن تحقیقاتی نقاط استنادی،

 تحلیل و تجزیه وزمانی مطالعات انجام شده  یبازه اساس بر تحلیل و تجزیه اساسی، روابط

 و زهامر شدن روشن برای. است دیگر هایویژگی ومطالعاتی  هایبخش سایر ترکیب در گسترده

 در و شد محدود 2929 تا 9116 به اسناد سوابق نمونهبررسی  زمانی فاصله تحقیق، روندهای

توسط  استنادیواژگانی و همتحلیل هموتجزیه نهایت در شد، گرفته کار به شده ذکر اسناد تحلیل
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 جدولی کلیدی واژه 99تمرکز بر را با  هاآن خاص هایویژگی ومرتبط  داغ اتموضوعافزار نرم

 .دهدنشان می 9ی شماره
 نگاری واژگان کلیدی مرتبط با آینده(  1جدول )

 
 

ظار می کافنشتتتان رود انت قاتی، ی پژوهشتتتی در این حوزههادادن این شتتت  بر ی تحقی

صمیم ست های آتیگیریت شگران سیا ساتید و پژوه شی، ا سبت به گذاران، مدیران پژوه وجه تن

به های موثر آتیو تعریف پژوهشپژوهشتتتی  هایخالءاین  بیش از پیش بر همراه اثر مثبتی 

 .  باشدداشته

ا ز حیث ارتباط بنگاری راهبردی ادهد آیندهسنجی نشان مینتایج مرور ادبیات و تحلیل علم

  کنل است.داشتهمورد توجه قرارسازی گیری و تصمیمدیگر مفاهیم راهبردی و مرتبط با تصمیم

اقتصتتتادی، اجتماعی، علم و  از اعم یهای مختلفنگاری راهبردی در حوزهمفهوم آینده همچنان

سی و ... سیا صوص در پژوهش فناوری،  ست.نیازمند مطالعات جدی  های داخلیبه خ از این  ا

را در ها ستتتازمانتوان نگاری راهبردی میآیندهبکارگیری در صتتتورت که  بودمهم نباید غافل 

شم انداز شانهایاجرای ماموریت سیدن به چ برای تحت تاثیر قرار داده و  ی مطلوبو آینده و ر

 .کردهای گوناگون آماده رویارویی با چالش

نگاری راهبردی چه در بعد آینده یویژه حوزهبه حوزهدو توجه بیش از پیش به این بنابراین 

ایجاد ، ستتازیفرصتتتهای ظرفیت برخورداری ازبا  و چه در ستتطح اجرایی،علمی پژوهشتتی و 
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گیری غافلغفلت و را از  هاتواند ستتازمانمیهدایت رو به جلوی ستتازمان، و  نگرانهآمادگی پیش

 حفظ نماید. آینده 2سازهایو شگفتی 9کنندهمختلمواجهه با تغییرات در 
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