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چکیده

حرکت از فضای رشتگ ب سمت گفتمانهای م،انرشت ای با تمرکز بر ح مسائ واقعه به یهو رواهی
مهم در آموزش عال تبیی شی و اس های آت دااشگا ها به سهمت م،انرشهت ای شهین په،ش اواهنهی
رفت .در ای م،ان مطالعات اظاممنی آینی ها یها آینهی پژوه ا،هز مهورد تو ه دااشهگاه،ان در رشهت ههای
مختلف قرار گرفت است .در ای مقال ب منظور بررس ایگا مطالعات آینی پژوهاا در حوز های دااشه
گوااگون و با استفاد از روش فراتحل ،ک،ف ب بررسه ااهیاز و پراکنهیگ ورود حهوز ههای دااشهگاه
مختلف ب بحث آینی پژوه پرداات شی است .بیی هت در مجموع  737مقاله علمه که توسه
دااشگاه،ان رشت های مختلف و با محوریت آینی پژوه در ایران ب چاپ رس،ی ااهی مه آوری و در 19
حوزۀ کل و  350حوزۀ فرع دست بنیی شیای .ای دسهت بنیی مهک فراتحل،ه موضهوع مقهارت در
زم،نۀ آینی پژوه است ک اشان م دهی در حوز های براامه ریزی غراف،های اامن،هتو و اآینهی اگاری
سازماا و ب ترت،ب ب،شتری م،زان فعال،ت و در حهوز ههای ورزش امطالعهات زاهانو و اآینهیۀ حرفه و
کمتری م،زان فعال،ت در زم،ن آینی پژوه را داشت اای .اتایج ای مقاله تهراز اهوب بهرای مشهخ کردن
الهای پژوهش در زم،نۀ آینی پژوه است و همچن ،اقاط ضعف فعال،هتههای م،انرشهت ای در ایه
حوز را آشکار م سازد.
کلیدواژهها :آینی پژوه م،انرشتگ فراتحل ،بررس ااتقادی ایران

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1استادیار آینی پژوه گرو مهنیس صنای و آینی پژوه دااشکی فن و مهنیس دااشگا اصفهان اصههفهان ایهران
(اویسنی مسئول)



 .2استادیار آینی پژوه گرو مهنیس صنای و آینی پژوه دااشکی فن و مهنیس دااشگا اصفهان اصفهان ایران
 .3دکتری علم اطکعات و دااششناس دااشکی علوم ترب،ت و روااشناس دااشگا اصفهان اصفهان ایران

 .1مقدمه

هاا ک در آن زایگ م کن،م هاا است پر اوسان سرشار از عیم قطع،ت پ،چ،ههی و
مبهم 1ک در م،ان اابوه از چالشها ماانی فقر تغ،،رات اقل،م بحران اارژی عیم توازن
در توسع یافتگ اابرابری و مواردی از ای دست ب سمت آینی پ،ش م رود .ای

هههان و

چالشهای امروز و آینی اش آاقیر گسترد و عم،ق هستنی ک ام توان صرفا با دیی اط و
مرزهای ا کش شیۀ رشت های دااشگاه ب پرسشگری و پژوهش در مورد آاها پرداات.
اقل،مشناسان ب تنهای ام تواانی با تغ،،رات آبوهوای مقابل کننی دااشمنیان علوم غذای
ام تواانی گرسنگ را ریش ک کننی و براام ریزان شهری در ح چالشهای شهری عا ز
ماای اای .چالشهای چنی ُبعیی و غ،راط را ح های ُ
چنیبعیی و غ،راط م اواهنی
و ر رم برای فهم بهتر هاا که در آن زاههیگ مه کنهه،م و یههافت پاسههخ دراههور بهرای
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سؤارت مهههم امههروز به همکههاری هم اابه و گسههترد بهها رویکردهههای م،انرشههت ای و
فرارشت ای ا،ازمنییم .بس،اری از پژوهشگران معتقیای ک م،انرشههتگ پاسه هههای بهتههری
برای پرسشهای اوظهور امروزی ارائ م دهی و رزم زایگ در دا،ههای پ،چ،ههی و مههتکطم
کنوا است (طاهریدمن و ح،یریداراا  .)92 1398ب ویژ پههژوهش پ،رامههون آینههی
ب شیت ا،ازمنی رویکردهای م،انرشت ای است چراک دااههش هههر رشههت از آینههی محههیود
است و تکثر در آینی ها ک با عبارات اظ،ر آینی های محتم باورپذیر مر ح و امکانپذیر
توص،ف م شود ا،ازمنی گفتمانهای م،انرشت ای است.
هههر چ،ههزی آینههی ای دارد و از ایهه رو حههوز هههای دااشهه مختلههف بهها اسههتفاد از
معرفتشناس و روششناس آینههی پژوهااه به مطالعههۀ آینههی هههای موضههوعات مختلههف
م پردازاههی .بنههابرای آینههی پژوه ب مثابه یههو م،ان/فرارشههت موضههوعات و متخصصههان
گوااگوا را شههام م شههود که در زم،نه های مختلههف فعال،ههت داراههی .هههتگ،ری ایه
متخصصان آینی پژوهان را تشویق م کنی تا وابستگ های متقاب و پ،چ،ههی هههان را در
کرد و در ارزیاب اتایج اود ام اگر باشنی .از ای رو هر دااش ک در هههر زم،نه ای بههر
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

یو پییی تأث،رگذار باشی در مطالعات آینی پژوه مههیاظر قهرار مه گ،ههرد (به

1

2017

 .)181-182از آاجا ک پههژوهشهههای آینههی پژوهااه حوز هههای علمه بسهه،اری را شههام
م شوای (تااجا و همکاران )2011 2بنابرای یو تحق،ق آینی پژوهاا مبتن بههر رویکههرد
م،انرشت ای و فرارشت ای است (شولز و همکههاران 2006 3فواتههووی
 2007لوی

6

4

 1999کههوفر

5

 .)2007آینی اامتناه است و آینی پژوه م کوشی ب هر اوع مرزبنههیی

آینی اگا ااتقادی داشت باشی ب هم ،دل ،مرزهای آینههی پژوهه ب مثابه یههو فرارشههتۀ
اوظهور برای مطالعات اظامیافت در باب آینی باز است .آینی پژوهان که اگر و کنشمحههور
هستنی و هر موضوع مشخ

در آینی پژوه ب دااش مرتب از بس،اری رشت های دیگر ا،از

دارد (ب  .)246 2002ضههرورت اگهها که اگر و س،سههتم منجههر به ورود رشههت هههای
گوااگون و تخص هههای متنههوع به آینههی پژوهه شههی اسههت و از ایه

هههت اسههت که

آینی پژوه گستر وس،ع از فعال،تها را دربرم گ،رد و در ب ،رشت های مختلف محههاط
شی است (ش،رواا ااغههاا ع،وضه و قاسههم

7

 .)7 2017ایه تکثههر یههو ضههرورت

است اما گاه هم ،مرزهای باز منجر ب برا کژفهم ها در مههورد آینههی پژوه شههی و
برچسب آینی پژوه بر روی فعال،تهای اورد است ک در مس،ر پژوه،ین آینههی اصههول
اول ،ای گفتمان م،انرشت ای را ا،ز رعایت اکرد اای.
هیف مطالع حاضر رس،ین ب درک صح،ح از هان فکههری حههاکم بههر پههژوهشهههای
آینی پژوه در ایران و رس،ین ب یو تصویر بزرگ از ایگهها م،انرشههت ای آینههی پژوه بهها
استفاد از رویکرد فراتحل ،است .فراتحل ،ب مثاب یو رصی ک گرا و با اگاه از بههار به
پژوهشهای ااجام شی م تواای گستردگ فعال،تها چگال آاها در حوز های مختلههف و
مسائ و موضوعات مغفول و بر زم ،ماای را مشخ

کنی .تصویر بزرگ ک در ای مقال
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از وضع،ت آینی پژوه در حوز های علم ب دست م آیی ب اوع مبهه ،م،هزان پههذیرش
آینی پژوه ب مثاب یو م،انرشت در م،ان ااییشمنیان دیگر حوز ههها و ایگهها دااشههگاه
آینی پژوه در فضای آ کادم،و کشور است .همچن ،ای مقال م کوشی مههیا ورود به
یو بحث ااتقههادی در ایه زم،نه را ا،ههز فهراهم آورد و به براه اقههاط ضههعف وضههع،ت
آینی پژوه در فضای دااشگاه ایران اشارات داشت باشی.
 .2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

در هان امروز با و ود مرزبنیی و شاا شاا شین علوم شاهی تههیاا محتههوا روشهههای
پژوهش اصول و اظری ها و مکحظ اوع رابط م،انرشت ای در عرص رشت های علم هست،م
ّ
(دیاا  .)1379م،انرشتگ فراینیی است ک با یههو مشههک یهها چههالش شههروع مه شههود و
م کوشی برای ارائ را ح های بیی از م،
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هات به موضههوع پردااته شههود و اگهها ههها و

رویکردهای مختلف در سطوح مختلف هست شناس معرفتشناسه روششناسه و روش
ترک،ب شوای .آگاه از ماه،ت یو رشت دااشههگاه و چگههواگ پ،واههی آن بهها دیگههر علههوم به
پژوهشگران و دااشجویان یو رشت علم کمو م کنی تا اسبت ب زم،ن ای ک در آن دست ب
مطالع و پژوهش زد اای شناات بهتری پ،یا کننی (اسیا،ا و شعباا .)28 1395
برای آینی پژوه بایی اذعان داشت ک اگر چ ویژگ هههای علههوم ا تمههاع را دارد امهها
ر رم یو م،انرشت است .در م،انرشت ای فرصت مناسب فراهم مه آیههی تهها بهها ترک،ههب و
تلف،ق اظری های علم واقع،تهای آینی شک بگ،رای .در واق تأث،ر تلف،ق ای اظری ههها
و طرحهاست ک ب تحورت آینی هت م دهی .بنههابرای آاچه به عنوان آینههی روزی به
واقع،ت تبیی م شود مخلوق است از گفتمانها و عملکردهههای م،انرشههت ای (رضههایان
ق ،باش و پههورعزت  .)18 1397اشههریات آینههی پژوه فعال،ههتهههای آینههی اگاری در
شرکتها و اهادها همایشهای آینی پژوهان و دور های دااشگاه آینی پژوه همه گههوا
ای مههیعا هسههتنی .امهها بهرای فهههم ایگهها یههو م،انرشههت ماانههی آینههی پژوه در فضههای
دااشگاه ام توان تنها ب بررس فعال،ت کساا پردااههت که به صههورت تخصصه در
گرو های آینی پژوه فعال،ت دارای بلک ا،از ب رویکردهای است ک بتواانی فعال،تهههای

م،انرشههتگ در حههوز هههای مختلههف دااشههگاه را ردیههاب کههرد و ردپههای فعال،ههتهههای
آینی پژوهاا در همۀ عرص های دااشگاه را ب،ابنههی .بههیی

هت رویکردهههای که اگر و

فراتحل ،مورد ا،از است .از طریق طبق بنیی و اظمبخش ب هان علم یو حوز دااش
است ک آدم م تواای ب ای امر ام،یوار باشی ک توااست از علم بهر کاف را کسههب کنههی
(اسیا،ا و چشم سهراب .)76 1399
در ای بخش ب بررس پژوهشهای داال و اار

بر روی مسئل فراتحل ،پرداات

شی است تا رویکرد کل مقال روش تر شود .اگر چ اول ،مقاله فراتحل،ه توسه کههارل
پ،رسون 1در ده  1940و هنگام تکش او بهرای سههنتز مطالعههات واکسه در مههورد ت،فوئ،ههی
منتشر شی و هر چنی اول ،قیمهههای ههیی در ایه زم،نه را متخصصههان علههوم رفتههاری و
ا تماع در ده  1970آغاز کردای (کوگالت و کههارداگ )20 2015 2و اولهه ،شخصه
ک از کلم فراتحل ،استفاد کرد گکس 3در سال  1976بههود (شههلب و واسههو2008 4
 )96اما پ،ش از ده  1990تمرکز عمی پژوهشگران هههت ترک،ههب داد هههای حاصه از
مطالعات متعید در بررس روایت 5بود .یو متخص
یو سؤال مشخ

در یو زم،ن مع ،مطالعات ک ب

پرداات بودای را م اواای یافت ها را اکص م کههرد و سه

به یههو

ات،ج م رس،ی .اما ای رویکرد دارای محیودیتهای ا،ز بود .مهههمتههری محههیودیت ایه
رویکرد اتکای آن ب ذهن،ت پژوهشگر بود ک قاعیتا در ات از عیم شفاف،ت را ا،ز ب همرا
داشههت .ب ه عنوان مثههال اویسههنیگان مختلههف ممک ه بههود از مع،ارهههای متفههاوت ب هرای
تصم،مگ،ری در مورد اینک کیام مطالعات را در مرور اود لحاظ کننههی اسههتفاد کننههی .از
ای رو در اواس ده  1980حرکت

ییی شروع شی ک در اواس ده  1990رشی کرد و

محققان ب سمت استفاد از بررس موضههوع  6و فراتحل،ه  7رفتنههی و از مههرور روایه دور
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شیای .در ای دو روش مجموع ای از قواا ،واضح برای ستو و و سه

بهرای تع،هه،

اینک کیام مطالعات در تجزیه و تحل،ه گنجااههی شههوای و کههیام حههذف شههوای اسههتفاد
م شود (براشت ،و دیگران2021 1

).

اگر بخواه،م ب تفاوت بررس موضوع و فراتحل ،اشار کن،م بایست ب هیف ک ای
دو روش دابال م کننی ب ردازیم .هیف بررس موضههوع یههافت و ترک،ههب پههژوهشهههای
است ک ب یو سؤال ااص مربوط م شود و با استفاد از روشهای سازمانیافت شفاف و
قاب تکرار در هر مرحل از فراینی ااجام م گ،رد اما هیف مطالعات فراتحل ،مجموعه ای
از روشهای آماری برای ترک،ب اتایج کم از مطالعات متعید در راستای تول،ی اکصه ای
کل از دااش تجربه در مههورد یههو موضههوع معهه ،اسههت (ل،ته کورکورااههو و پهه،کی

2

 .)2008در بررس موضوع محقق در پ پاس به یههو سههؤال اسههت امهها در فراتحل،ه
هیف محقق ارائ اکص ای از دااش حاص شی م باشی و در واق آاچ فراتحل ،را مهم
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م کنی هم ،تکش برای اکص کردن اطکعات اتایج و شناسای روایهای تأث،رگذار بر
تحق،قات آینی است ک ب س،استگذران کمههو مه کنههی .از مزایههای فراتحل،ه مبتنه بههر
شواهی بودن اتایج آن است اما ضههعف عمههی ایه روش زمههان بههر بههودن فراینههی آن اسههت
(سالترزهپیاولت.)2020 3

مطالعات فراتحل ،در حوز های مختلف از دااش بشری مورد استفاد قهرار گرفته ااههی.
حوز های چون پزشک داروسازی روانشناس

رمشناس بازرگههاا اقل،مشناسه و

غ،ر  .در ایران ا،ز ای روش در حوز های گوااگون ب کار گرفت شی اسههت که در ادامه به
برا از مرتب تری ای مطالعات اشار م شود.
فههاتحراد و دیگههران ( )1392بهه منظور اارائهه تصههویری از روششناسهه در فرارشههت
آینی پژوه پنج پارادیم در آینی پژوه شام اثباتگرای پسااثباتگرای سنجشگرای
برسااتگرای و مشارکت و را بررس کردای .ای پههارادایمههها در سه ُبعههی هست شناسه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

معرفتشناس و روششناس با هم تفاوت دارای .مطالع اشان داد بخش عمی ای از فنههون
و روشهای پرکاربرد در آینی پژوهه در پههارادایمهههای اثبههاتگرای و پسههااثباتگرای قهرار
م گ،رای .روشهای ماانی اتحل،ه اثهرات رواههیو و اتحل،ه تههأث،رات متقابه و در زمههر
اثباتگرای و تصم،مسههازی و دلفه در دسههت پسهها اثبههاتگرای قهرار داراههی و در پههارادایم
برسااتگرای سناریوها و ر اگاشتها ای م گ،رای .در اهایت آاها اشار مه کننههی که
یییتری موج روششناس در آینی پژوه حرکت ب سمت پارادایم یو پارچ است.
بهروزیلو و ل،لوای( )1393در مقال اود با عنوان اس،ر تحول فرارشت آینههی پژوه
در آمریکهها بهه ،سههالهههای  1960تهها 1970و ضههم شناسههای مؤسسههات و ااییشههمنیان
تأث،رگذار روای پارادایمهای ک بعی از نه

هههاا دوم و نه سههرد شههک گرفههت را

برشمردای .بر ای اساس دو پارادایم شناسای شی :پارادایم اول ک مبتن بر پ،شب،نه بههود و
ب ااطر دستاوردهای علم

ییی در قرن ب،ستم ب چالش کش،ی شی و پههارادایم دوم که

پ،شب،ن آینی را مردود م داای و ب ای پ،شب،ن آینی ب بحث در زم،ن دااههش ممکه در
مورد آینی و تصاویر ممک از آینی یا ساات آینی با تحریکات فعارا تمای دارد.
براساس اتههایج مقاله یوسههف ارایم و دیگهران ( )1398بهها عنههوان اچهه سههال رواههی
پژوهشهای آینی پژوه در هان ب ،سالهای  1979تا 2019و ک با استفاد از روشههها
و ارمافزارهای علمسنج بررس شی بود س مجلههۀ اآینههی ههها1و اپهه،شب،نه فنههاوری و
تغ،،رات ا تماع 2و و ااقتصاد س،اس 3و مجکت بس،ار تأث،رگذار ای حههوز بوداههی .سه

واژ اتصم،مگ،ری4و اآینی اگاری شههرکت 5و و اتغ،،هرات آبوهههوای 6و به لحاظ تکهرار
ب،شتری تکرار را داشتنی و حوز های اقتصاد براام ریزی شهههری و منطقه ای و کسههبوکار
ب عنوان حوز های تحق،قات با ب،شتری تعیاد مقارت شناات شیای.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ب،رااوای س،ف کلستان و ع،وض ( )1399تول،یاتپژوه در حوز آینی اگاری راهبههردی را
با استفاد از روشها و ابزارهای علمسنج مورد تحل ،قرار داداههی .مههورد مطالعه آاههها 1733

مطالع مستخرج از ساین دایرکههت 1در بههاز زمههاا سههالهههای  1996تهها  2020بههود .اتههایج

مشخ

کرد ک س کل،یواژ پرکههاربرد در ایه حههوز شههام اآینههی پژوهه و اآینههی اگههاری

راهبردیو و اسناریوهاو است .روای ااتشار مقارت مورد بررس اشان داد ک از سال  1996در
مجموع روای روب رشیی را شاهییم هر چنی در بعض از سالها با افتهای موا هست،م.
ااظم

ناب و فضل ( )1400با هیف ارائ تصویری ام از پژوهشهای آینی پژوهه

صههورتگرفت در کشههور و ککناگههری مطالعههات ااجامشههی  238مقال ه از چهههار مجل ه
علم هپژوهش تخصص آینی پژوه را مورد بررس قرار دادای .یافت های آاههها اشههان داد به
لحاظ رویکرد رویکرد ک،ف با  101مقال رویکرد غالب بههود و به لحاظ وابسههتگ سههازماا
دااشگا آزاد واحی علوم تحق،قات تهران دااشگا تهران و دااشگا ب ،الملل امام ام،نه (ر )
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ب،شتری مقارت را ب اود ااتصاص دادای و ب لحاظ روش میلسازی معادرت سههااتاری
دلف و دلف فازی و سناریواویس س روش پرکاربرد در مقارت بوداههی و در اهایههت به لحاظ
موضوع س حوز دفاع اوآوری و اظام اداری ب،شتری مقال را داشتنی.

4

لو هس ،و ل،و )2016( 2با استفاد از روش اوش بنیی لب ای 3و تحل ،مس،ر اصههل

اسبت ب تحل ،ادب،ات حوز آینی پژوه اقیام کردای .برای ای منظههور آاههها مقههارت ایه
حوز را از پایگا تامسونرویترز بازیاب و شبک استنادی ایه مقههارت را رسههم کرداههی .بههر
اساس اتههایج حاصه از روش اوشه بنیی لبه ای آاههها شههش حههوز پژوهشه در ادب،ههات
آینی پژوه شام آینی اگاری فناوری 5آینی پژوه

6

پ،شب،ن فناوری 7تحل ،سههناریو

8
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1و

 2را مشخ

کردای و ب منظور تع ،،ا س،ر هر حوز پژوهش در طههول

زمان و تع ،،پ،وای ب ،حوز ها از تحل ،مس،ر اصل استفاد کردای.

ایین م،تل و کریست،نس  )2017( 3ب منظور پاس به ایه سههؤال که چه چ،ههزی در

آینی اگاری راهبردی و ود دارد ک شاهی رشی و توسع سری ای حوز هسههت،م دسههت به
یو مرور اظامنی زدای .ب ای منظور ابتیا کل،ههیواژ آینههی اگههاری راهبههردی را در دو پایگهها
ساین دایرکت و مر

کام بازرگاا

4

ستو و کردای ک منجر ب شناسههای و بازیههاب

 59اثر ب ،سالهای  2000تا  2014شی .بررس مقارت اشان داد اگههر چه شههاهی رشههی
سری ای حوز هست،م اما پ،شرفت اظری چنیاا اتفاق ا،فتاد است .هههر چنههی براه از
تکشها برای ایجاد مباا مفهوم قاب مشاهی بود اما ب طورکل ههه ،دیههیگا واحههیی
یافت اشی ک بر اساس آن یو پای اظری منسجم از آینی اگری استراتژیو ساات شود.
ش،رواا ع،وض و قاسم ( )2017در مقال اود با عنوان اچ،ست و چرای مفهههوم
م،انرشت ای آینی اگاری راهبردی در فرارشتۀ آینی پژوه و ب اهم،ت مفهوم م،انرشت ای در
آینی پژوه پردااتنی .یافت های آاها اشان داد آینی پژوه راهبردی ب عنوان یههو م،انرشههت
براکف سایر حوز های آینی پژوه با فراز و فرود کمتر روبه رو بههود و از رشههی مطلههوب
براوردار است و ب عنوان یو م،انرشت از عقکا،ت ب ،پارادایم بهههر مه بههرد .ایه امههر
م تواای ب براام ریزی بلنیمیت بخصوص در حوز اقتصاد کمو کنی.
پوپر )2008( 5در الماس آیندهنگاری اود روشهای آینی اگاری را بر اساس روش به
س دستۀ کم ک،ف و ا،م کم تقسهه،م مه کنههی .به طورکل روشهههای ک،فه معنههای
روییادها و ادراکات را فراهم م آورای .روشهای کمه بهها سههنجش مع،ارههها و اسههتفاد از
تحل ،های آماری سروکار دارای .روشهای ا،م کم از اصههول ریاضه بهرای کم سههازی
مسائ ذهن قضاوتهای منطقه و دیههیگا هههای کارشناسههان اسههتفاد مه کننههی .وی در
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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الماس پیشنهادی طبقه دیگههری تحههت عنههوان اروشهههای دیگههرو آورد که اغلههب بهرای
روشهای همچون ترازیاب و تحل ،ثبت ااتراع ب کار م روای.

فرگناا  )2019( 1در مطالع اود با عنوان ادییاری سازی مقارت آینههی پژوهه از 1968

تاکنون :بررس کتابسنج اوش های موضوع روایهای تحق،قات و شکافهای پژوهش و
مطالعات ب ،سههالهههای  1968تهها  2019را به منظور تع،هه ،اوشه ههها رواههیهای تحق،ههق و
شههکافهههای پژوهشه مههورد بررسه قهرار داد .وی مطالعههات مههورد بررسه را در  6اوشههۀ
شناسای شی یعن آینی اگاری شرکت گذشههت آینههی از گذشههت تهها آینههی بشههر آینههی هههای
زیستمح،ط پست ارمال 2و پ،چ،یگ و روایهای فناوراا تقس،م کرد .بر ای اساس ضههم
ب تصویر کش،ین روایهای پژوهش فعل و روایهای ک کنی شی اای و روایهای ک ب،شتری
تعیاد مقال را ب اود ااتصاص دادای اشان داد ک ب،شههتری تحق،قههات در حههوز آینههی پژوه
توس یو گرو ب ،الملله از مؤسسههات ب همپ،وسههت و ازدیههو به هههم ااجههام مه شههود که
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ب طورعمی در اروپا آمریکا و ااگلستان قرار دارای .س اشری اآینی هاو اپ،شب،نه فنههاوری و
تغ،،رات ا تماع و و اآینی اگری3و ب،شتری سهههم را در ااتشههار مقههارت حههوز آینههی پژوهه
داشتنی و در مجموع مقارت ای حوز از روای ااتشار رو ب رشیی براوردار بودای.

سریتاش بورماگلو و ازدم،ر )2022( 4مطالع ای با عنوان اس،ر تکام آینی اگههاری :چه

شواهیی در اشریات علم و ود دارد؟و با استفاد از فنون داد کاوی و روش ترس،م علم 5مورد
بررس قرار دادای .در واق هیف آاها تع ،،س،ر تکام ای رشت با استفاد از شواهی مو ود در
اشریات علم بود .ب باور آاها روش ترس،م علم با استفاد از داد هههای بههزرگ 6از ایه قابل،ههت

براوردار است ک یو امای کل از حوز های علم در طول زمههان ارائه کنههی و به شناسههای
الگوهای پژوهش و هتهای توسع آن حوز در آینی منجر شود .پژوهش آاههها دارای چهههار
مرحل بود .1 :ااتخاب واژگان کل،یی و پایگا داد هت سههتو و  .2پا سههازی واژگههان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

کل،یی از مل ریش یاب واژ سازی و حههذف کلمههات حشههو  .3ایجههاد یههو اقشه تکامه
مفهوم و رسم امودارهای استراتژیو برای هر دور و  .4تفس،ر اتایج حاص با استفاد از اظر
ابرگان .اتایج ای پژوهش اشان داد ک تمرکز پژوهشههگران آینههی اگاری از اوایه سههال 2000
ب،شتر بر روی س،استهای اوآوری بود و بعی از آن پژوهشههها به سههمت چههالشهههای بههزرگ
ا تماع چون آبوهوا اارژی غذا طراح س،ستمهای پاییار مییریت ریسههو و مههییریت
بکیا حرکت کرد است .اکت قاب تأم ای است ک از آینی اگاری در تمام سطوح چون مل
شرکت و سازماا بخش و صنعت و همچن ،شهری و منطق ای استفاد شی است.
ضرورت ا،از ب یو روش مبتن بر قواعی و اصول علم و شاا های مشخ

سبب

حرکت پژوهشگران ب سمت پههژوهشهههای فراتحل،ه شههی امهها آاچه که اتههایج بررسه
پ،ش،ن های مو ود اشان داد ای بود ک تاکنون فراتحل،ل بر روی پژوهشهای آینی پژوه
در ایران ااجام اشی است .ب طورکل پههژوهشهههای ارائ شههی در ایه بخههش را به لحاظ
محتوای م توان ب دو دست تقس،م کرد :دست اول پژوهشهای قرار دارای ک پارادایمهای
روششناس آینی پژوه را از منظر تاریخ بررس کرد اای .در واقه به شههک مههروری و
ااتقادی روشها و پارادایمهای روششناس غالب را مورد اقی و بررس قهرار داد و تههکش
داشتنی از طریق طبق بنیی روشها ب

هان روششناس ای حوز اظم بخشنی و ا،ز گاه

در ای دست شاهی پژوهشهای هست،م ک کل،ت ایه حههوز را از زمههان شههک گ،ری مههورد
بررس قرار داد تا هان پارادایم ای حوز را مشخ

کننی.

دست دوم پژوهشهای هستنی ک اگا ااتقادی و یا مرور تاریخ ایارای بلک در تکش
هستنی تا با استفاد از روشهای مرسوم علمسنج و دییاریسازی علم پژوهشهای ایه
حوز را در طول زمان تصویرسازی کننی .پژوهشگران ای دست بر ای باورای ک یو تصویر
مناسب ب،ش از چنیی اوشت و مت گویای دارد .در ای دست ب طور مشخ

همانگوا ک

در اکثر پههژوهشهههای علمسههنج شههاهی هسههت،م تههکشههها شههام شناسههای مهههمتههری
کل،یواژ های ای حوز روایهای پژوهش گذشت و آینی حوز و مجکت هست مه شههود.
از دیگر یافت های ای دست از پژوهشها روای ااتشار مقارت حوز آینههی پژوه بههر اسههاس
سال و شناسای اقاط ضعف پژوهش و موضوعات داغ در حوز آینی پژوه است.
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 .3روششناسی

مقال حاضر ب لحاظ هیف کاربردی است زیرا تصههویری از چشههماایازهای پژوهشه در
حوزۀ آینی پژوه را در اات،ار محقق ،قرار م دهی .همچن ،ب لحههاظ ماه،ههت پههژوهش
حاضر از اوع فراتحل ،است .فراتحل ،روش آماری است ک واحههی تجزیه وتحل ،در آن
مطالع است ا آزمودا (شعاع و ا،ازی  .)1395ب لحاظ رویکرد از اوع فراتحل ،ک،فه
است و تکش دارد ب بررس اقاط قوت و ضعف موضوعات مورد بررس در پههژوهشهههای
آینی پژوهاا ب ردازد و داد ها را ب صورت توص،ف طبق بنیی و ارائ دهی .همچنهه ،تههکش
شی است تا در مواردی ب منظور ارائه یههو تصههویر کههکن فراتحل،له از طریههق اسههتخراج
بعض داد ها برا اکات ب صورت کم ب،ان شوای.
اول ،گام در ای مقال شناسای و تع ،،کل،یواژ ههها به منظور سههتو و در پایگهها هههای
اطکعات بود .بیی منظور پژوهشگران پ از بررس مقارت ک ب بررس مفاه،م و واژ ها در
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آینی پژوه پردااتنی همچون مقارت سردار )2010( 1و گرای و ح،یری ( )1396و دااههش

اود پژوهشگران واژ های آینی پژوه آینی شناس آینی اگاری آینی ااییش تحل ،آینههی
مطالعات آینی تحق،قات آینی دااش آینی پژوه آینی پژوهاا و آینی اگری را ااتخاب کردای.
در حوز های ماانی مهنیس و مح ،زیست برا واژ ها ماانی پ،شب،ن و سناریو در معنای
ب کار م روای ک در فضای گفتمان آینی پژوه ا،ست به همهه ،دل،ه چنهه ،مقههارت کنههار
گذاشت شیای و در تحل ،از آاها استفاد اشی.
پ

از ای مرحل ب منظور یههو سههتو وی ههام در مقههارت فارسه سه پایگهها

ااورمگزو ام ایرانو و اپایگا استنادی هان اسکم2و ااتخاب شیای .پژوهشههگران هههر
کلم را در هر پایگا در تاری  20آذر  1400در بخشهای عنوان چک،ی و کل،یواژ بیون
محیودیت زماا و تنها در مقارت ژوراالهای علم مورد ستو و قرار داداههی .په از
ارو

گرفت از س پایگا و ترک،ب اتایج ستو و  1277رکورد بازیاب شی ک په از

بررس و حذف موارد تکراری  920رکورد هههت بررسه اهههای ااتخههاب شههیای .په از
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.

بررس ای  920رکورد پژوهشگران ب ای اکت پ بردای که براه از مقههارت در دااه
مرزهای آینی پژوه ب توسعۀ اظری و یا روش پرداات اای و از آاجا ک هیف مقال بررس
فعال،تهای آینی پژوهاا در دیگر حوز های علم بود ای مقارت از گردواۀ تحل،ه هههای
بعیی اارج شیای و در اهایت  737مقال مورد بررس موضوع قرار گرفت.
مقال حاضر با س محیودیت در بخش ستو و و گردآوری داد ها روب رو بود :اول
ااتواا و کاسههت پایگهها هههای فارسه در بازیههاب اتهایج بههر اسههاس فرمههول سههتو وی
تیوی شی و ترک،ب است .چالش ک در پایگا های ااگل،س چون اسکوپوس و ود ایارد
و م توان مطمئ بود در صورت ک یو فرمول ستو وی ههام و مههاا تههیوی شههود
اتایج ستو و قاب اعتماد و اطم،نان است .دوم ضعف موتورها و پایگا های فارس در
امکان ستو وی معنای است بنابرای ای احتمال و ود دارد ک بعض از مقارت ک
از کل،یواژ های مورد اشار در عنوان چک،ی و یا کل،یواژ هههای اههود اسههتفاد اکههرد امهها
مضمون آینی پژوهاا داشت اای در ای پژوهش لحاظ اشی باشههی .سههوم عههیم و ههود یههو
پایگا ام ب منظور شناسای مقارت فارس است و از آاجا ک س پایگهها ااتخههاب شههی
دارای هم وشههاا بههاری بوداههی زمههاا زیههادی از ااجههام پههژوهش صههرف شناسههای
هم وشاا های ستو و و حذف مههوارد تکهراری شههی .شههناات پژوهشههگران از فضههای
آ کادم،و آینی پژوه تا حیودی راف ای محیودیتها بود.
 .4یافتهها

مقارت مههورد بررسه در ایه پههژوهش در گسههترۀ وسهه،ع از اشههریات علمه به چههاپ
رس،ی اای .ب ب،ان دق،قتر  737مقال مورد مطالع در  340عنوان اشری ب چاپ رس،ی اای
ک ب صورت م،ااگ 2/1 ،مقال در هر اشری م شود .ای آمار اشاندهنی چههاپ مقههارت
آینی پژوه در گسترۀ وس،ع از اشریات با رویکردهای مختلف است ک از اظر کم مب،
م،انرشتگ بودن آینی پژوه است .امودار شمار ( 25 )1اشری با ب،شتری تعههیاد مقاله
در حوزۀ آینی پژوه را اشان م دهی.
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نمودار  .1رتبهبندی نشریات با بیشترین تعداد مقاله در زمینه آیندهپژوهی
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همچن ،بررس روای رشی تعیاد مقارت حوز آینههی پژوه در طههول بهه،ش از دو دهههۀ
گذشت ا،ز قاب تو است .در سالهای  1380 1378و  1381هر کیام تنههها یههو مقاله
در حوزۀ آینی پژوه ب چاپ رس،ی است .اما از آن زمان چههاپ مقههارت م،انرشههت ای در
حوزۀ آینی پژوه س،ر صعودی ب اود گرفت است .امودار شمار ( )2ای مسههئل را اشههان
م دهی.

نمودار  .2روند چاپ مقاالت در زمینۀ آیندهپژوهی به تفکیک سال و بر اساس تعداد مقاالت در هر سال

گفتن است چون پژوهش حاضر در پای،ز سال  1400ااجام شی است تعیاد مقههارت
چاپ شی در سال  1400و بعی از آن هنوز ب صورت کام مشخ

اشی بود.

آاچ ب عنوان داد های اام در ای پژوهش م آوری شیای ط چنههیی
پژوهشگران ب بحث گذارد شی تا دست بنییهای کل و زئه مشههخ

لسه م،ههان
شههود .رویکههرد

کل حاکم بر ای فراینی رویکرد استقرای و با الگههوبرداری از روش تحل،ه مضههمون بههود.
بیی ترت،ب ک ابتیا مقارت ک موضوعات مشخ تری داشتنی و همخواا ب ،موضوعات
آاها روش بود در کنار یکییگر قرار گرفتنی تا ب تیریج دست بنییها مشخ

شوای و س

مقارت دیگر ب ای دست بنییها اضاف شههیای و یهها به فرااههور شههباهتهههای موضههوع
دست بنییهای یییی اضاف شی .امودار شمار ( )3دست بنیی کله و همچنهه ،تعههیاد
مقال در هر گرو را اشان م دهی.
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نمودار  .3درخت موضوعی مقاالت آیندهپژوهی

همانطور ک امودار شمار ( )3اشان م دهی تمام  737مقال بر اساس موضههوع در
 19دست بنیی کل قرار گرفتنی ک اشان از رواب گسترد و درهم تن،ی آینی پژوه با دیگر
شاا های علم است .دست بنیی ابراام ریزی غراف،ای و با  151عید مقال ب،شتری تعیاد
و اآینی حرف و با  4مقال کمتری تعیاد مقارت را ب اود ااتصههاص داد ااههی .در ادامه و
ب ترت،ب از دست های با ب،شتری تعیاد مقال ب کمتری تعیاد هههر دسههت بنیی بهها زئ،ههات
ب،شتری شام دست بنییهای فرع استخراج و امایش داد شی است.
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نمودار  .4درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه برنامهریزی جغرافیایی

در م،ان دست بنیی موضوع مختلف پر تعیادتری دست بنیی مربوط ب ابراامه ریزی
غراف،ای و م شود .در بازۀ زماا مورد مطالع و در ای دست بنیی در مجموع  151مقال
در  48دست بنیی فرعه بهها محوریههت آینههی پژوه به چههاپ رسهه،ی اسههت که موضههوع
گردشگری با  27مقال ب،شتری تعیاد مقال را ب اود ااتصاص داد اسههت .ایه امههودار
اشان م دهی ک در حوزۀ کل براام ریزی غراف،ای شام حوز هههای ماانههی براامه ریزی
شهری و روستای و هر چ،زی ک ب طورکل ب مسههئل غراف،هها مربههوط مه شههود مسههئل
آینی پژوه ب،ش از هر حوزۀ دیگههری مههیاظر پژوهشههگران و دااشههگاه،ان ایه حههوز بههود
است .م توان حیس زد ک آینی پژوه یو مفهوم شناات شی در م،ههان دااشههگاه،ان ایه
حوز اسههت و پایاناامه هههای متعههیدی ا،ههز در ایه زم،نه ااجههام شههی اسههت .پراکنههیگ
موضوعات فرع در ای دست بنیی اشان م دهی ک براام ریزی غراف،ا از قابل،ههت بههاری
هت بررس چنیو ه توسه حههوز هههای علمه گواههاگون براههوردار اسههت و کههاربرد
موضوعات ماانی آینی پژوه در آن بایی مقبول باشی .اکت دیگری ک در ای مورد مه تههوان
اشار کرد پ،شگام بودن پژوهشگران ای حوز در بحث ورود ب مباحث آینی پژوه است.
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نمودار  .5درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه امنیت

همانگوا ک امههودار شههمار ( )5اشههان مه دهههی حههوز امن،ههت بهها  84مقاله در 37
دست بنیی فرع ب لحاظ فراواا موضوع در مرتبه دوم قهرار دارد .در ایه م،ههان موضههوع
ا،روهای مسلح با  14مقال پربحثتری حوز در دست بنیی امن،ت بود است .ایه مسههئل
البت تا حیودی ب اواستگا رشت آینی پژوه ا،ز مربوط م شود .آینی پژوه در ایهران در
ااییشکی های اظام و امن،ت شک گرفت و توسع پ،یا کرد و از همههان آغههاز مههورد تو ه
دااشگاه،ان ای حوز بود است .همچن ،و ههود چهههار اشههری علمه تخصصه در ایه
حوز ب رشی تعیاد مقال آن کمو بزرگ کرد است.
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نمودار  .6درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه آیندهنگاری سازمانی

پ از ابراام ریزی غراف،ای و و اامن،تو سههوم ،موضههوع پربحههث اآینههی اگاری
سازماا و با  74مقال در  32دست بنیی فرع است ک مناب ااساا با  17مقال ب،شههتری
تعیاد مقههارت را به اههود ااتصههاص داد اسههت .ایه تعههیاد اشههان از ایه امههر دارد که
پژوهشگران و سازمانها ب اهم،ههت ا،ههروی ااسههاا در موفق،ههت یهها شکسههت سههازمان په
برد اای .ای حوز مح اتصال آینی پژوه با یک از ازدیوتری حوز هههای موضههوع اش
یعن مییریت و ب اصوص مههییریت اسههتراتژیو اسههت .آینههی اگههاری سههازماا

ایگهها

ویژ ای در مطالعات هاا ا،ز دارد و هنوز هم ای کار بس،اری دارد .ب اصوص بر روی
موضوعات ماانی اکوس،ستم کارآفرین اوپاها و اوآوری اکء بزرگ در ای حوز احساس
م شود .اگاه ب پژوهشهای مختلف در سطح هههاا ا،ههز اشههان مه دهههی که تلف،ههق
آینی اگاری اوآوری و مییریت راهبردی از موضوعات لب ای و مورد تأک،ی است (گههوردون
و همکاران.)2020 1
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نمودار  .7درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه دین
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ادی و یک دیگر از دست بنییهای موضوع مورد مطالع در حوز آینی پژوه با 71
مقال در  14دست بنیی فرع است ک در ای م،ههان موضههوع ااسههکمو بهها  30مقاله سهههم
ب،شتری در تعیاد مقارت دارد .پر واضح است ک پرداات ب آینههی و ارائه پاسه هههای بهها
و ه دین ب سؤارت ک در مورد آینی اسههت ب اصههوص در حههوز مهههیویت که رابطه
غ،رقاب ااکاری با مفهوم ام،ی و آینی دارد هموار میاظر عالمان و ااییشههمنیان حههوز دیه
بود است .ای دغیغ ب صورتهای مختلف دابال م شود ک بخش مهم از آن ک مورد
تو اه دااشگا و روشنفکران است هم ،مقارت علم هسههتنی .البته گههاه در ایه
مقارت ب موضوعات اوپییی ماانی علم و فناوری یا وقف ییی ا،ز پرداات شی است.
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نمودار  .8درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه آموزش

پ از دی موضوع اآموزشو با  37دست بنههیی فرعه و  62مقاله ب،شههتری تعههیاد
مقال را ب اود ااتصاص داد اسههت .اآمههوزش عههال و اآمههوزش پزشههک و و اآمههوزش
آینی پژوه و هرکیام با  5مقال سهم یکساا در پربحثتری مقارت دسههت بنیی آمههوزش
دارای .اما بس،اری از دست بنییهای فرع در ای گرو تنها شام یو مقال م شههوای .ایه
مسئل از یو هت مؤ یههی فضههای بههزرگ پههژوهش در ایه حههوز اسههت و از هههت دیگههر
اشاندهنی ای امر است ک ای حوز ای کار بس،اری دارد و هنوز ا،از ب کارهای عم،ق و
یی ب،شتری و ود دارد .در حوز آموزش هم از منظر اکتشاف مه تههوان به مسههئل آینههیۀ
آموزش پرداات و هم از منظر هنجاری م توان ب مسئل آموزش آینی پرداات.
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نمودار  .9درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه علم و فناوری

اعلم و فناوریو یک دیگر از موضوعات مورد مطالع در حههوز آینههی پژوه بهها 42
مقال در  19دست بنیی فرع است .در ای م،ان موضوع اس،استگذاری علمو افنههاوری
و اوآوریو با  20مقال ب،شتری سهم از تعیاد مقارت ای حوز را ب اههود ااتصههاص داد
است .ای بارتری اسبت یو حوز فرعه به حههوزۀ اصههل اههودش اسههت که ایه امههر
اشاندهنیۀ اهم،ت آینیپژوه در بحثهای س،استگذاری ب اصوص در سههاحت ماانههی
علم فناوری و اوآوری است ک هر س پ،شرانهای اصل آینی هستنی.
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نمودار  .10درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه فرهنگی و اجتماعی

در بازۀ زماا مورد مطالع و در دست بنیی فرهنگ ها تماع در مجمههوع  36مقاله در
 23دست بنیی فرع با محوریت اآینههی پژوه و به چههاپ رسهه،ی اسههت که موضههوعات
اامن،ت ا تماع و و ارساا و هر یو با  4مقال ب،شتری تعیاد مقال را ب اود ااتصاص
داد اای .در عصر رساا امن،ت ا تماع تا حی بس،ار زیادی در ارتباط با رساا ههها اههورا
رساا ای و سواد رساا ای امع قرار دارد .ااتظار م رود بهها تو ه به اهم،ههت موضههوعات
فرهنگ و ا تماع پرداات ب آینی در ای حوز ب،شازای مورد تو دااشگاه،ان کشور
باشی .شایی یو دل ،کمبار بودن ای حوز با تو ب اهم،ت آن عیم تمای در پرداات ب
آینی از سمت ااییشمنیان حوز های ا تماع و فرهنگ و عیم آشههنای پژوهشههگران ایه
حوز با ابزارها و فلسف آینی پژوه است .بنابرای ای حوز هنههوز پتااسهه ،بسهه،ار بههاری
برای پژوهشهای م،انرشت ای با محوریت آینی پژوه دارد.
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نمودار  .11درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه صنعت

اصنعتو از دیگر موضوعات مورد مطالع در حوز آینی پژوه است ک  36مقاله در
 16دست بنیی فرع دارد .سهم افناوری اطکعاتو در تعیاد مقارت چاپشی ای حههوز
با  11مقال از بق ،ب،شتر است .اکت

الب آاک تقریبا یو سوم از مقارت دست صنعت در

حوزۀ فرع فناوری اطکعات ب چاپ رس،ی اای .ای مسئل شایی ب ای دل ،باشی ک اود
فناوری اطکعات یو فناوری آینی ساز ب حساب م آیی .حوز اافت و گازو در ایه دسههت
ب لحاظ فراواا در رد دوم قرار دارد ای حوز بس،ار ب،ش از ای بایست مههورد تو ه قهرار
گ،رد چرا ک ایران یک از بزرگتری کشورها ب لحاظ ذاایر افت و گههاز اسههت و مطالعههات
آینی پژوهاا صح،ح کمو بس،اری ب س،استگذاری ای حوز م کنی امهها به طههور کله
صنعت با تو ب اینک حکم موتور محر اقتصادی یو امع را دارد از منظههر تحق،قههات
آینی پژوهاا مغفول ماای است و بس،ار ای توسع دارد.
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نمودار  .12درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه سیاست داخلی

امودار  12پراکنیگ و فراواا موضوعات اس،است داال و را اشان مه دهههی .در ایه
دست  14حوز فرع و  31مقال با محوریت آینی پژوه قرار دارد .در ای م،ههان اااقههکب
اسکم و با  6مقال سهم ب،شتری از تعیاد مقارت چاپ شههی را به اههود ااتصههاص داد
است.

نمودار  .13درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه سیاست خارجی

اس،است اار

و با تعیاد دست بنییهای فرع ب،شههتر و البته تعههیاد مقههارت کمتههر

اسبت ب س،است داال

ایگا بعیی را ب اود ااتصاص داد است .ای موضوع شام

 20دست بنیی فرعه و  29مقاله اسههت که موضههوع اکشههورهای همسههای و بهها  4مقاله
ب،شتری تعیاد مقارت چاپ شی را در ای حههوز دارد .تنههوع موضههوع ایه دسههت اشههان
م دهی ک حوز س،است اار
ا،ازمنی تو

کشور با مسائ و چالشهای متنوع روبه رو اسههت که

ییتر م باشی.

نمودار  .14درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه اقتصاد
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ب دل ،تورم مزمن ک دولههتههها چه پهه،ش و په از ااقههکب بهها آن موا هه بوداههی و
همچن ،تحریمهای ااحق ک

مهوری اسکم ایران پ از ااقکب با آاها روب رو بههود

حوز ااقتصادو یک از دست های است ک هموار مورد تو دولتمردان و دااشگاه،ان قرار
داشت است در ای دسههت در مجمههوع  25مقاله در  20دسههت بنیی فرعه بهها محوریههت
آینی پژوه ب چاپ رس،ی است ک موضوعات اکارآفرین و و اگردشگریو هر یههو بهها 3
مقال ب،شتری تعیاد مقال در ای حوز را ب اود ااتصاص داد اای.
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نمودار  .15درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه مطالعه جهان

امطالع

هانو از دیگر حوز های است ک مقارت م،انرشت ای در زم،نۀ آینیپژوهه

در آن ب چاپ رس،ی اای ک شام  20مقال در  18دست بنههیی فرعه اسههت .سهههم آسهه،ای
مرکزی و بحران یم در تعیاد مقارت چاپ شی ای حوز با  2مقال از بق ،ب،شتر است.

نمودار  .16درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه سالمت

اسکمتو یک دیگر از موضوعات مورد مطالع در حوز آینی پژوه با  16مقال در
 11دست بنیی فرع است .در ای م،ان موضوع ب،مارستانها بهها  5مقاله ب،شههتری سهههم از
تعیاد مقارت ای حوز را ب اود ااتصاص داد است .ههه ،کشههوری بههیون داشههت یههو
امع سالم امکان پ،شرفت و توسههع را اههیارد .در سههالهای اا،ههر دو دااشههگا در مقطه
دکتری رشتۀ آینی پژوه سکمت در دااشگا های علوم پزشههک اقههیام به گههرفت دااشههجو
کرد اای ک م تواای فتح باب برای پژوهشهای کاربردی و اظری ب،شتر در حوزۀ آینی هههای
سکمت باشی.

نمودار  .17درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه محیط زیست
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اشکسال های متمادی مسئل ریزگردها فاضکب شهری دف و بازیافت زباله هههای
شهری و غ،ر از مل مسائ مح ،زیست هستنی ک کشور هموار در حال دسههت و پنجه
ارم کردن با آنها بود است .در ای دست ما شاهی مقارت چنیاا ا،ست،م  .به رغم اینکه
مسائ مح ،زیست در ایران ب اقط بحراا اود رس،ی اای و بهها تو ه به اینکه یکه از
کاربردهای آینی پژوه کمو ب س،استگذاری برای ح مشههککت اسههت در ایه حههوز
شاهی یو تعل شههگفتااگ،ز هسههت،م .در مجمههوع  16مقاله در  9دسههت بنههیی فرعه بهها
محوریت آینی پژوه در حوز مح ،زیست ب چاپ رس،ی است ک موضوع ابحران آبو
با  8مقال ب،شتری تعیاد مقاله در ایه حههوز اسههت .اینکه  50درصههی از مقههارت ایه
دست بنیی ب موضوع بحران آب ااتصاص دارای برای ما ای تعجب ایارد .در ایران بحران
آب ب عنوان یک از س ابرچالش آینی شناسای شی است و از هم ،منظر آینههی آن مههورد
تو دااشگاه،ان قرار گرفت است.
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نمودار  .18درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه آینده رشته

ااجام مطالعات آینی پژوه در حههوز رشههت هههای دااشههگاه کمههو بسهه،اری به آاههها
ب اصوص در هت تغ،،رات بازار کار م کنی .در بازۀ زماا مورد مطالع و در دست بنههیی
آینی رشت در مجموع  14مقال در  8دست بنیی فرع با محوریت آینههی پژوه به چههاپ
رس،ی است ک موضوع احسابیاریو با  4مقال سهم ب،شههتری در تعههیاد مقههارت چههاپ
شی را دارد.

نمودار  .19درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه انرژی

در م،ان دست بنیی موضوع مختلف  13مقال در  7دست بنیی فرع سهههم موضههوع
اارژی با محوریت آینی پژوه است ک موضوعات اآینی اارژیو و اامن،ههت ااههرژیو هههر
یو با  3مقال چاپ شی ب،شتری تعیاد مقال در ای حوز را ب اود ااتصههاص داد ااههی.
هر چنی ااتظار م رود با تو ب افتا،ز بودن ایران و تحههریمهههای که ایه حههوز بهها آن
روب رو است پژوهشهای ب،شتری در ای حوز ااجام گ،رد.
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نمودار  .20درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه ورزش

در دست بنیی اورزشو در مجموع  7مقال با سهم یکسان در  7دست بنیی فرع قهرار
گرفت اای .با تو به تههأث،ر ورزش بههر سههکمت و کههاهش سه

ههواا در ایهران و افهزایش

سالمنیی ای حوز را م توان از حوز های مهم برای پژوهشهای آینی تلق کرد.

نمودار  .21درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه مطالعات زنان

زاان ایگا واری در توسع یو کشور دارای اما ای حوز ب شیت مورد غفلت واقه
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شی و تنها  6مقال در  6دست فرع با فراواا یو مقال در هر حههوز فرعه در ایه حههوز
قرار دارای .افزایش روزافزون اقشآفرین زاان در سههاحتهههای گواههاگون علمه س،اسه
ا تماع و ورزش و لزوم تواامنیسازی زاان برای شک ده آینی های مطلوب برای ایهران
بازتاب زیادی در پژوهشهای ای عرص ایاشت است .پر ب،را ا،ست اگر اقشآفرین زاههان
را حت ب عنوان یک از پ،شرانهای اصل آینههی هههای بههالقو تحل،ه کههرد .ااتظههار مه رود
پژوهشگران مختلف حوزۀ مطالعات زاههان امع شناسه و علههوم س،اسه پههژوهشهههای
ییتری را در ای ساحت ااجام دهنی.

نمودار  .22درخت موضوعی مقاالت زیر شاخه آینده حرفه

هان معاصر هان تغ،،ر اسههت اگههر در گذشههت چنههیی اسه یههو عصههر را تجربه
م کردای امروز شاهییم ک یو اس چنیی عصر را تجرب م کننی .برای موفق،ت در ای
هان پ،ش از هر چ،زی حرف ها در معرض تغ،،ر و یا اههابودی قهرار داراههی .به عنوان مثههال
پاایم کرواا باعث تغ،،ر و اابودی حرف های بس،اری شی که بهرای چنهه ،شهرایط آمههاد
ابودای .در دست بنیی آینی حرف در مجموع  4مقال با سهم یکسان در  4دست بنیی فرعه
با محوریت آینی پژوهه به چههاپ رسهه،ی اسههت .همههااطور که مشههخ

اسههت در ایه

دست بنییهای آار تقریبا هر دست بنیی فرع تنها شام یو مقال است که اشههاندهنی
ب تو ه و اکء بس،ار است .رشت های دااشگاه و حرف ای ب دل ،همگرای ب ،علوم
و ظهور حوز های ییی میام در حال دگردیس هستنی ک مسئل مهارتهای مورد ا،ههاز در
بازار کار را ا،ز دستخوش تغ،،رات فراوان م کنی .بنابرای ب اصوص در حوزۀ دااشههگاه
رزم است تا ای اگا آینی محور ب ساحتهای مختلف اهادین شود.
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 .5بحث و نتیجهگیری

اتایج اشان داد آینی پژوه ب مثاب یو فرارشت

ایگا مقبول در م،ان دااشگاه،ان در ایران

پ،یا کرد است .تکثر در تعیاد مقارت از اظر موضوع و از اظر تعیاد اشریات ک مقارت
با ای محوریت را ب چاپ رساا،ی اای اشان م دهی ک آینی پژوه ب مثاب حوزۀ گفتمههاا
منسجم و اظاممنی با روشهای توسع یافت برای پرداات ب آینی ها بهرای تحق،ههق پ،رامههون
آینی مورد قبول دااشگاه،ان در ایران قرار گرفت است و یو فرد آ کادم،و آاگهها که در په
یافت پاس علم ب سؤال پ،رامون آینیۀ یو سوژ است ب سراغ آینی پژوه م آیی.
در ارتباط با روای ااتشار صعودی ااتشار مقارت در حوز آینههی پژوه به سه موضههوع
م توان اشار کرد :اخست ایگا و اهم،ت ای فرارشت در ازد مههییران و س،اسههتگههذران
علم کشور تثبت شی است دوم گسترش و رشی رشت علم آینی پژوه و به دابههال آن
افزایش متخصصان ای رشت در سطوح دااشگاه و علم کشههور اسههت و سههوم که به
اوع معلول دو مورد اول است اسههتقبال اشههریات از چههاپ مقههارت آینههی پژوه اسههت.
737مقال مورد بررس در ای تحل ،در  340عنوان اشری ب چاپ رس،ی بودای ک اسبت
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آن  2/1مقال در هر اشری است .ای مسئل مؤیی استقبال ط،ههف وسهه،ع از پژوهشههگران و
اشریات از ورود ب حوزۀ آینی پژوه است.
در تحل ،پراکنیگ موضوع مقارت آینههی پژوه به مههوارد چنههیی مه تههوان اشههار
داشت .ب طورکل مقارت مورد بررس در ایه تحل،ه در  19طبق بنههیی اصههل و 350
طبق بنیی فرع قرار گرفتنی ک اسبت 2/1مقال در هر طبق بنیی فرع را ات،جه مه دهههی.
همان اسبت مقال ب اشری در اسبت مقال ب دست بنیی فرعه ا،ههز قابه مشههاهی اسههت.
همچنهه ،همانطورک ه در تاریخچ ه آینههی پژوه ذکههر م ه شههود اواسههتگا فرارشههت
آینی پژوه در پاس ب تهیییات ن در هان بود اما حرکت ای رشت ب سمت مسائ
و مشککت ا تماع متمای شی و ب هم،

هت دور از ااتظار ابود ک حوز براامه ریزی

غراف،ای با تو ب گستردگ موضوع ب،شتری مقارت را ب اههود ااتصههاص دهههی .در
ارتباط با پراکنیگ موضوع همانگوا ک ااتظار م رفت حوز دفاع یکه از حههوز هههای
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است ک ب،شتری تعیاد مقارت را ب اود ااتصههاص داد اسههت .ایه امههر تههاب دو علههت
است اول اینک شروع روای آینی پژوه در ایران ابتههیا در صههنای دفههاع آغههاز شههی و دوم
اینک با تو ب تهیییات منطق ای و فرامنطق ای ک مهوری اسکم با آن روب رو اسههت
حوز دفاع هموار زء مهمتری دغیغ های فکری مییران حکومت و اظام بود است.
در ارتباط با فراواا مقارت با رویکرد آینی پژوهاا در بعضه حههوز ههها به چنههی اکته
م توان اشار کرد .یک از دری فراوااه مقاله در براه رشههت ههها مه توااههی مربههوط به
همسایگ فرارشت آینی پژوه با برا کی رشت ها در آزمون ارشی و دکتری باشی .از طرف
دیگر و ود پسوای یا پ،شوای آینی پژوه در بعض از مجکت دیگر حوز ها تأث،ر عم،ق بههر
فراواا مقارت آینی پژوه در ای رشت ها داشت است .در بعض از رشت ها ا،ههاز مبههرم به
اوسازی و گذر از رکود علم را یک دیگر از عله گهرایش پژوهشههگران ایه حههوز ههها به
آینی پژوه م توان اام برد .اگر بخواه،م ای فراواا ها را بر اساس قواا ،علم ا،ز توض،ح
ده،م امکان پذیر است .بر اساس قااون توزی برادفورد 1تعیاد کمه از اویسههنیگان در یههو
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

حوز علم ب،شتری سهم را در ااتشارات آن حوز دارای .حال اگر ای اویسههنیگان گهرایش
پژوهش اود را ب سمت آینی پژوه ببرای یا از کل،یواژ آینی پژوه اسههتفاد کننههی تههأث،ر
عم،ق ه بههر فراواا ه ای ه پههژوهشههها م ه گذاراههی .ذکههر ای ه اکت ه ا،ههز رزم اسههت ک ه
ام ه تههوان منکههر اگهها س،اسههتمههیاران و قههواا ،شههی گههاه تک هرار کلم ه کل،ههیواژ در
سخنراا های یو س،استمیار ا تنها سبب رشی مقارت آن حوز مه شههود بلکه سههبب
تزریق پول و شک گ،ری ککن پروژ ها ا،ز م شود ک بر رشی مقارت آینی پژوه یو حوز
تأث،ر زیادی م گذارد.
در ارتباط با موضوعات که از پراکنههیگ و فراوااه بسهه،ار کمه براههوردار بوداههی دو
موضوع ورزش و مطالعات زاان بس،ار ای تأم دارد .اگر یو کشههور را به ماشهه ،تشههب،
کن،م چرخهای حرکت آن کشور ا،روی ااساا سالم است .یک از موضوعات ک ب شههیت
بر روی سکمت امع و شاداب آن تأث،ر دارد مسئل ورزش م باشی بنابرای پههرداات به
ابعاد و مسائ آن ضروری است .همچن ،در مورد زاان ای اکت که پژوهشههگران یکه از
مهمتری پ،شرانهای توسع کشور را مورد بررس شایست قرار ایاد اای ای تعجههب دارد و
ای ااتظار م رود ک در پژوهشهای آینی ب ای مسائ مهم ب،شتر پرداات شود.
با ای و ود و هرچنی تعیاد زیاد مقارت ک با محوریت سؤارت از آینی و بهها رویکههرد
آینی پژوه در دیگر حوز های علم ااجام شی اای اشههان از اسههتقبال بههاری متخصصههان
حوز های مختلف ب دیین آینی ب اصوص در سوژ های مورد مطالعه اودشههان دارد امهها
ای گسترش بیون اشکال ا،ز ابود است و دو چالش عمی ک،ف،ت چنهه ،پههژوهشهههای را
ب شیت زیر سؤال م برد.
چالش اول ک ب،شتر برآمی از تجرب زیستۀ دااشگاه اویسنیگان مقال است ایه اسههت
ک متأسفاا در بس،اری از موارد آینی پژوه وقت توس متخصصان دیگر حههوز هههای علمه
مورد استفاد قرار م گ،رد ب کاربرد ااق
ارو

چنی روش آینی پژوه تقل ،مه یابههی و مقههارت

ماانی بازی پر کردن اهای اال م شوای که صههرفا بههر کههاربرد روش بههیون فهههم

چ،ست آن تأک،ی م شود .چن ،مقارت ک متأسفاا در اشریات ایراا تعیادشان کم ا،سههت
ملقم ای از توض،حات تکراری در مورد ضههرورت آینههی پژوه اههامبردن از چنههیی روش بهها
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مناب تکراری ب کارگ،ری مثلۀ یو روش و اتایج بعضا پ،شگویاا هستنی ک ا تنها سنخ،ت با
آینی پژوه ایارای بلک ضی هست شناس و معرفتشناس آینی پژوه ا،ز هستنی.
چالش دوم و شایی چالش مهمتر ای است ک براکف روح فرارشههت ای آینههی پژوه
ک تکثر روش تکثههر متخصصههان و گفتمههان م،انرشههت ای و حته ضیرشههتگ را تههرویج
م کنی عمیۀ مقارت اصک چن ،رویکردی ایاشت و فاقی پارامترهای م،انرشتگ هستنی.
م،انرشت ای بودن کمو م کنی تا محققان تأث،ر گسترد تر تحق،قات اود را در کننی و به
سؤارت ا تماع گسترد تر پاس دهنی .م،انرشههت ای بههودن همچنهه ،مه توااههی توااههای
محققان را برای پرس،ین سؤارت اوآوراا بهها اثرگههذاری فزاینههی تر افهزایش دهههی امهها وقته
پژوهشگران در یو حوز دست ب مطالعات آینی م زانی با قبض آینی و محیود کردن آن
ب رشت متبوعشان در واق ب ای فعال،ت م،انرشت ای صرفا از چشم رشههت اودشههان به
آینی اگا م کننی .ای چالش را م توان با اگا ب اویسنیگان مقارت دریافههت که عمههیتا
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همۀ اویسنیگان مقال همرشت هستنی .از طرف دیگر در ارتباط با موضوعات مورد بررس
آاچ ک مشخ

است پراکنیگ و رشی اامتوازن در برا حوز های یو موضوع هسههت،م.

در بعض حوز ها ما شاهی آن هست،م ک متخصصان ب مسئل صرفا ورود سطح داشت اای
و موضوع را ب صورت عم،ق مورد بررس قرار ایاد اای .ایه امههر مه توااههی ااشه از عههیم
آگاه متخصصان موضوع ب فلسف فرارشت آینی پژوه و ابزارهای ایه فرارشههت باشههی.
بنابرای پ،شنهاد م شود برای ح مشک ک،ف،ت و رشههی متههوازن مقههارت آینههی پژوه در
هم حوز ها متخصصان موضوع در هنگام حه مسههائ تخصصه اههود بهها اسههتفاد از
فرارشت آینی پژوه از کمو متخصصان ای حوز بهر منی شوای تا عکو بر بهبههود ک،ف،ههت
مقارت شاهی اشترا و مییریت دااش ا،ز باش،م.
در اهایت اتایج ای تحق،ق اشان مه دهههی که عکقههۀ ااسههان دااشههگاه در ایهران به
پرداات ب موضوعات آینی و یا ب عبارت مسئل منی شین آینی برای او ب،شتر از قب شههی
است اما از سوی دیگر ای تمایکت در برا حوز ها بس،ار زیاد و در برا از حوز های
پر اهم،ت دیگر بس،ار کم را است .همچن ،ات،جۀ دیگری ک البت ا،از ب پژوهش ب،شههتر
دارد اشان م دهی ک آینی پژوه در بس،اری از فعال،تهای دااشههگاه صههرفا به سههطح

روش تقل،هه پ،ههیا کههرد اسههت و در سههطوح بههارتر هست شناسهه معرفتشناسهه و
روششناس وقعه به آن اهههاد اشههی اسههت .اتههایج تحق،ههق حاضههر ب،شههتر اشههاندهنی
سمتوسوی فعال،تهای آینی پژوهاا در فضای دااشگاه ایران بود اما پ،شنهاد مه شههود
ک در تحق،قات بعیی ب بررس ک،ف،ت مطالعات آینی پژوهاا در ایران ا،ز پرداات شود.
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