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مفهوم نشانههای ضعیف در آیندهپژوهی

1

ابوذرسیفیکلستان  
عبدالرحیمپدرام* 2
چکیده

تلقیمیشودوتمرکز 

پیشگیریازغافلگیرییکیازکارکردهایاساسیوحیاتیآیندهپژوهی
بهطورمزؤثرتریمحقز نمایزد.
برشناساییوتحلیلنشانههایضعیفمیتوانداینهدفمهمرا 
ایندرحالیاستکهباجستجودرپایگاههایاطالعاتیداخلیازجملهاس.آی.دی،ایرانزدا و
پایگاهخارجیساینسدایرکتوبررسینتزای جسزتجوبزاواههینشزانههزایضزعیفوعبزارا 

همراستابهوضوحپیداستکهدرپروهههزاوفعالیزتهزایاجزراشزدهیپژوهشزیودانشزگاهی
آیندهپژوهی،توجّهچندانیبهاینمفهومحیزاتینشزدهوابعزادمفهزومیوسزاختاری،اهمیزت،
آیندهپژوهانبصور جدیموردمطالعه
جایگاهوکارکردهایآنتوسطپژوهشگران ایرانیوحتی 
اینمقالهضمنبررسیگسترهیمفهومیعبار نشانههایضعیفبهتبیین

قرارنگرفتهاست.لذا
هایضعیفمیپردازد.اینپزژوهشمبتنزیبزر

وجوهمفهومیوکارکردی،اهمیّتوجایگاه 
نشانه
روشپژوهشاسنادیوبااستنادبهپژوهشهزاومطالعزا اجزراشزدهدرزمینزهینشزانههزای
پژوهیمیپردازدوبااستفادهازروش

ضعیف،بهبررسیمفهومنشانههایضعیفدرحوزهیآینده
تحلیلعلمسنجیجایگاهنشانههایضعیفرادرپروهههاوفعالیّزتهزایپژوهشزیایزنحزوزهی
تحقیقاتیجدیدتبیزینمزیکنزد .همچنزیندرایزنمقالزهگریز یهزمبزهاشزکا رایز در
زدهمیشود.اینپژوهشبهطورمزوج 

پژوهیازحیثفرآیندیوروششناسی

پژوهشهایآینده
چگونگیپیشبردیکفعالیتآیندهپژوهیباتمرک بررویکردفرآینزدیو

بهبرخینکا فنیدر
هایضعیفمیپردازد .


بکارگیریمفهومنشانه
واژههای کلیدی:
آیندهپژوهی ،آیندهنگری ،نشانه(های) ضعیف ،پویش ،دیدبانی.

دانشجویدکترایآیندهپژوهی،دانشگاهوپژوهشگاهعالیدفاعملیوتحقیقا راهبردی 

.1
.2استادیاردانشگاهوپژوهشگاهعالیدفاعملیوتحقیقا راهبردی 
 Email:abdurrahim.pedram@gmail.com
*نویسندهمسئول:
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مقدمه
میگوید«:نشانههاییازگسترشرویدادیاستکزهدر
یضعیفلسکا( )1395

درتعریفنشانه
حالحاضرودقیقاًدرزمانیکهبایدبرایجلوگیریازتبعا آنوغافلگیریسازماندستبه
دادهایکزهدرابتزدانزاچی بزه
اقدامیب نیم،اطالعا ناقصیازآنرویداددراختیاراست»یا« 
شمارمیآیدامّاتفسیرآنمیتواندماشهییکهشداررابکشد.اینهشزداربزراحتمزالوقزوع
رویدادیباتبعا قابلتوجّه(بهصور فرصتیاتهدیزدد لزتداردکزهپزسازتفسزیرایزن
دستانهشناختهمیشود» 


عالمتدیگرنهبانامضعیفکهبهعنوانعالمتهشدارپیش
نشانههایضعیفبهعنواننشانههاییازتغییرا ممکن1ولینهل وماًتاییدهشزدهایتلقزی
میشوندکهاحتما ًدرآیندهمیتوانندمنشاءاصلیتغییرا عظیمومتحولکننزدهباشزند.بزر

ایناساسپژوهشهایزیادیبراهمیتوضرور شناساییاینتغییرا تاکیدکردهانزدوایزن
مفهومراازابعادمختلفیموردمطالعهقراردادهاند) .(Mühlroth & Grottke, 2018

درتبییناهمیتوضرور شناساییوتوجهبزهنشزانههزایضزعیفهمزینبزسکزهاگزر
ترینشرکتهایعرضهواجارهیفیلمهایویدئوییکهامروزهیچنامونشانیازآنهادر

ب رگ
وقابلیتهایگوشزیهزایهوشزمندو

هایضعیفتغییردرفناوری


میاننیست،اندکیبهنشانه
2
درگوشیهایتلفنهمزراههوشزمند ازطریز 

درنتیجهتغییرسلیقهیمردمدرتماشایفیلم
اهمیتدادهواولیننشانههایاینتغییررامزوردتوجزهقزرارمزیدادنزد،

نرماف ارهایکاربردی
امروزهبسیاریازاینشرکتهاازصحنهیرقابتجهانیدراینصنعتمحونشدهبودندویابزه
کرایهیاتومبیزلکمزیبزه
اگربسیاریازشرکتهایب رگ 

عنوانتجربهیدیگریازاینبحث
نشانههایآغازینتغییردرکسز وکارشزاناندیشزیدهبودنزدوفعالیزتآغزازینوچشزمانزداز
کرایهخودرویبرخطتوسطکس وکارهاینوپدیدینظیراوبر 3راجزدیمزیگرفتنزد،
آیندهی 

کاربهسرنمیآمد(بروس .)1399،

فعالیتوحیا شاندراینمیدانکس و
اهمیتوضرور توجّهبهنشانههایضعیفاولینباربابروزبحراننفتیب رگودرنتیجزه
توانیبسیاریازشرکتهاودولتهادرمدیریتپیامدهایاینرویدادعظزیم،توسزطآنسزوف

نا
.درواقعآنسوفاینمفهومرابهعنوانبدیلیبرایبرنامهریز یراهبزردی4مطزرح

مطرحگردید
کرد.چراکهویمعتقدبودبرنامهری یراهبردیتنهادرشزرایطتوسزعهیتزدریجیرونزدهای

1

. Possible Changes
. Smart Phone
3
. Uber
4
. Strategic Planning
2

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 
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تاریخی(گذشته)مزیتوانزدمنطقزیوقابزلاتکزاءباشزددرحزالیکزهدرشزرایطمواجهزهبزا
هاموفقیتیبههمراهندارد).(Mendonça, Cardoso, & Caraça, 2012


غافلگیری
آنسوفدرمقالهیخودباعنوان«مدیریتغافلگیریراهبردیازطری پاسخبهنشانههای

ضعیف»اینمفهومجدیدوبسیارمهمراوارددنیایمباحثراهبردیمدیریتکردوبهتبیین
منظورخودازاینمفهوموجایگاهواهمیتآنپرداخت) .(Ansoff, 1975a; Ansoff, 1975b
دردورانکنونیهمحتیتغییزرا ناگهزانیوغافزلگیزرکننزدهدرحزوزههزایفرهنگزی،
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطیوسالمتوالبتهدربسزیاریازحزوزههزایدیگزر،
زندگیبشررادرابعادفردی،گروهزیوسزازمانی،ملزیوجهزانیهمچنزانتحزتتزاثیرقزرار
میدهند.ازاینروشناساییوتحلیلنشانههزایضزعیفبزهعنزوانیکزیازمزوثرترینراههزای
پیشگیریازغافلگیریبایدهمتوسطدانشگاهیانوپژوهشگرانبهویژهآیندهپژوهزانوهزم
سیاستگذارانومدیرانموردتوجّهقرارگیرد.

عالقمندانزیادیازرشتههایمتعدّدایزنروزهزاکزهآینزدهپژوهزیفراگیرتزرشزدهاسزت،
هایتحقیقاتیشانراباآیندهپژوهیغنیتروجذابتزرکننزد،

عالقمندهستندتابهنوعیپروهه
لهوموضزوعحزوزهی
یااینکهاساساًمسئ 
یاازآیندهپژوهیبرایتقویّتکارشاناستفادهکنندو 
شانرادرفضایآیندهپژوهیموردمطالعهقراردهند .

تخصّصیخود
کجاآغازمیشزود؟پاسزخایزن

امّادراینجااینسوالمطرحمیشودکهکارآیندهپژوهیاز
کهمهمترینمرحلهیزاگزامدردیزدبانی

است،بادیدبانی؛ودرادامهسوالدیگریپیشمی 
آید

چیست؟پاسخاینست:پویش،تحلیلوشناسایینشانههایضعیف(پزدرامواحمزدیان :1394
مقالهیعلمیپژوهشیکهرکوردهایآنبزاجسزتجو
.)79امابامرورعناوینن دیکبه 3000
درپایگززاهاطالعززاتیاس.آی.دی.ومحدودسززازیجسززتجوبززهواهگززانکلیززدیآینززدهپژوهززی،
آیندهنگری،آیندهنگاری،روند،روندپژوهی،سناریو،سناریونگاری،دلفی،دیدبانی،پایش،پزویش،
نشانههایضعیف،استخراجگردید،مشخصشدتقریباًهیچتوجهجدیایدرایزنمقزا بزه
هایضعیفنشدهاست.

اهمیتووجوهکارکردی 1
نشانه
حتیدرپژوهشجبلعاملیوامینی()139۸باعنزوان«توسزعهیمزدلآینزدهنگزاریبزا
مدلهزایآینزدهنگزاری(آینزدهنگزری)2بزین
رویکردتلفیقی»،کهبنابراذعانپژوهشگرانتمام 
سالهای1995تا2017باروشفرامطالعهبررسیودرنهایزتادغزامشزدهاسزت،مهزمتزرین

1

. Functional
. Foresight

2
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نشانههایضعیفدرمدلتلفیقینهزاییایزن
ورودیفرآیندآیندهنگرییعنیکشفوشناسایی 
ماندهاست .
پژوهشمغفول 
برایناساسچهبهعنوانمادّه یخاماصلیویزامزادّهخزامثانویزهوفرعزییزکپزروههی
آیندهپژوهی،نشانههایضعیفبایدموردپویشوشناساییقرارگیرندتادرفرآیندآیندهپژوهزی
مززورداسززتفادهقرارگیرنززد.چززراکززهآنسززوف)(1975aسززازمانهززارابززهرغززمبرخززورداریاز
غافلگیریچندانموفّ نمیداندومعتقداسزتاز
برنامهری یهایمسنجمدرمواجههباشرایط 
برنمیآید.آنسوفبهرغمتاکیزد

غافلگیریوبحران
دستمدیرانکارچندانزیادیدرشرایط 
پیشبینینشده،
بسیاربرغافلگیریراهبردی1شرکتهاوسازمانهادرشرایطفرصتوتهدید 
برخورداریازیکسیستمهشداربرایکنارزدنتهدیدویزاتقویزتفرصزترا زموضزروری
میداند.اوضمنمعرفیدورویکرد«پسازواقعیت»2و«پزیشازواقعیزت،»3بزررویکزرددوّم
تاکیدکردهواذعانمیکندبرایهرگونهاقدامپیشنگرانهاولینشرطراکس هشداربهموقزع
وبرخورداریاززمانکافیبرایکسز آمزادگیمواجهزهبزارویزدادآتزیمزیدانزد (Ansoff,
).1975a
امّاسوالاصلیدراینپژوهشایناستکهآیاتعریفجامعومانعیبراینشانههایضعیف
قابلارائهاست؟اگرپاسخبلهاستوآنچیستوجایگزاهنشزانههزایضزعیفدرفعالیزتهزای

پژوهیکهتاکنونبهانجامرسیدهاندچیست؟ 


آینده
اینمقالهبامرورمقا منتشرشدهدرپایگاهساینسدایرکتوپایگزاههزایایرانزیوعلزم
ینشانههایضعیف،یکشبکهیمفهومی

سنجیدراینحوزهیمفهومی4باتمرک برکلیدواهه
هایپژوهشیآیندهپژوهزیرابزرای


فعالیت
ازکلیدواهگانآیندهپژوهیارائهمیکندکهارتباطا 

گذاریپژوهشیدراینحوزهروشنمیکند.همچنینایزنمقالزهبزاتاکیزدبزرمفهزوم

سیاست
نشانههایضعیفوتبیینابعادوزوایایفنّیاینعبار بهجایگاهحیاتیوکارکردایزنمفهزوم
پژوهیمیپردازد .


دریکفعالیتآینده
مبانی نظری
تاریخچهی مفهوم نشانهی ضعیف

1

. Strategic surprises
. After-the-fact
3
. Before the fact
4
. Conceptual
2

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 
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مفهومنشانهیضعیفاولزینبزارتوسزطآنسزوفدردهزهی1970مزیالدیمطزرحوعبزار 
نشانههایضعیفدرادبیا حوزهیمدیریتراهبزردیمطزرحشزد.ازآنجزائیکزهویاعتقزاد
داشتبرنامهری یراهبردیدرمواجههباغافلگیریعمالًچندانموفّ نخواهزدبود،لزذاتاکیزد

ایبررویمفهومنشانههایضعیفداشتوپسازشو ب رگنفتزی،مفهزومنشزانههزای

ویژه
ضعیفراموردتوجهقرارداد.امّااینمفهومامروزهجایگاهمهمّیدرفعالیزتهزایآینزدهپژوهزی
نگیچهازحیثروششناسزیوچزهازحیزثمفهزومیبزاسزایر

پیداکردهاستوارتباطتنگات
روشهاومفاهیمآیندهپژوهیازجملهدیدبانی،روندپژوهی،سناریونگزاریو...پیزداکردهاسزت.
عدمقطعیّتهایمحیطیناشیازشتابروزاف ونتغییرا محیطیضرور 
همچنینبااف ایش 
هایضعیفراروشمیکند) .)Holopainen & Toivonen, 2012


پرداختنوشناسایینشانه
1
درواقعآنسوفمعتقدبودکهشیوههایسنّتیپیشبینی کزهشزدیداًمتّکزیبزردادههزای

آشنایتاریخیهستنددرمواجهزهبزاناپیوسزتگیهزایزامقزاطعمنقطزعراهبزردیدرجریزان
هاباناآگاهیازاینناپیوستگیهزادردام


یمحیطیباشکستمواجههستند.لذاسازمان

توسعه
2
چنانچهاینناپیوستگیهارابتوانپیشبینیکرددراین

گرفتارمیشوند.

غافلگیریراهبردی 

صور خاصیّتناگهانیبودن،فوریّتوناشناسبودنآنرامیتوانگرفتودیگرغافزلگیزری
درپیشنخواهدبود( .)Seidl, Tsoukas, & Shepherd, 2004

لکنتغییرا رویکردیدرآیندهپژوهزیدردهزهی19۸0موجز تغییزرجهزتازرویکزرد
بینیمحتملترینوضعیّتآینده ییکامزربزهسزمتکسز آمزادگیبزرایآینزدههزای

پیش
محتملبرایرویدادهاییکهدرحالظهورهستندوالبتهخل آینزده،شزد (Kerstin Cuhls,
) .2003

لذااگرچهشباهتمفهومیوکزارکردینشزانههزایضزعیفمزوردنظزرآنسزوفوحزوزهی
بهاینخزاطرکزهایزنمفهزومراآنسزوفدرفضزای

بودهاست،امّا
آیندهپژوهیبدیهیوروشن 
مدیریتراهبردیمطرحنمودلذاخیلیدیربهمفهوممشتر ایزندوحزوزهیعلمزیتبزدیل
شد.ازطرفیهمآنسوفایدهینشانههایضعیفرادرحوزهیسازمانهاوشرکتهامطرحکرد
درحالیکهدامنهیآیندهپژوهیحوزهیگستردهتریازمسائلوموضوعا اجتمزاعیرادربزر
میگیرد) .(Holopainen & Toivonen, 2012


1

. Forecasting
. Strategic surprises

2
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بهرغمتعدّدمدلهاومدلهایتلفیقیارائهشدهبرایفرآیندآیندهپژوهزیوآینزدهنگزری،
سازیشدهیمثلثوارونه


باعنوانمدلبومی
مدلمطرحشدهتوسطپدرامواحمدیان((1394
هایآیندهپژوهیموردتوجّهقرارگیرد .

میتواندبهعنوانالگویکلّیفعالیت
آیندهپژوهی 

یآیندهپژوهیدرفرآیندآیندهپژوهزیدیزدبانی

برایناساساوّلینفازپسازتبیینمسئ 
له
فرضمیشود.درفازدیدبانیموضوعِموردپویشوپایش،رویداداست .

مادرجهانووکا1درحالزندگیهستیم(گیزدلی.)1396،جهزانیکزهارتباطزا وسزط 
ترمیشود.درچنینجهانیکزهسزرعتبزروزرویزدادهای


رویدادهایاجتماعیپیچیدهومبهم
روشهزایمعمزولومرسزوم
شگفتیسازبصور نمزائیدرحزالشزتابگزرفتناسزتدیگزر 

برنامهری یپاسخگونیستند.لذادرچنینشرایطیهزرقزدربتزوانسزریعتزربزهمنزابعظهزور

هایضعیفراشناساییوپیامدهایاحتمالیشزان


هایضعیفدسترسیپیداکردهونشانه

نشانه
رابسنجیم،میتوانیمجلوترازدیگرانباشیم .

شرایطغافلگیرکنندهرادرگزرودومتغیّزرمزیدانزد:یکزی

آنسوفهمچنینپاسخدهیبه

سرعتیکهتهدید/فرصتشرایطآیندهییکمجموعهرادسزتخوشتغییزرمزیکنزدودیگزری

دهیومواجههیدرستباتغییزر

می انزماندردستمدیرانبرایبرنامهری یبهمنظورپاسخ
ترشدند.یکاینکزهسزرعتتغییزرا 


دمشکلساز
آتی.امّاایندومتغیرازدههی1950بهبع
محیطیشتابنا شدودوّمایزنکزهبخزاطرگسزترشابعزاد،پیچیزدگیووسزعتجغرافیزایی
دهیشانبهاینتغییرا کندترشزد.لزذابزرایجبزرانایزندوعارضزه
هاسرعتپاسخ 


سازمان
محیطیاست،نشانههایضزعیف

برخالفبرنامهری یراهبردیرای کهمتکّیبرنشانههایقوی

بایدموردشناساییوتمرک قرارگیرد) .(Ansoff, 1975a
مندونچاوهمکارانش)(2004برایمدیریتغافزلگیزرییزکرویکزردتحلیلزیبزاعنزوان
سامانهیمدیریتشگفتیساز2هارامطرحکردندکهاولزینمولفزهیاصزلیآنراروششناسزی

د.مبنایاینروششناسیتمرک برشزگفتیسزازهاییاسزتکزهاز

برمیشمرن
نشانهیضعیف 3

گیریقابلپیشنگریهستند .


تصمیم
طری پویشمحیط
بهرغمکاربردمفهومنشانههایضعیفدرادبیا پژوهشیبعضابهسختیمزیتزوان

هرچند
دریکتعریفاولیهمیتواننشانهیانشزانههزای

معنایدقیقیازنشانههایضعیفبیانکرداما


1

. VUCA
. Wild card management system
3
. Weak signal methodology
2

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 
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ضعیفرااطالعاتیراجعبهتغییرا بالقوهایدریکسیستمعنوانکردکهجهتینامعلومدارد
) .(Mendonça et al., 2004
ازنشانههایضعیفبزاعنزواناطالعزا 

همچنیندرمقالهایدیگرایلمو وکوزی)(2006

غیرساختارمندییادمیشودکهکهاحتما ًبهیکشگفتیسازاشارهدارند .

1
درمطالعززهیدیگززریمفهززومنشززانههززایضززعیفبززهدودسززتهیآنسززوفی ونئوآنسززوفی
هامعتقدهستندنشانههایضعیفاساساًنشزانههزایدرحزال


آنسوفی
بندیشدهاست.لذا


دسته
یآیندههستند.لذا :

ظهوریازتحوّ بالقوّه
درمحیطخارجینسبتبهمشاهدهگرهستند .

پدیدههاییکه


هارابهعنواناج ایمج اومستقلازمحیطپیرامزونی


توانداینپدیده

گرمی

یکمشاهده

شناساییکند .
گرخواهدتوانستاینپدیدههارادرمراحلاولیّهیزاپیزدایشآنهزابصزور عینزی


مشاهده
شناساییکند).(Rossel, 2012
یمطرحشدهدربابنشانههایضعیفساختارگرااست.وبراینپایهاسزت

ونوعدوّمنظریه
2
کهمفهومسنّتینشانههایضعیفراازچارچوبساختارگرایانه بازتعریفمزینمایزد.بزراسزاس
اینرویکرددیگرآیندهنگریراهبزردی3مبتنزیبزرتوسزعهیمحیطزینیسزتبلکزهمتکّزیبزر

ساختارهایموردنظرفرداست.ازاینرونشانههایضعیفهمبایدبراساستجربیا مبتنیبزر

ساختاریموردنظرهمانفردمفهومسازیشوند) .(Seidl et al., 2004

برخالفنشانههایقوی،زمانییکنشانهضعیفتلقزیمزیشزودکزهاطالعزا موجزوددر

لذانشانهیضعیفبرایبرآوردتاثیرا آتزیو

رابطهباآنفاقدساختار،مبهموغیرشفّافباشد.
شناساییپاسخهایمناس ناکافیاست.بااینوجودهمیشههماطالعزا بزرایبهزرهبزرداری

مناس بطورمعمولقابلگردآورینیست،چراکهاطالعا مربوطبهنشانههایضعیفهمیشه
ازیکاستانداردوساختاراستاندارداطالعاتیپیروینمیکنند) .(Seidl et al., 2004

معتقداستکهسازمانهازمانیقادربزهپزیشبینزیناپیوسزتگیهزای

لذاآنسوف)(1975b
راهبردیخواهندبوداگرفرآیندهایپردازشاطالعا درسازمانباتج یهوتحلیزلنظزاممنزد
نشانههایضعیفسازگارباشد .


1

. Ansoffian tradition5
. Constructivist framework
3
. Strategic Foresight
2
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1

ثبتیکنشانهیضعیفموج اف ایششدّ پایش محیطیِوجزوهوجنبزههزای

بنابراین
2
ایازمحیطپیرامونمیشودکهدرپویش صرفاًنامتمرک مزوردتوجّزهنیسزت (Seidl et


ویژه
) .al., 2004
یضزعیفهزم
هایضعیفمیتواندبهبسزتربزروزنشزانه 

ازطرفیمی انضعیفبودن 
نشانه
ارتباطداشتهباشد.بهعنوانمثالبرایفردیدریکسازمانیامحزیطتخصّصزیخزا،ّ،یزک

تواندبههماناندازهروشنوقابلشناساییباشدکهبراییکفزرد


یضعیفدرمحیطمی

نشانه
لذانشانهیضعیفبسزتهبزهپیزام

یاسازمانیکهدرآنبستریاحوزهفعالیتنداردمبهمباشد.
دریافتشدهیاهمانرویدادمشاهدهشدهدربسترهایمتفاو میتواندموردتوجّهقرارگیردو
یااصالًنادیدهگرفتهشود.بهطورکلّیضعیفیاقویبودنیکنشانهبهبستربروزآننشانههم
ارتباطدارد) .(Seidl et al., 2004
ایبزاعنزوانبستر(مند)سزازینشزانه هزایضزعیف،ضزمننقزدبزهعزدمتوجّزه
درمطالعه 

هایاینحوزهبهبسترهایبروزنشانههایضعیف،چارچوبجدیدیرابرایبازاندیشزی


پژوهش
مفهومنشانههایضعیفوپرداختنبهاینشکافنظریارائزه

وتوسعهیمفروضا نظریحول

میکند.همچنینرویکردیادیدگاهخطّینشانههایضعیفبزهموضزوعا رانقزدودرعزوض

ازتوسعههایدرحالوقوعدریکموضوعموردنظربرمزیشزمارد

رویدادهاوروندهاراتوالیای

کهازیکنطفهآغازوبهمسئلهیاروندپرهیاهویآیندهبدلمزیشزود.لزذاتوجّزهبزهبسزترو
دورنمایمربوطبهنشانههایضعیفموردنظردریکحوزه،تزاثیرگسزتردهایبزرشناسزاییو

تفسیرنشانههایضعیفدارد.لذادراینمقالهضمنتوجّهبهبسترنشانههایضزعیفدرمقابزل

ینشانههایضزعیفرا

بهطرحنظریهینسبیّت 3
حوزه

هایکنونینشانههایضعیفاقدام


نظریه
4
مطرحمیکند) .(Ahlqvist & Uotila, 2020

تاویلشناسی 
مبتنیبررویکرداجتماعی -
6
5
ازطرفینشانههزایآینزده،موضزوعا درحزالظهزور،بزذرهایتغییزر ،شزگفتیسزازها ،

۸
7
،نشانگرهایبهنگام ،واهگانیهستندکهدرمطالعا گونزاگونبزرای

نشانههایهشداربهنگام

گرفتهاند.میشزلگزود نشزانههزای
هایضعیفمورداستفادهقرار 

اشارهبهمعناومفهومنشانه

1

. Monitoring
Scanning
3
. Relational theory
4
. Socio-hermeneutic approach
5
. Seeds of changes
6
. Wild cards
7
. Early warning signals
8
. Early indicators
2.

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 
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میکند«عاملتغییریاستکهدرحالحاضربهسزختیقابزل
ضعیفرابهاینصور تعریف 

در استامّاروندهایسنگینوب رگیرادرآیندهرقممیزند».همچنیندرتعریزفدیگزری
نشانهایاستکهدرابعادکنونیخفیفاماازحیثپیامزدهای
نشانهیضعیف« 
ازپییرماس 1
ذاتی،عظیماست»).(Kim et al., 2013
مطرحدرموردنشانههایضعیفدرایزن

بنابراینباتوجّهبهتعاریف،ویژگیهاورویکردهای
تاباوارسیومرورپژوهشهایمعتبرمنتشرشزدهدرزمینزهینشزانههزای

مقالهتالشگردید
ضعیفبهتعریفوجوان مفهومیوکارکردیاینعبزار کلیزدیدرآینزدهپژوهزیپرداختزه
شود .
پیشینههای پژوهش

پیشینهیپژوهشیکحوزهدریزکجزدولنمزیگنجزد،لکزنبرخزیاز

خالصهی

اگرچهذکر
طیسالهایاخیرکهتوجّهویژهومتمرک یبزرمفهزوم،ابعزادوزوایزای

مطالعا منتشرشده
بهاستحضارمیرسد .

جدولشمارهی)1

ضعیفداشتهاندرادر(

نشانههای

نکتهیقابلتوجّهدراینعلمسنجیاینستکهکشورفنالندومرک آیندهپژوهیاینکشزور

برمفهومنشانههایضزعیفداشزتهانزد.

واقعدردانشگاههایهلسینکیوتورکوتمرک بیشتری

شمارهی)1حتّزیطزی

همچنینتداوممطالعا وپژوهشهایانجامشدهدراینزمینه(شکل
سالهایاخیروبهویژه2020همچنانمویّدایناستکهنشانههزایضزعیفدرکزانونتوجّزه

وآیندهپژوهیقرارداشتهودارد .

پژوهشگرانمدیریت،مدیریتراهبردی
نتیجهیجستجویکلیدواههینشانهیضعیفدربانزکهزای
کهپیشتراشارهشد 

همانطور
4
3
2
اطالعاتیداخلیایراناعمازاس.آی.دی ،ایراندا وسیویلیکا کهمعادلصفراست،بهخزوبی
دهدکهنشانههایضعیفبهرغماهمیّتوجایگاهحیاتیآندرفرآیندآینزدهپژوهزی،


نشانمی
پژوهیوچهدرسایررشتههادرتولیزدا پژوهشزیایزرانمزورد

چهدرادبیا تحقیقاتیآینده
غفلتجدّیواقعشدهاست .


1

. Pierre Masse
. SID
3
. Irandoc
4
. Sivilica
2
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4۸

جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجام شدهدر حوزهی نشانههای ضعیف
کشور

سال

موضوع

فنالند 

ینظریهینسبیّ دانشآیندهگرا 


هایضعیف؛ارائه

بسترمندسازینشانه

 2020

آمریکا 

فیمفهومنشانهیضعیف 

معرّ

 1975

ترکیه 

سامانهیهشدارسریع 

معرفی

-2017
 2016

اسپانیا 

رویکرد داخلی و خارجی ارزیابی موضوعا در حال ظهور و ارائهی مفهوم
ساختارنشانهها 


 2015

آیندهنگریبالدرنگوطرحمفهوماقدامفیالبداهه 


 2012

انگلیس 

علمپیچیدگیدرآیندهپژوهی 


 2016

برزیل 

بندینشانههایضعیف 

سامانهیمفهومیطبقه

ارائهی


 2017

استرالیا 

هایضعیفدرآیندههایآموزشی 


نشانه

 2012

سوئیس 

هاوبسترهایدرحالشکلگیری 


هایضعیفدراستارتاپ

نشانه

 2009

فنالند 

یآیندهگرا 1


یروشپنجره

هایضعیفبصریباارائه

نشانه

 2012

فنالند 

گانهی
ارائهی فهم نظری عمی تری از نشانههای ضعیف و ارائهی مدل سه 

هاومعرفیمفهومنشانهیآینده 


نشانه

 2003

فنالند 

هایجدیدآندرآیندهپژوهی 


هایضعیفوتوسعه

بررسیتاریخیمفهومنشانه

 2012

فنالند 

هاوسازمان هاوتبیینمفهومفیلترهای


هایضعیفدرشرکت

پایشموثرنشانه
نشانههایضعیفدرفرآیندخل استراتژی 


 2006

بررسی ارتباط و تاثیر بین محیط (فضا و موقعیت) بر شکلگیری نشانههای
ضعیف 

 2012

کانادا 

هایفناورانهدرشرکتهایکوچکوخرد 


هایضعیفدرنوآوری

نشانه

 2004

فنالند 

نظریههای مدیریت کنونی و تئوریهای تج یهوتحلیل نشانههای
شکاف بین  
نشانههای ضعیف و تحوّ اجتماعی-
ضعیف و ارتباط بین مدیریت دانش و  
فرهنگی 

 2012

پرتغال-
استرالیا 

دانمار



1

). Futures Window (FW

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 

کشور


موضوع

49
سال

شناسایی نشانههای ضعیف در میان دادههای آیندهگرا با تمرک بر تازگی
نشانههایضعیفبجایزودرسبودننشانهها


 2017

کنندهیبالقوه 


مختل
نشانههای
پویشدیداری 

 2016

کرهجنوبی 

مدل کمّی شناسایی روندهای درحال ظهور با استفاده از شبکهی پایش
خبرگانیجهانی 

 2013

فنالند 

معرفی یک اب ار جدید برای طبقهبندی و تج یهو تحلیل نشانههای ضعیف با
معرفی چارچوب حسگر نشانههای آینده در مقابل رویکرد نشانهی منفرد و
جستجویمسیر 

 2010

پرتغال 

هایضعیفدرتصمیمگیریراهبردی 

وجوهکاربردیواهمیّتنشانه

 2102

پرتغال 

تبیینرویکردتحلیلدرمدیریتغافلگیریورویدادهایآسی زا 


 2004

سوئیس 

چارچوب بندی منعطف محیطی برای مدیریت و تصمیمگیری با استفاده از
نشانههایضعیفدربسترهایناپایداروآشوبنا 


 2009

سوئیس 

هایپیشنگر 


پابرجاسازیسیستم

 2010

سوئیس 

بررسی پژوهشهای حوزهی نشانههای ضعیف و ارائهی رویکرد ساختارگرایانه
هایپیشرفتهایآتی 

برایشناساییبههنگاموضرور 


 2012

آمریکا-کره
کره 

بهعنوان یک مطالعهی کمّی پژوهشهای
برای اولین بار تعریف علم سنجی را مولچنکو  1
انجامشدهبهمنظوربررسیتوسعهیعلممطرحکرد) .(Zhong et al., 2019

علمسنجی

علمسنجیرامیتوانروشیبرایسنجشتاثیرپژوهش،فهمفرآینزدارجزاعدهزی،ترسزیم
 
نقشهیساختاروتکاملدانشیبراساسحجمب رگیازمجموعهیدادههایعلمیتلقزیکزرد
( .)Börner, Chen, & Boyack, 2003
سنجیمیتوانیدبهمطالعا متعددیدست

بااندکیجستجویواههیعلمسنجی و  
کتاب

پیداکنیدکهنتای آنهابهاشکالمختلفیاعمازمقا علمیپژوهشی،علمیترویجیویا
گ ارشوحتّیکتابوکتابچهمنتشرشدهاست.درحقیقتتوجّهبهعلمسنجیدررشتههای
مختلفازجها متعدّدیبرایپژوهشگرانم بورحائ اهمیتبودهاست .

1

. Mulchenko
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یکی از ارزشمندترین کارهای انجام شده ،از قضا بررسی کارهای انجام شده در حوزهی
آیندهپژوهیازسال 196۸تاسال 2019استکهبهصور یکنقشهارائهشدهاست.الساندرو

هایپژوهشیدرحوزهی


توانندبهتبیینخوشه

فرجینانیمعتقداستکهچنینمطالعاتیمی
آیندهپژوهی  کمککنندوهمچنینحجموتراکمکارهایانجامشده،روندهاوازهمهمهمتر

نقاط نادیده گرفته شده (گپ ها) را بهتر نمایان کنند .همچنین با تصویرسازی جامع از
هاییچهکارهاییانجامشدهاست،یاحتی


تواننشاندادکهدرچهحوزه

هایپژوهیمی

فعالیت
چه افراد و سازمانهایی در چه حوزههایی متمرک هستند و ارتباطا این عناصر با یکدیگر
گرانومحققینمیتوانندنسبتبه فعالیتهای پیشین و

چگونهاست.دراینصور پژوهش

جاری دیدگاه درست و روشنتری پیدا کنند و برای فعالیتهای پژوهشی آتی به درستی
برنامهری یکردهواقدامکنند) .(Fergnani, 2019

هرحوزه یتخصصیبهوضوحدرادبیّا پژوهشیآنحوزه

پیشرفتهاورخدادهایعلمی 

مشهوداست.ازطرفیهمپراکندگیوگستردگیادبیا پژوهشیهرحوزهیدانشیمانعاز
تشخیص درست جهت و مسیرهای مورد توجّه است و انجام مطالعا اینچنینی به تبیین
جهتها ،محورها و ارتباطا این مطالعا در قال یک الگو یا نقشه میتوانند کمک کننده

تواندمسیرتکاملوهمچنیننقصانهایموجود


سنجیمی

یعلم

باشند.همچنینیکمطالعه
هایانجامشدهدریکحیطهیعلمیراتبیینکنند (Andriamamonjy, Saelens,


درپژوهش
) .& Klein, 2019
از طرفی برای پایش پویایی فرآیندهای پژوهشی به منظور شناسایی تغییرا موجود در
رفتارهای این تغییرا می توان از اب ارهای دیگری نظیر نمودارهای کنترلی هم استفاده کرد
) .(Aykroyd, Leiva, & Ruggeri, 2019
دادههایینظیرگوگلاسکو ر،
شناسیاستخراجشدهازپایگاه  


هایکتاب

بااستفادهازداده
وتحلیلایندادهها

هایکتابشناسیهمایجادکرد.وباتج یه


توانشبکه

و...می
اسکوپوس1
ینویسندگان،پژوهشها،مجلّا ،دایرهواهگانوترکیبیازارتباطا بیناین


توانبهشبکه

می
هادست پیداکرد.همچنینتوزیعوتوالیتکراربرخیکارهایپژوهشیازاینطری به


مولفه
دستمیآید) .(Batagelj & Maltseva, 2020

تبییندیداریازیکحوزهیدانشیمیتواندیکرویکرددیداریراهمبزرایتحلیزلهزای
علمسنجیایجادنمایدکهمیتوانازآنبرایتشری یزکجامعزهیعلمزی،سزاختارشزبکهای
1

. Scopus

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 
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موجوددرآنجامعهوتوسعههایپویایصور گرفتهدرآنحوزهیعلمزیاسزتفادهکزرد.بزر
خالفرویکرداولیهوسنتیپژوهشومرورادبیا پژوهشیبهشیوهیتقریباًمرسزوم،رویکزرد
دوّمیهمهسزتکزهروشمصوّرسزازی1وعلزمسزنجی2اسزتکزهنیازمنزدگزردآوریدادهاز
ییکتحلیلعلمسنجی

پایگاهدادههایاسنادوبررسیارتباطا ارجاعا آنهاودرنتیجهارائه
بصور یکنتیجهیبصریاست.اینروشدرحوزههایمختلفیازجملزهپ شزکی،توسزعهی
کار،سالمتوبسیاریازحوزههزایدیگزر

پایدار،زیستشناسی،علوماطالعا ،اقتصادوکس و
مورداستفادهقرارگرفتهاست) .(Zou & Vu, 2019

درحوزهیآیندهپژوهیاگرچهطیدودههیاخیرتولیدا علمیزیادیبهصزور مقزا 
علمی،گ ارشوکتابمنتشرشدهاست،لکنبررسیومرورنظزاممنزدیرویمطالعزا انجزام
عنوانخالءمهمیدراینحوزهمحسوبمیگردد .


شودواینخودبه
شدهدیده 
نمی

بنابراینباتکیهبرعلمسنجیمزیتزوانمطالعزا انجزامشزدهرادرهزرحزوزهیدانشزیو
تخصصی ازحیثروابطوهمکاریبینپژوهشگران،موسسا وتوزیعجغرافیاییاینتولیزدا 
علمی،ودیگرشاخصهابررسینمود.لذابرایساختنیکمجموعزهدادهازمقزا مزیتزوان
یککلمهیکلیدیاصلیرابهعنوانمحورجستجوقرارداد.درادامزهبزرایاعمزالمحزدودیت
بیشتربرایخالصسازیبیشترسندهایاستخراجشدهازکلما کلیدیدیگریاسزتفادهنمزود

) .(Zhong et al., 2019

دراینپژوهشابتداکلمههایکلیدیآیندهپژوهیوآینزدهنگزریومتعاقبزاًدیگزرواهگزان
کلیدیاینمقالهموردجستجوقرارگرفتونتای جستجودرپایگاهساینسدایرکتبهصزور 
هاینرمافز اروی.او.اس.ویزوئردرقالز آر.ی.اس.اسزتخراجگردیزدوپزسازورودبزه

داده
نرماف ارموردتحلیلقرارگرفت .


روششناسی پژوهش
درپژوهشهایعلوماجتماعیپژوهشهابراساسابعادنظریوانضمامیبهسهدسزتهیدارای
وکالنمیتوانتقسیمکردوپرداختنبههریکازایزندسزتههزابرحسز 

بُردکوتاه،متوسط
می انتمرک برسهممفاهیمنظریپژوهشمشخصمیگردد.ازسزویدیگزر«روشپزژوهش
اسنادیهمبهعنوانروشیتاموهمفنیبرایتقویزتسزایرروشهزایکیفزیدرپزژوهشای

1

. Scientormterics method
. Visualization method

2
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علوماجتماعیموردتوجهاست».لذااستفادهازروشپژوهشاسنادیدرمطالعا بردکزالناز
اهمیتویژهایبرخورداراست.همچنیندرروشاسنادیواستفادهازمنابعواسزنادمطالعزاتی
دوکارکرداساسیموردتوجهاستکهعبارتنداز«پیبزردنبزهمعزانی،مقاصزدوانگیز ههزای
کنشهایعامالناجتماعیواطالعازپدیدههایاجتماعی»(صزادقیفسزاییوعرفزانمزنش 
 .)1394
برایانجامایزنتحقیز ازروشپزژوهشاسزنادیومزرورمقزا وکتز معتبزرعلمزی
یآیندهپژوهیاستفادهشزدهاسزت.درادامزهبزهمنظزورتبیزین


شدهدرحوزه
تخصّصیشناخته
هایضعیفدرفضایآیندهپژوهیازاب ارهایعلزمسزنجی


یدانشینشانه

جایگاهوترسیمنقشه
1
استفادهشد.برایاینمنظورازنزرمافز اروی.اواس.ویزوئر اسزتفادهشزدتزاارتبزاطواهگزانی

هایواهگانیآیندهپژوهیمشخصگردد .


ارتباطباحوزه
نشانههایضعیفدر

گرداوری و تجزیه و تحلیل دادهها

نتای حاصلازنگاشتتصویرینشانههایضعیفمبتنیبردادههزایحاصزلازسزهمجلزه
آیندهگرایی،2پیشبینیفناورانهوتغییزراجتمزاعی3ومجلزهیبزینالمللزیپزیشبینزی4بزین
(نمودارشمارهی.)1برایاینمنظزور

میباشد
ساینسدایر  

سالهای1996تا2020ازپایگاه
5
ابتدابراساسکلیدواههیویکسیگنال ومحدودکردننتای بهمقا پژوهشی،سردبیریو

دادههزایموردنیزازدرقالز فایزلهزایRIS
مروری،جستجودرپایگاهم بورانجامودرادامزه 
هاواردنرماف ار VOSviewerشد.درابتدابزر


استخراجگردید.براساسنیازپژوهشیاینفایل
اساسمحدودیتحداکثرخطوطارتباط،10006نمودارهابدستآمد،امابهدلیلازدحامبزیش
تقلیلدادهشدتانمودارهایگویاتروقابزل

ازضرور خطوططیچندمرحلهاینمعیارتا400
تحلیلحاصلشود .
بندیوخروجیهای زمبدینترتیز تولیزد

هایدادهرادر14خوشه 7
دسته

نرماف ارفایل

نگاشتهایبزه دسزتآمزدهازاطالعزا جالز تزوجّهیدرخصزو،جایگزاهوارتبزاط

شدند.

1

 . VOSviewr
. Futures
3
. Technological forecasting and social change
4
. International Journal of Forecasting
5
 . Weak Signal
6
. Max. Lines
7
. Cluster
2
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درپژوهشهزایصزور گرفتزهدر

پژوهیوآیندهنگریحکایتدارد.


هایضعیفدرآینده
نشانه
1
بازهیزمانی1996تا2000مزیالدیتحلیزلنشزانههزایضزعیف (شزکلشزمارهی)1دارای
ارتباطناچی یباسایرحوزههایواهگانیدرمطالعا آیندهپژوهیاست .
رهنگاشزت(2شزکلشزمارهی)2هزم
همچنیندرتحلیلمطالعا انجامشدهباکلیدواههی 
نگاشتبهعنوانتجوی نهزایی

توجّهچندانزیادیبهاهمیّتنشانههایضعیفدیدهنمیشود.ره
فرآیندآیندهپژوهیمطلوببسزیاریازپزژوهشگزرانونیز سزازمانهزااسزت،وپزیشگیزری
حداکثریازغافلگیریدررهنگاشتتجوی شدهبهسازمانهاخوددرگروپویشوشناسزاییو
نشانههایضعیفاست .
بههنگام 
تحلیل 

شکل ( )1نگاشت تصویری ارتباط مفهوم تحلیل نشانههای ضعیف در فضای مطالعات آیندهپژوهی


شمارهی)2درکزلفضزایآینزدهپژوهزی

امابااینوجودبراساسنگاشتمندرجدر(شکل
نگاشتبانشانههایضعیف


ونگارشره
هشهایصور گرفتهدرحوزهیتدوین
ارتباطبینپژو 

نمیشودیابسیارضعیفاست.اینحاکیازآناستکهتزوجّهیبزهاهمیّزتتاثیرگزذاری
دیده 

ینشانههایضعیفدرفرآیندنگزارشرهنگاشزتاحسزاسنشزدهومزوردغفلزتواقزع


مطالعه
1

. Weak Signal Analysis
. Roadmapping

2
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1

شهایآتزیپزژوهشگزران
توانددستمایهیپژوه 


جامی

دانشیدراین
شدهاست.لذااینشکاف

ندهپژوهیگردد .
حوزهیآی 


شکل ( )2نگاشت تصویری ارتباط مفهوم رهنگاشت در فضای مطالعات آیندهپژوهی

هایضعیفبادیگرواهگانکلیدیآیندهپژوهیدرادبیا 
بهرغمفقدانارتباطمعنادارنشانه 
پژوهشززیایززنحززوزه،نمززودارچگززالیپژوهززی(شززکلشززمارهی)3نشززاندهنززدهیتمرک ز 
هایآیندهپژوهزی


البتهبطورمستقلازدیگرحوزه
بررویمفهومنشانههایضعیف

آیندهپژوهان
ارتباطمستقیمنشانههایضعیفباواهگانینظیرخلّاقیزت،فنالنزد،

شمارهی)4

است.در(شکل
انههزایضزعیف،نظزام،دورنمزا
نگری،سناریو،مدل،آینده،داده،آیندهپژوهی،تحلیلنشز 


آینده
میشود.کهازحیثتمرک مکانیمیتزوانکشزورفنالنزدرانقطزهیجغرافیزاییدارای
مشاهده 

هایضعیفدانست.ایننتیجهپیشتردر(جدولشزمارهی)1


ینشانه
تمرک مطالعاتیبرحوزه
پیشینهیپژوهشحاضرهمبهوضزوحقابزلمشزاهدهاسزتکزهدرتحلیزلنگاشزتتصزویری

VOSviewerنی تاییدمیگردد .

1

. Knowledge Gap

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 




شکل ( )3نگاشت تصویری چگالی پژوهشی نشانههای ضعیف در فضای ادبیات پژوهشی آیندهپژوهی





شکل ( )4نگاشت تصویری ارتباط پژوهشی نشانههای ضعیف در فضای ادبیات پژوهشی آیندهپژوهی
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مساحتبالنهایواهگاندرهرنمودارنی نشانگرنسزبتوحجزم

زمبهذکراستاندازهو

یمفهومیاست.کهبراساسنمودارفوقنشانههایضزعیف

مطالعا صور گرفتهدرهرحوزه
بعدازواهگانآیندهومدل،ازحیثنسبتحجمیمطالعا صزور گرفتزههزمطزرازبزاواههی
(شکلشمارهی5و .)6

پژوهیبودهاست

آیندهنگریوسناریوموردتوجّهپژوهشگرانآینده

























شکل ( )5نگاشت تصویری ارتباط پژوهشی نشانههای ضعیف در فضای ادبیات پژوهشی آیندهپژوهی

ندهپژوهی
مفهومنشانههایضعیفدرآی 




شکل ( )6نگاشت تصویری ارتباط پژوهشی نشانههای ضعیف
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در فضای ادبیات پژوهشی آیندهپژوهی 

توزیع مقاالت با جستجوی کلیدواژه ی نشانه ی ضعیف
در سه مجلّه ی تخصّصی پایگاه ساینس دایرکت
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Technological Forecasting & Social Change

نمودار ( )1توزیع مقاالت منتشر شده حاوی کلیدواژهی نشانههای ضعیف در سه مجلّهی تخصّصی حوزهی
آیندهپژوهی و آیندهنگری از سال  2015تا 2020
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نتیجهگیری و پیشنهادها
براساسنتای تحلیلعلمسنجیِمفهومنشزانههزایضزعیفدرایزنپزژوهشکزهازدادههزای
دایرکتبهدستآمدودرنزرمافز ار VOSviewerاجزرا


پژوهیساینس
مستخرجازپایگاه 
علمی

نشانههزایضزعیفمشزخص
ی 
ودیگرمنابعمنتشرشدهدرحوزه 

شدوبامروراسنادیمقا
بهویزژهمحققزینمرکز 
نشانههایضعیف ،
بهرغمتوجهآیندهپژوهانغیرایرانیبهمفهوم 

گردید
آیندهپژوهیتورکودرکشورفنالند،هنوزجایگاهوارتباطمفهومینشانههزایضزعیفبزادیگزر
فازهایآیندهپژوهیبهخوبیتبییننشزدهاسزتو

حتیحوزههایپژوهشیو

مفاهیم،روشهاو
سهممفهومنشانههایضعیفدرمطالعا وپژوهشهایایرانیهمبسیارناچی است .

نتای مرورادبیا وتحلیلعلمسنجینشانمیدهندکهنشانههایضعیفازحیزثارتبزاط
روششناسیومفهومیبادیگزرمفزاهیمآینزدهپژوهزیوجایگزاهآندرروشهزاوفرآینزدهای

قرارنگرفتهاست .

موردمطالعهیجدی

پژوهی


آینده
نشانمیدهزدکزهمفهزوم

همچنیندراینپژوهشنتای مطالعهیمروریادبیا پژوهشی
نشانههایضعیفدرحوزههایمختلفاعمازعلزموفنزاوری،اجتمزاعی،اقتصزادی،سیاسزیو
دیگرحوزههایتخصصیهمچنانمفهومیمبهموچزالشبرانگیز اسزتونیازمنزدمطالعزهیزا
میباشد.به
وروششناسی 

مطالعا جدیبرایبررسیوتبیینمولفههایساختاریومحتوایی
هریکازاینحوزههانیازمندتعریفتخصصزیویزژهایازمولفزههزایشزناختیو

عبار دیگر
نشانههایضعیفهستند .
طبقهبندی 

خوبیاستکهمیتوانزد

هایشناساییوتحلیلنشانههایضعیفهمموضوعپژوهشی


روش
روششناسیباشزد.شناسزایینشزانههزایضزعیفبزا
مایهیمطالعا آتیوپژوهشهای 
دست 

مواجهاست.لذابهعنوانپیشنهادمطالعا آتیمیتوانگفت

محدودیتهایروشیقابلتوجهی
چهدربعدروششناسیوچزهازحیزثچیسزتیشناسزیو

مقولهیمفهومینشانههایضعیف
حتززیمعرفززتشناسززی،ازارزشمطالعززاتیقابززلتززوجهیبرخززورداراس زتوانتظززارمززیرود
داشتهباشند .

پژوهشگرانبهاینزمینهیپژوهشیجذابتوجّهبیشتری

میتواننددوام
همانطورکهدراینمقالهبحثشدنشانههایضعیفدرصور بروزوظهور 
هاوشرکتهایب رگوکوچکرادرابعادجهانی،منطقهایوملیتحزتتزاثیر

وبقایسازمان
قراردادهوبهطورجدیباچالشهایگوناگونمواجهکنند.شرکتهاوکس وکارهزایبسزیاری

هایکاریشانکامالًنابودشدهاندودیگرنزامو

بهعلتعدمتوجهبهنشانههایضعیفدرحوزه
ی
اثریازآنهادربیننیست.بنابراین بزادرنظزرداشزتنایزنمیز انازاهمیّزتوتاثیرگزذار ِ
نشانههایضعیفبرحیا کس وکارها،پیشزنهاددیگزرپژوهشزگراناینسزتکزهسزازمانهزا،
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شرکتها،موسسا وکس وکارهایایرانیاعمازدولتیوخصوصی،درحوزههایتخصصزیو
خودبایدپویش،تحلیلوشناسزایینشزانههزایضزعیفرابزهیزک
درراستایاهدافسازمانی 
فرآیندمستمرتبدیلکننداینمستل ماجرایفعالیتهاینظاممندوپژوهشهایکاربردیدر
گیرکنندهیآتیحفظکنند .


کارخودرادربرابررویدادهایغافل
اینزمینهاستتاکس و
درنهایتمفهومنشانههایضعیفهمچنزانبزهعنزوانموضزوعیجدیزدوارزشزمندبزرای
مطالعا بیشتردرایرانمعرفیمیشودوباتوجهماهیتنشانههایضزعیفپزرداختنبزهایزن
رشتهایهمتوصیهمیشود .
هایمیان 

مقولهدرقال پژوهش

تقدیر و تشکر
رسالهیآقایابوذرسیفیکلستاندانشجویمقطزعدکتزریدررشزتهی
اینمقالهمستخرجاز 
آیندهپژوهیازدانشگاهوپژوهشگاهعالیدفاعملیوتحقیقا راهبردیمیباشد.امتیزازعلمزی
پژوهشیمقالهبهاینرسالهتعل میگیرد .
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