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تمرکز وشودتلقیمیپژوهیآیندهوحیاتیاساسیکارکردهایگیرییکیازگیریازغافلپیش

.محقز نمایزدیترثرؤمزطوربهاینهدفمهمرادتوانمیهایضعیفنشانهوتحلیلبرشناسایی

وایرانزدا ،اس.آی.دیهایاطالعاتیداخلیازجملهباجستجودرپایگاهایندرحالیاستکه

هزایضزعیفوعبزارا ینشزانهبزاواههوبررسینتزای جسزتجودایرکتپایگاهخارجیساینس

ودانشزگاهیپژوهشزییاجزراشزدههزایوفعالیزتهزاپروههدرراستابهوضوحپیداستکههم

ابعزادمفهزومیوسزاختاری،اهمیزت،ونشزدهتوجّهچندانیبهاینمفهومحیزاتی،پژوهیآینده

بصور جدیموردمطالعهپژوهانآیندهایرانیوحتی پژوهشگرانتوسطکارکردهایآنجایگاهو

هایضعیفبهتبیینیمفهومیعبار نشانهاینمقالهضمنبررسیگسترهلذا.استقرارنگرفته

اینپزژوهشمبتنزیبزرپردازد.هایضعیفمینشانه،اهمیّتوجایگاهکارکردیوجوهمفهومیو

هزایینشزانهدرزمینزهاجزراشزدههزاومطالعزا وبااستنادبهپژوهشپژوهشاسنادیروش

استفادهازروشباوپردازدپژوهیمییآیندههایضعیفدرحوزهنشانهمفهوم،بهبررسیضعیف

یایزنحزوزههزایپژوهشزیتهاوفعالیّزدرپروههراهایضعیفنشانهجایگاهسنجیتحلیلعلم

.همچنزیندرایزنمقالزهگریز یهزمبزهاشزکا  رایز درکنزدتبیزینمزیتحقیقاتیجدید

طورمزوج هباینپژوهش.شودزدهمیشناسیپژوهیازحیثفرآیندیوروشهایآیندهپژوهش

پژوهیباتمرک بررویکردفرآینزدیوبردیکفعالیتآیندهچگونگیپیشبرخینکا فنیدربه
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  مقدمه

هاییازگسترشرویدادیاستکزهدرنشانه»گوید:می(1395)لسکایضعیفدرتعریفنشانه

گیریسازماندستبهزتبعا آنوغافلحالحاضرودقیقاًدرزمانیکهبایدبرایجلوگیریا

ایکزهدرابتزدانزاچی بزهداده»یا«اقدامیب نیم،اطالعا ناقصیازآنرویداددراختیاراست

ییکهشداررابکشد.اینهشزداربزراحتمزالوقزوعتواندماشهآیدامّاتفسیرآنمیشمارمی

تهدیزدد لزتداردکزهپزسازتفسزیرایزنرویدادیباتبعا قابلتوجّه)بهصور فرصتیا

«شوددستانهشناختهمیعالمتدیگرنهبانامضعیفکهبهعنوانعالمتهشدارپیش

تلقزییاولینهل وماًتاییدهشزده1هاییازتغییرا ممکنهایضعیفبهعنواننشانهنشانه

بزرکننزدهباشزند.متحولظیموعمنشاءاصلیتغییرا توانندمیکهاحتما ًدرآیندهشوندمی

وایزنانزداهمیتوضرور شناساییاینتغییرا تاکیدکردههایزیادیبرپژوهشایناساس

.(Mühlroth & Grottke, 2018)اندمفهومراازابعادمختلفیموردمطالعهقرارداده

کزهاگزرهمزینبزسهزایضزعیفنشزانهتوجهبزهواهمیتوضرور شناساییدرتبیین

هادرکهامروزهیچنامونشانیازآنییوئهایویدیفیلمهایعرضهواجارهترینشرکتب رگ

هزایهوشزمندوهایگوشزیوقابلیتهایضعیفتغییردرفناوریمیاننیست،اندکیبهنشانه

ازطریز 2هوشزمندتلفنهمزراههایدرگوشیفیلمتماشایدرمردمیدرنتیجهتغییرسلیقه

دادنزد،تغییررامزوردتوجزهقزرارمزیهایایناولیننشانهواهمیتدادهاف ارهایکاربردینرم

بزهیاوبودندیرقابتجهانیدراینصنعتمحونشدههاازصحنهامروزهبسیاریازاینشرکت

بزهکمزییاتومبیزلکرایهب رگهایاگربسیاریازشرکتیدیگریازاینبحثعنوانتجربه

وچشزمانزدازآغزازینفعالیزتواندیشزیدهبودنزدکارشزانوکسز هایآغازینتغییردرنشانه

3نظیراوبرنوپدیدیکارهایوکس توسطخودرویبرخطکرایهیآینده
گرفتنزد،راجزدیمزی 

.(1399،بروس)آمدکاربهسرنمیوشاندراینمیدانکس فعالیتوحیا 
هایضعیفاولینباربابروزبحراننفتیب رگودرنتیجزهاهمیتوضرور توجّهبهنشانه

توسزطآنسزوف،اینرویدادعظزیمهادرمدیریتپیامدهایهاودولتتوانیبسیاریازشرکتنا

مطزرح4ریز یراهبزردیعنوانبدیلیبرایبرنامه.درواقعآنسوفاینمفهومرابهمطرحگردید

یتزدریجیرونزدهایری یراهبردیتنهادرشزرایطتوسزعهچراکهویمعتقدبودبرنامهکرد.
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کزهدرشزرایطمواجهزهبزاتوانزدمنطقزیوقابزلاتکزاءباشزددرحزالیتاریخی)گذشته(مزی

 .(Mendonça, Cardoso, & Caraça, 2012)مراهنداردههاموفقیتیبهغافلگیری

هایگیریراهبردیازطری پاسخبهنشانهمدیریتغافل»یخودباعنوانآنسوفدرمقاله

وارددنیایمباحثراهبردیمدیریتکردوبهتبییناینمفهومجدیدوبسیارمهمرا«ضعیف

.(Ansoff, 1975a; Ansoff, 1975b)منظورخودازاینمفهوموجایگاهواهمیتآنپرداخت

فرهنگزی،هزایدرحزوزهگیزرکننزدهوغافزلتغییزرا ناگهزانیهمحتیدردورانکنونی

،هزایدیگزربسزیاریازحزوزهالبتهدرسالمتووسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی

تحزتتزاثیرقزرارهمچنزانزندگیبشررادرابعادفردی،گروهزیوسزازمانی،ملزیوجهزانی

هزایمزوثرترینراهعنزوانیکزیازهزایضزعیفبزهشناساییوتحلیلنشانهروازاین.دهندمی

هزمپژوهزانوویژهآیندهگرانبهتوسطدانشگاهیانوپژوهشهمبایدگیریگیریازغافلپیش

 .گیردموردتوجّهقرارگذارانومدیرانسیاست

اسزت،شزدهتزرپژوهزیفراگیرکزهآینزدههایمتعدّدایزنروزهزاعالقمندانزیادیازرشته

،تزرکننزدتروجذابغنیپژوهیراباآیندهشانهایتحقیقاتیعالقمندهستندتابهنوعیپروهه

یوموضزوعحزوزهلهئکهاساساًمسیااینوپژوهیبرایتقویّتکارشاناستفادهکنندیاازآینده

پژوهیموردمطالعهقراردهند.شانرادرفضایآیندهخودتخصّصی

؟پاسزخایزنشزودکجاآغازمیپژوهیازآیندهکهکارشودمیمطرحجااینسوالدراینامّا

ترینمرحلهیزاگزامدردیزدبانیکهمهمآیداست،بادیدبانی؛ودرادامهسوالدیگریپیشمی

:1394احمزدیان وپزدرام)هایضعیفچیست؟پاسخاینست:پویش،تحلیلوشناسایینشانه

بزاجسزتجورکوردهایآنیعلمیپژوهشیکهمقاله3000ن دیکبهنیعناو.امابامرور(79

پژوهززی،آینززدهاس.آی.دی.ومحدودسززازیجسززتجوبززهواهگززانکلیززدیپایگززاهاطالعززاتیدر

نگاری،روند،روندپژوهی،سناریو،سناریونگاری،دلفی،دیدبانی،پایش،پزویش،نگری،آیندهآینده

ایدرایزنمقزا  بزهتقریباًهیچتوجهجدیشدمشخصهایضعیف،استخراجگردید،نشانه

 است.هایضعیفنشدهنشانه1کارکردیاهمیتووجوه

نگزاریبزایمزدلآینزدهتوسزعه»باعنزوان(139۸)امینیوجبلعاملیپژوهشحتیدر

بزین(2نگزری)آینزدهریانگزهزایآینزدهمدلتمامپژوهشگراناذعانبنابر،که«رویکردتلفیقی

تزریناسزت،مهزمودرنهایزتادغزامشزدهبررسیباروشفرامطالعه2017تا1995هایسال
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درمدلتلفیقینهزاییایزنهایضعیفنشانهشناساییکشفویعنیرینگورودیفرآیندآینده

است.ماندهمغفولپژوهش

ییخاماصلیویزامزاّدهخزامثانویزهوفرعزییزکپزروههعنوانمادّهچهبهبرایناساس

پژوهزیهایضعیفبایدموردپویشوشناساییقرارگیرندتادرفرآیندآیندهپژوهی،نشانهآینده

هززارابززهرغززمبرخززورداریازسززازمان(1975a)آنسززوفکززهچززراارگیرنززد.مززورداسززتفادهقر

ازومعتقداسزتداندچندانموفّ نمیگیریغافلمواجههباشرایطمسنجمدرهایری یبرنامه

آنسوفبهرغمتاکیزد.آیدبرنمیوبحرانیگیرغافلدرشرایطکارچندانزیادیدستمدیران

،بینینشدهپیشهادرشرایطفرصتوتهدیدهاوسازمانشرکت1گیریراهبردیبسیاربرغافل

 زموضزروریرافرصزتکنارزدنتهدیدویزاتقویزتبرخورداریازیکسیستمهشداربرای

رویکزرددوّم،بزر«3پزیشازواقعیزت»و«2پسازواقعیت».اوضمنمعرفیدورویکردداندمی

نگرانهاولینشرطراکس هشداربهموقزعکندبرایهرگونهاقدامپیشتاکیدکردهواذعانمی

 ,Ansoff)دانزدوبرخورداریاززمانکافیبرایکسز آمزادگیمواجهزهبزارویزدادآتزیمزی

1975a). 

هایضعیفامّاسوالاصلیدراینپژوهشایناستکهآیاتعریفجامعومانعیبراینشانه

هزایهزایضزعیفدرفعالیزتاست؟اگرپاسخبلهاستوآنچیستوجایگزاهنشزانهقابلارائه

اندچیست؟پژوهیکهتاکنونبهانجامرسیدهآینده

وعلزمهزایایرانزیوپایگزاهدایرکتاینمقالهبامرورمقا  منتشرشدهدرپایگاهساینس

یمفهومییکشبکههایضعیف،ینشانهباتمرک برکلیدواهه4یمفهومیسنجیدراینحوزه

رابزرایپژوهزیهایپژوهشیآیندهفعالیتارتباطا کندکهپژوهیارائهمیازکلیدواهگانآینده

ایزنمقالزهبزاتاکیزدبزرمفهزومهمچنین.کندگذاریپژوهشیدراینحوزهروشنمیسیاست

هایضعیفوتبیینابعادوزوایایفنّیاینعبار بهجایگاهحیاتیوکارکردایزنمفهزومنشانه

پردازد.پژوهیمیدریکفعالیتآینده
 

 مبانی نظری
 ی ضعیف ی مفهوم نشانه تاریخچه
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مزیالدیمطزرحوعبزار 1970ییضعیفاولزینبزارتوسزطآنسزوفدردهزهمفهومنشانه

کزهویاعتقزادجزائیشزد.ازآنمطزرحیمدیریتراهبزردیادبیا حوزهدرهایضعیفنشانه

فّ نخواهزدبود،لزذاتاکیزدگیریعمالًچندانموغافلدرمواجههباری یراهبردیداشتبرنامه

هزاینشزانهپسازشو ب رگنفتزی،مفهزومهایضعیفداشتوایبررویمفهومنشانهویژه

پژوهزیهزایآینزده.امّااینمفهومامروزهجایگاهمهمّیدرفعالیزتموردتوجهقراردادضعیفرا

مفهزومیبزاسزایرشناسزیوچزهازحیزثنگیچهازحیثروشتاستوارتباطتنگاپیداکرده

اسزت.نگزاریو...پیزداکردهپژوهی،سناریوپژوهیازجملهدیدبانی،روندهاومفاهیمآیندهروش

هایمحیطیناشیازشتابروزاف ونتغییرا محیطیضرور قطعیّتعدمهمچنینبااف ایش

(.(Holopainen & Toivonen, 2012کندهایضعیفراروشمیپرداختنوشناسایینشانه

هزایکزهشزدیداًمتّکزیبزرداده1بینیهایسنّتیپیشدرواقعآنسوفمعتقدبودکهشیوه

هزایزامقزاطعمنقطزعراهبزردیدرجریزانبزاناپیوسزتگییخیهستنددرمواجهزهآشنایتار

دردامهزاهاباناآگاهیازاینناپیوستگییمحیطیباشکستمواجههستند.لذاسازمانتوسعه

هارابتوانپیشبینیکرددراینچنانچهاینناپیوستگیشوند.گرفتارمی2گیریراهبردیغافل

گیزریتوانگرفتودیگرغافزلناگهانیبودن،فوریّتوناشناسبودنآنرامیصور خاصیّت

(.Seidl, Tsoukas, & Shepherd, 2004د)بودرپیشنخواهد

موجز تغییزرجهزتازرویکزرد19۸0یپژوهزیدردهزهآیندهلکنتغییرا رویکردیدر

هزایییکامزربزهسزمتکسز آمزادگیبزرایآینزدهترینوضعیّتآیندهبینیمحتملپیش

 ,Kerstin Cuhls)شزدمحتملبرایرویدادهاییکهدرحالظهورهستندوالبتهخل آینزده،

2003).
یهزایضزعیفمزوردنظزرآنسزوفوحزوزهلذااگرچهشباهتمفهومیوکزارکردینشزانه

ضزایخزاطرکزهایزنمفهزومراآنسزوفدرفبهایناست،امّابودهبدیهیوروشنپژوهیآینده

یعلمزیتبزدیلمطرحنمودلذاخیلیدیربهمفهوممشتر ایزندوحزوزهراهبردیمدیریت

هامطرحکردهاوشرکتیسازمانهایضعیفرادرحوزهینشانهشد.ازطرفیهمآنسوفایده

تریازمسائلوموضوعا اجتمزاعیرادربزریگستردهپژوهیحوزهیآیندهدرحالیکهدامنه

.(Holopainen & Toivonen, 2012)ردگیمی
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نگزری،پژوهزیوآینزدهبرایفرآیندآیندههایتلفیقیارائهشدههاومدلمدلبهرغمتعدّد

یمثلثوارونهسازیشدهباعنوانمدلبومی) 1394)توسطپدرامواحمدیانمدلمطرحشده

قرارگیرد.دتوجّهپژوهیمورهایآیندهتواندبهعنوانالگویکلّیفعالیتمیپژوهیآینده

پژوهزیدیزدبانیفرآیندآیندهدرپژوهییآیندهلهئپسازتبیینمسبرایناساساوّلینفاز

رویداداست.،موردپویشوپایشدیدبانیموضوعِفازشود.درفرضمی

جهزانیکزهارتباطزا وسزط .(1396،گیزدلی)درحالزندگیهستیم1ووکامادرجهان

شود.درچنینجهانیکزهسزرعتبزروزرویزدادهایترمیرویدادهایاجتماعیپیچیدهومبهم

هزایمعمزولومرسزومروشسازبصور نمزائیدرحزالشزتابگزرفتناسزتدیگزرشگفتی

تزربزهمنزابعظهزورری یپاسخگونیستند.لذادرچنینشرایطیهزرقزدربتزوانسزریعبرنامه

شزانهایضعیفراشناساییوپیامدهایاحتمالیهایضعیفدسترسیپیداکردهونشانهنشانه

توانیمجلوترازدیگرانباشیم.رابسنجیم،می

دانزد:یکزیگیرکنندهرادرگزرودومتغیّزرمزیشرایطغافلدهیبهآنسوفهمچنینپاسخ

کنزدودیگزریییکمجموعهرادسزتخوشتغییزرمزیسرعتیکهتهدید/فرصتشرایطآینده

یدرستباتغییزردهیومواجههری یبهمنظورپاسخمی انزماندردستمدیرانبرایبرنامه

کزهسزرعتتغییزرا ترشدند.یکایندمشکلسازبهبع1950یامّاایندومتغیرازدههآتی.

جغرافیزاییووسزعت،پیچیزدگیکزهبخزاطرگسزترشابعزادمحیطیشتابنا شدودوّمایزن

لزذابزرایجبزرانایزندوعارضزهشانبهاینتغییرا کندترشزد.دهیهاسرعتپاسخسازمان

هایضزعیفمحیطیاست،نشانههایقویرای کهمتکّیبرنشانهراهبردیری یبرخالفبرنامه

.(Ansoff, 1975a)بایدموردشناساییوتمرک قرارگیرد

گیزرییزکرویکزردتحلیلزیبزاعنزوانمدیریتغافزلبرای(2004)همکارانشمندونچاو

شناسزییاصزلیآنراروشمولفزهاولزینندکههارامطرحکرد2سازیمدیریتشگفتیسامانه

سزازهاییاسزتکزهازشناسیتمرک برشزگفتید.مبنایاینروششمرنبرمی3یضعیفنشانه

نگریهستند.گیریقابلپیشتصمیمطری پویشمحیط

تزوانهایضعیفدرادبیا پژوهشیبعضابهسختیمزیبهرغمکاربردمفهومنشانههرچند

هزایتواننشانهیانشزانهدریکتعریفاولیهمیاماهایضعیفبیانکردمعنایدقیقیازنشانه
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2
. Wild card management system 

3
. Weak signal methodology 



 45یپژوهندهیدرآفیضعیهامفهومنشانه

دریکسیستمعنوانکردکهجهتینامعلومداردایضعیفرااطالعاتیراجعبهتغییرا بالقوه
(Mendonça et al., 2004).

اطالعزا هایضعیفبزاعنزوانازنشانه(2006)ایلمو وکوزیایدیگرهمچنیندرمقاله

اشارهدارند.سازاحتما ًبهیکشگفتیشودکهکهغیرساختارمندییادمی

آنسززوفیونئو1یآنسززوفیهززایضززعیفبززهدودسززتهیدیگززریمفهززومنشززانهدرمطالعززه

هزایدرحزالهایضعیفاساساًنشزانههامعتقدهستندنشانهآنسوفیلذا.استبندیشدهدسته

لذا:.هستندیآیندهظهوریازتحوّ  بالقوّه

 گرهستند.درمحیطخارجینسبتبهمشاهدههاییکهپدیده

 عنواناج ایمج اومستقلازمحیطپیرامزونیهارابهتوانداینپدیدهگرمییکمشاهده

شناساییکند.

بصزور عینزیهزالاولیّهیزاپیزدایشآنحهارادرمراگرخواهدتوانستاینپدیدهمشاهده

 .(Rossel, 2012)شناساییکند

هایضعیفساختارگرااست.وبراینپایهاسزتیمطرحشدهدربابنشانهونوعدوّمنظریه

بزراسزاسنمایزد.بازتعریفمزی2هایضعیفراازچارچوبساختارگرایانهمفهومسنّتینشانهکه

یمحیطزینیسزتبلکزهمتکّزیبزرمبتنزیبزرتوسزعه3نگریراهبزردیاینرویکرددیگرآینده

هایضعیفهمبایدبراساستجربیا مبتنیبزرساختارهایموردنظرفرداست.ازاینرونشانه

.(Seidl et al., 2004)سازیشوندساختاریموردنظرهمانفردمفهوم

شزودکزهاطالعزا موجزوددرهایقوی،زمانییکنشانهضعیفتلقزیمزیبرخالفنشانه

یضعیفبرایبرآوردتاثیرا آتزیولذانشانهرابطهباآنفاقدساختار،مبهموغیرشفّافباشد.

بزرداریبزرایبهزرههمیشههماطالعزا بااینوجودناکافیاست.هایمناس شناساییپاسخ

هایضعیفهمیشه،چراکهاطالعا مربوطبهنشانهورینیستآقابلگردمعمولبطورمناس 

.(Seidl et al., 2004)کنندازیکاستانداردوساختاراستاندارداطالعاتیپیروینمی

هزایسزتگیبینزیناپیوهازمانیقادربزهپزیشمعتقداستکهسازمان(1975b)آنسوفذال

منزدتج یهوتحلیزلنظزامفرآیندهایپردازشاطالعا درسازمانباراهبردیخواهندبوداگر

هایضعیفسازگارباشد.نشانه

                                                           

 
1
. Ansoffian tradition5 
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. Constructivist framework 

3
. Strategic Foresight 
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هزایوجزوهوجنبزهمحیطی1ِیضعیفموج اف ایششدّ پایشثبتیکنشانهیننابراب

 Seidl et)صرفاًنامتمرک مزوردتوجّزهنیسزت2کهدرپویششودایازمحیطپیرامونمیویژه

al., 2004).
ضزعیفهزمیتواندبهبسزتربزروزنشزانههایضعیفمینشانهمی انضعیفبودنازطرفی

تخصّصزیخزا،ّ،یزکمحزیطعنوانمثالبرایفردیدریکسازمانیاارتباطداشتهباشد.به

باشدکهبراییکفزردوقابلشناساییهماناندازهروشنتواندبهیضعیفدرمحیطمینشانه

بسزتهبزهپیزامیضعیفلذانشانهیاسازمانیکهدرآنبستریاحوزهفعالیتنداردمبهمباشد.

تواندموردتوجّهقرارگیردومشاهدهشدهدربسترهایمتفاو میدریافتشدهیاهمانرویداد

بهبستربروزآننشانههمطورکلّیضعیفیاقویبودنیکنشانهیااصالًنادیدهگرفتهشود.به

.(Seidl et al., 2004)ارتباطدارد

هزایضزعیف،ضزمننقزدبزهعزدمتوّجزهنشزانه)مند(سزازیبزاعنزوانبسترایدرمطالعه

هایضعیف،چارچوبجدیدیرابرایبازاندیشزیهایاینحوزهبهبسترهایبروزنشانهپژوهش

هایضعیفوپرداختنبهاینشکافنظریارائزهمفهومنشانهیمفروضا نظریحولوتوسعه

هایضعیفبزهموضزوعا رانقزدودرعزوضهمچنینرویکردیادیدگاهخطّینشانهکند.می

شزماردهایدرحالوقوعدریکموضوعموردنظربرمزیازتوسعهایرویدادهاوروندهاراتوالی

شزود.لزذاتوجّزهبزهبسزتروندپرهیاهویآیندهبدلمزیلهیاروئکهازیکنطفهآغازوبهمس

ایبزرشناسزاییوگسزتردهتزاثیردریکحوزه،هایضعیفموردنظردورنمایمربوطبهنشانه

درمقابزلهایضزعیفلذادراینمقالهضمنتوجّهبهبسترنشانههایضعیفدارد.تفسیرنشانه

هایضزعیفراینشانهحوزه3ینسبیّتبهطرحنظریههایضعیفاقدامهایکنونینشانهنظریه

.(Ahlqvist & Uotila, 2020)کندمطرحمی4شناسیتاویل-مبتنیبررویکرداجتماعی
،6سزازها،شزگفتی5آینزده،موضزوعا درحزالظهزور،بزذرهایتغییزرهزایازطرفینشانه

،واهگانیهستندکهدرمطالعا گونزاگونبزرای۸گرهایبهنگام،نشان7هایهشداربهنگامنشانه

هزایمیشزلگزود نشزانهاند.گرفتههایضعیفمورداستفادهقراراشارهبهمعناومفهومنشانه

                                                           

 
1
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3
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4
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کهدرحالحاضربهسزختیقابزلیاستعاملتغییر»کندمیصور تعریفضعیفرابهاین

.همچنیندرتعریزفدیگزری«زنددر استامّاروندهایسنگینوب رگیرادرآیندهرقممی

پیامزدهایازحیثاماکهدرابعادکنونیخفیفاستاینشانه»یضعیفنشانه1ازپییرماس

 .(Kim et al., 2013)«عظیماستذاتی،

هایضعیفدرایزنمطرحدرموردنشانهورویکردهایهاویژگی،بهتعاریفتوجّهبانابراینب

هزایینشزانههایمعتبرمنتشرشزدهدرزمینزهتاباوارسیومرورپژوهشگردیدمقالهتالش

پژوهزیپرداختزهدرآینزدهعبزار کلیزدیجوان مفهومیوکارکردیاینتعریفوضعیفبه

شود.

 

   پژوهش  هایپیشینه
لکزنبرخزیاز،گنجزدیپژوهشیکحوزهدریزکجزدولنمزیپیشینهیخالصهاگرچهذکر

ابعزادوزوایزای،هایاخیرکهتوجّهویژهومتمرک یبزرمفهزومطیسالمطالعا منتشرشده

رسد.بهاستحضارمی(1یجدولشماره)اندرادرضعیفداشتههاینشانه

پژوهیاینکشزورکهکشورفنالندومرک آیندهاینستسنجیعلمایندریقابلتوجّهنکته

انزد.هایضزعیفداشزتهبرمفهومنشانهبیشتریهایهلسینکیوتورکوتمرک واقعدردانشگاه

طزیحتّزی(1یشمارهشکل)هایانجامشدهدراینزمینههمچنینتداوممطالعا وپژوهش

هزایضزعیفدرکزانونتوجّزههمچنانمویّدایناستکهنشانه2020ویژهههایاخیروبسال

.داشتهوداردپژوهیقراروآیندهراهبردیپژوهشگرانمدیریت،مدیریت

هزایبانزکیضعیفدرنشانهییجستجویکلیدواههنتیجهتراشارهشدکهپیشهمانطور

بهخزوبیکهمعادلصفراست،4سیویلیکاو3ایراندا ،2اس.آی.دیمازعاطالعاتیداخلیایرانا

پژوهزی،درفرآیندآینزدهآنحیاتیوجایگاهاهمیّتبهرغمهایضعیفدهدکهنشانهنشانمی

مزوردولیزدا پژوهشزیایزراندرتهاپژوهیوچهدرسایررشتهچهدرادبیا تحقیقاتیآینده

است.غفلتجدّیواقعشده
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 های ضعیف ی نشانه در حوزه( پیشینه تحقیقات انجام شده1جدول )

 سال موضوع کشور

2020گراینسبیّ دانشآیندهینظریههایضعیف؛ارائهبسترمندسازینشانهفنالند

1975یضعیففیمفهومنشانهمعرّآمریکا

یهشدارسریعسامانهمعرفیترکیه
2017-

2016

اسپانیا
ارائه و ظهور حال در موضوعا  ارزیابی خارجی و داخلی مفهومرویکرد ی

هاساختارنشانه
2015

-پرتغال

استرالیا
2012نگریبالدرنگوطرحمفهوماقدامفیالبداههآینده

2016پژوهیعلمپیچیدگیدرآیندهانگلیس

2017هایضعیفبندینشانهیمفهومیطبقهسامانهیارائهبرزیل

2012هایآموزشیهایضعیفدرآیندهنشانهاسترالیا

2009گیریهاوبسترهایدرحالشکلهایضعیفدراستارتاپنشانهسوئیس

12012گرایآیندهیروشپنجرههایضعیفبصریباارائهنشانهفنالند

فنالند
ارائه نظری فهم نشانهعمی ی از ارائهتری و ضعیف سههای مدل یگانهی

یآیندههاومعرفیمفهومنشانهنشانه
2003

2012پژوهیهایجدیدآندرآیندههایضعیفوتوسعهبررسیتاریخیمفهومنشانهفنالند

فنالند
هاوتبیینمفهومفیلترهایهاوسازمانهایضعیفدرشرکتپایشموثرنشانه

هایضعیفدرفرآیندخل استراتژینشانه
2006

دانمار 
شکل بر موقعیت( و )فضا محیط بین تاثیر و ارتباط نشانهبررسی هایگیری

ضعیف
2012

2004هایکوچکوخردهایفناورانهدرشرکتهایضعیفدرنوآورینشانهکانادا

فنالند

 بین تئورینظریهشکاف و کنونی مدیریت های نشانهوتج یههای هایتحلیل

 ارتباطبینمدیریتدانشو تحوّ  اجتماعینشانهضعیفو -هایضعیفو

فرهنگی

2012

                                                           

 
1. Futures Window (FW) 
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 سال موضوع کشور

 کره-آمریکا
نشانه دادهشناسایی میان در ضعیف آیندههای تازگیهای بر تمرک  با گرا

 ها  هایضعیفبجایزودرسبودننشانهنشانه
2017

2016یبالقوهکنندهمختلهاینشانهدیداریپویشکره

نوبیجکره
شبکه از استفاده با ظهور درحال روندهای شناسایی کمّی پایشیمدل

خبرگانیجهانی
2013

فنالند

برایطبقه جدید تج یهمعرفییکاب ار تحلیلنشانهبندیو هایضعیفباو

نشانه حسگر چارچوب نشانهمعرفی رویکرد مقابل در آینده های وی منفرد

جستجویمسیر

2010

2102گیریراهبردیهایضعیفدرتصمیموجوهکاربردیواهمیّتنشانهپرتغال

2004زاگیریورویدادهایآسی تبیینرویکردتحلیلدرمدیریتغافلپرتغال

سوئیس
تصمیم و مدیریت برای محیطی منعطف بندی ازچارچوب استفاده با گیری

بسترهایناپایداروآشوبنا هایضعیفدرنشانه
2009

2010نگرهایپیشپابرجاسازیسیستمسوئیس

سوئیس
پژوهش نشانههایحوزهبررسی ارائهی ضعیفو ساختارگرایانههای رویکرد ی

هایآتیهایپیشرفتنگاموضرور هبرایشناساییبه
2012

 

مولچنکو تعریفعلمسنجیرا هاییکمّیپژوهشعنوانیکمطالعهبه1برایاولینبار

.(Zhong et al., 2019)یعلممطرحکردانجامشدهبهمنظوربررسیتوسعه

 سنجی علم

دهزی،ترسزیمتوانروشیبرایسنجشتاثیرپژوهش،فهمفرآینزدارجزاعسنجیرامیعلم

هایعلمیتلقزیکزردیدادهیساختاروتکاملدانشیبراساسحجمب رگیازمجموعهنقشه

(Börner, Chen, & Boyack, 2003).

اندکیجستجویواهه وانیدبهمطالعا متعددیدستتسنجیمیکتابوسنجییعلمبا

مازمقا  علمیپژوهشی،علمیترویجیویاعهابهاشکالمختلفیاپیداکنیدکهنتای آن

هایاست.درحقیقتتوجّهبهعلمسنجیدررشتهگ ارشوحتّیکتابوکتابچهمنتشرشده

ست.گرانم بورحائ اهمیتبودهامختلفازجها متعدّدیبرایپژوهش

                                                           

 
1
. Mulchenko 
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حوزه در شده انجام بررسیکارهای قضا از شده، انجام ارزشمندترینکارهای از ییکی

است.الساندروصور یکنقشهارائهشدههاستکهب2019تاسال196۸پژوهیازسالآینده

یهایپژوهشیدرحوزهتوانندبهتبیینخوشهفرجینانیمعتقداستکهچنینمطالعاتیمی

کمککنندوهمچنینحجموتراکمکارهایانجامشده،روندهاوازهمهمهمترپژوهیآینده

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

است،یاحتیهاییچهکارهاییانجامشدهتواننشاندادکهدرچهحوزههایپژوهیمیفعالیت

سازمان و افراد چهحوزههاچه یکدیگرییدر با ارتباطا اینعناصر هستندو هاییمتمرک 

این در محققینمیصور پژوهشچگونهاست. فعالیتگرانو هایپیشینوتوانندنسبتبه

روشن و درست دیدگاه فعالیتجاری برای و کنند پیدا درستیتری به آتی پژوهشی های

.(Fergnani, 2019)ری یکردهواقدامکنندبرنامه

یتخصصیبهوضوحدرادبیّا پژوهشیآنحوزههرحوزههاورخدادهایعلمیپیشرفت

ازطرفیهمپراکندگیوگستردگیادبیا پژوهشیهرحوزه یدانشیمانعازمشهوداست.

مطالعا این انجام استو توجّه مسیرهایمورد تبیینتشخیصدرستجهتو به چنینی

قال یکالجهت ارتباطا اینمطالعا در و محورها نقشهمیها، یا توانندکمککنندهگو

هایموجودتواندمسیرتکاملوهمچنیننقصانسنجیمییعلمباشند.همچنینیکمطالعه

 ,Andriamamonjy, Saelens)یعلمیراتبیینکنندهایانجامشدهدریکحیطهدرپژوهش

& Klein, 2019).

طرفیبرایپایشپویاییفرآیند دراز شناساییتغییرا موجود منظور هایپژوهشیبه

کردرفتارهایاینتغییرا می نمودارهایکنترلیهماستفاده اب ارهایدیگرینظیر تواناز

(Aykroyd, Leiva, & Ruggeri, 2019).

هایینظیرگوگلاسکو ر،دادهشناسیاستخراجشدهازپایگاههایکتاببااستفادهازداده

هاوتحلیلایندادهشناسیهمایجادکرد.وباتج یههایکتابتوانشبکهو...می1اسکوپوس

بیناینها،مجلّا ،دایرهواهگانوترکیبیازارتباطا ینویسندگان،پژوهشتوانبهشبکهمی

پیداکرد.همچنینتوزیعوتوالیتکراربرخیکارهایپژوهشیازاینطری بههادستمولفه

.(Batagelj & Maltseva, 2020)آیددستمی

هزایبزرایتحلیزلدیداریراهمتواندیکرویکردیدانشیمیازیکحوزهدیداریتبیین

اییعلمزی،سزاختارشزبکهتوانازآنبرایتشری یزکجامعزهسنجیایجادنمایدکهمیعلم

                                                           

 
1
. Scopus 
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یعلمزیاسزتفادهکزرد.بزرهایپویایصور گرفتهدرآنحوزهموجوددرآنجامعهوتوسعه

یتقریباًمرسزوم،رویکزرداولیهوسنتیپژوهشومرورادبیا پژوهشیبهشیوهخالفرویکرد

اسزتکزهنیازمنزدگزردآوریدادهاز2سزنجیوعلزم1رسزازیصوّمدوّمیهمهسزتکزهروش

سنجیییکتحلیلعلمهاودرنتیجهارائههایاسنادوبررسیارتباطا ارجاعا آندادهپایگاه

یهایمختلفیازجملزهپ شزکی،توسزعهیاست.اینروشدرحوزهیبصربصور یکنتیجه

هزایدیگزرکار،سالمتوبسیاریازحوزهوشناسی،علوماطالعا ،اقتصادوکس پایدار،زیست

.(Zou & Vu, 2019)استمورداستفادهقرارگرفته

صزور مقزا  یاخیرتولیدا علمیزیادیبهپژوهیاگرچهطیدودههیآیندهدرحوزه

منزدیرویمطالعزا انجزامماست،لکنبررسیومرورنظزاعلمی،گ ارشوکتابمنتشرشده

گردد.عنوانخالءمهمیدراینحوزهمحسوبمیشودواینخودبهنمیشدهدیده

ویدانشزیتزوانمطالعزا انجزامشزدهرادرهزرحزوزهسنجیمزیباتکیهبرعلمنابراینب

ازحیثروابطوهمکاریبینپژوهشگران،موسسا وتوزیعجغرافیاییاینتولیزدا تخصصی

تزوانهابررسینمود.لذابرایساختنیکمجموعزهدادهازمقزا  مزی،ودیگرشاخصعلمی

.درادامزهبزرایاعمزالمحزدودیتقراردادعنوانمحورجستجویکلیدیاصلیرابهیککلمه

سازیبیشترسندهایاستخراجشدهازکلما کلیدیدیگریاسزتفادهنمزودبیشتربرایخالص
(Zhong et al., 2019).

نگزریومتعاقبزاًدیگزرواهگزانپژوهیوآینزدههایکلیدیآیندهدراینپژوهشابتداکلمه

بهصزور دایرکتجستجودرپایگاهساینسونتای قرارگرفتکلیدیاینمقالهموردجستجو

زورودبزهاسزتخراجگردیزدوپزسای.اس.افز اروی.او.اس.ویزوئردرقالز آر.هاینرمداده

موردتحلیلقرارگرفت.اف ارنرم



 شناسی پژوهشروش

داراییهابراساسابعادنظریوانضمامیبهسهدسزتههایعلوماجتماعیپژوهشدرپژوهش

هزابرحسز وپرداختنبههریکازایزندسزتهتوانتقسیمکردوکالنمیتوسط،مکوتاهردبُ

روشپزژوهش»ازسزویدیگزر.گرددمی انتمرک برسهممفاهیمنظریپژوهشمشخصمی

ایهزایکیفزیدرپزژوهشاسنادیهمبهعنوانروشیتاموهمفنیبرایتقویزتسزایرروش

                                                           

 
1
. Scientormterics method 

2
. Visualization method 
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کزالنازبردمطالعا استفادهازروشپژوهشاسنادیدر.لذا«علوماجتماعیموردتوجهاست

واستفادهازمنابعواسزنادمطالعزاتییاسنادروشدرهمچنینایبرخورداراست.اهمیتویژه

هزایبزردنبزهمعزانی،مقاصزدوانگیز هپی»موردتوجهاستکهعبارتندازدوکارکرداساسی

عرفزانمزنش وصزادقیفسزایی)«هایاجتماعیهایعامالناجتماعیواطالعازپدیدهکنش

1394).

ومزرورمقزا  وکتز معتبزرعلمزیاسزنادیپزژوهشروشتحقیز ازبرایانجامایزن

تبیزینبزهمنظزوراسزت.درادامزهاستفادهشزدهپژوهییآیندهشدهدرحوزهتخصّصیشناخته

سزنجیپژوهیازاب ارهایعلزمهایضعیفدرفضایآیندهیدانشینشانهجایگاهوترسیمنقشه

اسزتفادهشزدتزاارتبزاطواهگزانی1وی.اواس.ویزوئرافز ارشد.برایاینمنظورازنزرماستفاده

پژوهیمشخصگردد.هایواهگانیآیندهارتباطباحوزههایضعیفدرنشانه

 ها وری و تجزیه و تحلیل دادهاگرد

هزایحاصزلازسزهمجلزههایضعیفمبتنیبردادهنتای حاصلازنگاشتتصویرینشانه

بزین4المللزیپزیشبینزییبزینومجلزه3بینیفناورانهوتغییزراجتمزاعیپیش،2گراییآینده

.برایاینمنظزور(1ی)نمودارشمارهباشدمیدایر ساینسازپایگاه2020تا1996هایسال

ومحدودکردننتای بهمقا  پژوهشی،سردبیریو5ویکسیگنالیابتدابراساسکلیدواهه

RISهزایایزلدرقالز فهزایموردنیزازدادهجستجودرپایگاهم بورانجامودرادامزه،مروری

درابتدابزرشد. VOSviewerاف ارهاواردنرماستخراجگردید.براساسنیازپژوهشیاینفایل

بهدلیلازدحامبزیش،امانمودارهابدستآمد،61000ارتباططاساسمحدودیتحداکثرخطو

تروقابزلشدتانمودارهایگویاتقلیلداده400خطوططیچندمرحلهاینمعیارتاضرور از

حاصلشود.حلیلت

های زمبدینترتیز تولیزدبندیوخروجیدسته7خوشه14رادرهایدادهاف ارفایلنرم

دسزتآمزدهازاطالعزا جالز تزوّجهیدرخصزو،جایگزاهوارتبزاطهایبزهنگاشت.شدند

                                                           

 
1
. VOSviewr  

2. Futures 
3. Technological forecasting and social change 
4. International Journal of Forecasting 
5. Weak Signal  
6. Max. Lines 
7. Cluster 
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درهزایصزور گرفتزهدرپژوهشنگریحکایتدارد.پژوهیوآیندههایضعیفدرآیندهنشانه

دارای(1یشزمارهشزکل)1هزایضزعیفتحلیزلنشزانهمزیالدی2000تا1996یزمانیبازه

پژوهیاست.هایواهگانیدرمطالعا آیندهارتباطناچی یباسایرحوزه

(هزم2ی)شزکلشزماره2نگاشزترهیکلیدواههباانجامشدهمطالعا تحلیلدرهمچنین

عنوانتجوی نهزایینگاشتبهرهود.شضعیفدیدهنمییاهتوجّهچندانزیادیبهاهمیّتنشانه

گیزریپزیشوهزااسزت،گزرانونیز سزازمانپژوهیمطلوببسزیاریازپزژوهشفرآیندآینده

وهاخوددرگروپویشوشناسزایینگاشتتجوی شدهبهسازمانگیریدررهحداکثریازغافل

هایضعیفاست.نشانههنگامبهتحلیل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی های ضعیف در فضای مطالعات آینده تحلیل نشانه ارتباط مفهوم نگاشت تصویری( 1) شکل



پژوهزی(درکزلفضزایآینزده2یشمارهشکلبراساسنگاشتمندرجدر)امابااینوجود

هایضعیفنگاشتبانشانهونگارشرهیتدوینهایصور گرفتهدرحوزههشارتباطبینپژو

.اینحاکیازآناستکهتزوجّهیبزهاهمیّزتتاثیرگزذارییابسیارضعیفاستشودنمیدیده

نگاشزتاحسزاسنشزدهومزوردغفلزتواقزعهایضعیفدرفرآیندنگزارشرهینشانهمطالعه
                                                           

 
1
. Weak Signal Analysis 

2. Roadmapping  
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گزرانهایآتزیپزژوهششیپژوهتوانددستمایهجامیدانشیدراین1لذااینشکافاست.شده

پژوهیگردد.ندهییآحوزه
 

 پژوهی نگاشت در فضای مطالعات آینده نگاشت تصویری ارتباط مفهوم ره( 2) شکل

 

پژوهیدرادبیا ضعیفبادیگرواهگانکلیدیآیندههاینشانهمعناداربهرغمفقدانارتباط

یتمرکزز (نشززاندهنززده3یشززمارهشززکلنمززودارچگززالیپژوهززی)پژوهشززیایززنحززوزه،

پژوهزیهایآیندهالبتهبطورمستقلازدیگرحوزههایضعیفبررویمفهومنشانهپژوهانآینده

هایضعیفباواهگانینظیرخلّاقیزت،فنالنزد،ارتباطمستقیمنشانه(4یشمارهشکلدر)است.

هزایضزعیف،نظزام،دورنمزاانهپژوهی،تحلیلنشزنگری،سناریو،مدل،آینده،داده،آیندهآینده

یجغرافیزاییدارایتزوانکشزورفنالنزدرانقطزهشود.کهازحیثتمرک مکانیمیمیمشاهده

(1یتردر)جدولشزمارههایضعیفدانست.ایننتیجهپیشینشانهتمرک مطالعاتیبرحوزه

اسزتکزهدرتحلیزلنگاشزتتصزویرییپژوهشحاضرهمبهوضزوحقابزلمشزاهدهپیشینه

VOSviewer گردد.نی تاییدمی



                                                           

 
1
. Knowledge Gap 
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 پژوهی آینده ادبیات پژوهشیهای ضعیف  در فضای  نگاشت تصویری چگالی پژوهشی نشانه( 3) شکل






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی آیندهادبیات پژوهشی های ضعیف  در فضای  نگاشت تصویری ارتباط پژوهشی نشانه( 4) شکل
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حجزمنسزبتونشانگرهایواهگاندرهرنمودارنی مساحتبالنو زمبهذکراستاندازه

هایضزعیفیمفهومیاست.کهبراساسنمودارفوقنشانهمطالعا صور گرفتهدرهرحوزه

یطزرازبزاواهههزمازحیثنسبتحجمیمطالعا صزور گرفتزه،بعدازواهگانآیندهومدل

.(6و5ی)شکلشمارهاستپژوهیبودهنگریوسناریوموردتوجّهپژوهشگرانآیندهآینده


 












































 پژوهی آیندهادبیات پژوهشی های ضعیف  در فضای  نگاشت تصویری ارتباط پژوهشی نشانه( 5) شکل
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پژوهی آینده ادبیات پژوهشی ضعیف  در فضایهای  نگاشت تصویری ارتباط پژوهشی نشانه( 6) شکل


 
ی  ی تخصّصی حوزه های ضعیف در سه مجلّه ی نشانه توزیع مقاالت منتشر شده حاوی کلیدواژه( 1نمودار )

  2020تا   2015از سال  نگری پژوهی و آینده آینده
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 ی ضعیف ی نشانه توزیع مقاالت با جستجوی کلیدواژه

 ی تخصّصی پایگاه ساینس دایرکت در سه مجلّه

Futures International Journal of Forecasting

Technological Forecasting & Social Change
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

هزایکزهازدادهپزژوهشایزنضزعیفدرهزایمفهومنشزانهسنجیِتحلیلعلمنتای براساس

اجزرا VOSviewerافز اردستآمدودرنزرمدایرکتبهپژوهیساینسعلمیمستخرجازپایگاه

مشزخصهزایضزعیفنشانهیودیگرمنابعمنتشرشدهدرحوزه وبامروراسنادیمقا  شد

ویزژهمحققزینمرکز به،هایضعیفنشانهبهمفهومغیرایرانیپژوهانبهرغمتوجهآیندهگردید

بزادیگزرهزایضزعیفنشانهمفهومیجایگاهوارتباطهنوز،پژوهیتورکودرکشورفنالندآینده

واسزتبهخوبیتبییننشزدهپژوهیفازهایآیندههایپژوهشیوحتیحوزههاوروشمفاهیم،

است.بسیارناچی همهایایرانیهایضعیفدرمطالعا وپژوهشسهممفهومنشانه

ارتبزاطازحیزثهایضعیفنشانهدهندکهسنجینشانمینتای مرورادبیا وتحلیلعلم

هزاوفرآینزدهایپژوهزیوجایگزاهآندرروشبادیگزرمفزاهیمآینزدهشناسیومفهومیروش

.استقرارنگرفتهجدییموردمطالعهپژوهیآینده

کزهمفهزومدهزدنشانمیادبیا پژوهشییمروریمطالعهدراینپژوهشنتای همچنین

سیاسزیو،هایمختلفاعمازعلزموفنزاوری،اجتمزاعی،اقتصزادیدرحوزههایضعیفنشانه

مطالعزهیزانیازمنزدوبرانگیز اسزتمفهومیمبهموچزالشهمچنانیتخصصیهادیگرحوزه

.بهباشدمیشناسیوروشمحتواییوهایساختاریمولفهمطالعا جدیبرایبررسیوتبیین

هزایشزناختیومولفزهایازویزژهتخصصزینیازمندتعریفهاهریکازاینحوزهعبار دیگر

هستند.هایضعیفنشانهبندیطبقه

توانزدخوبیاستکهمیپژوهشیهمموضوعهایضعیفهایشناساییوتحلیلنشانهروش

هزایضزعیفبزاشناسزایینشزانه.باشزدشناسیروشهایوپژوهشآتیمطالعا یمایهدست

توانگفتپیشنهادمطالعا آتیمیعنوانلذابهاست.مواجهقابلتوجهیهایروشیمحدودیت

شناسزیوچیسزتیچزهازحیزثشناسیوچهدربعدروشهایضعیفیمفهومینشانهمقوله

وانتظززارمززیرودشناسززی،ازارزشمطالعززاتیقابززلتززوجهیبرخززورداراسززتحتززیمعرفززت

.باشندداشتهبیشترییپژوهشیجذابتوجّهپژوهشگرانبهاینزمینه

دوامتوانندمیدرصور بروزوظهورهایضعیفمقالهبحثشدنشانهاینطورکهدرهمان

تحزتتزاثیرایوملیدرابعادجهانی،منطقههایب رگوکوچکراکتهاوشروبقایسازمان

کارهزایبسزیاریوهاوکس شرکت.مواجهکنندگوناگونهایطورجدیباچالشدادهوبهقرار

مواندودیگرنزاشانکامالًنابودشدههایکاریهایضعیفدرحوزهبهعلتعدمتوجهبهنشانه

بزادرنظزرداشزتنایزنمیز انازاهمّیزتوتاثیرگزذاریِبنابراینهادربیننیست.اثریازآن

هزا،سزازمانپیشزنهاددیگزرپژوهشزگراناینسزتکزه،کارهاوکس حیا برهایضعیفنشانه
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هایتخصصزیودرحوزه،اعمازدولتیوخصوصییایرانیها،موسسا وکس وکارهاشرکت

بزهیزکهزایضزعیفرانشزانه،تحلیلوشناسزاییپویشبایدخوددرراستایاهدافسازمانی

درهایکاربردیوپژوهشمندنظامهایفعالیتاینمستل ماجرایفرآیندمستمرتبدیلکنند

آتیحفظکنند.یگیرکنندهکارخودرادربرابررویدادهایغافلوتاکس اینزمینهاست

بزرایارزشزمندموضزوعیجدیزدوبزهعنزوانهمچنزانهایضعیفمفهومنشانهدرنهایت

ایزنپزرداختنبزههایضزعیفنشانهماهیتوباتوجهشودمیمعرفیمطالعا بیشتردرایران

.توصیهمیشودایهمرشتههایمیاندرقال پژوهشمقوله



 تقدیر و تشکر

یدررشزتهآقایابوذرسیفیکلستاندانشجویمقطزعدکتزرییرسالهاینمقالهمستخرجاز

باشد.امتیزازعلمزیازدانشگاهوپژوهشگاهعالیدفاعملیوتحقیقا راهبردیمیپژوهیآینده

گیرد.پژوهشیمقالهبهاینرسالهتعل می
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