
 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 105، زمستان 1401، 157-190

مقاله پژوهشی: چارچوب تحلیل نشانه هاِی ضعیف برای مدیران 

کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

     

کشاورز ترک** کشاورز ترک*     محسن   مصطفی 

دریافت: 1401/04/22                                              پذیرش: 1401/06/05

نشانه های ضعیف / مدیران / آینده نگاری / حسن آفرینی / انتخاب استراتژیک

چکیده
کسب وکارها هستند. از این رو شناسایی  تغییرات محیطی، منابع فرصت ها و تهدیدهای پیش روی 

 ، کسب وکار و تحلیل نشانه های ضعیف توسط مدیران به منظور پیش بینی تغییرات محیطی آینده 

ضروری می باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا ظرفیت ها و پتانسیل های نشانه های ضعیف را برای 

است.  توسعه ای  کاربردی-  نوع  از  پژوهش  این  ببرد.  کار  به  کسب وکار  محیطی  تغییرات  تحلیل 

از  حاصل  نتایج  است.  استفاده شده  سیستماتیک  مرور  روش  از  پژوهش  این  نخست  بخش  در 

کارآفرینی  جستجوی مقاالت مربوط به حوزه های تحقیقاتی آینده نگاری، حس آفرینی، تحقیقات 

دوم  بخش  در  سپس  شدند.  ترکیب  مقاالت  از  واحد  فهرست  یک  در  استراتژیک  انتخاب  و 

مصاحبه ها  از  حاصل  داده های  نظیر  کیفی  داده های  از  پدیده  تبیین  و  درک  برای  پژوهش  این 

جمع آوری  نیمه ساختاریافته  عمیق  مصاحبه   انجام  با  کیفی  داده های  شد.  استفاده  مستندات  و 

کمک روش تحلیل محتوا به منظور دستیابی به شاخص ها و مؤلفه های چارچوب  شد و سپس با 

با  آن است مدیران می توانند  از  کی  یافته های پژوهش حا گرفتند.  قرار  مدنظر مورد تجزیه وتحلیل 

M.keshavarzturk@gmail.com کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران  *. دکتری 
 Mohsen.keshavarzturk@gmail.com **. استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران 

کشاورز ترک، نویسنده مسئول. ■ محسن 



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 158 

صورت  شرکت  محیطی  تغییرات  مقابل  در  مناسب  کنش  وا ضعیف  نشانه های  مفاهیم  به کارگیری 

نشانه های  راستای تحلیل  در  اقدام(  و  تفسیر  با طی سه مرحله )شناسایی،  آنان می توانند  دهند. 

در  تا  می پردازند  منبع   11 از  اطالعات  جمع آوری  به  اول  مرحله  در  مدیران  بردارند.  گام  ضعیف 

آینده،  کمک عناصر تحلیلی از قبیل )حس آفرینی، به کارگیری شهود، تفکر پیرامون  مرحله دوم به 

جمع آوری شده  اطالعات  تفسیر  به   ) کسب وکار هوشمندی  به کارگیری  نشانه ها،  پذیرکردن  تحلیل 

کنند. می پردازند و در مرحله اقدام فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف را تکمیل 

 

E17, M1, M19 :JEL   طبقه بندی
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مقدمه
کارآفرینان و شرکت ها، تغییرات مداوم در  یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای دانشگاه ها، دولت ها، 
بازارهای درحال توسعه است. درواقع، شرکت ها اغلب در پیش بینی این تغییرات و اقدام به موقع 
تصمیم گیری  غیرقابل پیش بینی  محیط های  در  کرده اند  ثابت  به طورکلی  بازارها  مشکل دارند1. 
درست در زمان مناسب بسیار دشوار است، اما بدون شک با پیش بینی می توان به نتایج بهتری 
برای یک سازمان دست یافت. ازاین رو به منظور پیش بینی تغییرات، عالوه بر توجه به روندها و 
ضعیف  نشانه های  حاصل  نوظهور  موضوعات  برای  جستجو  محیطی،  پویش  حاصل  ابرروندها 
کسب وکار ضروری می باشد. اطالعات مربوط به تحوالت نوظهور با تأثیر احتمالی در  در محیط 
که می تواند  آینده، نشانه های ضعیف تغییر نامیده شد2. نشانه ضعیف نوعی نشانه آینده است3 
کاوش در محیطی خاص تعریف  از تغییرات در حال ظهور در فرآیند مداوم  به عنوان شواهدی 
که اندازه گیری تأثیر آتی و  کرد: رویدادهایی  شود4. می توان نشانه های ضعیف را این طور تعریف 

کنش مناسب نسبت به آن ها بسیار جدید است 5. وا
تأثیرات  اوًال،  است.  جالب  پدیده  آن یک  متناقض  ویژگی  به دلیل  ضعیف  نشانه های  درک 
این  به  ضعیف  نشانه  ندادن  تشخیص  است.  شدید  بسیار  ضعیف،  نشانه های  شناسایی  عدم 
که حتی می تواند  که یک شرکت در زمان موردنیاز پاسخ مطلوب به نشانه نداده است  معنی است 
نشانه های  تفسیر  و  تجزیه وتحلیل  فرآیند  در  منطقی  روش های  دومًا،  شود.  شرکت  شکست  به 
می توان  را  حال  و  گذشته  نشانه های  فقط  نیست.  منطقی  چندان  که  می شود  استفاده  ضعیف 
کرد. بنابراین، تفسیر نشانه با در دسترس بودن اطالعات، زمان و  برای تفسیر اثرات آینده استفاده 
کامًال منطقی باشد. سرانجام، محققان  مهارت های شناختی محدود می شود و بنابراین نمی تواند 
کرده اند، اما درک دقیقی از معنای نشانه های  در بسیاری از زمینه ها در مورد این فرآیند تحقیق 
ضعیف هنوز وجود ندارد. به معنای دیگر فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف مثل پیش بینی طوفان 
نشانه های  تا  ماند  منتظر  باید  داد  خواهد  رخ  طوفان  زمانی  چه  بود  مطمئن  اینکه  بدون  است. 

1. Eisenhardt & Brown, (1999).
2. Molitor, (1977).
3. HI & McDonnell, (1990).
4. Ansoff, (1975).
5. Cooper et al., (2011).
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بسیاری داشته  آثار مخرب  نشانه های ضعیف می تواند  این  از  اما چشم پوشی  کنند؛  قوی ظهور 
اقدام  و  کنش  وا با  بیشتری  درنتیجه فرصت  نشانه های ضعیف شناخته شود  زودتر  باشد. هرچه 
کرد، این قدرت نشان دهنده این است  که باد نیزارها را خم  وجود خواهد داشت. بنابراین زمانی 
را  بازار  آن  این طوفان می تواند مکانیم های  کسب وکار  که طوفانی خشن درراه است. در محیط 
کدام سیگنال های ضعیف احتماًال  که  کنند  کند. مطالعات آینده باید بررسی  کل تخریب  به طور 
که این مبحث به طور پیوسته در مطالعات قبلی  به سیگنال های قوی تبدیل می شوند. از آنجایی 
دیگر  سوی  از  شود1.  انجام  فعاالنه  بعدی  مطالعات  در  است  الزم  است،  گرفته  قرار  کید  تا مورد 
می پردازند.  مختلف  منابع  از  اطالعات  پویش  به  ضعیف  نشانه های  مورد  در  موجود  مطالعات 
محیط های  برای  خاص  مدل  یک  بر اساس  که  هستند  کمی  تحلیل های  مطالعات  این  کثر  ا
کرد به  خاص انجام می شوند. به طورکلی نمی توان از این مدل ها برای محیط های دیگر استفاده 

عبارتی خأل یک مدل عمومی و جامع احساس می شود.
گرفته است، مقاله سیفی  کشور صورت  که در مورد مفهوم نشانه های ضعیف در  تنها پژوهشی 
ظهور  و  بروز  صورت  در  ضعیف  نشانه های  که  کرده اند  بحث  آنها  می باشد.   )1399( پدرام  و 
کوچک را در ابعاد جهانی، منطقه ای و  می توانند دوام و بقای سازمان ها و شرکت های بزرگ و 
کنند. همچنین مطرح  مواجهه  گون  گونا با چالش های  به طور جدی  و  قرارداده  تأثیر  ملی تحت 
که  است  خوبی  پژوهشی  موضوع  ضعیف  نشانه های  تحلیل  و  شناسایی  روش های  که  کرده اند 
کشور به این  کنون پژوهشی در  که تا می تواند دست مایه ی مطالعات آتی باشد. الزم به ذکر است 
موضوع نپرداخته است و پژوهش حاضر تالش کرده است به این خالء موجود بپردازد. در نتیجه 
تحلیل  چارچوب  دهنده  تشکیل  اجزای  که  هستیم  سوال  این  به  پاسخ  بدنبال  پژوهش  این  در 
کدامند؟ پژوهش حاضر  کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات  نشانه هاِی ضعیف برای مدیران 
آن ها  یابند؛  گاهی  آ موضوع  عمق  و  گستره  مورد  در  تا  کرد  خواهد  کمک  شرکت ها  و  مدیران  به 
شرکت  راهبرد  شکل دهی  و  تصمیم گیری ها  در  ضعیف  نشانه های  تحلیل  با  که  آموخت  خواهند 
گاهی و دانش  آ گسترش و توسعه ادبیات موضوع پژوهش در جامعه،  آن بهره ببرند. همچنین  از 

ارزشمندی را به همراه خواهد داشت. 

1. Park, C., & Kim, M., (2021).
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1. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
کاوی مفهوم نشانه های ضعیف 1-1. وا

در  شد.  آغاز  اقتصادی  شوک  یک  پی  در   1970 دهه  در  ضعیف  نشانه های  مورد  در  تحقیقات 
که تولید نفت را به عنوان یک  کردند  کشورهای درحال توسعه موافقت  کوچکی از  گروه  آن زمان، 
که  کارشناسانی  کاهش دهند. تحریم نفت حتی برای  کشورهای توسعه یافته  سالح سیاسی علیه 
کرده بودند، غافلگیرکننده بود1. این تحریم منجر به یک رکود  افزایش قیمت نفت را پیش بینی 
از غافلگیری استراتژیک  تا در مورد جلوگیری  آن داشت  بر  را  که محققان استراتژی  جهانی شد 
گسترده تر از تحوالت  گاهی یافتن  کنند. جلوگیری از غافلگیری باید از طریق آ بعدی نظریه پردازی 
در حال ظهور انجام می شد، نه اینکه مبتنی بر پیش بینی های مستعد خطا باشد2. این محققان 
اطالعات مربوط به تحوالت نوظهور را نشانه های ضعیف نامیدند. آن ها فرآیند نشانه ضعیف را با 
کردند و جریان نشانه های ضعیف را از جریان نشانه های  کی مدل سازی  مراحل و پاالیه های ادرا
کردند.  کردند3. در دهه 1980، دو روند در تحقیقات نشانه های ضعیف شروع به ظهور  قوی جدا 
کردند و هم زمان، مطالعات دیگر با  تحقیقات قبلی با مطالعات پیچیدگی شروع به ترکیب شدن 

کردند4. گسترش  عالقه مندی به موضوعات آینده شروع به 
ادبیات پژوهشی بعضًا به سختی می توان  کاربرد مفهوم نشانه های ضعیف در  هرچند به رغم 
کرد. اما در یک تعریف اولیه می توان نشانه یا نشانه های  معنای دقیقی از نشانه های ضعیف بیان 
نامعلوم  جهتی  که  کرد  عنوان  سیستم  یک  در  بالقوه  تغییرات  به  راجع  اطالعاتی  را  ضعیف 
آینده پژوهی  ادبیات  در  دارد.  آینده پژوهی  ادبیات  در  مهمی  جایگاه  مفهوم  این  امروزه  دارد5. 
، شگفتی سازها9,8، عبارت »ِجرم10« است  آینده7,6، موضوعات در حال ظهور اصطالحات نشانه 

1. Issawi, (1978)
2. Ansoff, (1975); Molitor, (1977)
3. Ansoff, (1979); Mintzberg & Waters, (1982)
4. Kuosa, (2011).

کلستان و پدرام، )1399(. 5. سیفی 
6. Future Sign
7. Hiltunen, (2008).
8. Wild Cards
9. Mendonça et al., (2004).
10. Germ
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«2، »حقایق در حال ظهور3«4، »نشانه های راهبردی5«6 و  گودت ) 1994(1، »بذرهای تغییر که توسط 
که به عنوان مترادف نشانه های ضعیف  »نشانه های هشدار اولیه«7 و دیگری مفهوم »بذر8« است9 
شناخت  ضعیف،  نشانه های  با  مفاهیم  این  بین  تفاوت  بهتر  درک  برای  شده اند.  برده  به کار 

گشا خواهد بود. ویژگی های خاص نشانه های ضعیف راه 
که  است  مطرح شده  مورد   7 قالب  در   )1997( کافمن  توسط  ضعیف  نشانه های  ویژگی های 
گیرنده  کسب وکار یا محیط آن تأثیر می گذارد. 2( ازنقطه نظر  که بر  : 1( ایده یا روندی  عبارت اند از
گاهی  کنند. 3(  گرچه دیگران نیز ممکن است آن را درک  نشانه، جدید و شگفت انگیز است، ا
اوقات ردیابی در میان سروصداها و نشانه های دیگر دشوار است. 4( تهدید یا فرصتی برای یک 
که »می دانند« مورد تمسخر قرار می گیرند. 6( معموًال قبل  سازمان می باشد؛ 5( اغلب توسط افرادی 
از بلوغ و تبدیل شدن به جریان اصلی، مدتی تأخیر قابل توجهی دارد؛ و 7( بنابراین نشان دهنده 

فرصتی برای یادگیری، رشد و تکامل است.
کید زیادی براثر احتمالی عظیم  در تعاریف آورده شده از نشانه های ضعیف در ادبیات، تأ
کرده اند؛  گروتک10 )2018( مطرح  و تحولی آن در آینده مشاهده می شود. به طور مثال موهاروث و 
که  نشانه های ضعیف به عنوان نشانه های تغییرات ممکن ولی نه لزومًا تائید شده تلقی می شوند 
و  کامپینین11  همچنین  باشند.  تحولی  و  عظیم  تغییرات  اصلی  منشأ  می توانند  آینده  در  احتماًال 
همکارانش )2002( بیان می کنند؛ نشانه ضعیف یک رویداد مرتبط با رویدادهای دیگر است و در 
کوزی12  گسترده به نظر نمی رسد، اما درنهایت معنای مهم و حیاتی دارد. ایلموال و  ابتدا اساسی یا 
به یک  که احتماًال  یاد می کنند  با عنوان اطالعات غیرساختارمند  از نشانه های ضعیف   )2006(

1. Godet
2. Molitor, (2003).
3. Facts Emerging
4. Dator, (2005).
5. Strategy Signals
6. Nikander, (2002).
7. Mannermaa, (1999).
8. Seed
9. COST A22, (2009).
10. Mühlroth And Grottke
11. Kamppinen
12. Ilmola And Kuusi
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گرچه هیلتونن )2006( مطرح می کند نشانه های ضعیف اطالعات اولیه را  شگفتی منجر می شود. ا
که نشانه های ضعیف ممکن  بر این باور نیز می باشد  اما  ارائه می دهند؛  در مورد شگفتی سازها 
است از قبل نشان دهنده بسیاری از تغییرات؛ »نه تنها شگفتی سازها بلکه تغییرات تدریجی« نیز 

باشند.
از سوی دیگر در ادبیات مطرح شده است نشانه های ضعیف به جای اینکه بخشی از روند 
گسترده شناخته شده است  که قبًال به طور  باشند، به روندها اشاره می کنند 1. روند پدیده ای است 
و می تواند توسط چندین نفر شناسایی شود2. هنگامی که احتمال وقوع به طور قابل توجهی افزایش 
می یابد، پدیده هایی با تأثیر زیاد می توانند یک  روند را شکل دهند. اهمیت نشانه های ضعیف 
یا  بر شکست  یا  افزایش یک روند جدید باشند  که نشانه ها نمایانگر  آشکار می شود  در مواردی 

کاهش روند موجود تأثیر بگذارند3.

1-2. فرآیند تجزیه وتحلیل نشانه های ضعیف
گروه مدیریت است. تیم های مدیریت  فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف، ازجمله مسئولیت های 
کل شرکت نظارت می کنند و اطالعات محیطی را برای اقدامات در سطح شرکت تفسیر  ارشد بر 
 .5 می شود  انجام  فردی  ک  ادرا بر اساس  ضعیف  نشانه های  مشترک  تجزیه وتحلیل  می کنند4. 
باالترین سطح مدیریت  دارای  فردی  تفسیر  با  نشانه های ضعیف  به طور منطقی، تجزیه وتحلیل 

شرکت شروع می شود.
ادبیات فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف را با مراحل و فیلترها توصیف می کند6. درابتدا مدیران 
ک آن ها با عمل کننده به عنوان یک  گاه می شوند. سپس آن را تفسیر می کنند. ادرا ارشد از نشانه آ
نویزهای  ارشد  مدیران  می کند.  محافظت  اطالعات  اضافه بار  برابر  در  را  آن ها  اطالعات،  فیلتر 
گاهانه و نشانه های شناسایی شده قبل  زیادی را رد می کنند، ازجمله نشانه های قبل از تشخیص آ

که نشانه های نامربوط به نظر می رسند )شکل )1( را ببینید(.  یا بعد از تفسیر زمانی 

1. Moijanen, (2003); Mannermaa, (2004).
2. Coates. J, (1996).
3. Metsämuuronen, (1999).
4. Daft & Weick, (1984); Mintzberg & Waters, (1982).
5. Tapinos & Pyper, (2017).
6. Ansoff, (1979); Ilmola & Kuusi, (2006).
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شکل1- مراحل و پاالیه های فرآیند نشانه ضعیف، ازجمله جریان متمایز نشانه های قوی و 
ضعیف در طول فرآیند 1

محققان  دارد؛  وجود  منسجمی  دیدگاه  یک  »ضعیف«  واژه  مورد  در  محققان  بین  در  به طورکلی 
هایدن2   در  ون  می دانند.  مرتبط  آن  معنابخشی  و  تفسیر  در  به دشواری  را  نشانه  یک  در  ضعف 
که با  که؛ »ضعیف« در این زمینه به عدم توانایی ما در معنابخشی به آن ها اشاره دارد  بیان می کند 
که به صورت شفاف تری درک می شوند، در تضاد است. بارباندر )2005( در این خصوص  »قوی« 
که نشانه های ضعیف یک عدم هماهنگی بین فرضیات ما و جهان واقعی را  کرده است  مطرح 
، متنوع در  که ناپایدار نشان می دهد. سائول3 نشانه های ضعیف را به این دلیل ضعیف می داند 
گرفته نمی شوند. یک نشانه قوی با یک  تفسیرپذیری هستند و اغلب توسط افراد معتبر در نظر 

نشانه ضعیف ازنظر احتمال تحقق متفاوت است4.
گرچــه مراحــل  کامــل بــا فرآینــد نشــانه های قــوی اســت؛ ا فرآینــد نشــانه های ضعیــف در تضــاد 
یــان نشــانه ها در سراســر فرآینــد متفــاوت اســت5. یــک نشــانه  و پاالیه هــای یکســانی دارنــد، امــا جر
کننــده مشــهود باشــد. ازایــن رو، یــک نشــانه  کــه ارتبــاط و تأثیــر آن در ذهــن درک  زمانــی قــوی اســت 
کــی به طــور یکپارچــه عبــور می کنــد و در صــورت وجــود، نیــاز بــه تفســیر  قــوی از پاالیه هــای ادرا

یــادی نــدارد. ز
گـر نشـانه های قـوی قابـل درک هسـتند درنتیجـه  ا کـه  ایـن اسـت  کـه مطـرح اسـت  امـا سـوالی 
کـه زمانـی  فرآینـد تبدیل شـدن نشـانه ضعیـف بـه قـوی چیسـت؟ مینتزبـرگ و واتـرز6 مطـرح می کننـد 

1. Van Veen, & Ortt, (2021).
2. Van der heijden, (1997).
3. Saul, (2006).
4. Ansoff, (1985).
5. Aguilar, (1967).
6. Mintzberg and Waters, (1982).
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که اطالعات بیشـتری شـناخته می شـوند؛ نشـانه های ضعیف نیز قوی تر می شـوند. آنسـوف )1982( 
چالشـی  منبـع   )2 کی  آشـوبنا کـردن  حـس   )1 اسـت:  کـرده  ذکـر  را  می آینـد  ادامـه  در  کـه  مراحلـی 
راهبردهـای پاسـخ دهی توسـعه می یابنـد  تائیـد می شـوند 4(  شـناخته می شـود 3( منابـع چالش هـا 
کافمـن )1997( رشـد نشـانه ضعیف را در  5( راهبردهـای پاسـخ دهی قابـل پیش نگـری1 می شـوند. 
کـرده اسـت. در ابتـدا یـک سـری از امـواج بالقـوه )نشـانه های ضعیـف( در  چهـار مرحلـه تقسـیم 
محیـط بـا عـدم قطعیـت بـاال وجـود دارنـد. سـپس احتمـاالت بـر روی یـک رویـداد بـا ارزش متمرکـز 
کوسیسـتم را  می شـوند. در مرحلـه بعـد مجموعـه ای از نشـانه ها همدیگـر را تقویـت می کننـد و یـک ا
شـکل می دهنـد. تـا در مرحلـه آخـر رشـد نمایـی می شـود و نشـانه ضعیف حد اشـباع سـروصدا را در 
جامعـه رد می کنـد و تبدیـل بـه نشـانه قوی می شـود. یکـی از فرآیندهای تحلیل نشـانه های ضعیف، 
کـردن یـک جورچیـن می باشـد  کامـل  کـه شـبیه  مدیریـت الگوهـای تغییـرات محتمـل آینـده اسـت 
 ) کلـی )تغییر کامـل شـدن تکه هـای جورچیـن )نشـانه های ضعیـف( قادر بـه دیدن طرح  کـه بعـد از 
کمک کننـده  آن  تحلیـل  در  ضعیـف  نشـانه های  بیشـتر  تعـداد  جمع کـردن  ایـن رو  از  می باشـیم. 
خواهـد بـود2. طبـق تحقیقـات ویگانـت و مارکلـی3 تبدیـل یـک نشـانه ضعیـف به یک نشـانه قوی 
و سـپس بـه یـک  رونـد یـا حتـی یـک ابـر رونـد بـا اسـتفاده از یـک مـدل چرخـه زندگـی اطالعـات 
، قـدرت نشـانه ضعیـف )از  گسـترده تر صـورت می گیـرد، طبـق ایـن مـدل بـا دسـتیابی بـه مخاطبـان 
یـک اشـاره بـه یـک جریـان اصلـی( افزایـش می یابـد. ایـن مـدل توسـط چندیـن محقـق از  جملـه 
گرفته اسـت. هیلتونین )2008( قدرتمند شـدن نشـانه ها  هیلینوتن )2008( مورد اسـتناد و توسـعه قرار 
کـرده اسـت  ( نشـان داده اسـت و مطـرح  را در یـک فضـای سـه بعدی )سـیگنال، موضـوع و تفسـیر
کـه دریکی از ایـن ابعاد برخیزد بـه عبارتی در تعداد نشـانه های  کـه یـک نشـانه وقتـی قـوی می شـود 
کنـد. بعـد موضـوع تعـداد رویدادهـای را نشـان می دهـد. بعد تفسـیر  آشـکار )بعـد سـیگنال( حرکـت 
کـه معنـی نشـانه در آینده بـرای دریافت کننده مشـخص تر شـود. فرآیند درک  وقتـی تقویـت می شـود 
نتیجـه  در  و  گاه شـدند  آ تحـوالت محیطـی  از  مدیـران  کـه  آغـاز شـد  زمانـی  نشـانه های ضعیـف 
کردنـد4. فرآینـد نشـانه ضعیـف را  بخشـی از اطالعـات را از سـروصدای پس زمینـه بـه نشـانه تبدیـل 

1. Forecastable
2. Kuosa, (2005).
3. Wygant And Markley, (1988).
4. Ilmola and Kuusi, (2006).
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کـرد: 1( درک نشـانه 2( تفسـیر نشـانه و 3( اجـرای نشـانه درنتیجـه  می تـوان در سـه مرحلـه توصیـف 
کـردن اطالعـات در لحظـات خاصـی  ک نه تنهـا بـه مشـاهده اطالعـات بلکـه بـه فیلتـر  . ادرا تفسـیر
، بـه  کاهـش حجـم اطالعـات پـردازش و افزایـش ارتبـاط آن اشـاره دارد. تفسـیر از فرآینـد به منظـور 
اشـاره  تفسـیر  بر اسـاس  اقـدام  مـورد  در  عمـدی  قضاوت هـای  بـه  اجـرا  و  اطالعـات  حس آفرینـی1 
گاهانـه  کـی در بیـن مراحـل فرآینـد قـرار دارنـد. اولیـن فیلتـر حـاوی تصمیمـات آ دارد. فیلترهـای ادرا
گنجانـده شـود. فیلتر  گاه یـک مدیـر ارشـد در مـورد اینکـه چـه اطالعاتـی بایـد در فرآینـد  یـا ناخـودآ
دوم شـامل چارچـوب مرجـع یـک مدیـر ارشـد از باورهـا و دانـش در مـورد محیـط اسـت. فیلتر سـوم 

شـامل از دسـت دادن اطالعـات از طریـق ارتبـاط در تفسـیر و اقدامـات اسـت2.
را  کسـب وکار  یـک  می تواننـد  کـه  هسـتند  اطالعـات  کوچـک  قطعـات  ضعیـف  نشـانه های 
کسـب وکارهای بسـیاری به علـت عـدم  نجـات دهنـد تـا بـه بقـای خـود ادامـه دهنـد3. شـرکت ها و 
کامـًال نابـود شـده اند و دیگـر نـام و اثـری  کاری شـان  توجـه بـه نشـانه های ضعیـف در حوزه هـای 
کافمـن5  مطـرح  کسـب وکار توسـط  از آن هـا در بیـن نیسـت4. ارتبـاط نشـانه های ضعیـف بـا محیـط 
قـادر  را  آن هـا  کـه  کـرد  تلقـی  شـرکت ها  بـرای  سـرمایه ای  همچـون  را  ضعیـف  نشـانه های  او  شـد. 
بـر چگونگـی  کـه  ایـده  را »یـک  او نشـانه های ضعیـف  کننـد.  را پیش نگـری6  می سـازد تغییـرات 
کسـب وکار در آن فعالیت  که  کسـب وکار و محیطی  کارهای مرتبط با  ، بر انجام  کسـب وکار پیشـبرد 
کاربرد  کافمـن )1997(  کـرده اسـت.  « تعریـف  کسـب وکار می کنـد«؛ و »یـک تهدیـد یـا فرصـت بـرای 
تشـخیص زودهنـگام نشـانه های ضعیـف تغییـرات نوظهـور را بـرای سـازمان ها در قالـب شـکل )2( 

نمایـش داد.

1. Sense-Making
2. Lesca et al., (2012), Ilmola and Kuusi, (2006).
3. Brabandere, (2005).

کلستان و پدرام، )1399(. 4. سیفی 
5. Coffman, (1997).
6. Anticipate
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کانال پرسروصدا1 2 شکل 2- رشد نشانه های ضعیف در 

درعین حال  ولی  است  باال  ضعیف  نشانه های  با  سازمان  کردن  پیدا  انطباق  مخاطره ی  گرچه  ا
سازمان ها  نوسازی  برای  نوآوری  همچنین  می گیرد.  قرار  سازمان ها  اختیار  در  عالی  فرصت های 
ضرورت دارد3 از این رو پویش، تجزیه وتحلیل و اقدام برای نشانه های ضعیف در راستای نوآوری 
کمک  الزامی می باشد. نشانه های ضعیف با شکستن مدل های ذهنی موجود به نوآوری در آینده 
می کنند، درنتیجه می توان از آن ها در فرآیند نوآوری بهره برد؛ مثًال در فرآیند توسعه محصول جدید 

یا اتخاذ استراتژی برای بازارهای جدید.
ــت  ــتم مدیری ــف سیس ــانه های ضعی ــل نش ــایی و تجزیه وتحلی ــور شناس ــوف )1984( به منظ آنس
کــه هرچــه موضــوع  ــد قدم به قــدم  ــه داده اســت یــک فرآین موضوعــات نشــانه های ضعیــف4 را ارائ
بیشــتر پیشــرفت می کنــد بــه موقعیــت باالتــر دانشــی می رســد. در سیســتم آنســوف ابتــدا روندهــای 
محیطــی، داخلــی و عملکــردی ازنظــر اثرگــذاری ســنجیده می شــوند درصورتی کــه اثــر قــوی داشــته 
یــادی  باشــند باقــی می ماننــد ســپس ازنظــر قــدرت نشــانه تحلیــل می شــوند درصورتی کــه قــدرت ز
گیــرد تبدیل بــه اولویت می شــوند در غیر این صورت  داشــته باشــد و در دســته مــوارد اضطــراری قــرار 
بــه تأخیــر می افتنــد. در ایــن سیســتم جایــی بــرای خالقیــت و شــهود دیــده نشــده اســت. از منظــر 

1. Noisy Channel
2. Coffman, (1997).
3. Drucker, (2014).
4. Weak Signal Issue Management System
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کاهــش ضعــف می شــود. آنســوف دیده بانــی مســتمر تحــوالت منجــر بــه دانــش بیشــتر و در نتیجــه 
برای شناسایی نشانه های ضعیف و رسیدن به درک واقعی از تأثیرات احتمالی آنها بر محیط 
کاربست  انواع مختلف منابع داده است. در ادامه به منظور  نیاز به رصد  شرکت در طول زمان، 
که توانایی  کامپیوتر  نشانه های ضعیف در تصمیم گیری راهبردی شرکت، باید سیستم های مبتنی بر 
کنند بکاربسته شوند1. به کارگیری  دارند همه دیدگاه ها را در یک پایگاه داده و پلتفرم جامع ادغام 
به شهود،  نیاز  اما  باشد؛  نشانه های ضعیف می تواند سودمند  تفسیر  منظور  به  فناوری اطالعات 
کامل توسط فناوری  که این وظیفه نمی تواند به طور  تصورکردن و حساسیت در تفسیر آنها است؛ چرا
دارد،  کسب وکار  هوشمندی  در  که  نقشی  لطف  به  اطالعات،  فناوری  شود2.  انجام  اطالعات 
دانشی  کسب وکار  هوشمندی  است3.  کرده  پیدا اهمیت  آینده  ضعیف  نشانه های  تشخیص  در 
کار  ، پیش بینی اطالعات و اقدام مناسب برای دنیای خارج به  که به ذخیره سازی، تفسیر است 
کسب وکار را باید به عنوان یک رشته، داده کاوی به عنوان یک روش  می رود4. درنتیجه، هوشمندی 
کرد.  تعریف  هدف  یک  به عنوان  آینده  ضعیف  نشانه های  شناسایی  سیگنال های  تشخیص  و 
چند مثال شناسایی نشانه های ضعیف آینده مربوط به تروریسم یا حمالت حمل ونقل جمعی5، یا 
برنامه ریزی ارشد المپیک لندن6، تشخیص فعالیت انسانی مبتنی بر حسگر7، پیش بینی خطای 
دسترس  در  پیش بینی  برای  عمیق  یادگیری  تجزیه وتحلیل  یا  ارتعاش8،  کردن  حس  با  مکانیکی 
کثر سازی  تأثیر حدا از  نمونه های دیگر عبارت اند  برد.  نام  را می توان  کردن9  پارک  بودن فضای 
در شبکه های اجتماعی10، مدلی برای بررسی اینکه مدارس چگونه باشند تا اختراعات جدیدی 
کوانتومی مربوط به تشخیص سیگنال ضعیف  کاربردی برای یادگیری ماشین  داشته باشند11، برنامه 

1. Mühlroth, C., & Grottke, M., (2018).
2. Lescab, H., (2019).
3. Han & Kamber, (2001).
4. Fischler, Firschein, (1987).
5. Koivisto, Kulmala & Gotcheva, (2016).
6. Davis & Groves, (2019).
7. Irvine et al, (2020).
8. Huang & Liu, (2020).
9. Awan, (2020).
10. Baghmolaei, Mozafari &Hamzeh, (2017).
11. McGrath, J.; Fischetti, (2019).
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آینده 1، تحلیل عمیق در مورد پیش بینی اتهام برای پرونده های جنایی2 یا ارائه رویکرد چند  در 
الیه به منظور شناسایی سیگنال های ضعیف مرتبط با فناوری های نوظهور در زمینه مافوق صوت3 

کرد. را می توان ذکر 
شناسایی  برای  ورودی  به عنوان  ذینفعان  و  کارشناسان  ازنظر  مطالعات  از  دیگر  برخی 
یا  سرشناس  منتقدان  احساسات  ورودی ها،  این  جمله  از  می کنند.  استفاده  ضعیف  نشانه های 
که یا متعلق به یک سازمان  رفتار مشتریان است4. آثار دیگر بر استفاده از داده های ساختاریافته 
ضعیف  نشانه های  تشخیص  برای  روشی  مانند  هستند،  قابل دسترسی  وب  طریق  از  یا  هستند 
یا  مؤسسات  داخلی  مخازن  از  ضعیف  سیگنال های  می کنند.  کید  تأ راهبردی6  پیش بینی5  برای 
دیگر  برخی  می آیند.  دست  به  آنالین  متون  که  جایی  می شوند،  استخراج  موجود  آنالین  منابع 
درک  جهت  در  ضعیف  نشانه های  شناسایی  برای  داستانی،  خطوط  از  طیفی  از  مطالعات  از 
بهتر محیط استفاده می کنند7. مطالعات جدید استفاده از تکنیک های متن کاوی از منابع آنالین 

)برای مثال اخبار وب سایت ها(، برای پیش بینی8 استفاده می کنند
بر  مبتنی  که  کرده اند  استفاده  کمی  تجزیه وتحلیل  از  معرفی شده  که  روش هایی  تمامی 
بااین حال، شناسایی  نشانه های ضعیف هستند.  فرآیند شناسایی  در  رویداد  بودن  آشکار  میزان 
که ممکن است به صورت اشتباه به عنوان یک سروصدا  نشانه های ضعیف بسیار دشوار است چرا
آستانه فراتر بروند، به نشانه های قوی  گر این نشانه ها از یک  گرفته شوند. ا یا همان نویز در نظر 

کثریت شناخته شده می شوند. که برای ا تبدیل می شوند 

2. روش شناسی پژوهش
مرور  روش  از  پژوهش  این  نخست  بخش  در  است.  توسعه ای  کاربردی-  نوع  از  پژوهش  این 
سیستماتیک استفاده شده است. مرور ادبیات از رویکرد معمول بررسی های چند رشته ای پیروی 

1. Griol-Barres et al, (2021).
2. Chao et al, (2019).
3. Ebadi, A., Auger, A., & Gauthier, Y., (2022).
4. Van Veen, B.L.; Ortt, R.; Badke-Schaub, (2019).
5. Forecasting
6. Thorleuchter, D.; Van den Poel, (2015).
7. Rowe, E.; Wrightb, G.; Derbyshirec, (2017).
8. Predict
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کلیدواژه مرتبط با حوزه تحقیق مبتنی بر روش  کرد1. جستجوی سیستماتیک با انجام جستجوی 
کلمات  ابتدا،  گرفت.  صورت   )2003( اسمارت  و  دنیر  ترانفیلد،  توسط  توسعه یافته  جستجوی 
را  ضعیف  نشانه های  ارشد  »مدیران  از  عبارت اند  که  شدند  انتخاب  پژوهش  موضوع  از  کلیدی 
کلمه  از مترادف ها برای هر  از محیط برای شکل دهی استراتژی درک می کنند«. سپس، فهرستی 
هوشمندی،  دانش،  اطالعات،   ، بذر عالمت،  نشانه،  مترادف  به عنوان مثال،  شد.  ایجاد  کلیدی 
کلیدی و مترادف ها  کلمات  گرفته شدند. و ترکیب های مختلفی از  اطالعات و محرک2 در نظر 
و چکیده ها  درنهایت، عناوین  استفاده شد.  اسکوپوس3  پایگاه  در  برای جستجوهای چندگانه 
تهیه  به  منجر  عناوین  مرتبط ترین  شدند.  بررسی  جستجو  در  مقاالت  بودن  مرتبط  ارزیابی  برای 
فهرست اصلی شامل هشت مقاله مرتبط4 شد. در این لیست دو نوع مقاله وجود داشت. اول  از 
که در آن نشانه های ضعیف  آنسوف هست  همه، این فهرست حاوی مقاالت مهمی مانند مقاله 
در  کوسی  و  ایلموال  مقاله  مانند  مطالعاتی  مقاالت،  دوم  نوع  شدند5.  معرفی  مفهوم  یک  به عنوان 

کی 6 هستند. مورد عملکرد فیلترهای ادرا
حوزه هـای  در  مقـاالت  بـه  سیسـتماتیک  جسـتجوی  حاصـل  مقـاالت  کـردن  فیلتـر  فرآینـد  در 
کسـب وکار و اقتصـاد،  مختلـف تحقیقاتـی دسـت یافته شـد. ازجملـه حوزه هـای تحقیقاتـی شـامل، 
حوزه هـای  درنهایـت  بـود.  رفتـاری  علـوم  و  اطالعـات(  نظریـه  )به ویـژه  ارتباطـات  روانشناسـی، 
به منظـور  کسـب وکار  محیـط  در  ضعیـف  نشـانه های  از  ارشـد  مدیـران  ک  ادرا بـر  کـه  تحقیقاتـی 
باقی مانـده،  تحقیقاتـی  حوزه هـای  گـروه  در  ماندنـد.  باقـی  بودنـد،  متمرکـز  راهبـرد  شـکل دهی 
زیـرا  بـود  واضحـی  انتخـاب  »آینده نـگاری«  تحقیقاتـی  حوزه هـای  شـدند.  انتخـاب  رشـته  چهـار 
بـر روش شناسـی بـرای بهبـود درک نشـانه های ضعیـف تمرکـز داشـت7. حس آفرینـی بـه ایـن دلیـل 

1. Aboelela et al., (2007); El Akrouchi, Benbrahim, & Kassou, (2015); Forbes & Milliken, (1999); Rohr-
beck & Bade, (2012); Rossel, (2011).

2. Sign, Cue, Clue, Information, Knowledge, Intelligence, Information, And  Stimulus
3. SCOPUS
4. Aguilar, F. J., (1967); Ansoff, H. I.,(1975); Auster, E., & Choo, C. W., (1994); Ilmola, L., & Kuusi, 

O.,(2006); Lesca, N., Caron-Fasan, M. L., & Falcy, S. ,(2012); Milliken, F. J.,(1990); Nadkarni, S., & 
Barr, P. S. ,(2008); Weick, K.,(1979).

5. Ansoff, H. I.,(1975)
6. Ilmola, L., & Kuusi, O.,(2006)
7. Bell, (2001); Rossel, (2012).
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ک می گـذارد1.  گذشـته نگر بـه اشـترا ک نشـانه ها را به صـورت  کـه تمرکـز مقالـه بـر ادرا گنجانـده شـد 
انتخـاب  شـد2.  گنجانـده  جدیـد  فرصت هـای  ک  ادرا بـر  آن  تمرکـز  به دلیـل  کارآفرینـی«  « حـوزه 
ک موضوعـات راهبردی در محیط هـای دارای عدم قطعیت  کیـد آن بـر ادرا اسـتراتژیک به دلیـل تأ
کانون های توجه آن ها بـا آنچه مدنظر  اضافـه شـد3. حوزه هـای تحقیقاتـی دیگـر حذف شـدند زیـرا 

کمتـر همپوشـانی داشـت. مـا می بـود 
نتایج حاصل از جستجوی مقاالت مربوط به حوزه های تحقیقاتی آینده نگاری، حس آفرینی، 
شدند.  ترکیب  مقاالت  از  واحد  فهرست  یک  در  استراتژیک  انتخاب  و  کارآفرینی  تحقیقات 
با فهرست اصلی هشت مقاله ضروری بررسی شد. همه موارد در مقاالت ضروری  کیفیت لیست 
کافی مقاله مرتبط برای شروع  که تعداد  در این لیست مقاالت وجود داشتند، بنابراین فرض شد 
گرفت. 17  بررسی جمع آوری شده است. در مجموع، 152 مقاله انتخاب و مورد تجزیه وتحلیل قرار 

مقاله مروری بر ادبیات، 54 مقاله مطالعه نظری و 81 مقاله باقی مانده مطالعات تجربی بودند.
کیفی نظیر داده های  سپس در بخش دوم این پژوهش برای درک و تبیین پدیده از داده های 
حاصل از مصاحبه ها و مستندات استفاده شد. در پژوهش حاضر از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه 
متخصصان  و  اندیشمندان  خبرگان،  از  بررسی  مورد  جامعه  است.  استفاده  شده  ساختاریافته 
آینده نگاری و مدیران شرکت های حوزه فناوری اطالعات تشکیل  شده است.  کارآفرینی،  حوزه 
گرفته و مصاحبه شوندگان بر اساس اهداف پژوهش انتخاب  نمونه گیری به صورت هدفمند صورت 
فرایند  که  است  کرده  پیدا ادامه  زمانی  تا  مصاحبه  و  نمونه گیری  که  است  ذکر  به  الزم  شده اند. 
تحلیل  بر اساس  مطالعه  این  در  تجزیه وتحلیل  برسد.  نظری  اشباع  به  کتشاف  ا و  تجزیه وتحلیل 
از جمع آوری و  از چندین مرحله  فرایند همچنین شامل استفاده  این  گرفته است.  محتوا صورت 
آن ها است4. در طی این  کردن دسته بندی از اطالعات و روابط بین  پاالیش داده ها و مشخص 
و  مشابهات  از  تا  می شود  استفاده  محقق  توسط  مختلف  گروه های  از  نظری  نمونه گیری  فرایند، 
اختالفات داده ها بیشترین بهره برده شود و پیوسته داده ها را با دسته بندی های جدید اطالعات 

1. Maitlis & Christianson, (2014).
2. Ardichvili, Cardozo, & Ray, (2003).
3. Child, (1997).
4. Charmaz, (2006).
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کلی به صورت استقرایی مشخص می شوند و  مرتبط می کند1. در این مرحله، دسته بندی داده های 
کدگذاری، توجه ویژه ای به زبان نمادین و حاالت  چندین زیرشاخه به وجود می آید2. در مرحله 
و  شباهت ها  و  منابع  از  استفاده  با  داده ها  سرانجام،  گرفت3.  صورت  استعاره ها  مانند  گفتاری، 
کدگذاری  مصاحبه   15 درنهایت  شد.  ساختاردهی  مختلف  منابع  در   ، جستجو مورد  اختالفات 

گردید.

3. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
3-1. مرور سیستماتیک 

شد.  آغاز  مدنظر  تحقیقاتی  حوزه  چهار  بین  همپوشانی  ارزیابی  با  مقاالت  سیستماتیک  تحلیل 
کلی از مفهوم و فرآیند نشانه های  ویژگی های مشترک در میان این حوزه ها برای توسعه یک نمای 
استراتژیک  انتخاب  و  کارآفرینی  تحقیقات  حس آفرینی،  آینده نگاری،  شد.  استفاده  ضعیف 
هرکدام یک خط تحقیقاتی قابل توجه در مورد فرآیند نشانه های ضعیف داشتند. خطوط اصلی 
پژوهش دارای مشابهاتی در مفروضات مرتبط با نشانه های ضعیف و ورودی های فرآیند تحلیل 
گیج کننده بودند،  نشانه های ضعیف دارند. ورودی های فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف همیشه 
پژوهش  اصلی  خطوط  داشت.  خواهند  شرکت  فعالیت  حوزه  بر  قابل توجهی  تأثیر  احتماًال  اما 
با  ارتباطشان  و  تحقیقاتی  حوزه های  بعدی،  گراف های  پارا در  داشتند.  ظریفی  تفاوت های  نیز 

نشانه های ضعیف بیشتر معرفی می شوند. 

آیندهنگاری
آینده نگاری نشانه های ضعیف را نشانه های مبهم اختالالت تأثیرگذار پیش رو توصیف می کند4 و 
که تعداد نشانه های پردازش شده را  کی  فرآیند حس آفرینی را به عنوان مجموعه ای از فیلترهای ادرا
کاهش می دهد، در نظر می گیرد. برخی از نشانه ها از منظر ناظران دور می مانند و دیده نمی شوند 
گرفته می شوند یا در نظر  که با سیستم اعتقادی ناظران بیگانه بودند نادیده  و برخی دیگر زمانی 

1. Creswell, (2009).
2. Patton, (1990).
3. Coffey and Atkinson, (1996).
4. Ansoff, (1979).
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اثرات  کاهش  برای  روش ها  توسعه  به  قابل توجهی  کمک  تحقیقاتی  حوزه  این  نمی شوند1.  گرفته 
کرده است2.  کی  محدودکننده فیلترهای ادرا

گی های مشترک بین رشته های تحقیقاتی بررسی شده جدول 1-  ویژ

مقایسه رشته های تحقیقاتی بررسی شده در پژوهش

کارآفرینیانتخاب استراتژیکحس آفرینیآینده نگاری

ورودی
تغییرات در محیط با 
تأثیرات قابل توجه در 

) آینده )آینده نگر

چالش های 
پیش بینی نشده )به 

) گذشته نگر

تغییرات در محیط با 
تأثیرات قابل توجه در آینده 

) )آینده نگر

فرصت های 
غیربرجسته 
) )آینده نگر

محدودیت های 
کی فردیشناختی سیستم های باوری فیلترهای ادرا

دانش پیشینسیستم های باوری فردیفردی

مرحله 
تجزیه وتحلیل

معانی متعدد یک 
نشانه یا فقدان معنای 

نشانه

معانی متعدد یک 
نشانه یا فقدان معنای 

نشانه

طبقه بندی نشانه به 
اضطراری یا تهدیدکننده

تناسب های ممکن 
با منابع شرکت

1995( Weick)1993( Dutton)2000( Shane(Ansoff )1979(منبع

حسآفرینی
 .3 می کرد  توصیف  را  مخرب  مشکالت  از  حاصل  تهدید  درک  که  است  فرآیندی  حس  آفرینی 
تفاوت  است.  شرکت  یک  برای  مبهم  و  گنگ  منحصربه فرد،  چالش  یک  مخرب  مشکل  یک 
کردن است: آینده نگاری تغییر را پیش بینی  اصلی بین آینده نگاری و حس آفرینی روش استدالل 
آینده نگاری و حس آفرینی این  گذشته به تغییر دارد. محققان  می کند و حس آفرینی نگاه رو به 
کدام یک از نشانه های  که  که سیستم های باوری فرد تعیین می کنند  گذاشتند  ک  فرض را به اشترا
ضعیف شناسایی و تحلیل می شوند. سیستم های باوری فرد در مقابل تغییرات محیطی یکسان، 
تغییر  پیش بینی  درنتیجه،  دهد4.  نشان  خود  از  متفاوتی  کنش های  وا فرد  که  می شود  منجر 
به عنوان عامل اصلی شکست  و محدودیت های شناختی  دارد5  تکیه  فردی  کات  ادرا بر  عمدتًا 

1. Poshtekooh, (2014); Goosen, (2014); Holopainen & Toivonen, (2012); Ilmola & Kuusi, (2006).
2. Carbonell, Sánchez-Esguevillas, & Carro, (2017); Dhami, Belton, & Careless, (2016); Fritzsche, (2017); 

Li, (2017); Smith, Collins, & Mavris, (2017).
3. Daft & Weick, (1984); Maitlis & Christianson, (2014); Weick, (1979).
4. Brozovic, (2016).
5. Blanco & Lesca, (1997); Lesca, Caron-Fasan, & Falcy, (2012).
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کرده است محدودیت های شناختی را با روش شناسی خود  آینده نگاری سعی  شناخته شده اند1. 
گسترش داده است. کی و سیستم های باوری را  که فیلترهای ادرا کند  اصالح 

انتخاباستراتژیک
محیط  تغییرات  با  شرکت  یک  آن   با  که  است  سازمانی  یادگیری  فرآیند  استراتژیک  انتخاب 
ارجاعات  محرک ها،  تعریف  هنگام  استراتژیک  انتخاب  و  آینده نگاری  می شود2.  خودسازگار 
انتخاب  و  روش شناسی  بر  آینده نگاری  اما  دارند3،  اصیل  ضعیف  نشانه  توصیف  به  صریحی 
استراتژیک در انتخاب متمرکز بود. انتخاب استراتژیک به یک نقص در حس آفرینی با توجه به 
کرد. حس آفرینی صرفًا روی تهدیدات متمرکزشده است درحالی که  تحلیل سیگنال ضعیف اشاره 

کید دارد4. انتخاب استراتژیک بر فرصت ها تأ

تحقیقاتکارآفرینی
را  فرصت ها  کارآفرینان  چگونه  می دهد  توضیح  که  است  فرآیندی  کارآفرینی  فرصت های  کشف 
کارآفرینان )فردی یا جمعی( برای شناسایی  در نویزهای محیط خود تشخیص می دهند 5. هنوز 
که فرصت ها هم در سطح فردی هم  گرچه برخالف این واقعیت  فرصت دچار مشکل هستند6. ا
بازار  یا فرصت جدید در  کشف زودهنگام یک مشکل  در سطح جمعی قابل شناسایی هستند. 
مطرح  کارآفرینی  حوزه  مقاالت  در  باشد7.  حیاتی  کارآفرینانه  کسب وکار  موفقیت  برای  می تواند 
کانال های اطالعاتی، جستجوی سیگنال ها  کارآفرینان با جستجوی سیستماتیک در  که  می شود 
به  اطالعات  برای  مقرون به صرفه  پویش  و  موارد  این  به  سریع  پاسخ  اطالعاتی،  کانال های  از 
و  پویاتر  کسب وکارها  محیط  هرچه  همچنین  می پردازند.  کارآفرینی  فرصت های  شناسایی 
پیچیده تر می شود ضرورت پویش محیطی به منظور جمع آوری اطالعات محیطی برای شناسایی 

1. Garg, Walters, & Priem, (2003).
2. Child, (1972).
3. Ansoff, (1979); Dutton & Jackson, (1987).
4. Anderson & Nichols, (2007).
5. Venkatraman, (1989).
6. Alvarez & Barney, (2007).
7. Zahra et al, (2009).
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نقش  بر  کارآفرینی  و  آینده نگاری  تحقیقات  می شود1.  آشکارتر  راهبردی  تهدیدات  و  فرصت ها 
کیددارند. آینده نگاری بر تأثیر احتمالی  کیفیت فرآیند تأ دانش پیشین به عنوان عامل تعیین کننده 
کارآفرینی بر تناسب احتمالی  که تحقیقات  تحوالت خارجی بر یک شرکت متمرکز بود، در حالی  

بین تحوالت خارجی و منابع داخلی متمرکز است.
ضعیف  نشانه های  تعاریف  جمع آوری  برای  ادبیات  سیستماتیک  مرور  در  موجود  مقاالت 
چهار  از  یک  هر  کردند.  توصیف  را  آن  نشانه های  به صراحت   68 مقاله،   152 از  شدند.  بررسی 
آینده نگاری )23 مقاله(،  رشته پژوهشی مدنظر مقاالت مرتبطی داشتند. بیشتر مقاالت مربوط به 
کمتر  کارآفرینی با 5 مقاله  انتخاب استراتژیک )20 مقاله( و حس آفرینی )20 مقاله( بود. تحقیقات 
ارائه  از همه بود. جدول زیر بینش عمیقی در مورد معنای نشانه ضعف در طول دهه های اخیر 
کمی  که تمرکز نشانه های ضعیف در طول سال ها  می دهد. نتایج مرور سیستماتیک نشان می دهد 

کرده است. تغییر 

جدول 2- مرور سیستماتیک فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف

معنای نشانه های ضعیفبازه زمانی

نشانه های ضعیف بیشتر به پدیده های نوظهور با تأثیرات آینده اشاره داشتند.قبل از دهه ی 1980

تحقیقات بر مشکالت نشانه های ضعیف مانند منابع نامشخص، تمرکز بر مشکل یا در طول دهه ی1980
تأثیر غیرقابل کنترل تمرکز داشتند.

که چرا تشخیص نشانه ها بسیار در طول دهه 1990 کلیدی جدید بر این موضوع متمرکزشده اند  کلمات 
کوچک، پویا، در حاشیه توصیف می شدند. دشوار است. نشانه ها با ویژگی 

از دهه 2000 به بعد
کلیدی بر روی شناخت نشانه های ضعیف در مراحل اولیه ظهور آن تمرکز  کلمات 

داشتند. نشانه های ضعیف بیشتر به عنوان نشانگر یک پدیده معرفی شده اند تا اینکه 
گیرند. خودشان به عنوان یک پدیده موردمطالعه قرار 

از اطالعات محیطی  ارشد  که مدیران  آغاز می شود  زمانی  فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف  این 
کی به مرحله تشخیص منتقل  گذشتن از اولین فیلتر ادرا گاه می شوند. در آن نقطه، اطالعات با  آ
 ، جابز استیو  که  زمانی  به عنوان مثال،  می شوند.  تبدیل  نشانه  به  اطالعات  نتیجه  در  و  می شوند 

1. El Sawy, (1985).
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کرد، نمایش این مراسم ارائه در رسانه ها  مدیر ارشد اپل، اولین آیفون را در مک ورلد1 2007 ارائه 
در ابتدا فقط یک نویز بود. تا هنگامی که مدیر ارشد مایکروسافت استیو بالمر2 ویدیویی از این 

گاه شد، این ویدیو به یک نشانه تبدیل شد3. مراسم را دید و از قیمت آیفون آ
و  نشـانه  تعـداد دسـته  بـه  متفـاوت هسـتند4. عـرض  و عمـق  نظـر عـرض  از  کـی  ادرا فیلترهـای 
عمـق بـه تعـداد نشـانه در هـر دسـته اشـاره دارد. نشـانه ها می تواننـد از فیلتـر پیش بینـی بـه طریـق 
کننـد. جسـتجوی متمرکـز بـه جسـتجوی فعـال بـرای اطالعـات بیشـتر در  جسـتجوی متمرکـز عبـور 
پیش بینـی  فیلتـر   ، متمرکـز جسـتجوی  در  دارد5.  اشـاره  شناسایی شـده  قبـل  از  موضـوع  یـک  مـورد 

باریـک و عمیـق اسـت.
کنند تا به مرحله  کی دوم به نام فیلتر ذهنیت عبور  نشانه های شناسایی شده باید از فیلتر ادرا
ک کننده تعیین می شود6. این  تفسیر بروند. عرض و عمق فیلتر ذهنیت توسط چارچوب مرجع ادرا
ک کننده را در خود جای داده است. هر  کتسابی فرد ادرا چارچوب دانشی، تجربیات و باورهای ا
چه دانش و تجربیات پیچیده تر باشد، اطالعات بیشتری از فیلتر ذهنی عبور می کند7. باورهای 

کردن اطالعات شود8. بی ربط و نادرست می توانند منجر به حذف 
که  بود  معتقد  می کرد،  تفسیر  را  آیفون  معارفه  مراسم  ویدیوی  بالمر  که  زمانی  به عنوان مثال، 
فقط تجارت کنندگان می توانند آیفون را بخرند، اما نیاز آن ها به ارسال ایمیل های زیاد، به صفحه  
کمبود صفحه کلید مانع از پذیرش آیفون به عنوان یک تلفن  کلید نیاز دارد. ترکیبی از قیمت باال و 
کسب وکار پشت آیفون نداشت. این  یک  تجاری می شود. در آن زمان، بالمر هیچ اطالعی از مدل 
که در آن اپراتورهای تلفن همراه به مشترکین اجازه می دادند تا هزینه  کسب وکار جدید بود  مدل 
مدل های  به  باورهایش  نوع  مورد  در  بالمر  ذهنی  فیلتر  کنند9.  پرداخت  را  تلفن  ماهانه  ک  اشترا

کردن آیفون به عنوان یک رقیب جدی شد. کفایت محصول منجر به حذف  کسب وکار و 

1. MacWorld
2. Steve Ballmer
3. Skrinak, (2012).
4. Ilmola & Kuusi, (2006).
5. Camillus & Datta, (1991); Daft & Weick, (1984); Rindova, (1999).
6. Hutzschenreuter & Kleindienst, (2006).
7. Nadkarni & Narayanan, (2007); Westhead et al., (2005).
8. Ansoff, (1979).
9. Chang & Bass, (2016)
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برخی  می شود1.  داده  معنا  نشانه ها  به  آن  در  که  می کند  توصیف  را  وضعیتی  تفسیر  مرحله 
این مرحله  گام  اولین  کردند.  و تجزیه وتحلیل جدا  ارزیابی  مراحل  از  را  این مرحله  از مطالعات 
شامل  دوم  گام  است.  عمل  قابلیت  یا  فوریت  ارتباط،  نظر  از  اطالعات  اولویت بندی  مستلزم 
بازخورد  حلقه  یک  مطالعات  از  برخی  است2.  شرکت  برای  اطالعات  معنای  تجزیه  و تحلیل 
که در آن معنی می تواند بر اساس  کند  کردند تا امکان تکرارهای چندگانه فرآیند را فراهم  اضافه 

نشانه های جدید توسعه یابد3.
حوزه  است.  شروع شده  مقدماتی  مرحله  با  فرآیند  این  تحقیقاتی،  حوزه های  از  برخی  در 
تحقیقاتی حس آفرینی، مرحله تشخیص مشکل را افزوده است 4. دیگر حوزه ها مرحله ای به نام 

که در آن شرکت یک روش پویش را به کار می گیرد5.  کردند  آماده سازی را اضافه 
فیلتر سوم فیلتر قدرت نام درد. این به از دست دادن غیرارادی اطالعات ناشی از زنجیره های 
ارتباطی یا از دست دادن عمدی در صورت تضاد منافع اشاره دارد 6. نشانه ها ها باید از این فیلتر 

برای رسیدن به مرحله اقدام، آخرین مرحله فرآیند، عبور می کردند.
که آن را توصیف می کرد شکل می گیرد. به عنوان مثال، در حوزه  مرحله اقدام با تمرکز میدانی 
تحقیقاتی انتخاب استراتژیک، اقدام می تواند به یکپارچه شدن یک نشانه در فرآیند استراتژی 
کارآفرینی، مرحله اقدام معموًال به بهره برداری از فرصت ها اشاره  اشاره داشته باشد7. در تحقیقات 

دارد8.

کیفی: تحلیل مصاحبه ها 2-3. بخش 
کدگذاری شدند و  کیفی  به منظور شناسایی ابعاد چارچوب تحلیل نشانه های ضعیف، داده های 

، محوری و انتخابی( تحلیل شدند. کدگذاری باز در سه دسته )

1. Daft & Weick, (1984); Dutton & Jackson, (1987).
2. King, (1984); Schwenk,(1984)
3. Dutton et al., (1983); Dutton & Jackson, (1987).
4. Andersen, (2000); Fredrickson & Mitchell,1984; Nutt, (1984); Schwenk, (1988).
5. Murphy, (1989); Olsen, Murthy & Teare, (1994).
6. Ansoff, (1979).
7. Martini, Neirotti, & Appio, (2017); Murphy, (1989); Wang & Chan, (1995).
8. Sadler-Smith, (2004).
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شکل 3- مرور سیستماتیک فرآیند تحلیل نشانه های ضعیف 

گزاره های منتخب کدگذاری مصاحبه ها بر اساس  جدول 3- 
ف

دی
ر

کدگذاری کدگذاری محوریکدگذاری باز
انتخابی

1
که با متخصص ها داریم رو منظم برگزار می کنیم و  جلسات دوره ای 

کنونی و پیشنهاد ها تولید  نظرات خبرگان در مورد ایرادات محصوالت 
محصوالت جدید را جمع آوری می کنیم.

گروه های  جلسات با 
گسترده  مشاوره بادانش 

در زمینه های مختلف
شناسایی

همه چیز مدام تغییر می کند. باید هوشیار بود و با سه حیطه درگیر توجه 2
شناساییهوشیار بودن همیشگیکرد. شرکت، جایگزین ها و فناوری مرتبط

همیشه اخبار جنجالی تو اخبار این حوزه و پیشرفت های تکنولوژی را 3
کسب وکاردنبال می کنیم. شناساییاخبار حوزه 

ما از تغذیه شرکت مراقبت می کنیم: تغذیه مداوم و متنوع. شرکت را سالم 4
نگه می دارد. دوره ای مناسب در زمان مناسب ضروری است.

تغذیه شرکت با 
شناساییاطالعات مناسب
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ف
دی

ر

کدگذاری کدگذاری محوریکدگذاری باز
انتخابی

گاهی اوقات 5 کارکنان داخل شرکت هم برای ما  نظرات و پیشنهاد ها 
شناساییکارکنان در داخل شرکتجرقه یک ایده خوب بوده است.

6

کار را ازنظر فرآیندها، به لحاظ  وقتی به بلندمدت فکر می کنیم، این 
موضوعی )جمعیت شناسی، دیجیتالی شدن( انجام می دهیم. این 

چگونه ما را تغییر خواهد داد؟ برای تولید ایده به متفکران مخالف نیاز 
دارید. متضادها در فرهنگ، نگرش، سن. ایده ها به طور غیررسمی در 

شرکت جریان دارند.

بهره بردن از نظرات 
شناساییمخالف

7

که دیدیم، شنیدیم و  کسب وکار مملو از نشانه هایی است  محیط 
که آن ها به چه سمتی خواهند رفت.  فهمیدیم. اما ما نمی دانستیم 

نشانه ها در طول سال ها موضوعات جلسات ویژه ما هستند. ما تکه های 
جورچین را می دیدیم و بعد تصاویر را مقایسه می کردیم. تا درنهایت 
کانال های  پس از تصمیم ذینفعان اقدامات جدیدی برای بررسی 

جدید انجام می شد.

جستجو برای 
شناساییکانال های جدید

8
کرونا مالقات حضوری با دوستان  در این اواخر به دلیل شرایط 

گروه های مجازی دوستانه همیشه  کاهش یافته بود ولی صحبت ها در 
کاری هم به آن ها می پرداختیم. که ما در جلسات  نشان از تغییراتی بود 

شناساییکانال های غیررسمی

9

کشف  من اغلب می پرسم: بچه ها، چه حسی دارید؟ ما باید راه را باهم 
که  کنیم. ما به بیرون می رویم و به اطراف نگاه می کنیم، یاد می گیریم 
چه کاری باید انجام بدیم. به جمع آوری اطالعات مربوط به رقبای 

خاص، بهترین شیوه ها، همتایان می پردازیم.

شناساییبیرون رفتن و مشاهده

10
که در فضای مجازی فعال هستند و یا به تازگی جذب  دوستان آماتور 

می شوند بخاطر شوق و اشتیاق زیاد به این حوزه همیشه از جدیدترین 
تحوالت با جزییات خیلی خوبی اطالع دارند.

گروه های آماتور 
شناساییمتخصص

11

کجا هستید.  که  اینکه آینده را چگونه می بینید بستگی به این دارد 
بازارهای نوظهور روندهای بلندمدت را به شما نشان خواهند داد. 
ما همه به هم متصل هستیم. پول در اقتصاد، جمعیت شناسی، بازار 

مسکن، روند به سختی به دست می آید. وقتی روندهای بلندمدت را 
کنید، می توانید چیزهای جالبی  زیر نظر بگیرید و آن ها را به هم وصل 

ببینید.

شناساییدیده بانی و رصد

12
کنید. اما مغز شما  که می توانید استفاده  اطالعات بی نظمی وجود دارد 
کند. بنابراین: نگران می شوید. مثل قدم زدن  نمی تواند آن ها را مدیریت 

در مه غلیظ است و تصمیم بگیرید به راست بروید.

تحلیل پذیری سخت 
تفسیرنشانه ها
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ف
دی

ر

کدگذاری کدگذاری محوریکدگذاری باز
انتخابی

13
کارمندان هم  اینکه چطور آینده را می بینیم و تحلیل می کنیم باید به 
آموزش داده بشود. آن ها در خط مقدم توسعه محصول و پشتیبانی 

هستند و هر تغییر جزیی را بهتر درک می کنند.
تفسیرتفکر پیرامون آینده

14

کاهش  که می بینم الهام می گیرم، اما بعدًا این موضوع  من از هر چیزی 
گلگشت  می یابد. من و هیئت مدیره یک روز در سال برای رفتن به 
وقت می گذاریم. در آنجا، ما در مورد آنچه فکر می کنیم سال آینده 
اتفاق خواهد افتاد صحبت می کنیم. در مورد رقابت، تورم، اعتماد 

که چگونه خواهند شد... مصرف کننده 

تفسیرحس آفرینی

15

برخی اطالعات طبقه بندی شده شرکت در مورد ویژگی های خاص 
مشتری و نظرات آن ها همیشه مورد تحلیل قرار می گیرند مخصوصْا سیر 
که اطالعات مفیدی برای بهبود  حرکت یک مشتری در محصوالت 

که مورد غفلت بودند. قسمت هایی است 

به کارگیری هوشمندی 
تفسیرکسب وکار

16
کائنات چه می شنوید؟ زمان می برد تا بتوانید خطوط  در سروصدای 

که  تغییرات را ببینید. مانند شنیدن یا خواندن یک عبارتی است 
کن« گهان شما را به فکر می برد و شما می گویید: »یک دقیقه صبر  نا

تفسیرشهود در تفسیر

کاتالیزور باشم و ایده ها و امکانات مالی را سریع 17 من باید مثل یک 
کنم. ارزیابی 

کاتالیزور ایده های 
اقدامدیگران

18
گاه نشویم  که در مسیر داریم آ گر زودتر خطرات و تغییرات را  ا

کردن این ریسک به  کم  به زودی دچار مشکالت عدیده می شویم. بار 
کوچک ترین نشانه های تغییر توجه می کنیم.

اقدامکاهش ریسک

19
که داریم  وقتی به درستی بتوانیم یک محصول را هماهنگ با اطالعاتی 
که تونستیم شرکت را جلو  کنیم درواقع زمانی  توسعه بدیم و بهره برداری 

ببریم.
اقدامبهره برداری فرصت

که در  کد انتخابی به دست آمد  کد محوری و 19   71 ، کد باز با انجام این مراحل در مجموع 142 
کشیده شدند )شکل 4(. نهایت آن ها در قالب چارچوب به تصویر 
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شکل 4- چارچوب نشانه های ضعیف برای مدیران حوزه فناوری اطالعات

جمع بندی و نتیجه گیری
محیطی  رویدادهای  از  ناقصی  اطالعات   ، کسب وکار یک  برای  تصمیم گیری  زمان  در  مدیران 
مبهم  فضایی  همچون  آن ها  برای  کسب وکار  تهدیدهای  و  فرصت ها  تحلیل  و  شناسایی  دارند، 
شمرده  ناچیز  ابتدا  در  که  ضعیف  نشانه های  تحلیل  و  تشخیص  این  رو  از  است.  ناشناخته  و 
که نه تنها ابعاد مختلف  کند  کمک  می شوند در شفاف سازی این فضای مبهم می تواند به آن ها 
به  و  بماند  امان  در  رویدادها  این  غافلگیرکننده  تبعات  از  شناسایی  را  رو  پیش  رویدادهای 
به صورت  کسب وکار  فرصت های  به عنوان  را  گهانی  نا تغییرات  این  بلکه  دهند  ادامه  خود  بقای 
کنند. نشانه های ضعیف در ابتدا بسیار نامشخص می باشد  پیش دستانه شناسایی و بهره برداری 
برای تشخیص  توسعه یافته ای  نه  تنها چارچوب های  که  نیست چرا آسانی  کار  آن ها  و تشخیص 
کمک آن ها محیط را به خوبی پویش  کارآفرینان قرار نگرفته است تا با  آن ها در اختیار مدیران و 
کرده و با تجزیه وتحلیل اطالعات پیش از اینکه این نشانه های ضعیف به شکل شگفتی سازها 
 )1975( آنسوف  گیرند.  قرار  موردتوجه  شرکت  راهبرد های  در  دهند  نشان  را  خود  رویدادها  و 
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فرصت  یا  تهدید  که  سرعتی  می داند:  متغیر  دو  گرو  در  را  غافلگیرکننده  شرایط  به  پاسخ دهی 
مدیران  دست  در  زمان  میزان  دیگری  و  می کند  تغییر  دستخوش  را  مجموعه  یک  آینده   شرایط 
برای برنامه ریزی به منظور پاسخ دهی و مواجهه ی درست با تغییر آتی است. لذا برای جبران این 
دو عارضه برخالف برنامه ریزی راهبردی رایج متکی بر نشانه های قوی محیطی است، نشانه های 

گیرد. ضعیف باید مورد شناسایی و تمرکز قرار 
مرحله ای  سه  فرآیندی  به عنوان  ضعیف  نشانه های  تحلیل  تعریف  پژوهش  این  در 
، مرحله دوم  )1-  شناسایی، 2- تفسیر و 3- اقدام( معرفی می گردد. مرحله اول شامل یازده عنصر

شامل پنج عنصر و مرحله آخر شامل سه عنصر اصلی می باشد.
کسـب وکار  در مرحلـه اول مدیـران حـوزه فنـاوری اطالعـات بایـد بـه اخبـار روزنامه هـای حـوزه 
کـه مبتنـی بـر  کلـی قـرار می گیرنـد نشـانه های ضعیفـی  کننـد، ایـن اخبـار در دودسـته  و فنـی توجـه 
یـاد موثـق نیسـت و تقریبـًا قطعـی  کـه ز شـایعات و احساسـات شـخصی خـود روزنامه نـگار می باشـد 
کـه ایـن خبـر دارای  کارآفرینـان مطلـع می شـود  کـه بـا تحلیـل خبـر مربوطـه  نمی باشـند و دسـته دوم 
منابـع و ارجاعـات معتبـری می باشـد و از سـوی دیگـر جزئیـات بیشـتری در مـورد پدیـده را بـه همراه 
گسـترده در  گروه های مشـاوره با دانش  گیرد.  دارد و بایـد به عنـوان نشـانه دقیـق بیشـتر موردنظـر قـرار 
زمینه هـای مختلـف مسـائل اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فناوری در این مرحلـه می توانند برای 
کـه جدیدترین  گروه های آماتـور متخصص  کمـک مدیـران بیاینـد. همچنیـن  شناسـایی ضعیـف بـه 
کـه ایـن  کسـب می کننـد یـا حتـی دانـش تولیـد می کننـد بـه ایـن دلیـل  دانـش را در موردعالقـه خـود 
گـروه به شـدت بـه حـوزه فعالیـت خـود عالقـه دارد و درگیـر آن اسـت و از جدیدتریـن پیشـرفت های 
گرفتـه  حـوزه فنـاوری اطالعـات مطلـع هسـتند و روزانـه دانـش خـود را بـه روز می کننـد بایـد بـه کار 
کـه ایـن  گیـرد چـرا  شـوند. از سـوی دیگـر پانل هـای خبـرگان ماننـد مطالعـات دلفـی بایـد صـورت 
کارکنـان  متخصصـان سـطح باالیـی از تخصـص مربوطـه را دارنـد. در همیـن جلسـات می تـوان از 
گسـترده در داخـل شـرکت، ازجملـه توسـعه دهندگان و برنامه ریـزان، به عنـوان منابـع  بـا تماس هـای 
ماننـد  غیررسـمی تر  کانال هـای  اوقـات  گاهـی  آیـد.  عمـل  بـه  دعـوت  داخلـی  ضعیـف  نشـانه های 
خانـواده و دوسـتان نیـز می تـوان منابـع مفیـدی بـرای شناسـایی نشـانه های ضعیـف باشـند. در ایـن 
مرحلـه داشـتن چشـم انداز پیرامونـی یکـی از مهم تریـن ضرورت هـا می باشـد. تشـخیص نشـانه های 
کـه  می کنـد  مطـرح  پیرامونـی  چشـم انداز  شـود.  متمرکـز  غیرعـادی  مناطـق  روی  بـر  بایـد  ضعیـف 
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کنند بلکه چشـمان  کـه در حال حاضر انجام می دهند تمرکز  کاری  سـازمان ها نبایـد بیش ازحـد بـر 
کننـد. خـود را بـه دنیـای بیـرون بـاز 

کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات می توانند با بحث های غیررسمی  مرحله دوم مدیران 
نشانه های  و  رویدادها  و  اخبار  تحلیل  به  دارند  شهرت  قهوه  میز  پیرامون  بحث های  به  که 
جمع آوری شده در مرحله اول فرایند بپردازند. ایجاد فضایی جهت تفکر پیرامون آینده و تمرکز بر 
کنیم، ممکن است افق های جدیدی را  کارکنان را تحریک  اینکه چگونه به طور مداوم تفکر آینده 
کند. تفکر آینده مستلزم آموزش می باشد. به کارگیری  برای مدیریت و تحلیل نشانه های ضعیف باز 
کردن،  کمک کننده می باشد تا با پیدا  روش های پویش محیطی در این مرحله بسیار سودمند و 
ضعیف  نشانه های  تحلیل  به سوی  گامی  مرحله  این  در  کردن  تمرکز  و  قالب بندی  کردن،  فیلتر 
مجرب  کارشناسان  توسط  که  است  فعالیتی  آینده  نشانه های  تشخیص  سنتی،  به طور  برداشت. 
به طور  هرروز  شرکتی  هر  توسط  مدیریت شده  داده های  میزان   ، حاضر حال  در  می شود.  انجام 
داده ها  تحلیل  و  کسب وکار  هوشمندی  به کارگیری  ازاین رو  است.  افزایش  حال  در  قابل توجهی 
که برای اطالعات ذخیره شده،  کسب وکار دانشی است  که هوشمندی  ضروری به نظر می رسد چرا
از سوی دیگر مفهوم سازی  کار می رود.  ، پیش بینی و اقدام مناسب برای دنیای خارج به  تفسیر
براساس تجربیات مبتنی بر ساختار موردنظر فرد، توجه به بستر و دورنمای مربوط به نشانه های 
ضعیف، بررسی سطح مربوط بودن نشانه های ضعیف با تنوع دیدگاه های مرتبط می تواند در این 

کند. کارآفرینان را به نتایج مطلوب تری هدایت  مرحله 
کارآفرینی  فرصت های  کشف  و  )شناسایی  اصلی  عنصر  سه   شامل  آخر  مرحله  درنهایت 
مدیران  دستیابی  صورت  در  فقط  کشف  می باشد.  مطرح  ایده(  کاتالیزگری  و  ریسک  مدیریت 
می کند  کمک  او  به  کارآفرینانه  جستجوی  فعالیت های  و  می دهد  رخ  خصوصی  اطالعات  به 
رابطه  دیگر  سوی  از  آورد.  دست  به  کارآفرینانه  فرصت های  با  رابطه  در  را  خاصی  اطالعات  تا 

کید بوده است. شناسایی هشدارهای اولیه برای مدیریت ریسک در ادبیات بسیار مورد تأ

منابع
. پدرام، عبدالرحیم. )1399(، "مفهوم نشانه های ضعیف در آینده پژوهی"، آینده پژوهی  کلستان، ابوذر سیفی 

دفاعی، سال پنجم، شماره 17، ص 61-39.



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 184 

Aboelela, S. W., Larson, E., Bakken, S., Carrasquillo, O., Formicola, A., Glied, S. A., 
& Gebbie, K. M. (2007). Defining Interdisciplinary Research: Conclusions From a 
Critical Review of the Literature. Health Services Research, 42(1p1), 329-346.

Aguilar, F. J. (1967). Scanning the Business Environment. New York: Macmillan.1-14 

Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and Creation: Alternative Theories of 
Entrepreneurial Action. Strategic Entrepreneurship journal, 1(1‐2), 11-26.

Anderson, M. H., & Nichols, M. L. (2007). Information Gathering and Changes in Threat 
and Opportunity Perceptions. Journal of Management Studies, 44(3), 367-387.

Ansoff, H. I. (1975). Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. California 
Management Review, 18(000002), 21-33.

Ansoff, H.I. (1979). Strategic Management. 1-6.

Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A Theory of Entrepreneurial Opportunity 
Identification and Development. Journal of Business venturing, 18(1), 105-123.

Auster, E., & Choo, C. W. (1994). How Senior Managers Acquire and Use Information 
in Environmental Scanning. Information Processing & Management, 30(5), 607-618.

Awan, F. M., Saleem, Y., Minerva, R., & Crespi, N. (2020). A Comparative Analysis of 
Machine/Deep Learning Models for Parking Space Availability Prediction. Sensors, 
20(1), 303-322.

Bell, W. (2001). Futures Studies Comes of Age: Twenty-Five Years After The Limits to 
Growth. Futures, 33(1), 63-76.

Brozovic, D. (2018). Strategic Flexibility: A Review of the Literature. International 
Journal of Management Reviews, 20(1), 3-31.

Büchel, B., Nieminen, L., Armbruster‐Domeyer, H., & Denison, D. (2013). Managing 
Stakeholders in Team‐Based Innovation: The Dynamics of Knowledge and Trust 
Networks. European Journal of Innovation Management.

Camillus, J. C., & Datta, D. K. (1991). Managing Strategic Issues in a Turbulent 
Environment. Long Range Planning, 24(2), 67-74.

Carbonell, J., Sánchez-Esguevillas, A., & Carro, B. (2018). Easing the Assessment of 
Emerging Technologies in Technology Observatories. Findings About Patterns of 
Dissemination of Emerging Technologies on the Internet. Technology Analysis & 
Strategic Management, 30(1), 113-129.

Chao, W., Jiang, X., Luo, Z., Hu, Y., & Ma, W. (2019). Interpretable Charge Prediction 
for Criminal Cases with Dynamic Rationale Attention. Journal of Artificial Intelligence 
Research, 66, 743-764.

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through 
Qualitative Analysis. Sage.

Child, J. (1997). Strategic Choice in the Analysis of Action, Structure, Organizations and 
Environment: Retrospect and Prospect. Organization Studies, 18(1), 43-76.



ار ایدیصقغسنینهرنئیبرویاکسهی نیویدمانیدی ربیبی ر برویهررنی یرتزوییوچررا 185

Coates, J. An Overview of Futures Methods, in: R. Slaughter (Ed.), The Knowledge Base 
of Futures Studies, vol. 2, Organisations, Practices Products, DDM Media Group, 
Hawthorn, Victoria, , pp. 56-75.

Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making Sense of Qualitative Data: Complementary 
Research Strategies. Sage Publications, Inc.

Coffman, B. (1997). Weak Signal Research, Part IV: Evolution and Growth of the Weak 
Signal to Maturity. Journal of Transition Management, 2(1),1-9.

Cooper, A., Kravcik, M., Pawlowski, J., Pirkkalainen, H., Unterfrauner, E., & Voigt, C. 
(2011). Report on Weak Signals Collection. European Commission Seventh Framework 
Project.

COST Action A22: Advancing Foresight Methodologies, Retrieved 2 January 2009 from: 
http://www.costa22.org/.

Creswell, J. W. (2009). Mapping the Field of Mixed Methods Research. Journal of Mixed 
Methods Research, 3(2), 95-108.

Daft, R. L., & Weick, K. E. (1984). Toward a Model of Organizations as Interpretation 
Systems. Academy of Management Review, 9(2), 284-295.

Dator, J. (1996). A Fish in and Out of Water. Futures-the Journal of Forecasting Planning 
and Policy, 28(6), 556-558.

Dator, J. (2005). De-Colonizing the Future. Journal of Futures Studies, 9(3), 93-104.

Davis, J., & Groves, C. (2019). City/Future in the Making: Masterplanning London’s 
Olympic Legacy as Anticipatory Assemblage. Futures, 109, 13-23.

Dearborn, D. C., & Simon, H. A. (1958). Selective Perception: A note on the Departmental 
Identifications of Executives. Sociometry, 21(2), 140-144.

Dhami, M. K., Belton, I. K., & Careless, K. E. (2016, August). Critical Review of Analytic 
Techniques. In 2016 European Intelligence and Security Informatics Conference 
(EISIC) (pp. 152-155). IEEE.

Dörner, D., & Dorner, D. (1996). The Logic of Dailure:  Recognizing and Avoiding Error 
in Complex Situations. Perseus Books Group.

Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship. Routledge.

Dutton, J. E., Fahey, L., & Narayanan, V. K. (1983). Toward Understanding Strategic Issue 
Diagnosis. Strategic Management Journal, 4(4), 307-323.

Ebadi, A., Auger, A., & Gauthier, Y. (2022). Detecting Emerging Technologies and 
their Evolution using Deep Learning and Weak Signal Analysis. arXiv preprint 
arXiv:2205.05449, 1-17.

Eisenhardt, K. M., & Brown, S. L. (1999). Patching. Harvard Business Review, 77(3), 
72-73.

El Akrouchi, M., Benbrahim, H., & Kassou, I. (2020). Early Warning Signs Detection in 
Competitive Intelligence. In Proceedings of the 25th International Business Information 



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 186 

Management Association Conference— Innovation Vision, 1014-1024.

El Sawy, O. A. (1985). Personal Information Systems for Strategic Scanning in Turbulent 
Environments: Can the CEO go On-Line?. MiS Quarterly, 53-60.

Fischler, M. A., & Firschein, O. (1987). Intelligence: The Eye, the Brain, and the Computer: 
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.

Forbes, D. P., & Milliken, F. J. (1999). Cognition and Corporate Governance: Understanding 
Boards of Directors as Strategic Decision-Making Groups. Academy of Management 
Review, 24(3), 489-505.

Fredrickson, J. W., & Mitchell, T. R. (1984). Strategic Decision Processes: 
Comprehensiveness and performance in an Industry with an Unstable Environment. 
Academy of Management journal, 27(2), 399-423.

Fritzsche, A. (2018). Corporate Foresight in Open Laboratories-a Translational 
Approach. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 646-657.

Garg, V. K., Walters, B. A., & Priem, R. L. (2003). Chief Executive Scanning Emphases, 
Environmental Dynamism, and Manufacturing Firm Performance. Strategic 
management journal, 24(8), 725-744.

Ghanizadeh Poshtekooh, N. (2014). Barriers of Identification of Early Warninig 
Signals (Master's Thesis, Institutt for Produksjons-og kvalitetsteknikk).

Godet, M., Chapuy, P., & Comyn, G. (1994). Global Scenarios: Geopolitical and economic 
context to the year 2000. Futures, 26(3), 275-288.

Goosen, R. J. (2014). Sense, signal and software: A sensemaking analysis of meaning in 
early warning systems (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).

Griol-Barres, I., Milla, S., Cebrián, A., Mansoori, Y., & Millet, J. (2021). Variational 
Quantum Circuits for Machine Learning. An Application for the Detection of Weak 
Signals. Applied Sciences, 11(14), 6427, 1-27.

Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques: Elsevier.

HI, A., & McDonnell, E. (1990). Implanting Strategic Management. Prentice Hall, New 
York Bacharach S, Lawler EJ (1980) Power and Politics in Organizations. Jossey-Bass, 
San FranciscoBaltes BB, Dickson MW, Sherman MP, Bauer CC, LaGanke JS (2002) 
Computer-Mediated Communication and Group Decision Making: a Meta-Analysis. 
Organ Behav Hum Decis Process, 87(1), 156179Bess.

Hiltunen, E. (2008). The Future Sign and its Three Dimensions. Futures, 40(3), 247-260.

Holopainen, M., & Toivonen, M. (2012). Weak Signals: Ansoff Today. Futures, 44(3), 
198-205. 

Huang, M., & Liu, Z. (2019). Research on Mechanical Fault Prediction Method Based on 
Multifeature Fusion of Vibration Sensing Data. Sensors, 20(1), 6.

Hutzschenreuter, T., & Kleindienst, I. (2006). Strategy-Process Research: What Have We 
Learned and What is Still to be Explored. Journal of management, 32(5), 673-720.



ار ایدیصقغسنینهرنئیبرویاکسهی نیویدمانیدی ربیبی ر برویهررنی یرتزوییوچررا 187

Ilmola, L., & Kuusi, O. (2006). Filters of Weak Signals Hinder Foresight: Monitoring 
Weak Signals Efficiently in Corporate Decision-Making. Futures, 38(8), 908-924.

Irvine, N., Nugent, C., Zhang, S., Wang, H., & Ng, W. W. (2019). Neural Network 
Ensembles for Sensor-Based Human Activity Recognition Within Smart Environments. 
Sensors, 20(1), 201-216.

Issawi, C. (1978). The 1973 Oil Crisis and After. Journal of Post Keynesian Economics, 1(2), 
3-26.

King, W. R. (1984). Integrating Strategic Issues Into Strategic Management. Omega, 12(6), 
529-538.

Kiss, A. N., & Barr, P. S. (2015). New Venture Strategic Adaptation: The Interplay of 
Belief Structures and Industry Context. Strategic Management Journal, 36(8), 1245-
1263.

Koivisto, R., Kulmala, I., & Gotcheva, N. (2016). Weak Signals and Damage Scenarios—
Systematics to Identify Weak Signals and their Sources Related to Mass Transport 
Attacks. Technological Forecasting and Social Change, 104, 180-190.

Kuosa, T. (2005), Heikko Signaali Vai Merkitykseton Kohina: Pattern Management-
Ontologisesti Uusi Lahestymistapa Heikkojen Signaalien Tarkasteluun Ja Tulkintaan, 
Futura, Vol. 4., 4., pp. 115-120.

Kuosa, T. (2011). Different Approaches of Pattern Management and Strategic 
Intelligence. Technological Forecasting and Social Change, 78(3), 458-467.

Lesca, N., Caron-Fasan, M. L., & Falcy, S. (2012). How Managers Interpret Scanning 
Information. Information & Management, 49(2), 126-134.

Lescab, H. (2019). Collective Intelligence Process to Interpret Weak Signals and Early 
Warnings. Journal of Intelligence Studies in Business, 9(2), 19-29.

Maitlis, S., & Christianson, M. (2014). Sensemaking in Organizations: Taking Stock and 
Moving Forward. Academy of Management Annals, 8(1), 57-125. 

Mannermaa, M. (1999). Tulevaisuuden Hallinta-skenaariot Strategiatyöskentelyssä. 
WSOY.

Mannermaa, M. (2004). Heikoista Signaaleista Vahva Tulevaisuus [From Weak Signals to 
Strong Futures]. Werner Söderström Osakeyhtiö: Helsinki, Finland. 

Martini, A., Neirotti, P., & Appio, F. P. (2017). Knowledge Searching, Integrating and 
Performing: Always a Tuned trio for Innovation?. Long Range Planning, 50(2), 200-
220.

McGrath, J., & Fischetti, J. (2019). What if Compulsory Schooling was a 21st Century 
Invention? Weak Signals from a Systematic Review of the Literature. International 
Journal of Educational Research, 95, 212-226.

Mendonça, S., e Cunha, M. P., Kaivo-oja, J., & Ruff, F. (2004). Wild Cards, Weak Signals 
and Organisational Improvisation. Futures, 36(2), 201-218.



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 188 

Metsämuuronen, J. (1999). Asiantuntijamielipide Prosessina: Tasapainojakauma ja Heikot 
Signaalit. Futura 18 (1999): 2.

Milliken, F. J. (1990). Perceiving and Interpreting Environmental Change: An Examination 
of College Administrators’ Interpretation of Changing Demographics. Academy of 
Management Journal, 33(1), 42-63.

Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1982). Tracking Strategy in an Entrepreneurial Firm. 
Academy of Management Journal, 25(3), 465-499.

MohamadiBaghmolaei, R., Mozafari, N., & Hamzeh, A. (2017). Continuous States 
Latency Aware Influence Maximization in Social Networks. AI Communications, 
30(2), 99-116.

Moijanen (2003), Heikot Signaalit Tulevaisuudentutkimuksessa, (Weak Signals in Futures 
Studies), Futura 4, 48-93.

Molitor, G. T. (2003). Molitor Forecasting Model: Key Dimensions for Plotting the 
Patterns of Change. Journal of Future Studies, 8(1), 61-72.

Mühlroth, C., & Grottke, M. (2018). A Systematic Literature Review of Mining Weak 
Signals and Trends for Corporate Foresight. Journal of Business Economics, 88(5), 
643-687.

Murphy, J. J. (1989). Identifying Strategic Issues. Long Range Planning, 22(2), 101-105.

Nadkarni, S., & Barr, P. S. (2008). Environmental Context, Managerial Cognition, and 
Strategic Action: an Integrated View. Strategic Management Journal, 29(13), 1395-
1427. https://doi.org/10.1002/smj.717

Nadkarni, S., & Narayanan, V. K. (2007). Strategic Schemas, Strategic Flexibility, and Firm 
Performance: The Moderating Role of Industry Clockspeed. Strategic Management 
Journal, 28(3), 243-270.

Nikander, I. O. (2002). Early Warnings: A Phenomenon in Project Management. Helsinki 
University of Technology.

Nutt, P. C. (1984). Types of Organizational Decision Processes. Administrative Science 
Quarterly, 414-450.

O’Reilly, K., Paper, D., & Marx, S. (2012). Demystifying Grounded Theory for Business 
Research. Organizational Research Methods, 15(2), 247-262.

Olsen, M. D., Murthy, B., & Teare, R. (1994). CEO Perspectives on Scanning the Global 
Hotel Business Environment. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management.

Park, C., & Kim, M. (2021). A Study on the Characteristics of Academic Topics Related 
to Renewable Energy Using the Structural Topic Modeling and the Weak Signal 
Concept. Energies, 14(5), 1497.pp 1-24.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. SAGE Publications, 
inc.



ار ایدیصقغسنینهرنئیبرویاکسهی نیویدمانیدی ربیبی ر برویهررنی یرتزوییوچررا 189

Rindova, V. P. (1999). What Corporate Boards have to do With Strategy: A Cognitive 
Perspective. Journal of Management Studies, 36(7), 953-975.

Rohrbeck, R., & Bade, M. (2012, June). Environmental Scanning, Futures Research, 
Strategic Foresight and Organizational Future Orientation: a Review, Integration, and 
Future Research Directions. In ISPIM Annual Conference.

Rossel, P. (2011). Beyond the Obvious: Examining Ways of Consolidating Early Detection 
Schemes. Technological Forecasting and Social Change, 78(3), 375-385.

Rossel, P. (2012). Early Detection, Warnings, Weak Signals and Seeds of Change: A 
Turbulent Domain of Futures Studies. Futures, 44(3), 229-239.

Rowe, E., Wright, G., & Derbyshire, J. (2017). Enhancing Horizon Scanning by Utilizing 
Pre-Developed Scenarios: Analysis of Current Practice and Specification of a Process 
Improvement to Aid the Identification of Important ‘Weak Signals’. Technological 
Forecasting and Social Change, 125, 224-235.

Sadler-Smith, E. (2004). Cognitive Style and the Management of Small and Medium-
Sized Enterprises. Organization Studies, 25(2), 155-181.

Saul, P. (2006). Seeing the Future in Weak Signals. Journal of Futures Studies, 10(3), 93-
102.

Schwenk, C. R. (1984). Cognitive Simplification Processes in Strategic Decision‐
Making. Strategic Management Journal, 5(2), 111-128.

Skrinak, K. (2012). Ballmer on iPhone. Retrieved May 9, 2012, from https://youtu.be/
DBacqrQVZJQ 

Smith, A. C., Collins, K., & Mavris, D. N. (2017). Survey of Technology Forecasting 
Techniques for Complex Systems. In 58th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, 
Structural Dynamics, and Materials Conference (p. 0974).

Tapinos, E., & Pyper, N. (2018). Forward Looking Analysis: Investigating How Individuals 
‘do’Foresight and Make Sense of the Future. Technological Forecasting and Social 
Change, 126, 292-302.

Van der Heijden, K. (1997). Scenarios, Strategies and the Strategy Process.

van Veen, B. L., & Ortt, J. R. (2021). Unifying Weak Signals Definitions to Improve 
Construct Understanding. Futures, 134, 102837.

van Veen, B. L., Ortt, J. R., & Badke-Schaub, P. G. (2019). Compensating for Perceptual 
Filters in Weak Signal Assessments. Futures, 108, 1-11.

Venkatraman, N. (1989). Strategic Orientation of Business Enterprises: The Construct, 
Dimensionality, and Measurement. Management Science, 35(8), 942-962.

Wang, P., & Chan, P. S. (1995). Top Management Perception of Strategic Information 
Processing in a Turbulent Environment. Leadership & Organization Development 
Journal.

Weick, K. (1979). Cognitive Processes in Organizations. In Research in Organizational 



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 190 

behavior. Greenwich, CT: JAI Press.

Westhead, P., Ucbasaran, D., & Wright, M. (2005). Decisions, Actions, and Performance: 
do Novice, Serial, and Portfolio Entrepreneurs Differ?. Journal of Small Business 
Management, 43(4), 393-417.

Wygant, A. C., & Markley, O. W. (1988). Information and the Future: A Handbook of 
Sources and Strategies. Greenwood Publishing Group.

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A Typology of 
Social Entrepreneurs: Motives, Search Processes and Ethical Challenges. Journal of 
Business Venturing, 24(5), 519-532.


