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 چکیده
کاارارد  عملیاا  انتقاادب ااراب     در تحقیا  عنوانی است که محققاان  « شناسی چندگانه روش»

 "لهئموقعیات م ا  "هار   اراب مداخلاه در عملیا   در تحقی  مختلف هاب شناسی روش همزمان

و  ضامن درنررگارفتن نقااو قاو     توان  ار این ااورند که می این اندیشمنداناند.  اه کار گرفته

رغا    علای  و آنهاا  نرربتوجه اه مبانی  اا عملیا  در هاب مختلف تحقی  شناسی روش ضعف

اهباود  ااراب  را اه صاور  مکما     ها شناسی این روش، هاب متفاو  ریشه داشتن در پارادای 

تااا ااا اسااتفاده ا    شااده اسات در ایان پااشوهال تا ش   کاار گرفاات.   له اااهئیا  موقعیاات م ا  

 ،NetDrawو  UCINETافزارهاااب  هاااب اجتماااعی و ناار   هاااب رویکاارد تحلیاا  شاابکه  قاالیاات

هااب   شناسای  کاه روش  گونه این .گرددمحققان پیشین تکمی  چندگانه شناسی  وب روشارچچ

له در ایاران  ئرا ااا توجاه ااه ااعااد موقعیات م ا       ORهااب مختلاف    پارادای  مکم  و جایگزینِ

محاساابه مااواردب ا  قبیاا  مرکزیاات درجااه، نقاااو ایزورااه، قدرتمناادترین      پیشاانهاد کناای . 

عملیاا  مشاخ     در هااب تحقیا    شناسای  موارد نیا مند توساعه در روش  و ها شناسی روش

را ااراب دانشامندان ااو ه    ب مفیاد ا ایار  نتاای   پاشوهال،   هااب ااصا  ا    تحلیا  اناد.   کرده
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 هاب اجتماعی. له، تحلی  شبکهئشناسی چندگانه، موقعیت م  چارچوب روش های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
و  هاااا اساااتفاده ا  روشفنااااورب عباااار  اسااات ا    1(OR) عملیاااا  در تحقیااا 

ی و کیفای  هااب کم ا   گیارب ا  مادل   هپیشرفته تحلیلی و علمای و اهار   هاب شناسی روش

گیارب در     پیچیده و کم  اه تصمی ئ)ذهنی، عینی، شناختی( اراب اهبود موقعیت م ا

تاوانی  ااه دوران جناه جهاانی دو  ن ابت       [. تورد این ااو ه را مای  1]ها  این موقعیت

[. 2دهی ؛ اما ا  ادو تورد تاکنون در این او ه تحوال  ا یارب صور  گرفتاه اسات ]  

و  3، نار  2عملیاا  را ااه ساه مکتال اصالی ساخت       در کلی تحقی  طور  اندیشمندان اه

نار    ORساخت ریشاه در مکتال پو یتیوی ا ،      OR کنند. اندب می تق ی  4اخال رهایی

اخال ریشه در نرریا  مکتل فرانکفور  در  رهایی ORریشه در مکتل تف یرگرایی و 

 .[1] علو  اجتماعی دارند

کنناد و   رویکارد ارتار تلقای مای     ORاغلال رویکارد خاود را در     مکتال محققان هر 

  ساا مانی  ئندب شده در مکتل خود را کافی اراب اا  م اا  ا هاب دسته شناسی روش

دراااره   ORهااب   در انجمان  مفیادب هاب  احث 1990در اوای  دهه  اال اا این دانند. می

ایان   شاک  گرفات.     واااد ئدر م ا OR هاب مختلف شناسی استفاده همزمان ا  روش

 "شناسای چندگاناه   روش"یاا   "عملیاا  انتقاادب   در تحقی "متفکران که او ه خود را 

مکاتال   و ضاعف  قاو   گرفتن نقااو  نرر ضمن درتوان  ار این ااورند که می، نامند می

آنهاا را ااه صاور     ، شناسی هر روش نرربو همچنین توجه اه مبانی  ORمختلف در 

در ایان اندیشامندان    کار گرفت. له اهئاراب اهبود ی  موقعیت م مکم  و در کنار ه  

 اعتقااد دارناد و اساتفاده   « هاا  ارجمع ااودن پاارادای    مانعه»پاسخ اه انتقاد افرادب که اه 

ممکان   ،هاب مختلاف دارناد   ی که ریشه در پارادای هاب مختلف شناسی ا  روش همزمان

. اااه ااااور [3] دنااکن اسااتفاده مای  5«تئااورب تعلقاا  شااناختی هاارمااا  »داننااد ا   نمای 
                                                                                                                                               
1. Operations Research (OR) 
2. Hard OR 

3. Soft OR 
4. Emancipatory OR 
5. Habermas’ theory of cognitive interests 
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: اخال است رهایی ع ی عملی و  ع ی فنی،  ع ی داراب  زمانهاارما  هر فردب هم

شک  محیط فیزیکای و مهاار    کنترل و تغییرکنال اازارب اراب ع قه فنی اشر نیا مند 

 کانال ارتبااطی ااراب ارقارارب ارتبااو     است؛ ع قه عملی نیا مناد   اینی طبیعت و پیال

کانال  نیا مناد  اخاال   و ع قاه رهاایی   اسات  اا یکدیگر و درنتیجاه افاج جامعاه    افراد

اه اااور هاارماا     است. سیاسی اراب  ندگی در شرایطی عارب ا  سرکوب سیاسی

علو  طبیعی اراب ارآوردن ع ی  فنی، علو  اجتماعی اراب ارآوردن ع یا  عملای و   

 OR پشوهشاگران . [4] اند اخال توسعه یافته رهاییعلو  سیاسی اراب ارآوردن ع ی  

یاا  ا  رویکردهاااب سی ااتمی سااخت، ناار  و   توجااه اااه اینکااه هاار اااا انتقااادب نیااز

 کادا   که هار  دست یافتندین نتیجه ه امتفاوتی دارند، ااخال نقاو قو  و ضعف  رهایی

رویکردهاااب سی ااتمی را اااراب ااا  یااا اهبااود   مجموعااه ا ا  رویکردهاااب موجااود 

اال این متفکران ااه همخاوانی    این کار گیرند؛ اا له مناسل اا خود اهئهاب م  موقعیت

که همزماان ااا ها  ماورد اساتفاده       هایی شناسی  شناختی روش مبانی تئوری  و روش

هااب   گیارب ا  پاارادای    رازو  اهاره   1جادول  . [5] توجاه ا ایار دارناد   ، گیرند قرار می

 کنند. میدر موقعیت م ائ  مختلف توجیه  متفاو  راهاب نررب  اا انیان OR گوناگون

  

 [1] انتقادی با تئوری تعلقات شناختی هابرماس ORمطابقت مبانی   1 جدول

 نظریه هابرماس تحقیق در عملیات انتقادی

اا  لهئم م ائ  انواع گوناگونی دارند. هر 

هر اعد و در هر مراله و اا هر شک  ا  

ماهیت روااط، نیا مند استفاده ا  

هاب مختلف سخت، نر  یا  شناسی روش

 اخال اراب اهبود است. رهایی

در پرتو ع ی   کنشگر و سخنگو  سوژههر 

دانال یا   سا نده موسو  اه ع ی  ار  گانه سه

دهد و هری  ا   ع ی  شناختی، دانال را شک  می

این ع ی  اه اقدا  کنشی خاص اراب ارآورده 

 شود. کردن آن منجر می

 م ائ  سخت نیا مند

شک  محیط  کنال اازارب اراب کنترل و تغییر

اب که  اینی طبیعت: سوژه پیالفیزیکی و مهار و 

 خواهد اواشه را مهار کند. می

 م ائ  نر  نیا مند
کنال ارتباطی اراب ارقرارب ارتباو اا یکدیگر و 

خواهد  اب که می درنتیجه افج جامعه: سوژه
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 سوژه دیگر را فه  کند.

 اخال نیا مند م ائ  رهایی

کنال سیاسی اراب  ندگی در شرایطی عارب ا  

خواهد خودش  اب که می سوژهسرکوب سیاسی: 

 را ا  سلطه ارهاند.

 

له و ساس  تعیاین   ئندیشمندان اه تعریف ااعادب اراب موقعیت م ا هاب این ا عمده ت ش

له اسات.  ئشناسی متناسل موجود در هر مکتل اراب هر ترکیل موقعیتی خاص م ا  روش

تااکنون در ایان  میناه     4و اروکل اباب  3، مینگر 2ز، کی1دانشمندانی همچون جک ون، فلود

اال اه ااور نوی ندگان، تعریف آنهاا ا  ااعااد موقعیات     این اند؛ اا هاب ا یارب کرده ت ش

ااعااد تعریاف   عبارتی  اه، توجه اه م ائ  واقعی موجود در کشور ما ناکافی است له اائم 

هااب ماورد    ساا مان  مرااوو ااه    ئموقعیات م اا   دانشمندان مخصوصشده توسط این 

منطقاه و  له در هار  ئاند که موقعیت م ا  هور یدتأکید  ار این امر و اارها است نآنا اررسی

هااب   چاارچوب  هر کشور ااید ORاست و محققان  هاب متفاوتی کشور داراب ااعاد و اارت

 دیگار ساو،  ا   سا ب کرده و متناسل اا شرایط خود توسعه دهند. را اومی ه شده آنانئارا

مواجهاه   کاه در  ه اسات نشان داد داخ  کشور ORاا متخصصان  هاب انجا  شده مصاابه

عملای   نتای  ORهاب  شناسی استفاده ا  روشدر ا یارب ا  موارد  ،  عملی کشورئم ا اا

کاارایی ن ابی ااه دغدغاه     نامورد انترار اه هماراه نداشاته اسات و ایان      در ادمطلوای را 

 ااا تاا  کوشای    در این پاشوهال مای   رو ا  این .[1] ا یارب ا  متخصصان تبدی  شده است

، ااا  لهئم ا تعریاف جدیادب ا  ااعااد موقعیات     ه ئا اراضمن  ،توجه اه شرایط داخلی کشور

و  UCINETافازار   هااب نار    ( و قاالیات SNAهااب اجتمااعی )   استفاده ا  روش تحلی  شبکه

NetDraw داخلای کشاور  ئم اا اا   هاا در   شناسی ضمن شناسایی پرکاراردترین روش  ، 

 ORهااب   شناسای  شناسی در مجموعه روش روشهیچ نخ ت ااعاد موقعیتی را که تاکنون 

هااب مکما  و    شناسای  ساس  روش  شناساایی کارده،   ،اسات اراب اهبود آن توسعه نیافته 

                                                                                                                                               
1. Flood 

2. Keys 
3. Mingers 
4. Brockelsby 
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در  وخااص تعریاف   را ااا توجاه ااه ایان ااعااد ماوقعیتی        ORدر مکاتل مختلف  جایگزین

 شناسایی کنی .   کشور

 

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و -2
1لهئموقعیت مس -2-1

 

 هله، مجموعا ئخیزد. موقعیات م ا   می له ا  آن ارئاب است که م  له  مینهئموقعیت م 

نرار تاأریر    له یاا دغدغاه ماورد   ئتوانند یا ممکن است اتوانند ار م  ااعادب است که می

نشاان  له را ئعوام  درگیر در موقعیت م  1شک   را تغییر دهند. شک  آن و یا هگذارد

 .[6] دهد می

 

 

 [6]له ئعوامل درگیر در یک موقعیت مس 1 شکل

 

ااعااد  تاا  اناد   شناسای چندگاناه( تا ش کارده     انتقاادب )روش OR محققان مختلف او ه 

در هار   گونااگون گارفتن اااال     نرار  له تعریف کنند و اا درئمختلفی را اراب موقعیت م 

هااب   شناسای  و روش ORی را تعریف کنند و قاالیات مکاتال   تفاوتاعد، ترکیبا  موقعیتی م

   .در هر ترکیل موقعیتی مشخ  کنند را کدا  ا  آنها یرمجموعه هر 

 

                                                                                                                                               
1. Problematic situation 
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  ORشناسی در نظریه اجتماعی و در  روش -2-2
منراور   پاردا  ااه   هااب ماورد اساتفاده نرریاه     در علو  اجتماعی اه رویاه  "شناسی روش"

شناسای   ع وه در وصف ی  روش واقعیا  اجتماعی اشاره دارد. اهاردن اه  ج تجو و پی

نادر  ااه معنااب     این واژه اه ORشود. در  خاص اغلل اه مفروضا  نررب آن مراجعه می

گیارد. ااه علات     مورد استفاده قارار مای    هاب کشف و اصول دانال درااره سی ت  روش

اب  تشاری  مجموعاه  شناسی ااه صاور  معماول ااراب      ، واژه روشORگیرب عملی  جهت

  دنیااب واقعای و ایجااد    ئمنرور مداخله در م اا  هایی که تحلیلگر اه یافته ا  روش سا مان

یافتاه در   هاب تحریار  گیرد. در نخ تین کتاب پردا د، مورد استفاده قرار می تغییر درآن می

 یان ه اخورند اما تأکید اصلی ار معناب دو  قرار دارد. ا ، هر دو معنا اه چش  میORاو ه 

شناسی اه کاار   شناسی، واژه روش منرور در این مقاره، اراب هر دو مصداق فوق ا  روش

شوند( اه عناوان   معنی انگاشته می )که ه  ORدر  "تکنی "یا  "روش"گرفته شده است. ی  

شود )اراب مثال سااخت   شده تلقی می ی  فعاریت معین اا ی  هدف واض  و خوب تعریف

 .SSM) [7]توسعه ی  تصویر گویا در سا ب یا  ی  مدل شبیه

 

 .ORمکاتب مختلف  -2-3

 2، در جادول  مکتال هار   درانادب شاده    هاب طبقاه  شناسی و روش ORمکاتل مختلف 

   .است خ صه شده

 
 [1های مربوط به هر مکتب ] شناسی و روش ORمکاتب مختلف  2 جدول
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 شناسی چندگانه ارائه چارچوبی برای روش شده در زمینه تحقیقات انجام -2-4

ااین   و جک ون در ی  ارناماه پشوهشای در دانشاگاه هاال، تا ش کردناد رااطاه        زکی

و کارایی هری  را  شناسایی کردهاخال را  رویکردهاب سی تمی سخت، نر  و رهایی

سی اتمی ا   »عناوان   نتای  این پشوهال را اا نار ا  م ائ  مختلف اررسی کنند. آند

در سی ااات   [.7منتشااار کردناااد ] 1984در ساااال « هااااب سی اااتمی شناسااای روش

، 1«آل ایاده  ناوع »و جک ون، ساخت ی  شبکه   کیزهاب سی تمی، هدف  شناسی روش

 هااب سی اتمی اراساا  مفروضاا      شناسی اندب روش شام  م ائ  مختلف و طبقه

پیشانهادب آنهاا    م اائ  ااود. در شابکه    گوناه  ه در ایان ئلهاب م  درااره موقعیت آنها

کننادگان   و رواااط شارکت   3«پیچیاده »تاا   2«سااده »ها ار روب ی  پیوستار ا   سی ت 

تعریف شده  6«اجبارب»و  5«هاب چندگانه( گرا )ازب کثر »، 4«متحد»درقارل سه شک  

                                                                                                                                               
1. Ideal-type 
2. Simple 
3. Complex 

4. Unitary 
5. Pluralist 
6. Coercive 
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 - سااده  دساته  6در قارال   لهئم ا هااب   شده، موقعیات  است. اراسا  معیارهاب ذکر

 -گارا و پیچیاده   کثر  -متحد، پیچیده -اجبارب، پیچیده-گرا، ساده کثر  -متحد، ساده

 دهد. این طبقا  را نشان می 3شوند. جدول  اندب می اجبارب طبقه

 
 [7] لهئمسو جکسون از موقعیت  کیزشناسی  نوع 3 جدول

   کنندگان شرکت   

  اجبارب گرا کثر  متحد  

ت 
 
سی

 ها

 ساده
 ساده

 متحد

 ساده

 گرا کثر 

 ساده

 اجبارب
 

 

 پیچیده

 پیچیده

 متحد

 پیچیده

 گرا کثر 

 پیچیده

 اجبارب
 

 

1گا  اعدب در 
SOSM4هاب مختلف اه طبقا  اود. جادول   شناسی ، تخصی  روش 

 [.7دهد ] هاب جک ون را نشان می شناسی اندب روش این طبقه

 

 .[8] لهئمس موقعیتدرباره  آنها براساس مفروضاتبندی رویکردهای سیستمی  طبقه 4 جدول
   کنندگان شرکت   

  اجبارب گرا کثر  متحد  

ت 
 
سی

 ها

 سختتفکر سی تمی  ساده

 تفکر سی تمی نر 

تفکر سی تمی 

 اخال رهایی

تفکر سی تمی 

 مدرن پ ت

 

 

 پیچیده

 ها پویایی سی ت 

 سایبرنتی  سا مانی
 

 و ااعااد آن  لهئم تعریف دیگرب ا  موقعیت  ندکردت ش  [9] و اروکل باب مینگر 

د. نشناسی چندگانه مطرح کن ا  روش کارگیرب اه رابارائه و چارچوای اراب کم  ا را

را اراساا  دو اعاد مرالاه مداخلاه )شاناخت و درع موقعیات،        لهئم ا آنها موقعیات  

اناد و   تحلی ، ار یاای و اجرا( و سط  مداخله )اجتماعی، فردب و ماادب( تعریاف کارده   

 . دندارائه کر 5اه صور  جدول  لهئم شناسی ا  موقعیت  ی  نوع

 

                                                                                                                                               
1. Systems of Systems Methodology 
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 [9] لهئمسشناسی مینگرز و بروکلسبای از موقعیت  نوع  5 جدول

 تحلیل ارزیابی اجرا
شناخت و درک 

 موقعیت
 

تفویض اختیار و 

 سا ب شغلی غنی

هاب ایجاد  راه

تغییر در 

ساختارهاب 

 موجود

انحرافا  و 

ها،  کشرفتارب

 تعارضا ، ع ی 

ها و رسو   جریان

 اجتماعی

 روااط قدر 

 اجتماعی

ایجاد تطاا  و 

 اصول تواف 

شقوق مختلف 

و  سا ب مفهو 

 تعبیرهاب مختلف

 متفاو ،ادراکا  

 عق نیت فردب

 ااورهاب فردب،

 معانی،

 عواطف

 فردب

انتخاب و اجراب 

 اهترین ش  یا گزینه

شقوق مختلف 

مراوو اه ترتیبا  

ساختارب و 

 فیزیکی

ساختارهاب علی 

  یرانایی

هاب  موقعیت

 فیزیکی
 مادب

 

توجااه اااه  یراناهاااب نراارب هاار   [ تاا ش کاارد اااا10دیگاارب ] مینگاار  در مقارااه

هااب ماوقعیتی    تناسل هری  را اا اخشای ا  چاارچوب )ترکیال    ORشناسی در  روش

هااب   شناسای  اینحاال وب شایوه تعیاین روش    (  تطاا  دهد؛ ااا 5جدول شده در  ایجاد

 ORو ا  سایر محققان ااو ه   داند میاب  متناسل اا هر ترکیل موقعیتی را کام ً سلیقه

 ر صور  امکان، شیوه اهترب را اراب این ترکیل ارائه کنند.د خواهد تا می

طرااای چاارچوای ااراب اساتفاده ا      "اب اا عناوان    اده و همکاران در مقاره ا ین

رویکاارد تحلیاا  جااامع  اسااتفاده ا  درعملیااا  اااا  شناساای چندگانااه در تحقیاا  روش

در  MA/Carmaافازار   هاب نر  استفاده ا  قاالیت اات ش کردند تا [ 11] "شناسی ریخت

ا  ااعااد   یکه اا تعیین هار ترکیبا   کننداب طراای  ، ارنامه1«شناسی تحلی  جامع ریخت»

شناسی متناسل اا هرنوع ا  این ترکیباا    عنوان ورودب مدل، روش اه له در ایرانئم 

پیشاین صاور     پاشوهال . پشوهال ااضر اه منرور تکمیا   موقعیتی را مشخ  کند

له ئهااب موقعیات م ا    فته شد در پشوهال قبلی اا تعیین ویشگیکه گ چنانگرفته است. 

 شده اسات  شد، در این پشوهال ت ش شناسی متناسل اا هر موقعیت انتخاب می روش
                                                                                                                                               
1. General Morphological Analysis (GMA) 
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هااب   ندگانه اا استفاده ا  رویکرد تحلی  شبکهشناسی چ وب روشارچتا اراب تکمی  چ

شاود. ا    شناسی انتخاب شده مشاخ   هاب مکم  اراب روش شناسی اجتماعی، روش

تخااب شاده توساط    نشناسای ا  طرفی اگر محق  اه هر دریلی قادر اه اساتفاده ا  روش 

 را انتخاب کند. شناسی جایگزین آن تواند روش نبود می MA/Carmaارنامه 

 

 ناسی پژوهش  ش ش رو -3
 های اجتماعی رویکرد تحلیل شبکه -3-1

تئاورب   ااا اساتفاده ا   سااختارهاب اجتمااعی    اراب مطارعاه  ویکردباب ر تحلی  شبکه

اب این اسات کاه در ااتاداب امار اایاد       [. قاعده کلی در رهیافت شبکه12] استها  گراف

ماورد اررسای    هاب خود واادها هاب روااط میان و درون واادها و نه ویشگی ویشگی

اب اسات. در علاو  اجتمااعی و     رااطه ویکردی  ر، اب تحلی  شبکه . در واقعقرار گیرند

ها و یا جوامع ااشاند و رواااط    ها، سا مان توانند افراد، گروه این واادها میارتباطا ، 

نیز شام  اا ا  افراد ن بت ااه یکادیگر، تباادل اط عاا ، و یاا تباادل پاول و کااال         

کانون توجه را ا  افاراد و  " که است آنترین ویشگی این رویکرد  [. مه 14؛ 13ه تند ]

طاور کلای    اه [.15] "اطا  میانشان تغییر داده استهایشان اه جفت افراد و ارتب ویشگی

ی؛ کاارارد  اب ایشتر اا ریاضیا  ساروکار دارد تاا ااا آماار و تحلیا  کم ا       تحلی  شبکه

؛ اه ایان صاور    استها  ها و جبر ماتری  ریاضیا  در این روش شام  تئورب گراف

هااب   و دادههاا و ااراب نماایال اط عاا       ها و اط عاا  ا  مااتری    که اراب ربت داده

ترین مفاهی  مطرح  [. مه 16شود. ] ها استفاده می مراوو اه ارگوهاب ارتباطی ا  گراف

 اب عبارتند ا : در تئورب شبکه

اب اسات ا  ااداق  ساه نقطاه و تعادادب یاال کاه         ور کلای شابکه مجموعاه     :شبکه

توانناد افاراد،    ااشد؛ نقااو مای   وجود یا عد  وجود ارتباو میان نقطه ها می  دهنده نشان

هاا اراساا  روااطشاان ااه دو ناوع       هاا ااشاند. شابکه     ها، واادها و یا ساا مان  گروه

 . [17]شوند  تق ی  می 1وجهی و دووجهی ت 

                                                                                                                                               
1. one-mode & two-mode 
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اب است که ااراب شناساایی و    طور کلی مرکزیت داراب مفهو  گ ترده اه :مرکزیت

گیارد.   یاساتفاده قارار ما   گران و یا ارتباطا  در ی  شبکه ماورد   ترین کنال تعیین مه 

مرکزیات   ،هاا  ترین مرکزیات  ترین و کاراردب مه یکی ا  . مختلف دارد یمرکزیت انواع

 ااه  خاود  هر نقطه تنها اا شمارش تعداد هم اایگان  درجه ار ش مرکزیت .درجه است

ی  نقطه ایشتر ااشد، دسترسی آن اه مناااع ایشاتر     آید. هر چه میزان درجه دست می

 شود. تر مح وب می اوده و مرکزب

اب، مفهاو    یکی دیگار ا  مفااهی  مها  در روش تحلیا  شابکه      :ارزی ساختاری هم

ار  یکادیگر   ار ب ساختارب است. دو رأ  هنگامی اه رحاا  سااختارب کاام ً ها      ه 

شوند که روااط یک انی اا تمامی رئو  دیگر داشته ااشند. دو کنشگر ااراب   تلقی می

  ار  ه  ااشاند، اایاد اتوانناد جااب یکادیگر انشاینند. ایاده        اینکه اه رحا  ساختارب ه 

کناد کاه    ار ب ساختارب مفهومی قاوب اسات،  یارا کنشاگرهایی را مشاخ  مای       ه 

 .موقعیت یک انی دارند یا کام ً قاا  جایگزینی اا یکدیگر ه تند

 ی  ا  نقاو دیگر موجود نقاو ایزوره نقاطی ه تند که اا هیچ :ایزولیه )معلق( طنقا

 .[18] در شبکه ارتباطی ندارند

هااب   در این پشوهال ت ش شاده تاا ااا اساتفاده ا  مفااهی  رویکارد تحلیا  شابکه        

اساا  رواااط    اار  NetDrawو  UCINETافزارهااب   هاب نر  اجتماعی و همچنین قاالیت

ها اا یکدیگر و همچنین رواااط آنهاا ااا هار یا  ا  ااعااد موقعیات         شناسی میان روش

  کشاور، قادر  هار یا  ا      ئاا توجه اه شارایط کلای اااک  اار م اا     له، نخ ت ئم 

ار ب،  هااب ها    ها مورد تحلی  قرار گیرد و ساس  ااا اساتفاده ا  تحلیا      شناسی روش

یعناای چگااونگی اسااتفاده ا    ، شناساای چندگانااه  چااارچوای اااراب کماا  اااه روش   

یاا   لهئهاب مکم  در ی  موقعیت م ا  شناسی هاب مختلف اه عنوان روش شناسی روش

 شناسی اه علت کارایی یک ان طراای شود.  عد  استفاده همزمان ا  دو روش

هااب   اساا  ارتبااو میاان موقعیات     شناسی چندگانه، ار ایده اصلی چارچوب روش

هاا و   در هار یا  ا  ایان موقعیات     ORهااب   شناسای  له و قاالیت هار یا  ا  روش  ئم 

هاب یک ان و  آنها در موقعیت ها اا توجه اه کارایی شناسی همچنین ارتباو میان روش

هاا ااه خاودب خاود. اناااراین ااراب هادف         شناسی متفاو  قرار دارد و نه خود روش
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 - هااب اجتمااعی کاه رویکاردب ارتبااو      هاب این پشوهال، رویکرد تحلی  شابکه  تحلی 

 رسد.  ا یار مناسل اه نرر می، محور است - محور و نه نقطه

را  تشاکی  گردیاد کاه ساطرهاب آن     UCINETماتری ی دووجهی در منرور  ینه اا

ااراب  را ااال  مختلاف تعریاف شاده     هاب آن و ستون ORهاب مختلف  شناسی روش

له ی  ویشگی ئهر اارت موجود در هر اعد م  دهند. تشکی  می له در ایرانئموقعیت م 

در عم  اا آن مواجه  OR پشوهشگردهد که ممکن است  لی را نشان میئا  موقعیت م ا

شناسی مراوطه فعاریتی ااراب پوشاال شارایط ماورد نرار در       سس  اگر روش شود.

 0و در غیر این صاور  مقادار    1له داشته ااشد اه سلول مراوطه مقدار ئموقعیت م 

دهناده ارخای    این مقادیر ااا توجاه ااه نرار متخصصاان توساعه       تخصی  داده شد.

  و اا همکارب دکتر انتقادب مانند مینگر ORو ارخی متخصصان او ه  ها شناسی روش

و  ORمکاتال  شناختی  هاب روش شناسی سوئد، انیان تا  ریچی رئی  مؤس ه ریخت

  عملای  ئدر م اا  ORهااب   شناسای  هاب عملی ایشمار ا  کاارارد روش  اررسی نمونه

ویشگای   - شناسای  روش" اراین اسا ، ماتری  دووجهی [.1اند ] اختصاص داده شده

دهنده قاالیت کارارد یا عد   هاب آن نشان ار ش سلولاه دست آمد که  "لهئموقعیت م 

 شناسی مراوطه در موقعیت مراوطه اود.  کارارد روش

و ااراب ترسای  و    UCINETافازار   هااب آنهاا نار     ها و تحلیا  داده  اراب ورود داده

ااا اساتفاده ا  نتاای      مورد استفاده قرار گرفت. NetDraw افزار هاب دیدارب، نر  تحلی 

هاااایی کاااه توساااط هااایچ یااا  ا   اب، ویشگااای رویکااارد تحلیااا  شااابکه ااصاااله ا 

هاب معل (  ویشگیهاب ایزوره یا  )ویشگی، اده نشدندهاب موجود پوشال د شناسی روش

هاا   هااب جدیاد ااراب ایان قبیا  موقعیات       شناسای  مشخ  شده و رزو  توسعه روش

اراب  ها شناسی مند ترین روش د. ا  طرفی اا محاسبه مرکزیت درجه قدر شمشخ  

 در گاا  اعاد، مااتری  دو      در کشور اه طور کلی مشخ  شدند.ئشرایط فعلی م ا

وجهای و ار شای    ااه مااتری  تا     "هئلویشگی موقعیات م ا   - شناسی روش"وجهی 

تاارب اراسااا   هاااب دقیاا  تباادی  گردیااد تااا تحلیاا  "شناساای روش -شناساای روش"

  طاااور جداگاناااه صاااور  پاااذیرد. هااار سااالول مااااتری    هاااا ااااه شناسااای روش

هااااب آن را  کاااه ساااطرها و ساااتون "شناسااای روش -سااایشنا روش"وجهااای تااا 
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له ئهااب موقعیات م ا    دهنده تعداد ویشگی دهند، نشان تشکی  می ORهاب  شناسی روش

اااه صااور  همزمااان و یک ااان  ORشناساای مراوطااه در  اساات کااه در آن، دو روش

ها  شناسی روشار ب میان  دهی آن دارند. محاسبه مقادیر ه  هایی اراب پوشال فعاریت

هااب   شناسای  هاب جایگزین و همچنین روش شناسی در این ماتری  امکان تعیین روش

 شناسی چندگانه مشخ  کرد.  مکم  را در ی  چارچوب روش

 

 های پژوهش یافتهها و  تحلیل داده -4
توجاه ااه م اائ      ااا  لهئم ا ااعادب اراب موقعیات   شده استدر این اخال، نخ ت ت ش 

 ،ORمتخصا    15. اراب این کاار ا  نرارا    شودهاب کشور تعریف  سا مانموجود در 

. این افراد ا  میان متخصصان دانشگاهی اا رتبه علمای دانشایارب و   ه شده استاهره گرفت

هااب   ریاضایا  کااراردب دانشاگاه    هاب مدیریت، مهندسای صانایع و   در دانشکده باستاد

 م ع اراب ادامه مصاابه، تجراه این افراد درترین  مه سراسرب شهر تهران انتخاب شدند. 

  صاور   ؛ ادیناوده است هاب سا مانی گیرب در تصمی  ORهاب  شناسی استفاده ا  روش

طریا  روش تحلیا  تا  و درقارال اساتفاده ا        که پ  ا  انجا  مصااابه ااا ایان افاراد ا     

و اراب هر اعد  [1] استخراج کردی  لهئم ااعادب اراب موقعیت  SASTاستراتشب پشوهشی 

 ای . نشان داده 6که در جدول  طیفی ا  ااال  مختلف اه صور  گ  ته تعریف شده است

 

های گسسته تعریف شده در هر بعد با عنوان  و حالتله ئابعاد موقعیت مس  5 جدول

 [10] لهئویژگی موقعیت مس

 شده در هر بعدهای گسسته تعریف  حالت لهئموقعیت مس ابعاد

 اهداف ذینفعان .1
ذینفعان اااهداف  -1-1

 یک ان و مورد تواف 

ذینفعااان اااا اهاااداف    -1-2

متفااااو  و ساااط  قااادر   

 یک ان

ذینفعان اا اهداف متفااو    -1-3

 سط  قدر  متفاو  و

 لهئمسمرحله مواجهه با  .2
درع و شااناخت  -2-1

 مشک 
 تحلی  مشک  -2-2

ار یاااای و   -2-3

 ا  مشک 

2-4- 

 اجااااااراب

 ا  راه

بتتتتودن   دردستتتتترس .3

 ها داده

هاب مطمئن  داده -3-1

 و در دستر 

هاااب مطماائن امااا  داده -3-2

 غیرقاا  دستر 

هاااب مطماائن موجااود  داده -3-3

 نی ت

 -4-4تعداد  یااد   -3-4محاادود و غیاار قاااا    -2-4محاادود و قاااا   -1-4تعداد متغیرهای درگیتر   .4
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تعداد  یااد   و قاا  شناسایی شناسایی شناسایی لهئمسدر 

و غیرقاااا  

 شناسایی

 6 جدولادامه 

 فرهنگ ذینفعان .5

تمایاا  اااه کااار   -5-1

یاااا فرهناااه  گروهااای

 همدری

 رقاات در جهت ک ل منافع شخصی -5-2

هتای ززم   تعداد مهتارت  .6

بتتتتتترای استتتتتتتفاده از  

 شناسی روش

  یاد -3-6 متوسط -2-6 ک  -6-1

در  شناستی  بلوغ روش .7

 کشور
  یاد -2-7 خیلی  یاد -7-1

7-3- 

 متوسط
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4- 

کااا  

 خیلی

 ک  -7-5

 لهئمست اعتقاد ذینفعتان   .8

 به علمی کار کردن

عااد  توجااه اااه   -8-1

هااااب  شناسااای روش

 علمی

ا  مشک  اا تأکید اار    -8-2

 هاب ریاضی مدل

 ا  مشاک  ااا اساتفاده ا     -8-3

 هر نوع روش علمی

زمان مورد نیتاز بترای    .9

 گیری از مدل نتیجه
  یاد -3-9 متوسط -2-9 ک  -9-1

 مبه  -3-10 ااتماری -2-10 قطعی -1-10 روابط میان متغیرها .10

افتتق زمتتانی تصتتمیم    .11

 شده توسط مدل  اتخاذ
  الندمد  -2-11 مد  کوتاه -11-1

 

 لهئویژگی موقعیت مس -شناسی نمایش ماتریس دو وجهی روش -4-1

ماتری ی تشکی  شد که ساطرهاب   UCINETافزار  اراب آغا  کار در این اخال در نر 

را ااال  مختلف مراوو اه هری  ا   هاب آن هاب مختلف و ستون شناسی را روش آن

شناسی مراوطه اا توجه اه آنچه  دادند. اگر روش شناسی تشکی  می ااعاد تحلی  ریخت

و در غیار   1تشری  شد، ویشگی مورد نرر را پوشال دهد اه هر درایه ماتری  مقادار  

 -شناسای  دو وجهای روش  شابکه  2شاک    تخصای  داده شاد.   0  مقادار  صور این

 دهد.   له را نشان میئویشگی موقعیت م 
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 ویشگی -شناسی نمایال شبکه دووجهی روش  2 شک 

 

 های ایزوله نمایش ویژگی -4-2

هاا   اناد. ایان ویشگای    نماایال داده شاده   سابز هااب ایزوراه ااا رناه      ویشگای  2در شک  

ی قاادر ااه   شناسا  له ه اتند کاه هایچ روش   ئااالتی ا  ااعاد موقعیات م ا   دهنده نشان

هااب ایزوراه،    شناسی خود نی ت. انااراین ویشگای  هاب روش ها در گا  دهی آن پوشال

دهناد. در   شناسی مناسل و موارد کمبود را نشان مای  هاب نیا  اه توسعه روش او ه

هاب مطمئن اه صاور    که داده اند. یکی  مانی این شک  دو ویشگی ایزوره شناخته شده

هاایی   پذیر نی ت و دیگرب موقعیت ها امکان اما دستیاای اه این داده، عینی وجود دارند

هاب علمی اعتقادب ندارند و در  که ذینفعان یا عام ن درگیر در آن اه استفاده ا  روش

در عما  هرگاز نتاای      اما، گیرند ن اراب اهبود کم  میاکه در ظاهر ا  متخصص ااری

 کنند.  ها را در عم  اجرا نمی ها آن ااص  ا  مدل
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هاب عینای مطمائن    در شرایطی که داده د ویشگی نخ ت ااید یادآورب شوددر مور

هایی ااه صاور  نااق  در دساتر  ه اتند       اص ً وجود ندارند و یا اینکه چنین داده

اساتفاده کارد. اماا  ماانی کاه      گیارب   هاب ذهنای افاراد ااراب تصامی      توان ا  داده می

رساد   هایی عینی مطمئن وجود دارند و فقط غیرقاا  دستر  ه تند، ااه نرار مای    داده

هااب خاود فعااریتی را ااراب      هایی ه تی  کاه در گاا    شناسی که نیا مند توسعه روش

 ااشند. گنجاندهها  دستیاای اه این قبی  داده

هایی ه تی  که  شناسی وسعه روشنیا مند ت طور مجدد اهدر مورد ویشگی دو  ه  

ااا توجاه ااه ذهنیات     و تماتی   هایی را اه صور  سی هاب خود فعاریت گا  اجراب در

شناسای خاود اسردا ناد.     دراااره کاارایی نتاای  روش    نذینفعان درگیر، اه توجیاه آناا  

درست است که در عم  هر متخص  در طرح پیشنهادب خود سعی در توجیه مارکان 

هایی اه صاور    اما تعیین فعاریت، شناختی خود در عم  دارد موفقیت روشله در ئم 

ن قارار  اهاایی را در اختیاار متخصصا    تواند سل له گاا   منرور می ینه اسی تماتی  ا

 دهد تا در هر شرایط ا  شیوه خاصی اراب این توجیه کردن استفاده نمایند.
 

 اساس بیشترین مرکزیت درجه نمایش نقاط بر -4-3

اساا  ایشاترین    ، نقاو اار NetDrawافزار  هاب نر  اا استفاده ا  قاالیت 3 شک در 

اناد. ایان ترتیال نشاان      ترتیل انادا ه نماایال داده شاده    خروجی اه  مرکزیت درجه

ها ن بت اه اقیه در  شناسی ی  ا  روش دهد که اا توجه اه شرایط موجود کدا  می

ایشااترب ارخااوردار اساات.  کشااور مااا ا  قاالیاات موفقیاات یااا اااه عبااارتی قاادر 

و  SAST ،SSMا   ، عباار  ایشترین قدر  یا مرکزیات درجاه   ااهاب  شناسی روش

SODA هااب ساخت در ایاران و     شناسی رغ  الوغ روش . جارل است که علیه تند

اما نتای  تحلی  نشاان   ،ها شناسی ن اه قاالیت این روشاااور ا یارب ا  متخصص

هاب کلای اااک     دسته نر  اا توجه اه ویشگی هاب شناسی دهند که ارخی روش می

له در ایران ا  قاالیت ایشترب ااراب موفقیات و کاارارد نتاای  در     ئار موقعیت م 

 عم  ارخوردارند. 
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 تر، مرکزیت درجه بیشتر( اساس مرکزیت درجه )هر چه اندازه نقطه بزرگ نمایش نقاط بر  3 شکل

 

 دهناده  هاا نشاان   ایشتر اراب ویشگای مرکزیت درجه ورودب ها  اراب ایشتر ویشگی

هاا قااا  پوشاال اسات و      شناسای  ن است که هر ویشگی توساط چاه تعاداد ا  روش   آ

دهند کاه   هایی که ا  مرکزیت درجه ایشترب ارخوردارند، شرایطی را نشان می ویشگی

عملیا  ن بت اه سایر شرایط قاالیت استفاده و در نتیجه  در هاب تحقی  شناسی روش

ها دارند. ایشاترین مرکزیات درجاه مرااوو ااه اارات تحلیا          رب در آنموفقیت ایشت

 ORهااب   شناسای  له است که تقریباً تمامی روشئموقعیت در اعد مراله مواجهه اا م 

ا   .له مناسابند ئاراب تحلی  موقعیات م ا   م تقی طور  اههایی ه تند که  فعاریت داراب

ه ااا موفقیات عما  کارده     ئلتا کنون در  مینه تحلیا  م ا   ORتوان گفت که  رو می این

را علا    ORکاه اکثار متخصصاان،     است. اما در مورد سایر ااال  این اعد، اا وجودب

ها این اعاد را   شناسی شود که ا یارب ا  روش اما مشاهده می، دانند گیرب می تصمی 

فرهنه همادری  دهند. دومین ویشگی اا دومین سط  مرکزیت درجه، وجود  پوشال نمی

تنها ااا   ORهاب  شناسی دهد که اکثر روش نشان میویشگی در میان ذینفعان است. این 

یعنی اگار درماوقعیتی    ؛فرهنه همدری میان ذینفعان قاالیت استفاده دارند فرض وجود

 ORهااب   شناسای  کدا  ا  روش ذینفعان در پی دستیاای اه منافع شخصی ااشند، هیچ
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اب اسات کاه در    این ااو ه  در این صور  .قاالیت استفاده ندارندچه سخت و چه نر  

 ااید مد نرر قرار گیرد.  ORهاب  شناسی توسعه روش

 

 شناسی روش -شناسی وجهی روش تک شبکه -4-4

شناسای ایجااد شاده اسات.      روش -شناسای  وجهی متقارن روش ت  شبکه 4در شک  

دهناده تعاداد دفعاا  وقاوع مشاترع       نشاان دهنده این شبکه  تشکی هاب ماتری   درایه

هاایی کاه    یعنی اه عباارتی تعاداد ویشگای    ؛هاب یک ان است ها در ویشگی شناسی روش

اااراب محاساابه  هااا قاالیاات اساتفاده دارنااد.  شناسای در آن  طااور یک ااان، دو روش ااه 

 ها ااید ا  ماتری  متقارن استفاده کرد. ار ب ه 

 

 

 ها اساس ویژگی برها  شناسی شبکه روابط میان روش 4 شکل

 

 ها شناسی ارزی روش محاسبه هم -4-5

ااه ماا    ب ایان شاک   ها داده دهد. ها را نشان می شناسی ار ب روش ماتری  ه   5شک  

کاه  شناسی مشخ  کنای    ار ب میان دو روش کنند تا اا استفاده ا  سط  ه  کم  می

 آشانایی  عاواملی مانناد   موقعیت ااه دریا    ی  شناسی مناسل استفاده ا  ی  روش اگر
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گااه کادا     پاذیر نباود، آن   دیگار، امکاان   ماورد یا هر  شناسی متخص  اا روش ناکافی

 شناسای  عباارتی جاایگزینی روش   ها ایال ا  اقیه قاالیات اساتفاده یاا ااه     شناسی روش

ار ب اااالیی   شناسای کاه ها     مراوطه را دارند. ا  طرفی استفاده همزمان ا  دو روش

 چاون  ،رساد  شناسی چندگانه چندان مناسل اه نرر نمای  چارچوب روشدر ی  ، دارند

دهناد و اساتفاده    هااب تقریبااً یک اانی را پوشاال مای      شناسی مزاور ویشگی دو روش

تواناد قااا  توجیاه ااشاد.      ( مای triangulation) همزمان ا  آنها تنها ااراب تأییاد نتاای    

دهااد کااه دو   ماای شناساای نشااان  ار ب منفاای میااان دو روش  عاا وه رااطااه هاا   اااه

هاب متفاوتی ن بت اه یکدیگر دارناد و ا  ایان    شناسی مورد نرر هر کدا  قاالیت روش

کاه دغدغاه    "شناسای چندگاناه   چاارچوب روش "تاوان در طرااای    خاوای مای   نکته اه

یعنی ااا اساتفاده    ؛عملیا  است، استفاده کرد در ا یارب ا  پشوهشگران او ه تحقی 

هااب مکما  را مشاخ  کارد تاا در یا         شناسای  توان روش هاب این شک  می ا  داده

هاا موجال    شناسای  ا  کادامین روش همزماان   موقعیت مداخله تعیین کرد که اساتفاده 

 دهی ااعاد ایشترب خواهد شد. پوشال

 

 

 ها شناسی ارزی میان روش نمایش درجه هم 5 شکل
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در شااود ایشااترین شااباهت ا  نراار قاالیاات کااارارد  طااور کااه مشاااهده ماای هماان 

وجود دارد که اربتاه   VSMو  NLP ،SDهاب  شناسی ترتیل اا روش اه LP شناسی روش

دهد که در  نشان می CSHو  SSMاا    LPار ب منفی میان کام ً ه  ادیهی است. اما ه 

هاا    شناسای  شناسی چندگانه، استفاده همزمان ا  این روش طراای ی  چارچوب روش

 NLP نتیجاه را ااتمااالً ااه هماراه خواهاد داشات.      له ایشاترین  ئدر هر ی  ا  ااعاد م 

یعنی در  ماان وجاود مشاک تی ااراب     ؛ دارد SDشناسی  ار ب را اا روش ااالترین ه 

ریازب غیرخطای، تصاادفی، ااتمااری،      هاب ارناماه  شناسی عد  امکان استفاده ا  روش

ار ب ا یار پایین  است. اما ه  SDهاب فراااتکارب، اهترین جایگزین،  فا ب و ارگوریت 

دهاد کاه در     نشاان مای   CSHو  NLPار ب منفای میاان    و همچنین ه  SCو  NLPمیان 

-اااا روش NLPشناساای چندگانااه اسااتفاده همزمااان    طراااای یاا  چااارچوب روش 

 NLPو  SDار ب اااالب میاان    نتای  خوای را در پی خواهد داشت. ه  ااالهاب  شناسی

دهاد کاه در    نشاان مای   IPو  SDدر رده اعاد  و همچنین  VSMو  SDو پ  ا  آن میان 

اهتارین تطااا     SDرسد  در شرایطی که اه نرر می SDصور  عد  امکان استفاده ا  

هاب فوق مناسال ااه نرار     شناسی را اا ااعاد موقعیت دارد، استفاده جایگزین ا  روش

و  SDار ب منفای میاان    و همچنین ه  CSHو  SDار ب ا یار پایین میان  رسد. ه  می

SC شناسای   هاب خوای در طراای روش شناسی فوق مکم  دهد که دو روش نشان می

دارد،  IPو  SDار ب را ااا   ایشاترین ها    VSM آیناد.  ااه شامار مای    SDچندگانه ااراب  

شاوند و   مح اوب مای   VSMهاب خوای ااراب   شناسی جایگزین انااراین این دو روش

هاب خوای  شناسی مکم  این دو روشدهد  دارد که نشان می SCار ب را اا  کمترین ه 

اسات و   SODAار ب ا ایارب اااالیی ااا     داراب ها   SAST آیند. اراب ه  اه شمار می

هاب ا یار مناسابی ااراب یکادیگر ااه      شناسی جایگزین توان گفت که این دو روش می

تاوان گفات کاه     دارد و اناااراین مای   LPار ب را ااا   کمتارین ها    SASTرسند.  نرر می

نتاای  مثبتای را   ، اسات  SASTشناسی م الط   هایی که روش در موقعیت LPاستفاده ا  

 IPو ساس  ااا    SODAپوشانی را اا  ایشترین شباهت و ه  SSM در پی خواهد داشت.

دان ات.   SSMهااب مناسابی ااراب     توان جایگزین شناسی را می دارد، رذا این دو روش

SSM  ااLP  و راذا اساتفاده ا    ار ب منفی دارد  هLP   شناسای مکما     ااه عناوان روش
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SSM .ا یار مناسل است SODA   ار ب را ااا   ایشترین هاSAST    و ساسTS  دارد و

ار ب  ه اتند و اماا ها     SODAهااب مناسال    هاب فوق جایگزین شناسی انااراین روش

شناسای را در یاا    ا  دو روشزماان  ، اساتفاده هم CSHو  SODAا ایار پاایین میاان    

ار ب را ااا   ایشاترین ها    SC کناد.  شناسی چندگانه توجیه مای  ش چارچوب مداخله رو

SAST  ار ب منفی اا  دارد و داراب هSD  هااب   شناسی ار ب ا یار پایین اا روش و ه

هاب فوق در  شناسی ا  روش همزمان است. رذا استفاده NLPو  LPیعنی ، او ه سخت

 SDو  VSMهاا را ااا    ار ب ایشترین ها   IP شود. مراا  مختلف ی  مداخله توصیه می

هاا در یا     شناسای  هااب تقریبااً نزدیا  ااه ها  ایان روش       دهنده قاالیت دارد که نشان

دهناده ایان    دارد کاه نشاان   SCو  CSHار ب را ااا   موقعیت مداخله است و کمترین ها  

ااه   SCو  CSHاساتفاده ا   ، اسات  IPشناسای م الط    اب کاه روش  است که در مداخلاه 

 SASTو ساس    SODAار ب ااا   داراب ایشترین ها   TSد نتای  کم  خواهد کرد. اهبو

هااب   هاب فوق در موقعیات  شناسی دهنده قاالیت جایگزینی روش است که این امر نشان

هاا ااه    دارد که استفاده ا  آن NLPو سس   LPار ب را اا  کمترین ه  TSیک ان است. 

موجال اهباود   ، اسات  TSاب که رویکارد م الط    شناسی مکم  در مداخله عنوان روش

هاب دیگار نادارد کاه     شناسی ی  ا  روش ار ب ااالیی اا هیچ ه  CSH نتای  خواهد شد.

هاب مورد تمرکز  در موقعیت ORهاب  شناسی ناکافی روش دهنده توسعه این امر نشان

CSH هاب ایان ااو ه را ااراب محققاان      شناسی روش انااراین رزو  توسعه ،استOR 

اسات کاه نشاان     NLPو  LPار ب منفی اا داراب ه  CSHسا د. ا  طرفی  مشخ  می

شناختی چندگاناه   شناسی فوق در طراای چارچوب روش دهد استفاده ا  دو روش می

 مفید خواهد اود. CSHمراوو اه 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه -5
 ااا  لهئم ا ضمن تعریف جدیدب ا  ااعااد موقعیات    ت ش شده است تادر این پشوهال 

( و SNAهاب اجتماعی ) ، اا استفاده ا  روش تحلی  شبکهتوجه اه شرایط داخلی کشور

شناسای چندگاناه    روشدر تکمی  چارچوب  NetDrawو  UCINETافزار  هاب نر  قاالیت
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هاا در انجاا     هاب آن هاب مختلف یا ترکیبی ا  گا  شناسی )استفاده ا  ترکیبی ا  روش

 اقدامی انجا  دهی .  ی  مداخله اراب اهبود موقعیت( 

تاا   ندا ه، مینگر  و اروکل باب ت ش کردزپیال ا  این، محققانی چون جک ون و کی

در  شاده  اال ااعاد مطاروح   این ااشناسی چندگانه طراای کنند.  چارچوای اراب روش

، ااداق  در م اائ    لهئم ا هااب   شناسی این اندیشمندان اراب کارارد در موقعیات  نوع

 اده و  ین منراور ا این  ه ا. ارسید نمی  نرر  هاب کشور ما، کافی اه واقعی در سا مان

له در ایاران تعریاف   ئهمکاران در پشوهشی ت ش کردند تا ااعادب اراب موقعیات م ا  

اا  ORاب که محق    لهئاب را طراای کنند تا اا تشخی  ااعاد موقعیت م  کنند و ارنامه

ایان پاشوهال ااه منراور     شناساایی شاود.    ORشناسی مناسل  روش، آن مواجه است

 شناسی چندگانه طراای شده پیشین توسعه یافت. تکمی  چارچوب روش

 خاص کشور ایران نی تند، اا ایان   رزو طور  اهله ئموقعیت م  شناسایی اراب ااعاد

در  ORشناسی مناسل  گیرب اراب استفاده ا  روش اال ارخی ا  این ااعاد در تصمی 

له در ایران شناساایی شاد.   ئاعد اراب موقعیت م  11کشور ما اهمیت ایشترب دارند. 

ه ئا له یا اهاداف ذینفعاان، ااا مفااهی  ارا    ئارخی ا  این ااعاد مانند مراله مواجهه اا م 

چاون مینگار ، جک اون و ... شاباهت ا ایارب       هاب متخصصانی ه  شده در پشوهال

ااراب مثاال در   ، کنناد  تر جلاوه مای   این ااعاد در ایران ا یار پررنه دارند. اما ارخی ا 

هااب در   داده ااه ها )میازان در دسترسای و اطمیناان     ایران اعد در دستر  اودن داده

 انیااااندر ماااذاکره  دساااتر ( اهمیااات ایشاااترب دارد. ا  طرفااای فرهناااه همااادری 

و چاون ایان فرهناه در اریتانیاا ا ایار       دهد را تشکی  مینر   ORهاب  شناسی روش

اناد. اماا ااراب مثاال در      ر توساعه یافتاه  وها در این کشا  شناسی ااک  است، این روش

ها کمتار ماورد    شناسی هاب فردب، این روش گیرب آمریکا اه علت فرهنه غارل تصمی 

استقبال قرار گرفته اسات. در کشاور ماا نیاز ااه اااور متخصصاان ایان اعاد ا ایار           

هاب علمی نیز ا  ااعااد قااا     شناسی اعتقاد ذینفعان اه استفاده ا  روشت است. پراهمی

هاا ا  کما     ، در ا ایارب ا  ساا مان  ORتوجه در ایران است. ااه اااور متخصصاان    

شود، در ااری که در عما  ااه ایان     گیرب اهره گرفته می اراب تصمی  ORمتخصصان 

این امر رزو  اساتفاده ا   شود.  اب عم  می شود و کام ً سلیقه نتای  چندان اعتنایی نمی
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تر  کند که اراب کارفرما قاا  درع   سا مانی کشور ما مطرح میئهایی را در م ا مدل

کناد. ا  طرفای    رااتای درع نمای   ااشند و کارفرمایان تنها نتای  محض ریاضای را ااه  

 نیا مناد اخال،  و رهاییهاب دسته نر   شناسی له روشها ا  جم شناسی ا یارب روش

هااب    مان ا یار طوالنی در دستیاای اه نتای  ه اتند و ااا توجاه ااه ماهیات پاروژه      

هاب کشور ماا، معماوالً کارفرمایاان صابر کاافی در       عملیاتی تعریف شده در سا مان

ماد  در پای ک ال     دستیاای اه نتای  در طمان ا ایار طاوالنی را ندارناد و در کوتااه    

 مناسل در نرر گرفته شود.  شناسی ر استفاده ا  روشاند و این امر نیز ااید د نتای 

هاب اجتمااعی   اا توجه اه ااعاد تعریف شده فوق و اا استفاده ا  روش تحلی  شبکه

ها را در کشور مشاخ  کنای . نتاای  نشاان      شناسی تا پرکاراردترین روش شدت ش 

ایشاترین قاالیات را    SODAو  SSM ،SAST هاب دسته نار  مانناد   شناسی داد که روش

هاا   شناسای  استفاده مجزا ا  هایچ یا  ا  روش    کشور دارند. اا این اال ئدر ا  م ا

له را پوشاال ندهاد. اناااراین    ئممکن است تما  نقاو نیا مناد اهباود در موقعیات م ا    

ااا تشاکی  ماااتری     راذا  شناسای چندگاناه ضاارورب اسات.    اساتفاده ا  مفهاو  روش  

ار ب میاان   محاسبه مقادیر ها   و "شناسی روش -یشناس روش"وجهی و ار شی  ت 

هااااب جاااایگزین و همچناااین   شناسااای هاااا در ایااان مااااتری  روش  شناسااای روش

شناسی چندگانه مشاخ  شادند. ایان     هاب مکم  در ی  چارچوب روش شناسی روش

کند تاا در صاور     در داخ  کشور ایجاد می ORتحلی  این امکان را اراب متخصصان 

شاوند،   اب کاه ااا آن مواجاه مای     لهئمتناسل ااا موقعیات م ا   شناسی  شناسایی روش

له شناساایی  ئمنرور تحلی  اهتر و اهبود موقعیت م  را اه هاب مکم  آن شناسی روش

و در کنار ه  اه کار اگیرند. ا  طرفی اگر اه هر دریلی مانند عد  ت لط یا عاد  وجاود   

ی مورد نرر نبودن اهتارین  شناس هاب مناسل، قادر اه استفاده ا  روش امکانا  و داده

اساا  آشانایی خاود ااا یا        هاب جایگزین را شناسایی کنند تا تنهاا اار   شناسی روش

  ئاال ااعادب در موقعیت م اا  را مورد استفاده قرار ندهند. اا این روش مشخ  آن

قاادر ااه پوشاال    شناسی  که هیچ روش هاب ایزوره( )ویشگی کشور ما شناسایی شدند

شناسای چندگاناه نی ات در     انااراین گاه اتی اساتفاده ا  چاارچوب روش  ها نبود.  آن

کند و نکته مه  این اسات کاه کاه ایان امار ااه معنااب         له کفایت نمیئمواجهه اا ی  م 



 1395 بهار، 1، شماره 1دوره   __________________________________ گیری  های نوین در تصمیم پژوهش

24 

اا توجاه  هاب جدید  شناسی رزو  توسعه روش الکه ،در عم  نی ت ORنداشتن کارایی 

امر دور ا  ذهن ااه نرار ارساد،     کند. شاید این   کشور ما را مطرح میئاه ماهیت م ا

اخااال اااه علاات عااد  کااارایی ارخاای   هاااب ناار  و رهااایی شناساای امااا توسااعه روش

  صور  گرفت و محققان اریتانیایی اا توجه ئهاب سخت در ارخی م ا شناسی روش

هاا را توساعه دادناد.     شناسی اه مجموعه شرایط ااک  ار کشور خود این دسته روش

هاایی   نه در اد سخن الکه در عم  ااید در این  مینه کوشال در کشور ما نیز انااراین

صا  ا  پاشوهال هماین امار اسات. اناااراین       ترین نتیجاه اا  جدب صور  گیرد و مه 

 ه کرد. ئتوان پیشنهادا   یر را در این  مینه ارا می

  را ندارناد. ایان   ئوجه قصد تعمی  نتای  ااه تماامی اناواع م اا     هیچ  محققان اه -1

در ااین مواجهاه ااا یا  موقعیات       ORنتای  تنها دیدگاهی کلی را ااراب متخصصاان   

هاب متناسل  شناسی موارد ا یارب در انتخاب روش قطعاه طور کند.  له ایجاد میئم 

له و ئله تأریرگذارند که تنها اا توجاه ااه ماهیات موقعیات م ا     ئاراب انواع موقعیت م 

تارین امار ااراب     راذا مها   در ااین مداخلاه قااا  تشاخی  اسات.       نگرا تجراه ت هی 

گیرب اراب استفاده  له، ااعاد آن و سس  تصمی ئشناسایی موقعیت م  ORمتخص  

هاب مناسل است و این تصمی  ممکن اسات در طاول انجاا      شناسی ا  مجموعه روش

هیچ قطعیت  پشوهال و اا تغییر شرایط یا درع و شناخت ایشتر موقعیت تغییر کند. رذا

 و تعمی  در کار نی ت.

هاا در مواجهاه ااا     شناسای  ااعاد شناسایی شده در این پشوهال، کاساتی روش  -2

 ORهاب تحقیقاتی را ااراب متخصصاان     مینه ،شناسایی نقاو ایزورهها و همچنین  آن

هااب جدیادب را    شناسای  توانناد روش  ها مای  کند و اا تمرکز ار آن در کشور فراه  می

هاب موجود اراب  شناسی هایی را در روش ها توسعه دهند و یا گا  اا آناراب مواجهه 

 پوشال این ااعاد توسعه دهند. 

هااب   هاب شناخته شده اراب مواجهاه ااا موقعیات    ا  طرفی قدرتمندترین روش -3

هااب   شناسای  را ااا روش  ORضرور  آشنایی متخصصان تواند  می له در کشورئم 

هااب   کناد تاا تنهاا خاود و درو  و آماو ش      یجدید مکاتل جدید این او ه مطارح ما  

 ک سی  یا سخت نکنند. ORمحدود اه اخال  دانشگاهی را
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