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چکیده
«روششناسی چندگانه» عنوانی است که محققاان تحقیا در عملیاا انتقاادب ااراب کاارارد
همزمان روششناسیهاب مختلف تحقی در عملیا اراب مداخلاه در هار "موقعیات م ائله"
اه کار گرفتهاند .این اندیشمندان ار این ااورند که میتوان ضامن درنررگارفتن نقااو قاو و
ضعف روششناسیهاب مختلف تحقی در عملیا اا توجه اه مبانی نررب آنهاا و علایرغا
ریشه داشتن در پارادای هاب متفاو  ،این روششناسیها را اه صاور مکما ااراب اهباود
یا موقعیاات م ائله اااه کاار گرفاات .در ایان پااشوهال تا ش شااده اسات تااا ااا اسااتفاده ا
قاالیااتهاااب رویکاارد تحلیاا شاابکههاااب اجتماااعی و ناار افزارهاااب  UCINETو ،NetDraw
چارچوب روششناسی چندگانه محققان پیشین تکمی گردد .اینگونه کاه روششناسایهااب
مکم و جایگزینِ پارادای هااب مختلاف  ORرا ااا توجاه ااه ااعااد موقعیات م ائله در ایاران
پیشاانهاد کناای  .محاساابه مااواردب ا قبیاا مرکزیاات درجااه ،نقاااو ایزورااه ،قدرتمناادترین
روششناسیها و موارد نیا مند توساعه در روششناسایهااب تحقیا در عملیاا مشاخ
کردهاناد .تحلیا هااب ااصا ا پاشوهال ،نتاای ا ایار مفیادب را ااراب دانشامندان ااو ه
تحقی درعملیا

اههمراه خواهد داشت.
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واژههای کلیدی :چارچوب روش شناسی چندگانه ،موقعیت م ئله ،تحلی شبکههاب اجتماعی.

 -1مقدمه
تحقیااا در عملیاااا ( 1)ORعباااار اسااات ا فنااااورب اساااتفاده ا روشهاااا و
روششناسیهاب پیشرفته تحلیلی و علمای و اهارهگیارب ا مادلهااب کمای و کیفای
(ذهنی ،عینی ،شناختی) اراب اهبود موقعیت م ائ پیچیده و کم اه تصمی گیارب در
این موقعیتها [ .]1تورد این ااو ه را مایتاوانی ااه دوران جناه جهاانی دو ن ابت
دهی ؛ اما ا ادو تورد تاکنون در این او ه تحوال ا یارب صور گرفتاه اسات [.]2
اندیشمندان اه طور کلی تحقی در عملیاا را ااه ساه مکتال اصالی ساخت ،2نار  3و
رهاییاخال 4تق ی اندب میکنند OR .ساخت ریشاه در مکتال پو یتیوی ا  OR ،نار
ریشه در مکتل تف یرگرایی و  ORرهاییاخال ریشه در نرریا مکتل فرانکفور در
علو اجتماعی دارند [.]1
محققان هر مکتال اغلال رویکارد خاود را در  ORرویکارد ارتار تلقای مایکنناد و
روششناسیهاب دستهاندب شده در مکتل خود را کافی اراب اا م اائ ساا مانی
میدانند .اا این اال در اوای دهه  1990احثهاب مفیادب در انجمانهااب  ORدراااره
استفاده همزمان ا روششناسیهاب مختلف  ORدر م ائ واااد شاک گرفات .ایان
متفکران که او ه خود را "تحقی در عملیاا انتقاادب" یاا "روششناسای چندگاناه"
مینامند ،ار این ااورند که میتوان ضمن در نرر گرفتن نقااو قاو و ضاعف مکاتال
مختلف در  ORو همچنین توجه اه مبانی نررب هر روششناسی ،آنهاا را ااه صاور
مکم و در کنار ه اراب اهبود ی

موقعیت م ئله اه کار گرفت .ایان اندیشامندان در

پاسخ اه انتقاد افرادب که اه «مانعهارجمع ااودن پاارادای هاا» اعتقااد دارناد و اساتفاده
همزمان ا روششناسیهاب مختلفی که ریشه در پارادای هاب مختلاف دارناد ،ممکان
نمایداننااد ا «تئااورب تعلقاا شااناختی هاارمااا » 5اسااتفاده مایکنناد [ .]3اااه ااااور
)1. Operations Research (OR
2. Hard OR
3. Soft OR
4. Emancipatory OR
5. Habermas’ theory of cognitive interests
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هاارما

هر فردب همزمان داراب ع ی فنی ،ع ی عملی و ع ی رهاییاخال است:

ع قه فنی اشر نیا مند کنال اازارب اراب کنترل و تغییر شک محیط فیزیکای و مهاار
و پیالاینی طبیعت است؛ ع قه عملی نیا مناد کانال ارتبااطی ااراب ارقارارب ارتبااو
افراد اا یکدیگر و درنتیجاه افاج جامعاه اسات و ع قاه رهااییاخاال نیا مناد کانال
سیاسی اراب ندگی در شرایطی عارب ا سرکوب سیاسی است .اه اااور هاارماا
علو طبیعی اراب ارآوردن ع ی فنی ،علو اجتماعی اراب ارآوردن ع یا عملای و
علو سیاسی اراب ارآوردن ع ی

رهاییاخال توسعه یافتهاند [ .]4پشوهشاگران OR

انتقااادب نیااز اااا توجااه اااه اینکااه هاار ی ا ا رویکردهاااب سی ااتمی سااخت ،ناار و
رهاییاخال نقاو قو و ضعف متفاوتی دارند ،اه این نتیجه دست یافتند که هار کادا
ا رویکردهاااب موجااود ا مجموعااه رویکردهاااب سی ااتمی را اااراب اا یااا اهبااود
موقعیتهاب م ئله مناسل اا خود اه کار گیرند؛ اا این اال این متفکران ااه همخاوانی
مبانی تئوری

و روششناختی روششناسیهایی که همزماان ااا ها ماورد اساتفاده

قرار میگیرند ،توجاه ا ایار دارناد [ .]5جادول  1رازو اهارهگیارب ا پاارادای هااب
گوناگون  ORاا انیانهاب نررب متفاو را در موقعیت م ائ مختلف توجیه میکنند.
جدول  1مطابقت مبانی  ORانتقادی با تئوری تعلقات شناختی هابرماس []1
نظریه هابرماس

تحقیق در عملیات انتقادی
م ائ انواع گوناگونی دارند .هر م ئله اا

هر سوژه کنشگر و سخنگو در پرتو ع ی

هر اعد و در هر مراله و اا هر شک ا

سهگانه موسو اه ع ی ار سا نده دانال یا

ماهیت روااط ،نیا مند استفاده ا

ع ی شناختی ،دانال را شک میدهد و هری ا

روششناسیهاب مختلف سخت ،نر یا

این ع ی اه اقدا کنشی خاص اراب ارآورده

رهاییاخال اراب اهبود است.

کردن آن منجر میشود.
کنال اازارب اراب کنترل و تغییر شک محیط

م ائ سخت نیا مند

فیزیکی و مهار و پیالاینی طبیعت :سوژهاب که
میخواهد اواشه را مهار کند.

م ائ نر نیا مند

کنال ارتباطی اراب ارقرارب ارتباو اا یکدیگر و
درنتیجه افج جامعه :سوژهاب که میخواهد
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سوژه دیگر را فه کند.
کنال سیاسی اراب ندگی در شرایطی عارب ا
م ائ رهاییاخال نیا مند

سرکوب سیاسی :سوژهاب که میخواهد خودش
را ا سلطه ارهاند.

عمده ت شهاب این اندیشمندان اه تعریف ااعادب اراب موقعیت م ائله و ساس

تعیاین

روششناسی متناسل موجود در هر مکتل اراب هر ترکیل موقعیتی خاص م ائله اسات.
دانشمندانی همچون جک ون ،فلود  ،1کیز ،2مینگر  3و اروکل اباب 4تااکنون در ایان میناه
ت شهاب ا یارب کردهاند؛ اا این اال اه ااور نوی ندگان ،تعریف آنهاا ا ااعااد موقعیات
م ئله اا توجه اه م ائ واقعی موجود در کشور ما ناکافی است ،اهعبارتی ااعااد تعریاف
شده توسط این دانشمندان مخصوص موقعیات م اائ مرااوو ااه ساا مانهااب ماورد
اررسی آنان است و اارها ار این امر تأکید ور یدهاند که موقعیت م ائله در هار منطقاه و
کشور داراب ااعاد و اارتهاب متفاوتی است و محققان  ORهر کشور ااید چاارچوبهااب
ارائه شده آنان را اومیسا ب کرده و متناسل اا شرایط خود توسعه دهند .ا دیگار ساو،
مصاابههاب انجا شده اا متخصصان  ORداخ کشور نشان داده اسات کاه در مواجهاه
اا م ائ عملی کشور ،در ا یارب ا موارد استفاده ا روششناسیهاب  ORنتای عملای
مطلوای را در اد مورد انترار اه هماراه نداشاته اسات و ایان ناکاارایی ن ابی ااه دغدغاه
ا یارب ا متخصصان تبدی شده است [ .]1ا این رو در این پاشوهال مایکوشای تاا ااا
توجه اه شرایط داخلی کشور ،ضمن ارائاه تعریاف جدیادب ا ااعااد موقعیات م ائله ،ااا
استفاده ا روش تحلی شبکههااب اجتمااعی ( )SNAو قاالیاتهااب نار افازار  UCINETو
 NetDrawضمن شناسایی پرکاراردترین روششناسیهاا در اا م اائ داخلای کشاور،
نخ ت ااعاد موقعیتی را که تاکنون هیچ روششناسی در مجموعه روششناسایهااب OR

اراب اهبود آن توسعه نیافته اسات ،شناساایی کارده ،ساس

روششناسایهااب مکما و

1. Flood
2. Keys
3. Mingers
4. Brockelsby
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جایگزین در مکاتل مختلف  ORرا ااا توجاه ااه ایان ااعااد ماوقعیتی خااص تعریاف و در
کشور شناسایی کنی .

 -2مبانی نظری وپیشینه پژوهش
 -1-2موقعیت مسئله

1

موقعیت م ئله مینهاب است که م ئله ا آن ار میخیزد .موقعیات م ائله ،مجموعاه
ااعادب است که میتوانند یا ممکن است اتوانند ار م ئله یاا دغدغاه ماورد نرار تاأریر
گذارده و یا شک آن را تغییر دهند .شک  1عوام درگیر در موقعیت م ئله را نشاان
میدهد [.]6

شکل  1عوامل درگیر در یک موقعیت مسئله []6

محققان مختلف او ه  ORانتقاادب (روششناسای چندگاناه) تا ش کاردهاناد تاا ااعااد
مختلفی را اراب موقعیت م ئله تعریف کنند و اا در نرار گارفتن اااال گونااگون در هار
اعد ،ترکیبا موقعیتی متفاوتی را تعریف کنند و قاالیات مکاتال  ORو روششناسایهااب
یرمجموعه هر کدا ا آنها را در هر ترکیل موقعیتی مشخ

کنند.

1. Problematic situation
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 -2-2روششناسی در نظریه

اجتماعی و در OR

"روششناسی" در علو اجتماعی اه رویاههااب ماورد اساتفاده نرریاهپاردا ااه منراور
ج تجو و پیاردن اه واقعیا اجتماعی اشاره دارد .اهع وه در وصف ی روششناسای
خاص اغلل اه مفروضا نررب آن مراجعه میشود .در  ORاین واژه اهنادر ااه معنااب
روشهاب کشف و اصول دانال درااره سی ت مورد استفاده قارار مایگیارد .ااه علات
جهتگیرب عملی  ،ORواژه روششناسی ااه صاور معماول ااراب تشاری مجموعاهاب
سا مانیافته ا روشهایی که تحلیلگر اهمنرور مداخله در م اائ دنیااب واقعای و ایجااد
تغییر درآن میپردا د ،مورد استفاده قرار میگیرد .در نخ تین کتابهاب تحریار یافتاه در
او ه  ،ORهر دو معنا اه چش میخورند اما تأکید اصلی ار معناب دو قرار دارد .اه ایان
منرور در این مقاره ،اراب هر دو مصداق فوق ا روششناسی ،واژه روششناسی اه کاار
گرفته شده است .ی "روش" یا "تکنی " در ( ORکه ه معنی انگاشته میشوند) اه عناوان
ی فعاریت معین اا ی هدف واض و خوب تعریف شده تلقی میشود (اراب مثال سااخت
ی مدل شبیهسا ب یا توسعه ی تصویر گویا در .]7[ )SSM

 -3-2مکاتب مختلف .OR
مکاتل مختلف  ORو روششناسیهاب طبقاهانادب شاده در هار مکتال ،در جادول 2
خ صه شده است.
جدول  2مکاتب مختلف  ORو روششناسیهای مربوط به هر مکتب []1
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 -4-2تحقیقات انجامشده در زمینه ارائه چارچوبی برای روششناسی چندگانه
کیز و جک ون در ی ارناماه پشوهشای در دانشاگاه هاال ،تا ش کردناد رااطاه ااین
رویکردهاب سی تمی سخت ،نر و رهاییاخال را شناسایی کرده و کارایی هری

را

در ا م ائ مختلف اررسی کنند .آنان نتای این پشوهال را اا عناوان «سی اتمی ا
روششناسااایهااااب سی اااتمی» در ساااال  1984منتشااار کردناااد [ .]7در سی ااات
روششناسیهاب سی تمی ،هدف کیز و جک ون ،ساخت ی شبکه «ناوع ایادهآل»،1
شام م ائ مختلف و طبقهاندب روششناسیهااب سی اتمی اراساا

مفروضاا

آنها درااره موقعیتهاب م ئله در ایانگوناه م اائ ااود .در شابکه پیشانهادب آنهاا
سی ت ها ار روب ی پیوستار ا «سااده» 2تاا «پیچیاده» 3و رواااط شارکتکننادگان
درقارل سه شک «متحد»« ،4کثر گرا (ازبهاب چندگانه)» 5و «اجبارب» 6تعریف شده

1. Ideal-type
2. Simple
3. Complex
4. Unitary
5. Pluralist
6. Coercive
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است .اراسا

معیارهاب ذکر شده ،موقعیاتهااب م ائله در قارال  6دساته سااده -

متحد ،ساده -کثر گرا ،ساده-اجبارب ،پیچیده -متحد ،پیچیده -کثر گارا و پیچیاده-
اجبارب طبقهاندب میشوند .جدول  3این طبقا را نشان میدهد.
جدول  3نوعشناسی کیز و جکسون از موقعیت مسئله []7
شرکتکنندگان

سی ت ها

ساده

پیچیده

متحد

کثر گرا

اجبارب

ساده

ساده

ساده

متحد

کثر گرا

اجبارب

پیچیده

پیچیده

پیچیده

متحد

کثر گرا

اجبارب

گا اعدب در  ،SOSM1تخصی

روششناسیهاب مختلف اه طبقا اود .جادول 4

این طبقهاندب روششناسیهاب جک ون را نشان میدهد [.]7
جدول  4طبقهبندی رویکردهای سیستمی براساس مفروضات آنها درباره موقعیت مسئله [.]8
شرکتکنندگان
متحد
ساده

کثر گرا

تفکر سی تمی سخت

سی ت ها

پویایی سی ت ها
پیچیده

اجبارب
تفکر سی تمی

تفکر سی تمی نر

سایبرنتی سا مانی

رهاییاخال
تفکر سی تمی
پ تمدرن

مینگر و اروکل باب [ ]9ت ش کردند تعریف دیگرب ا موقعیت م ئله و ااعااد آن
را ارائه و چارچوای اراب کم اراب اهکارگیرب ا روششناسی چندگانه مطرح کنند.
آنها موقعیات م ائله را اراساا

دو اعاد مرالاه مداخلاه (شاناخت و درع موقعیات،

تحلی  ،ار یاای و اجرا) و سط مداخله (اجتماعی ،فردب و ماادب) تعریاف کاردهاناد و
ی نوعشناسی ا موقعیت م ئله اه صور جدول  5ارائه کردند.

1. Systems of Systems Methodology
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جدول  5نوعشناسی مینگرز و بروکلسبای از موقعیت مسئله []9
شناخت و درک
موقعیت

اجتماعی

ارزیابی

جریانها و رسو

انحرافا و

اجتماعی

کشرفتاربها،

روااط قدر

تعارضا  ،ع ی

ااورهاب فردب،
فردب

تحلیل

معانی،
عواطف

ادراکا متفاو ،
عق نیت فردب

اجرا

راههاب ایجاد
تغییر در

تفویض اختیار و

ساختارهاب

غنیسا ب شغلی

موجود
شقوق مختلف
مفهو سا ب و
تعبیرهاب مختلف

ایجاد تطاا و
اصول تواف

شقوق مختلف
مادب

موقعیتهاب

ساختارهاب علی

فیزیکی

یرانایی

مراوو اه ترتیبا
ساختارب و

انتخاب و اجراب
اهترین ش یا گزینه

فیزیکی

مینگاار در مقارااه دیگاارب [ ]10ت ا ش کاارد اااا توجااه اااه یراناهاااب نراارب هاار
روششناسی در  ORتناسل هری

را اا اخشای ا چاارچوب (ترکیالهااب ماوقعیتی

ایجاد شده در جدول  )5تطاا دهد؛ ااا اینحاال وب شایوه تعیاین روششناسایهااب
متناسل اا هر ترکیل موقعیتی را کام ً سلیقهاب میداند و ا سایر محققان ااو ه OR

میخواهد تا د ر صور امکان ،شیوه اهترب را اراب این ترکیل ارائه کنند.
ا ین اده و همکاران در مقارهاب اا عناوان "طرااای چاارچوای ااراب اساتفاده ا
روششناساای چندگانااه در تحقی ا درعملیااا اااا اسااتفاده ا رویکاارد تحلی ا جااامع
ریختشناسی" [ ]11ت ش کردند تا اا استفاده ا قاالیتهاب نر افازار  MA/Carmaدر
«تحلی جامع ریختشناسی» ،1ارنامهاب طراای کنند که اا تعیین هار ترکیبای ا ااعااد
م ئله در ایران اهعنوان ورودب مدل ،روششناسی متناسل اا هرنوع ا این ترکیباا
موقعیتی را مشخ

کند .پشوهال ااضر اه منرور تکمیا پاشوهال پیشاین صاور

گرفته است .چنان که گفته شد در پشوهال قبلی اا تعیین ویشگیهااب موقعیات م ائله
روششناسی متناسل اا هر موقعیت انتخاب میشد ،در این پشوهال ت ش شده اسات
)1. General Morphological Analysis (GMA
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تا اراب تکمی چارچوب روششناسی چندگانه اا استفاده ا رویکرد تحلی شبکههااب
اجتماعی ،روششناسیهاب مکم اراب روششناسی انتخاب شده مشاخ

شاود .ا

طرفی اگر محق اه هر دریلی قادر اه اساتفاده ا روششناسای انتخااب شاده توساط
ارنامه  MA/Carmaنبود میتواند روششناسی جایگزین آن را انتخاب کند.

 -3روششناسی پژوهش
 -1-3رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
تحلی شبکهاب رویکردب اراب مطارعاه سااختارهاب اجتمااعی ااا اساتفاده ا تئاورب
گرافها است [ .]12قاعده کلی در رهیافت شبکهاب این اسات کاه در ااتاداب امار اایاد
ویشگیهاب روااط میان و درون واادها و نه ویشگیهاب خود واادها ماورد اررسای
قرار گیرند .در واقع تحلی شبکهاب ،ی

رویکرد رااطهاب اسات .در علاو اجتمااعی و

ارتباطا  ،این واادها میتوانند افراد ،گروهها ،سا مانها و یا جوامع ااشاند و رواااط
نیز شام اا ا

افراد ن بت ااه یکادیگر ،تباادل اط عاا  ،و یاا تباادل پاول و کااال

ه تند [13؛  .]14مه ترین ویشگی این رویکرد آن است که "کانون توجه را ا افاراد و
ویشگیهایشان اه جفت افراد و ارتباطا میانشان تغییر داده است" [ .]15اهطاور کلای
تحلی شبکهاب ایشتر اا ریاضیا ساروکار دارد تاا ااا آماار و تحلیا کمای؛ کاارارد
ریاضیا در این روش شام تئورب گرافها و جبر ماتری ها است؛ اه ایان صاور
که اراب ربت دادهها و اط عاا ا مااتری هاا و ااراب نماایال اط عاا و دادههااب
مراوو اه ارگوهاب ارتباطی ا گرافها استفاده میشود .]16[ .مه ترین مفاهی مطرح
در تئورب شبکهاب عبارتند ا :
شبکه :ور کلای شابکه مجموعاه اب اسات ا ااداق ساه نقطاه و تعادادب یاال کاه
نشاندهنده وجود یا عد وجود ارتباو میان نقطه ها میااشد؛ نقااو مایتوانناد افاراد،
گروهها ،واادها و یا ساا مانهاا ااشاند .شابکههاا اراساا

روااطشاان ااه دو ناوع

ت وجهی و دووجهی 1تق ی میشوند [.]17

1. one-mode & two-mode
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مرکزیت :اهطور کلی مرکزیت داراب مفهو گ تردهاب است که ااراب شناساایی و
تعیین مه ترین کنالگران و یا ارتباطا در ی شبکه ماورد اساتفاده قارار مایگیارد.
مرکزیت انواعی مختلف دارد .یکی ا مه ترین و کاراردبترین مرکزیاتهاا ،مرکزیات
درجه است .ار ش مرکزیت درجه هر نقطه تنها اا شمارش تعداد هم اایگان خاود ااه
دست میآید .هر چه میزان درجه ی نقطه ایشتر ااشد ،دسترسی آن اه مناااع ایشاتر
اوده و مرکزبتر مح وب میشود.
همارزی ساختاری :یکی دیگار ا مفااهی مها در روش تحلیا شابکهاب ،مفهاو
ه ار ب ساختارب است .دو رأ

هنگامی اه رحاا سااختارب کاام ً ها ار یکادیگر

تلقی می شوند که روااط یک انی اا تمامی رئو

دیگر داشته ااشند .دو کنشگر ااراب

اینکه اه رحا ساختارب ه ار ه ااشاند ،اایاد اتوانناد جااب یکادیگر انشاینند .ایاده
ه ار ب ساختارب مفهومی قاوب اسات ،یارا کنشاگرهایی را مشاخ

مای کناد کاه

موقعیت یک انی دارند یا کام ً قاا جایگزینی اا یکدیگر ه تند.
نقاط ایزولیه (معلق) :نقاو ایزوره نقاطی ه تند که اا هیچی ا نقاو دیگر موجود
در شبکه ارتباطی ندارند [.]18
در این پشوهال ت ش شاده تاا ااا اساتفاده ا مفااهی رویکارد تحلیا شابکههااب
اجتماعی و همچنین قاالیتهاب نر افزارهااب  UCINETو  NetDrawااراساا

رواااط

میان روششناسی ها اا یکدیگر و همچنین رواااط آنهاا ااا هار یا ا ااعااد موقعیات
م ئله ،نخ ت اا توجه اه شارایط کلای اااک اار م اائ کشاور ،قادر هار یا ا
روششناسیها مورد تحلی قرار گیرد و ساس

ااا اساتفاده ا تحلیا هااب ها ار ب،

چااارچوای اااراب کماا اااه روششناساای چندگانااه ،یعناای چگااونگی اسااتفاده ا
روششناسیهاب مختلف اه عنوان روششناسیهاب مکم در ی موقعیت م ائله یاا
عد استفاده همزمان ا دو روششناسی اه علت کارایی یک ان طراای شود.
ایده اصلی چارچوب روششناسی چندگانه ،اراساا

ارتبااو میاان موقعیاتهااب

م ئله و قاالیت هار یا ا روششناسایهااب  ORدر هار یا ا ایان موقعیاتهاا و
همچنین ارتباو میان روششناسیها اا توجه اه کارایی آنها در موقعیتهاب یک ان و
متفاو قرار دارد و نه خود روششناسی هاا ااه خاودب خاود .اناااراین ااراب هادف
11
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تحلی هاب این پشوهال ،رویکرد تحلی شابکههااب اجتمااعی کاه رویکاردب ارتبااو -
محور و نه نقطه  -محور است ،ا یار مناسل اه نرر میرسد.
اه این منرور ماتری ی دووجهی در  UCINETتشاکی گردیاد کاه ساطرهاب آن را
روششناسیهاب مختلف  ORو ستونهاب آن را ااال مختلاف تعریاف شاده ااراب
موقعیت م ئله در ایران تشکی میدهند .هر اارت موجود در هر اعد م ئله ی ویشگی
ا موقعیت م ائلی را نشان میدهد که ممکن است پشوهشگر  ORدر عم اا آن مواجه
شود .سس

اگر روششناسی مراوطه فعاریتی ااراب پوشاال شارایط ماورد نرار در

موقعیت م ئله داشته ااشد اه سلول مراوطه مقدار  1و در غیر این صاور مقادار 0
تخصی

داده شد .این مقادیر ااا توجاه ااه نرار متخصصاان توساعهدهناده ارخای

روششناسیها و ارخی متخصصان او ه  ORانتقادب مانند مینگر و اا همکارب دکتر
تا ریچی رئی

مؤس ه ریختشناسی سوئد ،انیانهاب روششناختی مکاتال  ORو

اررسی نمونههاب عملی ایشمار ا کاارارد روششناسایهااب  ORدر م اائ عملای
اختصاص داده شدهاند [ .]1اراین اسا  ،ماتری

دووجهی "روششناسای  -ویشگای

موقعیت م ئله" اه دست آمد که ار ش سلولهاب آن نشاندهنده قاالیت کارارد یا عد
کارارد روششناسی مراوطه در موقعیت مراوطه اود.
اراب ورود دادهها و تحلیا دادههااب آنهاا نار افازار  UCINETو ااراب ترسای و
تحلی هاب دیدارب ،نر افزار  NetDrawمورد استفاده قرار گرفت .ااا اساتفاده ا نتاای
ااصاااله ا رویکااارد تحلیا ا شااابکهاب ،ویشگااایهاااایی کاااه توساااط هااایچ یا ا ا
روششناسیهاب موجود پوشال داده نشدند( ،ویشگیهاب ایزوره یا ویشگیهاب معل )
مشخ

شده و رزو توسعه روششناسایهااب جدیاد ااراب ایان قبیا موقعیاتهاا

مشخ

شد .ا طرفی اا محاسبه مرکزیت درجه قدر مند ترین روششناسیها اراب

شرایط فعلی م ائ در کشور اه طور کلی مشخ

شدند .در گاا اعاد ،مااتری

وجهی "روششناسی  -ویشگی موقعیات م ائله" ااه مااتری

دو

تا وجهای و ار شای

"روششناساای -روششناساای" تباادی گردیااد تااا تحلی ا هاااب دقی ا تاارب اراسااا
روششناسااایهاااا ااااهطاااور جداگاناااه صاااور پاااذیرد .هااار سااالول مااااتری
تا ا وجهااای"روششناسااای -روششناسااای" کاااه ساااطرها و ساااتونهااااب آن را
12
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روششناسیهاب  ORتشکی میدهند ،نشاندهنده تعداد ویشگیهااب موقعیات م ائله
اساات کااه در آن ،دو روششناساای مراوطااه در  ORاااه صااور همزمااان و یک ااان
فعاریتهایی اراب پوشالدهی آن دارند .محاسبه مقادیر ه ار ب میان روششناسیها
در این ماتری

امکان تعیین روششناسیهاب جایگزین و همچنین روششناسایهااب

مکم را در ی چارچوب روششناسی چندگانه مشخ

کرد.

 -4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در این اخال ،نخ ت ت ش شده است ااعادب اراب موقعیات م ائله ااا توجاه ااه م اائ
موجود در سا مانهاب کشور تعریف شود .اراب این کاار ا نرارا  15متخصا

،OR

اهره گرفته شده است .این افراد ا میان متخصصان دانشگاهی اا رتبه علمای دانشایارب و
استادب در دانشکدههاب مدیریت ،مهندسای صانایع و ریاضایا کااراردب دانشاگاههااب
سراسرب شهر تهران انتخاب شدند .مه ترین م ع اراب ادامه مصاابه ،تجراه این افراد در
استفاده ا روششناسیهاب  ORدر تصمی گیربهاب سا مانی اوده است؛ ادین صاور
که پ

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

استراتشب پشوهشی  SASTااعادب اراب موقعیت م ئله استخراج کردی [ ]1و اراب هر اعد
طیفی ا ااال مختلف اه صور گ

ته تعریف شده است که در جدول  6نشان دادهای .

جدول  5ابعاد موقعیت مسئله و حالتهای گسسته تعریف شده در هر بعد با عنوان
ویژگی موقعیت مسئله []10
ابعاد موقعیت مسئله
 .1اهداف ذینفعان

 .2مرحله مواجهه با مسئله

حالتهای گسسته تعریف شده در هر بعد
 -1-1ذینفعان اااهداف
یک ان و مورد تواف
 -1-2درع و شااناخت
مشک

 -2-1ذینفعااان اااا اهاااداف
متفااااو و ساااط قااادر
یک ان
 -2-2تحلی مشک

 -3- 1ذینفعان اا اهداف متفااو
و سط قدر متفاو
 -3- 2ار یاااای و
ا مشک

-4-2
اجااااااراب
راها

 .3دردستتتتترس بتتتتودن

 -1-3دادههاب مطمئن

 -2-3دادههاااب مطماائن امااا

 -3- 3دادههاااب مطماائن موجااود

دادهها

و در دستر

غیرقاا دستر

نی ت

 .4تعداد متغیرهای درگیتر

 -1-4محاادود و قاااا

 -2-4محاادود و غیاار قاااا

 -3- 4تعداد یااد
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در مسئله

شناسایی

شناسایی

و قاا شناسایی

تعداد یااد
و غیرقاا ا
شناسایی

ادامه جدول 6
 -1-5تمایاا اااه کااار
 .5فرهنگ ذینفعان

گروهااای یاااا فرهناااه

 -2-5رقاات در جهت ک ل منافع شخصی

همدری
 .6تعداد مهتارتهتای ززم
بتتتتتترای استتتتتتتفاده از

 -2-6متوسط

 -1-6ک

 -3- 6یاد

روششناسی
-7
 .7بلوغ روششناستی در
کشور

 -1-7خیلی یاد

 -2-7یاد

-3- 7

-4

متوسط

کااا

 -5-7ک

خیلی
 .8اعتقاد ذینفعتان مستئله
به علمی کار کردن
 .9زمان مورد نیتاز بترای
نتیجهگیری از مدل

 .10روابط میان متغیرها

 .11افتتق زمتتانی تصتتمیم
اتخاذ شده توسط مدل

 -1-8عااد توجااه اااه

 -2-8ا مشک اا تأکید اار

 -3- 8ا مشاک ااا اساتفاده ا

مدلهاب ریاضی

هر نوع روش علمی

 -1-9ک

 -2-9متوسط

 -3- 9یاد

 -1-10قطعی

 -2-10ااتماری

 -3-10مبه

 -1-11کوتاهمد

 -2-11الندمد

روششناسااایهااااب
علمی

 -1-4نمایش ماتریس دو وجهی روششناسی -ویژگی موقعیت مسئله
اراب آغا کار در این اخال در نر افزار  UCINETماتری ی تشکی شد که ساطرهاب
آن را روششناسیهاب مختلف و ستونهاب آن را ااال مختلف مراوو اه هری ا
ااعاد تحلی ریختشناسی تشکی میدادند .اگر روششناسی مراوطه اا توجه اه آنچه
تشری شد ،ویشگی مورد نرر را پوشال دهد اه هر درایه ماتری
این صور مقادار  0تخصای

مقادار  1و در غیار

داده شاد .شاک  2شابکه دو وجهای روششناسای-

ویشگی موقعیت م ئله را نشان میدهد.
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شک  2نمایال شبکه دووجهی روششناسی -ویشگی

 -2-4نمایش ویژگیهای ایزوله
در شک  2ویشگایهااب ایزوراه ااا رناه سابز نماایال داده شادهاناد .ایان ویشگایهاا
نشاندهنده ااالتی ا ااعاد موقعیات م ائله ه اتند کاه هایچ روششناسای قاادر ااه
پوشالدهی آنها در گا هاب روششناسی خود نی ت .انااراین ویشگایهااب ایزوراه،
او ههاب نیا اه توسعه روششناسی مناسل و موارد کمبود را نشان مایدهناد .در
این شک دو ویشگی ایزوره شناخته شدهاند .یکی مانیکه دادههاب مطمئن اه صاور
عینی وجود دارند ،اما دستیاای اه این دادهها امکانپذیر نی ت و دیگرب موقعیتهاایی
که ذینفعان یا عام ن درگیر در آن اه استفاده ا روشهاب علمی اعتقادب ندارند و در
ااریکه در ظاهر ا متخصصان اراب اهبود کم
ااص ا مدلها آنها را در عم اجرا نمیکنند.
15
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در مورد ویشگی نخ ت ااید یادآورب شود در شرایطی که دادههاب عینای مطمائن
اص ً وجود ندارند و یا اینکه چنین دادههایی ااه صاور نااق

در دساتر

ه اتند

میتوان ا دادههاب ذهنای افاراد ااراب تصامی گیارب اساتفاده کارد .اماا ماانی کاه
دادههایی عینی مطمئن وجود دارند و فقط غیرقاا دستر

ه تند ،ااه نرار مایرساد

که نیا مند توسعه روششناسیهایی ه تی کاه در گاا هااب خاود فعااریتی را ااراب
دستیاای اه این قبی دادهها گنجانده ااشند.
در مورد ویشگی دو ه اهطور مجدد نیا مند توسعه روششناسیهایی ه تی که
در اجراب گا هاب خود فعاریتهایی را اه صور سی تماتی و ااا توجاه ااه ذهنیات
ذینفعان درگیر ،اه توجیاه آناان دراااره کاارایی نتاای روششناسای خاود اسردا ناد.
درست است که در عم هر متخص

در طرح پیشنهادب خود سعی در توجیه مارکان

م ئله در موفقیت روششناختی خود در عم دارد ،اما تعیین فعاریتهایی اه صاور
سی تماتی اه این منرور میتواند سل له گاا هاایی را در اختیاار متخصصاان قارار
دهد تا در هر شرایط ا شیوه خاصی اراب این توجیه کردن استفاده نمایند.
 -3-4نمایش نقاط براساس بیشترین مرکزیت درجه
در شک  3اا استفاده ا قاالیت هاب نر افزار  ، NetDrawنقاو اار اساا

ایشاترین

مرکزیت درجه خروجی اه ترتیل انادا ه نماایال داده شاده اناد .ایان ترتیال نشاان
می دهد که اا توجه اه شرایط موجود کدا ی

ا روش شناسی ها ن بت اه اقیه در

کشااور مااا ا قاالیاات موفقیاات یااا اااه عبااارتی قاادر

ایشااترب ارخااوردار اساات.

روش شناسی هاب اا ایشترین قدر یا مرکزیات درجاه  ،عباار ا  SSM ،SASTو
 SODAه تند  .جارل است که علی رغ الوغ روش شناسی هااب ساخت در ایاران و
ااور ا یارب ا متخصصا ن اه قاالیت این روش شناسی ها ،اما نتای تحلی نشاان
می دهند که ارخی روش شناسی هاب دسته نر اا توجه اه ویشگی هاب کلای اااک
ار موقعیت م ئ له در ایران ا قاالیت ایشترب ااراب موفقیات و کاارارد نتاای در
عم ارخوردارند.
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شکل  3نمایش نقاط براساس مرکزیت درجه (هر چه اندازه نقطه بزرگتر ،مرکزیت درجه بیشتر)

اراب ایشتر ویشگی ها مرکزیت درجه ورودب ایشتر اراب ویشگایهاا نشااندهناده
آن است که هر ویشگی توساط چاه تعاداد ا روششناسایهاا قااا پوشاال اسات و
ویشگی هایی که ا مرکزیت درجه ایشترب ارخوردارند ،شرایطی را نشان میدهند کاه
روششناسیهاب تحقی در عملیا ن بت اه سایر شرایط قاالیت استفاده و در نتیجه
موفقیت ایشترب در آن ها دارند .ایشاترین مرکزیات درجاه مرااوو ااه اارات تحلیا
موقعیت در اعد مراله مواجهه اا م ئله است که تقریباً تمامی روششناسایهااب OR

داراب فعاریتهایی ه تند که اهطور م تقی اراب تحلی موقعیات م ائله مناسابند .ا
این رو میتوان گفت که  ORتا کنون در مینه تحلیا م ائله ااا موفقیات عما کارده
است .اما در مورد سایر ااال این اعد ،اا وجودبکاه اکثار متخصصاان OR ،را علا
تصمی گیرب میدانند ،اما مشاهده میشود که ا یارب ا روش شناسیها این اعاد را
پوشال نمیدهند .دومین ویشگی اا دومین سط مرکزیت درجه ،وجود فرهنه همادری
در میان ذینفعان است .این ویشگی نشان میدهد که اکثر روششناسیهاب  ORتنها ااا
فرض وجود فرهنه همدری میان ذینفعان قاالیت استفاده دارند؛ یعنی اگار درماوقعیتی
ذینفعان در پی دستیاای اه منافع شخصی ااشند ،هیچ کدا ا روششناسایهااب OR
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چه سخت و چه نر قاالیت استفاده ندارند .در این صور این ااو هاب اسات کاه در
توسعه روششناسیهاب  ORااید مد نرر قرار گیرد.
 -4-4شبکه تکوجهی روششناسی -روششناسی
در شک  4شبکه ت وجهی متقارن روششناسای -روششناسای ایجااد شاده اسات.
درایههاب ماتری

تشکی دهنده این شبکه نشااندهناده تعاداد دفعاا وقاوع مشاترع

روششناسیها در ویشگیهاب یک ان است؛ یعنی اه عباارتی تعاداد ویشگایهاایی کاه
ااهطااور یک ااان ،دو روششناسای در آنهااا قاالیاات اساتفاده دارنااد .اااراب محاساابه
ه ار بها ااید ا ماتری

متقارن استفاده کرد.

شکل  4شبکه روابط میان روششناسیها براساس ویژگیها

 -5-4محاسبه همارزی روششناسیها
شک  5ماتری
کم

ه ار ب روششناسیها را نشان میدهد .دادههاب ایان شاک ااه ماا

میکنند تا اا استفاده ا سط ه ار ب میان دو روششناسی مشخ

کنای کاه

اگر استفاده ا ی روششناسی مناسل ی موقعیت ااه دریا عاواملی مانناد آشانایی
18
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ناکافی متخص

اا روششناسی یا هر ماورد دیگار ،امکاانپاذیر نباود ،آنگااه کادا

روششناسیها ایال ا اقیه قاالیات اساتفاده یاا ااهعباارتی جاایگزینی روششناسای
مراوطه را دارند .ا طرفی استفاده همزمان ا دو روششناسای کاه ها ار ب اااالیی
دارند ،در ی

چارچوب روششناسی چندگانه چندان مناسل اه نرر نمایرساد ،چاون

دو روششناسی مزاور ویشگیهااب تقریبااً یک اانی را پوشاال مایدهناد و اساتفاده
همزمان ا آنها تنها ااراب تأییاد نتاای ( )triangulationمایتواناد قااا توجیاه ااشاد.
اااهعاا وه رااطااه هاا ار ب منفاای میااان دو روششناساای نشااان ماایدهااد کااه دو
روششناسی مورد نرر هر کدا قاالیتهاب متفاوتی ن بت اه یکدیگر دارناد و ا ایان
نکته اهخاوای مایتاوان در طرااای "چاارچوب روششناسای چندگاناه" کاه دغدغاه
ا یارب ا پشوهشگران او ه تحقی در عملیا است ،استفاده کرد؛ یعنی ااا اساتفاده
ا دادههاب این شک میتوان روششناسایهااب مکما را مشاخ

کارد تاا در یا

موقعیت مداخله تعیین کرد که اساتفاده همزماان ا کادامین روششناسایهاا موجال
پوشالدهی ااعاد ایشترب خواهد شد.

شکل  5نمایش درجه همارزی میان روششناسیها
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هماان طااور کااه مشاااهده ماایشااود ایشااترین شااباهت ا نراار قاالیاات کااارارد در
روششناسی  LPاهترتیل اا روششناسیهاب  SD ،NLPو  VSMوجود دارد که اربتاه
کام ً ه ادیهی است .اما ه ار ب منفی میان  LPاا  SSMو  CSHنشان میدهد که در
طراای ی چارچوب روششناسی چندگانه ،استفاده همزمان ا این روششناسایهاا
در هر ی

ا ااعاد م ئله ایشاترین نتیجاه را ااتمااالً ااه هماراه خواهاد داشاتNLP .

ااالترین ه ار ب را اا روششناسی  SDدارد؛ یعنی در ماان وجاود مشاک تی ااراب
عد امکان استفاده ا روششناسیهاب ارناماهریازب غیرخطای ،تصاادفی ،ااتمااری،
فا ب و ارگوریت هاب فراااتکارب ،اهترین جایگزین SD ،است .اما ه ار ب ا یار پایین
میان  NLPو  SCو همچنین ه ار ب منفای میاان  NLPو  CSHنشاان مایدهاد کاه در
طراااای یاا چااارچوب روششناساای چندگانااه اسااتفاده همزمااان  NLPاااا روش-
شناسیهاب ااال نتای خوای را در پی خواهد داشت .ه ار ب اااالب میاان  SDو NLP

وپ

ا آن میان  SDو  VSMو همچنین در رده اعاد  SDو  IPنشاان مایدهاد کاه در

صور عد امکان استفاده ا  SDدر شرایطی که اه نرر می رسد  SDاهتارین تطااا
را اا ااعاد موقعیت دارد ،استفاده جایگزین ا روششناسیهاب فوق مناسال ااه نرار
میرسد .ه ار ب ا یار پایین میان  SDو  CSHو همچنین ه ار ب منفای میاان  SDو
 SCنشان میدهد که دو روششناسی فوق مکم هاب خوای در طراای روششناسای
چندگانه ااراب  SDااه شامار مایآیناد VSM .ایشاترین ها ار ب را ااا  SDو  IPدارد،
انااراین این دو روششناسی جایگزینهاب خوای ااراب  VSMمح اوب مایشاوند و
کمترین ه ار ب را اا  SCدارد که نشان میدهد این دو روششناسی مکم هاب خوای
اراب ه اه شمار میآیند SAST .داراب ها ار ب ا ایارب اااالیی ااا  SODAاسات و
میتوان گفت که این دو روششناسی جایگزینهاب ا یار مناسابی ااراب یکادیگر ااه
نرر میرسند SAST .کمتارین ها ار ب را ااا  LPدارد و اناااراین مایتاوان گفات کاه
استفاده ا  LPدر موقعیتهایی که روششناسی م الط  SASTاسات ،نتاای مثبتای را
در پی خواهد داشت SSM .ایشترین شباهت و ه پوشانی را اا  SODAو ساس

ااا IP

دارد ،رذا این دو روششناسی را میتوان جایگزینهااب مناسابی ااراب  SSMدان ات.
 SSMاا  LPه ار ب منفی دارد و راذا اساتفاده ا  LPااه عناوان روششناسای مکما
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 SSMا یار مناسل است SODA .ایشترین ها ار ب را ااا  SASTو ساس

 TSدارد و

انااراین روششناسیهاب فوق جایگزینهااب مناسال  SODAه اتند و اماا ها ار ب
ا ایار پاایین میاان  SODAو  ،CSHاساتفاده همزماان ا دو روششناسای را در یا
چارچوب مداخله روششناسی چندگانه توجیه مایکناد SC .ایشاترین ها ار ب را ااا
 SASTدارد و داراب ه ار ب منفی اا  SDو ه ار ب ا یار پایین اا روششناسیهااب
او ه سخت ،یعنی  LPو  NLPاست .رذا استفاده همزمان ا روششناسیهاب فوق در
مراا مختلف ی

مداخله توصیه میشود IP .ایشترین ها ار بهاا را ااا  VSMو SD

دارد که نشاندهنده قاالیتهااب تقریبااً نزدیا ااه ها ایان روششناسایهاا در یا
موقعیت مداخله است و کمترین ها ار ب را ااا  CSHو  SCدارد کاه نشااندهناده ایان
است که در مداخلاهاب کاه روششناسای م الط  IPاسات ،اساتفاده ا  CSHو  SCااه
اهبود نتای کم خواهد کرد TS .داراب ایشترین ها ار ب ااا  SODAو ساس

SAST

است که این امر نشاندهنده قاالیت جایگزینی روششناسیهاب فوق در موقعیاتهااب
یک ان است TS .کمترین ه ار ب را اا  LPو سس

 NLPدارد که استفاده ا آنهاا ااه

عنوان روششناسی مکم در مداخلهاب که رویکارد م الط  TSاسات ،موجال اهباود
نتای خواهد شد CSH .ه ار ب ااالیی اا هیچی ا روششناسیهاب دیگار نادارد کاه
این امر نشاندهنده توسعه ناکافی روششناسیهاب  ORدر موقعیتهاب مورد تمرکز
 CSHاست ،انااراین رزو توسعه روششناسیهاب ایان ااو ه را ااراب محققاان OR

مشخ

میسا د .ا طرفی  CSHداراب ه ار ب منفی اا  LPو  NLPاسات کاه نشاان

میدهد استفاده ا دو روششناسی فوق در طراای چارچوب روششناختی چندگاناه
مراوو اه  CSHمفید خواهد اود.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پشوهال ت ش شده است تا ضمن تعریف جدیدب ا ااعااد موقعیات م ائله ااا
توجه اه شرایط داخلی کشور ،اا استفاده ا روش تحلی شبکههاب اجتماعی ( )SNAو
قاالیتهاب نر افزار  UCINETو  NetDrawدر تکمی چارچوب روششناسای چندگاناه
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(استفاده ا ترکیبی ا روششناسیهاب مختلف یا ترکیبی ا گا هاب آنهاا در انجاا
ی مداخله اراب اهبود موقعیت) اقدامی انجا دهی .
پیال ا این ،محققانی چون جک ون و کیز ،مینگر و اروکل باب ت ش کردهاند تاا
چارچوای اراب روششناسی چندگانه طراای کنند .اا این اال ااعاد مطاروح شاده در
نوعشناسی این اندیشمندان اراب کارارد در موقعیاتهااب م ائله ،ااداق در م اائ
واقعی در سا مانهاب کشور ما ،کافی اه نرر نمیرسید .اه این منراور ا این اده و
همکاران در پشوهشی ت ش کردند تا ااعادب اراب موقعیات م ائله در ایاران تعریاف
کنند و ارنامهاب را طراای کنند تا اا تشخی

ااعاد موقعیت م ئلهاب که محق  ORاا

آن مواجه است ،روششناسی مناسل  ORشناساایی شاود .ایان پاشوهال ااه منراور
تکمی چارچوب روششناسی چندگانه طراای شده پیشین توسعه یافت.
ااعاد شناسایی اراب موقعیت م ئله اهطور رزو خاص کشور ایران نی تند ،اا ایان
اال ارخی ا این ااعاد در تصمی گیرب اراب استفاده ا روششناسی مناسل  ORدر
کشور ما اهمیت ایشترب دارند 11 .اعد اراب موقعیت م ئله در ایران شناساایی شاد.
ارخی ا این ااعاد مانند مراله مواجهه اا م ئله یا اهاداف ذینفعاان ،ااا مفااهی ارائاه
شده در پشوهالهاب متخصصانی ه چاون مینگار  ،جک اون و  ...شاباهت ا ایارب
دارند .اما ارخی ا این ااعاد در ایران ا یار پررنهتر جلاوه مایکنناد ،ااراب مثاال در
ایران اعد در دستر

اودن دادهها (میازان در دسترسای و اطمیناان ااه دادههااب در

دساااتر ) اهمیااات ایشاااترب دارد .ا طرفااای فرهناااه همااادری در ماااذاکره انیاااان
روششناسیهاب  ORنر را تشکی میدهد و چاون ایان فرهناه در اریتانیاا ا ایار
ااک است ،این روششناسیها در این کشاور توساعه یافتاهاناد .اماا ااراب مثاال در
آمریکا اه علت فرهنه غارل تصمی گیربهاب فردب ،این روششناسیها کمتار ماورد
استقبال قرار گرفته اسات .در کشاور ماا نیاز ااه اااور متخصصاان ایان اعاد ا ایار
پراهمیت است .اعتقاد ذینفعان اه استفاده ا روششناسیهاب علمی نیز ا ااعااد قااا
توجه در ایران است .ااه اااور متخصصاان  ،ORدر ا ایارب ا ساا مانهاا ا کما
متخصصان  ORاراب تصمی گیرب اهره گرفته میشود ،در ااری که در عما ااه ایان
نتای چندان اعتنایی نمیشود و کام ً سلیقهاب عم میشود .این امر رزو اساتفاده ا
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مدلهایی را در م ائ سا مانی کشور ما مطرح میکند که اراب کارفرما قاا درعتر
ااشند و کارفرمایان تنها نتای محض ریاضای را ااهرااتای درع نمایکناد .ا طرفای
ا یارب روششناسیها ا جمله روششناسیهاب دسته نر و رهاییاخال ،نیا مناد
مان ا یار طوالنی در دستیاای اه نتای ه اتند و ااا توجاه ااه ماهیات پاروژههااب
عملیاتی تعریف شده در سا مان هاب کشور ماا ،معماوالً کارفرمایاان صابر کاافی در
دستیاای اه نتای در طمان ا ایار طاوالنی را ندارناد و در کوتااهماد در پای ک ال
نتای اند و این امر نیز ااید در استفاده ا روششناسی مناسل در نرر گرفته شود.
اا توجه اه ااعاد تعریف شده فوق و اا استفاده ا روش تحلی شبکههاب اجتمااعی
ت ش شد تا پرکاراردترین روششناسیها را در کشور مشاخ

کنای  .نتاای نشاان

داد که روششناسیهاب دسته نار مانناد  SAST ،SSMو  SODAایشاترین قاالیات را
در ا م ائ کشور دارند .اا این اال استفاده مجزا ا هایچ یا ا روششناسایهاا
ممکن است تما نقاو نیا مناد اهباود در موقعیات م ائله را پوشاال ندهاد .اناااراین
اساتفاده ا مفهاو روششناسای چندگاناه ضاارورب اسات .راذا ااا تشاکی ماااتری
ت وجهی و ار شی "روششناسی -روششناسی" و محاسبه مقادیر ها ار ب میاان
روششناسااایهاااا در ایااان مااااتری

روششناسااایهااااب جاااایگزین و همچناااین

روششناسیهاب مکم در ی چارچوب روششناسی چندگانه مشاخ

شادند .ایان

تحلی این امکان را اراب متخصصان  ORدر داخ کشور ایجاد میکند تاا در صاور
شناسایی روششناسی متناسل ااا موقعیات م ائلهاب کاه ااا آن مواجاه مایشاوند،
روششناسیهاب مکم آن را اهمنرور تحلی اهتر و اهبود موقعیت م ئله شناساایی
و در کنار ه اه کار اگیرند .ا طرفی اگر اه هر دریلی مانند عد ت لط یا عاد وجاود
امکانا و دادههاب مناسل ،قادر اه استفاده ا روششناسی مورد نرر نبودن اهتارین
روششناسیهاب جایگزین را شناسایی کنند تا تنهاا ااراساا
روش مشخ

آشانایی خاود ااا یا

آن را مورد استفاده قرار ندهند .اا این اال ااعادب در موقعیت م اائ

کشور ما شناسایی شدند (ویشگیهاب ایزوره) که هیچ روششناسی قاادر ااه پوشاال
آنها نبود .انااراین گاه اتی اساتفاده ا چاارچوب روششناسای چندگاناه نی ات در
مواجهه اا ی

م ئله کفایت نمی کند و نکته مه این اسات کاه کاه ایان امار ااه معنااب
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کارایی نداشتن  ORدر عم نی ت ،الکه رزو توسعه روششناسیهاب جدید اا توجاه
اه ماهیت م ائ کشور ما را مطرح میکند .شاید این امر دور ا ذهن ااه نرار ارساد،
امااا توسااعه روششناساایهاااب ناار و رهاااییاخااال اااه علاات عااد کااارایی ارخاای
روششناسیهاب سخت در ارخی م ائ صور گرفت و محققان اریتانیایی اا توجه
اه مجموعه شرایط ااک ار کشور خود این دسته روششناسیهاا را توساعه دادناد.
انااراین در کشور ما نیز نه در اد سخن الکه در عم ااید در این مینه کوشالهاایی
جدب صور گیرد و مه ترین نتیجاه ااصا ا پاشوهال هماین امار اسات .اناااراین
میتوان پیشنهادا

یر را در این مینه ارائه کرد.

 -1محققان اه هیچ وجه قصد تعمی نتای ااه تماامی اناواع م اائ را ندارناد .ایان
نتای تنها دیدگاهی کلی را ااراب متخصصاان  ORدر ااین مواجهاه ااا یا موقعیات
م ئله ایجاد میکند .اه طور قطع موارد ا یارب در انتخاب روششناسیهاب متناسل
اراب انواع موقعیت م ئله تأریرگذارند که تنها اا توجاه ااه ماهیات موقعیات م ائله و
تجراه ت هی گران در ااین مداخلاه قااا تشاخی
متخص

اسات .راذا مها تارین امار ااراب

 ORشناسایی موقعیت م ئله ،ااعاد آن و سس

تصمی گیرب اراب استفاده

ا مجموعه روششناسیهاب مناسل است و این تصمی ممکن اسات در طاول انجاا
پشوهال و اا تغییر شرایط یا درع و شناخت ایشتر موقعیت تغییر کند .رذا هیچ قطعیت
و تعمی در کار نی ت.
 -2ااعاد شناسایی شده در این پشوهال ،کاساتی روششناسایهاا در مواجهاه ااا
آنها و همچنین شناسایی نقاو ایزوره ،مینههاب تحقیقاتی را ااراب متخصصاان OR

در کشور فراه میکند و اا تمرکز ار آنها مایتوانناد روششناسایهااب جدیادب را
اراب مواجهه اا آنها توسعه دهند و یا گا هایی را در روششناسیهاب موجود اراب
پوشال این ااعاد توسعه دهند.
 -3ا طرفی قدرتمندترین روشهاب شناخته شده اراب مواجهاه ااا موقعیاتهااب
م ئله در کشور میتواند ضرور آشنایی متخصصان  ORرا ااا روششناسایهااب
جدید مکاتل جدید این او ه مطارح مایکناد تاا تنهاا خاود و درو
دانشگاهی را محدود اه اخال  ORک سی یا سخت نکنند.
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