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  همقدم
ها شروع آن تشخيص نياز يبيني آينده و نقطههاي پيشيكي از روش »درخت وابستگي«

يا اهداف آينده است. اين روش به منظور تشخيص شرايط مورد نياز براي رسيدن به آن 
از اين روش براي نمايش تاثيرات  ،ها و... طراحي شده است. همچنيناهداف مانند فعاليت

درخت وابستگي، يك مطلب گسترده به  يشود. در شيوهمي احتمالي فناوري استفاده
شود. خروجي اين فرايند نمايشي تر تقسيم ميشكل صعودي به زير مطالب كوچك

تر و ريزتر گرافيكي با ساختار ترتيبي است كه مطلب كلي مورد نظر را به سطوح جزئي
  كند.بندي ميطبقه

پيوسته دارد و براي نماياندن فازهاي همپيچيده و بهدرخت وابستگي ساختاري درهم
رود. درخت وابستگي عالوه بر كار ميبه مسألههاي ساختاري يك چندگانه و پيچيدگي

اند. اين مشخص كردن روابط موجود، قادر به كشف روابطي است كه از نظر دور مانده
ستگي ممكن هاي ابتدايي از طريق رسم درخت وابامر حتي بدون در نظر داشتن منابع داده

  است.

هاي عملي آن است. آلمان و ژاپن ي آلمان در اجراي اين روش يكي از مثالتجربه
هايي با استفاده از روش درخت همزمان با يك پژوهش مشترك به روش دلفي پژوهش

هاي فهرست طويلي از موضوع يها با تهيهاند. اين پژوهشوابستگي نيز، انجام داده
  ها صورت پذيرفته است.نظر گرفتن رابطه و وابستگي ميان آن فناوري با در يتوسعه
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  توصيف روش
و روابط ميان  مسألهروش درخت وابستگي يك ابزار قدرتمند براي نماياندن جزئيات يك 

  اين جزئيات در شرايط فعلي و آينده است.

ها را به صورت سلسله مراتبي از درخت وابستگي يك نمودار سازماني است كه داده
ي طوربهكند، بندي ميترين سطح (جزئيات) ردهالترين سطح (موضوع اصلي) به پايينبا

ها با آن آن يهاي مربوط به هم آن در هر سطحي باالترين سطح را كه همهكه درايه
ها با مثًال خوب است كه استفاده از ماشين كنند.در ارتباط هستند، كامل توصيف مي

پارامترهاي تر را با يكديگر مقايسه كنيم. آالت قديميشينكنترل عددي به جاي كاربرد ما
  ند از:امهم در اين مقايسه عبارت

  ) اقتصاديالف
  افزايش هزينه سرمايه گذاري و نگهداري

  افزايش خروجي
  كاهش هزينه نيروي كار

  افزايش قابليت اعتماد
  تجاري ـتكنيكي  )ب

كت در بازار يا با طراحي مجدد نياز به جذب توليد افزوده (اضافي) از طريق سهم شر
  محصول يا فرايند.

  ونقل جديد براي كاالهانياز به چيدمان جديد كارخانه و سيستم حمل
  هاي مختلف فرايند توليدتاثيرات احتمالي جانبي بر روي قسمت

  كنندگان مواد و ابزارتاثيرات احتمالي بر تامين
  بهبود كيفيت محصوالت

  نيروي كار )ج
  هاكاهش اپراتور

  نياز به افزايش نوبت كاري
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  نياز به آموزش اپراتورها براي كار با ماشين جديد.
  كاركنان آموزش ديده براي تعميراتنياز به

  پرسنلي ـ اجتماعي )د
  نياز به جذب نيروهاي آزاد شده

  هاتوان ساماندهي اعتراض
  ذاكره براي افراد در سازمان جديدنياز به م

  اره نوبت كارينياز احتمالي به مذاكره درب
  سالمتي ـمحيطي  ( ه

  گذارند.هاي جديد سالمتي و ايمني مياي كه ماشيننياز به بررسي تاثيرات منفي
  هاي جديد:كارگيري ماشينهاي محيطي ناشي از بهنياز به بررسي زيان

  ها و مواد آاليندهبه سبب استفاده از روغن
  به سبب توليد ضايعات و مواد زائد

دهد. اين شكل، هاي ياد شده در يك درخت وابستگي نشان ميموضوع ،دبع ةشكل صفح
نشانگر تفاوت ارزيابي سنتي فناوري با روش معاصر است. در حالت سنتي، تنها مناسب 
بودن كاربرد فناوري براي انجام وظايف مورد نظر و طول دوره بازگشت سرمايه مورد 

 آثار آن بر سالمتي و محيط و سيستم حملتاثيرات اجتماعي فناوري،  توجه بود و معموالً
هاي جديد به نياز به استفاده از فناوري ،شد. درنتيجهو نقل مواد و قطعات فراموش مي

  آورد.وجود مي

ن، استفاده بهينه از فناوري تر از آهدف از ارزيابي، جلوگيري از وقايع نامطلوب و مهم
پذير ذكر يك سطح با عبارت كميتدر تحليل درخت وابستگي، جزئيات مربوط به  است.
گيرد. توالي جزئيات در درخت درپي در طول فرايند انجام ميهاي پيشود و تجديدنظرمي

سازد. بلكه شرايطي كه در حال حاضر از وابستگي نه تنها شرايط مهم فعلي را نمايان مي
  دهد.مي توانند مهم باشند را نيز نشانولي در آينده مي ،برخوردارنداهميت كمي
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  و قوت فنقاط ضع
تر، درك بهتري از مفهوم ابتدايي درخت وابستگي با تقسيم يك مفهوم به مفاهيم جزئي

شويم، تر جزئيات وارد ميهاي پايينكه به سطحدهد. در مقابل، هنگاميدست ميبه
اي است. هاي بحرانيگيريهاي مربوط به مسائل انساني مستلزم تصميمافزايش گزينه

اي آگاهانه و روشن صورت نپذيرد، ما به خروجي ضعيفي ويژه اين كه اگر تفكر به شيوهبه
  دست خواهيم يافت.
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