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  تاريخچه
است و براي تشخيص و تعيين  »درخت وابستگي«روش مكمل  16شناسيتحليل ريخت

  دهد.هاي ممكن ارائه مياندازي وسيع از پاسخرود و چشمكار مييد بههاي جديد تولفرصت
گردد. اف بازمي 18راردينج) و لوسين 1235-1315( 17تاريخچه اين روش به رامون لول

در  ،نيز براي نخستين بار از اين روش 20سسه فناوري كاليفرنياؤپروفسور م 19زويسكي
  هاي امروزي استفاده كرد.دانش

در ساختمان موتور جت بود. زويسكي با تعريف  ،د فناوري اين روشنخستين كاربر
پارامترهاي مهم فناوري موتور جت مانند سازوكار نيروي پرتاب (فشار)، تركيب اكسيژن 

تر فناوري تر، امكان بررسي دقيقهاي جزئيها به مولفهو نوع سوخت و تجزيه اين سيستم
هاي ممكن براي چيدن چند پارامتر بود. حالت موردنظر را فراهم آورد. روش او مبتني بر

شد كه پيش از اين مورد استفاده قرار هايي حاصل ميها، سيستمبراي برخي از اين حالت
گرفته بودند و براي برخي ديگر هيچ سيستم يا محصولي در دسترس نبود. او با استفاده 

 21جتموتورهاي رم از اين روش راهي براي استفاده از اكسيژن جو و سوخت جامد در
ها براي تحليل مسائل مربوط به هم استفاده پيشنهاد كرد. او در اين روش از ماتريس

كرد. اين شكل كه هر وضعيت انتخابي براي هر يك از پارامترهاي مختلف را يك مي
هاي خالي ماتريس مورد نظر كه نمايانگر كرد. براي درايهدرايه براي ماتريس فرض مي

 

16 Morpholigic 
17 Remon Loll 

18 Lucien Grardin 

19 F. Zwicky 

20 California Institute of Technology 

21 Ramjet 
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چرا يك جت با قدرت «و  »چرا نه؟«هايي مانند ند، پرسشاوليد نشدههاي تسيستم
 »شناسيتحليل ريخت«مطرح است. هرچند روش  »اي سراميكي توليد نشود؟هسته

نيز كار او  »وسناري«رود، ولي در ساختار كار مينگاري فناوري بهطور مستقيم در آيندهبه
  مفيد است.

  توصيف روش
شود. دو ويژگي سوي نوعي ابتكار سازمان يافته، رهنمون مي اين روش سازمان را به

  اساسي اين روش به شرح زير است:
 هاي كليدي تحليلي روشمند از ساختار جاري و آينده يك صنعت و ارائه شكاف

  آن ساختار كه مانع رسيدن به اهداف مورد نظر است.
 هاهاي جديد پركننده اين شكافمحركي قوي براي ابداع گزينه  
اندازي ها و با استفاده از زبان رياضي، چشمطور كه بيان شد، اين روش به كمك نگاشتههمان

گستراند. اصول هاي ممكن كاربردهاي آينده را پيش رو ميهاي موجود و گزينهوسيع از جواب
  كلي اين روش با توجه به عملكرد زويسكي بر پنج گام اساسي استوار است:

  ه كردن آنو فرمول مسألهتعريف يك  
 اهتعيين پارامترهاي جواب و تعريف آن  
 هاي آن ماتريس كه درايه 22شناسيترسيم ماتريسي چند بعدي به نام جعبه ريخت

  دهد.هاي ممكن را تشكيل ميجواب
 ها بر مبناي دو پارامتر امكان وقوع و ميزان نزديكي به هدف مطلوبارزيابي خروجي  
 نهاي ممكتر بهترين پاسختحليل عميق  

هاي شوند، زيرا مراحل ديگر در ساير روشمراحل دوم و سوم قلب اين روش محسوب مي
نمايش جواب به منظور در  مسألهتحليلي هم كاربرد دارند. مرحله دوم در واقع بررسي 

 »درخت وابستگي«نظر گرفتن يك چهارچوب كلي است. در اين مرحله است كه از يك 
شود. پس از ايجاد پارامترهاي مختلف با قراردادن اين براي تعريف پارامترها استفاده مي

 

22 Morphological Box 
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شود. پارامترهاي ديگر با توجه شناسي تشكيل ميپارامترها در يكي از بعدها جعبه ريخت
  شوند.مورد نظر تعريف مي مسألهبه نوع 

  شناسيجعبه ريخت 10-1شكل 

  هاارزش            
 پارامترها

  Aپارامترها             
  Bپارامترها             
  Cپارامترها             
 Dپارامترها             

در قراردادي با ناسا از اين روش در يك مطالعه  23»دونل داگالسسسه مكؤم«مثالً 
پژوهش و بررسي فضايي با توجه به سه جنبه مختلف اجسام سماوي، بخش طيف 

استفاده كرد.  24ايمطلوب ديگر مانند تفكيك زاويه يالكترومغناطيسي و پارامترها
  دست آمده است، به صورت زير است:به مسألهكه از طرح اين  ييسماتر

شان
كهك

تاره
ي س

ها
  وار

شان
كهك

گاما  ها
عة 

ع اش
مناب

  
عة 

ع اش
مناب

X  رات
سيا

ين 
ل ب

واص
ف

اب  
سح

  
تاره

س
شيد  ها

خور
رات  

سيا
  

 
واره

ماه
  ها

تاره
س

باله
ي دن

ها
  دار

  اشعة گاما                  
 Xاشعة                   
                  UV 
 قابل رؤيت                  
                  IR 
امواج راديويي                  

  دونالد داگالسمك شناسي توسط مؤسسةماتريس حاصل از بررسي ريخت 10-2شكل 
ارتباطي  يشناسي، به سازماندهي اطالعات در قالب يك روش كارا و به شيوهريخت

 

23 The Mc Donnell Douglas Corporation 

24 Angular Resolution 
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يا  »رستد«دهد. هرچند كه هيچ روش به دست مي مسألهپردازد و بينشي كلي از مي
يا موضوع  مسألهبراي تعريف ساختار اين شيوه وجود ندارد، شناسايي دقيق  »نادرستي«

دهد، ضروري هاي موثري كه اين شيوه ارائه ميچارچوب يمنظور توسعهموردنظر به
درخت «شناسي با تركيب رسد. مثالً در خدمات تفريحي، يك ساختار ريختنظر ميبه

  آيد:دست ميپارامترهاي ابتدايي با توجه به دو ديدگاه بهمربوط به آن و  »وابستگي
از ديدگاه تقاضا، پارامترهاي اصلي و زير پارامترهاي  25كنندهشناسي مصرفريخت

  شود.و تعريف مياكننده، ميزان اهميت و نيازهاي تفريحات با توجه به وضعيت مصرف
اصلي و زير پارامترهاي تفريحات از ديدگاه توليد، پارامترهاي  26شناسي توليدكنندهريخت

ها را در دسترس مصرف كننده قرار هاي مختلفي كه توليد كننده آنبا توجه به گزينه
  شوند.دهد، مشخص ميمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درخت وابستگي مصرف كننده -10-3شكل 
  
  

 

25 Consumer Morphology 

26 Producer Morphology 

توليدكننده

انواع

غيره محصول

جاري ازپيشĤماده

غيره غيره

ساير

خدمات

گروهي شخصي

غيره غيره

مكان

بومي

فروشگاه 
شخصي

فروشگاه 
محلي

فروشگاه 
منطقه اي

بين المللي

فروشگاه ملي

عاطفي مادي

غيره

مصرف  كننده

بخش ها

غيره سني گروه

جوان ميانسال

غيره غيره

پير

موقيعت زندگي

فردي خانوادگي

بچه بدون بچه دار

زندگي شرايط

زمان پول

ارزش

نوع فعاليت

فيزيكي ذهني

پاداش

مادي تركيبي عاطفي

غيره
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  تگي توليد كنندهدرخت وابس 10-4شكل 

نيروهايي كه شكل  »تحليل فرايند«شوند و با مي جانماييهاي رايج در اين شبكه گزينه
هاي جديد آينده شناسايي شوند تا فرصتكنند، توصيف ميآينده صنعت را مشخص مي

گيرند. هريك از شناسي قرار ميشوند. پارامترهاي نشانگر هر بخش در ماتريس ريخت
ماتريس  هاي ايننكننده و توليد كننده يكي از سطرها و ستوهاي مصرفشناسيريخت

  آمده است. 10-5ابتدايي چنين ماتريسي در شكل  ةدهند. نمونرا تشكيل مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي در خدمات تفريحيجعبه ريخت 10-5شكل 

 27ها را نخستين بار ميشل گودتشناسي در ساختار سناريواستفاده از روش تحليل ريخت
 

27 Michel Godet 
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  كند.را تعريف ميهاي مختلف ممكن شناسي سناريومطرح ساخت. يك ساختار ريخت

هاي زياد حاصل از همان طور كه در قسمت بعدي نيز اشاره خواهيم كرد، وجود تركيب
ودت براي كمرنگ اغلب خود مانعي براي كاربرد اين روش است. گ ،شناسيتحليل ريخت

اي را براي تدوين سناريو مطرح ساخت كه بر مراحل زير استوار ساختن اين مشكل شيوه
  است:

  ترين گزينهيارهاي اقتصادي، فني و راهبردي براي تعيين و انتخاب بهتعريف مع .1
  ها با توجه به معيارهاي مختلفبندي آنهاي حياتي و ردهتعيين مولفه .2
  هاتعيين اولويت .3

شود. اين ختم مي 29به نام موروفول 28افزارينرم يدرنهايت، اين فرايند به يك بسته
و سازماندهي خروجي بر حسب اولويت را آسان  كامپيوتري تحليل اين فرآيند يبرنامه
  سازد.مي

اي برنامه 30در يك پژوهش جديد براي يك شركت شيميايي بزرگ، گروه آينده
سازي آن هاي غذايي مبتني بر فناوري، نگهداري غذا و آمادهبراي تهيه سفارشعمومي

  جرا شده است:طراحي كرده است. طي اين فرايند دو برنامه ا ،با استفاده از فناوري

ها تمام مهسازي غذا و ديگري برنامه آماده سازي غذا. اين برنايكي برنامه ذخيره
كند تا به تصوير توليد انبوه هاي ممكن سه زير سيستم را جايگزين يكديگر ميتركيب

  ظر گرفته شدند:گذاري هر يك از اعضاي اين ريز سيستم دو معيار زير در نبرسد در ارزش

 فت غيرمنتظرهظرفيت پيشر  
 شركت و مشتري يرابطه  

 

28 Micro – software package 

29 MORPHOL 

30 The Futures Group (TFG) 
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ها براي مشتري درجه بندي و ارزش گذاري اين معيارها با توجه به ميزان اهميت آن
اي داشته باشد، نسبت به مالحظه بالقوهچنانچه محصولي پيشرفت قابل شوند مثالًمي

ي هاهاي ديگر ارزش بيشتري خواهد داشت. برنامه كامپيوتري تمام جايگشتمحصول
هاي توليدي از كند و به هر يك از محصولها را تركيب ميممكن از تمام زير سيستم

دهد. سپس محصوالت را بر اساس امتيازشان رتبه بندي ها امتيازي ميميان گزينه
  كند.مي

  نقاط ضعف و قوت
  شوند.هاي كليدي رهنمون ميشناسي محقق را به بينشهاي ريختتحليل

اند، معرفي هاي ممكن بسياري را كه هنوز كشف نشدهها و انتخابها تركيباين تحليل
  كند.مي

هاي مند ساختار جاري و آينده يك صنعت يا سيستم، شكافاين روش با تحليل روش
  سازد.كليدي را مشخص مي

هاي ممكن، تصميم گيري در زمينه مسائل انساني را با با وجود اين، مقدار زياد گزينه
شود سبب سازد. اين اشكال كه در روش درخت وابستگي نيز ديده ميرو ميمشكل روبه

هاي زيادي مواجه شود. حال آن كه در مسائل انساني ها با بحرانگيريشود كه تصميممي
ها از روي بصيرت به نتايج مستقيم و دقيق نياز است و اگر فرايند تفكر و انتخاب گزينه

  ها بازده ضعيفي خواهد داشت.روش و با دقت كافي صورت نگيرد، خروجي اين
  




