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چكیده
اکثﺮ روش هاي ﺗﺤلیلی آینﺪه ﭘﮋوهی بﺮاي ﭘیش بینی وقایع و یا بﺮرسی رویدﺪادهاي متییﺮهداي مدورد نظدﺮ و ﭘیشدﺮان
هاي مﺮﺗﺒط با موضوع را به صورت مستﻘل از هم مورد بﺮرسی قﺮارداده و ارزیدابی مدی نمایندﺪ ،لدیﻜ در مدواقعی نیازمندﺪ
ﺗﺤلیل احتمال وقوع یک رویﺪاد در ﺗﻘابل مجموعه اي از رویﺪادهاي مورد ﭘیش بینی خواهیم بدود ﺗﺤلیدل اادﺮات متﻘابدل
روشی بﺮاي ﭘاسخ به ای نیاز است و اگﺮچه مستلزم ﭘﺮدازش هاي آماري ﭘیچیﺪه ﺗﺮي بﺮاي حصول نتایج است ،لیﻜ اساساً
هماننﺪ روش دلفی مﺒتنی بﺮ نظﺮات متخصصان خواهﺪ بود مهمتﺮی رویﻜﺮد ای روش ای است که بخواهیم بﺮاسدا راي
متخصصان احتمال وقوع رویﺪادهاي مختلف یا نیﺮوهاي ﭘیشﺮان متفاوت را به طور مستﻘل ﺗعیی و عالوه بﺮ آن ،نظﺮ ایشان
را بﺮاي احتمال وقوع یک رویﺪاد در صورت وقوع سایﺮ رویﺪادها و ﺗاایﺮ متﻘابل آنها بﺮهم جویدا شدﺪه و بﺮرسدی نمداییم در
نسخه هاي ﭘیشﺮفته ﺗﺮ ای روش ،احتمال وقوع رویﺪادها را در زنجیﺮه علیت بی رویﺪادها ﺗعﺮیف و مورد بﺮرسی قدﺮار مدی
دهیم بﺪی ﺗﺮﺗیب ماﺗﺮیسی از احتماالت اولیه و احتماالت شﺮطی و روابط جهت دار ﺗاایﺮات متﻘابل رویدﺪادها و نیﺮوهداي
ﭘیشﺮان شﻜل می گیﺮد الگوهاي متﺪاول اید روش بدا دو منطدا احتمداالت و ارﺗﺒاطدات سدازمان یافتده و بدﺮاي ﺗداایﺮات
رویﺪادها بﺮ هم با قوانی احتمالی و ارﺗﺒاطی قواعﺪي را ﺗعﺮیف می کنﺪ لیﻜ در هﺮ دوي ای الگوها جهت ﺗداایﺮ رویدﺪادها
بﺮ هم مورد بﺮرسی قﺮار نمی گیﺮد نویسنﺪه در ای مﻘاله سعی دارد با مﺮوري بﺮ الگوهاي موجود روش ﺗﺤلیل ﺗاایﺮ متﻘابل،
الگوي جﺪیﺪي را با منطا همﺒستگی بﺮاي ﭘوشش جهت ﺗاایﺮ(منفی و مثﺒت) رویﺪادها بﺮ هم معﺮفی نمایدﺪ نتیجده انجدام
فﺮآینﺪ روش ﺗﺤلیل ااﺮات متﻘابل معموال" به ﭘیﺪایش یک سناریو ختم می شود
واژههاي كلیدي :ﭘیش بینی ،ﺗاایﺮ متﻘابل ،همﺒستگی ،نیﺮوهاي ﭘیشﺮان ،سناریو
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 -1مقدمه
در مﺒاحث آینﺪه ﭘﮋوهی شناسایی و ﺗعﺮیف رویﺪادها،
نیﺮوهاي ﭘیشدﺮان و روندﺪهاي مدﺮﺗﺒط بدا موضدوع مدورد
مطالعه از اهمیت بسیار زیادي بﺮخوردار اسدت همچندی
در ﭘیش بینی وقوع یک رویﺪاد عالوه بﺮ احتماالت ابتﺪایی
قضاوت شﺪه ،روابط علّی اي نیز بی وقوع رویﺪادها وجدود
دارد کدده ع دﺪم ﺗوجدده بدده آن ﺗوسددط مﺤﻘددا ،بخشددی از
اطالعات مهم و ﺗاایﺮگذار در ﺗصمیم سازي را نادیدﺪه مدی
گیﺮد بندابﺮای الزم اسدت عدالوه بدﺮ ﺗﺒیدی وقدوع اولیده
احتمال رویﺪادها و شناسایی نیﺮوهاي ﭘیشدﺮان و روندﺪها،
میزان ﺗاایﺮ متﻘابل میان متییﺮها نیز ﺗوسط کارشناسان و
خﺒﺮگان ﺗعیی و مورد ﺗجزیه و ﺗﺤلیل قدﺮار گیدﺮد ﭘدیش
بینی با روش ﺗﺤلیل ااﺮات متﻘابل یا مداﺗﺮی متﻘداطع از
الگوي روش شناختی اابتی ﭘیﺮوي نمدی کندﺪ (حاجیدانی
 ،)1391لددیﻜ الگوهدداي مختلددف روش ﺗﺤلیددل ااددﺮات
متﻘابل ،ای ﺗﻜنیک را به عنوان یک روش نامﺤﺪود بدﺮاي
ﺗﺤلیل نتایج اکتشدافی ﺗﺒدﺪیل کدﺮده اسدت و یدا ارزیدابی
متﻘاطع رویﺪادها و نیﺮوهاي ﭘیشﺮان و ﭘیش بینی آن هدا،

نه ﺗنها می ﺗوانﺪ وقوع رویﺪادها و ﭘیشﺮان ها را به ﺗنهدایی
مورد ارزیابی قﺮار دهﺪ بلﻜه می ﺗوان ﺗاایﺮ متﻘابل آن ها را
بﺮهم و به ﺗﺒع آن ﺗﺪابیﺮ متفاوت منتج از ﺗاایﺮات متﻘداطع
را کشف نمود حتی در بعضی از موارد ،ﺗﺤلیل و بﺮرسی و
ﺗفﻜﺮ درباره وقوع یک رویﺪاد به موجب ﺗاایﺮات متﻘابدل و
دیگﺮ رویﺪادها ساده ﺗﺮ از فﻜﺮ کﺮدن به احتمدال وقدوع آن
رویﺪاد صﺮف نظﺮ از ﺗاایﺮات متﻘابل سایﺮ رویﺪادها است
اگﺮ چه الگوهاي مختلفی بﺮاي اجﺮاي ای روش وجود
دارد لددیﻜ در ﺗمددامی آن هددا سدده ن دوع ارﺗﺒددار را بددی
رویﺪادها و یا نیﺮوهاي ﭘیشدﺮان مدی ﺗدوان ﺗعﺮیدف نمدود
فﺮض کنیم رویﺪاد (الف) واقع خواهدﺪ شدﺪ و رویدﺪاد ( )
نیز به موازات رویﺪاد (الف) مﺤتمل است در ای صورت:
در شﻜل شماره  1حالت ﺗعداملی  2ﺗﻘویدت کنندﺪه و
حالت  3متوقف کننﺪه است و ای دو حالت ارﺗﺒدار بدی
رویﺪاد (الف) و ( ) را بازگو می کنندﺪ و شدﻜل شدماره 2
نیز به طﺮیا دیگﺮي ﺗنوع روابط متﻘابل بدی دو رویدﺪاد و
یا ﭘیشﺮان را نمایش می دهﺪ

شكل شماره  :1وقايع شرطی ارتباط دو رويداد

شكل شماره  :2تنوع ارتباطات بین دو رويداد ] Source: www.itt.edu/it/cross.htmlحاجیانی [1931
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تاريخچه
بﺮاي اولدی بدار ﺗدودورگدوردن و هلمدﺮ روش ﺗﺤلیدل
ﺗاایﺮ متﻘابل را در سال  1911ابﺪاع کﺮدنﺪ یﻜی از دالیدل
خلا ای روش ﭘاسخ به ای سوال ساده بود که آیدا ﭘدیش
بینددی رویددﺪادهاي آینددﺪه مددی ﺗوانددﺪ مﺒتنددی بﺮﺗدداایﺮات
احتمالی و متﻘابل اﺗفاقات و رویﺪادهاي در آن زمان باشﺪ؟
در همان سال ها بﺮاي کاربﺮدي سداخت اید روش یدک
بازي بﺮاي شﺮکت شیمیایی آلومینیوم کسیﺮ ساخته شﺪ و
نام آن آینﺪه 1گذارده شﺪ اگﺮ چه ای شدﺮکت بدا انتشدار
نسخه هاي ای بازي قصﺪ داشدت خدودش رادر صدﺪمی
سالگﺮد ﺗاسی شﺮکت ﺗﺒلیغ نماینﺪ ولی ای ﺗﺒلیغ ،اولی
کاربﺮد ای روش در سطح عمومی بود بازي آینﺪه شدامل
کارت هایی بود که هﺮ یک آینﺪه اي ساده را شﺮح می داد
و بﺮ روي آن مﻘﺪار احتمال یک رویﺪاد جﺮیان بازي نوشته
شﺪه بود عالوه بﺮ ای در ﭘشت هﺮکارت ﺗاایﺮات متﻘابدل
آن رویﺪاد ﺗشﺮیح شﺪه بود و به طور مثال بﺮاي دارنﺪه ای
کارت به نشانه وقوع آن رویدﺪاد ،احتمدال ﭘیشدامﺪ کدارت
شماره  p ، xدرصﺪ زیاد خواهﺪ شدﺪ یدا احتمدال ﭘیشدامﺪ
کارت  q ،yدرصﺪ کم خواهﺪ شدﺪ بدﺪی صدورت شدان
داشت کارت هاي xو yرا بﺮاي دارنﺪه ای کارت ﺗیییﺮ می
داد در ﭘایان بدازي هدﺮ بدازیﻜ ﺗعدﺪادي از کدارت هدا را
بﺪست می آورد که نشان دادن رویﺪادهاي واقع شﺪه بدود
و اطالعاﺗی را بﺪست می آورد که بﺮاسدا ﺗداایﺮ متﻘابدل
منﺪرج در ﭘشت کارت هدا ﺗعدﺪادي دیگدﺮ از کدارت هداي
دیگﺮ نیز وقوعشان بﺮاي دارنﺪه ای کارت مﺤتمل ﺗﺮ و یدا
غیﺮممﻜ ﺗﺮ می شﺪ نهایتا" بازیﻜ بدا اسدتفاده از نتدایج
بﺪست آمﺪه مدی ﺗوانسدت قدادر بده اجﺮایدی کدﺮدن یدک
سیاست خاص باشﺪ به عﺒارت دیگﺮ ای بدازي  ،بازیﻜندان

را ﺗﺮغیب و ﺗشویا می نمود که عدالوه بدﺮ احتمدال اولیده
رویﺪادها با ﺗفﻜﺮ و ﺗوجه ﭘیﺮامون ﺗاایﺮات متﻘابل رویﺪادها
آینﺪه مورد نظﺮ خود را رقم بزنﺪ واضح است که سناریوي
ای بازي با احتسا شدان و احتمدال اولیده رویدﺪادها و
احتمال ﺗاایﺮ متﻘابل رویدﺪادها بدﺮ یﻜدﺪیگﺮ ﺗدﺪوی شدﺪه
است
در سال  1998کوردن و هیوارد در دانشگاه کالیفﺮنیدا
ای روش را در مﺤیط کامپیوﺗﺮ و با اسدتفاده از یدک ندﺮم
افزار کدامپیوﺗﺮي بده اجدﺮا در آوردندﺪ در اید ندﺮم افدزار
احتماالت شﺮطی ااﺮات متﻘابل ﺗعیی مدی شدﺪ و بﺮنامده
مﺮاحل ﺗصمیم گیﺮي درباره ﺗمامی رویﺪادها را دنﺒال مدی
نمود و ﭘ از آن ادامه ای فﺮآینﺪ بدا روش موندت کدارلو
بﺮاي بﺪست آوردن راه هاي مختلف و سناریوهاي ممﻜد
ﺗﻜﺮار می شﺪ
در سال  1999ﺗﺮکیﺒی از روش ﺗﺤلیل ﺗاایﺮ متﻘابل و
سددناریو ابددﺪاع شددﺪ در اید روش بددا اسددتفاده از بﺮرسددی
شدددﺮایط ابتدددﺪایی ،رخدددﺪادهاي شدددﺮطی( )A|Bو عدددﺪم
رخﺪادهاي شﺮطی ) | (Aسدناریوها را بﺮاسدا ﺗداایﺮات
متﻘابل رویﺪادها ﺗعﺮیف نمود
در سال  1991بﺮاي اولدی بدار نظدام احتمداالت در
آینﺪه نگﺮي ﺗوسط جان اسنوکﺮ به منظدور شدﺒیه سدازي
اقتصاد اروگویه بﻜار گﺮفته شﺪ در ﭘی آن فدونتال ،1991 :
هلمﺮ  ،1999 :ساری  ،1998 :نواک و سوالرنت ،1998 :
ویسما ونی  :و سیما ،1982 :موضدوع را ﺗﻜامدل دادندﺪ
دوکا در سال  1989روش دلفدی و ﺗداایﺮات متﻘابدل را
ﺗلفیا کﺮد و در ادامه با ﺗﺮکیب اید روش بدا سدایﺮ روش
هاي آینﺪه ﭘﮋوهی بﺮ کاربﺮدي بودن ای روش ﺗاکیﺪ شﺪ

جدول شماره  :1مراحل تكامل و سیر كاربرد روش تحلیل اثرات متقابل
بﻜارگیﺮي مستﻘل روش
مرحله

مراحل ابتدايی

استفاده

تحقیقات

کاربﺮد

تبیین عدم قطعیت ها

کاربﺮد ﺗﺮکیﺒی روش
مرحله تحلیل داده هاي جمع آوري
شده با ساير روش ها

مرحله كاربرد

ﭘ از جمع آوري نظﺮات به روش هاي ﭘ از انجام روش ﺗﺤلیل
باال بﺮدن دقت قضاوت
ﭘیاده سازي نتایج
نظﺮسنجی درباره موضوع متخصصان در بیان احتمال رخ دلفی ،ﭘﺮسشنامه و مصاحﺒه ،روش ﺗﺤلیل ﺗاایﺮات متﻘابل نتیجه ای
ﺗاایﺮات متﻘابل بﺮاي ﺗﺤلیل داده هاي فﺮآینﺪ ﭘیﺪایش یک یا چنﺪ
دادن رویﺪادها به صورت
رویﺪادها و مﺤاسﺒه
سناریو خواهﺪ بود
جمع آوري شﺪه بﻜارگﺮفته می شود
ﺗاایﺮات متﻘابل رخﺪادها مستﻘل و متااﺮ از یﻜﺪیگﺮ
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در سال هاي اخیﺮ دامنه فعالیت بﺮ روي روش ﺗﺤلیدل
ﺗاایﺮات متﻘابل از سطح مطالعات مﺤض روش شناسی بده
نﺤوه به کدارگیﺮي اید روش نیدز کشدیﺪه شدﺪه اسدت و
جﺪول شماره  1مﺮاحل ﺗﻜامل و سیﺮ کاربﺮد اید روش را
نشان می دهﺪ لیﻜ کماکان سواالت زیﺮ در مطالعه روش
شناسی ای روش کم جوا مانﺪه است:
چگونه می ﺗوان با طﺮح ﭘﺮسش هاي مﺮﺗﺒط ،احتمدال
شﺮطی رویﺪادها را بهﺒود دهیم؟
آیا ای روش همگﺮاسدت؟ چگونده در اید روش داده
هاي غیﺮمنسجم گﺮوه خﺒﺮگان را به اجماع بﺮسانیم؟
چگونده مدی ﺗددوان اید روش را بددا روش هداي دیگددﺮ
ﺗﺮکیب نمود؟
توصیف و تشريح روش تحلیل تاثیرات متقابل:
الگوي اول :منطق احتماالت (ﺗعیی احتماالت ابتدﺪایی
رویﺪادها و احتماالت شﺮطی ﺗاایﺮات متﻘابل رویﺪادها)
در ای الگو ،روش ﺗﺤلیل ﺗاایﺮات متﻘابل بﺮاي ﺗجزیده
و ﺗﺤلیل احتمال وقوع یک رویﺪاد یا ﭘیشﺮان در مجموعده
از رویﺪادها یا ﭘیشﺮان هاي مورد ﭘدیش بیندی بﻜارگﺮفتده
می شود احتمداالت یدک رویدﺪاد مدی ﺗواندﺪ بده صدورت

احتمال ابتﺪایی و مستﻘل از سایﺮ رویﺪادها و یا احتماالﺗی
درباره قابلیت هاي بالﻘوه ناشی از ﺗداایﺮات متﻘابدل میدان
رویﺪاد مورد نظدﺮ و سدایﺮ رویدﺪادهاي قابدل ﭘدیش بیندی
ﺗعﺮیددف گددﺮدد واضددح اسددت کدده بدداور داریددم بسددیاري از
رویﺪادها و ﭘیشﺮفت هاي جهدان بده هدم مﺮبوطندﺪ یدک
رویﺪاد مانندﺪ ﺗولیدﺪ اﺗومﺒیدل هداي بدا سدوخت سدﺒز ،از
رویددﺪادهاي مﻘددﺪماﺗی علمددی ،فنددی و حتددی سیاسددی و
اقتصادي منتج شﺪه است از طدﺮف دیگدﺮ رویدﺪاد ﺗولیدﺪ
خودروهایی با سوخت سﺒز خود می ﺗوانﺪ بده عندوان یدک
رویﺪاد مﻘﺪمه بﺮاي سایﺮ رویﺪادها باشﺪ و سایﺮ رویﺪادها را
متااﺮ از خود قدﺮار دهدﺪ و بده همدی ﺗﺮﺗیدب بسدیاري از
رویﺪادها ﭘ از رویﺪاد مورد نظﺮ را ﺗﺤت ﺗداایﺮ قدﺮار مدی
دهﺪ در ای نگﺮش حتی بسیاري از ﭘیشﺮان هداي اداهﺮاً
بی ربط و مستﻘل ،رویﺪادهاي فوق العاده اي را سﺒب مدی
شونﺪ و به همی شﻜل دامنه ﺗاایﺮات متﻘابدل رویدﺪادهاي
قابل ﭘیش بینی می ﺗواننﺪ هماننﺪ نﻘطه شﺮوع یدک مدوج
ﺗیییددﺮات باشددﺪ و ﺗﺤددوالت بسددیار وسددیع و زیددادي را در
مسائل آینﺪه بوجود آورد در ای الگو احتمال ارﺗﺒار بدی
رویﺪادها یا ﭘیشﺮان ها را احتمال ﺗاایﺮ متﻘابل می نامنﺪ

شكل شماره  :9شبكه تاثیرات متقابل رويدادهاي قابل پیش بینی

گام هاي عملیاتی اجراي روش با منطق احتماالت
گام نخست :تهیه فهرست پیشران ها يا رويدادهاي
مرتبط با موضوع مورد مطالعه
در اولی اقﺪام معموالً با جستجوي نوشدتارها و مندابع
ﺗاریخی و یا بهﺮه گیﺮي از گﺮوه کارشناسان و متخصصدان
در زمینه مورد مطالعه ،فهﺮسدت اولیده ﭘیشدﺮان هدا و یدا
رویﺪادها استخﺮاج می شود و سپ ای فهﺮست بده سده
روش زیﺮ ﭘاالیش و ﺗلخیص می گﺮدد:

 )1ادغام چنﺪ رویﺪاد یا ﭘیشﺮان که ارﺗﺒار معنایی
بسیار نزدیﻜی دارنﺪ
 )2حذف ﺗعﺪادي از ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادهاي بی
ربط و بی ﺗاایﺮ بﺮ سایﺮ رویﺪادها
 )3ویﺮایش و جمله بنﺪي ﭘیشﺮان ها و یا
رویﺪادهاي باقیمانﺪه
دقت در ای گدام نﻘدش بسدیار مهمدی در موفﻘیدت و
ﭘیشﺮفت ای روش دارد واضح است که در اید روش آن
دسته از ﭘیشﺮان ها و یا رویدﺪادها کده هدیر ارﺗﺒداطی بده

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،201بهار 07 / 2931

هﺮ یک از رویﺪادها در سنوات آﺗی است بدﺮاي اینﻜدار بدا
بﺮرسی متون و سوابا ﺗداریخی و بدا بهدﺮه گیدﺮي نظدﺮات
متخصصان و کارشناسان احتمال هﺮ رویﺪاد با اید فدﺮض
مﺤاسﺒه می شود که سایﺮ رویﺪادها اﺗفداق نیفتداده باشدﺪ
بهتﺮ است بﺮاي اینﻜار به جاي جمع آوري داده ها با سوال
از صاحب نظﺮان به صورت انفﺮادي از روش هداي مشداوره
اي مثل ﭘﺮسشنامه ،مصاحﺒه ،دلفی ،احتمال هدﺮ یدک از
رویﺪادها را به قضاوت بگذاریم

سایﺮ ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادها نﺪارنﺪ بایستی به طور کلدی
از مطالعه خارج شونﺪ به عﺒارت دیگﺮ ورود ﭘیشدﺮان هدا و
یا رویﺪادهاي بی ربط به سایﺮ ﭘیشﺮان ها و یدا رویدﺪادها ،
می ﺗوانﺪ ﺗﺤلیل مان را بی دلیل دشوار نمایﺪ در ای گدام
ﭘ از ﺗعﺮیف ﭘیشدﺮان هدا و یدا رویدﺪادها  ،بده بﺮرسدی و
ﺗعیی روابط دو به دوي ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادها خدواهیم
ﭘﺮداخت به استناد اصول اسدتﻘﺮاي ریاضدی ،اابدت شدﺪه
است که اگﺮ  nﭘیشﺮان و یا رویﺪاد در مطالعده مدان مدورد
رابطده
ﺗوجه قﺮار گیﺮد ،مدی ﺗدوان حﺪاکثﺮﺗعدﺪاد
دوگانه بی ﭘیشدﺮان هدا و یدا رویدﺪادها را انتظدار داشدت
بﺪیهی است هﺮچه ﺗعﺪاد ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادها افزایش
یابﺪ ،ﺗعﺪاد ﺗاایﺮات متﻘابل با سدﺮعت بیشدتﺮي رشدﺪ مدی
کنﺪ در بیشتﺮ مطالعات ﺗعﺪاد  10الدی  90ﭘیشدﺮان و یدا
رویﺪاد ﺗعﺮیف می گﺮدد

گام سوم :برآورد احتماالت شرطی
گام بعدﺪي در روش ﺗﺤلیدل اادﺮات متﻘابدل  ،بدﺮآورد
احتمداالت شدﺮطی ﺗﻘابدل ﭘیشدﺮان هدا و یدا رویدﺪادها بددا
یﻜﺪیگﺮ است بﺮاي اینﻜار یک ماﺗﺮی دو بعﺪي ،با سدطﺮ
و ستونی بﺮابﺮ ﺗعﺪاد ﭘیشﺮان ها و یا رویدﺪادها شدﻜل مدی
گیﺮد و اعضاي ای ماﺗﺮی بدا ﺗخمدی احتمدال شدﺮطی
ﺗاایﺮ متﻘابل هﺮ زوج مﺮﺗب از ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادها ﭘدﺮ
می شود

گام دوم :تعیین احتماالت ابتدايی
در ای مﺮحله ابتﺪا به ﺗخمی احتماالت ابتدﺪایی هدﺮ
رویﺪاد خواهیم ﭘﺮداخت ای احتماالت مﺒی شان وقوع
جدول شماره :2

مثال ماتريس احتماالت تاثیر متقابل رويدادهاي A,B,C

C

B

A

احتمال ابتدايی

رويداد/پیشران

)P(A|C

)P(A|B

)P(A|A

)P(A

A

)P(B|C

)P(B|B

)P(B|A

)P(B

B

)P(C|C

)P(C|B

)P(C|A

)P(C

C

جدول شماره  :9مثال ماتريس احتماالت تاثیر متقابل رويدادهاي 1و2و9و4
4

9

2

0490

0481

0410

0411

0410

0410
0411

احتمال ابتدايی

اگر اين اتفاق روي دهد

1

0421

رویﺪاد 1

0410

0490

رویﺪاد 2

0410

0411

0491

رویﺪاد 3

0490

0421

0410

رویﺪاد 9

گام چهارم :بررسی صحت احتماالت اولیه و شرطی
قضدداوت هدداي خﺒﺮگددان در مددورد احتمدداالت اولیدده
رویﺪادها و احتماالت شﺮطی ﺗاایﺮات متﻘابل رویﺪادها بدﺮ
هم ممﻜ است به درستی بیدان و ﺗعﺮیدف نگدﺮدد بدﺮاي

ﺗصمیم گیﺮي در ای مدورد اید مﺮحلده از فﺮآیندﺪ روش
ﺗﺤلیل ﺗاایﺮات متﻘابل را با مثال زیﺮ ﺗشﺮیح می کنیم:
فﺮض کنیم در ﭘیش بینی یک موضوع ،دو رویدﺪاد  Aو B
مورد ﺗوجه باشﺪ بﺮاسا نظﺮ خﺒﺮگان :
شان وقوع رویﺪاد = p(A)= Aدرصﺪ 90
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شان وقوع رویﺪاد  =P(B)= Bدرصﺪ 90
یعنی در صورت وقوع ﺗمامی حاالت ممﻜ در آیندﺪه
مثالً به ﺗعﺪاد  ،100انتظار داریم  90مورد رویﺪاد  Aو 90
مورد رویﺪاد  Bرخ دهﺪ

=)P(A|B

)P(Aو )P(Bو ) ( Pموجدود اسدت و بدا عنایدت بده
اسددت مددی ﺗددوان حددﺪ بدداال و
اینﻜدده
ﭘایینی را بﺮاي ) p(A|Bبﺪست آورد
حﺪ ﭘایی وقتی

(

حﺪ باال وقتی

شكل شماره  :4بدترين حالت پراكندگی وقوع
رويدادهاي  Aو  Bدر آينده

شﻜل شماره  9نشان می دهﺪ کده در بدﺪﺗﺮی حالدت
وقوع  100رویﺪاد با شﺮایط فدوق ،حدﺪاقل در  10رویدﺪاد
آینﺪه ،رویدﺪادهاي  Aو  Bبدا هدم رخ خواهندﺪ داد اید
بﺪی معناست که در قضداوت احتمدال شدﺮطی ) (A|Bبدا
مﺤﺪودیتی مواجه خواهیم بود به عﺒارت دیگدﺮ بدا فدﺮض
P(A|B)#0 ◄═ P(B)=0.7,P(A)=0.4
و در صورت بﺮوز اینگونه ﺗناقضات بایستی نسدﺒت بده
ﺗجﺪیﺪ نظﺮ در مورد یﻜی از احتماالت )P(Aو ) P(Bاقدﺪام
نماییم واضح است که فﻘط صاحب نظﺮان شﺮکت کنندﺪه
در ﺗﺤلیل می ﺗواننﺪ در ای خصوص ﺗصمیم بگیﺮنﺪ اید
گام در ﺗﺤلیل ماﺗﺮی احتماالت شﺮطی ﺗاایﺮات متﻘابدل،
از بزرگتﺮی مزیت هاي روش ﺗﺤلیل ااﺮات متﻘابل اسدت
به طور مثال انجام ای مﺮحله در نمونه فوق بدﺪی شدﻜل
دنﺒال می شود
و =)B P(B
 P(A)= Aاحتمال اولیه وقوع رویﺪاد
احتمال اولیه وقوع رویﺪاد و=) ( B Pاحتمال عﺪم
وقوع رویﺪاد
) = B P(A|Bبه شﺮر وقوع رویﺪاد  Aاحتمال شﺮطی
وقوع رویﺪاد
) | = B P(Aبه شﺮر عﺪم وقوع رویﺪاد  Aاحتمال
شﺮطی وقوع رویﺪاد
بﺮ اسا قضایاي احتماالت بیزي خواهیم داشت:
)

|)+P(B)P(A

|)P(A

(P(A)=P

2

بﺪی ﺗﺮﺗیب می ﺗوان در اید گدام میدزان درسدتی و
منطﻘی بودن قضاوت صاحب نظدﺮان را دربداره احتمداالت
شﺮطی ﺗاایﺮات متﻘابل رویﺪادها و احتماالت اولیده آنهدا را
ارزیابی نمود ﭘ از انجام اید گدام مداﺗﺮی احتمداالت
شﺮطی ﺗاایﺮ متﻘابل رویﺪادها نشان می دهﺪ که ﺗیییدﺮات
سیاست گذاري هاي جﺪیﺪ یا وقوع یک ﭘیشﺮان یا رویدﺪاد
ﭘیش بینی نشﺪه می ﺗوانﺪ به احتمال وقوع یا عدﺪم وقدوع
مجموعه اي از ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادهاي قابل ﭘیش بینی
دیگﺮ مواﺮباشﺪ
گام پنجم :بررسی تاثیرات وقوع يک رويدداد و يدا
عدم وقوع آن
در ای مﺮحله به منظور بﺮرسدی ﺗداایﺮات وقدوع یدک
رویﺪاد و یدا عدﺪم وقدوع آن بدﺮ سدایﺮ رویدﺪادهاي داخدل
مدداﺗﺮی ﺗدداایﺮات متﻘابددل ،بددا اسددتفاده از نسددﺒت خددﺮده
احتماالت ،3نتایج را مورد ﺗجزیه و ﺗﺤلیل قﺮار می دهیم
احتمال رخ /احتمال رخ دادن=خﺮده احتماالت=Odd Ratio

)وقوع یک رویﺪاد()/1-pوقوع یک رویﺪاد(=pنﺪادن

در ای گدام بدﺮاي مﺤاسدﺒه خدﺮده احتمداالت رویدﺪادها
بﺮاسا احتمال ابتﺪایی هﺮ رویﺪاد مﻘﺪار نسﺒت
)وقوع یک رویﺪاد()/1-pوقوع یک رویﺪاد(p

را بﺪست آوریم همچنی بﺮاي مﺤاسﺒه خدﺮده هداي
احتماالت شﺮطی ﺗاایﺮات متﻘابل نیز همی کار را خواهیم
کﺮد بﺮاسا ماﺗﺮی احتماالت ﺗاایﺮات متﻘابل رویدﺪادها
جﺪول  ، 2ماﺗﺮی خﺮده احتماالت زیﺮ ﺗولیﺪ خواهﺪ شﺪ
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جدول شماره  :4ماتريس خرده احتماالت رويدادها و تاثیرات متقابل آنها بر هم
D

C

B

)P(A|D)/1-P(A|D
)P(B|D)/1-P(B|D
)P(C|D)/1-P(C|D

)P(A|C)/1-P(A|C
)P(B|C)/1-P(B|C

)P(A|B)/1-P(A|B

)P(D|C)/1-P(D|C

احتمال ابتدايی

A
)P(B|A)/1-p(B|A
)P(C|A)/1-P(C|A
)P(D|A)/1-P(D|A

)P(C|B)/1-P(C|B
)P(D|B)/1-P(D|B

)P(A)/1-P(A
)P(B)/1-P(B
)P(C)/1-P(C
)P(D)/1-P(D

A
B
C
D

جدول شماره  :5مثال ماتريس خرده احتماالت رويدادهاي چهارگانه و تاثیرات متقابل آنها بر هم
4

9

2

0419

1419

1

1422

141

141
1422

احتمال ابتدايی

اگر اين اتفاق روي دهد

1

0433

رویﺪاد 1

141

0419

رویﺪاد 2

1

0418

3

رویﺪاد 3

2433

0433

1

رویﺪاد 9

گام ششم :محاسبه تاثیر متقابل وقوع يا عدم وقوع
رويدادها
در ای مﺮحله با استفاده از ماﺗﺮی جﺪیدﺪ حاصدل از
مﻘادیﺮ خﺮده احتماالت (جﺪول شدماره  )9نسدﺒت زیدﺮ را
بﺮاي ﺗﺒیدی ﺗداایﺮات متﻘابدل رویدﺪادهاي اید مداﺗﺮی
مﺤاسﺒه می کنیم
)P(B)=(P(A|B)/1-P(A|B))/P(B)/1-P(BخﺮدهP(A|B)/خﺮده

در اینصورت اگﺮ درایه هداي مداﺗﺮی اول احتمداالت
شﺮطی ﺗاایﺮات متﻘابل را در سطﺮ Bو ستون P(B|A) ، A
بنامیم و در ماﺗﺮی دوم مﻘﺪار خﺮده احتمدالP(B|A)/1-
) P(B|A) = (B|Aرا که در ﺗﻘداطع سدطﺮ  Bبدا سدتون A
درج شﺪه است را با نماد ') (A|Bبنامیم و هﺮیک از نسﺒت
هاي خﺮده احتماالت اولیه را ') (Aبنامیم ،مداﺗﺮی ﺗداایﺮ
متﻘابل خﺮده هاي رویﺪادها را به شﻜل زیﺮ ﺗعﺮیف خواهیم
کﺮد

جدول شماره  :6ماتريس تاثیرات متقابل خرده احتماالت رويدادها
احتمال رخداد اولیه

رويداد

)(A)'= P(A)/1-P(A

A

')(B|A)'/(B

)(B)'= P(B)/1-P(B

B

')(C|B)'/(C

')(C|A)'/(C

)(C)'= P(C)/1-P(C

C

')(D|B)'/(D

')(D|A)'/(D

)(D)'= P(D)/1-P(D

D

D

C

B

')(A|D)'/(A

')(A|C)'/(A

')(A|B)'/(A

')(B|D)'/(B

')(B|C)'/(B

')(C|D)'/(C
')(D|C)'/(D

A

جدول شماره  :7مثال ماتريس تاثیرات متقابل خرده احتماالت رويدادهاي چهارگانه
4

9

2

0419

1490

141

1420

0410

141
0491

احتمال ابتدايی

اگر اين اتفاق روي دهد

1

0433

رویﺪاد 1

941

0419

رویﺪاد 2

0411

0418

3

رویﺪاد 3

341

1

1

رویﺪاد 9

به همی ﺗﺮﺗیب و به موازات مﺮاحل قﺒل در اقﺪاماﺗی
مشابه ماﺗﺮی احتمال ﺗاایﺮ متﻘابل وقوع رویدﺪادها را بده
شﺮر رخ نﺪادن رویﺪادهاي دیگﺮ ﺗولیﺪ خواهیم کﺮد

بدده عنددوان مثددال بدددا اسددتفاده از رابطدده بیدددزي
) | P(A)=P( )P(A| )+P(B)P(Aمدددددی ﺗدددددوان
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احتماالت اولیه رخ نﺪادن رویﺪادها و احتماالت رخ ندﺪادن
ﺗاایﺮات متﻘابل را به صورت زیﺮ مﺤاسﺒه نمود

 ) -3اگﺮ عدﺪد ﺗصدادفی> ) P(Bفدﺮض مدی کندیم
رویﺪاد  Bرخ خواهﺪ داد به عﺒدارت دیگدﺮ در اید حالدت
P(B)=0

 P(A| )=(P(A)-و

))=1-P(B
)

 )9اگﺮ فﺮض کنیم رویﺪاد  Bواقع خواهﺪ شﺪ خﺮده
هاي احتمالی را که به ای رویﺪاد مﺮﺗﺒط بودنﺪ را
به روش زیﺮ مجﺪدا" مﺤاسﺒه می کنیم بﺮاي
اینﻜار از درایه هاي ماﺗﺮی جﺪول شماره 1
استفاده می کنیم

(P

(P(A|B).P(B))/P

سپ با استفاده از ای ماﺗﺮی  ،ماﺗﺮی خﺮده هدا و
ماﺗﺮی نسﺒت خﺮده ها را مجﺪدا" مﺤاسﺒه می کنیم
ﺗا ای لﺤظه نظﺮات خﺒﺮگان را به صدورت احتمداالت
در آورده و ماﺗﺮی هاي ااﺮات متﻘابدل را سداخته و بدﺮاي
همگون سازي(به عﺒارﺗی استانﺪاردسازي) احتماالت اولیه
و احتماالت شﺮطی با استفاده از قدوانی احتمداالت بدﺮاي
ساخت ماﺗﺮی هاي جﺪیﺪ احتماالت اقﺪام کﺮدیم
حال اگﺮ بخواهیم بﺮرسی کنیم که آیا همگﺮایی و صدﺤت
در نظﺮات خﺒﺮگان وجود دارد مﺮاحدل زیدﺮ را انجدام مدی
دهیم
 )1یک رویﺪاد را به صورت ﺗصادفی انتخا می کنیم
(فﺮض کنیم به عنوان مثال رویﺪاد  Bانتخا
شود)
 )2یک عﺪد ﺗصادفی بی صفﺮ و یک را انتخا می
کنیم
 )3احتمال اولیه رویﺪاد انتخا شﺪه را با عﺪد
ﺗصادفی ﺗولیﺪ شﺪه مﻘایسه می کنیم

)1

)1

)9

)8

)نسﺒت خﺮده هاي  Bبه رویﺪاد (*)iخﺮده اولیه
رویﺪاد =)iخﺮده جﺪیﺪ رویﺪاد i
اگﺮ فﺮض کنیم رویﺪاد  Bرخ نمی دهﺪ ،همی
مﺤاسﺒات را از ماﺗﺮی هاي ﺗاایﺮ متﻘابل رخ
نﺪادن ها ﭘیگیﺮي می کنیم
مﺮاحل()1و ( )2را ﺗا حﺪي دنﺒال می کنیم که
ﺗمامی رویﺪادها وضعیت رویﺪادنشان مورد
آزمایش قﺮار گﺮفته باشﺪ
مﺮاحل ()1و ( )1را به دفعات زیاد ﺗﻜﺮار می کنیم
و بﺪی صورت نسﺒت خﺮده هاي جﺪیﺪ را بﺮاي
همه رویﺪادهاي اولیه ﺗولیﺪ نموه و ماﺗﺮی هاي
جﺪیﺪ احتمالی را شﻜل می دهیم
کثﺮت روي دادن هﺮ رویﺪاد بﺮاي ﺗمام دفعات
ااﺮات متﻘابل ﺗعیی کننﺪه
اجﺮایی ماﺗﺮی
احتمال جﺪیﺪ آن رویﺪاد است

-3الف) اگﺮ عﺪد ﺗصادفی≤ ) P(Bفﺮض کنیم رویدﺪاد
 Bرخ خواهﺪ داد به عﺒارﺗی در ای حالتP(B)=1
جدول شماره  :8ماتريس تاثیرات متقابل رخ ندادن رويدادها
C

D
)

|P(A

) |P(A

)

|P(D

) |P(C

)

|P(D
) |P(D

احتمال رويداد اولیه

رويداد

)P(A

A

)

|P(B

)P(B

B

|P(C

)P(C

C

|P(D

)P(D

D

A

B
)

|P(A

)

|P(B

)

)

|P(D

)

الگوي دوم :منطق ارتباطات

مراحل عملیداتی اجدراي روش بدا الگدوي منطدق

در ای الگو به جاي اسدتفاده از منطدا احتمداالت از
منطا روابط دو یا چنﺪگانه بی رویدﺪادهاي مدورد ﭘدیش
بینی استفاده می شود (در ادامه هﺮجا که به رویﺪاد اشاره
شﺪه می ﺗوان مفهوم ﭘیشﺮان را نیز جایگزی نمود )

ارتباطی
گام اول :تهیه فهرست رويدادهاي مرتبط با موضوع
مطالعه
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در اولی اقﺪام با ای منطا هماننﺪ منطا احتمداالت
عناوی ﺗمامی رویﺪادهاي مدورد ﭘدیش بیندی از مطالعدات
کتابخاندده اي و مسددتنﺪات ﺗدداریخی و در نهایددت بددا نظددﺮ
خواهی از صاحب نظﺮان موضوع مورد مطالعه اسدتخﺮاج و
فهﺮسددت مددی گددﺮدد مجددﺪداً ﺗشکیددﺪ مددی شددود عندداوی
رویﺪادهایی که هیر ارﺗﺒاطی به سایﺮ رویدﺪادها نﺪارندﺪ در
ای روش ارزش ﺗﺤلیل نﺪاشدته و از فهﺮسدت رویدﺪادهاي
مورد مطالعه خارج می گﺮدنﺪ
گددام دوم :ترسددیم نقشدده ارتباطددات و وابسددتگی
رويدادهاي مورد مطالعه
در ای د مﺮحلدده بددا نشددانه گددذاري بددﺮاي هددﺮ یددک از
رویﺪادهاي مورد مطالعه ،بﺮاسا نظﺮ خﺒﺮگان رابطده هدﺮ
رویﺪاد با سایﺮ رویﺪادها بوسیله خطور جهدت دار ﺗﺮسدیم
می گﺮدد در ای اقﺪام جهدت ارﺗﺒدار از یدک رویدﺪاد بده
سمت رویﺪاد دیگﺮ معندادار بدوده و بایسدتی بطدور دقیدا
ﺗعﺮیف گﺮدد
به عنوان مثال فﺮض کنیم در موضوع مطالعه وقوح چهدار
رویﺪاد  A,B,C,Dقابل ﭘیش بینی است

شكل شماره  :5نقشه ارتباطات و وابستگی تأثیر
متقابل رويدادها
گام سوم :تولید ماتريس Boolean

در قددﺪم بعددﺪي بﺮاسددا روابددط جهددت دار نﻘشدده
ارﺗﺒاطات و وابستگی ﺗشایﺮ متﻘابل رویﺪادهاي مورد مطالعه
ماﺗﺮی  Booleanﺗشایﺮات متﻘابل رویﺪادها با درایه هداي
 0و  1متشاﺮ از رابطه و جهت ارﺗﺒار رویﺪادها به شﻜل زیﺮ
ایجاد می گﺮدد

D

C

B

A D

A C

A B

B D

B C

C D
D C

A

)(1,0
A

B A

B

C B

C A

C

D B

D A

D

جدول شماره  :3ماتريس  Booleanتأثیرات متقابل
رويدادهاي مورد مطالعه

در ای ماﺗﺮی عﺪد  1به مفهوم وجود ارﺗﺒار بی دو
رویﺪاد و ﺗشایﺮ متﻘابل آن هاست و عﺪد صفﺮ به معناي
عﺪم وجود ارﺗﺒار بی رویﺪادهاست
 Booleanچهار رويداد  A,B,C,Dدر يک مطالعه به
طور مثال
گام چهارم :محاسبه تأثیر و وابستگی رويدادها
ماﺗﺮی  Booleanویﮋگی هاي بسیار مهمی را در
مفاهیم شﺒﻜه ،ارﺗﺒاطات و همچنی ﺗﻜامل و رشﺪ سیستم
ها دارد جمع ﺗعﺪاد مﻘادیﺮ  1در ای ماﺗﺮی نشان
دهنﺪه شاخص ﺗعﺪاد روابط(مسیﺮهاي ارﺗﺒاطی یک سویه)
و ﺗشایﺮات متﻘابل بی رویﺪادهاي اولیه و سایﺮ رویﺪادها
است در ﺗﻜﺮار مطالب ﭘیش گفت ،حﺪاکثﺮ ﺗعﺪاد ﺗشایﺮات
متﻘابل بﺮاي  nرویﺪاد بﺮابﺮ  n2-nخواهﺪ بود جمع سطﺮي
ﺗعﺪاد مﻘادیﺮ  1بﺮاي هﺮ رویﺪاد در هﺮ سطﺮ نشان دهنﺪه
ﺗشایﺮ گذاري 9مستﻘیم یک رویﺪاد به سایﺮ رویﺪادهاي
قابل ﭘیش بینی در موضوع مورد مطالعه است در همی
راستا شناسایی رویﺪادهایی با باالﺗﺮی میزان ﺗشایﺮ بﺮ سایﺮ
رویﺪادها نﻘش بسیار زیادي در ﺗﻜامل و رشﺪ یک سیستم
خواهﺪ داشت( )Godet ,94از سوي دیگﺮ جمع ستونی
ﺗعﺪاد مﻘادیﺮ یک در هﺮ ستون نشان دهنﺪه وابستگی
مستﻘیم 1یک رویﺪاد به سایﺮ رویﺪادها است ﺗعﺪاد
رویﺪادهاي وابسته به سایﺮ رویﺪادها در یک مطالعه مﺒی
حساسیت سیستم بﺮاي رشﺪ و ﺗﻜامل خود است ( Godet
), 94
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شكل شماره  :6نقشه روابط و ماتريس
به عﺒارت دیگﺮ در ماﺗﺮی  Booleanروابدط و ﺗدشایﺮ
متﻘابددل رویددﺪادها حﺮکددت در جهددت سددطﺮ بدده مفهددوم
ﺗشایﺮ( )influenceو حﺮکدت در جهدت سدتون هداي اید
ماﺗﺮی به مفهوم وابسدتگی و حساسدیت)& sensitively
 ( dependencyرویﺪادها خواهﺪ بود بده عندوان مثدال در
نمونه ﺗشایﺮات متﻘابل رویﺪادهاي شﻜل  1ﺗعﺪاد کل روابط
و ﺗشایﺮات متﻘابل بی رویﺪادها  8رابطه اسدت کده در آن
رویﺪاد  Aبا سه رابطه  ،باالﺗﺮی ﺗشایﺮ را بﺮ سایﺮ رویدﺪادها
دارد و رویﺪاد  Cبا وابستگی به ﺗمامی رویدﺪادها بداالﺗﺮی
حساسیت را در ای موضوع دارا است
گام پنجم :ترسیم نقشه دكارتی 6تأثیرات متقابل
شاخص هاي ﺗشایﺮ و حساسیت(وابستگی) در ماﺗﺮی
 Booleanبﺮاي دسته بندﺪي رویدﺪادها بﻜدار گﺮفتده مدی

شونﺪ به طور نمونه در مثال قﺒل با چهار رویﺪاد ،حدﺪاکثﺮ
بددﺮاي هددﺮ یددک از رویددﺪادها  3رابطدده ﺗددشایﺮ و  3رابطدده
وابستگی خواهیم داشت نﻘشه دکدارﺗی ﺗدشایﺮات متﻘابدل
مﺒتنی بﺮ ﺗشایﺮات و وابستگی رویﺪادها بﺮاي دسدته بندﺪي
رویﺪادها ﺗﺮسیم می گﺮدد در اید نﻘشده مﻘدادیﺮ ممﻜد
ﺗعددﺪاد ﺗددشایﺮات در مﺤددور  yهددا و مﻘددادیﺮ ممﻜ د ﺗعددﺪاد
وابستگی ها در مﺤور  xها ﺗعﺮیف و هﺮ یک از رویﺪادها بدا
ﺗوجه به ﺗشایﺮات متﻘابل و روابطشان بدا سدایﺮ رویدﺪادها و
ﺗعﺪاد ﺗشایﺮ و وابسدتگی حاصدله از مداﺗﺮی  Booleanدر
ای مختصات جانمایی می گﺮدنﺪ به طور نمونه در مثدال
قﺒل با چهار رویﺪاد  A,B,C,Dو نﻘشه ارﺗﺒاطاﺗشان ،نﻘشده
دکارﺗی ﺗشایﺮ و حساسیت(وابستگی) زیدﺮ بﺪسدت خواهدﺪ
آمﺪ

شكل شماره  :7نقشه دكارتی تأثیر و حساسیت تأثیرات متقابل رويدادهاي مورد مطالعه

گام ششم :دسته بندي رويدادهاي قابل پیش بینی
همددانطور کدده اشدداره شددﺪ میددزان ﺗددشایﺮ و وابسددتگی
رویﺪادها می ﺗوانﺪ به دسته بنﺪي رویﺪادهاي قابدل ﭘدیش
بینی منجﺮ شود در همی راستا می ﺗدوان ندواحی دسدته
بنددﺪي شددﺪه اي را در نﻘشدده دکددارﺗی ﺗددشایﺮ و وابسددتگی
ﺗشایﺮات متﻘابل رویدﺪادها ﺗعﺮیدف کدﺮد و بﺮاسدا نتدایج
جانمایی رویﺪادها در اید نﻘشده ،بده گدﺮوه بندﺪي و بداز
ﺗعﺮیف نﻘش هﺮ یک از رویﺪادها در موضوع مدورد مطالعده
ﭘﺮداخت ﺗنوع دسته بنﺪي رویﺪادها بﺮاسا میزان ﺗدشایﺮ

و حساسیت(وابسددتگی) آنهددا از گددﺮوه بنددﺪي زیددﺮ خددارج
نیست
 الف) رویﺪادهاي غالب و ﺗعیی کننﺪه : 9ای
رویﺪادها سطح باالیی از ﺗشایﺮ را بﺮ سایﺮ متییﺮها و
کمتﺮی وابستگی را به سایﺮ رویﺪادها دارنﺪ و ااﺮات
مثﺒت و منفی باالیی در رشﺪ و ﺗﻜامل یک سیستم
خواهنﺪ گذاشت واضح است که اگﺮ ای رویﺪادها
اﺗفاق نیفتنﺪ باعث وقفه در وقوع سایﺮ رویﺪادها
خواهنﺪ شﺪ ای دسته ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادها را
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رویﺪادهاي ﺗاایﺮگذار هم می نامنﺪ (امیﺮ ناامی،
)1392
) رویﺪادهاي کلیﺪي و رله : 8ای گﺮوه رویﺪادها ،
رویﺪادهاي وابسته و یا بی اﺒات نامیﺪه می شونﺪ
رویﺪادهاي ای دسته سطح باالیی از وابستگی را به
سایﺮ رویﺪادها دارنﺪ الﺒته ممﻜ است همچنی به
موازات وابستگی ،سطح باالیی از ﺗشایﺮ را نیز بﺮ روي
سایﺮ رویﺪادها داشته باشنﺪ واضح است که ای
رویﺪادها در مسیﺮ مطالعه بسیار مورد ﺗوجه می
باشنﺪ به طوریﻜه عملﻜﺮد و ﺗیییﺮات آنها ااﺮي ﭘ
رو 9بﺮ روي سایﺮ رویﺪادها دارد و وقوع و ﺗیییﺮ آن
ها ،نشانی از وقوع و ﺗیییﺮ سایﺮ رویﺪادها است
ج) رویﺪادهاي همجوار : 10در داخل یک سیستم
مورد مطالعه رویﺪادهایی وجود دارد که ااﺮ متوسطی
بﺮ سیستم و ﺗشایﺮ کم و وابستگی حﺪاقل بﺮ سایﺮ
رویﺪادها دارنﺪ لیﻜ ای نوع رویﺪادها می ﺗواننﺪ
بعضاً در طول زمان ﺗﻜامل یافته و ﺗشایﺮشان بﺮ سایﺮ
رویﺪادهاي سیستم افزایش یابﺪ ای دسته متییﺮها







را متیﺮهاي مستﻘل نیز می نامنﺪ(امیﺮ ناامی،
)1392
د) رویﺪادهاي ﺗنظیم کننﺪه و متوسط: 11
رویﺪادهایی با متوسط ﺗشایﺮ و وابستگی با سایﺮ
رویﺪادها در ای گﺮوه قﺮار می گیﺮنﺪ ای دسته از
رویﺪادها نیز بایستی مورد ﺗوجه قﺮار گیﺮنﺪ چﺮا که
نﻘش متوسطی آنها در ﺗشایﺮ و وابستگی به سایﺮ
رویﺪادها می ﺗوانﺪ باعث بﺮوز یک شﻜاف در یک
سیستم گﺮدد
ه) رویﺪادهاي حاصل و ﺗﺤت سلطه : 12ای
رویﺪادها متشاﺮ از سایﺮ رویﺪادهاي سیستم  ،بسیار
حسا به کمتﺮی ﺗشایﺮ و وابستگی به سایﺮ
رویﺪادها در حﺪ متوسط به سمت قوي هستنﺪ
و) رویﺪادهاي خود مختار و حذف شونﺪه : 13ای
دسته از رویﺪادها ،رویﺪادهایی بﺪون ﺗشایﺮ و وابستگی
متﻘابل در سیستم هستنﺪ که در ای روش
وجودشان ﺗشایﺮ زیادي بﺮ سیستم نﺪارد و می ﺗوان
آن ها را از فهﺮست رویﺪادهاي موضوع مطالعه کنار
گذاشت()source popper 2003

شكل شماره  :8نواحی نقشه دكارتی تأثیرات متقابل براساس دسته بندي رويدادها منتج از میزان تاثیر و وابستگی آنها

به طور نمونه در مثدال نﻘشده دکدارﺗی ﺗدشایﺮ و وابسدتگی
ﺗشایﺮات متﻘابل رویﺪادهاي  A,B,C,Dشﻜل شماره : 1
 رویﺪاد  Aبا سه ﺗشایﺮ و یک وابستگی (باالﺗﺮی
ﺗشایﺮ و کمتﺮی وابستگی) در دسته رویﺪادهاي
غالب و ﺗعیی کننﺪه قﺮار می گیﺮد
 رویﺪاد  Cبا باالﺗﺮی وابستگی و الﺒته دو ﺗشایﺮ
در سایﺮ رویﺪادها در دسته رویﺪادهاي کلیﺪي و
رله گﺮوه بنﺪي می گﺮدد
 رویﺪاد  Dبا دو ﺗشایﺮ و دو وابستگی داراي
میانگی ﺗشایﺮات و وابستگی ها است و در دسته



رویﺪادهاي ﺗنظیم کننﺪه و متوسط گﺮوه بنﺪي
می شونﺪ
رویﺪاد  Bرا با یک ﺗشایﺮ و دو وابستگی می ﺗوان
در مﺮز گﺮوه رویﺪادهاي حاصل و ﺗﺤت سلطه و
دسته رویﺪاهاي ﺗنظیم کننﺪه و متوسط جاي
داد

گام هفتم(گام تكمیلی) :بررسی ارتباطات و تأثیرات
متقابل مخفی رويدادها
(انجام ای مﺮحله الزامی نیست و بﺮاي ﺗﻜمیل مﺮاحل
ﺗﺤلیلی ای روش ،دنﺒال می شود )
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بﺮاي ورود به اید مﺮحلده مﺤﻘدا عدالوه بدﺮ ﺗدشایﺮات
متﻘابل مستﻘیم بی ﭘیشﺮان ها و یدا رویدﺪادها بده دنﺒدال
کشدف و ﺗﺤلیددل روابددط غیددﺮ مسدتﻘیم ﭘیشددﺮان هددا و یددا
رویﺪادها بﺮ یﻜﺪیگﺮ است
در مثددال قﺒلددی ،روابددط مسددتﻘیم بددی رویددﺪادهاي
 A,B,C,Dبﺮاسا نﻘشه ارﺗﺒاطات و ﺗشایﺮات متﻘابل بدی
رویﺪادها به طور کامل ﺗﺒیی و ﺗﺤلیل شﺪ به طور نمونده
رابطه  B Cاز شﻜل شماره  13به سادگی قابل ﺗعﺮیدف
است
لیﻜ رابطه  B Aبه طدور مسدتﻘیم بﺮقدﺮار نیسدت
A C
ولی می ﺗوان به طور غیﺮ مستﻘیم از مسیﺮ B
با دو گام و یا دو مﺮﺗﺒه از رویﺪاد  Bبه رویﺪاد  Aرسیﺪ
ای ندوع ارﺗﺒاطدات و ﺗدشایﺮات متﻘابدل را روابدط غیدﺮ
مستﻘیم و یا مخفی می نامنﺪ همچنی در نمونه اي دیگﺮ
بﺮاسا نﻘشه شدﻜل شدماره  13رابطده مسدتﻘیم C A
وجود دارد از سوي دیگﺮ رابطه دیگﺮي نیز از رویﺪاد  Aبه
بدا
رویﺪاد  Cبه طور غیﺮ مستﻘیم به شدﻜل
دو مﺮﺗﺒه طی مسیﺮ بی رویﺪادها وجود دارد یا عدالوه بدﺮ
رابطه مستﻘیم  A Bمی ﺗوان به رابطه غیﺮ مسدتﻘیم

با عﺒور از سده مسدیﺮ بدی رویدﺪادها
اشاره کﺮد
در ای مﺮحله از ای روش می ﺗوان به منظور ﺗعﺮیدف
دقیا ﺗﺮ و جزئی ﺗﺮ ﺗشایﺮات متﻘابل غیﺮ مستﻘیم و مخفی
بی ﭘیشﺮان ها و یا رویدﺪاد هدا وارد عمدل شدﺪه و نهایتداً
نﻘشه دکارﺗی متﻘابل ﺗشایﺮ و وابستگی رویﺪادها را با روابط
غیﺮ مستﻘیم و مخفی کامل کندیم در انجدام اید مﺮحلده
بﺮاي شناسایی و ﺗعﺮیف ﺗشایﺮات متﻘابدل غیدﺮ مسدتﻘیم و
مخفی رویﺪادها با ﺗﻜیه بﺮ اصول و منطا هاي ریاضی و با
استفاده از حاصلضﺮ هاي متعﺪد ماﺗﺮی اادﺮات متﻘابدل
مستﻘیم بﺮ خودش ماﺗﺮی هاي جﺪیدﺪي ﺗولیدﺪ و مدورد
ﺗجزیه و ﺗﺤلیل قﺮار می گیﺮد
بددده عندددوان مثدددال حاصدددل ضدددﺮ مددداﺗﺮی
Booleanﺗشایﺮات متﻘابل مسدتﻘیم در خدودش  ،مداﺗﺮی
بﺮقددﺮاري
 Booleanمﺮﺗﺒدده دو (
ارﺗﺒار بی رویﺪادها ﭘ از طی دو مسیﺮ) ﺗشایﺮات متﻘابل
غیﺮ مستﻘیم مﺮﺗﺒه دو را بﺪست خواهﺪ آورد

شكل شماره  :3ماتريس تأثیرات متقابل غیر مستقیم مرتبه 2
 Dim2مﻘﺪار درایده سدطﺮ  Aوسدتون A

در ماﺗﺮی
بﺮابﺮ  1است ای بدﺪی معناسدت کده یدک رابطده غیدﺮ
مستﻘیم  A Aبا طی دو مسیﺮ بدی رویدﺪاد بده صدورت
 A C Aوجود دارد بده همدی ﺗﺮﺗیدب مﻘدﺪار درایده
سطﺮ  Cو ستون Bدر مداﺗﺮی  Dim2بﺮابدﺮ دو اسدت و
C
ای بﺪان معنا است که دو مسیﺮ غیﺮ مستﻘیم بدﺮاي

 Bبا طی دو مسیﺮ بی رویﺪادها به صورت  C D Bو
C A Bوجود دارد
3
به همدی مندوال مدی ﺗدوان از  Dimبدﺮاي ﺗﺒیدی
ﺗشایﺮات متﻘابل غیﺮ مستﻘیم مﺮﺗﺒه سدوم(طی سده مسدیﺮ
بی رویﺪادها) استفاده نمود واضح است که ﺗعﺪاد دفعدات
ضدﺮ مداﺗﺮی  Booleanﺗدشایﺮات متﻘابدل مسدتﻘیم در
خودش به طور کلی بده اندﺪازه سیسدتم و سدطح مطالعده
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بستگی دارد واضح است که اینگونه روابط غیﺮ مستﻘیم را
می ﺗوان ﺗا مﺮﺗﺒه  n-1دنﺒال نمود لیﻜ به لﺤاظ منطﻘی
اگﺮ درایه هاي ماﺗﺮی هداي حاصلضدﺮ مﺮﺗﺒده  iو i+1
ﺗیییﺮي نﺪاشته و ﺗفاوت انﺪکی داشته باشنﺪ بﺮرسی روابط
غیﺮ مستﻘیم ﭘیشﺮان ها و یا رویﺪادها را متوقدف خدواهیم
نمود در مطالعات کوچک با وجود  10ﺗا  20ﭘیشﺮان و یدا
رویﺪاد درصورت نیاز به انجام اید مﺮحلده  9ﺗدا  1مﺮﺗﺒده
ضﺮ ماﺗﺮی ها کفایت می کنﺪ در مطالعدات بدزرب بدا
 20ﺗا  10ﭘیشﺮان و یا رویدﺪاد ،مﺮاﺗدب ضدﺮ  9و  8مدی
ﺗوانﺪ حﺪاکثﺮ ﺗشایﺮات متﻘابل غیﺮ مستﻘیم بی ﭘیشﺮان ها
و یا رویﺪادها را نشان دهﺪ
الگوي سوم :منطق همبسدتگی(الگوي پیشدنهادي
نويسنده)
ﭘیش از ای در ﺗشﺮیح روابط بدی دو ﭘیشدﺮان یدا دو
رویﺪاد حاالت ممﻜ در صورت وجود رابطه ،ﺗداایﺮ آن هدا
بﺮ هم به دوشﻜل ااﺮ ﺗﻘویت کنندﺪه و اادﺮ بازدارندﺪه قابدل
ﺗعﺮیف بود
با دقت در منطا روش ﺗﺤلیل ﺗاایﺮ متﻘابل با الگدوي
احتماالت شﺮطی با ﺗوجه به مﺤتواي درایه هاي مداﺗﺮی
احتماالت با مﻘادیﺮ اعﺪاد حﻘیﻘی در بازه بسدته ] [1 , 0و
همچنی در الگوي ارﺗﺒاطی با عنایت بده مﺤتدواي درایده
هاي ماﺗﺮی  Booleanبا مﻘادیﺮ اعﺪاد صﺤیح  0یدا  1در
صورت ﺗشخیص وجود رابطه بی دو ﭘیشدﺮان یدا رویدﺪاد،
امﻜان ﺗعیی و ﺗﺤلیل جهت ﺗداایﺮ اید رابطده بده لﺤداظ
ﺗﻘویددت کننددﺪگی(جهت مثﺒددت) و یددا بازدارنددﺪگی(جهت
منفی) وجود نﺪارد و در نهایت ﺗنها به وجود ارﺗﺒدار و یدا
احتمال ارﺗﺒار شﺮطی بسنﺪه خواهﺪ شﺪ واضح است کده
در ای صورت بخشی از اطالعات مورد نیاز بدﺮاي ﺗصدمیم
گیﺮي هاي بعﺪي در ای رابطه از دست خواهﺪ رفت

در همی راستا در جهت رفع ای کاستی و و نﻘیصده
روش ﺗﺤلیددل ﺗدداایﺮ متﻘابددل بددا الگددوي همﺒسددتگی بددی
ﭘیشﺮان ها یا رویدﺪادها بده شدﺮح زیدﺮ (بدﺮ اسدا مدﺮور
مستنﺪات و مطالعات کتابخانه اي بﺮاي اولی بدار در اید
حوزه) ﭘیشنهاد می گﺮدد در ای الگو به جاي اسدتفاده از
منطا احتماالت و یا منطا روابدط دو یدا چنﺪگانده بدی
رویﺪادها از منطدا همﺒسدتگی بدﺮاي ﺗعﺮیدف ندوع رابطده
ﺗﻘویت کننﺪه و متوقف کننﺪه بی ﭘیشﺮان ها یا رویدﺪادها
و همچنی ﺗعیی شﺪت ﺗاایﺮ استفاده می شود و ﭘیشنهاد
می شود بﺮاي گذر از سختی منطا احتمداالت و افدزایش
ﺗوانمنﺪي منطا ارﺗﺒاطدات ،الگدوي همﺒسدتگی بدا ﭘدیش
بینددی همﺒسددتگی بددی دو رویددﺪاد بددا اسددتفاده از نظددﺮ
کارشناسددان و خﺒﺮگددان ،مدداﺗﺮی ﺗدداایﺮات متﻘابددل را بددا
مﻘادیﺮ صﺤیح درایه هاي بدی ] [-1 , 1متدشاﺮ از رابطده
بی رویﺪادها ،جهدت ارﺗﺒدار و همﺒسدتگی رویدﺪادها بده
شﻜل زیﺮ ایجاد می گﺮدد
مراحل عملیداتی اجدراي روش بدا الگدوي منطدق
همبستگی
گام اول :تهیه فهرست رويدادهاي مرتبط با موضوع
مطالعه
در اولی اقﺪام با ای منطا هماننﺪ منطا احتمداالت
و ارﺗﺒاطات ،عناوی ﺗمامی رویﺪادهاي مورد ﭘیش بیندی از
مطالعات کتابخانه اي و مستنﺪات ﺗاریخی و در نهایدت بدا
نظددﺮ خددواهی از صدداحب نظددﺮان موضددوع مددورد مطالعدده
استخﺮاج و فهﺮست می گدﺮدد مجدﺪداً ﺗشکیدﺪ مدی شدود
عناوی رویﺪادهایی که هیر ارﺗﺒداطی بده سدایﺮ رویدﺪادها
نﺪارنﺪ در اید روش ارزش ﺗﺤلیدل نﺪاشدته و از فهﺮسدت
رویﺪادهاي مورد مطالعه خارج می گﺮدنﺪ

شكل شماره  :11تاثیرات متقابل ارتباط دو رويداد
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گددام دوم :ترسددیم نقشدده ارتباطددات و همبسددتگی
رويدادهاي مورد مطالعه
در اید مﺮحلدده بددا نشددانه گددذاري بددﺮاي هددﺮ یددک از
رویﺪادهاي مورد مطالعه ،بﺮاسا نظﺮ خﺒﺮگان رابطده هدﺮ
رویﺪاد با سایﺮ رویﺪادها بوسیله خطور جهدت دار ﺗﺮسدیم
می گﺮدد در ای اقﺪام نه ﺗنها مسیﺮ ارﺗﺒار از یک رویﺪاد
به سمت رویﺪاد دیگﺮ معنادار بوده و بایستی بطدور دقیدا
ﺗعﺮیف گﺮدد ،بلﻜه اعضاي گﺮوه خﺒﺮگدان در مدورد جهدت
ﺗدداایﺮ بددده لﺤددداظ ﺗﻘویددت کنندددﺪگی(جهت مثﺒدددت) و
بازدارنددﺪگی(جهت منفددی) نظددﺮ خواهنددﺪ داد و نهایتداً بددﺮ
اسا اجماع نظﺮات عمل خواهﺪ شﺪ
گام سوم :تولید ماتريس  Booleanهمبستگی

ﭘیش بینی همﺒستگی بی دو رویدﺪاد بدا اسدتفاده از نظدﺮ
کارشناسددان و خﺒﺮگددان ،مدداﺗﺮی  Booleanهمﺒسددتگی
ﺗاایﺮات متﻘابل را با مﻘادیﺮ صﺤیح درایه هداي بدی ], 1
 [-1متددشاﺮ از رابطدده بددی رویددﺪادها ،جهددت ارﺗﺒددار و
همﺒستگی رویﺪادها به شدﻜل زیدﺮ ایجداد مدی گدﺮدد بده
عﺒارت دیگﺮ در ای مﺮحله بﺮاسا روابط جهت دار نﻘشه
ارﺗﺒاطات و همﺒستگی متﻘابل ﭘیشﺮان ها و یا رویدﺪادهاي
مورد مطالعه ،ماﺗﺮی همﺒستگی ﺗشایﺮات متﻘابل رویﺪادها
ﺗﻜمیل می گﺮدد واضح است که در ای مداﺗﺮی مﻘدادیﺮ
مثﺒت همﺒستگی معﺮف رابطده ﺗﻘویدت کنندﺪه بدا میدزان
شﺪت ﺗاایﺮ مثﺒت و مﻘادیﺮ منفدی همﺒسدتگی بده معنداي
رابطه متوقف کننﺪه بدا میدزان شدﺪت ﺗداایﺮ منفدی بدی
رویﺪادها خواهﺪ بود

در قﺪم بعﺪي بﺮاي گذر از سختی منطا احتماالت و
افزایش ﺗوانمنﺪي منطا ارﺗﺒاطات ،الگدوي همﺒسدتگی بدا

شكل شماره  :11نقشه ارتباطات و همبستگی تأثیر متقابل رويدادها

جدول شماره  :11ماتريس  Booleanهمبستگی
تأثیرات متقابل رويدادهاي مورد مطالعه
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گام چهارم :محاسبه تأثیر و همبستگی رويدادها
همانطور که اشاره شﺪ ماﺗﺮی  Booleanهمﺒسدتگی
ویﮋگی هاي بسیار مهمتﺮ و بیشدتﺮي را از مداﺗﺮی هداي
احتماالت شﺮطی و ماﺗﺮی  Booleanدر مفاهیم شدﺒﻜه،
ارﺗﺒاطات به همﺮاه میزان همﺒستگی بدﺮاي ﺗﺒیدی جهدت

ﺗاایﺮ ﭘیشﺮان هدا و رویدﺪادها بیدان مدی دارد در همدی
راستا جمع مﻘادیﺮ مثﺒت در اید مداﺗﺮی نشدان دهندﺪه
شﺪت همﺒستگی مثﺒت روابط ﺗﻘویت کننﺪه بدی رویدﺪاد
هاست و جمع مﻘادیﺮ منفی درایده هداي مداﺗﺮی نشدان
دهنددﺪه شددﺪت همﺒسددتگی منفددی روابددط بازدارنددﺪه بددی
رویﺪادها است به عﺒارت دیگﺮ جمع سطﺮي مﻘادیﺮ مثﺒت
بﺮاي هﺮ رویﺪاد در هﺮ سطﺮ نشدان دهندﺪه ﺗدشایﺮ ﭘدذیﺮي
مستﻘیم ﺗﻘویت کننﺪه و جمع سطﺮي مﻘادیﺮ منفی بدﺮاي
هﺮ رویﺪاد در هﺮ سطﺮ نشان دهنﺪه ﺗشایﺮ ﭘذیﺮي مسدتﻘیم
متوقف کننﺪه یک رویﺪاد از سایﺮ رویﺪادهاي موضوع مورد
مطالعه است در همدی راسدتا شناسدایی رویدﺪادهایی بدا
باالﺗﺮی میزان ﺗشایﺮ ﺗﻘویت کنندﺪه بدﺮ سدایﺮ رویدﺪادها و
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همچنی رویدﺪادهایی بدا بداالﺗﺮی میدزان ﺗدشایﺮ متوقدف
کننﺪه بﺮ سایﺮ رویﺪادها نﻘش بسدیار زیدادي در ﺗﻜامدل و
رشﺪ یک سیستم خواهﺪ داشت)Influence(+,-
از سوي دیگﺮ جمع ستونی مﻘدادیﺮ مثﺒدت بدﺮاي هدﺮ
رویﺪاد در هدﺮ سدتون نشدان دهندﺪه وابسدتگی مسدتﻘیم
ﺗﻘویت شونﺪه و جمع ستونی مﻘادیﺮ منفی بﺮاي هﺮ رویﺪاد
در هﺮ سدتون نشدان دهندﺪه وابسدتگی مسدتﻘیم متوقدف
شددونﺪه یددک رویددﺪاد از سددایﺮ رویددﺪادهاي موضددوع مددورد
مطالعه است ﺗعﺪاد رویﺪادهاي ﺗﻘویدت شدونﺪه و متوقدف
شونﺪه وابسته به سدایﺮ رویدﺪادها در یدک مطالعده مﺒدی
حساسدددیت سیسدددتم بدددﺮاي رشدددﺪ و انﺤطدددار خدددود
است)Dependency(+,-

گام پنجم :ترسیم نقشه دكارتی همبستگی تأثیرات
متقابل
شدداخص هدداي ﺗددشایﺮ و حساسیت(همﺒسددتگی) در
ماﺗﺮی  Booleanبﺮاي دسته بنﺪي رویﺪادها بﻜار گﺮفته
می شونﺪ در ای نﻘشه همانندﺪ منطدا ارﺗﺒداطی ،مﻘدادیﺮ
ممﻜ میدزان ﺗدشایﺮات در مﺤدور  yهدا و مﻘدادیﺮ ممﻜد
میزان وابستگی ها در مﺤدور  xهدا ﺗعﺮیدف و هدﺮ یدک از
رویﺪادها با ﺗوجه به ﺗشایﺮات متﻘابل و روابطشدان بدا سدایﺮ
رویﺪادها و میدزان ﺗدشایﺮ و وابسدتگی حاصدله از مداﺗﺮی
 Booleanدر ای مختصات جانمدایی مدی گﺮدندﺪ بدا اید
ﺗفاوت که در منطا ﭘیشی که ای نﻘشه فﻘط شامل ربدع
اول مﺤورهاي  xو  yمی بود ،در ای منطا مﻘادیﺮ ممﻜ
بددﺮاي رویددﺪادها میتوانددﺪ در هددﺮ چهددار ربددع مﺤورهدداي
مختصات  xو  yجانمایی گﺮدد

شكل شماره  :12نقشه دكارتی تأثیر و حساسیت همبستگی تأثیرات متقابل رويدادهاي مورد مطالعه

گام ششم :دسته بندي رويدادهاي قابل پیش بینی
همددانطور کدده اشدداره شددﺪ میددزان ﺗددشایﺮ و وابسددتگی
رویﺪادها می ﺗوانﺪ به دسته بنﺪي رویﺪادهاي قابدل ﭘدیش
بینی منجﺮ شود در همی راستا می ﺗدوان ندواحی دسدته
بنﺪي شﺪه اي را در هﺮیک از چهدار ربدع نﻘشده دکدارﺗی
ﺗشایﺮ و وابستگی ﺗشایﺮات متﻘابل رویدﺪادها ﺗعﺮیدف کدﺮد و
بﺮاسا نتایج جانمایی رویﺪادها در ای نﻘشده ،بده گدﺮوه
بنﺪي و باز ﺗعﺮیف نﻘش هﺮ یدک از رویدﺪادها در موضدوع
مورد مطالعه ﭘﺮداخت
نقاط ضعف و قوت
نقاط ضعف
 روش ﺗﺤلیل ﺗشایﺮ متﻘابل رویﺪادهاي قابل ﭘیش بینی
معطوف به زنجیﺮه اي از روابط علت و معلولی دوگانه
و چنﺪگانه است اگﺮ قضاوت هاي ورودي ماﺗﺮی

احتماالت شﺮطی و یا نﻘشه ارﺗﺒاطات و همﺒستگی
ﺗشایﺮات متﻘابل خارج از مﺤﺪوده قابل قﺒول باشﺪ ،در
ای صورت مﺤﻘا مجﺒور است که درباره واقعیت هاي
مورد انتظار ﺗجﺪیﺪ نظﺮ نمایﺪ
 جمع آوري اطالعات و قضاوت درمورد روابط بی
ﭘیشﺮان ها یا رویﺪادها دشوار است یک موضوع با 10
رویﺪاد قابل ﭘیش بینی یک ماﺗﺮی  10در  10روابط
را ﺗشﻜیل می دهﺪ و نیازمنﺪ  90قضاوت درباره
احتماالت شﺮطی و یا جهت رابطه است بنابﺮای
احتمال سﺮدرگمی و انﺤﺮاف قضاوت ها قﺒل از اﺗمام
ﺗﺤلیل زیاد است
 نتایج ای روش ب ه شﺪت وابسته به سطح دانش و
خﺒﺮگی قضاوت کننﺪه در مورد موضوع دارد
 شمار زیادي از قضاوت ها درمورد احتماالت شﺮطی و
روابط و همﺒستگی ﺗشایﺮات متﻘابل با ورود هﺮ ﭘیشﺮان
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یا رویﺪاد جﺪیﺪ اضافه می گﺮدد که ممﻜ است در
جمع بنﺪي نهایی کم ارزش باشﺪ و ﺗنها ﺗعﺪاد کمی
از روابط متییﺮهاي کلیﺪي و غالب می ﺗواننﺪ در
ارزیابی و سیاست گذاري نهایی مورد استفاده قﺮار
گیﺮد
نقاط قوت
 کاربﺮد روش ﺗﺤلیل ﺗشایﺮ متﻘابل در ﭘی مﺪل ها و
روش هاي دیگﺮ معموالً باعث افزایش قﺪرت آن مﺪل
و روش می شود زیﺮا که رویﺪادهاي ﺗعاملی آینﺪه را
که ممﻜ است ﺗا حﺪي سﺒب ﺗیییﺮ ساختار شونﺪ در
معﺮض بﺮرسی و ﺗﺤلیل قﺮار می گیﺮد
 استفاده از ای روش و به ویﮋه ﺗﺮکیب آن با سایﺮ
روش ها  ،بخصوص سناریو نگاري بﺮاي شناسایی
ﭘیشﺮان هاي بسیار ﺗاایﺮگذار  ،ابزار خوبی را بﺮاي
آزمون حساسیت نسﺒت به ﺗیییﺮ احتماالت و روابط
رویﺪادهاي آینﺪه و ﺗﺤلیل سیستم ها به دست می
دهﺪ
 سناریوهاي استخﺮاج شﺪه از نتایج ای روش کامل ﺗﺮ
و جامع از سایﺮ سناریوي مﺒتنی بﺮ احتماالت اولیه
رویﺪاد ها است
فرجام
نﻘشه هاي ﺗشایﺮات متﻘابل مسدتﻘیم و غیدﺮ مسدتﻘیم
رویﺪادهاي قابل ﭘیش بینی به مﺤﻘﻘی و ﺗصدمیم سدازان
کمک می کنﺪ ﺗا ﺗصویﺮ کلی از ساختار ﺗعامالت موضوع و
سیستم مورد مطالعه فﺮاهم آورنﺪ چنی نﻘشده هدایی نده
ﺗنها به درک و ﺗوضیح فﺮوض وجود ارﺗﺒار بی رویدﺪادها،
که از ﭘیش و حتی قﺒل از شﺮوع مطالعه ایجاد شﺪه است،
کمک مدی کندﺪ بلﻜده بدا ﺗشدخیص روابدط ﭘنهدان میدان
رویددﺪادها منجددﺮ بدده دسددته بنددﺪي آن هددا و اسددتخﺮاج
رویﺪادهاي کلیدﺪي خواهدﺪ شدﺪ همچندی مدی ﺗدوان از
چنی نﻘشه هایی بﺮاي کشف اینﻜه موضوع ﭘیش بیندی و
ﺗصمیم مورد مطالعه داراي اﺒات اسدت یدا خیدﺮ اسدتفاده
نمود در ﺗشایﺮات متﻘابل رویﺪادهاي یدک سیسدتم ،اﺒدات
هنگامی بﺪست می آیﺪ که شمار نسﺒتاً کمی از راهﺒﺮدهدا
و متییﺮهاي کلیﺪي(وابسته) و شمار انﺪکی از راهﺒﺮدهداي

با نفوذ و غالب وجود داشته باشﺪ سیستم هاي بدی اﺒدات
معموالً ﺗعﺪاد بیشدتﺮي از رویدﺪادهاي کلیدﺪي و غالدب را
دارنددﺪ و حددﺪاقل در دو مسددیﺮ و زاویدده متفدداوت ﺗددشایﺮات
متفاوﺗی بﺮ سیستم خواهنﺪ گذاشت
استفاده از روش ﺗﺤلیل ﺗشایﺮ متﻘابدل در هدﺮ یدک از
الگوهدداي منطﻘددی خددود یﻜددی از ابزارهدداي متنددوع بددﺮاي
سامانﺪهی و ﺗفسیﺮ دانش از طﺮیا بازﺗا ساخت یافتده
ﺗددشایﺮات متﻘابددل ابتددﺪایی و جمعددی در سددطح مناسددﺒات
مشتﺮک میان رویﺪادها و عناصﺮ متفاوت دورن سیسدتم و
موضوع مطالعه است منابع و نتدایج اید روش بده شدﺪت
وابسته به سطح دانش و خﺒﺮگدی و حتدی وفداداري افدﺮاد
درگیﺮ در موضوع و غناي مﺒاحث و انعﻜا نظﺮات و دقت
در ﭘﺮدازش نتایج است
روش ﺗﺤلیل ﺗشایﺮ متﻘابل مطمدناً گامی منطﻘی فﺮاﺗﺮ
از روش هایی ماننﺪ دلفی است که در آن (دلفی) با وقدایع
و رویﺪادها به عنوان ﭘﺪیدﺪه هدایی کدامالً مسدتﻘل از هدم
رفتار می کنﺪ ﺗﺤلیل ﺗشایﺮ متﻘابدل بدا ﺗﺮسدیم و ارزیدابی
روابط میان ﭘﺪیﺪه ها و رویﺪادها به ما اجازه می دهدﺪ کده
در آینﺪه نگاري موضوعات هﺮچده بیشدتﺮ رویﻜدﺮدي ﭘویدا
داشته باشیم با ای وجود در عمل عدﺪه نسدﺒتاً اندﺪکی از
مﺤﻘﻘی به طور منظم از ای روش استفاده مدی کنندﺪ و
ﺗنها ﺗﺤلیل هاي مستﻘل و مﺤﺪودي از کداربﺮد آن وجدود
دارد و ای مسددله شدایﺪ بده دلیدل دو مﺤدﺪودیت عمدﺪه
است:
نخست آن اسدت کده انتﻘداد کارشناسدان و خﺒﺮگدان
مطﺮح می دارد :چدﺮا بایدﺪ شدمار زیدادي قضداوت دربداره
رویﺪادهاي اولیه و ﺗﺮکیب وقوع آن ها صورت ﭘذیﺮد؟
دوم آنﻜه شماري از قضاوت ها از ﺗشایﺮات متﻘابل که با
ورود هﺮ رویﺪاد جﺪیﺪ اضافه می شود کم ارزشنﺪ و در
عمل ﺗنها ﺗعﺪاد کمی از روابط متییﺮهاي کلیﺪي و غالب
می ﺗواننﺪ مورد ارزیابی و سیاست گذاري قﺮار گیﺮنﺪ(
مایلز و کینان )2003
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