














فصل اول :

مقدمه
روش هاي مدل سازي سنتي
ماهيت تحقيق در عمليات نرم
مسائل آشفته و رويكرد هاي نرم
پارادايم ها  ،روش شناسي ها  ،و روش ها در علم مديريت
نگاشت پيشرفتهاي علم مديريت
پارادايم بهينه سازي
پارادايم تفصيري
پارادايم انتقادي
رويكرد پست مدرن در علم مديريت ) از سال  ٢٠٠٠تا كنون (
رويكرد هاي ساختاردهي مسئله
تحقيق در عمليات و و پژوهش عملياتي :مقايسه دو كشور پيشرو ) آمريكا و انگليس (
خﻼصه فصل

تاريخچه :

اولين استفاده سازمان يافته از تحقيق در عمليات در جنگ جهاني دوم در انگلستان و به سال  ١٩٤١بر مي گردد . در جنگ جهاني دوم فرماندهي نظامي در انگلستان از گروهي از دانشمندان دعوت بعمل آورد تا در مسائل سوق الجيشي و تدابير جنگيمربوط به دفاع زميني و هوايي اين كشور مطالعه نمايند .هدف آنها تعيين موثرترين روش استفاده از منابع محدود نظامي بود .از جمله
مسائلي كه مورد بررسي قرار گرفت مطالعه كارايي بمب افكنهاي نوع جديد و روش استفاده از راداري بود كه به تازگي اختراع شده بود.
تشكيل اين گروه علمي به عنوان اولين فعاليت رسمي تحقيق در عمليات به شمار آمده است.
 جالب اينجاست كه اين روش ها به قدري موفق بودند كه بعد از جنگ توجه مديران صنعتي را نيز به خود جلب نمود و گروهاي تحقيقدر عمليات دريافتند كه مسائل نظامي تفاوتي با مسائل صنعتي و اقتصادي ندارند و مي توان از اين علم در صنعت هم استفاده نمود.
 و از اين رو در اوايل دهه ي  ١٩٥٠ميﻼدي بود كه در بخش هاي صنعتي آمريكا براي كاهشش ضايعات و افزايش بهره وري واحد هايمشغول به كار شدند .از اين پس پيشرفت هاي چشمگيري كه استفاده از روش هاي براي واحد هاي
توليدي و صنعتي كارشناسان
صنعتي آمريكايي به وجود آورد باعث رشد روز افزون تحقيق در عمليات گرديد و دانشمندان را به پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه
ترغيب نمود.
 ابداع روش سيمپلكس جورج دانتزيگ در سال  ١٩٤٧از اولين و مهمترين دستاوردهاي اين پژوهش ها بود .البته شايان ذكر استبرخي از روشهاي متعارف تحقيق در عمليات مانند برنامه ريزي پويا  ،نظريه ي صف و نظريه ي موجودي ها تا قبل از سال ١٩٥٠تا
حدودي گسترش پيدا كرده بود.

فرايند حل مسئله

مشاهده

تعريف مسئله

ساختن مدل
بازخورد
اطﻼعات

حل مدل
اجرا

تعريف تحقيق در عمليات:

 تحقيق در عمليات به مجموعه ي از روش هاي علمي و فنوني گفته مي شود كه جهت شناخت مسايل درون سيستم به(-بهينه
كار مي روند و درصدد جواب بهينه براي مسئله هستند ).تكنيك هاي ﻻزم  :شبيه سازي
((
(-آمار و احتمال)
سازي)

شبيه سازي

(:

 -اين توانايي را به متخصصان مي دهد كه شرايط كار را آزمايش كنند و با تست ايده هاي خود براي بهبود هر چه بهتر بكوشند.

 -بهينه سازي)

(:

 -امكان انتخاب بهترين حالت ممكن را از بين تعداد زياد حاﻻت به متخصص مي دهد.

 -آمار و احتمال)

(:

مي دهد كه ميزان ريسك را اندازه گيري نمايد  ،متغيرهاي مرتبط با فرآيند را شناسايي نمايد و پيش بيني
 اين امكان را به متخصصمنطقي اي از سيستم را رائه دهد.

ويژگي هاي تحقيق در عمليات:
 -بيشترين تمركز

بر روي تصميم گيري براي مديران است

از روش هاي علمي استفاده مي شود.
 درمسايل و تصميمات با نگاه سيستمي بررسي مي شوند.
 دريك دانش بين رشته اي است يعني در رشته هاي مختلفي مورد بررسي قرار ميگيرد.
دارد.
 -كامپوتر نقش بسيار مهمي در دانش

كاربرد تحقيق در عمليات:

 ارزيابي بهره وري ،كارايي و اثربخشي برنامهريزي زماني تخصيص بهينه نيروهاي كاري به مشاغل بودجهريزي بهينه با هدف استفاده موثر از هزينهها مديريت جريان مواد و كاﻻ در زنجيره تامين -زمانبندي)كاركنان -مراحل توليد-مديريت پروژه-انتقال دادهها در شبكهها -رويدادهاي ورزشي و پوشش تلويزيوني(

مفهوم مسئله :

 مسأله را مي توان وضعيتي تعريف كرد كه در آن فاصله اي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد ،وجود دارد .همچنينمسأله ،وضعيتي است كه گزينه هاي ديگري غير از گزينه موجود مطرح باشد .با اين حساب مسأله )يا خواسته( ما عبارت
است از تحقق وضعيت مطلوب )وضعيتي كه مي خواهيم باشد( .وضعيت مطلوب در واقع هدفي است كه ما مي خواهيم
محقق شود پس به بيان ساده تر مسأله ،تحقق هدف است .
 مثﻼً مي خواهيم به تهران برويم .هدف )و مقصد( تهران است و مسأله ،رسيدن به تهران .وضعيت موجود محلي است كه هم اكنون درآن قرار داريم و وضعيت مطلوب ،رسيدن به تهران )يا حضور در تهران( است .بديهي است راه هاي مختلفي براي تحقق اين هدف
)رسيدن به تهران( وجود دارد و در واقع راه هاي مختلفي براي حل اين مسأله وجود دارد.

در تعريف ارائه شده چند پيش فرض مهم وجود دارد:

ـ وضعيت بهتري نسبت به وضعيت فعلي قابل تصور است.
ـ شخص يا گروه تصميم گيرنده اي وجود دارد.

ـ ذكر اين نكته نيز ضروري است كه شناخت مسأله ،خود بخش مهمي از فرايند حل مسأله است.

تحقيق در عمليات سخت :

 مسئله يا واقعيت  ،آن چنان كه هست  ،مدل سازي شود و جواب بهينه و يا در شكل محافظه كارانه آن جواب رضايت بخش براي آنمحاسبه شود و مدل ساز با كشف روابط آن ميتواند مسئله را به صورت يك مدل رياضي صورت بندي كند .

ويژگي مسائل سخت

 ذينفعان محدود ديدگاههاي ذينفعان مشابه منافع واضح و تصريح شده است عوامل اثرگذار قابل شناسايي هستند -عدم قطعيت وجود ندارد يا اندك است

مواجهه با مسائل سخت :

 استفاده از محاسبات رياضي بـراي بررسـي نتـايج و ارزيـابي گزينـه هـاي جايگزين معيارهاي مشخصي براي تحقق اهداف هدف غالب جستجويجواب بهينه -تعريف شفاف
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مقايسه رويكردهاي نرم و سخت
سخت

نرم

وضعيت مسئله

خوب تعريف شده

آشفته ) مسئله زا (

هدف

حل مسئله

ساخت دهي به مسئله

مرزهاي سازمان

مشخص

قابل مذاكره

روش شناسي

مدل هاي رياضي  /منطقي

مدل هاي مفهومي

خبرگي در تحقيق در عمليات

تسهيل گري

محصول قابل لمس  /پيشنهاد هاي
مشخص

فرآيند يادگيري  /برنامه اقدام

كاركرد متخصص
خروجي

پارادايم :

 بر اساس معني استفاده شده به وسيله بورل و مورگان  ،مجموعه اي از مفروضات خاص در ارتباط با سواﻻت هستي شناسي  ،شناختشناسي و روش شناسي است كه ساختار دانش در هر رشته اي را شكل مي دهد .

تعريف يك:

پارادايم در واقع همان برداشت ذهني ،الگوي فكري ،چارچوب ذهني و ...و همان عادات فكري ما مي باشد كه باعث مي
گردد ما از الگوي رفتاري خاصي بيشتر تبعيت كنيم ) .يعني بطور مثال اگر من عادت به پرخوري و يا كم خوري دارم بخاطر اينكه

از پارادايم فكري پرخوري و يا كم خوري برخوردارم .و يا اگر من عادت دارم در كارهايم منظم باشم ،خوش قول باشم،و  ...و يا برعكس
نا منظم و بد قول باشم و  ...بخاطر اين است كه من از چنين پارادايم هايي برخوردار هستم .پارادايم هايي كه بعضا خوب ،مثبت و سازنده
و يا برعكس منفي و يا تخريبي هستند(.

تعريف دو:

پارادايم را مي توان معادل فهميدن حقيقت چيزي دانست .يعني هنگاميكه شما از حقيقت چيزي سر در مي آوريد ،به پارادايم جديدي
دست يافته ايد ) .مثال تا قبل از گاليله ،همه فكر مي كردند زمين ثابت و بقيه سيارات بدور آن مي چرخند ،چرا كه واقعيت حركت
خورشيد از شرق به غرب چنين فهمي را ايجاد مي كرد ،اما گاليله زودتر از ديگران به اين حقيقت دست يافت كه ما به دورخورشيد مي
چرخيم و لذا ما را نسبت به زمين عوض نمود (.

فهميدن پارادايم به چه دردي مي خورد ؟
 ،بديهي است كه درك حقيقت هر چيزي كمك بسزايي به شناخت بيشتر مي كند و هنگاميكه حقيقتي
تغيير پارادايم )
برايمان برمﻼ مي گرددبه فهم جديد مي رسيم كه باعث تغيير نگرشمان مي گردد.اساسي ترين روشي است كه براي تغيير دادن آدمي تا
كنون شناخته شده است .يعني با تغيير پارادايم يك آدم مي توان ،طرز رفتار و يا برداشت وي را بطور اساسي تغيير داد و انگار كه دكمه
فردي همچون كامپيوتر فشرده شود .و طرف نگاهي مجدد به موضوعي پيدا كند.
راه اندازي مجدد )
شما مي دانيد كه در دنياي مديريت يكي از سخت ترين كارها تغيير دادن طرز فكر پرسنل مي باشد در حين اينكه بسيار هم بدان نياز
داريم .اما من مدير كه تغيير دادن خودم بسيار سخت است ،چگونه مي توانم طرز فكر همكارانم را آنگونه كه دوست دارم و مناسب
سازمان و يا كارم مي دانم ،تغيير دهم؟ منِ مديري كه نه تخصص روانشناسي دارم و نه قراربوده است كه داشته باشم .اما وقتي استراتژي
خاصي را دنبال مي كنم كه نيازمند تغيير رفتار همكارانم مي باشد ،واقعا چالش بزرگي را حس مي كنم .انگار كه من از كره ديگري آمده
ام و آنان مطعلق به كره ديگري هستند و با دو زبان متفاوت با هم حرف مي زنيم .حال موضوع پارادايم چه كمكي به من مي كند؟

ويژگي هاي پارادايم سنتي تحقيق در عمليات
.١صورت بندي مسئله به شكل يك هدف جهت بهينه سازي آن است .اگر اهداف چند گانه وجود داشته باشد  ،تﻼش مي شود با
مبادله به يك مقياس مشترك رسيد .
.٢نياز به داده هاي بسيار زياد دارد  .مشكﻼت تقليل داده ها  ،دسترسي به داده ها و اعتبار داده ها وجود دارد .
 .٣علمي سازي و تفكيك روش از نگرش ها داشتن پيش فرض اجماع
.٤افراد به صورت اشياء مستقل در نظر گرفته مي شوند .
.٥فرض اينكه يك تصميم گيرنده وجود دارد و داراي اهداف مجرد و مستقلي است كه مي توان از انها اقدامات عيني را
استخراج و با استفاده از زنجيره سلسله مراتبي فرماندهي پياده سازي كرد .
.٦تﻼش براي از بين بردن عدم اطمينان آينده و تصميم گيري براي آينده از قبل وجود دارد .

پارادايم بهينه سازي  /هنجاري )  : (١٩٤٠-١٩٦٠روش هاي حل مسئله
 اين پارادايم بر اين مبتني است كه تصميم گيرنده با عقﻼنيت كامل تصميم مي گيرد و توانايي انتخاب راه حل هاي مختلف را با دانش كامل نسبتبه چيستي مسئله ) جايي كه هست ( و خواسته خود ) جايي كه مي خواهد باشد ( دارد .در علوم مديريت به طور مشخص  ،به دنبال بهينه سازي
عمليات هستند .

پارادايم تفسيري  /يادگيري ) : (١٩٨٠/١٩٧٠روش شناسي هاي بهبود وضعيت

اكاف اين پارادايم را » رويكرد طراحي « مي نامد  ،زيرا اين روش ها سعي دارند مسئله هاي سيستم را در مخالفت با » رويكرد تحقق «  ،كه هدفش
مهار زمينه يا محيطي است كه مسئله اتفاق مي افتد  ،از بين ببرد و سعي مي كند به جاي حل مسائل سيستم  ،آنها را كم نموده و از بين ببرد .

تعدادي از روش شناسي هاي اين پارادايم :
(
روش شناسي سيستم هاي نرم )
تحليل و توسعه گزينه هاي استراتژيك )
(
تئوري درام )
(
رويكرد تحليل عملكرد اهميت )
(
رويكرد گزينه استراتژيك )
(
رويكرهاي تحليل استواري )
(
نگاشت شناختي )
رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري )

(

(

پارادايم انتقادي ) : (١٩٨٠-١٩٩٠روش شناسي سيستم هاي مداخله اي
فلسفه اين روش شناسي بر اين اعتقاد استوار است كه سيستم هاي اجتماعي ستمگر و ناعادﻻنه اند .تفكر سيستمي در پارادايم بايد بر موضوع نابرابري افراد جامعه متمركز شود . اين پارادايم بر مبناي كار جكسون و فلود در اوايل دهه  ١٩٨٠در انگلستان شكل گرفت .-ويژگي اصلي اين رويكردها اين است كه سعي در قدرت دادن به تمام بازيگران دخيل در مسئله مي كند .

مقتدر

----------

مسائل ساختار يافته بايد :

 بتواند بين ديدگاه هاي مختلف چندين راهكار تقارن و همبستگي برقرار سازد. براي همه مشاركت كنندگان قابل دسترسي و فهم باشد. به صورت تكرار پذير عمل كند تا چگونگي مباحثه ميان مشاركت كنندگان و مراحل آن را بازتاب دهد . -بهبودهاي جزئي و موضعي را شناسايي كرده و آنها را الزام كند  ،نه آنكه يك راه حل كلي ارائه دهد.

تحقيق در عمليات و پژوهش عملياتي  :مقايسه دو كشور پيشرو ) آمريكا و
انگلستان (
آمريكا

انگلستان

تحقيق در عمليات

پژوهش عملياتي

----

رويكردي سيستمي تر و البته تفسيري تشريحي

----

بيشترين چاپ مقاﻻت در نشريات

بي توجهي به تحقيق در عمليات نرم

----

قرارگرفتن تحقيق نرم در دپارتمان هاي ديگر غير از دپارتمان
تحقيق در عمليات

----

----

----

----

----

نتايج جستجوي كلمات كليدي در پنج نشريه

روش شناسي سيستم هاي نرم
ساختاردهي مسئله
نقشه شناختي
تحقيق در عمليات نرم
رويكرد انتخاب استراتژيك
سيستم هاي بحراني
فرا بازي  ،ابر بازي و تئوري درام
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خﻼصه فصل :
 -مسائل جهان پيرامون ما بسيار پيچيده است و به طور فزاينده بر پيچيدگي و چندگانگي آن افزوده مي شود كه مدل

سازي و درك آنها با استفاده از روش هاي تحقيق در عمليات سخت  ،بسيار دشوار است .
 تحقيق در عمليات نرم سعي داشت تا با علم به اينكه انسانها بخش جدايي ناپذير از سازمانها هستند و اين افراد هر يكداراي جهان بيني ها و انگيزه هاي خود هستند به مسائل نگاه كند .
 تحقيق در عمليات نرم مشكﻼت درگير در پيش بيني رفتار انسان را درك مي كند . تكنيك هاي تحقيق در عمليات نرم همواره محققي را به كار مي گيرد تا تمامي جوانب را در نظر گرفته و همواره بهعنوان تسهيلگر فرايند در مسايل عمل نمايند .
 تحقيق در عمليات نرم از روش هاي كيفي  ،عقﻼني  ،تفسيري و ساختاريافته براي تفسير  ،تعريف و اكتاشاف ديدگاههاي مختلف يك سازمان عمل مي كند .

