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عمليات سخت، نـرم و  شناختي مكاتب مختلف تحقيق در هاي روشبنيان در اين مقاله :چكيده
 منظور نخست با بررسـي دقيـق متـون تحقيـق در عمليـات،      بدين. شود بررسي ميبخش رهايي
ـ      مربوط بـه  هايگزاره هـاي كلـي مكاتـب    گـزاره  ،بعـد  ةهـر مكتـب اسـتخراج شـد و در مرحل
حد وسط در صـغري  (كبري در قالب يك قياس حملي شكل اول  ةعنوان مقدم شناختي به روش

هـاي اسـتنباطي از متـون تحقيـق در عمليـات      قرار گرفت و گزاره) محمول و در كبري موضوع
 ةشناختي گزار صورت قياسي مبناي روش سپس به. عنوان مقدمات صغري در نظر گرفته شدند به

طـور كلـي تحقيـق در     بـه  دادتنتاج نشـان  نتايج اسـ . كبري استنتاج شد ةصغري مد نظر از گزار
شناختي پوزيتيويسـتي، تحقيـق در عمليـات نـرم ريشـه در      سخت ريشه در بنيان روش ،عمليات

ـ    شناختي تفسيرگرايي و تحقيق در عمليـات رهـايي  بنيان روش  ةبخـش ريشـه در مفـاهيم نظري
شناختي كه هر مكتب روش ماس با توجه به اين برها  بنا بر نظر. انتقادي مكتب فرانكفورت دارد

شناختي رويكردهاي خاصي مناسب است، تعيين مباني روشمسئلة علم براي پاسخ به  ةدر فلسف
كنـد تـا در   گيري و مديريت كمك ميهاي تصميمن حوزهامختلف تحقيق در عمليات، به محقق

هـاي هـر   شناسي تحقيق در عمليات متناسب بـا ويژگـي  گيري بتوانند روشاز تصميم هر مرحله
  .را استنباط كنندمسئله موقعيت 

نـرم و  ، عمليـات سـخت، قيـاس حملـي     در تحقيـق  شـناختي، هاي روشبنيان :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
شناسي از شناسي و معرفتهاي هستيفرضهر علم متكي بر مباني فلسفي است و بر اساس پيش

هاي فلسفي مختلف، نگرش ما به جهان فرضبر اساس پيش. شناسي خاصي برخوردار استروش
هاي تجويز شـده بـراي حـل ايـن     دنياي واقعي و همچنين نسخهو واقعيت، مشكالت موجود در 

نيز، با اتخاذ نگرشي خاص  تحقيق در عملياتبنابراين در ). 1388ايمان، (مشكالت متفاوت است 
هاي زيربنايي هر علم نظام بنيان. كلي متفاوت خواهد بودبه مسائلحل ة سازماني، نحو مسائلبه 

هاي اساسي، سؤاالت مهمـي  فرضدر اين نظام فكري، پيش. كندفكري براي انديشمند ايجاد مي
كـار  هاي تحقيقـاتي كـه بايـد بـه    كه بايد پاسخ داده شوند، معماهايي كه بايد حل شوند و تكنيك

نيز با هر نگاه، سؤاالت مهمي كـه بايـد    تحقيق در عملياتدر . اند با يكديگر متفاوت ،گرفته شوند
متفـاوت   مسـائل هـاي حـل ايـن    بايد حل شوند و در نتيجه روشپاسخ داده شوند، معماهايي كه 

از مبـاني   تحقيق در عملياتاما پرسش اساسي اين تحقيق اين است كه آيا مكاتب مختلف . است
تحقيق شناختي هر يك از مكاتب شناختي متفاوتي برخوردارند؟ اگر چنين است مبناي روشروش

شـناختي هـر مكتـب،    با توجه بـه مبـاني روش   بخش كدام است؟سخت، نرم و رهايي در عمليات
  ي مناسب هستند؟مسائلهاي ذيل كدام مكتب براي حل چه نوع روش

تحقيـق در  تالش شد تمام متون مربوط به مكاتب مختلـف   ،هاي فوقبراي پاسخ به پرسش
هايي از اصول اساسي هر يك از مكاتـب اسـتخراج   و گزاره شدهصورت دقيق بررسي  به ،عمليات
علم در قالب قياس حملي، ة شناختي در فلسفهاي كلي مكاتب روشگزاره ةسپس با مقايس ؛شوند

  :شده است ارائهصورت زير  ساختار پژوهش حاضر به. شناختي هر مكتب استخراج شودبنيان روش
تحقيق در صورت خالصه به معرفي مكاتب مختلف  پژوهش به ةبا عنوان پيشين بعديدر بخش 

هاي علم و اصول اساسي هر يك و همچنين مرور پژوهشة شناختي در فلسف، مكاتب روشعمليات
 به بخش سوم. شودپرداخته مي تحقيق در عملياتهاي نظري مكاتب گرفته درخصوص بنيان صورت

نخست  ،هاي پژوهشدر بخش چهارم با عنوان يافته. پردازد ميشناسي پژوهش  روشبحث دربارة 
هاي ، سپس بنيانشده ارائهبخش سخت، نرم و رهايي يق در عملياتتحقهاي مستخرج از متون  گزاره
در . شوند مي در قالب چارچوب قياس حملي استخراج تحقيق در عملياتشناختي مكاتب مختلف روش

  .پيشنهادها پرداخته خواهد شدارائة گيري و به نتيجهنيز بخش پنجم 

  پژوهش ةپيشين
  مكاتب تحقيق در عمليات 

هـاي  هاي تحصيالت دانشگاهي است كه در بسياري از دانشـگاه يكي از رشته تتحقيق در عمليا
عنوان گرايش اصـلي   هاي رياضي كاربردي و مديريت صنعتي و مهندسي صنايع بهمعتبر در گروه
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زاده، مهرگـان و  حسـين (شـود  مـي  ارائـه عنوان درس كاربردي هاي ديگر بهو در بسياري از رشته
 ).1392كياني، 

تحقيـق در  ، )2007كـارن و هـولنس،   (بريتانيـا   تحقيق در عمليـات بر اساس تعريف انجمن 
گيري بهتـر   تحليلي براي كمك به تصميم ةهاي پيشرفت استفاده از روش«عبارت است از  عمليات
هـاي عظيمـي متشـكل از افـراد،     اي كه هنگام هدايت و مديريت سيسـتم پيچيده مسائلدر حل 
ترتيـب هـر   بـدين . »شـوند ه و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع، ايجاد ميها، مواد اوليماشين
امروزه . بندي كرددسته تحقيق در عمليات مسائلتوان در انواع گيري را مينيازمند تصميممسئلة 

شـود و  بقاي هر سازمان در جهان رقابتي، وابسته به تصميماتي است كه از سـوي آن اتخـاذ مـي   
ة دربرگيرنـد  تحقيـق در عمليـات  . »گيري جوهر مـديريت اسـت  تصميم«ون هربرت سايمة گفت به

 كاركنـان آنهـا منجـر   ها يا سازمان ةهايي است كه كاربرد آنها به بهبود تصميمات اتخاذ شدروش
هـا  كـاربردي در سـازمان  ة دانشگاهي و آكادميك و هـم در حـوز  ة هم در حوز ، از اين روشودمي

بخـش،  در مكاتب سخت، نرم و رهـايي  تحقيق در عملياتتعاريف در ادامه . اهميت بسياري دارد
  . شوند مي ارائهي موجود در هر يك )هاشناسيروش(ها شناسي در هر مكتب و روشهاي روشگام

 سخت تحقيق در عمليات
هـاي  هاي كمي و رياضي، الگـوريتم  گيري از روشكه با بهره است تحقيق در عملياتاي از شاخه

در قالب كلي تحقيق  .رساندگيري ياري ميمديران را در امر تصميم ،هامهندسي سيستمآماري و 
  ): 2001كارتر و پرايس، (گيرد هاي زير را دربرمي در عمليات سخت گام

از (كرده  آوري را جمع الزممتخصص تحقيق در عمليات، اطالعات : مسئلهكردن  فرموله .1
سـازمان، اهـداف، انتظـارات و علـل      تـا شـرايط حـاكم بـر    ) طريق تحقيق و مشـاهده 

  .كند را فرموله مي مسئلهسپس  ؛هاي مختلف را شناسايي كند فعاليت
كنـد   را در قالـب مـدل بيـان مـي     مسـئله ، تحقيق در عمليـات متخصص : ساخت مدل .2

ها يا محـيط سـازماني را از طريـق معـادالت،     فرايندها،  كه اين مدل، سيستم طوري هب
 .كندعرضه مي ها روابط رياضي و فرمول

، نخسـت بايـد   تحقيـق در عمليـات  متخصـص  : هـاي ورودي آوري داده انتخاب و جمع .3
 . در دست دارد هاي كافي ، دادهمدلآزمايش منظور اجرا و  مطمئن شود كه به

يابد كـه   حلي را براي مدل مي ، راهتحقيق در عملياتمتخصص : حل براي مدل راه ةارائ .4
 .تعديل آن وجود داشته باشد همواره امكان اعمال تغييرات يا
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تـا   ، بايد از صحت مدل اطمينـان يابـد  تحقيق در عملياتمتخصص : تعيين اعتبار مدل .5
شـود كـه    اين اطمينـان باعـث مـي   . بيني كند بتواند عملكرد سيستم را با اطمينان پيش
  .رساني كردروز را به بتوان آنهمواره و  باشد سيستم در طول زمان قابليت كاربرد داشته

بايد با مـديريت سـازمان ارتبـاط     تحقيق در عملياتدر زمان اجراي مدل، محقق : اجرا .6
 . مؤثر به اجرا درآوردشكل  نزديكي داشته باشد تا بتواند مدل را به

سازي، پرت، ريزي خطي، شبيهبرنامه :سخت تحقيق در عملياتهاي شناسيروش/ هاروش
خطـوط انتظـار، تحليـل مـاركوف،     / تئـوري صـف  بيني، درخـت تصـميم،   اي، پيشتحليل شبكه

حمـل و نقـل و    مسـائل هاي كنترل موجودي، ريزي آرماني، مدلريزي عدد صحيح، برنامه برنامه
  ). 2004پيد، (گيري چندشاخصه هاي تصميمتخصيص، روش

 نرم تحقيق در عمليات
ي تحقيـق در  هـا  اي از علم تحقيق در عمليات است كه در تقابل با گرايش كمـي تكنيـك   شاخه

كارگيري يك يـا   هاي كيفي است كه با بهشناسياي از روش مجموعه ةدربرگيرند ،عمليات سخت
 دركنـد و  را سـاختاردهي مـي   2»آشـفته «يا  1»بدقلق«مسائل  ،هاشناسياي از اين روشمجموعه
نرم با درك اينكـه   تحقيق در عمليات. گويندمي »مسئلههاي ساختاردهي روش« به آن اصطالح
هاي فردي خود را به سـازمان   ها، عاليق و انگيزهو ديدگاهاست ناپذير سازمان  جدايي ءجزهر فرد 

 ناپـذير  بينـي  نرم، مشكالت پـيش  تحقيق در عملياتدر واقع . آيدآورد، در پي حل مسائل برميمي
  :را دربرداردهاي زير هاي نرم گام روش. گيرد ها را در نظر مي بودن رفتار انسان

  . كندكمك مي اند، براي درك مسائلي كه با آنها مواجه مسئلهنفعان اصلي  به ذي .1
 . رسد نفعان مي به اطالع ساير ذي يكها و ادراك هر ديدگاه .2

 .شود مذاكره مينفعان ذي بابراي تعيين اقدامي كه بايد صورت گيرد  .3

  ). 2002دائلنباخ، ( آيد وجود مي بهتوافق عمومي  ،درباره اقداماتي كه بايد صورت گيرد .4
هاي سخت كه تنها در پـي حـل مسـائل هسـتند،     هاي نرم، بر خالف روشروشطور كلي به

هاي كيفي، عقاليي و عيني عمدتاً از روش ،نرم تحقيق در عمليات. كنند مسائل را ساختاردهي مي
و مسائل آن با نگـاهي   هاي مختلف در سازمانو ساختاريافته براي تفسير، تعريف و كشف ديدگاه

شـده و  منجـر  اين روش به ايجاد مذاكره، يادگيري و در نهايت درك بيشتر . كنداستفاده مي ژرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wicked problems 
2. Messes 
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هاي  روش از اين رو، به. كندبراي بهبود شرايط مسائل پيچيده استفاده مي دست آمده ادراك بهاز 
  ).2004هير، (شود  مي گفته» هاي ساختاردهي مسئله روش«نرم  تحقيق در عمليات

» لندچك«هاي نرم شناسي سيستمروش :نرم تحقيق در عملياتهاي شناسيروش/ هاروش
)SSM(1، اكاف«ريزي تعاملي برنامه «)IP(2،   پديدارسازي و آزمون مفروضات استراتژيك ماسـون

، رويكـرد انتخـاب   SIS(4(هاي مـايون و وايـت  ، استراتژي مداخله در سيستم3)SAST( و ميتروف
 نگاري مفهومي ادن، نگاشتSSD(6(، طراحي سيستم اجتماعي چرچمن5)SCA( استراتژيك فرند

  .8، سينتگريتي تيم بيرزSODS(7( و آكرمن

 بخشرهايي تحقيق در عمليات
خواهـان   ،انتقادي ةاي از علم تحقيق در عمليات است كه با الهام از مفروضات بنيادي نظري شاخه

تــر در ســازمان در افــراد ضــعيفة قــدرت در ســازمان و مداخلــهــاي پنهــاني آشكارســازي اليــه
اين مكتب در واقع، پيشرفتي نـوين در  . هاي كمي يا كيفي استها با استفاده از مدلگيري تصميم

در هاي اجتمـاعي  اصلي آن بر اين مبنا قرار داشت كه سيستمة مكاتب سيستمي بود و فلسفة حوز
  .كنندگان متمركز شودنابرابري شركتمسئلة تمي بايد بر ذات، ظالم و نابرابرند و رويكرد سيس

فهم انتقادي سيسـتمي، مـداخالت    :انتقادي تحقيق در عملياتهاي شناسيروش/ هاروش
اولـريچ،  ( شناسي چندگانـه گرايي انتقادي، روشهاي انتقادي، كثرتسيستمي جامع، تفكر سيستم

  ).1987 و 1983

  علم ة شناختي در فلسفمكاتب روش
شناسي به هاي مختلف روشدر شناسايي علم برگزيده شود، مكتب ديدگاهيكه چه  بسته به اين
شناسـي آن بـه   سؤال مهم اين است كـه بايـد در بازشناسـي علـم و تبيـين روش     . آيندوجود مي

يا سير تاريخي و مسير رشد ) منطقيـ   رويكرد تحليلي(كار دروني علم توجه شود وارگانيسم و ساز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Checkland’s Soft System Methodology 
2. Ackoff’s Interactive Planning 
3. Mason and Mitroff strategic assumption surfacing and testing 
4. Mayon and White Systems Intervention Strategy 
5. Friend’s Strategic Choice Approach 
6. Churchman’s Social System Design 
7. Eden and Ackerman’s Cognitive Mapping ,SODA, JOURNEY 
8. Beer’s team syntegrity  

 نيايي ارائه شد و با اين عنوان بـه اسـم او بـه   پرداز بريتايهتوسط بير نظر 1990اين روش نوعي مدل صوري است كه در سال 
   .شود استفاده مينفره  42تا  10هاي مراتبي است كه در تيمغير سلسلهة لئاين روش يك روش حل مس. ثبت رسيد
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هـاي  به همين دليل مكاتب و نحله. مورد بررسي قرار گيرد) شناختيجامعه ـ  كرد تاريخيروي(آن 
ديگري  نيز به انواعيك كرد كه هر  بندي دستهتوان شناسي علوم را به دو گروه كلي زير ميروش
  :شوند بندي مي دسته

 دستوري ـ منطقي ـ شناسي تحليلمكاتب روش •

 پوزيتيويسم منطقي −

 انتقاديراسيوناليسم  −

 توصيفي ـ شناختيجامعه ـ شناسي تاريخيمكاتب روش •

 شناختي علم توماس كوهنمكتب جامعه −

 تفهمي وبر مكتب استنباطي ـ −

 ).1389نبوي، (مكتب نقدي فرانكفورت  −

  .شود تشريح ميطور خالصه  هاي هر مكتب بهها و ديدگاهدر ادامه آموزه

  مكتب پوزيتيويسم منطقي
 يحاكميـت بالمنـازع  ) 1935تـا حـدود   ( اول قرن بيسـت ة ي در چند دهمكتب پوزيتيويسم منطق
اين مكتب از رشد . طور مؤثر حاضر بود كمابيش به شناسيروشة در عرص ،داشت و پس از آن نيز

كـه در علـم بـر سـر      هـايي  هاز نظر پيروان اين مكتـب، مناقشـ  . علم، تلقي انباشتي و خطي دارد
 ،بـراي انجـام ايـن كـار    . اي كامالً عيني حل كردوان به شيوهتگيرد را ميرقيب درميهاي  هنظري

ة كـه همـ   هـايي  بـزنيم، واقعيـت   محك طرفمشاهدتي بي هاي واقعيت ارا ب ها هكافي است نظري
طرف با بي هاي اوصاف دقيق اين واقعيت دربارةها پوزيتيويست. اند آن را پذيرفتههاي درگير طرف

اي ترديـد بـه خـود راه    ذره هـا  اصـل وجـود ايـن واقعيـت    ة اما دربار ،يكديگر اختالف نظر داشتند
و علم رشدي شده تر علمي كامل هاي ههمواره نظري ،از نظر آنها در تاريخ علم ،بنابراين. دادند نمي

  . خطي به سوي حقيقت دارد
  :)1389نبوي، ( ند ازا شناختي اين مكتب عبارتهاي روشترين آموزهاي از مهمپاره
اي دانسـتن فلسـفه و   تأكيد بر تحليـل منطقـي علـم و در نتيجـه دسـتوري و توصـيه       .1

 شناسي علوم؛ روش

 تحليلي و منطق رياضي؛ة همبستگي و پيوند با فلسف .2

 شناسي علوم طبيعي و علوم اجتماعي؛تأكيد بر وحدت منطق و روش .3

 گرايي؛تأكيد بر رئاليسم علمي و نفي نسبيت .4

در مقام گردآوري يا دسـتيابي و چـه در مقـام داوري يـا      تأكيد بر منطق استقرايي، چه .5
 ارزيابي؛
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 هاي تجربي؛عنوان مالك تمايز نظريهپذيري يا تأييدپذيري بهتأكيد بر اثبات .6

 تقدم مشاهده بر فرضيه و تئوري و در نتيجه استغناي مشاهده از تئوري؛ .7

 ؛تجربية هاي اوليها از مشاهدات و دادهاستخراج و استنتاج فرضيه .8

 هاي متافيزيكي؛فرضويژه پيشفرض در علم، بهنفي هرگونه پيش .9

 كمي و انباشتي ديدن رشد علم و نفي انقالب علمي؛ .10

 ها؛آوري دادهطرفي عالم و محقق در مقام جمعطرفي علم به معناي بيتأكيد بر بي .11

 .يابي، آزموناساسي مشاهده، فرضيهة تأكيد بر روش علمي با سه مرحل .12

  اليسم انتقاديمكتب راسيون
در سـال   منطق اكتشـافات علمـي  عنوان  بااين مكتب با نگارش كتاب مشهور كارل ريموند پوپر 

ادامه داد و پس از آن نيـز   1960ة در نقد پوزيتيويسم آغاز شد و حضور موفق خود را تا ده 1934
تشريح منطقي هاي منطقي، در پي پوپر نيز مانند پوزيتيويست .حضوري پربار و پرثمر داشته است

ه ها، از نظر پوپر رشد علم همـوار اما بر خالف نظر پوزيتيويست ،شناسي آن بودپيكر علم و آسيب
صـورت كـه تـالش دانشـمندان و     بـدين  . بلكـه انقالبـي اسـت    ،صورت خطي و انباشتي نبوده به

ها  ريهنظيعني در علم . ها و تالش براي ابطال آنها صورت گرفته استپيشرفت علم در اثر حدس
هـا  اگر از اين آزمـايش . گيرندآزمايش بطالن قرار مية و در بوت شوند ميصورت موقتي طراحي  به

از نظر پوپر . شوند و درغير اين صورت به كنار گذارده خواهند شدمي 1تقويت ،سربلند بيرون آمدند
. بهتري اسـت  ةيپذيري آن بيشتر است، نظراي كه قابليت ابطالهاي علمي، نظريهاز ميان نظريه

  .رونده به سوي حقيقت نيز هستبنابراين از نظر پوپر علم در عين انقالبي بودن، پيش
  :)1389نبوي، ( ند ازا شناسي اين مكتب عبارتهاي روشترين آموزهاي از مهمپاره
اي دانسـتن فلسـفه و   تأكيد بر تحليـل منطقـي علـم و در نتيجـه دسـتوري و توصـيه       .1

 .شناسي علوم روش

 تحليلي و منطق رياضي؛ة ستگي و پيوند با فلسفهمب .2

داوري و ة شناسي علوم طبيعي و علوم اجتماعي در مرحلتأكيد بر وحدت منطق و روش .3
 ارزيابي؛

 گرايي؛تأكيد بر رئاليسم علمي و نفي نسبيت .4

 ويژه در مقام داوري و ارزيابي؛تأكيد بر منطق قياسي به .5

 تمايز نظريات تجربي؛عنوان مالك پذيري بهتأكيد بر ابطال .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Corroborate  
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 تئوريك داشتن مشاهدات؛ة تقدم فرضيه و تئوري بر مشاهده و صبغ .7

هـاي متـافيزيكي در طراحـي    فـرض ها از جملـه پـيش  فرضتأكيد بر تأثير عميق پيش .8
 ها؛فرضيه

 ها؛ابداع و طراحي فرضيه براي توجيه و تفسير داده .9

 هاي علمي؛ظهور انقالب ها وكمي و انباشتي نديدن رشد علم و تأكيد بر خالقيت .10

 طرفي موازين علمي در مقام داوري و ارزيابي؛طرفي علم به معناي بيتأكيد بر بي .11

 اقدام به ابطـال (سازي، آزمون ، فرضيهمسئلهاساسي ة تأكيد بر روش علمي با سه مرحل .12
  .)نقادي =

  مكتب تفسيري
بـر تفكيـك و تمـايز علـوم      رن نوزدهدانند كه در اواخر قگذار اين مكتب ميويلهلم ديلتاي را پايه

  . طبيعي و علوم اجتماعي تأكيد فراواني داشته است
  :)1389نبوي، ( ند ازا شناسي اين مكتب عبارتهاي روشترين آموزهاي از مهمپاره
 تبيين بيروني در علوم طبيعي در مقابل تفسير دروني در علوم اجتماعي؛ .1

گرايـي و معناكـاوي در علـوم    مقابـل دليـل   كاوي در علوم طبيعي درگرايي و علتعلت .2
 اجتماعي؛

 ؛)قواعد(مندي علوم اجتماعي در مقابل قاعده) قوانين(مندي علوم طبيعي قانون .3

 گردآوري و دستيابي؛ة تأكيد بر فهم دروني، هرمنيوتيكي و تأويلي در مرحل .4

ـ ) احتسـاب جمعـي  (تأكيد بر فهم جمعي قواعـد   .5 اي اسـتقر (داوري و ارزيـابي  ة در مرحل
  .)تواتري

  )مكتب نقدي فرانكفورت(انتقادي  ـ مكتب ديالكتيكي
اجتمـاعي و رئـيس   ة اسـتاد فلسـف   ،توسط ماركس هوركهايمر اول قرن بيستة اين مكتب در نيم

دوم قرن بيستم ظهور و بـروز  ة ريزي شد و در نيمهاي اجتماعي فرانكفورت پايهپژوهشة مؤسس
اين مكتب همان روش ديالكتيكي هگـل اسـت كـه در     مبناي فلسفي. تر و جديدتري يافتكامل

انتقادي فرانكفورت حياتي دوباره  ـ  نهضت اجتماعي ماركسيسم دنبال شده و در مكتب ديالكتيكي
  .يافته است
  :)1389نبوي، ( ند ازا شناسي اين مكتب عبارتترين آراي روشاي از مهمپاره
ــاركس در    .1 ــالكتيكي هگــل و م ــرفتن روش دي ــرار گ ــه ق ــاعي  پاي ــوم اجتم ــين عل تبي

 ؛)نئوماركسيسم(
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هـا در علـوم   ها در علوم اجتماعي در مقابـل نقـد منطقـي نظريـه    نقد ديالكتيكي نظريه .2
 طبيعي؛

هـا  ها در علوم اجتماعي در مقابل نقد صوري نظريهعنوان مبناي نظريه نقادي جامعه به .3
 در علوم طبيعي؛

 نقالبي بودن علوم اجتماعي؛كار بودن علوم طبيعي در مقابل اتأكيد بر محافظه .4

 علوم اجتماعي؛ة ويژه در عرصديالكتيكي علم و عمل بهة تأكيد بر رابط .5

 گرايي؛هاي علمي و درنتيجه پذيرش نسبيتنفي صدق و كذب نظريه .6

تنيدگي دانش و ارزش در علوم اجتمـاعي و در نتيجـه ايـدئولوژيك بـودن علـوم      درهم .7
   .اجتماعي

  پيشينة تجربي پژوهش
براي نخستين بـار سـه مكتـب پوزيتيويسـم، تفسـيرگرايي و انتقـادي را در        )1981( و بنتداندو 

 تحقيـق در عمليـات  براي  )1998( لولها لند وچك ها،پس از آن. كردندبررسي  تحقيق در عمليات
و به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      دادند ارائهسخت و نرم  تحقيق در عملياتعنوان  بابندي دو دسته

زيربنـاي اجتمـاعي آن كـاركردگرايي     و پوزيتيويسـتي  ،سخت تحقيق در عملياتزيربناي فلسفي 
نـرم تفسـيرگرايي و زيربنـاي اجتمـاعي آن      تحقيـق در عمليـات  زيربناي فلسفي  همچنين. است

كه  رم با اينسخت و ن تحقيق در عملياتآنان به اين نتيجه دست يافتند كه . پديدارشناسي است
تـوان  بنابراين مـي  ،ميان آنها وجود داردگري ماليمي اما تكميل ،زيربناهاي فلسفي متفاوت دارند

  . كار گرفتمختلف با هم به مسائلهمزمان آنها را در حل 
بـا تكيـه بـر مكتـب      و چيسـت  تحقيـق در عمليـات  با طرح اين پرسش كـه   )2006( ويدال

 .ارائـه داد سخت، نرم و انتقـادي   تحقيق در عملياتبراي بندي ه، سه دست 1شناسي شناختي جامعه
گرايـي  سخت مبتني بر مباني نظري علوم طبيعي و تجربه تحقيق در عملياتمعتقد است كه وي 
نرم بر اساس مباني نظري دو مكتب هرمنوتيـك و پديدارشناسـي قـرار     تحقيق در عمليات، است
سـخت   تحقيق در عملياتانتقادي در انتقاد به  ةانتقادي بر اساس نظري تحقيق در عملياتو دارد 

  . و نرم شكل گرفته است
 ،فرض تفكر قرار گرفته استهاي علم، پيشپارادايم دربارةنگرش كوهن  ،موارد فوقة در هم
ي عنوان مبناي فلسف سهم رئاليسم انتقادي به«عنوان  با خودة در مقال )2000( كه مينگرز در حالي

گرايـي و  شـامل تجربـه  (گرايي با بررسي اصول دو مكتب تجربه »هاو سيستم تحقيق در عمليات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cognitive Sociology School 
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ـ شامل عمل( 1و قراردادگرايي) گرايي منطقيتجربه هـاي علمـي كـوهن و    پـارادايم ة گرايي، نظري
تحقيق يك از اين مكاتب مبناي فلسفي به اين نتيجه رسيد كه هيچ) شناختي علم مطالعات جامعه

تحقيـق در  علمـي  ة عنوان فلسفرا به 2وي رئاليسم انتقادي بسكر. دهندرا تشكيل نمي ملياتدر ع
گيرد و اصول آن را با هر سه رويكـرد سـخت، نـرم و انتقـادي قابـل تطبيـق       در نظر مي عمليات

ي سواز سوي پيد، جكسون و ارمراد به ويژه انتقادها، بهسيل  ،البته پس از انتشار اين مقاله. داند مي
، 2005، الـف و ب  -2002، 2000اورمـرود،  ( هـاي بسـياري را ايجـاد كـرد    وي روانه شد و بحث

 -2002؛ مينگـرز،  2006و  2003؛ جكسون، 2003؛ گرگوري، 2006؛ چياسون و همكاران، 2006
  . كه تاكنون نيز ادامه دارد )2004؛ مانرو و مينگرز، 2006، 2003، الف و ب

علـت  بـه  ،گرايـي اسـت  ابزارگرايي را كه بخش افراطي از مكتب عملبرخي پژوهشگران نيز 
  .دانندعلمي مناسب براي اين رشته مية ، تنها فلسفتحقيق در عملياتماهيت كاربردي نتايج 

هاي نظري مكاتب بنيان بارةهاي متخصصان مختلف درصورت خالصه ديدگاه به 1در جدول 
  .شده است ارائه تحقيق در عمليات

  تحقيق در عملياتهاي نظري مكاتب بارة بنيانردشده  ارائههاي ديدگاه ةخالص .1 جدول

  متخصص
  هاي نظري مكاتب تحقيق در عملياتبنيان
  بخشتحقيق در عمليات رهايي  تحقيق در عمليات نرم  تحقيق در عمليات سخت

  انتقادي ةنظري  هرمنوتيك و پديدارشناسي  گراييعلوم طبيعي و تجربه  ويدال
  انتقادينظرية   تفسير گرايي  پوزيتيويسم  داندو و بنت

  -  پديدارشناسي  كاركردگرايي  لولها لند وچك
  رئاليسم انتقادي  رئاليسم انتقادي  رئاليسم انتقادي  مينگرز

  ابزارگرايي  ابزارگرايي  ابزارگرايي  نويسندگان ديگر
  

هـاي  انـد تـا بنيـان   كردهتالش متعددي پژوهشگران  ،شودطور كه مشاهده ميبنابراين همان
 آنهـا يـك از  حال هـيچ با اين كنند؛را بررسي  تحقيق در عملياتهاي مختلف شناسينظري روش

نظـر كلـي خـود را بـا توجـه بـه       فقـط  صورت دقيق و در قالب جزئيات به اين مهم نپرداخته و  به
از . كرده است ارائهو مكاتب مختلف فلسفي  تحقيق در عملياتهاي كلي ميان هر مكتب شباهت
اين پـژوهش تـالش    در سبببدين. همچنان اختالف نظر ميان اين افراد بسيار زياد است اين رو

شـناختي در  به جزء با مكاتب روشجزء  تحقيق در عملياتاصول كلي مكاتب مختلف  شده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Conventionalism 
2. Roy Bhaskar 



 585   ــــــــــــــــــــ .... شناختي تحقيق در عمليات در قالب ساختار هاي روشبنيان بررسي

د و پس شناختي اظهار نظر كرهاي روشاين بنيان دربارةتا بتوان با دقت شود علم مقايسه ة فلسف
در انـواع   ،تحقيـق در عمليـات  هاي مختلف شناسيقابليت روش به بررسي از اين با دقت بيشتري

  .وسيله ارتقا دادهاي سازماني را بدينگيريو نتايج تصميم پرداخت مسئلهمختلف 

  شناسي پژوهش روش
حكم از حكم ترين تعريف، استخراج يك گزاره و منطق، علم استدالل است و استدالل نيز در عام

هـايي  استدالل و احكام و گـزاره » ةنتيج«استخراج شده را ة يا احكام ديگر است كه حكم و گزار
گزاره حاوي يك خبر يا ادعا هر . استدالل گويند» مقدمات«گيري هستند را كه مبناي اين نتيجه

نيز متضـمن   استدالل ،به همين ترتيب. است كه امكان دارد اين ادعا و خبر صادق يا كاذب باشد
استدالل حاوي ايـن ادعاسـت كـه    هر . تواند درست يا نادرست باشدو حاوي يك ادعاست كه مي

ساز زمينه) مقدمات(ها ديگر، گزارهبيان استنتاج شده و به ) مقدمات(ها گزارهساير از ) نتيجه( گزاره
به دو گروه كلـي   ،نندكها به اعتبار نوع ادعايي كه مطرح مياستدالل. هستند يديگر ةصدق گزار

   ).استقرا(استدالل استقرايي  .2، )قياس(استدالل قياسي . 1 :شوندمي بندي دسته
گوييم كه حاوي و متضمن اين ادعا باشـد  مي) قياس(استدالل را در صورتي استدالل قياسي 

  ).استنتاج ضروري(كه نتيجه با ضرورت از مقدمات استخراج شده است 
گوييم كه حـاوي و متضـمن ايـن ادعـا     مي) استقرا(استدالل استقرايي  استدالل را در صورتي
  )استنتاج احتمالي(از مقدمات استخراج شده است ) اي از احتمالدرجه(باشد كه نتيجه با احتمال 

در تبيـين و   رود، شـمار مـي   بـه ها ابزاري بسيار كـارا و كارآمـد   حال، اگرچه منطق گزارهبا اين
هـا،  عنصر اساسي مورد مطالعه در منطق گـزاره . ها توانايي كافي نداردتحليل بسياري از استدالل

هـايي كـه بـه اجـزاي داخلـي      بنـابراين اسـتدالل  ؛ هاهاي اتمي هستند، نه اجزاي اين گزارهگزاره
تداللي كـه اعتبـار   اسـ . كـرد در اين نظام مطالعه و بررسي  توان را نمي هاي اتمي نظر دارند گزاره

در چـارجوب منطـق محمـوالت     ،استدالل در آن به ساختار دروني مقدمات و نتيجه وابسته است
ـ  گـزاره  ،)منطق حملـي (كليد ورود به منطق محموالت كالسيك . شود ميبررسي  ة هـاي چهارگان

  :صورت زير است ها بهم اختصاري اين گزارهئحملي است كه اسامي، صورت و فرم منطقي و عال
 )A(هر الف، ب است   :موجبه كليه .1

 )E(هيچ الف، ب نيست   : سالبه كليه .2

 )I(بعضي الف، ب است   : موجبه جزئيه .3

 )O(بعضي الف، ب نيست   : سالبه جزئيه .4
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قياس بايد تكـرار   ةاز حدود در دو گزاريك هر قياس حملي حاوي سه حد منطقي است و هر 
و » اكبـر  حـد «، محمـول نتيجـه را   »اصغر حد«نتيجه شده را  ةبنا به تعريف، موضوع گزار. شوند

از . گويندمي» وسط حد«شود را اما در نتيجه ظاهر نمي ،حدي كه در هر دو مقدمه مشترك است
و آن » صـغري «اصـطالح  در تر يا كوچك ةاصغر است، مقدم دو مقدمه، آن مقدمه كه شامل حد

  .شودناميده مي» كبري«اصطالح  در تر يااكبر است، مقدمه بزرگ اي كه شامل حدمقدمه
 شـكل زيـر اسـت   چهار قياس حملي با توجه به موضع و جايگاه حد وسط در مقدمات، داراي 

  :)1389نبوي، (
 .حد وسط در صغري محمول و در كبري موضوع است: شكل اول •

 .حد وسط در صغري و كبري محمول است: شكل دوم •

 .ع استحد وسط در صغري و كبري موضو: شكل سوم •

  .حد وسط در صغري موضوع و در كبري محمول است: شكل چهارم •

  

  
  نمودار مراحل اجرايي پژوهش .1شكل 

 علمة بررسي متون فلسف بررسي متون تحقيق در عمليات

هاي تحقيق در عملياتاستخراج و استنباط گزاره
 بخشسخت، نرم و رهايي

ة شناختي در فلسفهاي مكاتب روشاستخراج گزاره
 علم

و ادغامORها توسط متخصصانگزارهتعيين اعتبار 
  هاي داراي مضامين مشتركگزاره

علم ة ها توسط متخصصان فلسفتعيين اعتبار گزاره
 در كشور

صغريةدر قالب مقدمORهايقرار دادن گزاره
  در چارچوب قياس حملي نوع اول

شـناختي در قالـب   هاي مكاتب روشقرار دادن گزاره
 كبري در چارچوب قياس حملي نوع اول ةمقدم

بر ) صغري ةمقدم(ORهايشناختي گزارههاي روشاستخراج بنيان
  با منطق قياسي) كبري ةمقدم(شناختي هاي مكاتب روشاساس گزاره
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طور كه گفته شد، در ايـن پـژوهش بـه بررسـي متـون تحقيـق در عمليـات و مكاتـب         همان
هـايي در  با بررسي متون تحقيق در عمليات، گـزاره . شودشناختي در فلسفة علم پرداخته مي روش

هاي كلي در مرحلة بعد گزاره. شوندنرم و انتقادي استخراج ميرابطه با تحقيق در عمليات سخت، 
حـد وسـط در   (عنوان مقدمة كبري در قالب يك قياس حملي شـكل اول   شناختي بهمكاتب روش

هـاي اسـتنباطي از متـون تحقيـق در     قـرار گرفتـه و گـزاره   ) صغري محمول و در كبري موضوع
صـورت قياسـي مبنـاي     سـپس بـه  . شـوند عنوان مقدمات صغري در نظـر گرفتـه مـي    عمليات به

نمـودار مراحـل    1شـكل  . شـوند شناختي گزارة صغري مد نظر از گزارة كبري اسـتنتاج مـي   روش
  .دهداجرايي تحقيق را نشان مي

  هاي پژوهشيافته
   تحقيق در عملياتهاي مكاتب مختلف استخراج گزاره

كنـون بـا اسـتفاده از     بدو تولد تا از تحقيق در عملياتدر اين بخش محقق با بررسي دقيق متون 
 4تـا   2 هـاي  جـدول را در  تحقيق در عملياتهاي مربوط به هر مكتب گزاره ،روش تحليل محتوا

صـورت   بـه  در مـواردي  تحقيـق در عمليـات  اوليه از متون معتبر  يهاابتدا گزاره. كرده است ارائه
ها براي تأييـد  بعد اين گزارهة رحلدر م. صورت غير مستقيم استنباط شدند مستقيم و در مواردي به

و جلوگيري از سوءبرداشت براي متخصصان اين حوزه مانند پروفسور پيد، جكسون، مانرو، ريچي، 
هـا حـذف و برخـي    برخي از گـزاره . ارمراد و برخي از شاگردانشان به پيشنهاد خود آنها ارسال شد

هـاي اوليـه   تعـداد گـزاره   درنهايت. شدندديگر توسط اين افراد اضافه شد و بسياري در هم ادغام 
   .خالصه شدندهاي زير  جدولهاي مطروحه در صورت گزاره به

 تحقيق در عملياتسخت مستخرج از متون  تحقيق در عملياتهاي گزاره .2 جدول

 شدهاستخراجةگزار گزاره ةشمار
سازمان براي گيري مديران و مالكان سخت، كمك به تصميمتحقيق در عملياتهدف  1

   .دستيابي به اهداف سازماني است
 .استمسئلهسخت، حلتحقيق در عملياتهدف  2
   .روشن و مشخص استةمسئلسخت،تحقيق در عملياتدر  3
   .مورد توافق همه استمسئلهسخت، ماهيتتحقيق در عملياتدر  4
   .سخت، اهداف روشن و مشخص هستندتحقيق در عملياتدر  5
 .كند ميها توجه  گيريتعارض اهداف در تصميمبهسخت،تحقيق در عمليات  6
  .اصلي است ةگيرند سخت، به معناي اهداف متفاوت تصميمتعارض در تحقيق در عمليات  7
   .سخت، مالكان يا مديران سازمان هستنداصلي در تحقيق در عملياتةگيرندتصميم  8
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 2ادامة جدول 

 شدهاستخراجگزارة شمارة گزاره
دهي به اهداف  بندي و وزن توان با اولويتسخت، تعارض در اهداف را ميتحقيق در عملياتدر  9

   .برطرف كرد
فشارها و امكانات  دليل بهسخت،  تحقيق در عملياتاصلي درةگيرندتعارض در اهداف تصميم  10

   .محيطي است
   .استهاي رسيدن به اهداف روشن و مشخص سخت، راهتحقيق در عملياتدر  11
   .و يافتن بهترين راهكار براي دستيابي به اهداف استوجوجستسخت،تحقيق در عملياتةوظيف  12
  .هاي معتبر اطمينان داشتتوان از گردآوري دادهسخت، ميتحقيق در عملياتدر  13
   .كند استفاده ميمسئلهسخت، از مدل براي حلتحقيق در عمليات  14
 دست هاي رياضي و كامپيوتري به از حل مدلمسئلهسخت، جواب نهاييتحقيق در عملياتدر  15

   .آيد مي
   .سخت، نيازي به روشن بودن مدل براي كارفرما نيستتحقيق در عملياتدر  16
   .پيچيده استمسائلسخت، قادر به حلتحقيق در عمليات  17
اي است كه از تعداد متغيرهاي زياد و روابط مسئلهپيچيدهةمسئلسخت،عملياتتحقيق دردر  18

   .غيرخطي و احتمالي و امكاني ميان آنها تشكيل شده باشد
و روابط بين آنها مسئلهتواند متغيرهاي تأثيرگذار در موقعيت ميسخت،تحقيق در عملياتمتخصص  19

   .را مشخص كند
و روابط بين آنها را در قالب مدل رياضي متغيرهاتواندميسخت،تحقيق در عملياتمتخصص  20

   .فرموله كند
   .دهدمي گيري مد نظر قرار ها را در تصميمسخت، ذهنيت افراد و انسانتحقيق در عمليات  21
  .كسب كرد هاتوان از آن مي هاي موجود در ذهن افراد راسخت، دادهتحقيق در عملياتدر  22
  .توان كمي كردميي ذهني افراد راهاسخت، دادهدر عملياتتحقيقدر  23
توان توزيع احتمال يا توزيع امكان برآورد  ميي ذهني افرادهاسخت، براي دادهتحقيق در عملياتدر  24

   .انجام داد
  .گيرد مي را در نظر مسئلهدر موقعيتهاسخت، عدم اطمينانتحقيق در عمليات  25
تحقيق توسط متخصص  مسئلهي موجود در موقعيت هاسخت، عدم اطمينانعملياتتحقيق دردر  26

   .قابل شناسايي است در عمليات
توان توزيع مي مسئلهي موجود در موقعيت هاسخت، براي عدم اطمينانتحقيق در عملياتدر  27

   .احتمال يا امكان برآورد كرد
   .تخصص استسخت، يك تحليلگر متحقيق در عملياتنقش محقق  28
   .سخت، در پي حفظ نظم موجود در سازمان استتحقيق در عمليات  29
   .سخت، در پي بهبود وضعيت موجود در سازمان استتحقيق در عمليات  30
   .پذيرد مي سخت، روابط قدرت موجود در سازمان راتحقيق در عمليات  31
   .سخت، منظور از نظم و بهبود، حفظ بقاي سازمان استتحقيق در عملياتدر  32
   .پذيرد مي سخت، روابط قدرت موجود در سازمان راتحقيق در عمليات  33
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  تحقيق در عملياتنرم مستخرج از متون  تحقيق در عملياتهاي گزاره .3 جدول
 شدهاستخراجةگزار گزاره ةشمار

   .پيچيده و مديريت تغيير استمسائلنرم ساختاردهي موقعيتتحقيق در عملياتهدف  1
   .مورد توافق نيستمسئلهنرم ماهيتتحقيق در عملياتدر  2

نفعان  منظور از ساختاردهي، ايجاد يادگيري و حصول توافق بين ذي،نرمتحقيق در عملياتدر  3
   .است مسئله

و از  مسئلهنفعان از موقعيت نرم منظور از يادگيري، افزايش درك ذيتحقيق در عملياتدر  4
   .نفعان است ذهنيت ساير ذي

درگيرند يا از نتيجه  مسئلهنفعان تمام افرادي هستند كه در موقعيت نرم، ذيتحقيق در عملياتدر  5
   .پذيرند مي تصميمات تأثير

   .كند توجه مي ها يگيرتصميمتعارض اهداف دربهنرم،تحقيق در عمليات  6

نفعان  ي ذيها نرم، به معناي تعارض اهداف و تمايالت و ديدگاهتحقيق در عملياتتعارض در  7
   .مختلف است

   .كند مي تعارض بين افراد را برطرف ،نرم، با برقراري جلسات مذاكره و بحثتحقيق در عمليات  8
   .داند مي پذير نفعان را امكاننرم، حصول توافق بين ذيتحقيق در عمليات  9
   .كند نميي سازماني توجه ها يگير تصميمي پنهان قدرت درهااليهبهنرم،تحقيق در عمليات  10
  .مناسب است) آشفته(پيچيده مسائلنرم، براي بهبود موقعيتتحقيق در عمليات  11
   .پذير نيست پيچيده به راحتي امكانمسائلنرم، تشخيص چيستيتحقيق در عملياتدر  12

ي رسيدن به هدف ها اي است كه هدف آن و راهمسئله،پيچيدهمسئلةنرم،تحقيق در عملياتدر  13
   .در آن مشخص نيست

به  هااست كه تعيين متغيرها و روابط ميان آنايمسئلهپيچيدهمسئلةنرم،تحقيق در عملياتدر  14
   .نيستپذير  خوبي در آن امكان

با اهداف متعارضي در آن  نفعان ذياست كه ايمسئلهپيچيدهمسئلةنرم،تحقيق در عملياتدر  15
   .وجود دارند

متغيرهاي بسياري كه قابل  در آن است كهايمسئلهپيچيدهمسئلةنرم،تحقيق در عملياتدر  16
   .وجود دارند ،نيستند نكمي شد

   .دهد ميرا مد نظر قرار ها يگير تصميممختلف درنفعانذينرم، ذهنيتتحقيق در عمليات  17

 مسئلهنفعان درگير در موقعيت  ي ذيهاتوان به ديدگاهنرم، به راحتي نميتحقيق در عملياتدر  18
   .دسترسي پيدا كرد

   .توان مستقل از هم تعريف كردنرم، ذهنيت افراد مختلف را نميتحقيق در عملياتدر  19

در تعامل با موقعيت و با يكديگر تغيير يافته، از آنها نفعانذينرم، ذهنيتتحقيق در عملياتدر  20
   .گذارد مي تأثير هابر آن پذيرفته و تأثير

   .صورت متغيرهاي كيفي تعريف كرد توان بهنرم، ذهنيت افراد مختلف را نميتحقيق در عملياتدر  21

ي كمي هاتوان با مدل نرم، ذهنيت و تفاوت ميان افراد مختلف را نميتحقيق در عملياتدر  22
   .فرموله كرد و به حد توابع احتمال و امكان تقليل داد
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  3ادامة جدول 
 شدهگزارة استخراج گزاره ةشمار

   .گيردمياز مدل بهرهمسائلنرم، در بهبودتحقيق در عمليات  23

 استفاده عنوان ابزار مكالمه و به نفعان ذينرم، از مدل براي ساختاردهي ادراكتحقيق در عمليات  24
   .كند مي

  .ي رياضي كاربردي ندارندها نرم، مدل تحقيق در عملياتدر   25
   .روشن باشد نفعان ذينرم، مدل بايد براي  تحقيق در عملياتدر   26
   .در موقعيت استكننده  نرم، نقش متخصص تسهيل تحقيق در عملياتدر   27

شرايط در كنندگي ي انساني و تسهيلهانرم نيازمند مهارتتحقيق در عملياتمتخصص  28
   .زاست استرس

   .قرار دارد ها يگير تصميمدر  نفعان ذي ةنرم، بر مشاركت هم تحقيق در عملياتتمركز   29
   .پذيرد مي نرم، نظم موجود در سازمان را تحقيق در عمليات  30
  .پذيرد مي نرم، روابط قدرت در سازمان را تحقيق در عمليات  31
   .نرم، در پي حفظ نظم و بهبود موقعيت فعلي است تحقيق در عمليات  32
   .نرم، منظور از بهبود و نظم، حفظ بقاي سازمان است تحقيق در عملياتدر   33

  

 تحقيق در عملياتبخش مستخرج از متون رهايي تحقيق در عملياتهاي گزاره .4 جدول

 شدهاستخراجةگزار گزارهشمارة 

ي ها يگيرتصميمي زيردستان در هاانتقادي، برآورده كردن خواستهتحقيق در عملياتهدف  1
   .سازماني است

ي ها به معناي تعارض در اهداف، تمايالت و ديدگاه،انتقاديتحقيق در عملياتتعارض در  2
   .مختلف است نفعان ذي

درگيرند يا از  مسئلهتمام افرادي هستند كه در موقعيت نفعانذيانتقادي،تحقيق در عملياتدر  3
   .پذيرند مي تأثير ات به هر نحويتصميم ةنتيج

ممكن ناو توافق  شود نميحل  ةبا مذاكرنفعانذيانتقادي، تعارض بينتحقيق در عملياتدر  4
   .است

مانع مشاركت آزاد زيردستان  ،انتقادي، قدرت افرادي مثل مالكان و مديرانتحقيق در عملياتدر  5
   .شود مي ها يگير تصميمدر 

   .تن دهندي باالدستان ها به خواستهندانتقادي، زيردستان ناگزيرتحقيق در عملياتدر  6
   .استدر سازمان  ها ي قدرت و نابرابريهاانتقادي، تمركز اوليه بر اليهتحقيق در عملياتدر  7
  .كشدبه چالش ميانتقادي، روابط قدرت فعلي در سازمان را تحقيق در عمليات  8
   .برد مي انتقادي، نظم موجود در سازمان را زير سؤالتحقيق در عمليات  9
   .انتقادي، در پي انقالب در وضع و نظم موجود در سازمان استتحقيق در عمليات  10
   .انتقادي، دستيابي افراد مظلوم به حقوقشان استتحقيق در عملياتمنظور از بهبود در  11

  



 591   ــــــــــــــــــــ .... شناختي تحقيق در عمليات در قالب ساختار هاي روشبنيان بررسي

 تحقيق در عملياتهاي رويكردهاي مختلف نبررسي بنيا
هـاي بخـش قبـل در قالـب اصـول كلـي مكاتـب        در اين بخش نخسـت تـالش شـد تـا گـزاره     

هـاي  شناسـي مربـوط بـه روش  هـاي  سپس هر يك از گـزاره  شود،شناختي ادغام و خالصه  روش
عنوان مقدمات  شناختي بههاي مكاتب روشبه عنوان مقدمات صغري و گزاره ،تحقيق در عمليات

قياس در هر ة در نتيج تحقيق در عملياتشناختي مكاتب مختلف و مباني روششده كبري نوشته 
ه بـراي اسـتنباط   شـد  ارائـه هـاي  بـه ترتيـب اسـتدالل    7و  6، 5هـاي   جدول. شوندبعد، استنباط 

 .دهندسخت، نرم و انتقادي را نشان مي تحقيق در عملياتشناسي مكاتب هاي روش بنيان

  سخت تحقيق در عملياتشناختي هاي روشاستخراج بنيان .5 جدول

 ةشمار
  قياس

عناصر
  قياس حملي  قياس

1  

هاي آوري دادههر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، قائل به امكان جمع  صغري
  .طرف توسط متخصص تحقيق در عمليات استكمي بي

ها، طرفي عالم در مقام گردآوري دادهمعناي بيطرفي علم بهشناسي با فرض بيهر روش  كبري
  .داراي بنيان پوزيتيويستي است

آوري هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در باب چگونگي جمع∴  نتيجه
  .شناختي پوزيتيويستي استها، داراي بنيان روشداده

2  

هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، قائل به امكان ساخت مدل رياضي   صغري
  .از سيستم واقعي است منحصربه فرد

گرايي و همچنين همبستگي و پيوند  شناسي با باور به رئاليسم علمي و نفي نسبيتهر روش  كبري
  .گرايي استتحليلي و منطق رياضي، داراي بنيان پوزيتيويستي يا ابطالة با فلسف

هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در زمينة ساخت مدل، داراي ∴  نتيجه
  .گرايي استشناختي پوزيتيويستي يا ابطالبنيان روش

3  

  صغري
كردن عدم  امكان فرمولههر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، قائل به 

تصادفي، احتمالي و (ي كمي ها با مدل ها اطمينان، ذهنيت افراد، قدرت، ارزش و سياست
  .در صورت نياز است) فازي

  كبري
ي متافيزيكي و باور ها فرض ويژه پيش فرض در علم، بهشناسي با نفي هرگونه پيشهر روش

بدانجا كه قابليت بررسي تجربي دارند، به قابل قبول بودن مباحثي چون قدرت و اخالق تا 
  .داراي بنيان پوزيتيويستي است

هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در برخورد با متغيرهايي مانند ∴  نتيجه
  .شناختي پوزيتيويستي استقدرت، ارزش و سياست، داراي بنيان روش

  



 1395زمستان  ،4 ةشمار ،8دورة  ، ید   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    592

  5ادامة جدول 

 شماره
  قياس

عناصر
  قياس حملي  قياس

4  

كردن ذهنيت  هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، قائل به امكان فرموله  صغري
  .هاي كمي و رياضي استافراد و روابط ميان آنها در قالب مدل

  كبري
شناسي علوم طبيعي و علوم اجتماعي و شناسي با تأكيد بر وحدت منطق و روشهر روش

ذهن انسان و زندگي اجتماعي، داراي بنيان پوزيتيويستي يا  ةبسط روش علمي به مطالع
  .گرايي استابطال

هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در زمينة ساخت مدل، داراي ∴  نتيجه
  .گرايي استشناختي پوزيتيويستي يا ابطالبنيان روش

5  

، )هاي عصبيكاوي، شبكهداده(بعضي روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت   صغري
  .هاستهاي خام و ساخت مدل از اين دادهآوري دادهقائل بر جمع

  كبري
شناسي با تأكيد بر منطق استقرايي در مقام گردآوري، تقدم مشاهده بر فرضيه و روشهر

 ها از مشاهدات واستغناي مشاهده از تئوري و استخراج و استنتاج فرضيه ةتئوري و در نتيج
  .هاي اولية تجربي داراي بنيان پوزيتيويستي استداده

بعضي روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در مقام گردآوري، داراي بنيان   نتيجه
  .پوزيتيويستي است

6  

هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، قائل به تعيين اعتبار مدل از طريق   صغري
  .هاي سيستم واقعي استمدل با داده ةمقايس

شناسي قائل به منطق استقرايي در مقام داوري و ارزيابي داراي بنيان پوزيتيويسم و هر روش  كبري
  .گرايي استابطال

هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در مقام داوري، داراي بنيان ∴  نتيجه
  .گرايي استشناختي پوزيتيويستي يا ابطالروش

7  

آوري هر روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، قائل به سه مرحلة متوالي جمع  صغري
  .ها، ساخت مدل و تعيين اعتبار مدل استداده

 يابي، آزمونشناسي با تأكيد به روش علمي با سه مرحلة اساسي مشاهده، فرضيههر روش  كبري

  .داراي بنيان پوزيتيويستي است

هاي روش روش حل مسئله در حوزة تحقيق در عمليات سخت، در زمينة تعريف گامهر ∴  نتيجه
  .شناختي پوزيتيويستي استعلمي، داراي بنيان روش
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 نرم تحقيق در عملياتشناختي هاي روشاستخراج بنيان .6 جدول

 ةشمار
  قياس

عناصر
  قياس حملي  قياس

1  

  صغري
ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به وجود افراد با هر روش
ي متفاوت و گاه متعارض در موقعيت مسئله است كه ماهيت ها ، اهداف و ديدگاهها انگيزه

   .مسئله مورد توافق آنها نيست
 كبري
  

ه واقعيت متفاوتي نسبت ب هاي كه افراد ادراك و ديدگاهشناسي با تأكيد بر اينهر روش
  .ند، داراي بنيان تفسيرگرايي استا ها با هم در تعارض دارند و گاه اين ديدگاه

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در باب ماهيت مسئله  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استداراي بنيان روش

2  

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به لزوم تمركز بر هر روش  صغري
  .هاي عيني استهاي ذهني افراد به جاي داده داده

  كبري
كه جهان اجتماعي فرايندي در حال ظهور است كه مخلوق شناسي با باور به اينهر روش

، )واقعيت ةه آينه بازتابندو ن (اندركار آن است و ذهن انساني سازنده واقعيت  افراد دست
  .شناسي تفسيرگرايي استداراي بنيان روش

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در باب چگونگي درك و  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استشناخت موقعيت مسئله، داراي بنيان روش

3  

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به عدم امكان فرموله هر روش  صغري
  .هاي توصيفي رياضي استكردن ذهنيت و باورهاي افراد در مدل

هاي ذهني افراد، داراي بنيان شناسي با تأكيد بر تفسير در مقابل توصيف دادههر روش  كبري
  .شناسي تفسيري استروش

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در باب شناخت ذهنيت  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استافراد، داراي بنيان روش

4  

  صغري
ها ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به استفاده از مدلهر روش

برخي مصاديق مربوط منظور احاطة  هاي مختلف و نه بهبراي تشريح و روشن كردن ديدگاه
  .به ماهيت مسئله است

هاي علوم طبيعي در مقابل كاوي در مدلگرايي و علتشناسي با باور به علتهر روش  كبري
  .هاي علوم اجتماعي، داراي بنيان تفسيري استگرايي و معناكاوي در مدلدليل

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در باب ماهيت مدل،  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استداراي بنيان روش

5  

  صغري
كنندگي ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به نقش تسهيلهر روش

در نفعان درگير در موقعيت مسئله براي متخصص تحقيق هاي ذيو ساختاردهي ديدگاه
  .عمليات است

هايي كه نسبت به آنها عنوان سازندة پديدهشناسي با باور به نقش پژوهشگر بههر روش  كبري
  .، داراي بنيان تفسيري است)گري منفعل و نه مشاهده(دهد  مي واكنش

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در زمينة نقش محقق،  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استداراي بنيان روش



 1395زمستان  ،4 ةشمار ،8دورة  ، ید   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    594

 6ادامة جدول 

 ةشمار
  قياس

عناصر
  قياس حملي  قياس

6  

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به لزوم درگيري متخصص هر روش  صغري
  .بهبود موقعيت استنفعان براي در ميان ذي

تواند خالي از كه مشاهده و تجربة حسي به هيچ عنوان نميشناسي با باور به اينهر روش  كبري
  . هاي انساني باشد، داراي بنيان تفسيري استها و نگرشارزش

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در زمينة ميزان درگيري  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استمحقق در مسئله، داراي بنيان روش

7  

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به امكان درك موقعيت هر روش  صغري
   .نفعان درگير استمسئله تنها از طريق تعامل ميان ذي

شناسي با تأكيد بر فهم دروني، هرمنيوتيكي و تأويلي در مرحله ي گردآوري و هر روش  كبري
  .دستيابي، داراي بنيان تفسيري است

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در مقام گردآوري، داراي  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استبنيان روش

8  

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به ساختاردهي موقعيت هر روش  صغري
   .نفعان درگير استمسئله تنها از طريق حصول توافق ميان ذي

در مرحلة داوري و ارزيابي ) احتساب جمعي(شناسي با تأكيد بر فهم جمعي قواعدهر روش  كبري
  .، داراي بنيان تفسيري است)استقراي تواتري(

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در مقام داوري و ارزيابي،  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استداراي بنيان روش

9  

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به تعيين اعتبار روش تنها از هر روش  صغري
   .استنفعان طريق حصول يادگيري و توافق ميان ذي

شناسي با تأكيد بر اعتباربخشي پژوهش از طريق ايجاد معيارهاي مبتني بر بستر هر روش  كبري
  .، داراي بنيان تفسيري است)زمينه (

ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در زمينة اعتبارسنجي، داراي  هر روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري استبنيان روش

10  

هاي ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، قائل به لزوم تكرار چرخة بعضي روش  صغري
  .نفعان هستنديادگيري به صورت مستمر ميان ذي

  كبري
شناسي با تأكيد به چرخة هرمنوتيك يعني جريان رفت و آمد ميان پژوهشگر و هر روش
، داراي بنيان » با هم ساختن آگاهي«كنندگان براي فهم بيشتر در مورد يك پديده،  مشاركت

  .تفسيري است

هاي ساختاردهي مسئله در حوزة تحقيق در عمليات نرم، در زمينة اجرا، داراي بعضي روش ∴  نتيجه
  .شناختي تفسيري هستندبنيان روش
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 بخشرهايي تحقيق در عملياتشناختي هاي روشاستخراج بنيان .7 جدول

 ةشمار
  قياس

عناصر
  قياس حملي  قياس

1  

بخش، قائل به عدم امكان تشخيص شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييهر روش  صغري
  .دليل سلطة افراد قدرتمند در سازمان است لة واقعي بهئاولية مس

اي از شرايط تاريخي، سياسي، اقتصادي لههاكه واقعيت عيني درشناسي با باور به اينهر روش  كبري
  .شود، داراي بنيان انتقادي است مي اجتماعي قرار دارد كه مانع از دستيابي به آنو 

بخش، در باب درك و شناخت سيستم شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييروش ∴  نتيجه
  .واقعي و مسئله، داراي بنيان انتقادي است

2  

سازي  بخش، قائل به لزوم آگاهشناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييهر روش  صغري
  .ي حاكم در سازمان براي بهبود موقعيت استها ي قدرت و ايدئولوژيها زيردستان از اليه

اي كه در پشت يعني آشكار كردن معناي حقيقي،شناسي با باور به لزوم نقد ايدئولوژيهر روش  كبري
  .وضع طبيعي يا حجاب ايدئولوژيك پنهان شده است، داراي بنيان انتقادي است

بخش، در زمينة چگونگي بهبود شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييهر روش∴  نتيجه
  .موقعيت مسئله، داراي بنيان انتقادي است

3  

كاري تحقيق در بخش، منافي محافظهمسئله در تحقيق در عمليات رهاييشناسي حلهر روش  صغري
  .ن استآنها در پذيرش ساختار فعلي قدرت در سازما منتقدسخت و نرم و  عمليات

كار بودن علوم طبيعي در مقابل لزوم انقالبي بودن علوم شناسي با تأكيد بر محافظههر روش  كبري
  .ستاجتماعي، داراي بنيان انتقادي ا

بخش، در چگونگي انتقاد به شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييهر روش∴  نتيجه
  .هاي موجود، داراي بنيان انتقادي استشناسي روش

4  

  صغري
بخش، قائل به لزوم ايجاد تغيير در شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييهر روش

به ايجاد تغيير اساسي در سازمان براي كسب  ترغيب افراد تحت سلطه(نظم فعلي سازمان 
  .است) و در نتيجه ايجاد بهبود در موقعيت يشانها خواسته

علوم اجتماعي و  ةويژه در عرص ديالكتيكي علم و عمل بهةشناسي با تأكيد بر رابطهر روش  كبري
  .لزوم تغيير وضع سياسي موجود و از بين بردن موانع اعمال سلطه، ريشه در نظرية انتقادي دارد

بخش، در زمينة چگونگي ايجاد شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييهر روش∴  نتيجه
  .تغيير در وضع موجود، ريشه در نظرية انتقادي دارد

5  

  صغري
بخش، قائل به لزوم بررسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييشناسيهر روش

بررسي به جاي بررسي مسائل در دست سيستم  در خصوصهاي افراد تحت سلطه فرض پيش
  .عيني مد نظر مالكان مسئله است

ها در علوم اجتماعي در مقابل نقد منطقي شناسي با تأكيد بر لزوم نقد ديالكتيكي نظريههر روش  كبري
  .در علوم طبيعي، ريشه در نظرية انتقادي دارد ها نظريه

بخش، در زمينة تحليل موقعيت مسئله، شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييروش∴  نتيجه
  .ريشه در نظرية انتقادي دارد
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 7ادامة جدول 

 شمارة
  قياس

عناصر
  قياس حملي  قياس

6  

بخش، قائل به لزوم بررسي مجدد عمليات رهاييشناسي حل مسئله در تحقيق درهر روش  صغري
  .روابط ميان افراد در سازمان به جاي بررسي ساختار فيزيكي موجود است

ها در علوم اجتماعي در عنوان مبناي نظريهشناسي با تأكيد بر لزوم نقادي جامعه بههر روش  كبري
  .انتقادي داردها در علوم طبيعي، ريشه در نظرية مقابل نقد صوري نظريه

بخش، در زمينة ارزيابي موقعيت مسئله، شناسي حل مسئله در تحقيق در عمليات رهاييروش∴  نتيجه
  .ريشه در نظرية انتقادي دارد

  گيري و پيشنهادهانتيجه
. سخت، نرم و انتقادي پرداخته شد تحقيق در عملياتهاي نظري در اين پژوهش به بررسي بنيان

در بـاب چگـونگي    ،سـخت  تحقيـق در عمليـات  هاي صورت گرفتـه نشـان داد كـه    نتايج تحليل
ها، در برخورد با متغيرهايي مانند قدرت، ارزش و سياست، در مقام گـردآوري و در  آوري داده جمع
ة شـناختي پوزيتيويسـتي اسـت و در زمينـ    هاي روش علمـي داراي بنيـان روش  تعريف گامة زمين

طـور  همـين . داردگرايـي  شناختي پوزيتيويستي يا ابطالبنيان روش ،ساخت مدل و در مقام داوري
انتقـادي   تحقيـق در عمليـات  نرم در تمام ابعاد داراي بنيان تفسـيري اسـت و    تحقيق در عمليات

  . انتقادي داردة جزئيات، ريشه در نظرية همانند نام ظاهري آن در هم
ي مختلف، نگرش ما به جهان و شناختهاي روشفرضطور كه گفته شد بر اساس پيشهمان

هـاي تجـويز شـده بـراي حـل ايـن       واقعيت، مشكالت موجود در دنياي واقعي و همچنين نسخه
شـناختي مختلـف و بـا الهـام از تئـوري      بنابراين با توجه به مبـاني روش . مشكالت متفاوت است

ق براي حـل  توان چنين نتيجه گرفت كه هر يك از رويكردهاي فوبرماس ميها  تعلقات شناختي
گـو، در پرتـو عالئـق     گر و سـخن  كنشة برماس هر سوژها  ةبنا به گفت. اند مناسب مسائلنوعي از 

و هر يـك از   دهد مي دانش يا عالئق شناختي، دانش را شكلة موسوم به عالئق برسازندة گان سه
بـراي  كـنش ابـزاري   : شـود  مـي منجر  ساختن آن اين عاليق به اقدام كنشي خاص براي برآورده

خواهـد اوبـژه را    مـي  اي كه سوژه: بيني طبيعت كنترل و تغيير شكل محيط فيزيكي و مهار و پيش
 اي كـه  سـوژه : مهار كند؛ كنش ارتباطي براي برقراري ارتباط با يكديگر و در نتيجه حفظ جامعـه 

ديگر را فهم كند؛ و كنش سياسـي بـراي زنـدگي در شـرايط عـاري از سـركوب       سوژة خواهد  مي
تـوان گفـت كـه    مي بيانات فوق،بنا به . خواهد خودش را از سلطه برهاند مي اي كه سوژه: سياسي
با هر بعد و در هر مرحله و با هر شكل از ماهيـت روابـط،    مسئلههر . انواع گوناگوني دارند مسائل
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 مسائل. ي مختلف سخت، نرم يا رهايي بخش براي بهبود استها شناسي نيازمند استفاده از روش
هاي رياضـي بـراي   نيازمند كنش ابزاري و در نتيجه استفاده از مدل ،با بنيان پوزيتيويستيسخت 

بينـي بـا اسـتفاده از آن مـدل     پـيش  ،احاطه بر ابعاد موقعيت و ساختاربندي و مهار آن و در نتيجه
هاي كيفـي بـراي   نرم نيازمند كنش ارتباطي و در نتيجه توسعه و استفاده از روش مسائل. هستند

نفعـان از يكـديگر و از   اخله در موقعيت و ايجاد يادگيري از موقعيت و افزايش فهم و درك ذيمد
ة انتقـادي نيازمنـد كـنش سياسـي و در نتيجـه توسـع       مسائل. موقعيت و در نتيجه ارتباط بهترند

چنين نگاهي با وجود  ةدر نتيج. افراد قدرتمندترندة هايي براي رهايي زيردستان از قيد سلط روش
هـاي  تـوان آنهـا را پـارادايم   نمـي  تحقيق در عملياتشناختي متفاوت مكاتب مختلف مباني روش

از ابعـاد و مراحـل    مسئلههر موقعيت . منوط به طرد ديگري است ،رقيبي دانست كه باور به يكي
ـ . نيـاز دارد هر يك از سه كنش فوق براي بهبـود  به مختلفي تشكيل شده كه  ة وظيفـ  ن رو،از اي

شناسايي دقيـق ابعـاد موقعيـت و قابليـت هـر يـك از مكاتـب و         تحقيق در عملياتمتخصصان 
در هر يـك از تركيـب ابعـاد موقعيـت اسـت كـه پـس از ايـن بـه           تحقيق در عملياتهاي  روش

  . طرفداران هر مكتب به جاي سركوب يكديگر بايد در اين مسير گام بردارند
هـاي  محققاني به بررسـي بنيـان   ،تر اشاره شدطور كه پيشانهاي پيشين نيز همدر پژوهش
براي مثال نتايج اين پژوهش در قالب كلي با نتـايج  . اندپرداخته تحقيق در عملياتنظري مكاتب 

هيچ يك از اين متخصصان به جزء و بـا   ،حالبا اين. تحقيقات ويدال و داندو و بنت يكسان است
ـ و ارا هـا بنابراين زمينه را براي انتقاد .اندخود را بيان نكرده گيريچنين نتيجهاصول منطقي اين ة ئ

تحقيـق در  مانند كساني كه اعتقـاد بـه بنيـان ابزارگرايـي      ،نظرهاي متفاوت انديشمندان مختلف
تحقيق در شناسي شناختي در هر گام از روشهاي روشتعيين بنيان. انددارند، ايجاد كرده عمليات
شـناختي آن فعاليـت و   روشة كند تا با توجه بـه ريشـ  اين حوزه كمك مي به دانشمندان ،عمليات

تحقيـق  هاي هر مكتـب  ، محقق روشمسئلهشناختي مربوطه در حل نگاه و عملكرد مكتب روش
ي محقق نخست با شناخت بيانبه . كار گيرد مناسب بهة مناسب به شيومسئلة را نيز در  در عمليات

هـاي  شناسـي درك آن در ذهن خود، فعاليت متناسـب از روش و چگونگي  مسئلههاي هر ويژگي
  . گيردكار مي ها بهدر تمام گام مسئلهرا براي حل آن  تحقيق در عمليات

موجـود در   مسـائل هاي ديگري تالش شود با توجه به ماهيت در پژوهشالزم است بنابراين 
تحقيـق در  هاي شناسيو قابليت مراحل روش شود ارائه مسئلهبندي از موقعيت يك دسته ،كشور

شـناختي حاصـل از   هاي روشدر مكاتب مختلف در هر تركيب موقعيتي با توجه به بنيان عمليات
 تحقيـق در عمليـات  صورت راهنماي عمل در اختيار متخصصـان   و بهشده اين پژوهش مشخص 

هاي تعبيـه شـده   فعاليت استيكه ك نخست اين ؛اين كار دو نتيجه در پي خواهد داشت. قرار گيرد
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شود و زمينه را براي مشخص مي مسئلههاي مختلف براي برخي از ابعاد موقعيت شناسيدر روش
 تحقيق در عمليـات آورد؛ دوم به كاربران فراهم مي تحقيق در عملياتهاي جديد در روشة توسع

كـرده  براي آن انتخاب  ب را، روش متناسمسئلهكند تا در حين مواجهه با ها كمك ميدر سازمان
  .انتخاب كنند ،تر استكه تالش كنند در هر موقعيت روشي را كه جذاب نه اين ،كار گيرند و به

 References 
Carter, M.W. & Price, C.C. (2001). Operations research: a practical introduction. 

CRC, Boca Raton, USA. 

Checkland, P.B. & Holwell, S. (1998). Information, Systems and Information 
Systems. Wiley, Chichester. 

Chiasson, M., Fildes, R. & Pidd, M. (2006). Intelligent Thinking Instead of Critical 
Realism? The Journal of the Operational Research Society, 57 (11), 1373-
1375. 

Daellenbach, H.G. (2002). Hard OR, Soft OR, Problem Structuring Methods, 
Critical Systems Thinking: A Primer. Unpublished Paper, University of 
Canterbury, NZ. 

Dando, M. & Bennett, P. (1981). A Kuhnian crisis in Management Science? Journal 
of the Operational Research Society, 32(2), 91-103. 

Gregory, F. H. (2003). Mingers on the Classification of Philosophical Assumptions. 
The Journal of the Operational Research Society, 54 (12), 1301- 1302. 

Heyer, R. (2004). Understanding Soft Operations Research: The methods, their 
application and its future in the Defence setting. Australia: A project done for 
DSTO Information Sciences Laboratory.  

Hosseinzadeh, M., Mehregan, M.R. & Kiani, M. (2003). Operations Research: 
Science or Technology? Why is it important? Journal of Science & 
Technology Policy, 5(4), 33-46. (in Persian) 

Iman, M. (2009). Paradigm Fundamentals of Quantitative and Qualitative Research 
Methods in the Humanities. Research Institite of Hawzah & University, Qom. 
(in Persian)  

Jackson, M.C. (2003). The Power of Multi-Methodology: Some Thoughts for John 
Mingers. The Journal of the Operational Research Society, 54 (12), 1300- 
1301. 

Jackson, M.C. (2006). John Mingers Is a Critical Realist Imperialist. The Journal of 
the Operational Research Society, 57 (11), 1370-1371.  



 599   ــــــــــــــــــــ .... شناختي تحقيق در عمليات در قالب ساختار هاي روشبنيان بررسي

Karen, S. & Holness, A. (2007). Systems view of the Operations Research 
practioner’s software development process. Dissertation submitted to the 
Faculty of the Graduate School of the State University of New York at 
Buffalo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy, Department of Industrial and Systems Engineering. 

Mingers, J. (2000). The Contribution of Critical Realism as an Underpinning 
Philosophy for OR/MS and Systems. The Journal of the Operational 
Research Society, 51(11), 1256-1270. 

Mingers, J. C. (2002a). Reply to Ormerod-The Importance of Being Real. The 
Journal of the Operational Research Society, 53 (3), 351-354. 

Mingers, J. C. (2002b). Response to Ormerod: Play it again, Sam. The Journal of the 
Operational Research Society, 53 (3), 357-359. 

Mingers, J. (2003a). A classification of the philosophical assumptions of 
management science methods. The Journal of the Operational Research 
Society, 54 (6), 559-570. 

Mingers, J. C. (2003b). Replies to Jackson and Gregory. The Journal of the 
Operational Research Society, 54 (12), 1303- 1304. 

Mingers, J. C (2006). Response from the Author: Intelligence and Realism in OR. 
The Journal of the Operational Research Society, 57 (11), 1375-1379.  

Munro, I. & Mingers, J. (2004). Response to Richard Ormerod. The Journal of the 
Operational Research Society, 55 (1), 90-93.  

Nabavi, N. (2010). The elements of logic and methodology. Tehran: Tarbiat Modares 
University Press. (in Persian) 

Ormerod, R. J. (2002a). Should Critical Realism Really be Critical for OR? A 
Comment on Mingers: The Contribution of Critical Realism as an 
Underpinning Philosophy for OR/MS and Systems. The Journal of the 
Operational Research Society, 53 (3), 347-351. 

Ormerod, R. J. (2002b). Response to Mingers-An Overarching Philosophy for 
OR/MS-Sed Quis Custodet Custodies? The Journal of the Operational 
Research Society, 53 (3), 354-357. 

Ormerod, R. J. (2005). Comments on the classification of management science 
methods by Mingers. The Journal of the Operational Research Society, 56 
(4), 463- 465. 

Ormerod, R. J. (2006). The OR Approach to Forecasting: Comments on Mingers' 
Paper. The Journal of the Operational Research Society, 57 (11), 1371-1373 

Pidd, M. (2004). Systems Modelling: Theory and Practice, John Wiley & Sons Ltd. 



 1395زمستان  ،4 ةشمار ،8دورة  ، ید   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    600

Ulrich, W. (1983). Critical heuristics of social planning: a new approach to 
practical philosophy. Berne: Haupt.  

Ulrich, W. (1987). Critical heuristics of social systems design. European Journal of 
Operational Research. 31(3), 276–83. 

Vidal, R.V.V. (2006). Oerational Research: A multidisciplinary field. Pesquisa 
Operacional, 26 (1), 69-90. 


