پژوهشعملياتي نرم:
ارتقاي شناخت ،مسئلهشناختي و راهحليابي
مدلسازي و تصميمگيري
ويراست دوم

تأليف:

دکتر محمّدرضا حميديزاده
استاد دانشگاه شهيدبهشتي

پيشگفتار

هدف بنیادی پژوهشعملیاتي نررم ،ارتقرای شرناخت ،تبیریق نق رههرای شرناختي ،برادبردن سردر ادرا در
مسئلهشناختي و ارائه راهبردهای ك ف ،ساخت و عرضه شیوههای متنوع نظاممند برای پاسخيرابي و حرل مسرائل
است؛ لذا ايق رشته از معرفت ب ر با تهیه و تبییق چارچوبهای افكار ،تالش ميكند تا روشهای اصلي بررسري،
تحلیل و ابزارهای ارتقای كیفیت تصمیمگیری مديران و كارشناسان را برای هدايت بهتر فعالیت در محری ،،فرراهم
و ارائه نمايد.
ايق كتاب كه جلوهای از تفكر بر روششناسيهای نرم است درصدد است با تكیه بر مدلسازی ،تصمیمگیری
و فراهم ساختق خدوط راهنما برای توانمندشدن چند سويه راهبردی و سیستمي به ارتقای سدر شناخت و حرل
مسائل مديريت در دنیای واقعیات كمك كند .راهحلهای كارآمد ايق روششناسي با ايجاد ديدگاههرای ابعرادنگر و
چند ديهای ،بر پايه تحلیل مؤلفههای مختلرف و روابر ،پیدیرده میران آنهرا ،ارائره مريشرود .روششناسري نررم،
مسئلهمحور است ،ايق روش ،با نق هيابي براساس ديدگاههای راهبردی و اصرول سیسرتمي ،راهكارهرای مهندسري
چند هدفه ،ارائه ميدهد .در ايق روششناسي با رعايت منافع ذینفعان ،با ارزشآفريني حوزهای ،دانش مواجهه برا
مسائل پیش روی عرضه ميدارد.
ايق كتاب بهمنظور دستیابي به هدفهای مذكور و برای نهادينهكردن ايق كانون معرفتي در ك ور نوشرته شرده
است .تأكید اصلي كتاب بر مدلسازی با ت رير پژوهشعملیاتي نرم به مثابه ابزار ارتقای شناخت ،مسرئلهشرناختي
و راهحليابي برای مسائل تصمیمگیری است كه مديران در بنگاههای اقتصادی و بازرگاني و مؤسسات غیرانتفراعي
و عمومي با آن مواجه هستند.
كتاب در چهار بخش و دوازده فصل به شرح زير تقرير يافته است:
بخش يك با عنوان «روششناسي و شناخت» ،شامل فصل اول :نرم ،سخت ،مدل و مردلسرازی؛ فصرل دوم:
روششناسي سیستمهای نرم؛ فصل سوم :شناخت ،مسئلهشناسي و راهحليابي.
بخش دو با موضوع «ايدهها و گزينهها» ،شامل فصل چهرارم :آگراهي و ايردهآفرينري؛ فصرل پرنجم :رويكررد
گزينههای راهبردی ،تحلیل و توسعه آن.
بخش سه با عنوان «خالقیت ،بازتاب و نق هبرداری» ،شامل فصل ش م :راهحليابي و حرل خالقانره مسرئله؛
فصل هفتم :راهبرد مذاكره و بازتاب مباحثه؛ فصل ه تم :نق هبرداری مفهومي و موقعیتيابي.

بخش چهار با موضوع «مدلسازی ،تحلیل و راهبرد» ،شرامل فصرل نهرم :مردلسرازی سراختاری تفسریری و
تصمیمگیری گروهي؛ فصل دهم :تحلیل پابرجا و استوار؛ فصل يازدهم :فرايند تحلیرل شربكهای؛ فصرل دوازدهرم:
نظريه صحنهپردازی و تحلیل صفآرايي ،است.
در خاتمه از آقای محمد راستيمجیدی ،دانش آموخته دان گاه شهید به تي كه متق كتاب را با دقت مدالعه و
نكاتي برای بهبود در مدلب ارائه كردند ،ت كر مينمايم.

محمّدرضا حميديزاده
استاد دانشگاه شهيد بهشتي

سخن اوّل

تحودت پرشتاب و فراگیر عرصههای حیات و زندگي ،پیدیدگيهای روزافزوني را پیش روی
انسانها ميگ ايد .انسانها در ايق صحنه از پیدیدگيها ،نیازمند توانمندیهای متمايزی هستند كه آنها
را به اندي منداني مدبّر در انجام كارها تبديل كند .از ابزارهای اندي مند شدن ،بهرهگیری از علوم
میانرشتهای است .يكي از ايق علوم كه هسته و حوزه م تر
است .سرچ مه و محر

تمامي رشتهها است ،علوم سیستمي

ايق علوم ،تفكر ،نظريهها ،اصول ،رويكردهای سیستمي و پوياييشناختي

سیستمي پديدههای جهان هستي است.
تواناييهايي كه با يادگیری علوم سیستمي بهوجود ميآيند جامعاندي ي ،چندسونگری،
ساختارشناختي ،فرآينديابي ،پیدیدگيشناختي و ترسیم سازوكارهای مرتب ،،ارمغان آن خواهد بود .از
ايقرو ،با بهرهگیری از آن علوم ،بصیرت و مسیريابي سیستمي و هوشمندانه ،راهبردی و مبتكرانه به
ابزارها و تجهیزاتي كارآمد تبديل ميشوند كه انسانها و نهادهای مستعد ،م تاق و تالشگر بايد بدانها،
مجهز شوند .با كسب ايق شايستگيها و دانايي طراحي الگوها ،الگويابي ،مدلسازی و مدليابي
پديدهها ،مديريت بر پیدیدگيها آسان ميشود.
اگرچه كیفیت عملكرد ن انه میزان ،سدر و عمق شناخت انسانها و نهادهاست اما علوم سیستمي
مانند چراغي برای عقل و تدبیر ،پرتوافكنيهای خود را جهت داناپروری و خردورزی فراهم ميسازد.
مزيتهای حاصل ،انسانهايي را در عرصه تفكر ،رفتار و عملكرد پرورش ميدهد تا تعالي و سعادت را
از درون پويايي پیدیدگيها ،به ارمغان آورند.
انجمق علمي پوياييشناسي سیستمها در چارچوب اهداف و وظايف خود ،در نظر دارد تا با
حمايت از آثار گرانبهای پژوه ي ،نقش خود را در ايق زمینه ايفا كند .آثاری كه حاصل عمری از
تالش محققان و نويسندگان برجسته ك ور است .از ايقرو ،امید ميرود با ن ر آثار علمي گامهايي را
در گسترش علوم سیستمي در ك ور بر دارد.
انجمن علمي پوياييشناسي سيستمها

فهرست مندرجات
عنوان

صفحات

بخش يک :روششناسي و شناخت
فصل اول :نرم ،سخت ،مدل و مدلسازي

53
45-51

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ تحقیقدرعملیات و تصمیمگیری؛ چارچوب اصرلي تحقیرقدرعملیرات؛
فنون و مدلسازی؛ فنون تصمیمگیری؛ انواع فنون بهینهسازی؛ عرصهها و حیدههای كاربرد مردل؛ زوايرای تعريفري
مدل؛ اهداف مدلها؛ مدلسازی ،مراتب و ويژگيها؛ مدلهرای عینري؛ مردلهرای ذهنري؛ اعتبرار مردلهرا؛ تبیریق،
پیشبیني و كنترل مدلها؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
فصل دوم :روششناسي سيستمهاي نرم

60-43

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ روششناسي؛ مباني نظرری روششناسري :تفسریرگرايي ،پديدارشناسري،
هرمنوتیك ،اثبات گرائي؛ الگوريتم روش شناسري؛ روايرت پژوهري؛ روش هرای تحلیرل روايرت :بررسري و تحلیرل
موضوعي ،بررسي و تحلیرل سراختاری ،بررسري و تحلیرل تعراملي ،بررسري و تحلیرل اجرايري؛ مدالعره مروردی
 .5ورشكستگي كسبوكارها؛ مدالعه موردی  .8مدلسازی سیستم ارتباطات و همراهنگي سرازماني؛ جمرعبنردی؛
سؤال برای بحث و گفتوگو.
فصل سوم :شناخت ،مسالهشناسي و راهحليابي

22-65

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ شناخت :تعاريف و ابعاد؛ مسرئله و مسرئلهشناسري؛ اقتضرائات رويكررد
مسئلهشناسي؛ راهحليابي؛ موانع و تسهیلگران حل مسئله؛ نق ه شناخت و راهحليابي؛ انواع نق هها؛ ايجاد نق ره؛
فرايند دستیابي به نق ه؛ مورد مدالعه .انتخاب استراتژی؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
بخش دو :ايدهها و گزينهها

فصل چهارم :آگاهي و ايدهآفريني

23
558-35

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ آگراهي :مفهروم آگراهي ،مسرائل كسرب آگراهي؛ ايردهآفرينري؛ آمیختره
ايدهآفريني؛ ارزش ،شايستگي و كیفیت؛ مدلهای حل مسئله وارتقای تفكر؛ پرژوهش ،ايرده و طررح راهحرليرابي؛
سازههای ايدهآفريني؛ شايستگيهای شخصي؛ نیروهای تسهیلگر؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
فصل پنجم :رويکرد گزينههاي راهبردي ،تحليل و توسعه آن

536-553

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ رويكرد گزينههای راهبردی؛ شیوههای رويكرد گزينه راهبردی :شیوه
شكلدهي ،شیوه طراحي ،شیوه مقايسهای ،شیوه انتخاب؛ جعبه ابزار شیوهها؛ مدالعه موردی  .5مكانيابي و
بازاريابي؛ مدالعه موردی .8ورشكستگي كسبوكارها؛ رويكرد تحلیل و توسعه گزينههای راهبردی؛ سازوكارهای

 | 01فهرست

رويكرد تحلیل و توسعه گزينهها؛ قوتها و محدوديتهای رويكرد تحلیل و توسعه گزينهها؛ طراحي نمودار
راهبردی گزينهها؛ كارگاههای رويكرد؛ مدالعه موردی .3ورشكستگي كسبوكارها؛ مدالعه موردی  .4ارتباطات و
هماهنگي؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
بخش سه :خالقيت ،بازتاب و نقشهبرداري

فصل ششم :راهحليابي و حل خالقانه مساله

531
561-533

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ مباني حل خالقانة مسئله :سیستمهای فني ،سدوح نوآوری ،قانون
آرمانيبودن ،تناقضها ،تكامل سیستمهای فني؛ ويژگي افراد و سازمانهای خالق؛ فرايند دستیابي به خالقیت؛
نحوة شكلگیری اندي ههای جديد؛ شراي ،رشد افراد خالق؛ روشهای دستيابي به خالقیت؛ ابزار اصلي نظريه
حل خالقانة مسئله؛ مقايسة حل خالقانة مسئله با تعاطي افكار؛ كاربری حل خالقانة مسئله در مديريت؛ موانع
دستیابي به خالقیت؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
فصل هفتم :راهبرد مذاکره و بازتاب مباحثه
چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ مفروضات راهبرد؛ فرايند راهبرد :گام اوّل :در

521-561

مسئله ،حالت و

موقعیت آن ،گام دوم :نقشهای م اركتكنندگان ،گام سوم :ساخت نق ههای شناختي اشخاص ،گام چهارم :تهیه
و ترسیم نق ههای راهبردی براساس تركیب نق ههای شناختي افراد /گروهها ،گام پنجم :ايجاد راهبرد تازه/
آفرينش راهبردی جديد ،گام ش م :ايجاد مجموعهای از گزينهها ،گام هفتم :ايجاد مجموعهای از سناريوها ،گام
ه تم :مقايسه گزينهها و سناريوها ،گام نهم :تحلیل نتايج ،گام دهم :ارائه پی نهاد و سیاست؛ مدالعه موردی .توسعه كارخانه؛
تمريق .5شبكه قدرت– تمايل؛ تمريق .8ساخت نق ههای شناختي؛ بیانیه مدير عامل شركت؛ بیانیه رئیس حمايت از حقوق
مصرفكنندگان؛ بیانیه شورای عالي رقابت؛ تمريق .3ساخت نق ه راهبردی؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
فصل هشتم :نقشهبرداري مفهومي و موقعيتيابي

803-521

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ نق هبرداری مفهومي؛ موضعيابي و تعییق جايگاه :تعییق موضع /جايگاه
بنگاه يا محصول ،رويكردهای موضعيابي ،وضعیت منابع بنگاه ،وضعیت بقای بنگاه؛ تحلیل عملكرد -اهمیت؛
سازوكار تحلیل؛ رويكرد تحلیل عملكرد -اهمیت؛ مدالعه موردی؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
بخش چهار :مدلسازي ،تحليل و راهبرد

فصل نهم :مدلسازي ساختاري تفسيري و تصميمگيري گروهي

801
833-801

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ مدلسازی ساختاری تفسیری؛ فرايند مدلسازی؛ تصمیمگیری گروهي:
آزمايش و ارزيابي؛ فرايند رويكرد؛ مدالعه موردی .5منظومه رقابت؛ مدالعه موردی .8توانمندی مزيت رقابتي؛
جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو؛ مسئله.
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فصل دهم :تحليل پابرجا و استوار

815-831

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ شناخت و ارزيابي؛ نااطمیناني و تصمیمگیری؛ انعدافپذيری و استوار
ماندن؛ پابرجايي آيندههای چندگانه؛ شیوههای دستیابي به پابرجا بودن و استواری :روش نمودار درختي ،روش
مدل علّير فرايندی ،روش ساخت يافته ،روش م اركتي ،مراحل اصلي مدل؛ راهبرد پابرجا و استوار و ديگر
راهبردها؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
فصل يازدهم :فرايند تحليل شبکهاي

866-813

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ فرايند تحلیل :ساختق مدل و پیكرهبندی مسئله ،ت كیل ماتريسهای
مقايسات زوجي و بردارهای اولويت ،تنظیم ابرماتريس ،انتخاب گزينه بهینه ،مدالعه موردی .ارزيابي و انتخاب
پروژه؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو؛ مسئله.
فصل دوازدهم :نظريه صحنهپردازي و تحليل صفآرايي

821-861

چ مانداز فصل؛ واژههای كلیدی؛ مقدمه؛ اصول نظريه صحنهپردازی؛ تحلیل صفآرايي :اركان مدلسازی،
شخصیت كلیدی بازی ،موقعیت ،بازی تكي ،سناريوی تهديدآمیز ،میز مذاكره؛ شیوه و فرايند مدلسازی :شیوه
مدلسازی ،تبییق موقعیت ،بازیهای تكي و سناريوهای تهديدآمیز ،سناريوهای بدون تقابل ،فرايند مدلسازی؛
شراي ،اولیه؛ مراحل رويكرد تحلیل صفآرايي و تقابل؛ چالشها :پرشها ،تلههای مذاكره و تحلیل :چالشهای
پايبندی و اعتماد ،چالشهای بازداشتق ،وادار كردن و تهديد ،چالشهای موضعيابي؛ چالشهای راهحليابي در
مذاكره؛ جمعبندی؛ سؤال برای بحث و گفتوگو.
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