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چکیده

سـازي سیسـتم دو حـوزه بـراي مواجهـه بـا پیچیـدگی        تحقیق در عملیات و معماري/معماري

؛انـد قرارگرفتـه مورداستفادههاي گوناگون گسترده در رشتهصورتبهها هستند. هر دوي آن

یات براي مواجهـه بـا مسـائل پیچیـده،     سازي نسبت به تحقیق در عملهرچند معماري/معماري

سـازي  معماري/معمـاري تحقیقات پیشینها بر روي شود. بررسیرویکرد غالب محسوب می

هخـواهیم بـا مقایسـ   نبود فرآیند ایجاد معماري است. در این مطالعـه مـی  هدهندنشانسیستم 

تحقیـق در  شـناختی، مفیـد بـودن رویکردهـاي     هاي فلسفی هر دو حوزه در سطح روشبنیان

ایـن  سازي سیسـتم نشـان دهـیم. بـر    براي معماري/معمارينظریهایجاد منظوربهرا عملیات

سـخت،  تحقیـق در عملیـات  -تحقیق در عملیاتاساس با استفاده از منطق حملی، رویکردهاي 

مـدرن  پسـت عملیـات تحقیـق در جـز بـه -انتقـادي تحقیق در عملیاتنرم و تحقیق در عملیات

سازي سیسـتم باشـند. بنـابراین در اولـین گـام،      توانند ابزار مفیدي براي معماري/معماريمی

اسـتخراج  تحقیـق در عملیـات  هاي سازي سیستم و پارادایمهاي حملی معماري/معماريگزاره

استانداردسازي در همچنین براي منطق حملی با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساسشد و سپس 
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ــارش ــه،نگ ــان برنام ــی از زب ــد. LISPنویس ــتفاده ش ــتاس ــ،درنهای ــب  هخالص ــایج در قال نت

مراتـب سلسـله و بـا اقتبـاس از   تحقیـق در عملیـات  سـازي و  مفهـومی معمـاري  مراتبسلسله

هرابطـ ازنمایی ازمفهومی، بمراتبسلسلهاین توسط پاول تاگارد ارائه شد.شدهارائهمفهومی 

سازي سیستم است.میان رویکردهاي تحقیق در عملیات و معماري

سازي معماري/معماري؛مفهومیمراتبسلسله؛هاي تحقیق در عملیاتایمدپارا:واژگان کلیدي

.منطق حملی؛سیستم

مقدمه-1
پیرامـون مـا   کـه  طـوري بـه ؛اسـت شدن پیچیده در حال اي صورت فزایندهزندگی ما به

و کنترل کامل بر رویدادها بـراي دسـتیابی بـه اطمینـان     استعدم اطمینان سرشار از 

نیـز  وکـار کسـب قطعاً این عدم اطمینان در دنیاي .]3، ص 1[رسدغیرممکن به نظر می

یابند کـه اغلـب   مدیران نیز خود را در دنیاي گوناگونی می،حاضردر حالوجود دارد. 

؛اسـت مـدرن پست، پویا و حتی بینیپیشغیرقابلیچیده، غیرخطی، نامشخص، آشفته، پ

در ایـن دنیـاي   ، مـدیران مورداسـتفاده  هاي قدیمی و سـنتی است که مدلدر حالیاین 

هـا، اصـول و   بنابراین، ظهور علوم جدید با ابزارهاي مدیریتی، مدلجدید کافی نیستند.

ازمان در دنیـاي کنـونی را فـراهم    هاي جدید فلسـفی، امکـان موفقیـت سـ    حتی پارادایم

،هـاي گذشـته  طی دههروازاینپیچیدگی است و هادلیل اصلی این عدم اطمینان.کندمی

علـم  هـاي پیچیـده بسـیار افـزایش یافتـه اسـت.      توجه بـه مفهـوم پیچیـدگی و سیسـتم    

هـاي بـاز توسـعه یافـت کـه از طریـق قـوانین        سیسـتم هه با پدیدهپیچیدگی براي مواج

هاي پیچیده نسـبت  مشخص است که سیستم. ]2[کالسیک نیوتن قابل توصیف نیستند

هاي فنی و مدیریتی بسیاري هستند و براي موفقیت هاي ساده داراي چالشبه سیستم

.]17، ص 3[هاي قدرتمندتري وجود داردها نیاز به الگوهاي فکري و بینشاین سیستم

هـایی بـراي مـدیریت آن    پـس بایـد راه  ؛ن وجود داردپیچیدگی زندگی مدر،کلیطوربه

.]3، ص 1[اتخاذ کرد
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1سـازي اول، معماري و معمـاري ؛دو رویکرد براي مواجهه با پیچیدگی وجود دارد

معماري در اصوًال معماري برآمده از پیچیدگی سیستم است و است. که رویکرد غالب 

هـاي از  کـه بـا اسـتفاده از قـوانین و رویـه     وجود آمداي بههاي پیچیدهپاسخ به مسئله

معماري اصوالً بیانگر وضع موجـود،  . ]xiii-xv ، ص4[نبودندحلقابلشدهیینتعپیش 

وضع مطلوب و طراحی فرآیند گذار از وضع موجود جهت رسیدن بـه وضـع مطلـوب    

،رویکـردي بـراي حـل مسـئله    عنـوان بـه همـواره  است کـه ORرویکرد دوم ]. 5است [

شـدن مطـرح ،کار رفته است. در ایـن رابطـه  هگیري بیادگیري و کمک به بهبود تصمیم

هـا  هاي نرم و سخت براي مواجهه با مسائل پیچیده و برتري یکـی از پـارادایم  پارادایم

تـوان  هرچند مـی .]24، 8، ص6[پژوهشگران بوده استموردتوجهبراي حل پیچیدگی 

؛رن را نیـز بـه رویکردهـاي سـخت و نـرم اضـافه کـرد       مددو رویکرد انتقادي و پست

و ناکارآمدي رویکردهـاي موجـود   مسائل ازحدبیشرویکردهایی که به دلیل پیچیدگی 

.]16، ص 7[آمدندوجود میبه

امـا  اسـت پیچیدگیکه اشاره شد، معماري رویکرد غالب براي مواجهه با طورهمان

از ایـن مطالعـه   هـدف کنـد.  سازي سیستم حمایت نمیاز معمارياينظریهیافرآیند، و

سـازي  براي ساخت فرآینـدي جهـت معمـاري   ORهايپارادایمبررسی قابلیت کاربرد

سـازي  هاي مناسب تحقیق در عملیات جهت معماريتعیین پارادایم؛ یعنیسیستم است

هـاي  شناسـی فرضـیه اصـلی ایـن اسـت: ترکیـب روش     ،دیگـر عبـارت بهسیستم است. 

سـازي  هـاي گونـاگون تحقیـق در عملیـات بـراي معمـاري      چندگانه مبتنی بـر پـارادایم  

کـه  شـود  مطرح میچهار فرضیه با این مضمون بنابراینهستند. استفادهقابلسیستم 

مبتنـی  مـدرن پستو نرم، انتقاديسخت، در عملیاتهاي) تحقیق (پارادایمي رویکردها

عنـوان بـه تواننـد  مـی مـدرن  ، تفسیري، انتقادي و پستگراییاثباتهاي فلسفی بنیانبر 

قـرار گیرنـد.   مورداسـتفاده سـازي سیسـتم   جهت سـاخت فرآینـد معمـاري   هاییابزار

منطـق حملـی   بـر اسـاس  هـا  ایـن فرضـیه  هـاي حملـی،   پس از استخراج گزارهروازاین

) است. این واژه بـا توجـه بـه تعریـف موجـود در      architecture)، مصدر معماري (architectingسازي (معماري.1

کتاب رکتین و مایر به این صورت ترجمه شده است.
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بازنویسـی LISPنویسـی  بـا اسـتفاده از زبـان برنامـه    براي فهم بهتـر بررسی شده و 

اند.شده

پژوهشهپیشین-2
سیستمسازي/معماريمعماري-2-1

هاي پیچیده داراي تعداد زیـادي مسـئله اسـت کـه بایـد حـل       ساخت و مدیریت سیستم

وابسته به حل معقول تعدادي مستقیمصورتبهموفقیت هر سیستمی ،شوند. بنابراین

هـاي  مستقیم و با استفاده از دانـش صورتبهاز این مسائل است. برخی از این مسائل 

،دیگـر عبـارت بـه هاي خاصی دارند. شوند اما برخی دیگر نیاز به تالشموجود حل می

هاي پیچیده بایـد بتواننـد مسـائل را زمـانی کـه اطالعـات       سازندگان و مدیران سیستم

، ص 3[د، حـل کننـد  دهبینی از خود نشان نمیکامل وجود ندارد و دنیا رفتار قابل پیش

سازي یکی از رویکردهاي مواجهه با پیچیدگی و ابـزاري بـراي   معماري/معماري.] 24

نامـه واژه–سازي سیستم تعاریفیآید. براي معماري/معماريمیحساببهحل مسائل 

Webster ،IEEE ،OMG MDA ،INCOSE SAWG1 ،MIL-STD-498 ،Perry-Garlan ،

Maier’s tongue-in-cheek rule of thumb ،IEEE architecture working group (AWG) ،

Maier and Rechtin-ها داراي مبناي مشترکی هستند و برخـی  وجود دارد که اغلب آن

تعریـف  ،شـده ارائـه از میـان تعـاریف   دیگر تعاریفی با سطح انتـزاع بـاالتري هسـتند.   

سازي سیستم است:یکی از بهترین تعاریف معماري2رکتین

.]xiii ، ص4[»ریزي و ساخت ساختارها استسازي، برنامهمعماري«

هـایی  از راهو در آن پیچیـدگی  بـه به اعتقاد مایر و رکتین، معمـاري پاسـخی اسـت    

درواقـع معمـاري بـا    .]26، ص 8[شـود ... استفاده مـی یا افزایش مسئله ونظیر کاهش 

کنـد.  به سیستم و اصوالً مسئله نگـاه مـی  ،چیزي متفاوت از مهندسی،ترخاصیتی نرم

برخی معتقدند مهندسی جزئی از معماري اسـت و برخـی دیگـر خـالف ایـن مـورد را       

1. The International Council on Systems Engineering (INCOSE) Systems Architecture Working Group (SAWG)
2 Rechtin
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هـا و فرآینـدها بـه    مهندسی سیستمهاي درصد طرح80-70در حدود هرچند ؛معتقدند

استفاده از ابزارها و به دلیل مناسب و شناسانه روشدلیل فقدان یک رویکرد و نگرش 

، 4؛ 31-30.، ص10؛2/ 1.، ص9؛ 11هاي نامناسب با شکست مواجه شده است [روش

.]16-14ص.، ص3؛ 8-7ص.، ص8؛ 13-11ص.ص

هــاي ســازي سیســتم، روشمعماري/معمــاريپیشــینه تحقیقــات مــرتبط بــادر 

هـاي  مدرن، دیدگاههايهاي موجود براي معماري سیستممعماري کالسیک، بنیان

هاي اصلی معمار، ارزیابی هاي معماري، کنشمعماري، مراحل معماري، چارچوب

هاي بلوغ معماري وجود دارنـد امـا چیـزي کـه وجـود نـدارد       معماري و چارچوب

معمـاري کالسـیک   همراحـل اولیـ  ،بـراي مثـال  سازي سیستم است.معماريهنحو

، امیدها، نیازها و احتماالت یاهارؤمربوط به ساختاردهی ترکیبی ساختارنیافته از 

معمـاري  ،بعـدازآن فنی است. این زمانی است که نیاز به هنر معماري وجود دارد. 

شـود کـه   هـا مـی  ها و رابـط یکپارچگی و میانجیگري میان زیرسیستمهوارد مرحل

نیاز ،نهاییههاي عقالیی و هنجاري است. در مرحلشناسیزمان استفاده از روش

به تأیید کل سیستم است. در این مرحله باید از علم و هنر معمـاري اسـتفاده کـرد   

سازي در هیچ منبعی وجود نـدارد.  اما چگونگی این ترکیب و معماري]25.، ص9[

مسـائل موجـود در   هاي بستر سازي با توجه به ویژگیهدف، طراحی این معماري

هنحـو هبـراي ارائـ  ORپیشنهاد مـا اسـتفاده از رویکردهـاي    سازي است. معماري

سازي است که در بخش بعدي به آن پرداخته شده است.معماري

تحقیق در عملیات-2-2

ه[اواخـر دهـ  1941به جنگ جهانی دوم به سال ORهاي روشها و مدلهاصل و ریش

و تـاکتیکی نظـام   راهبـردي رسد. جایی که بسـیاري از مسـائل   ] و در انگلستان می30

ها توسط یـک فـرد یـا حتـی یـک رشـته       پیچیده بودند که امکان حل آنقدريبهدفاعی 

ــا      ــی از دانشــمندان ب ــن مســائل، گروه ــه ای ــراي پاســخ ب ــه ب وجــود نداشــت. درنتیج

،هـا این تـیم هاي دانشگاهی در قالب گروهی در ارتش مشغول به کار شدند.زمینهپیش
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بعد از جنـگ،  [تحقیق در عملیات] گذاشتند. ملیاتیهاي پژوهش عنام خود را تیم،نهایتًا

ORکه بـه علـت رویـدادهایی    هاي غیرنظامی مورد استقبال قرار نگرفت تا ایندر زمینه

.]13؛ XX. ، ص12[نیز شد غیرنظامیهاي وارد حوزه

نیـروي  منـد نظـام تحلیلی ریاضی یا علمی از کارایی و عملکـرد  ORچیست؟ ORاما 

در عملیـات دولتـی، نظـامی و    مورداسـتفاده هـاي  انسانی، ماشین، تجهیزات و سیاست

که علوم اجتماعی نیز نیسـت،  طور همان؛ علوم طبیعی نیستORتجاري است. بنابراین 

ایـن تعریـف و   مبنـاي اصـلی   . ]X. ، ص14[گیري و علم انتخاب اسـت بلکه علم تصمیم

گیـري، و انتخـاب اسـت.    سـازي، تصـمیم  هـاي ریاضـی، بهینـه   تعاریف مشابه آن مدل

تحقیـق در عملیـات سـخت    موضوعی به نـام  هاي پژوهشدر ORاین نوع از ،درنهایت

اولین پارادایم علم مـدیریت  عنوانبهمعروف شده است و برخی از پژوهشگران از آن 

سالآن بیشتر ازهبرند که رشد و توسعسازي/هنجاري نام مییم بهینهو به نام پارادا

.]15[بوده است1970الی 1940

، 16[و تغییـر پـارادایم تومـاس کـوهن    2علمی، انقالب 1علم نرمالم یهامفبر اساس

مشـاهده قابـل نیـز  در حوزة تحقیق در عملیـات  وضعیت تغییر این ، ]118-117ص.ص

شـود،  بسط داده مـی راهبرديسخت به مسائل ORمعتقد بود زمانی که 3بود. روزنهد

افــراد دیگــري .]17[اجتمــاعی غیرمطلــوب اســتازلحــاظعملــی غیــرممکن و ازلحــاظ

سـخت  ORو... نیـز در نـاتوانی   8، فارسـتر 7، چـرچمن 6، هانسن5، هوس4همچون اکاف

و به تفسـیرگرایی گرایی اثباتاز ORآن تغییر پارادایم هاند که نتیجدالیلی مطرح کرده

؛ 17؛ 18؛ 21؛ 255، ص 20؛ XX. ، ص12؛ 19[بـود نـرم ORسخت بـه  ORاز درنتیجه

آن، فضـاي  کـارگیري بـه اصوالً نوع و ماهیت مسئله، هـدف از  ORدر این نوع از .]22

و بسیاري موردنیازهاي نفعان، مدل، نوع اعتبارسنجی، نوع مهارتها، نقش ذيحلراه

1 Normal science
2 Scientific revolution
3 Rosenhead
4 Ackoff
5 Hoos
6 Hansen
7 Churchman
8 Forrester
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تحقیـق  1هرچند به اعتقـاد آکـرمن  . ]18؛ 23[سخت استORدیگر متفاوت از از عوامل

قراردادن مسـئله  موردتوجهدر عملیات نرم یا رویکردهاي ساختاردهی مسئله به دلیل 

راف بـر محتـوا و فرآینـد مسـئله و     شابه ، و تمایل پژوهشگران پذیرآزمونو نه نتایج 

]. 24[انـد قرارگرفتـه مورداسـتفاده تـر  در ایـن رویکردهـا، کـم   دادن محتوار مدنظر قرا

از طریـق  افـراد یـادگیري کمـک بـه   نـرم OR از هدفتوان گفت خالصه میصورتبه

نامشـخص  یبراي دستیابی به اهدافنفعان ذيهو مشارکت کلیلهئمسبررسی موقعیت

ORبـرخالف  ؛ اسـت هـاي کیفـی   بـا اسـتفاده از داده  -بخشرسیدن به جواب رضایت-

مشـخص و  براي دستیابی به اهـداف  افرادگیري کمک به تصمیماز آنهدفسخت که 

قطعـی یـا   -هـاي کمـی  با اسـتفاده از داده -رسیدن به جواب بهینه-لهئحل مس،درواقع

.است-داراي عدم اطمینان

بـه  2000(مـدرن پست) و 1990-1980(دو رویکرد، رویکردهاي انتقاديازاینپس

1970هدر دهـ OR/MSهـاي طرفـدار اصـالحات بـالقوه     عد) نیز ظهور یافتنـد. نشـانه  ب

OR/MSبـود.  ORعلـم مـدیریت و   هاي شکلظهور یافت و اولین گام آن حمله به دیگر 

اینـک  ،سنتی که ابتدا تحت حمالت و انتقادهاي متفکران سیستمی نرم قرار گرفتـه بـود  

، هـالس ازجملـه خود تحت حمالت و انتقادهاي پژوهشگران پیـرو مکتـب مارکسیسـت    

ها هـر دو  آن.، روزنهد، روزنهد و تانهارست، و تینکر و ُلو قرار گرفتجکسون و فلود

هـاي چندگانـه از   به علت عدم توانـایی در مواجهـه بـا ادراك   -را رویکرد سخت و نرم

کـاري درونـی آن، تأکیـد    ی زیـاد، محافظـه  واقعیت، دشـواري در برخـورد بـا پیچیـدگ    

فـرض کـردن تصـور افـراد     ینانـه بخوشهاي ریاضی و ریاضیات و مدلربازحدبیش

هــایی بــا پیچیــده و در موقعیــتههــاي مســئلبــراي دســتیابی بــه توافــق در موقعیــت

قـرار دادنـد و زمینـه را    موردانتقاد–ها از طریق گفتگوهاي بنیادین میان گروهتعارض

فکـر سیسـتمی انتقـادي    بخش)/ت(رهـایی انتقاديORبراي بروز رویکردي دیگر به نام 

.]198.، ص20؛ 295. ، ص25؛ 15[فراهم کردند

هـاي اجتمـاعی، وجـود    در شناسایی تضادهاي سیسـتم بخشرهاییتفکر سیستمی 

،دارد. در ایـن رویکـرد  ها مزیـت  دیگر رویکردها بر ها و تسلط برخی از گروهتعارض

1 Ackerman
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هرچنـد کـه ایـن موضـوع     ؛شـوند گرفته مـی در نظرحلقابلها غیرتضادها و تعارض

باعث انتقاد افرادي مانند اکاف و چکلند شده است. هدف این نوع تفکر ارتقـاء تغییـرات   

موضـوعات نـابرابري   ،شدگان است. در این حالـت بنیادي و رها کردن اکثریت محروم

هـاي گونـاگون جنسـیتی کـه     ها، نژادها و افراد با نگـرش ، جنسیتطبقات اجتماعیبین

ــد، در      ــرار ندارن ــتمی ق ــاي سیس ــر رویکرده ــت دیگ ــت حمای ــردروتح ــتمی یک سیس

.]330.، ص25[گیرندو بررسی قرار میموردتوجهبخش رهایی

علم مدیریت/تفکر سیسـتمی یـا پـژوهش عملیـاتی،     هاما رویکرد چهارم در حوز

هـدف از ایـن رویکـرد کمـک بـه مـدیران بـراي بهبـود         اسـت. مـدرن پسترویکرد 

هایشــان از طریــق ارتقــاء و تــرویج تنــوع اســت. ایــن رویکــرد وضــعیت ســازمان

ــه   روازآن ــه ب ــرد ک ــدا ک ــعه پی ــی توس ــر م ــه نظ ــید اندیش ــارکردگرا رس ــاي ک ه

کننـد.  بخـش خالقیـت و تنـوع را منکـوب مـی     تفسـیرگرا و رهـایی  )، گرایانـه اثبـات (

هـا بـراي   هایی که دیگـر پـارادایم  با تخریب و به سخره گرفتن کوششمدرنپست

دنیـاي بسـیار پیچیـده، زورمدارانـه و متنـوع انجـام       تحمیل نظم خودخواسـته بـر  

بـر ایـن   رنمـد پسـت گیـرد. اندیشـمندان   هـا قـرار مـی   مقابـل آن هدهند در جبهمی

راهکارهـاي محلـی و موقـت میسـر     یقاز طرها تنها باورند که رویارویی با مسئله

و PANDA1بـا چـارچوبی بـه نـام     ORدر مدرنپسترویکرد .]320.، ص7[است

تحـت عنـوان   2000مطرح و در سال 1997توسط تاکت و وایت در سال باریناول

ارائه شـد  » گیري در وضعیت چندعاملیشراکت و مشارکت: تصمیم«کتابی به نام 

در علـم مـدیریت، بـه    مدرنتبکارگیري پارادایم پسدرواقع، تاکت و وایت با .]26[

هـاي  انـد کـه داراي برخـی از دسـتورالعمل    خود یک کتاب آشپزي ارائه کردههگفت

مطلوب و برگزیده اسـت امـا دیگـران را بـه تنـوع و نـوآوري در آشـپزي واقعـی         

؛ 261.، ص7[کنـد ها معتقدند این کتاب هیچ تضمینی ارائه نمیکنند. آنتشویق می

تـوان فهمیـد ایـن چـارچوب     مـی PANDAاما بـا بررسـی چـارچوب    ]xiv. ، ص27

نیست.ORچیزي بیش از ترکیب رویکردهاي سخت، نرم و انتقادي 

1. Participatory appraisal of needs and the development of action
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شناسی پژوهشروش-3
ــارادایم    ــین پ ــراي تعی ــژوهش ب ــن پ ــب  در ای ــاي مناس ــت   ه ــات جه ــق در عملی تحقی

سـازي و  معمـاري هسازي سیستم، ابتدا با بررسی مبانی نظـري در دو حـوز  معماري

سـازي تعریـف   و معماريعملیات هاي تحقیق در هاي پارادایمتحقیق در عملیات گزاره

ها نیز بر این اساس و طبق منطق حملی ایجاد شد. شد. قیاس

حملیمنطق-3-1

تفکـر بشـر  هترین جلـوه و ثمـر  درست، بزرگو استداللاستاستداللعلمعلم منطق،

اسـتدالل  کلـی گـروه دوبهکنندمیمطرحکهادعایینوعاعتبارها نیز به. استداللاست

علم منطق، ]. 4-2.، ص28[شوندمیتقسیمقیاسی (قیاس) و استدالل استقرائی (استقرا) 

سازد و منطق حاکم بر پژوهش را نیز آشکار میمنطق علم و ساختار معرفت علمی را 

کند. با این رویکرد منطقی به علم و در تناظر با استدالل قیاسی بازشناسی و معرفی می

ــه     ــز ب ــوم را نی ــق، عل ــتقرائی در منط ــتو اس ــی هدودس ــی کل ــوم قیاس ــوم 1عل ، و عل

احکـام، کـه هستندعلومی،قیاسیعلوم. ]6-5.، ص28توان تقسیم کرد [می2استقرائی

هستنداستقرائی علومیعلومشوند ومیقیاسی اثباتروشباهاآنمدعیاتوهاگزاره

در ازآنجاکه]. 6.، ص28[شونداستقرائی تأیید میروشباهاآنهايو گزارهاحکامکه

سازي سیستم هسـتیم  براي معماريسازي نظریهاثبات فرضیه و منداین پژوهش نیاز

بنابراین از منطق حملی استفاده شده است.؛باید از منطق قیاسی استفاده شود

هحملی یـک رابطـ  هاست. هر گزارهادستهروابط میان هحملی، ادعایی دربارهگزار

اطـالق  هـا  دسـته هاي گـزاره کـه بـه    کند. بخشمعین موجود بین دو کالس را بیان می

وجـود دارد: موضـوع و محمـول کـه     حد دو نوع ؛شوندگزاره نامیده میحدشوند، می

شود کـه شـکل   نوشته میايگونهبهشوند و هر گزاره نشان داده میPو Sصورتبه

باشـد. موضـوع و   » 3موضـوع، محمـول اسـت   «صـورت بـه آن بدون تغییر در معنـی،  

1 Deductive science
2 Inductive science
3 S is P
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اسـت. اغلـب   کمیـاب در حقیقت، این حالت یـک مـورد   ؛محمول همیشه یک کلمه نیستند

.] 146-145، ص 29[یک عبارت پیچیده هستندحد موارد، یک یا هر دو 

هـاي حملـی نیـز وجـود دارد کـه بـا       سوم گزارههموضوع و محمول، مؤلفدر کنار

نامیـده  1شوند. این مؤلفـه کـه عضـو رابـط    نشان داده می» هستند«یا » است«هاي کلمه

2موجبـه تواند کند. عضو رابط میتصل میشود، موضوع و محمول را به یکدیگر ممی

.]146.، ص29[شودها گفته میآن4ها، کیفیتباشد. به این دو صفت گزاره3سالبهیا 

ها کمتـر  حملی، کمیت است که نسبت به دیگر مؤلفههگزارهچهارمین و آخرین مؤلف

هسـتند. گـزاره بـا    5کلیـه در کمیـت  » هسـتند Pها، Sههم«مشهود است. گزاره با شکل 

هـاي  هـم در گـزاره  ،است. ایـن کمیـت  6جزئیهدر کمیت » هستندPها، Sبعضی «شکل 

.]146-147ص.، ص29[وجود داردموجبههاي و هم در گزارهسالبه

گـزاره  8موضوع و محمول محتوايمنطقی گزاره و7کیفیت و کمیت با یکدیگر شکل

هچهار شکل بـراي گـزار  لذاکیفیت و کمیت دو حالت دارند،ازآنجاکهکنند. را تعیین می

دو مقدمه و یـک نتیجـه وجـود دارد    ،در قیاس حملی.]147، ص 29[وجود داردحملی 

هـاي حملـی هسـتند. حـد کـه در محمـول نتیجـه رخ        گـزاره ،که هر دو مقدمه و نتیجـه 

شود. همچنین این حـد در یکـی از مقـدمات وجـود     قیاس نامیده می9دهد، حد کبريمی

شـود. حـد کـه در موضـوع نتیجـه رخ      نامیـده مـی  10کبـري هدارد که آن مقدمه، مقدم

نامیـده  12صـغري هاي کـه در آن وجـود دارد، مقدمـ   و مقدمـه 11دهد، حـد صـغري  می

که در بخشی از نتیجه نیست ولی در هر دو مقدمـه وجـود دارد، حـد    يشود و حدمی

هـا، شـکل   موقعیت حد وسط در مقدمـه .]180-179ص.، ص29[شودوسط نامیده می

1 Copula
2 Affirmative
3 Negative
4 Quality
5 Universal
6 Particular
7 Form
8 Content
9 Major term
10 Major premise
11 Minor term
12  Minor premise
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دو مقدمه  و دو موقعیت ممکن براي حد وسط در هر ازآنجاکهشود. نامیده می1قیاس

.]181، ص 29[شود ایجاد می، چهار شکلوجود داردمقدمه

ص.، صـ 29[شـود  زیـر اسـتفاده مـی   پنج قاعـده  از براي تعیین اعتبار قیاس حملی، 

190-194:[

؛یافته باشدها تعمیمحد وسط باید حداقل در یکی از مقدمه.1

اي که وجـود  یافته باشند، باید در مقدمهتعمیمدرنتیجهاگر حد کبري یا صغري .2

؛یافته باشنددارند نیز تعمیم

؛توانند، منفی باشندمقدمه نمیهر دو .3

ها منفی است نتیجه نیز بایـد منفـی باشـد و اگـر نتیجـه منفـی       اگر یکی از مقدمه.4

؛ها باید منفی باشنداست، یکی از مقدمه

ها نیز باید خاص باشند.از مقدمهاگر نتیجه خاص است، یکی.5

مفهومی مراتبسلسله-3-2

یـا انقـالب مفهـومی پـاول     3تغییـر مفهـومی  نظریـه  برگرفته از 2مفهومیمراتبسلسله

مفهومی نظام دهند که یک هاي مفهومی زمانی رخ میتاگارد است. به اعتقاد وي انقالب

،از نظر تاگـارد . ]11ص.، ص30[شودمفاهیم پیشین میهاي نظامجدید جایگزین تمام 

فرآیندهاي اصـلی علـم   هاي علمی هستند ونظریهمفاهیم علمی جزئی اساسی در بافت

یعنی تبیین و حل مسئله با واسطه و کمک مفـاهیم و سـاختارهاي مفهـومی بـه انجـام      

.]43ص.، ص31[رسندمی

ــت،   ــد اس ــهوي معتق ــردازان نظری ــنوعی   پ ــوش مص ــی و ه ــفه، روانشناس در فلس

و اند اما براي توصیف غنی مفاهیمهاي مختلفی از ماهیت مفاهیم پیشنهاد کردهدیدگاه

تواننـد  هـاي گسـترده اسـت. مفـاهیم مـی     تغییرات مفهومی نیاز به غلبه بر ایـن دیـدگاه  

هسـاختارهاي پیچیـد  عنـوان بهکار گیرند و هرا بشناختیروانبسیاري از کارکردهاي 

ــا پردازشــی ــه4محاســباتی ی ــوع و سلســلهمراتــبسلســلهصــورتب جــزء، مراتــبن

1 Figure of the syllogism
2 Conceptual hierarchies
3 Conceptual change
4 Computational structures
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هـا و  هـایی هسـتند کـه بـه توضـیح     و درك شوند. این ساختارها همچنین شامل قاعده

موجودیتی ذهنی اسـت.  » مفهوم«،به اعتقاد تاگارد. ]33.، ص30[کنندها کمک میتبیین

یـت اولوهـایی اسـت، امـا    ها و قاعدهوابسته به قابهمفهوم همچون ساختارهاي پیچید

کند و اطالعـات  مراتب را تعیین میدهد که سلسلهکل می-وابط نوع و جزءخاصی به ر

توانند بیش از یک شیار ساده پیچیده باشندکند که میهایی بیان میواقعی را در قاعده

.]29و 19ص.، ص30[

صـورت بـه اما براي درك تحوالت مفهومی نیاز به چیـزي بـیش از ماهیـت مفـاهیم     

هـاي  به درك چگونگی تناسب مفاهیم بـا یکـدیگر و ایجـاد سیسـتم    ؛ایزوله و تنها است

اي از شـبکه عنـوان بـه تـوان  مفهـومی را مـی  نظـام  ،ایـن اسـاس  . برنیاز استمفهومی 

، 30[پنج نـوع رابطـه وجـود دارد   ،ها تحلیل کرد. در این شبکهها و ارتباط میان آنگره

:]31-30ص.ص

شـود. ایـن   نشان داده مـی » K«که از طریق خط مستقیم و با نماد »1ارتباط نوع«- 1

دهد یک مفهوم نوعی از مفهوم دیگر است.ارتباط نشان می

شـود. ایـن   نشان داده می» I«که از طریق خط مستقیم و با نماد »2ارتباط نمونه«- 2

بیضـی در جعبـه نشـان    جـاي بـه دهد برخی از موضوعات خاص که ارتباط نشان می

اي از یک مفهوم هستند.شوند، نمونهداده می

نشـان داده  » R«که از طریق خطوط منحنی با پیکـان و بـا نمـاد    »3ارتباط قاعده«- 3

کنند.ها روابط کلی و عمومی میان مفاهیم را بیان میشود. اینمی

» H«نمـاد  که از طریق خطوط منحنی بـا پیکـان و بـا    »4ارتباط خاصیت/ویژگی«- 4

دهد یک موضوع داراي خاصیتی است.شود. این ارتباط نشان مینشان داده می

نشـان داده  » P«که از طریق خط مستقیم با پیکان و با نماد »5ارتباط بخش/جزء«- 5

ها و اجزایی است.دهد یک کُل داراي بخششود. این ارتباط نشان میمی

1. Kind links
2. Instance links
3. Rule links
4. Property links
5. Part links
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PIکامپیوتري هکه در برنامLISPنویسی برنامهتوان با اقتباس از زبان میروازاین

، ]15.، ص32[هوش مصنوعی و مدلی عمـومی و کلـی از حـل مسـئله اسـت     هاز حوز

بر در سطح رویکردها و ORبراي استانداردسازي و بیان، بررسی تطبیقی معماري و 

منطق حملی استفاده کرد.اساس

هاي پژوهشیافته-4
سـازي سیسـتم و   مطالعه و بررسی ادبیات معماري/معماريدر این مرحله پس از 

هـاي فلسـفی گونـاگون    کـه مبتنـی بـر پـارادایم    ORهمچنین رویکردهاي گوناگون 

ایـن دو  ،هاي حملی استخراج شد. سپس با استفاده از قیـاس حملـی  هستند، گزاره

در ند.با یکدیگر مقایسه شدشدهمطرحهاي رویکرد مجزا جهت تأیید یا رد فرضیه

هـاي اول،  هاي قیـاس از شـکل  وضعیت حد وسط بین مقدمهبر اساس،این مطالعه

در ایـن  هرچند شکل اول بیشترین سهم را داشت.؛دوم و سوم استفاده شده است

قیاس تعریف شد.44،حالت

شکل سوم:شکل دوم:شکل اول:

است.»الف«، »ب«هر است.»ب«، »الف«هر است.»ب«، »الف«هر 

است.»ج«، »ب«هر نیست.»ب«، »ج«هیچ است.»ج«، »ب«هر 

است.»ج«، »الف«بعضی ∴نیست.«ج«، »الف«هیچ ∴است.»ج«، »الف«هر ∴

تـر  و درك بهتـر و راحـت  سـازي  خالصـه ،مرحله بـراي استانداردسـازي  ازاینپس

هـا اسـتفاده شـد. بعـد از هـر      جهت انجام مقایسهLISPنویسی ها از زبان برنامهتحلیل

هـاي  iاسـت کـه   گفتنـی هاي مربوط به آن ارائه شده است. Ziها، و Yiها، Xiتعریف، 

):11-3هاي (جدولخواهیم داشتروازاین؛ دهندمتناظر تشکیل یک قیاس را می
Name: Rule1
Data type: rule
Concept-attached-to: hard OR/soft OR/critical OR/ post modern OR/ science of

architecting/ art of architecting
Condition: (for all x) (y ($x) true)
(for all y) (z ($y) true)
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Action:       (for all x) (z ($x) true)
Strength:    1

Rule 1هاي مربوط به X-1جدول 

XiشرحXiشرح

X1 در روشی مدل وHard ORX18در رفته کارهروش بSoft OR

X2در رفته کارهروش بHard ORX19

سازي در معماريبررسیقابلهموقعیت مسئل

(هنر معماري)سیستم

X3در رفته کارهروش بHard ORX20در رفته کارهروش بSoft OR

X4در رفته کارهبروشHard ORX21در رفته کارهروش بSoft OR

X5

سیستمسازيدر معماريبررسیقابلهمسئل

(علم معماري)
X22در رفته کارهروش بSoft OR

X6 متخصصHard ORX23در رفته کارهروش بSoft OR

X7 متخصصHard ORX24در رفته کارهروش بSoft OR

X8در رفته کارهبروشHard ORX25 متخصصSoft OR

X9در رفته کارهروش بSoft ORX26در رفته کارهمدل در روش بSoft OR

X10در رفته کارهروش بSoft ORX27در رفته کارهروش بCritical OR

X11در رفته کارهروش بSoft ORX28در رفته کارهروش بCritical OR

X12در رفته کارهروش بSoft ORX29در رفته کارهروش بCritical OR

X13در رفته کارهروش بSoft ORX30در رفته کارهروش بCritical OR

X14در رفته کارهروش بSoft ORX31در رفته کارهروش بCritical OR

X15در رفته کارهروش بSoft ORX32

ORدر چارچوب مبتنی بر مورداستفادهروش 

مدرنپست

X16 در رفته کارهبروشSoft ORX33

ORدر چارچوب مبتنی بر مورداستفادهروش 

مدرنپست

X17در رفته کارهروش بSoft ORX34

ORتوسط چارچوب مبتنی بر یجادشدهادانش 

مدرنپست
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Rule 1هاي مربوط به Y -2جدول 

YiشرحYiشرح

Y1

مبتنی بـر  کمی و روشی مدل و 
ریاضی

Y18روشی وابسته به بستر و زمینه

Y2روش علمی با ماهیتی دستوريY19شده، آشفته یا شّریفبد تعراي موقعیت مسئله

Y3

روشــی علمــی و داراي قابلیــت  
دستیابی به جواب بهینه

Y20پذیرحل تعمیمروشی فاقد راه

Y4گیريروشی علمی براي تصمیمY21 هدف ایجاد یادگیريروشی با

Y5

ــئل ــوب  همســ ــخص، خــ مشــ
و با اهدافی معینشدهیفتعر

Y22هاي ریاضی و کمیروشی فاقد نیاز به مدل

Y6متخصصی با مهارت تحلیلیY23

ــترده    ــف گسـ ــرفتن طیـ ــه درنظرگـ ــزم بـ ــی ملـ اي از روشـ
نفعانگیرندگان و ذيتصمیم

Y7

متخصصی با مهارت ریاضی و 
محاسباتی

Y24 نفعانمدل براي ذيتفهیم کردنروشی ملزم به

Y8

ــتقل از  ــی مســـــــ روشـــــــ
کنندگانمشارکت

Y25هاي انسانی و مفهومیمتخصصی با مهارت

Y9

ــی و    ــت بررس ــا قابلی ــی ب روش
درنظرگرفتن اهداف نامشخص

Y26مدلی مبتنی بر ذهن

Y10

ــی و    ــت بررس ــا قابلی ــی ب روش

درنظرگرفتن اهداف چندگانه
Y27

ــا   ــی ب ــرفتن ادراك روش ــاي چندگانــه از  قابلیــت درنظرگ ه

واقعیت/موقعیت مسئله

Y11

ــی و    ــت بررس ــا قابلی ــی ب روش
درنظرگرفتن اهداف متضاد

Y28

هـاي اجتمـاعی و   روشی قادر به شناسایی تضادهاي سیستم
هاتعارض

Y12

روشی با ویژگی وابسته بـودن  
کنندگانبه مشارکت

Y29 هاي ریاضیها و مدلروشروشی مخالف با استفاده از

Y13روشی مبتنی بر مباحثهY30

مداخله در موقعیت مسئله با هدف بررسی و راهبردروشی با 
بهبود آن موقعیت

Y14

کـارگیري بـه روشی مبتنـی بـر   
شهود و قضاوت

Y31

بـر اسـاس  روشی با فرض عدم امکـان دسـتیابی بـه توافـق    
مباحثه و مذاکره

Y15

بررسی، توجه و روشی با هدف 

بهبود موقعیت مسئله
Y32هاروشی با بینش پذیرش تضادها و تعارض

Y16

روشی با قابلیـت درنظرگـرفتن   
هر نوع عدم اطمینانی

Y33

هاي گوناگون شناسیروشی متکی بر استفاده از ترکیب روش
Critical ORتکثرگرایی و رویکرد راهبردو برآمده از 

Y17

ــا قابلیــت و    ماهیــت روشــی ب
ساختاردهی

Y34محلی و موقتیجانبدارانههاي دانشی با ویژگی ،
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Rule 1بهمربوطيهاZ-3جدول 

ZiشرحZiشرح

Z1

سـازي معماريدر استفادهقابلروشیمدل و 
(علم معماري)سیستم

Z18

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z2

سیستم سازيمعماريدراستفادهقابلروشی 
(علم معماري)

Z19
در رفتـه  کارههاي بتوسط روشبررسیقابل

Soft OR

Z3

سیستم سازيمعماريدر استفادهقابلروشی 
(علم معماري)

Z20

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z4

سیستم سازيمعماريدراستفادهقابلروشی 
(علم معماري)

Z21

سـازي معمـاري درکـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z5

هـا و  هـا، روش شناسـی توسـط روش حلقابل
Hard ORابزارهاي 

Z22

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
(هنر معماري)سیستم

Z6

متخصص/معمار درعنوانبهکارگیريبهقابل 
سیستم (علم معماري)سازيمعماري

Z23

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
(هنر معماري)سیستم

Z7

متخصص/معمار در عنوانبهکارگیريبهقابل 
سیستم (علم معماري)سازيمعماري

Z24

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
(هنر معماري)سیستم

Z8

در فرآینـد معمـاري   کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (علم معماري)

Z25

ــراي  ــب بـ ــهمناسـ ــارگیريبـ ــهکـ ــوانبـ عنـ
سیسـتم سـازي معماريمتخصص/معمار در 

(هنر معماري)

Z9

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z26

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
معماري)(هنر سیستم

Z10

در فرآینـد معمـاري   کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z27

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم(هنر معماري) است

Z11

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z28

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم(هنر معماري) است

Z12

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z29

سـازي  در معمـاري کـارگیري بهمناسب براي 
(هنر معماري)سیستم

Z13

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z30

سـازي  در معمـاري کـارگیري بهمناسب براي 
(هنر معماري)سیستم

Z14

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z31

سـازي  در معماريکارگیريبهنامناسب براي 
(هنر معماري)سیستم

Z15

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z32

(علـم و  سیسـتم سازيمعماريمناسب براي 
هنر)

Z16

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z33

سیسـتم سـازي معمـاري مناسب براي ایجـاد  
(هنر و علم)

Z17

سـازي معمـاري در کـارگیري بهمناسب براي 
سیستم (هنر معماري)

Z34

فاقد معیارهاي مطلوب براي نتـایج برآمـده از   
(علم و هنر معماري)سیستمسازيمعماري
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Name: Rule2
Data type: rule
Concept-attached-to: science of architecting/ art of architecting /post modern OR
Condition: (for all x) (y ($x) true)
(for all z) (y ($z) false)
Action:       (for all x) (z ($x) false)
Strength:    1
….

Rule 2بهمربوطيهاX-4جدول 

XiشرحXiشرح

X1

برآمــــــده از هو نتیجــــــمورداســــــتفادهروش 

سیستم(علم و هنر)سازيمعماري
X4

تنی ب مبروش و خروجی برآمده از چارچو

مدرنپستORبر 

X2

علم و ه(از جنبسیستمسازيمعمارياجراي هپروژ

هنر)
X5

ORروش برآمــده از چــارچوب مبتنــی بــر 

مدرنپست

X3 تنی بر در چارچوب مبمورداستفادهروشORمدرنپست

Rule 2بهمربوطيهاY-5جدول 

YiشرحYiشرح

Y1هانظریهاي مبتنی و متکی بر روش و نتیجهY4

هـایی بـراي تعیـین    معیارفاقد الـزام و معیار/ 

اعتبار

Y2

ــروژه ــیپـ ــد متخصصـ ــا اي نیازمنـ ــار) بـ (معمـ

(مفهـومی) و انسـانی و   هاي فنـی، ادراکـی  مهارت

داراي مرز مشخص با مشتري

Y5

ــه اســتفاده از روش    هــاي روشــی ملــزم ب

فرآینـد بررسـی و جسـتجو    هکننـد پشـتیبانی 

تیمیصورتبه

Y3روشی با بینش عدم امکان دستیابی به اجماع

Rule 2بهمربوطيهاZ-6جدول 

ZiشرحZiشرح

Z1

و برآمـده از چـارچوب   مورداستفادهها و نتایج روش

مدرنپستORمبتنی بر 
Z4

ــاريروش ــا و معمـ ــده از هـ ــاي برآمـ هـ

سیستمسازيمعماري

Z2مبتنی بر شدهانجامهاي پروژهORمدرنپستZ5

ــتفادههـــــــــاي روش در مورداســـــــ

سیستم سازيمعماري

Z3(علم و هنر)سیستمسازيمعماريدرمورداستفادههاي روش

Name: Rule3
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Data type: rule
Concept-attached-to: hard OR/post modern OR/science of architecting/ art of

architecting
Condition: (for all y) (x ($y) true)
(for all y) (z ($y) true)
Action:       (for some x) (z ($x) true)
Strength:    1
….

Rule 3بهمربوطيهاX-7جدول 

XiشرحXiشرح

X1

Hard ORدر رفتـه  کـار ههاي بروش

(جزء)
X4

ORدر چـــارچوب مبتنـــی بـــر مورداســـتفادههـــاي روش

(جزء)مدرنپست

X2هاي روشHard OR(جزء)X5

ORدر چــارچوب مبتنــی بــر   اســتفاده قابــل هــاي روش

(جزء)مدرنپست

X3هاي روشHard OR(جزء)

Rule 3بهمربوطيهاY-8جدول 

YiشرحYiشرح

Y1

ــئل ــرد  همس ــطح خ ــده در س پیچی

)...و حل توسطبررسیقابل(
Y4

ــل،      ــایی تحلی ــر توان ــئله از منظ ــه مس ــاختاردهی ب روش س

Soft ORریزي، انتخاب و کنش و برآمده از برنامه

Y2

و بررسـی قابل(عدم اطمینان آتی

)...سازي توسطمدل
Y5

تأثیر و مداخالت ،اطمینانگرفتن عدمدر نظرروش با قابلیت 

Critical ORیا Soft ORنفع و برآمده از هاي ذيگروه

Y3 توسطحلقابل(کمی شدنشرطبهتعارض...(

Rule 3بهمربوطيهاZ-9جدول 

ZiشرحZiشرح

Z1

ــاي روش ــله ــتفادهقاب ــاريدر اس ــازيمعم س

سیستم (علم معماري)
Z4

سیستمسازيمعماريدر استفادهقابلروش 

(هنر معماري)

Z2

ــاي روش ــله ــتفادهقاب ــاريدر اس ــازيمعم س

سیستم (علم معماري)
Z5

سیستمسازيمعماريدر استفادهقابلروش 

(هنر معماري)

Z3سیستم (علم معماري)سازيمعماريدر استفادهقابلهاي روش
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گیرينتیجه-5
یکی از رویکردهاي موجود و غالب ،به معناي عام آن،سازي سیستممعماري/معماري

بــراي مواجهــه بـا پیچیــدگی اســت امـا بــا تمــام   یدانشـگاه هــاي در صـنعت و رشــته 

هسـازي و ارائـ  ها و مطالعات گوناگون در این حوزه، فرآیندي براي معمـاري پیشرفت

ORدر این مطالعه سعی شد از رویکردهـاي گونـاگون   ،روازاینمعماري وجود ندارد. 

ه شـود.  بـراي ایـن کـار اسـتفاد    ،که هر یک مبتنی بر پارادایم فلسـفی مجزایـی هسـتند   

و ORهاي حملی در رابطه بـا رویکردهـاي   منطق حملی ابتدا گزارهبر اساس،بنابراین

قیاس حملی این مقایسه و بر اساسسازي سیستم استخراج و سپس معماري/معماري

جهـت اسـتفاده در   ORبراي تعیین رویکردهاي مناسب تحلیل انجام شد. بر این اساس 

هـاي زیـر تعریـف    هـاي پیچیـده، فرضـیه   ردن سیستمایجاد فرآیند معماري/معماري ک

اند:شده

در اسـتفاده قابـل يابزارگرایی، اثباتتحقیق در عملیات سخت مبتنی بر پارادایم –

؛هاي پیچیده استایجاد فرآیند معماري/معماري کردن سیستم

در ایجـاد  استفادهقابليابزار،تحقیق در عملیات نرم مبتنی بر پارادایم تفسیري–

؛هاي پیچیده استفرآیند معماري/معماري کردن سیستم

در اسـتفاده قابـل يابـزار ،تحقیق در عملیات انتقادي مبتنی بر پـارادایم انتقـادي  –

؛هاي پیچیده استایجاد فرآیند معماري/معماري کردن سیستم

اسـتفاده قابليابزار،مدرنمدرن مبتنی بر پارادایم پستتحقیق در عملیات پست–

هاي پیچیده است.در ایجاد فرآیند معماري/معماري کردن سیستم

تأییـد قابلچهارم هشود، ولی فرضیهاي اول، دوم و سوم تأیید میبنابراین فرضیه

توسـط پـاول تاگـارد   شـده ارائـه مفهـومی  مراتـب سلسلهنیست. همچنین با اقتباس از 

صـورت بـه را ORو سـازي سیسـتم  معماري/ مفهومی معماريمراتبسلسلهتوان می

نشان داد:1کلی همانند شکل 
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ORو سازي سیستم/معماريمراتب مفهومی معماريسلسله1شکل 

مراتب مفهومی مشخص شـد کـه تحقیـق در    گرفته و سلسلههاي صورتطبق قیاس

عملیات سخت متناسب بـا بخـش علـم معمـاري و تحقیـق در عملیـات نـرم و انتقـادي         

کـه طبـق مبـانی نظـري     با توجـه بـه آن  روازاینمتناسب با بخش هنر معماري هستند. 

تنها از تحقیق در عملیات سخت استفاده شده است، استفاده از تاکنونسازي، معماري

ضـروري  ،سازي پاسخی به پیچیدگی استکه معماريویکرد دیگر با توجه به آندو ر

رسد.به نظر می

در و روزنهـد توسـط ادن شدهارائهنتایج این پژوهش و همچنین واژگان بر اساس

تـوان سـه   مـی ]33[شناسی، تکنیـک، ابـزار)  رابطه با تحقیق در عملیات (پارادایم، روش

هـاي مناسـب تحقیـق در عملیـات     شناسـی بررسی و تعیـین روش پیشنهاد مطرح کرد:
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مناسـب تحقیـق در   هـاي  روشبررسـی و تعیـین   سازي انـواع سیسـتم؛  جهت معماري

عملی معماري یک نوع سیسـتم بـراي   هارائسازي انواع سیستم؛عملیات جهت معماري

ایجاد شده.نظریه تأیید 
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