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ــر   ــی در ه ــاي واقع ــئلهدر دنی ــمیممس ــرتص ــذيي گی ــئلهان آن نفع ــژه مس ــت وی اي از اهمی

حتـی  مسئلهان نفعذيو دارد ابهاممسئله تعریف يابتدادر که اي مسئلهچه بسا رند،برخوردا
متفـاوت و بعضـًا  ان بـا تفکـرات   نفعـ ذيموضـوع . هستنددر مرحله تعریف هم دچار اختالف

مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و بایسـتی بـراي       سـخت) (سـنتی در تحقیـق در عملیـات   ، ناموافق
ساختاردهی این مسائل از رویکردهاي نـوین تحقیـق در عملیـات کـه بـه مقولـه نـاهم نـوایی         

. اسـتفاده نمـود  انتقادي و پست مدرن)ي رهایی بخش/هاپارادایم(ان توجه ویژه دارندنفعذي
پیچده باشد انتخاب رویکـرد مناسـب از بـین رویکردهـاي فـوق اهمیـت       مسئلهه ماهیت چنانچ
ضـمن معرفـی   مسئله، ان نفعذيي هاتحقیق حاضر پس از معرفی انواع حالت. یابداي میویژه

مـدل انتخـاب   ي مربوطـه و  هـا یشناسـ روشات و معرفـی  مفهوم پارادایم در تحقیق در عملیـ 
پارادایم پسـت  ، ان اجبارگرانفعذيبراي مسائل پیچیده با ، مسائلی حل شناسروشپارادایم و 

مروري اجمالی بر تفکر ، ادامه پس از بررسی مبانی پست مدرنرد. نمایدمیمدرن را پیشنهاد
مبانی تحقیق در عملیـات پسـت مـدرن و    پست مدرن در تحقیق در عملیات نموده و با معرفی 

. نمایدمیاساس آن را تشریحنحوه کار بر، ی مرتبط با آنشناسروش

.نفعذي، پارادایم، پست مدرنتحقیق در : واژگان کلیدي
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مقدمه-1
چـه  . برخوردارنـد اي ان از اهمیت ویـژه نفعذي، يگیرتصمیممسئلهدر دنیاي واقعی در هر 

جـواب روي کاغـذ   ، نانفعـ ذيبسا مسائلی که به خوبی حل شده است اما به دلیل مقاومـت  
مـورد ابهـام اسـت و    مسـئله مسائلی هستند که ابتدا تعریف ، آنپیچیده تر از . ماندمیباقی
در . باشـند مـی حتـی در مرحلـه تعریـف هـم دچـار تضـاد و اخـتالف آرا       مسئلهان نفعذي

ي زیادي وجود دارد کـه بعضـا بـا دنیـاي     هاي رایج تحقیق در عملیات پیش فرضهاشیوه
ایــن نــوع دیــدگاه نبایــد بــین واحــدهاي مختلــف ســازمان یــا   در. واقعــی مطابقــت نــدارد

.  ي مختلف در ادراك به وضع موجود اختالفی وجود داشته باشدهاسازمان
ي متفـاوتی  هـا ان مسائل تحقیق در عملیات تقسیم بندينفعذيمحققان در رابطع با 

: ]1[ان مسـائل شناسـایی کـرده اسـت    نفعـ ذيمحققی سـه حالـت بـراي    اند.انجام داده
ان با اهـداف متفـاوت و سـطح قـدرت     نفعذي، ان با اهداف یکسان و مورد توافقنفعذي

. ان با اهداف متفاوت و سطح قدرت متفاوتنفعذي، یکسان
و اجبارگرا تقسیم گراکثرت، ان را به سه گروه وحدت گرانفعذيحقق دیگري نیز م

. کرده است
در تحقیق در عملیات سـنتی ، ناموافقان با تفکرات متفاوت و بعضا نفعذيموضوع

ــائل از    ( ــن مس ــراي ســاختاردهی ای ــه و بایســتی ب ــرار نگرفت ســخت) مــورد توجــه ق
ان توجـه ویـژه   نفعـ ذيرویکردهاي نوین تحقیق در عملیات که به مقولـه نـاهم نـوایی    

چنانچـه ماهیـت   . استفاده نمودي رهایی بخش/انتقادي و پست مدرن)هاپارادایم(دارند
چده باشد انتخاب رویکرد مناسب از بین  پیمسئله

. یابداي میرویکردهاي فوق اهمیت ویژه
ان غیر همـراه نفعذياز نوع مسئلهآید این است که چنانچه میحال سوالی که پیش

یی هـا اییشناسـ روشعدم توافق بر اهداف) باشد براي حل آن از چـه پـارادایم و چـه    (
باید استفاده کرد؟
، ی سیسـتمی شناسـ روشدر پی آن است که در چـارچوب سیسـتم   تحقیق حاضر 

ان نـاهم نـوارا   نفعـ ذيی مناسب جهـت حـل مسـائل پیچیـده بـا      شناسروشپارادایم و 
.  و نحوه استفاده از آن را تشریح نمایدهامعرفی نموده و درگام بعد ویژگی

: باشدمیهدف تحقیق به شرح زیر
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ان نفعـ ذيی تحقیق در عملیات متناسب با ماهیت شناسروشتشریح مدل انتخاب ·
؛مسئله
؛تشریح مکتب پست مدرن تحقیق در عملیات·

در تحقیق در عملیات  هاپارادایم-2
ي جامعـه شـناختی و تحلیـل    هـا در مـورد پـارادایم  ] 2[مروي بر کاربورل و مورگان

دیتـز کـه   بـا کارآلوسـون و   1996انجـام شـدو در سـال    1979سازمانی که در سال 
کنــد کــه امــروزه مــیاظهــار، پـارادایم پســامدرن را بــه کارآنهــا افزودنــد تکمیــل شـد  

: ي اجتماعی مطرح است که از این قرارندهاچهارپارادایم در نظریه
؛1پارادایم کارکرد گرا
؛2پارادایم تفسیر گرا

؛3پارادایم آزادي بخشی
] 3[4پارادایم پسا مدرن

از اي مجموعـه ، مورگـان س معنی استفاده شده بوسیله بورل و پارادایم براسا
شــناخت شناســی و ، یشناســهســتیمفروضــات خــاص در ارتبــاط بــا ســئواالت 

سـئواالت و  . دهـد میرا شکلاي ی است که ساختاردانش در هر رشتهشناسروش
یا مـواردي کـه  هاابژه(ی با ماهیت فیزیکی و اجتماعی جهانشناسهستیاعتقادات 

مسـائل شـناخت   . در ارتباط اسـت توان در دنیاي واقعی موجود در نظر گرفت)می
شناسی سئواالت و اعتقاداتی هستند که با راه و روشی کـه دانـش دربـاره جهـان     

تنهایـ درمعتبر و ابـالغ شـود مـرتبط اسـت و     ، تواند ایجادمیفیزیکی و اجتماعی
انی بررسـی و دانـش   کند کـه پدیـده سـازم   میی به فرآیندهایی اشارهشناسروش

. شودمیحاصل
ي مختلفـی اسـتفاده   هـا شکــل ی و روش بـه شناسـ ، روشیشناسـ روشي هاواژه

: شودمیپیروي] 4[ي مینجرزهااز تمایزدر ادامه اند.شده

1. Functionalist
2. Interpretative
3. Emancipatory
4. Postmodern
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ي سـاختارمند بـراي کمـک بـه افـراد در      هاو فعالیتهای یک سري رهنمودشناسروش
. و اصول فلسفی پارادایم را در بر خواهد داشـت انجام تحقیق یا مداخله است و مفروضات

و هـا را تدارك خواهد دید و به طـور کلـی بـه روش   های یک سري فعالیتشناسروشپس 
به زعم مینجرز تکنیک یک فعالیت ویژه است که هدفی مشخص . نیاز خواهد داشتهاتکنیک

به ، اندجاي داده شدهی در روشی ویژهشناسروشیی را که از طریق هاتکنیک فعالیت. دارد
بایستی به کار گرفتـه  هاکند که چه نوع از فعالیتمیی تعیینشناس. روشکار خواهد گرفت

، بـه زعـم مینجـرز   . هسـتند هـا ي مخصوص براي انجام این فعالیـت هاراههاشود و تکنیک
ي خاصـی هـا پارادایم پشتوانه فلسفی براي این سئوال که چرا ما در یک موقعیـت از روش 

یی که بایستی انجام شود و هایی در مورد فعالیتهای رهنمودشناس، روشکنیممیاستفاده
. شوندمیانجامهاکنند که چگونه فعالیتمیتوصیفهاروش/تکنیک

: استبعد به شرحی و روششناس، روشپیوند بین پارادایم

شـود  میاعمال
از طریق

کند درمیبررسیشود بامیپشتیبانی

ارتباط پارادایم و برخی اجزاء آن1شکل

پارادایم
فلسفه

مفروضات هستی شناسی
مفروضات شناخت شناسی

شناسیمفروضات روش
مفاهیم

هاي اساسی استفاده شده ها و واژهایده
براي ساخت یک تحقیق،که از طریق آن 
تحقیق ممکن است تفسیرو مورد بحث 

قرار گیرد 

هاچارچوب ایده
هاي داخلی مجموعه اي از ایده

بوسیله آن احساسمان از سازگار که 
سازیمجهان را می

شناسیروش
هایی که براي ها و یا رهنمودنسخه

بررسی مورد نیاز است یا به عنوان 
هاي ویژه معتبر به ها و تکنیکروش

رسمیت شناخته شده است.

منطقه کاربرد
بخشی از دنیاي واقعی که اعتقاد بر این 

ساز است و ارزش بررسی مسئله است 

دارد.
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چارچوب جکسون را مبنا قرارداده و آن را به نحـوي تغییـر داده اسـت    ] 5[محققی
: ي علم مدیریت را درون چهار پارادایم جاي گرفته استهاکه پیشرفت

مسئلهي حل هاروش: )1960تا دهه 1940دهه (پارادایم بهینه سازي/هنجاري
نـده بـا عقالنیـت کامـل تصـمیم     گیرتصـمیم این پارادایم براین فرض استوار است کـه  

ي متناظر با این پارادایم بطور مشخص به دنبال بهینه سازي هایشناس. روشگیردمی
به عنوان واقعیـت عینـی   هاوجود سیستمی این پارادایم برشناسهستی. عملیات هستند

در . به عنوان موجودیتی مستقل در دنیاي واقعی حضـور دارنـد  هاسیستم: داردتأکید
انه ایـن پـارادایم را فرآینـد برقـراري ارتبـاط بـین       شناسـ روشتوان رویکـرد  میواقع

.  دانستاي متغیرها و دست یابی به ساختارهاي پایه
ي بهبود وضعیتهایشناس: روش)1980تا دهه 1970دهه (یادگیريپارادایم تفسیري/

ــد ــادگیري چکلن ــه از    ، ی ــت ک ــزي اس ــرز چی ــات مینج ــون و تحقیق ــیري جکس تفس
اکـاف ایـن پـارادایم را رویکـرد طراحـی     . کندمیي این گروه پشتیبانیهایشناسروش

ي سیسـتم را در مخالفـت بـا رویکـرد     هـا مسئلهسعی دارند هازیرا این روش، نامدمی
از بـین ببرنـد و   ، افتـد مـی اتفاقمسئلهتحقیق که هدفش مهار زمینه یا محیطی است که 

اکـاف معتقـد   . آنها را کم کرده یا از بین ببرد، کند به جاي حل مسائل سیستممیسعی
مـورد  آشـفتگی) (ي مسـائل هـا ي آن بیشـتر سـعی در واکـاوي سیسـتم    هااست روش

در این پارادایم صاحب نظران تفکر سیستمی آمریکایی مثـل چـرچمن و   . دارندمطالعه
از میـان  انـد. ي انگلیسـی داشـته  هـا بر پیشـرفت و توسـعه روش  اي عمدهتأثیر، آکاف
از بقیه شناخته شده تر بوده و ,1SODA,2SCAو SSM: ي این پارادایمهایشناسروش

. شوندمیغالبا در انگلستان استفاده
یـادگیري  واقعیـت از دیـدگاه تفسـیري/   ، برخالف نگاه عینی پارادایم بهینـه سـازي  

، بنــابراین. گیــردمــیشــکلهــاســاختاري اجتمــاعی دارد کــه از طریــق معــانی انســان
مفاهیمی هستند که براي معنا بخشـیدن بـه جهـان و ایجـاد دانـش از طریـق       هاسیستم

در این پارادایم فرآیند . روندمیارـکبهسیستم)(مل عامالن آنـــــادراك مقصود و ع
ي تالشی در جهـت نگهـداري روابـط از طریـق چانـه زنـی در نظـر گرفتـه        گیرتصمیم

ي این پارادایم بر یادگیري از طریق دخالت در سیستم هایشناسروشتمرکز . شودمی

1. Strategic Options Development And Analysis
2. Strategic Choice Approach
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رادي ـــ ي ایـن پـارادایم در تحقیقـات اف   هایشناسروشبسیاري از . تحت بررسی است
منبع موثـق دیگـر   . قابل مشاهده است] 6]، [7]، [8]، [9]، [10[ادن و اکرمن، نظیر چکلند

که مبناي نظري و کـاربردي شـناخته شـده تـرین     ] 11[روزنهد و مینجرز است تحقیق 
. باشدمیمسئلهي ساختاردهی هاي نرم و روشهارویکرد

مقتـدر اي ي مداخلـه های سیستمشناس: روشتا کنون)1980دهه (پارادایم انتقادي
ي اجتمـاعی سـتمگر و   هـا این پارادایم اساسا بر این اعتقاد اسـتوار اسـت کـه سیسـتم    

بنابراین تفکر سیستمی باید بر موضـوع نـابرابري افـراد جامعـه متمرکـز      اند.ناعادالنه
ویژگـی  . شکل گرفـت ] 12[این پارادایم ابتدائا بر مبناي کارهاي جکسون و فلود. شود

این است که سـعی در قـدرت دادن بـه تمـام بـازیگران دخیـل در       هااین رویکرداصلی 
تفکر سیستمی انتقادي محتوي فلسفی ایـن گـروه را ارائـه   یشناس. روشدارندمسئله

ي اجتمـاعی  هـا ی بر پایـه ایـن عقیـده اسـت کـه سیسـتم      شناسروشهدف این . کندمی
برابري مشارکت کننـدگان تمرکـز   نابرابر هستند و لذا تفکر سیستمی باید بر موضع نا

. ي همه مشارکت کنندگان استتوانمندسازویژگی عمده این رویکرد تالش آن در . کند
ان نفعـ ذيي همـه  ، توانمندسـاز ي پـارادیم انتقـادي  هـا یشناسـ روشتمرکـز عمـده   

.  سیستم است
که بوسیله محققـین  2»مداخالت سیستمی جامع«و »1ي انتقادي ابتکاريهاسیستم«

در اوائـل دهـه   . باشـند مـی دو رویکرد اساسی در این پـارادایم ، انگلیسی توسعه یافتند
در انگلستان پیرامون استفاده از بیش هابین جوامع تحقیق در عملیات و سیستم1990

یی از هرکــدام)هــاترکیــب کــردن آنهــا و یــا اســتفاده از بخــش(یشناســروشاز یــک 
در مـورد امکـان   درگیر بحثهامحققان و فعاالن سیستم. شکل گرفتي جالبی هابحث

ي مختلف با در نظـر گـرفتن نقـاط قـوت و     هایی از پارادایمهایشناسروشاستفاده از 
: ضعف شان شدند و بعضا رویکردهایی در این رابطه ایجاد شد

ه کـ ] 12[ایجاد شده توسط جکسـون و فلـود  : ي انتقادي و تکثر گراهاسیستم-الف
. اخیرا توسط جکسون به تکثر گراي منسجم ارتقاء داده شده است

ي چندگانه/تکثر گراي انتقادي ایجاد شده هاپارادایم: ي چندگانههایشناسروش-ب
ها. و مرتبط باتفکر انتقادي سیستم] 13[توسط مینجرز 

1. Critical System Heuristic
2. Total System Intervention(TSI)
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تاکنون)2000از سال (رویکرد پست مدرن در علم مدیریت
مدیریت وجود دارد که بر داسـتانی کـه بـه عقالنیـت موجـود      پیشرفت جدیدي در علم 

ایـن پـارادایم بـر پایـه نقـد      . دانـد میحمله کرده مبتنی است و مدرنیسم را روایتی بلند
را زیـر  هـا عقالنیت نهفته در مدرنیسم استوار است و تسلط و کل نگري سایر پارادایم

. کنندمیتأکیدایی و تنوع ي این پارادایم بر عملگرهایشناس. روشبردمیسئوال
دانش و نیازهـاي فـردي همـواره در دسـتور کـار هـر پسـت مـدرن         ، تمرکز قدرت

ي متنوع در دسـترس  هاسیستمی یا غیر سیستمی است که به صورت ابزارها و روش
انگلسـتان در رویکـرد پسـت مـدرن در علـم مـدیریت و       . ي خواهد شـد بندطبقهمجددا 

ارزیـابی مشـارکتی   «پذیرفتن تکثر گرایی همواره پیش قدم بوده و ایـن امـر از طریـق    
.  انجام شده است» )1PANDA(نیازها و توسعه اقدام
: شوندمیمکتب تحقیق در عملیات دسته بندي5، ي فوقهامتناظر با پارادایم

؛سختتحقیق در عملیات -1
؛تحقیق در عملیات نرم-2
؛آزادي)بخش(تحقیق در عملیات رهایی-3
؛یی انتقاديگراکثرتتحقیق در عملیات انتقادي یا -4
.]1[تحقیق در عملیات پست مدرن-5

آزادي) بخش هریک مفروضـاتی کامالمتفـاوت بـا    (نرم و رهایی، سه مکتب سخت
ي مربوط بـه  هاتا حدي پست مدرن روشدرحالیکه دو مکتب انتقادي و ، یکدیگر دارند

یی را بـراي اسـتفاده از   هاهریک از سه مکتب پیشین را پذیرفته اند و تنها دستورالعمل
. کنندمیي هردسته در مسائل مناسب ارائههاروش

یشناسروشمدل انتخاب -3
ي هـا با توجـه بـه اینکـه هریـک از رویکـرد سیسـتم      ] 14[کیز و جکسون نخستین بار 

بدین نتیجه دست یافتند ، نرم و رهایی بخش نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارند، سخت
تواننـد  مـی ي سیستمی راهاکه هر یک از رویکردهاي موجود در مجموعه کل رویکرد

اندیشـمندان حـوزه انتقـادي تـالش     . ي مناسب به خود به کار گیرندهامسئلهبراي حل 

1. Participatory Appraisal of Needs and Development Of Action
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سپس با توجـه بـه   . تعریف کنندمسئلهوقعیت کرده اند تا ابعاد مختلفی را براي انواع م
یی را کـه مسـتقیما در هـر    هاي تحقیق در عملیات فعالیتهامبانی روش شناختی روش

ی شناسـ روشروش براي پوشش آن بعد موقعیتی خاص گنجانده شـده را بـه عنـوان    
چـارچوب  «چنـین چـارچوبی بـه تعبیـر اندیشـمندان ایـن حـوزه        . مناسب انتخاب کننـد 

تئـوري تعلقـات   «از شود که بر طبق نظـر محققـان   میخوانده» 1ی چندگانهشناسروش
برماس هر فردي هم زمان داراي هابه باور. بسیار متاثر بوده است» برماسهاشناختی

. ] 15[عالئق عملی و عالئق رهایی بخش است، عالئق فنی

] SOSM (2]16(ي سیستمیهایشناسروشسیستم-3-1
سـاخت یـک شـبکه   ، ي سیستمیهایشناسروشدر سیستم ] 14[هدف کیز و جکسون

ي سیسـتمی  هـا یشناسـ روشي بنـد طبقـه نوع ایده آل) شامل انواع مسائل مختلـف و  (
نخسـت آنـان ایـن ایـده را در     . ي مسئله اسـت هابراساس مفروضاتشان براي موقعیت

ی تحقیـق در  شناسـ روشو سپس براي عملیاتی ساختن آن در حوزه ، قالب یک نظریه
در شـبکه پیشـنهادي   . مداخالت سیستمی جامع) را ارائه کردند، با کمی تعدیل(عملیات

پیچیده ) و روابط اعضـاي سیسـتم در   (ساده)تا(روي یک پیوستار ازهاسیستم، آنان
بـر اسـاس   . اجبـارگرا) تعریـف شـده اسـت    () وگراکثرت، (وحدت گرا)(قالب سه شکل

-ساده، وحدت گرا-در قالب شش دسته سادهي مسئله هامعیارهاي ذکر شده موقعیت
، جبـارگرا ا-سـاده ، گراکثرتࢫ–پیچیده، گراوحدت-پیچیده، اجبارگرا-ساده، گراکثرت

. شـوند مـی يبنـد طبقـه اجبـارگرا  –وپیچیـده  گـرا کثـرت -وحدت گرا پیچیـده -پیچیده
. دهدمیاین طبقات را نشانبــــعد 1جدول 

انواع موقعیت مسئله1جدول

روابط اعضا
نوع سیستم

اجبارگراگراکثرتوحدت گرا

ساده اجبارگراگراکثرتساده ساده وحدت گراساده

پیچیده اجبار گراگراکثرتپیچیده پیچیده وحدت گراپیچیده

1. multimethodology Framework
2. System Of System Methodology
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يبنـد طبقـه ان مسـئله در سـه نـوع    نفعـ ذيروابط بـین  ، در محور اعضاي سیستم

ان وحدت گرا کسـانی  نفعذي. 3زورمدار)(و اجبارگرا، 2گراکثرت، 1وحدت گرا: شودمی

آنان داراي . باورها و عالیق مشترکی دارندها، هستند که در روابط متقابل خود ارزش

ي مربوط به چگـونگی دسـتیابی بـه اهـداف     هايگیرتصمیماهداف مشترکی بوده ودر 

کسـانی هسـتند کـه اگرچـه عالیـق      گراکثرتان نفعذيو . کنندمیتوافق شده مشارکت

، در چنین مـواردي . و باورهاي متفاوتی دارندهااما ارزش، هم راستاستهامبنایی آن

ــد کــه در     ــراد حــس کنن ــا شــود و اف ــراي گفتگــوو حتــی مخالفــت مهی اگــر فضــایی ب

خواهـد شـدو   پـذیر امکـان همکاري و توافق بـین آنـان   ، مشارکت دارندهايگیرتصمیم

یک دل شـده  ، سازندهاي ا سیستم حداقل به صورت موقت و به شیوهاعضاي مرتبط ب

. کنندمیو براساس این یک دلی عمل

کسـانی  ، شـوند مـی انی که به عنوان عوامل اجبـاري یـا زور مـدار شـناخته    نفعذي

ان سیسـتم دارنـد و اگـر    نفعذيو باورهاي مشترك اندکی با سایر هاهستند که ارزش

ي هـا ي خـود را کـه متنـاقض بـا ارزش    هـا و بـاور هـا ارزش، امکانش را داشته باشـند 

مصالحه با آنان ممکن نیست و اهـداف  . کنندمیموردقبول سیستم است برآنان تحمیل

تصمیمات بر پایه نظر کسانی گرفتـه . دهدنمیمشترك عملکرد سیستم را سمت و سو

اعمـال زوربـه   ي مختلـف  هـا شود که بیشترین قدرت را در اختیـار دارنـد و شـیوه   می

. شود تا از اجراي دستورات اطمینان حاصل شودمیکارگرفته

تخصـــیص ، )SOSM(ي سیســـتمیهـــایشناســـروشگـــام بعـــدي در سیســـتم 

محققان تحقیـق در  ، با باور این پژوهش گران. ي مختلف به طبقات بودهایشناسروش

، انـد یجـاد شـده  وحدت گرا ا-عملیات کالسیک بر این باورند که مسائل در زمینه ساده

تعیین اهداف براي سیستم مورد بررسی و ساخت مـدل ریاضـی   ، کنندمیچون فرض

. استپذیرامکانبه سادگی هااز آن

ي انواع تفکر سیستمی متناسب با بندطبقهاز این چهارچوب به منظور ] 3[جکسون

:  استآمده2در جدول ي بندطبقهاین . کندمیهرزمینه مسئله استفاده

1. Unitary
2. Pluralist
3. Coercive
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رویکردهاي سیستمی بر مبناي مفروضاتی که درباره موقعیت مسئله دارند2جدول

روابط اعضا
نوع سیستم

اجبارگراگراکثرتوحدت گرا

سختساده
تفکر سیستمی نرم

تفکر سیستمی رهایی 
بخش

سایبرنتیک سازمانیپیچیده
تفکر سیستمی پست 

مدرن

که بر اسـاس  متدولوژیک را گسترش دادتکثرگرایی ، در واقع جکسون با ایده فوق
با توجه به نقـاط  ، رویکردها در تقابل با هم نبوده و هریک براي حل مسائل خاصیآن 

. ] 17[قوت و ضعف خود مناسب هستند
ي سیسـتمی هـیچ یـک در طبقـه     هـا یشناسـ روشاز ، در ابتداي توسـعه سیسـتمی  

ــاري قــرار نداشــت   ــن نــوع شناســی نیــاز بــه توســعه        . اجب در واقــع توســعه ای
-ي پیچیـده هـا کامال مشخص است در موقعیـت . ي جدید را مطرح کردهایشناسروش

پیچیـدگی موقعیـت مسـئله آشـکار سـاختن منـابع قـدرت را بسـیار دشـوار         ، اجبارگرا
اجبار ] 3[به باور جکسون. چون منابع اعمال قدرت و زور چند بعدي هستند، سازدمی

رویکردهـاي موجـود   تـوان بـا   نمیو جامعه راهاسلطه موجود در ساختار سازمانو
. شناسائی کرد

روش تحقیق-3
. شـود میاز روش تحقیق با مشخصات زیر استفاده: به منظور پاسخ به سئوال تحقیق

هـم اي تحقیق توسعه، یشناسروشالزم به ذکر است به جهت نوآوري در استفاده از 
. )3(جدول باشدمی

خالصه روش تحقیق4جدول

نوع پژوهشفلسفه

پست 
مدرن

رویکردنتیجههدف

کیفیتوصیفیتوسعه اي-کاربردي
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تفکر پست مدرن-4
پست مدرن یک جنبش فرهنگی است که ریشـه عمیـق در تـاریخ هنـري و نظریـه هنـر       

اسـت کـه بعـد از    اي واژه پست مدرنیسم از لحاظ لغوي به معناي یافته. شناختی دارد
ي وضع موجـود را بـا پیـدا کـردن     هاآید تا نواقص و نارساییمیمدرن و مدرن شدن

تعاریف متنوعی از پست مدرن در علم مـدیریت  محققان . راهی براي آینده برطرف کند
اند.ارائه داده

و بـراي گروهـی   »ضد مدرنیسم«براي برخی از محققین پست مدرنیسم تداعی 
چـارلز منگـز یکـی از نظریـه     . در قالبی نوتر اسـت » امتداد مدرنیسمادامه و «دیگر

عقائـد و فنـون بوجـود    ، آن را کلیتی میداند که از سنتها» پست مدرنیسم«پردازان
ــتی   ــات و کاس ــتگی تناقض ــاظ ناپیوس ــده و از لح ــاآم ــیت  ه ــابه شخص آن را مش

.  کندمیقلمدادهاانسان
ي هـا مشکالت امروزي نیـاز بـه راه حـل   به این نکته دارد کهپست مدرنیسم اشاره 

از نظر کلگ ي گذشته جوابی ندارندهاسئواالت امروزي با بکارگیري روش. جدید دارد
ي مختلـف و متفـاوت   هـا امروز پدیـده : پست مدرنیسم در جواب به این قضیه است که

یی که بر اسـاس رونـد خطـی مسـائل     هاپدیده، زیادي براي تجزیه و تحلیل وجود دارد
الزمه پست مدرنیسـم  اند.ناي گذشته شکل نگرفته اند و به کلی بی ارتباط با گذشتهآش

فراتر رفتن از اصول مدرنیسم وحرکت بـه سـوي دانشـی مبتنـی بـر معیارهـاي غیـر        
و یکپارچگی ساختارهاي جزء به جزء شـده  هاقائل بودن به ارتباط بین پدیده، عقالیی

بلکـه رهبـران و کارکنـان نیـز غیـر      هـا سـازمان از دیدگاه متفکران پست مـدرن  . است
تفکر پست مدرن مفهومی فراتر از عقالنیت ظهور یافته اسـت  رد. اندعقالیی عمل کرده

احساسـات و ترجیحـات افـراد اسـتوار     هـا،  ي بـر مبنـاي ارزش  گیرتصمیمي هاو مدل
. ]16[شودمیتجربی اهمیت داده-گردیده و تنها در مرحله ثانوي به مالحظات منطقی

: دنکنمیجزء تحلیلی پست مدرن را به شرح زیر توصیفچهار] 18[نمحققی
انتزاعی سازي به جاي عینیت-
.  ساختارشکنی)به معناي اینکه مسائل را بر بستر خودشان معنا کنیم(شالوده شکنی- 
قلمرو زدایی به معناي اینکه محور واحدي براي بررسی و اثبات یک چیز وجـود  -
. کننـد مـی و مسائل را بر اساس آن معنافقط یک محور را معرفی کرده هامدرن. ندارد

. در حالیکه مبناي پست مدرن چند محوري است
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. تنوع به معنی اینکه راهاي رسیدن به مسائل مختلف و متنوع است-
] 22[در کتاب خود به نام شرط نوگرا و با پیروي از کـوپر و بـورل  ] 21[لیوتارد

نوگرایی سیسـتمیک و نـوگرایی   انتقاد از : شماردمیبراي پسانوگرایی بردو نشانه را
پسانوگرایان تمام جنبش روشنگري عقالنی و از جمله نوگرایی سیسـتمیک و  . انتقادي

حقیقـت و  ، آنها بویژه باور به عقالنیت. دهندمیورد حمله قرارـــنوگرایی انتقادي را م
. دهندمیپیشرفت را مورد تردید قرار

ي هـا تواند به دانـش عینـی دسـت پیـدا کنـد و بـه سـازمان       میآنها این ادعا که علم
رویارویی کنند رد کرده و عقیده دارند ما هاهدایتگر و جوامع کمک کند که با پیچیدگی

پـر از تنـاقض زنـدگی کنـیم و بایـد وجـود تغییرهـا و        باید یاد بگیـریم کـه در دنیـایی    
را پذیرا باشیم و در برابر تفاوت تساهل و مدارا پیشـه  ي گوناگون از جهان هابرداشت

و اخـتالف  هـا خواهند چنـدگانگی را پـذیرا باشـند و از وجـود کشـمکش     میاینان. کنیم
در جهت خالقیت استفاده کرده و صداهاي مردم به حاشیه رانده شـده را قابـل   هانظر

. شنیدن کنند
به سنت روشنگري بازمی گـردد  دهند میمحققین نشانگرایی چنانچه ریشه پسانو

گویـد بـراي اینکـه    مینیچه. یدگر آن را دنبال کردهاکه توسط نیچه بنیانگذاري شده و
اصیل باشیم باید با وجود ناشی از تصادف خود مقابله کنیم و آن را آنگونـه بسـازیم   

رهایی امري است شخصی و نه ناکجا آبـادي مشـترك و برآمـده    . خواهیممیکه خود
رهـایی بخشـی   -خـود یدگر در خصـوص تـرویج ایـده    هابنابراین کارنیچه و. تاریخاز 

برماس که افکارشان معطـوف بـه   هاهگل و، بدیلی بود در برابر سنت روشنگري کانت
. رهایی بخشی جهانی یا عمومی انسان بوده و هست

ژان ، ژاك دریـدا ، این بدیل براي بسیاري از فیلسوفان فرانسوي مثل میشـل فوکـو  
بـر  1970و 1960ي هایو تارد و بودریا که در برابر نظریه ساختارگرایی که در سالل

. ]16[نمودمیجذاب، فضاي روشنفکري فرانسه سیطره یافته بود موضع داشتند

تحقیق در عملیات پست مدرن -5
ه علـوم اجتمـاعی و   زتـرین بحـث در عرصـه فرهنـگ و در حـو     ي اخیر مهمهادر سال

را رد پسـت مـدرن)  (یی متمرکزاست که سعی داشـته انـد رویکـرد   هاتالشانسانی بر 
مانیز به راحتی نمیتوانیم از ایـن بحـث چشـم    . مدرن) قراردهند(تقابل با جایگاه نظري
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آن ، چون اگر یک جنبش اجتماعی و اقتصادي پا به عرصـه وجـود گـذارد   ، پوشی کنیم
بت به این دوران جدیـد کـه پسـت    گاه پژو هشگران تحقیق در عملیات نیز ناگزیرند نس

. ] 21[واکنش نشان دهند، کندمیمدرنیسم درآن ادعاي هویت
بـه نظـر  از آن رو توسعه پیدا کـرد کـه   ، رویکرد پست مدرن در تحقیق در عملیات

تفسـیر گـرا و رهـایی بخـش خالقیـت و تنـوع را       ، ي کـارکرد گـرا  هـا رسید اندیشـه می
یی کـه  هـا با تخریب و به سخره گرفتن کوشـش در واقع پست مدرن . کنندمیسرکوب

زورمدارانـه و  ، براي تحمیل نظم خود خواسته بر دنیاي بسیار پیچیدههادیگر پارادایم
. ] 23[گیردمیدهند در جبهه مقابل آنها قرارمیمتنوع انجام

پست مدرنیسم و تحقیق در عملیات-5-1
علـم مـدیریت   دودهـه اسـت در   است کـه  رویکردي ، درن در تحقیق در عملیاتپست م

بـه صـورت اجمـالی در    این رویکرد را نخستین بار تاکـت و وایـت  . توسعه یافته است
ي گیرتصمیم: شراکت و مشارکت«و چندي بعد در قالب کتاب کرده مطرح 1997سال 

. توسعه دادندانگلستان در 2000در سال ] 22[» در وضعیت چند عاملی

هستیم که نیاز »دورانی جدید«بر این باورند ما در حال ورود به ] 16[تاکت ووایت
ي جدیـدي بـه   هـا سـازمان . دهـد مـی را به شدت افزایش1»چند عاملیتی«ما به کارهاي 

ــاره  ــد پ ــبکه2صــورت چن ــز و ش ــد اي غیرمتمرک ــه وجودن ــه عرص ــال ورود ب . در ح
لیبرالیسـم جدیـد)   (.هسـتند گـرا کثرتبلکه ، ي سازمانی دیگر یکپارچه نیستندهافرهنگ

افراد را به فرو پاشی کنترل دولت و افزایش اهمیت سازمانی نیـاز بـه همکـاري میـان     
. دهدمیچندین شرکت را افزایش

ان درگیـر در موقعیـت و افـزایش تعـداد     نفعـ ذيتنـوع  ، در این عصر پسـت مـدرن  
ي در گیـر تصـمیم باعـث شـده کـه مشـارکت و همکـاري و      هـا ارتباطات بین سـازمان 

تاکـت و وایـت چنـین ادامـه    . بسـیار بحرانـی تلقـی شـود    3»ي چند بخشـی هامجموعه«
مدرنیسم ریشه در این باور داردکـه ظرفیـت بشـر بـه وسـیله تفکـر عقالیـی        : دهندمی

. شودمیتکمیل

1. multiagency
2. fragmentation
3. multiagency setting
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: گوینـد مـی آنـان . شـود مـی شان دادهـــ مدرن بودن با شـاخص پیشـرفت و خردن  
انسـانی در مرکـز شـناخت و کنتـرل عقالیـی قـرار       مابرآنیم تا این دیدگاه را که عامل 

این که ما سـازمان را بـه عنـوان یـک ابـزار عمـده اجتمـاعی در دنیـاي         . رد کنیم، دارد
دیـدگاه مـورد   . درواقع مفهوم خردگرایی را تعمیم بخشـیده ایـم  ، مدرنیسم فرض کنیم

هـاي  سازمان چیزي بیش از یک واکنش تدافعی نسبت بـه نیرو پذیرش ما این است که
نیسـت ، کنندمیخارجی موجود دربدنه اجتماع که ثبات زندگی سازمان یافته را تهدید

مظهرکنتـرل عقالیـی قلمـداد   ، سـازمان بـه عنـوان یـک سیسـتم     ، در دنیاي پست مدرن
بلکه سیستمی است که زندگی خود را دارد و تحلیل و شناخت ایـن سیسـتم   ، شودنمی

به ساختاردهی درك و شناخت خـود از سیسـتم   توانیممیتنها با تحلیل زبان است که
براي تاکت و وایت یک سیستم به خودي خـود نـه معنـایی داردو نـه هـدفی     . بپردازیم 

. و نه یک وضعیت عمومی و جهان شمولهمان مفهوم انسان درمرکز همه چیز)(
بر این باورند که تحقیق در عملیات درچارچوب مدرنیسم ریشه ] 21[تاکت و وایت

مدرنیسـم را  ] 20[آنان به نقل از کوپر و بـورل . و هویت خود را درآن درمی یابددارد 
شـکل سیسـتمی   . نیسم انتقادي رمدرنیسم سیستمی و مد: به دو شکل توصیف کردند

حـول محـور دانـش و بـه     ، شکلی است که در آن جامعه مدرن1»خردگرایی ابزاري«یا 
پـیش  . سازمان یافته اسـت ، غییراتمنظور دستیابی به هدف کنترل اجتماعی و هدایت ت

ي هـا تـوان بـه کمـک تکنولـوژي    مـی فرض نهفته در این هدف آن است که پیچیدگی را
درایـن  . یـا تحقیـق در عملیـات مـدیریت کـرد     هاهوشمند و عقالیی مانند نظریه سیستم

شـودوباید از میـان   مـی موقعیـت بـه دو صـورت مطمـئن یـا نـامطمئن تعریـف       ، حالت
اقدامی عقالیی را براي دستیابی به نتـایج مطلـوب در ایـن موقعیـت     ، ي موجودهاگزینه

. اتخاذ کرد
حالـت  «مفهوم عملکرد سیسـتم اسـت کـه آن را    ، ویژگی دیگر این نسخه از واقعیت

توانایی دسـتیابی بـه سـتاده بیشـتر     «، نامدمی2»ي موجودهاحداکثر استفاده از دارایی
کسـب خروجـی بیشـتر بـا تـالش و هزینـه       .. .سرمایه و نیروي کارها، نسبت به هزینه

. به نقل از کوپر و بورل)(»کمتر

1. Instrumentalization of Reason
2. Economizang mode
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مـورد انتقـاد شـدید    ، ي ریاضی دنبـال شـود  هااگر با روش»بهینه سازي«رویکرد 
ي سـازمان بـه ماهیـت    هـا پسانوگراهاست چرا که معتقدند مدلسازي ریاضـی برنامـه  

در سازد لذا آنهـا  میيگیرتصمیمي هااصیل آن لطمه زده و اعداد را جایگزین واقعیت
. ]24[هستند»رضایت بخش«رویکرد و جواب پی 

مدرنیسم صورت دیگري نیـز داردکـه بسـیاري از نویسـندگان حـوزه تحقیـق در       
این صـورت بـا ماشـینی کـردن نظـم اجتمـاعی کـه در        . کنندمیعملیات ازآن پشتیبانی

هابرمـاس  ، این شکل از مدرنیسـم مهم ترین نماینده . مخالف است، قسمت قبل ذکر شد
» زندگی دنیوي«برماس درصدد رهایی و آزاد سازي بشر درهانسخه مدرنیسم. است
براي انتقال خرد و استدالل است و زبان رایـج  اي واسطه، برماس زبانهابه گفته. است

ي هاکه پنهان است) که از زبان ابزاري و محاسباتی سیستم(یک نوع خرد طبیعی دارد
مان یافته و تحقیق در عملیات سنتی متفـاوت اسـت و برمبنـاي یـک اصـل کلـی و       ساز

.  روایت باز پیشرفت بنا شده است
تحقیق در عملیات سـخت ونـرم ریشـه در مدرنیسـم     ]، 21[به نظر این دو نویسنده

. سیستمی و تحقیق در عملیات انتقادي ریشه در مدرنیسم انتقادي دارد
توان یـک یـک یـا ترکیبـی از     میتحقیق در عملیات رابه باورآنان بسیاري از متون

کنند که اگر در بـین  میاین پرسش را مطرحهاصور مختلف مدرنیسم قلمداد کرد وآن
یـک گزینـه   ، گویندمیو درپاسخ، این خطوط معین حرکت نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد

از پیشـرفت و  این است که خود را در جهانی تصور کنیم کـه بـر هـیچ کـالن روایتـی     
روشنگري براي مشروعیت بخشیدن به یک عمل متکـی نیسـت و گزینـه دیگـر جهـانی      

. کنندمیحکومتهااست که درآن واکنش و استراتژي /تاکتیک
گویند مابر آنیم تا به شالوده شکنی مـتن تحقیـق در عملیـات    می]21[تاکت و وایت

. سـطح بیـاوریم ومـورد بحـث قـراردهیم     بپردازیم تاتنش بین عقالیی غیرعقالیی را به
دهند ما معتقدیم با نمایان ساختن این که چگونه تحقیق در عملیات حـول  میآنان ادامه

فضایی براي یک تحقیق در عملیات خیالی گشـوده ، یابدمیمحور غیر عقالیی ساختار
.  نشان دادن واکنش مناسب است، شودکه دغدغه اصلی اش به جاي عقالیی بودنمی

در بحث شالوده شـکنی  ] 25[آنهاشالوده شکنی سخت و نرم در تحقیق در عملیات
: موارد زیررا نشان داده اند، سخت ونرم در تحقیق در عملیات
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ي نرم یا تحقیق در عملیات نرم پا به عرصـه وجـود   هااندکی پس از اینکه روش.1
ایـن / یـا (حالـت یایـک  ، ي سخت و نرم به عنوان یک انتخاب دوگانـه هاروش، گذاشتند

. یاآن) ویا یک تقابل روبه روي هم قرار گرفتند
همچنان این شیوه درطـول زمـان   ، باوجود تشخیص ناکارآمدي این شیوه تفکر.2

. یک دارد-پایدار مانده که نشان از دشواري گریز از قلمرو تفکر صفر
. چگونه بحث سخت در مقابل نرم فرونشانده شده است.3

، ي دال ومـدلول هـا لغـزش سیسـتم  تفاده از جابه جایی/چگونه زبان بحث با اس.4
.  چاشنی دار شده است

به بـاور ایـن   . زبان تحقیق در عملیات در یک تقابل دودویی ساختار یافته است
تحقیق این نوع دو قطبی سازي به کل اشتباه است و به بهبود کارکرد، نویسندگان

بیشـتر خشـک و   ، سـازي مـا  کند و به جاي رهـا در عملیات درعمل هیچ کمکی نمی
. کندمیمنجمدمان

PANDA: ی تحقیق در عملیات پست مدرنشناسروش-5-2

ایانـه) گرعملیی گراکثرت(ي مسئلههااستراتژي تاکت و وایت براي مداخله در موقعیت
ایانه) آنان را در یک مجموعه چند بخشـی  گرعملیی گراکثرت(موتوري کههاآن. است

» ارزیابی مشـارکتی نیازهـاو توسـعه اقـدامات    «یعنی ، PANDAآورد را میبه اجرا در
داشتند استفاده از این رویکردبیش تر یک هنر و مهارت اسـت تـا   تأکیدآنان اند.نامیده

ریـزي و بیـان جزئیـات بـیش تـر آن      یک علم و البته این به معناي آن نبود که برنامـه 
. ضروري نیست

رایی با علم مدیریت بر این باورنـد کـه یـک کتـاب     آنها با تطبیق ماهیت پسانوگ
ي مهم آورده شده است اما هاآشپري تهیه کرده اند که در آن بعضی دستورالعمل

و ابتکارات دلخواه خود را هـم عمـال در کـار    هاکند که تنوعمیهرکسی را تشویق
مداخلـه  ي الزم در کـار  هـا اما آنها برخـی از مهـم تـرین گـام    . آشپزي دخالت دهد

کنند کـه در قـدم بعـد معرفـی     میسیستمی را با توجه به روح پسانوگرایی معرفی
).4(جدول خواهد شد

ي مشخصهاي پست مدرن موجب بروز پارادوکسهاریشه، به باور تاکت و وایت
زمـانی کــه بتــوان ایــن  . دهنــدمــیخـود را نشــان PANDAشــوند کــه در کــاربرد مـی 
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بـه نسـبت  را در یـک سـاختار   PANDAتـوان  مـی گـاه آن، را درك کـرد هاپارادوکس
نشـان داده Dچهار مرحله وجـود دارد کـه بـا سـه     PANDAدر. کالسیک عرضه کرد

ي)گیـر تصمیم، ()Debate(مباحثه)، ()(Deliberation) یا رایزنیمشورت آزاد(:شوندمی
)Decision( . 5ایـن وظـایف در جـدول    . وظیفه تعریـف شـده اسـت   9در این چهار گام

اند.خالصه شده

PANDAي هاپارادوکس4جدول

تنهـا از  . تنها کـالن روایتـی وجـود نـدارد    . توان داد این است که هیچ ضمانتی وجود نداردمیتنها ضمانتی که
اما ریسـک آن را هـم بپـذیر ومـرز راحتـی خـود را       .، ..کنی باآن راحت تريمیچیزي استفاده کن که احساس

تفـویض  ، در همان جـا امکـان مقاومـت   ، گیردمیبدان که درهرجا که اعمال قدرت/فشار صورت. گسترش بده
. اختیار و تغییرهم هست

. نظریه پردازي عمردرازي دارد-نظریه مرده است
یا اینکه نه دردي بکش و نه چیزي به دست بیار)(رساندمیاما این لذت به تو آسیب، لذت ببر

PANDA وظیفه یاتمرکز9و Dسه5جدول

انتخاب شرکت کنندگان)Deliberation I(1مشورت آزاد
تعریف اهداف و مقاصد

بررسی موقعیت
هاشناسائی گزینه

هابررسی گزینهمباحثه
هاسه گزینهمقای

ي در مورد اقدام مناسبگیرتصمیم
ثبت تصمیماتيگیرتصمیم

ارزیابی و کنترل)Deliberation II(2مشورت آزاد

ضـمن احتـرام بـه تنـوع و     ، ) به معناي ایجاد فضایی باز براي بحث1مشورت آزاد(
در مرحلـه  . آن و هم چنین کمک به شرکت کنندگان براي اظهار عقایدشان استتشدید
، تسهیل کننده باید فشار بیشتري را به افراد بـراي بیـان عقایدشـان وارد کنـد    ، مباحثه

ي مـورد  هـا ناختی عمیـق نسـبت بـه گزینـه    ایجاد درك و شـ ، زیرا در این مرحله هدف
ایـن مرحلـه نیازمنـد    . سـت هاحذف یا ترکیب برخـی از آن ها، ساختاردهی آن، بررسی
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و توجـه بـه   هـا مذاکره بی پـرده دربـاره ترجیحـات و اولویـت    ها، ارزیابی دقیق گزینه
ي هم به بحث و گیرتصمیمدر مرحله . مشارکت مساوي و برابر شرکت کنندگان است

ي هـا شـود و هـم در مـورد روش   مـی پرداختـه هـا مذاکره مجـدد در رابطـه بـا گزینـه    
) بـه کنتـرل و   2مشـورت آزاد . (شـود مـی يگیرتصمیمهاي در مورد گزینهگیرتصمیم

] 25[. پردازدمیارزیابی اثرات اقدامات توافقی
ایـن  بـا انـد. رادر مطالعات موردي بسیاري به کار گرفتهPANDAتاکت و وایت

یانـه)  گراکثرت(آنان قادر نیستند که رویکرد، حال باتوجه به منطق پست مدرنیسم
در رویکرد تاکت ، به باور جکسون.ید و توجیه کنندیتارا رسماPANDAً یا روش

این ، و وایت اگر در فرایند مداخله به استثناها و احساسات و اخالقیات توجه شود
ستفاده از یک روش باید به استفاده کنندگان ا. مداخله با موفقیت همراه خواهد بود

آن احساس آزادي و تفویض اختیار بدهد و البته این آزادي در نهایت به معناي بی 
کـرده انـد کـه تسـهیل     تأکیـد تاکت ووایـت بارهـا  . توجهی به اصول اخالقی نیست

ي محروم و به حاشیه هاکنندگان باید براي رعایت اصول اخالقی همواره از گروه
. انده شده حمایت کنندر

توجـه بـه   ها، پذیري این رویکرد در استفاده از روشانعطاف، به عالوه به نظر جکسون
.  بر مسئولیت اخالقی تسهیل کننده بسیار قابل تقدیر استتأکیدو»بهبود محلی«

دلیـل  ، »انجام دهند، کنند خوب استمیهرآنچه را احساس«منتقدان تردید دارند که 
در . باشـد PANDA ایانـه) و گرعمـل یـی  گراکثـرت (براي استفاده از رویکـرد مناسبی 

که کارفرمایـان از درگیـري در پـروژه بـه جـاي لـذت بـردن و        رسدمیضمن به نظر
ي هـا هم چنین طرفداران پـارادایم . بیش تر قصد حصول توافق را دارند، سرگرم شدن

بوده وآن را به عنوان بازگشت بـه  بویژه کارکردگرایی) از پسانوگرایی بیم ناك (دیگر
: نمایـد مـی بندي نهایی در این رابطه را جکسون ارائهاما جمع. کنندمیخردگریزي تلقی

اینکه نتیجه استفاده از تحقیق در عملیات پسـت مـدرن خـوب اسـت یـا بـد بسـتگی بـه         
پسندید!میپارادایمی دارد که شما

گیرينتیجه-6
اسـت  چشـم پوشـی   پیچیدگی و آشفتگی مسائل در دنیاي حاضر موضوعی غیر قابل 

اگر د وان ناسازگار و با اهداف و منافع متفاوتنفعذيگاهی طور در دنیاي واقعی همین
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تحقیق در عملیات پست مدرن ،شودنظر افکنده ي سیستمی هایشناسروشبه سیستم 
بـه  هـا مسـئله در این رویکـرد ماهیـت   . انفعنذيهم به بعد پیچیدگی نظر دارد و هم به 

قدري پیچیده انگاشته شده که فهم آنهـا بـه سـادگی میسـر نیسـت و تلقـی از شـرکت        
قدرت که کنترلی هم روابط دانش/تأثیرکنندگان آن است که آنان عواملی هستند تحت 

.  بر این روابط ندارند
ی شناسـ روشاز مسئلهحسب سخت یا نرم بودن چنین مسائلی براي ساختاردهی 

شود کـه در  میي فوق استفادههایشناسروشبه عنوان مکمل )PANDA(پست مدرن
علیرغم انتقـاداتی کـه   . ي آن به طور مشروح توضیح داده شدهااین مقاله راجع ویژگی

متناسـب بـا   ، اندي دیگر به آن وارد کردههاحوزه تحقیق در عملیات و پارادایمنمحققا
در کمـک بـه حـل یـا     ي آن هـا توانـایی ، و نیز تفکر پارادایمی مداخله گـر مسئلهماهیت 

. غیر قابل کتمان است، ساختاردهی مسائل
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