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چکیده
بقاي یک واحد نظامی در میدان نبرد بخصوص با نیروهاي قوي تر از نیروهاي خودي،
وابسته به تصمیماتی است که از سوي فرماند هان صحنه کارزار اتخاذ می شود. این 

ع و اطالعاتی که یک واحد نظامی از نیروهاي دشمن دارد تصمیمات به انواع و مقدار مناب
بستگی داشته و لذا تصمیمات صحیح و به موقع فرمانده هان موجب اضمحالل نیروهاي 
دشمن و بدست گرفتن قدرت ابتکار عمل در صحنه پیکار خواهد شد.در جنگهاي گذشته، 

تصمیمات متخذه از کنونی و حتی آینده ارزش فرماندهان به طور حتم بر اساس کیفیت
سوي او در میدان نبرد سنجیده می شود بنابر این فرمانده و مدیران عالی می بایست با 
دانشهایی که آنان را در تصمیم گیري بهتر یاري کند آشنا گردند و پژوهش عملیاتی یکی 

از این دانشهاست.
اساسیویژگیهاي - تعریف پژوهش عملیاتی- توسعه پژوهش عملیاتیکلید واژه :

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386پائیز و زمستان 
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مقدمه
دوم در سال یدر طول جنگ جهانیاتیافته از پژوهش عملین استفاده سازمان یاول
رادار را اختراع کردند ،اما ارتش با یسیدر انگلستان آغاز شد. دانشمندان انگل1941

از یجمعیین منظور با گرد هم آید آشنا نبود. بدیله جدین وسیايرین نحوه بکار گیبهتر
ل و ی،تحلیاتیعملي،داده هایاضیموثر ريک هایتکنيریان و با بکار گدانشمند

کشور یو دفاعیش توان رزمین مورد ارائه نمودند که موجب افزایرا در ایشنهاداتیپ
ن گونه گروه ها در ین گروه موجب استفاده از ایت ایانگلستان تا حدود ده برابر شد. موفق

د.یگردیمسائل مختلف مبتال به نظامیبررس
بنام بالکت یکدانیزیفیبود تحت سرپرستین گروه ها ،گروهیاز معروفتریکی

)blackettک متخصص یدان،یاضیولوژیست،دو ریزین گروه شامل سه فیل شد. ای) تشک
ن مختلف علوم یم متشکل از متخصصین تیبود ایکدان عمومیزیک فیو یک نجومیزیف

ییایدريجنگ هايروزیانگلستان بخصوص پيجنگهايروزیدر پيادیر زیتوانست تاث
ين گروه موجب شد گروههایر مثبت ایداشته  باشد. لذا تاثیک شمالیدر منطقه آتالنت

جاد شود.یکا ایدر ارتش آمریمشابه
یاتیپژوهش عمل80-70شرفت نمود تا که در دهه ین علم روز به روز وسعت و پیا

وتر شده یکامپيت قرار گرفت.داده هایریمدیاتستم اطالعینده در ارتباط با سیبطور فزآ
یاتیدا کرد از امتزاج پژوهش عملیپیاتیپژوهش عمليت از مدل هایدر حماینقش اساس

ستم یبه وجود آمد که سیاطالعاتيستم هایخاص از سیت نوعیریمدیستم اطالعاتیو س
) نام گرفت.decision support systemم (یاز تصمیبانیپشت

یاتیتوان در انواع مسائل پژوهش عملیرا ميریم گیازمند تصمیله نهر مسئ
)operation researchمورد استفاده ، يریم گیتصميکرد. امروزه روشهاي)طبقه بند

الت یات و وسعت تشکیعملينه باالی،هزیدگیچیافته است. پیر ییتغيقابل مالحظه ا
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ران و یمديمات مستدل را برایام تصممناسب و انجيریم گیتصميوه های،لزوم شیسازمان
ازمندند ابزار راحت،یز به آن نیش از هر چیران بیسازد . آنچه مدیفرماندهان روشن م

ا گه گاه با آن یاست که مستمراً و یماتیآنان در انجام تصمياریيبرایمطمئن و عمل
شوند.یمواجه م

يزیهنوز چیاتیوهش عمل،پژیران ما بخصوص فرمانده هان نظامیت مدیاکثريبرا
م یمربوط به تصمياز مسائل محورياریبا بسیاتیست . پژوهش عملیک اسم نیش از یب

ک ها یاز تکنيمجموعه ایاتیران و فرمانده هان در ارتباط است . پژوهش عملیمديریگ
در يگر علوم است که بطور  قابل مالحظه ایات و دیاضیاستنتاج شده از ريو روش ها

تواند موثر واقع گردد.یمیتیریمات مدیتصمبهبود
تعریف پژوهش عملیاتی:

م و ی) با علم تصمsciencemanagementت ( یریا علم مدییاتیپژوهش عمل
ه یت که رویریاز حوزه مديت را به عنوان شاخه ایریکاربرد آن در ارتباط است . علم مد

یبکار میتیریت و مسائل مدیریند مدیل فرآیرا تحلیک و علمیستماتی،سی، منطقییعقال
یمورد بررسیستمیمسائل به صورت سیاتیتوان قلمداد کرد. در پژوهش عملیرد ،میگ

مختلف در يت هایج فعالیرا که نتاییت، مدلهایریعالمان مديقرار گرفته و در عمل برا
يان را برانیسک و عدم اطمیسازد و عناصر شانس ، ریان میگوناگون است نماير هایمس

نه به هم یبهیو انتخاب خط مشیمات منطقیران جهت انجام تصمیکمک به مد
زد.یآمیدر م

يک هایاز مدلها و تکنيتوان به عنوان مجموعه ایرا میاتیدر واقع پژوهش عمل
يریم گیران و فرماندهان را در امر تصمیدانست که ، مدیعلميق روشهایاز طریکم

ف کرد.یدهد ، تعریمياری
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ویژگیهاي اساسی پژوهش عملیاتی:
ان کرد:ین  بیتوان چنیر میب زیرا به ترتیاتیپژوهش عملیاساسيهایژگیو
یستمیبرخورد س-1
یعلميروش هايریبکار گ-2
ن مختلف علومیمتشکل از متخصصيم هایاستفاده از ت-3
استفاده از مدل-4

برخورد سیستمی:-الف
ن یو تالش در جهت درك روابط  متقابل بیت از سععبارتسیستمیمنظور از برخورد س

گان یک یا یاز عملکرد کل سازمان یبانیمختلف سازمان و نقش آنها در پشتيبخش ها
ين باور است که قبل از اجرایبر ایستمیتوان گفت که برخورد سیباشد. در واقع میم

ند ید در ضمن فرآیستم سنجیا سیآن عمل را بر کل سازمان یید اثر نهای،ابتدا بایهر عمل
ن شده یین تر سازمان در حدود اهداف تعییپايف و فرموله کردن مسئله در قسمتهایتعر

سطح باالتر باشد.
بکار گیري روش علمی:-ب

ف مسئله،فرموله کردن یک از مشاهده ،تعریستماتیند سیاست که فرآیروشیروش علم
ارد.ج را در بر دیه و کسب نتایه، آزمون فرضی،فرض

ردرضیه جانشین                          ف

رد یا قبول-آزمون فرضیه-تنظیم فرضیه- تعریف مسئله- مشاهده

قبول
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استفاده از مدل:
را که یکند زید میت است و بر خاص تاکیک واقعیش خاص از یک نمایمدل 

توانند از مسائل مشابه یران بسته به عالقه خاص و تمرکز توجه شان نسبت به مسائل میمد
ف نمود که عبارتست از ینگونه تعریتوان ایداشته باشند لذا مدل را میدرك متفاوت

توان گفت که مدل و انواع موجود آن در یت و در واقع میاز واقعیتزاع انتخابک انی
یمطالعاتياً مبنایتند ثانیاز واقعینیرا که اوالً تخمید هستند زیها مفيریم گیتصمجهت
شوند.یمحسوب میمناسب

انوس بود که یک اقیاز يان شد قطره ایبیاتیمطالب فوق که در مورد پژوهش عمل
و يریم گیتصميبود و بس،  خصوصاً  در نحویشدو فقط در جهت اطالع رسانآورده 

ق تر و یمات دقیطلبد تصمیمسلح آجاکه ميروهایو نینظاميگانهایت در یریمد
رد. یتر صورت پذحیصح

نتیجه:
ت و یریسازمان مديمات متخذه از سویبر اساس تصم1385نکه  از سال یبا توجه به ا

م آن یه و تنظیو تهيزیبودجه رییآن توسط وزارت اقتصاد و دارايجراو ايزیبرنامه ر
يما محدود و خواسته هایینکه  منابع درآمد زایل ایده است و به دلیگردیاتیرسماً عمل

و یاتیعمليگانهایگانها به خصوص یران یباشد لذا فرماندهان و مدیگانها نا محدود می
مانور و ير در زمان اجرایو اتخاذ تدابيریم گیتصمدر هنگام یخدمات رزمیبانیپشت
د یروز  بايتر و مجهزتربه تکنولوژيقويرویک نیژه در نبرد با یبه وینظامياتهایعمل

ز در زمان ین امر نیاید،حتیبالفعل و بالقوه خود بنمايهایحداکثراستفاده  از توانمند
فوق محدود بوده و فرمانده  يگانهایه بيرا که اعتبارات واگذاریز ادامه دارد زیصلح ن

يم را جهت حاضر بکارین تصمید بهتریبایافتینه نمودن اعتبارات دریدر جهت هز
با پژوهش ییق آشناین امر از طرید لذا ایگان خودرا بنماییزات و توان رزمیتجه
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ک کمبود بزرگ یمسلح يروهاین منظور در نیرد. به همیپذیصورت میاتیعمل
مسلح يروهایباشد که در نیم سازمیگردد و آن نبود افسران تصمیاحساس م

بنام یکا و انگلستان افسرانیافته مانند امریتوسعه يگانه بخصوص کشور هایبيکشورها
شوند بکار گرفته شده اند که یخوانده مoperation researchا  ی)) ((ORافسران 

يق داده هایاجرا در صحنه آن را از طرات و عمل تک را قبل ازین افسران ،عملیکار ا
بالفعل و بالقوه را بصورت يهایت استفاده از توانمندیزان موفقیميو مدل سازيآمار
سازمان  يار فرمانده عمل کننده در رده باالیج را در اختی،برآورد نموده و نتاینیتخم

د آن در صحنه نبرد کاربریل و چگونگیه و تحلیز پس از تجزیقرار داده و فرماندهان ن
د.ینمایرا اتخاذ و عمل مییم نهای،تصم

نده بخصوص با توجه به  یآيت آن در نبرد هایلذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهم
يرو هایگردد که فرمانده هان نین خالء احساس میز ما ایکشور عزیت کنونیوضع

زات یمسلح و تجهيهره را از قواد بتوانند حداکثر بیاوالً بایرزميگان ها یعمل کننده 
یو جانیند ثانیاً موجب کاهش تلفات و خسارت مالیک جنگ نابرابر را بنمایخود  در 

رتبه به یه فرمانده عالیکليد  براین منظور در ابتدا بایگردند .  به هميخوديروهاین
یعلمس(ین درس تدریند اینمایمیو ستاد را طیکه دوره فرماندهیخصوص افسران

از است که در دانشکده ین دانش نیکردن ايراهبرديبرای) گردد .در  ثانيکاربرد–
ينده یان که به عنوان فرماند هان آیبه دانشجویبخصوص دانشکده امام عليافسريها

ک رسته شناسانده و اجرا یس  به عنوان یمسلح خواهند بود عالوه بر تدريروهاین
گردد.انشاءا...
استفاده:منابع مورد
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