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1محسن مرادیان

چکیده
است که » پژوهش در عملیات«رود ابزار کار میها بهسازي سیستمیکی از ابزارهاي مهمی که براي بهینه

کنند، این شاخه از علم هنوز در هاي خود استفاده میمتأسفانه با وجود آنکه دشمنان ما سالهاست از آن در ارتش
ارتش ما نامی ناآشنا است. نوشتار ذیل به منظور آشنایی با تاریخچه و اهمیت پژوهش در عملیات و برخی موارد 

هاي آن در ارتش ج.ا.ایران استفاده آن و نیز به منظور ترغیب فرماندهان رده باال براي بکارگیري و آموزش روش
هاي کالن ارتش ردهاستراتژیک در ریزانِتواند مورد توجه برنامهمیمقالهت این اطالعاتهیه شده است. لذا

.قرار گیرد
پژوهش در عملیات گفته شده و سپس به نقش آن در جنگ جهانی دوم و  چهدر این مقاله ابتدا مقدمه و تاریخ

ناسیشروش، پژوهش در عملیات و عملیات سپر صحرا توجه شده است. در ادامه تالش به عمل آمده تا به زبان ساده
هایی از مسایل آن در ارتش ج.ا.ایران بیان شود. و نمونه

در اداره پنجم سماجا و ستاد هر یک از نیروهاي پیشنهاد این مقاله ایجاد یک تیم قوي تحقیق در عملیات 
شود. ین تیم انجام ها زیر نظر اهاي بازسازي، بهینه سازي و بهبود روشگانه آجا است تا کلیه طرحسه
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ها براي برخورد علمی با مسائل گردد که نخستین تالشریشۀ تحقیق در عملیات به زمانی بر می
در انگلستان 1، اف. دبلیو. النچستر1914-1915فرماندهی و مدیریتی جوانه زد. طی سالهاي 

کوشید تا عملیات نظامی را بر اساس مقادیر کمی مورد مطالعه قرار دهد. او معادالتی به دست 
آورد که نتیجه جنگ بین دو طرف متخاصم را با توجه به نیروي آتش و نیروي انسانی هر یک از 

منده با مربع دادند که قدرت کلی نیروهاي رزداد. معادالت النچستر نشان میدست میطرفین به
باشد، این است که قدرت عددي آن نیروها متناسب است. آنچه در کار النچستر حائز اهمیت می

الجیشی موجود در یک وضعیت را به شکل مدل درآورد. از آن زمان هاي سوقاو توانست انتخاب
استفاده ازةنحوي بندفرمولباسترچنالبه بعد کار تحقیق در عملیات دقیقاً همین بوده است. 

استراتژي در کمیهاياثربخشی تحلیل،منتشر شد1916که در سال » هواپیما در جبهه جنگ«
ارتباط بین پیروزي و برتري از جهت تعداد و کهاوقانون مربعدر این رابطه. دادنشان را نظامی 

.استمشهور را نشان می دهد، بسیار برتري از جهت اسلحه 
انبه عنوان رئیس هیأت مشاوردر آمریکا 2النچستر، توماس آلوا ادیسونهاي مقارن فعالیت

کرد. او آمار الزم براي عملیات ضد زیردریایی را بررسی می،نظامی در طول جنگ جهانی اول
اثربخشی تکنیک زیگزاگی و دیگر تکنیکهاي بکار گرفته شده توسط تحلیل مانورهاي جنگی و 

هاي آوري کرد تا از آن طریق کشتیرا جمعدشمن هايدریاییها براي دورماندن از زیرکشتی
ها اجتناب نموده و آنها را نابود کنند. او یک بازي جنگ جنگی آمریکا بتوانند از زیردریایی

سازي مانورهاي واقعی بکار رود. توانست براي شبیهطراحی کرد که می
ور محدود و پراکنده ادامه یافت. طسازي تا جنگ جهانی دوم بههاي بهینهمطالعه روي روش

ِ این جنگ شکل گرفت. زیرا شود، در آغازخوانده می» تحقیق در عملیات«اما آنچه که امروز 
ترین روش براي تخصیص منابع کمیاب بین عملیات مختلف نظامی و همچنین بین دستیابی به مؤثر

از سوي کشورهاي دو سوي هاي مربوط به هر عملیات در شرایط خاصِ آن روزِ جنگ، فعالیت
اقیانوس اطلس ضرورتی عاجل تشخیص داده شده بود. 

1- F.W. Lanchester
2- Thomas Alva Edison
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انگلستان دو سال زودتر از آمریکا وارد جنگ شد و طبیعی بود که تحقیق در عملیات ابتدا از 

1939این کشور شروع شود. حتی به قول یکی از مورخین، با توجه به احتمال بروز جنگ، در سال 
وجود آمده بود و نتیجۀ کار این سازمان به ملیات در ارتش انگلستان بهنطفه سازمان تحقیق ع

هاي رادار براي اعالم خطر، توپخانه سرعت در عمل مورد استفاده قرار گرفت. مثالً پیشرفت سیستم
پدافند هوایی، تجهیزات ضد زیردریایی، تعیین شعاع مؤثر بمباران، مطالعۀ مسائل پیچیده مربوط به 

گذاري دریا، استفاده مؤثر از جستیک نظامی، ابداع الگوهاي جدید پرواز، طرح مینتدارکات و ل
وسایل الکترونیکی، تعیین طول و اندازة بهینه یک ستون نظامی، تخمین صدمات حاصل از 

هاي جنگیِ دشمن و بسیاري مسائل ها و کشتیها، تعیین بهترین الگوي جستجوي زیردریاییبمباران
توان نام برد. اولین گروه رسمی تحقیق در عملیات در تژیکی دیگر را میتاکتیکی و استرا

و تحت نظر پروفسور بالکت افسر پیشین نیروي دریایی از دانشگاه 1انگلستان، با نام مستعار بالکت
منچستر شروع به فعالیت نمود. تا قبل از تشکیل این گروه، سرفرماندهیِ ساحلی نیروي هوایی 

اي تنظیم کرد که بمب در عمق تقریبی ها را باید به گونهعتقد بود که فیوز بمبسلطنتی انگلیس، م
ظاهر معقول استوار بود که هبر این انتظارِ بمتري از سطح آب منفجر شود. اساس این تصمیم33

بیند، فقط آنقدر دقیقه قبل از حمله می2افکن را حدود زیردریاییِ مورد نظر که هواپیماي بمب
رو بمب در حالت انفجار به هدف متر زیر آب برود. از این33دارد که بتواند حدود فرصت 

امیدکننده و خالف انتظار بود. گروه بالکت این . اما نتایج عملیِ این حمالت، نااصابت خواهد کرد
بخش و غیرقابل تصور که اي رضایتمسأله را پس از مشاهدات عملی در میدان نبرد، به گونه

هاي تحقیق در عملیات گردید، حل کرد. این گروه متشکل یق آمریکا به تشکیل گروهموجب تشو
شناس، یک فیزیکدان و بردار، دو ریاضیدان، یک ستارهاز دو فیزیولوژیست، یک افسر، یک نقشه

)7- 1984:5،شمیدا. (میلر و دو ریاضیدان و فیزیک شناس بود
براي تسلط بر حریم هوایی اروپا بودند، شتالاوایل جنگ جهانی دوم، وقتی متفقین در 

ها در حال افزایش بود. هاي بمباران و هواپیماهاي تخصیص داده شده به این مأموریتمأموریت
هایی که بتوانند در رسیدن به اما توصیه.بهبود دقت بمباران همواره از اهمیت خاصی برخوردار بود

1- Blackett
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هایی را پیدا روشعملیات، انِگرتحلیلآن دنبال ه ب. شدنمیارائه ،مؤثر واقع شوند،دقت مطلوب
در مقایسه با سال ها نشان داد که این بررسیةنتیج. دادها را افزایش میدقت بمبارانکردند که 

آمدند، در هدف فرود میمتري300لهدر فاص،هاي رها شدهدرصد بمب15که کمتر از 1942
لهها در فاصدرصد بمب60بیش از هاي تحقیق در عملیات، به علت بکارگیري روش،1944سال 

همین تحقیق بود که روشن شد عوامل جهدر نتیکردند.به هدف اصابت میمتري300کمتر از 
موریت، أمستقل در هر ماهدافتأثیر دارند. اندازه و نوع هواپیما، تعدادهازیادي در دقت بمباران

هاي حمل شده، عملیات، تعداد و نوع بمبدر هر عملیات، ابعادهاآموزش افسران، تعداد هواپیما
لهاز جم،تاکتیکهاي استفاده شدهو ، شرایط آب و هوایی، موقعیت دشمن پروازارتفاع و سرعت 

این عوامل بودند. 
توانند به صورت یکسان در مربعی ها میکه بمبنداین فرض را تصدیق نمودي فوقهاتحلیل

هایی مانند رهاسازي همزمان ، توصیههاي ریاضیتحلیلشوند. از مالحظه اطراف هدف توزیع
هاي هر هواپیما به صورت گیري و رهاسازي بمبجاي هدفههواپیماها بمهها توسط هبمب

و توجه بیشتر فروند 14تا 12به فروند 36تا 18در هر عملیات از هاجداگانه، کاهش تعداد هواپیما
دقت طی دو سال گردید.باعث چهار برابر شدنِاستخراج شد که، به دقت پرواز

هاي دشمن ها و زیردریاییهاي تهاجمی هواپیماهاي متفقین در برابر کشتیگشتدر آن زمان 
هاي عوامل مربوط به گشتۀشد. این اعتقاد وجود داشت که مطالعصورت تصادفی انجام میهب

. با مالحظه می دهدهاي دشمن را افزایش شانس دیدن و در نتیجه غرق کردن کشتی،سیستماتیک
این اعتقاد پدید آمد ،فاصله و مساحت قابل پوششتماس، سرعت پرواز،عواملی همچون دامنه

اي ترتیب داد که همواره یک هواپیما خاصی را انتخاب کرد و برنامهيتوان مسیرهاي پروازکه می
هاي دشمن قصد عبور از آن را ها و زیردریاییباشد که کشتییزنی بر روي مناطقدر حال گشت

تحت پوشش رادار آن در نظر گرفته شد. مساحتزنی دامنه تماس یک هواپیماي گشت،دارند
محققین نمود که تحت نظر هواپیما بود. را مشخص میمسیرياین دامنه هنگام پرواز هواپیما، 

زنی برنامه پرواز هواپیماها و تعداد مسیرهایی که باید گشتووي سرعت از رتحقیق در عملیات 
زنی ین برنامه براي گشتهم.نمودندمشخص را تعداد هواپیماهاي مورد نیاز براي عملیات شوند،

بکار گرفته شد. موفقیت ،حامل مواد خامهاي آلمانیِروي جنوب آتالنتیک براي ردیابی کشتی
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که سه کشتی آلمانی حامل مواد خام در بازگشت از ژاپن منهدم شداین روش هنگامی مشخص 

)12-1988:9،(ساعتی.شدند
رئیس کمیته 2رئیس کمیته دفاع ملی و دکتر بوش1این موفقیت باعث شد دکتر کنانت

ها در ستاد مشترك ارتش آمریکا از تحقیق در عملیات در آمریکا حمایت کنند. در این سالح
رئیس 4فرمانده تیپ هشتم هوایی، ژنرال آرنولد3بنا به تقاضاي ژنرال اسپاتز1942راستا در اکتبر

اي به فرمانده نیروي هوایی نوشت و در آن توصیه نمود که وي در ستاد خود ستاد مشترك، نامه
یک گروه تحقیق در عملیات تشکیل دهد. همزمان با آن، نیروي دریایی آمریکا نیز اقدام به تشکیل 

از دانشگاه 5اي تحقیق درعملیات در ناوگان دهم تحت سرپرستی دکتر فیلیپ مورسهگروه
M.I.T .وها استخدامگر را در قالب این گروهتحلیل70نیروي دریایی آمریکا بیش از نمود

، هاتعیین محل نصب رادارتوان بهآنها میلهاز جمکرد کهبا موفقیت حل رامسائل مختلفی
ناوگان حمل مواد و نههاي دریایی در دریاهاي اطراف ژاپن، تعیین اندازه بهیچگونگی تخریب مین

، اشاره نمود.دشمنلهناوهاي جنگی هنگام حمهاي مانورِتوسعه استراتژي
این مطالعات بنا به ادعاي بسیاري از مورخین، یکی از مهمترین عواملِ مؤثر در پیروزي متفقین 

جزایر اقیانوس آرام، جنگ آتالنتیک شمالی و نظایر آن بودند!در جنگ هوایی بریتانیا، جنگ 
تحقیق در عملیات پس از جنگ

تحقیق در عملیات از نظر رهبران نظامی ایاالت متحده داراي چنان اهمیتی بود که پس از 
تغییر » تحلیل و تحقیق«تحقیق در عملیات که پس از چندي به مؤسسه ةجنگ نیز ادامه یافت و ادار

افت، تحت سرپرستی دکتر جانسون در مریلند به کار خود ادامه داد. نیروي دریایی آمریکا نیز نام ی
M.I.Tگروه ارزشیابی عملیات را که در رأس آن پروفسور مورس قرار داشت، در دانشگاه 

6رندهاي تحقیق در عملیات ادامه داد و طرحوجود آورد. نیروي هوایی نیز به همکاري با گروهبه

براي مدتی طوالنی پیرامون استفادة بهینه از تجهیزات هوایی به اجرا درآورد. را

1- Conant
2- Bush
3- Spatz
4- Arnold
5- Philip M. Morse
6- RAND
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هایی که از کاربرد تحقیق در عملیات هاي آمریکا و انگلستان به دنبال موفقیتامروزه ارتش
اند. در هاي مختلف سازمان دادههاي مختلف تحقیق در عملیات را در ردهاند، گروهدست آوردهبه

اي کارشناس تحقیق در عملیات دارند که با استفاده از اکنون تعداد قابل مالحظهنتیجه هم
گیري از ریزي تاکتیکی نیازها و بهرهپردازند. مثالً برنامههاي ریاضی به حل مسایل دفاعی میروش

نیروها که طور بررسی مسائل بزرگتر در رابطه با تخصیص و ترکیب هاي تسلیحاتی و همینسیستم
توان نام برد. تا آنجا که نویسنده اطالع دارد، از میان شود را میها انجام میاین گروهتوسط

کشورهاي منطقه نیز اسرائیل، ترکیه، هند و در رقابت با آن پاکستان، از تحقیق در عملیات در 
کنند.هاي خود استفاده میارتش

سازي، اتومبیل، ارتباطات، شکهاي تحقیق در عملیات در صنایع هواپیما و موامروزه از روش
ریزي تعمیرات و نگهداري ها، برنامهغذایی، حمل و نقل، بیمارستانها، الکترونیک،نیروگاه

باشند، آالت و تجهیزات، تعیین سطح خدمات و... که همه در ارتباط با نیروهاي مسلح میماشین
شود. اي استفاده میطور گستردهبه

هاي تحقیق در عملیات که تا آن نتایج به دست آمده از اعمال روشاي از پس از جنگ، پاره
هاي نظامی، توجه مدیران صنایع را به خود جلب کرد. زمان سرّي بود، انتشار یافت و موفقیت گروه

هاي تحقیق در عملیات همکاري داشتند، به تدریج جذب کارشناسانی که در خالل جنگ با گروه
ین ترتیب تحقیق در عملیات به عرصۀ مدیریت بازرگانی و صنایع صنایع خصوصی گردیدند و بد

غیرنظامی وارد شد. زیرا به تجربه ثابت شده بود که محتواي مسائل صنعتی و اقتصادي با مسائل 
اي نداشته و تنها شکل آنها با یکدیگر متفاوت است. رونق اقتصادي بعد از جنگ نظامی فرق عمده

تحقیق در عملیات کمک شایان توجهی نمودند. عهیز به توسو ابداع و تکمیل کامپیوتر ن
روي ،هاي مشابه براي انجام پژوهش در عملیاتدر حال حاضر تعداد زیادي از گروه

متمرکز هاي وسیعی مانند ترابري، ارتباطات، کشاورزي، بازرگانی و ساخت و تولید حوزه
ولید و کنترل موجودي، مسائل ترافیک و مسائل تباشند. زیرا تکنیکهاي پژوهش در عملیات درمی

و امثالهم مستقیماً کاربرد دارند.جریان، تاکتیکهاي فروش و رقابت بهینه 
شرکتهاي صنعتی بعد از جنگ را ،بطور خالصه موفقیت پژوهش در عملیات در زمان جنگ

نمود. در این در آمریکا و انگلیس تشویق به کاربرد رویکرد مشابه براي مسائل عملیاتی و مدیریتی
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راستا تکنیکهاي موجود بهبود داده شد و تکنیکهاي جدید از جمله کنترل کیفیت آماري، 

مدار ی و روندهاي سیستمکمهاياساس تحلیلریزي پویا، تحلیل صف و کنترل موجودي بربرنامه
شکل گرفتند.

نقش تحقیق در عملیات در جنگ خلیج فارس (عملیات سپر صحرا)
هاي نوین جنگی هاي جدید و برنامهرس آزمایشگاهی بود که در آن سالحجنگ خلیج فا

طور عملی آزمایش شدند. درست است که در این جنگ هواپیماهاي فوق مدرن قدرت خود را به
به نمایش گذاشتند. اما آنچه که توانست در یک روز صدها حملۀ هوایی را سامان دهد، 

ریزان ارتش آمریکا مورد مطالعه و بررسی اه قبل توسط برنامهافزارهاي مناسبی بود که از چند منرم
سابقه بود و در واقع عملیات ریزي این تهاجم در نوع خود در تاریخ بشر بیقرار گرفته بود. برنامه

باشد. هاي نوین میریزي در جنگسپرصحرا مبین نقش برنامه
توسط گروهی (MAC)یکا فرماندهی حمل و نقل هوایی ارتش آمر1990در هفتم آگوست 

ترین عملیات حمل و نقل هواییِ تاریخ را راهبري حجیم(CAT)موسوم به تیم عملیات بحران 
15000نفر را تقریباً 164000تن تجهیزات و 155000روزِ اول عملیات، 75شروع و تنها ظرف 

کیلومتر تا عربستان حمل نمود!
توان بازدهی نیروها را در عملیات سپر چگونه میگران این سؤال مطرح بود که براي تحلیل

ها ساختند و کار یک مدل بزرگ ریاضی از مأموریت نیروصحرا حداکثر کرد؟ آنان براي این
ها (سقف پرواز مجاز براي خلبانها، حداکثر روزهایی که افراد سعی کردند با توجه به محدودیت

گران به کنند. با بزرگتر شدن سایۀ جنگ، تحلیلتوانستند در مأموریت باشند و...) آن را حلمی
ها در ها به بیمارستانبراي حمل زخمیC-14ها و استفادة بهینه از هواپیماهاينرخ تلفات و زخمی

ا هاي تحقیق در عملیات، زمانِ رساندن مجروح تاروپا و آمریکا توجه نمودند و با استفاده از روش
. ندند تخت بیمارستان، را به حداقل رسا

هاي آبرامز و تانکC-117گران خواسته شد که بررسی نمایند چگونه هواپیماهاي از تحلیل
هاي خود را به گران پس از بررسی، یافتهایفا کنند؟ تحلیلتوانند در عملیات سپر صحرا نقشمی

توان از ري میداد که به نحو شایسته و مؤثرئیس بخش دفاع پنتاگون ارائه دادند. این نتایج نشان می
این تجهیزات در عملیات استفاده نمود. 
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دور افتاده قهکارگیري مؤثر ظرفیت نظامی آمریکا در یک منطنقش تحقیق در عملیات در به
یک از دفاتر اداره مرکزي از جهان، به قدري با اهمیت بود که فرمانده عملیات اقرار کرد هیچ

(MAC)اند! عملیات سپر صحرا مؤثر نبودهگروه تحلیل، در موفقیتبه اندازه
هاي ریاضی پژوهش در عملیات سپرصحرا نشان داد که عملیات نظامی آینده با اتکاء به روش

طور مؤثر و فرماندهان است که بهفهعملیات، با نیروهاي نظامی کمتري انجام خواهد شد و این وظی
مهم، فرماندهان نیاز خواهند داشت فهوظیکارآمد، منابع محدود را به کارگیرند و براي انجام این 

هاي زیاد و روابط هایی که متشکل از متغیرها و محدودیتها را سریعاً فرموله نمایند. طرحکه طرح
گران نیاز دارند تا براي آنها، روابط را مرتب و قابل درك پیچیده هستند و در این امر به تحلیل

)OR/MS December, 1990(نمایند. 
تحقیق در عملیات چیست؟ 

انجمن پژوهش در عملیات بریتانیا تاکنون تعاریف متعددي از تحقیق در عملیات شده است. 
هاي علمی براي هدایت و مدیریت پژوهش در عملیات عبارتست از کاربرد روشمعتقد است که 

انجمن اما هاي بزرگ شامل انسان، ماشین، مواد و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع.سیستم
دستیابی به داند که میگیري رویکرد علمی براي تصمیمآن را یک پژوهش در عملیات آمریکا 

(پوالك، .سازدممکن میمنابع یتمحدودبا در نظر گرفتنراها بهترین طراحی و عملیات سیستم
)1994:1،راسکوپف و بارنت

مقداري براي تحلیل مسائل هايها و ابزارها، تکنیککاربرد سیستماتیک روشآن راباخ دالن
)1978:3،باخ و جرج(دالن. داندمیسیستم

آمد ریزي شده (روش علمی روزبکارگیري نگرش برنامهراپژوهش در عملیات 1ثیراف
اضی با هدف هاي ریتیمی چند تخصصی براي بیان ارتباطات پیچیده در قالب مدلکارشده) و

تعریف نموده هاي کمیگیري و کشف مسائل جدید براي تحلیلارائه مقداري براي تصمیم
گیري از طریق تالش حوزه جدید تصمیمآن را 2و حمدي طه)1975:3،لمپ(ثیراف و کک

)1976:4،(طهد. دانبرداري از منابع محدود میبهرهةچند تخصصی براي تعیین بهترین نحوتیمیِ

1-Theirauf, R. J.
2- Taha, H



55..................................................................................................................آشنایی با تحقیق در عملیات
-220: 1977وین (الس و روزناند کردهگیري تعریف رویکردي علمی براي تصمیمبرخی آن را

به عنوان ابزار مدیریت کهانددانستهنوع خاصی از پژوهش کاربردي و برخی دیگر نیز آن را )224
)1990:22،(سوپر، اوسبورن و زوزیگدارد. یرویکردي مقداري به مسائل مدیریتوشود بکار گرفته می

هايها و ابزارها، تکنیکترین معنی، کاربرد روشدر کلیرا پژوهش در عملیات1چرچمن
. هاي بهینه کنترل شوندها در قالب جوابطوري که عملیات سیستمهبمی داندعلمی در مسائل 

)1957:4،(چرچمن، اکاف و آرنوف
که به مشاهده، درك و دانستهعلمی تجربی و کاربردي را پژوهش در عملیات نیز 2وودکی

)8: 1971،وود(کیپردازد. هاي هدفمند متشکل از انسان و ماشین میپیشگویی رفتار سیستم
هاي عملیاتی متشکل از طبیعت، درك رفتار سیستمبرايتالش راپژوهش در عملیات3وارنر

قوانین، هاي بشري، مانندعالوه بر ساختهها چیزيماشیناو معتقد است د. دانانسان و ماشین می
شوند. رسوم اجتماعی را شامل میآداب وعادات معمول، رفتار بشري و ساختارها و

)1996:37،(وارنر
هاي هاي بد به مسائلی که به آنها جوابهنر ارائه جوابراپژوهش در عملیات نیز 4ساعتی

)1988:3،(ساعتی، تعریف کرده است! شودبدتر داده می
کمک به یک روش ریاضی براي پژوهش در عملیات با توجه به تعاریف فوق، می توان گفت 

نمایند.گیري تصمیم،روش علمییکبر اساسواز طریق اطالعات عددياست تا بتوانند مدیران 
توانید این کار جلد کتاب مختلف را کنار هم بچینید، به چند روش می10اگر شما بخواهید  

توانید بشمارید؟ اگر حوصله کنید و کاغذ و قلم به دست دهید؟ چند طریقۀ آنرا میرا انجام 
حالت را اسم ببرید. 300-200بگیرید و زمینه ریاضی الزم را نیز داشته باشید، شاید بتوانید حداکثر 

شود. اماهاي جدید برایتان مشکل و گاه غیرمقدور میبعد از آن هر چه جلوتر بروید، یافتن حالت
10=!3620700جلد کتاب در کنار هم وجود دارد؟ 10دانید چند حالت براي چیدن این آیا می

1- Churchman, C. W
2- Cay wood, T. E
3- Warner, M
4- Saaty, T. L
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(سه میلیون و ششصد و بیست 3620700ها را به توانید این کتاببله تعجب نکنید، شما می
جلد کتاب در مقابل مسائل و مشکالت 10روش مختلف کنار هم بچینید! چیدن هزار و هفتصد)

لۀ بسیار کوچکی است. وظیفه اصلی یک فرمانده یا مدیر این است که از میان مدیریت مسأ
اندیشد که هاي موجود، بهترین راه را براي حل مسأله انتخاب کند. گاه فرمانده با خود میحلراه

که در همان لحظه صدها و بلکه هزاران حلی براي حل مسأله وجود ندارد. در حالیدیگر راه
ها را حلکنند. به فرض اگر هم او بتواند راهوجود دارد که به ذهن او خطور نمیحل دیگر هم راه

حل از میان همۀ آنها امري مشکل و غالباً غیرممکن است. اما تک پیدا کند، انتخاب بهترین راهتک
هاي دهد. روشسادگی و با صرف چند دقیقه وقت، این کار را انجام میتحقیق در عملیات به

کنند. حل بهینه را پیشنهاد میگیرند و راهها را در نظر میحلعملیات خود همۀ راهتحقیق در 
مشکل دیگري که فرماندهان اغلب با آن دست به گریبان بوده و نویسنده خود بارها آنرا 

است، این است که هر یک از فرماندهانِ رده پایین، تنها مسائل و مشکالت کاري خود تجربه کرده
گیرند و از فرماندهان ردة باالتر توقع دارند که به سرعت مشکالت آنان را حل کنند. میرا در نظر 

فرمانده این است که کل سیستم را با هم مورد مداقه و امعان نظر قرار داده و فهکه وظیدر حالی
تصمیمی را که به نفع کل سیستم باشد، اتخاذ نماید. اخذ چنین تصمیمی امري است بسیار دشوار. 

گیرند و از طرف دیگر حتی اگر ها تحت تأثیر وقایع پیرامون خود قرار میزیرا از یک طرف انسان
حل این کار امري فرمانده بخواهد کامالً عادالنه مشکل ابواب جمعی خود را حل کند، یافتن راه

ت ان خود را به صورکند که یگلیات به فرمانده کمک میخطیر و دشوار است. اما تحقیق در عم
هاي گوناگون با اهداف متعدد ببیند و تصمیم یکپارچه با یک هدف کلی و نه بصورت بخش

مقتضی را در این رابطه اخذ کند. 
از همۀ اینها گذشته تحقیق در عملیات فرصت کسب تجربه را بدون ارتکاب اشتباه به ما 

ر دهیم و تغییرات بازده را ها را تغییتوانیم دادهدهد. با در دست داشتن یک مدل ریاضی، ما میمی
کند آنکه الزم باشد عملیات سازمان متوقف گردد. این انعطاف پذیري کمک میمشاهده کنیم بی

تا مدل، همواره در مقابل شرایط متغیر محیط خارج، بهترین پاسخ را ارائه دهد. 
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کدام عبارت؟

تحقیق در عملیات عبارات هم ارز دیگري نظیر ،)1372،پور(اصغرتحقیق عملیات براي
بکار رفته است. وجود چند عبارت نیز )1378،(مهرگانو پژوهش عملیاتی )1371،نژاد(آریا

آیا هر یک از طور مثال بهگردد.عالقمندانماتی براي متفاوت ممکن است باعث پدید آمدن ابها
هاي دانشگاهییا هر یک از این عبارات در رشتهکنند؟ آاي خاص اشاره میاین عبارات به حوزه

ت بکار رفته اروند؟ آیا رویکرد، نگرش و نوع پرداختن به مطالب با عبارکار میهبجدا از هم
ارتباطی دارد؟

در »1حقیق در عملیاتت«به طور کلی این عبارات به مفهوم واحدي اشاره داشته لیکن عبارت 
در »2پژوهش عملیاتی«و )گرایش تحقیق در عملیات(هاي مهندسی صنایع و ریاضی رشته
تحقیق در عملیات و هايعبارتدر دیگر نقاط دنیا نیز . استفاده می شوندهاي مدیریترشته

با این تفاوت که پژوهش عملیاتی در بریتانیا و .روندکار میهصورت مترادف بهپژوهش عملیاتی ب
گیرد.هایی از اروپا و تحقیق در عملیات در دیگر جاها مورد استفاده قرار میبخش

هاي تاریخی، پیمایشی و نقش صفتی که واژه،واژه عملیاتی در عبارت پژوهش عملیاتی
بدین .دکنبه ذهن میمتبادر عهده دارند را ههاي تاریخی، پیمایشی و تطبیقی بتطبیقی در پژوهش

تی یک نوع روش پژوهش است. اما تحلیل سیستم، علوم مدیریت و معنی که پژوهش عملیا
تحقیق در عملیات همانند مرتبط بوده وهایی هستند که با تحقیق در عملیات حوزه،گیريتصمیم

هایی ها، مبانی و روشداراي اهداف، تئوري،علوم مدیریتهاي تحلیل سیستم ویک از حوزههر
کند. یک روش پژوهش تبدیل میاست که آن را به چیزي بیش از 

عبارت پژوهش عملیاتی، آنچه که تحقیق در عملیات (یعنی تحقیق روي رسدبه نظر می
دارد. این تفسیر عملیات و نه نوعی تحقیق بنام عملیاتی) در نتیجه آن شکل گرفته است را بیان نمی

براي تعریف و توضیح )24: 1988،(ساعتیتوسط استین هارد که » research into«با عبارت 
و بارنت بر این مطلب 4، راسکوپف3است و با تأکیدي که پوالكکار رفتههتحقیق در عملیات ب

1- Operations Research (OR)
2- Operational Research
3- Pollock, S. M
4- Rothkopf M. H.
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نظر نویسنده عبارت تحقیق در عملیات ههمخوانی دارد. با توجه به توضیحات باال، بدارند نیز
، »پژوهش در عملیات«عبارت حتی با توجه به اینکه .استر از عبارت پژوهش عملیاتی مناسبت

جاي به»پژوهش در عملیات«از این پس بهتر است که،استتر از عبارت تحقیق در عملیات فارسی
.گرفته شودکار هب»تحقیق در عملیات«

متدلوژي تحقیق در عملیات
شوند:حل میزیرشکل نظیر مشخصی بر اساس طرحواقعی دنیايمسائل

تحلیل مسأله

سازي مدلپیاده

حل مدل

سازيمدل

اعتبارسنجی مدل

مراحل پژوهش در عملیات براي حل مسائل واقعی

استخراج مسأله
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استخراج مسأله 

خواهیم وجود داشته باشد و آنچه که در عمل وجود مسأله عبارتست از فاصله بین آنچه که می
) تنظیم صورت 3) تعریف مسأله و (2) شناسایی مسأله،(1(دارد. در استخراج مسأله سه مرحله 

باید طی شود.مسأله
ها و خواسته:، براي شناسایی مسأله باید دو موضوع تعریف شوندفوقبا توجه به تعریف 

هایی هستند که درك مشترکی خواستهة. آْرمانها و اهداف عملیات یا سیستم دربردارندهاواقعیت
ها شرایط ند. واقعیتدهگر مسأله ارائه میاز چگونگی شرایط مطلوب براي سفارش دهنده و تحلیل

دهد. به عنوان مثال میها مسأله را تشکیل ها و واقعیتبین خواستهءخالودارندفعلی را بیان می
بهینه از تجهیزات می باشد. لیکن در عمل از تجهیزات موجود به ةنزاجا استفادیکی از آرمانهاي 

وجود داشته و این اختالفنزاجا،بین شرایط فعلی و آرمانیِ. یعنی شودمیطور مطلوب استفاده ن
ت و مناسب تجهیزات در این کارگیري درساي به نام عدم بهموجب پدید آمدن مسألهاختالف، 

نیرو شده است.

شناسایی و اما باید توجه داشت که توان آن را تعریف نمود. می،وقتی مسأله شناسایی شد
توان نمی،دوتا زمانی که علل بروز مسأله روشن نشدو موضوع جدا از هم بوده وتعریف مسأله 

آن را حل کرد.

آرمانها و اهداف
مطلوب از تجهیزاتةاستفاد

لهأشناسایی مس

شرایط فعلی
از تجهیزاتمطلوبةعدم استفاد

مسأله
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تحلیل مسأله 
شوند. سپس هزینۀ اجراي کنند، تعیین میبه حل مسأله کمک میدر این مرحله عواملی که 

شود که تواند شامل پول، وقت و... باشد) تخمین زده شده و تصمیم گرفته میعملیات (هزینه می
هاي تحقیق در عملیات براي حل مسأله مقرون به صرفه است یا خیر؟ که آیا اصوالً استفاده از روش

باشد.قیق یا تعطیل طرح میاین مرحله ادامۀ تحنتیجۀ 
سازيمدل

به )1987:4(فیلیپس، راوین داران و سولبرگ، .واقعی استةبیانی ساده از یک پدید،مدل
.عبارت دیگر مدل، تجریدي از یک سیستم فیزیکی یا خاصیتی از آن سیستم یا یک مفهوم است

حل مسأله را آزمون کند. مدل بایستی بتواند تأثیر عوامل مؤثر بر راه)1984:15،شمیدا(میلر و
گردد. نهایی، چند بار دستخوش تغییر و تحول میلهمعموالً یک مدل تا مرح

،اصل فعالیت پژوهش در عملیاتزیراشناسی پژوهش در عملیات متکی بر مدل است.روش
عبارت دیگر مدل تجریدي از واقعیت است. بهةساخت و استفاده از مدلهاست. مدل بیان ساده شد

یک سیستم فیزیکی یا خاصیتی از آن سیستم یا یک مفهوم است. توجه به این مطلب الزم است که 
پژوهش در عملیات با فرض وجود یک یک مدل همیشه و ضرورتاً بیانی است که کامل نیست.

کی براي تمایل به بررسی آن (یعنی نامیم و دلیل قابل درچیز واقعی که آنرا سیستم واقعی می
کند.را آغاز میفرایند مدلسازي وجود دارد،مسأله)،

با دنبال جایگزینی آن روش مستقیمی است که ما بهلهبه منزدر شکل فوقچین رسم شدهخط
هستیم.یک مدل مناسب 

مدل

نتایج واقعی نتایج مدل

سیستم 
واقعی

تفسیر

استنتاج

بنديفرمول

فرایند مدل سازي
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استفاده از مدلعلت

پژوهش در عملیات از مدل براي حل مسائل استفاده دالیل متعددي وجود دارد که چرا 
نیز دالیل دیگري نظیر گاهی اوقات . اماشودمیدیده اقتصادي ةانگیزاین دالیل،اغلبکند. در می

نیز گاهی استفاده از مدل را توجیه می کنند.،واقعییا عدم دسترسی به سیستماز خطر اجتناب 
ساده شده می تواند آن را قابل درك نماید.محیط واقعی آنقدر پیچیده است که تنها یک مدل

ی مورد هایهاي واقعی است. در راستاي این هدف ابزارپدیدهعهمطال،هر روش علمیهدف
تر، آسانتر، ارزانتر و سریعتر نمایند. در علوم طبیعی مطالعه د تا مطالعه را عملینگیراستفاده قرار می

ه انجام شکل نظریبهها و اثبات و بیان آنها ء به کل و از طریق ساخت فرضیهها به روش جزپدیده
تنها به رفتاري ،برخالف رویکرد سیستمیورودبکار نمییرویکرد سیستم،شود. در این علوممی

لذا شود. اي براي آن رفتار کشف مینظریه،عواملسایرنظر ازشده و صرفتوجهاز یک سیستم 
شوند. ها مستقل از یکدیگر اثبات مینظریه

به سیستم به عنوان ست،وهش در عملیات یکی از آنهاکه پژیاما در پژوهش با رویکرد سیستم
ها دها، بازخورها، خروجیشود. این کلیت شامل اجزاء، مفاهیم، پردازش، وروديیک کل نگاه می

بیان کلیت یک سیستم یا عملیات در قالب یک فرضیه )32، 1988(ساعتی .و روابط بین آنهاست
گیرد. در روش علمیِدف مورد استفاده قرار میعملی نیست و مدل ابزاري است که براي این ه

ها و د. پیچیدگی پدیدهگیرمیصورتها به روش کل به جزء پدیدهةاستفاده از مدل، مطالع
لذا.پذیر نخواهد بودهمواره امکانکاملنهها به حدي است که درك، تجسم و خلق نموواقعیت

.داردمیآنها را بیان میانمدل نمایشی از واقعیت است که تا حد قابل قبولی اجزاء سیستم و روابط 
مدلهاي پژوهش در عملیات

نمادینی هستند که از حروف، ومدلهاي ریاضی ، پژوهش در عملیاتمورد استفادةمدلهاي 
کوچکتر و بزرگتر و... جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، عالمت از قبیلاعداد و عملگرهاي ریاضی 

کهشوند.نامعادالت به یکدیگر مرتبط میوو از طریق عبارات ریاضی مانند معادالتتشکیل شده
:عبارتند از
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یافتن جوابی (معموالً به شکل مدلسازي،: متغیرها یا عواملی که هدف متغیرهاي تصمیم
مقادیر عددي) براي آنهاست. 

:دهند آن معیار یا معیارها تابع هدف بیانی است از معیار یا معیارهایی که نشان میتابع هدف
عنوان مثال کمینه یا بیشینه شوند. هچگونه باید بهینه شوند، ب

توانند به دالیل مختلف میکه اندهاي تصمیمها قیودي روي ارزش: محدودیتهامحدودیت
ایجاد فضا و محدودیت زمانیتلیه، محدوداد اوواز جمله محدودیت بودجه، محدودیت م

تواند محدودیتی نداشته باشد. ریزي ریاضی میباشند. یک برنامهشده
ها با استفاده از متغیرهاي تصمیم و روابطی که آن : تابع هدف و محدودیتروابط ریاضی

امیده گیرند. این روابط، روابط ریاضی نشکل می،دنسازمتغیرها را به یکدیگر مربوط می
شوند. می
و در روابط ریاضیِبودهداراي مقادیر ثابت،: پارامترها برخالف متغیرهاي تصمیمپارامترها

)22-1984:21،شمیدا(میلر وروند.ها بکار میتابع هدف و محدودیت
زیرریزي ریاضی به شکل ریزي ریاضی، ساختار کلی برنامهاصلی برنامهةبا توجه به پنج مشخص

خواهد بود:

ریزي ریاضیساختار کلی برنامه
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حل مدل 

هاي موجود حل کرده و جواب در این مرحله محقق مدل خود را با استفاده از یکی از روش
کند که یک متغیر را پردازد. یعنی تعیین میها میکند و به تحلیل حساسیت پاسخبهینه را پیدا می

آنکه جواب بهینه عوض شود. توان تغییر داد بیچقدر می
اعتبارسنجی مدل

گویی قابل رغم نادقیق بودنش در بیان سیستم، بتواند پیشزمانی معتبر است که علی،یک مدل
وجود دارد که باید متناسب با روشچند کار براي ایندهد. ارائه اطمینانی از عملکرد سیستم 

عبارتند از:روشهاکار گرفته شوند. این هماهیت مدل ب
ِسیستمتهگذشمقایسه عملکرد مدل با اطالعات واقعی.
بررسی رفتار مدل در اثر تغییر پارامترهاي سیستم واقعی.
اياعتبارسنجی مرحله.
سازي شدههاي شبیهاعتبارسنجی با استفاده از داده.

سازي مدل پیاده
این امر مستلزم ترجمه وسازي مدل بر عهده گروه پژوهش در عملیات استمسئولیت پیاده

در این مرحله، همکاري بین . قابل فهم این نتایج به دستورالعملهاي مفصل و روشن براي افراد است
در این مرحله بایستی در رسد. میگروه پژوهش در عملیات و کارکنان عملیاتی به باالترین درجه 

عمل، طرز استفاده از مدل به مدیریت آموخته شود. همچنین بایستی به افرادي که قرار است با مدل 
هاي الزم ارائه گردد.کار کنند، آموزش

با آنهاي مرتبطحوزهپژوهش در عملیات و
از جهت هدف، استهستند که ممکننیزهاي دیگريحوزه،در کنار پژوهش در عملیات

ها این حوزهبا تحقیق در عملیات مرتبط باشند.،مورد استفادههايروش علمی، فنون یا ابزار
گیري و آمار. ها، تصمیمعبارتند از: مهندسی صنایع، مدیریت، تحلیل سیستم
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باشند.)(توجه: اعداد و مسائل غیرواقعی میهایی از مسایل تحقیق در عملیاتنمونه

مسأله حمل و نقل
کنند. نزاجا داراي کارخانجات متعددي است که وسایل و کاالهاي مورد نیازش را تهیه می

یی که هاموقع بین پادگانهایی که محل آنها معلوم است، ذخیره شده و بهاین کاالها در آمادگاه
حمل هر کاال از کارخانجات مختلف تا نهگردند. هزیمحل آنها نیز معلوم می باشد، توزیع می

هاي متفاوت، معلوم است. هرآمادگاه گنجایش خاص ها تا پادگانها، همچنین از آمادگاهآمادگاه
حمل و نقل از ها معلوم و میزان تولید کارخانجات هم معلوم است. (هزینۀ خود را دارد. نیاز پادگان

شود. اما عمالً بخش آید و در نظر گرفته نمیترین هزینه هایی است که معموالً به چشم نمیعمده
دهد. بدنیست در مورد ها و هزینه تولید کاالها را به خود اختصاص میمهمی از بودجه سازمان
شود که ادآور میهاي حمل و نقل نیز تحقیقاتی در ارتش به عمل آید. یمیزان و چگونگی هزینه

آالت، هزینه سوخت، هزینۀ حمل و نقل شامل حقوق و حق مأموریت پرسنل، استهالك ماشین
خواهیم بدانیم از کدام کارخانه هزینه معادلِ وقت تلف شده، هزینه تأخیر و... است.) در اینجا می

طوري که سال کنیم بهبه کدام آمادگاه و از کدام آمادگاه به کدام پادگان، وسایل مورد نیاز را ار
هزینه حمل و نقل به حداقل برسد؟ 

مسأله تقسیم پرسنل وظیفه
مورد نیاز فهدانیم مراکز آموزشیِ متعددي که در سراسر کشور وجود دارند، پرسنل وظیمی

سازمانی هر یکان، جدولخواهیم بدانیم با توجه به اینکه بنا به کنند. حال میها را تأمین میانگی
اي که در مراکز باشد و نیز تعداد پرسنل وظیفهتعداد پرسنل وظیفه مورد نیاز یکانها معلوم می

آموزشی در حال آموزش هستند، معلوم و مشخص است، چگونه پرسنل وظیفه را با در نظر گرفتن 
را داشته باشیم؟ ها تقسیم کنیم که در کل، بهترین بازدهی محدودیتها و مقدورات، بین یکان

مسأله تقسیم نیروها وتجهیزات در عملیات جنگی
طرح اشک براي انجام عملیات جنگی در منطقه عملیاتی تهیه شده است. با استفاده از 

دست آمده از اسراء، مقدورات نسبی نیرو و هاي اطالعاتی و اطالعات بههاي هوایی و گشتیعکس
و قدرت آتش نیروهاي خودي نیز معلوم است. درصدد دانیم. تعداد نفراتآتش دشمن را می

المقدور تصرف شوند. تسخیر گردد و سایر مناطق نیز حتیXالجیشی هستیم که حتماً منطقه سوق
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درصد موفق شویم، 95خواهیم بهترین طرح تقسیم نیروها و تجهیزات را براي اینکه با اطمینان می
دست آوریم. به

برد تحقیق در عملیات هاي دیگري از کارنمونه
نهایت هم ادامه یابد. به منظور جلوگیري از اطالۀ کالم، ذیالً تواند تا بیهاي باال میارائه مثال

گردد: عناوین برخی از کاربردهاي تحقیق در عملیات در نیروهاي نظامی ارائه می
.تنظیم جداول نگهداري و تعمیرات
اند. تعیین جایگزین انفرادي یا گروهی اقالمی که دچار فرسودگی شده
هاي مختلف.انآالت و تجهیزات به یگانی و ماشینتخصیص نیروي انس
در گردشِ هر طرح به حداقل برسد و بتوان یهکه سرماطوريهاي ساخت و ساز بهتنظیم طرح

هاي جدید را به اجرا گذشت.با کمترین بودجه، طرح
ها و مراکز پشتیبانی با توجه به تغییرات فصلی.ریزي موجودي آمادگاهامهبرن
... و

استفاده از تیم چند تخصصی
پژوهش در عملیات که باید به عوامل، اجزاء و مفاهیم مختلف با توجه به رویکرد سیستمیِ

هاي مختلف براي شناسایی مسأله، ناگزیر باید از تخصص،باشدها توجه داشتهعملیات و سیستم
پژوهش در چهطور که در تاریخعنوان مثال همانهد. بوبندي و ساخت مدل استفاده نمفرمول

ینتخصصماز ،در جنگ جهانی دوماصلی پژوهش در عملیاتتهدر هساشاره شد،عملیات 
.نداز عملیات نظامی بودبخش یک مورد نیاز کدامرهشد که استفاده گوناگون

مورد موفقیت در حل مسائلِبه طور کلی پژوهش در عملیات یک رشته بین رشته اي بوده و 
هایی غیر از متخصص پژوهش در عملیات (که نقش واسط، نظر، مستلزم استفاده از تخصص
علوم پایه، هاي ) مانند تخصصرا بر عهده داردتیمی هايفعالیتاز هماهنگ کننده و نتیجه گیرنده 
باشد.مییتفنی و مهندسی، کامپیوتر و مدیر

تیم ،هابا متخصصین دیگر رشتهبتواندباید،پژوهش در عملیاتیک متخصص کارآمد
بر دارا بودن این عالوهتشکیل داده و آنها را در یک مسیر طوالنی و سخت هدایت نماید. بنابر

و با داشتن داشتهباید آشنایی الزم با موضوع پژوهش در عملیات شناسیِمهارت الزم در روش
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هکنندسفارش دهنده یا حمایتاز مسأله و سازمانِی، درك مناسببا دیگرانبرقراري ارتباطمهارت
)37: 1997،(الس و روزن وین.دست آوردبهپروژه

پیشنهاد
جمله عملیات هاي اخیر از با توجه به اینکه پژوهش در عملیات مختلف نظامی در سال

هاي پیشرفته دنیا مورد توجه سپرصحرا کارآیی خود را به نحو احسن نشان داده و در ارتش
ها و سازمان دادن ها و بهبود روشسازي سیستمگردد به منظور بهینهباشد، پیشنهاد میفرماندهان می

ر یک از نیروهاي در اداره پنجم سماجا و ستاد هامور در آجاا، یک تیم قوي تحقیق در عملیات 
ها انجام شود. هاي بازسازي زیر نظر این تیمسه گانه آجاا تشکیل شده و کلیه طرح
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