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تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا
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مهدی عزیزی ،1عادل آذر ،*2محمود دهقان نیری

 -1دانشجوی دکتری مديريت سیستمها ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران.
 -2استاد گروه مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران.
 -3استاديار گروه مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران.
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چکیده:
بحران کرونا با نشان دادن حاالت مرزی سیستمهای اجتماعی  -اقتصادی عرصههای مختلفی از زندگی
انسان را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است بسیاری از جريانهای رو به رشد و گسترش در
عرصههای تجارت و صنعت با چالش مواجه شوند .تصمیمگیری مشارکتی از جمله مهمترين اين عرصه-
هاست .اين پژوهش تالش میکند تأثیراتی که بحران کرونا بر اليههای مختلف دانش و اقدام تصمیمگیری
مشارکتی گذاشته است را مورد بررسی قرار داده و تغییرات ضروری تصمیمگیری مشارکتی برای
حیات در دوران پساکرونا را برآورد کند .بنابرين ،گامی ضروری برای سامان دادن تصمیمگیری
مشارکتی در دوران پساکروناست .بر اين اساس ،با بهرهگیری از استراتژی مبناگرايی ،تأثیرات بحران
کرونا بر تصمیمگیری مشارکتی در سه سطح مبانی ،نظريات و تکنیکها مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفته است .نتايج پژوهش نشان میدهد که تصمیمگیری مشارکتی در هر يک از سطوح معرفی شده،
تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است .همچین در تمامی سطوح عرصههايی از تصمیمگیری کامالً
بدون تغییر باقی ماندهاند .تحلیلهای بیشتر نشان میدهد که علی رغم نگاه کمّی ،مهمترين تأثیرات در
سطح مبانی تصمیمگیری مشارکتی ايجاد شده است .نتايج اين پژوهش بیانگر ضرورت اعمال تغییرات
پارادايمیک در حوزه تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کروناست .سرانجام پیشنهادهايی برای
پژوهشهای بیشتر و پیشنهاداتی در سطح کاربردی ارائه شده است.
کلیدواژه ها  :تصمیم گیری مشارکتی ،مديريت بحران ،کرونا ،معنويت در مديريت ،مبناگرايی.
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 -1مقدمه
علم مديريت و تصمیمگیری که امروزه مانند تمامی علوم و ساير ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر
بحران کرونا قرار گرفته است؛ در دوران حیات خود تغییرات و چالشهای بزرگی را تجربه کرده
است .اگر پیدايش دانش مديريت را از دوران انقالب صنعتی و با تئوری تقسیم کار آدام اسمیت
بدانیم [ ،]1يا کمی بعدتر ،مکتب مديريت علمی تیلور را نقطه آغاز دانش مديريت به حساب آوريم [،]2
بحرانها و چالشهای متعددی به چشم میخورند که پیکره دانش مديريت را دستخوش تغییر و
تحول ساختهاند .توجه به سرمايه انسانی تحت عنوان نهضت منابع انسانی در پی معضالت موجود
در کارخانههای عصر انقالب صنعتی از جمله اولین و مشهورترين اين تحوالت است [.]3
مهمترين نکته در عکس العمل موفق و موثر به اين تحوالت مسئله ورود تخصصی و دقیق در
مواجهه و پاسخگويی به بحران است .از اين رو ،در اين اثر بر يکی از مهمترين عرصههای دانش
مديريت ،يعنی عرصهی تصمیمگیری مشارکتی که بیش از همه تحت تأثیر تحوالت ناشی از کرونا
قرار گرفته است ،تمرکز کردهايم .تصمیم گیری مشارکتی که به نظر بسیای از صاحبنظران اين
عرصه ،شکل تصمیمگیری در دوران آينده به حساب میآمد [ ]4و رويکرد بسیاری از سازمانها پیش
از بحران کرونا در بخشهای مختلف تجاری ،صنعتی ،سیاسی و اداری به سمت مشارکتیشدن بود،
به نحو جدی تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است .اين مهم باعث شده است الاقل به صورت موقت
سازمانها از بسیاری از مزايای تصمیمگیری مشارکتی – که مستلزم بحث و تبادل نظر ،صمیمیت،
بازخور و اعتماد است [ - ]4محروم شوند .بررسی بیشتر نشان میدهد که اين وضعیت منحصر در
بحران کرونا نیست .همانطور که در بخش پیشینه پژوهش خواهیم ديد ،با وجود حجم گسترده آثار و
تحقیقات در رابطه با تصمیمگیری در شرايط بحران و تصمیمگیری مشارکتی به صورت جداگانه ،به
مسئله مهم تصمیمگیری مشارکتی در شرايط بحران پرداخته نشده است .گويی توافقی نانوشته وجود
دارد که در هنگام بحران ديگر فرصت پرداختن به تصمیمگیری مشارکتی نیست .البته بايد اذعان داشت
ويژگیهای ذاتی بحران کرونا (از جمله واگیردار بودن اين بیماری) و گستردگی و اهمیت آن ،اين
وضعیت را وخیمتر ساخته است .توجه به تفاوت تصمیمگیری گروهی و تصمیمگیری مشارکتی خالء
موجود در اين عرصه را آشکارتر میسازد؛ چرا که پژوهشهايی با موضوع تصمیمگیری گروهی در
دوران بحران صورت گرفته است [ ،]5و در عرصه عمل نیز ،تصمیمگیری گروهی در دوران بحران
حضور و نقشی جدی دارد (مانند انواع کمیتههای شکل گرفته برای بحران کرونا از جمله ستاد ملی

مقابله با کرونا ،ستاد اقتصادی مديريت کرونا و ستاد فرهنگی – هنری مبارزه با کرونا) ،اما تصمیم-
گیری مشارکتی ،و مزايايی که مشارکت و همکاری تمام ذینفعان به ارمغان میآورد ،در شرايط
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بحرانی ناديده گرفته شده است.
بر اين اساس ،اين مقاله با هدف بررسی اثرات بحران کرونا بر تصمیمگیری مشارکتی و
شناسايی تغییرات ضروری اين شکل تصمیمگیری برای حیات در دوران پساکرونا نگاشته شده
است .در اين راستا ،به منظور پوشش خالء موجود ،سواالت اصلی اين پژوهش به صورت ذيل
تدوين شده است:
 -1بحران کرونا باعث ايجاد چه تغییراتی در عرصه تصمیمگیری مشارکتی شده است (در سه
سطح مبانی ،نظريات و تکنیکها)؟
 -2برای استفاده از تصمیمگیری مشارکتی در دوران پساکرونا ،الزم است چه تغییراتی در
سطوح مبانی ،نظريات و تکنیکهای تصمیمگیری صورت گیرد؟
بايد تأکید کرد ،که فرايند بررسی اين سواالت در اثر حاضر ،به هیچ عنوان به صورت خطی
پیگیری نشده است .بلکه همانطور که ماهیت چندجانبه اين سواالت الزم میدارد و همراستا با
استراتژی اين پژوهش ،تالش شده است در فرايند بحث و استنتاج چند مرحلهای و حلقوی ،هر يک
از سواالت مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه ،پس از بررسی پیشینه پژوهش و پرداختن به ادبیات موضوع ،روششناسی اتخاذ
شده در اين پژوهش معرفی شده است .تنها پس از شناخت اين روششناسی است که میتوانیم
بحث را پیش برده و در ادامه مقاله ،تغییرات بحران کرونا در هر يک از ابعاد تصمیمگیری مشارکتی
را بررسی کنیم.

 1.1پیشینه پژوهش
با توجه به هدف و موضوع اين اثر ،تصمیمگیری در شرايط بحرانی را میتوان به عنوان مهمترين
عنوان در پیشینه مقاله حاضر به حساب آورد .حجم گستردهای از تحقیقات در رابطه با تصمیمگیری
در شرايط بحرانی نگاشته شده است .در اين تحقیقات ابعاد مختلف تصمیمگیری در شرايط بحرانی

در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است .جدول  1به برخی از مهمترين اين آثار می-

پردازد.
جدول  :1تصمیمگیری در شرايط بحرانی
معرفی اثر
1

مولفان

مقدمهای بر انواع بحران و الزامات تصمیمگیری با استرس کنترل شده در
هر يک از آنها
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)Robert C. North (1962
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2

نقش عواطف و احساسات در تصمیمگیری هنگام بحران

)Sayegh, Lisa (2004

3

نقش تفکر انتقادی در تصمیمگیری در شرايط بحرانی

4

راهبردهای بهبود تصمیمگیری در شرايط بحرانهای سازمانی

5

کاهش ريسکهای مربوط به بحرانهای پانادمیک در تصمیمگیری

)Schraagen (2005
Schraagen, Jan Maarten
)(2018
)Grant T. Harris (2020

6

اهمیت چابکی در مديريت و تصمیمگیری در هنگام بحرانهای پانادمیک

)Darrell K. Rigby (2020

همچنین تحقیقات تصمیمگیری مشارکتی را نیز میتوان به عنوان پیشینه ديگر اين پژوهش در
نظر گرفت .در اين عرصه نیز تحقیقات گسترده و تفصیلی صورت گرفته است .در جدول  2به برخی
از اين آثار اشاره کردهايم.
جدول  :2پیشینه تصمیم گیری مشارکتی
معرفی اثر
1

مولفان

معرفی روش مشارکتی برنامه ريزی تعاملی (مديريت هماهنگ با تحول برای ساخت
آينده)

(ايکاف)1981 ،

2

معرفی روش مشارکتی ارزيابی مشارکتی نیازها و بهبود اقدام ()PANDA

(تکت و وايت)2000 ،

3

معرفی روش مشارکتی ارزيابی مشارکتی روستايی ()PRA

(چمبرز)1994 ،

 2ادبیات موضوع
در اين اثر ،عناوين و موضوعات متعددی برای بررسی تصمیمگیری مشارکتی در دوران پساکرونا
مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه به عناوينی که ارائه تعريف و تبیین در مورد آنها ضرورت
داشته ،پرداخته شده است.

 2.1بحران
هرچند رويکردهای مختلفی در تعريف بحران وجود دارد ،اما بر اساس رويکرد تصمیمگیری بحران
تنها وقتی وجود دارد که عنصر تصمیمگیرنده معتقد باشد که با آن مواجه شده است [ ،]6بنابرين
هر وضعیتی ،هر قدر هم که غیرعادی يا خطرناک باشد ،تا هنگامی که انسانهای مرتبط با آن معتقد
نباشد ،بحرانی نیست [ . ]6بايد توجه داشت هرچند در اغلب موارد آنچه که نزد يک فرد و يا گروه،
بحران تعريف می شود ،ممکن است در نزد ديگری بحران تعريف نشود ،اما در بحرانهای جهانی
و بزرگ مثل شیوع ويروس کرونای جديد ،اين مسئله به هیچ وجه صادق نیست .در واقع بحران
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جهانی نشان دهنده ذات اين مسئله بوده و ضرورت مشارکت و همکاری برای مواجهه با آن را
آشکار میسازد.

 2.2تصمیم گیری مشارکتی
واضح است که تعريف تصمیمگیری مشارکتی درگرو تعريف تصمیمگیری است .با اين همه،
تصمیمگیری مشارکتی را میتوان به عنوان يک فرايند باز ،پیوسته و مداوم تعريف کرد ،که تالش
میکند فرصت اظهار و تبادل نظر در رابطه با هر مسئله را برای تمام افراد دخیل در آن مسئله فراهم
کند (برای مطالعه تفصیلی در رابطه با عناصر مختلف تصمیمگیری مشارکتی رجوع کنید به تکت و
وايت.)2000 ،

 2.3فایده گرایی
فايدهگرايی 1که همواره به عنوان يکی از مبانی اصلی تصمیمگیری مطرح بوده است ،از مکاتب مهم
فلسفه اخالق و فلسفه سیاست است .بنیانگذاران يا مؤثران اصلی در صورتبندی ادعاهای اين
مکتب را میتوان جرمی بنثام ،2جیمز میل 3و جان استوارت میل 4دانست [ ]7و متفکرانی مانند هنری
سیجويک ]8[ 5و هیستینگ راشدال و جان اسمارت 6را میتوان از پیروان متأخر آن دانست.
فايدهگرايی را گاه در فلسفه اخالق در برابر انديشه وظیفه گرايی 7کانتی قرار میدهند .امروزه
فايدهگرايی به فلسفه اخالق و فلسفه سیاست محدود نمانده است و اين انديشه و مکتب ،آثار و نتايج
خود را در علوم مختلفی که بهصورت شاخههای نظری اين مکتب بروز و ظهور يافتهاند نشان
میدهد .تصور عام چنین است که فايدهگرايی به افراد اجازه میدهد که انتخابهايی بر مبنای کسب
منفعت خويش داشته باشند و همین کسب منفعت و نتايج انتخاب نفع محور است که کار درست را
تعیین میکند ،درحالیکه از منظر وظیفه گرايی انجام کار اخالقی درست يک وظیفه است و افراد
موظف به انجاموظیفهای هستند که به لحاظ قواعد جهانشمول درست و اخالقی است و نتايج آن
هیچ اثری در درستی و غلطی آن ندارد [ .]9اين انديشه امروزه در علوم مختلف بسط و تداوم يافته
است؛ به حدی که در عرصه تصمیمگیری نیز میان روش نتیجهگرای فايدهگرايی و شیوه
وظیفهگرايی اخالقی و توجه به اصول ثابت ،رقابت و تنازعی ديده میشود [.]10
 2.4مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی 8يکی از وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوی
1 utilitaria nism
2 Jeremy Be ntham
3 James Mil l
John Stuart
54 Henry
SidgwMill
ick
6 Hasting s Rashdall a nd John Jamie son Carswel l Smart
Deont responsi
ological bility
ethic s
87 social
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که هدف اولیه سازمان يعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد [ .]11از منظر تصمیمگیری
بايد تأکید کرد ،مسئولیت اجتماعی ،تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که بهطورکلی عالوه -
بر تأمین منافع خود ،موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم میآورند [.]12

 2.5کرونا و پساکرونا
به بیماری واگیردار و کشنده ريوی تنفسی که در مجامع بین المللی با نام «کرونای جديد» و با نام
علمی ويروس کوئید  19شناخته میشود ،در اين اثر به اختصار «کرونا» خطاب شده است .منظور
از بحران کرونا ،چالشهايی است که از سال  2020میالدی از چین آغاز شده و تمام دنیا را فرا
گرفت .اين چالشها ،عالوه بر مرگ صدها هزار نفر منجر به قرنطینه بسیاری از شهرها و کشورهای
دنیا ،تعطیلی طوالنی مدت بسیاری از سازمانها ،اخالل و مشکل در تولید بسیاری از کاالها ،تغییرات
اساسی در الگوهای مصرف و تولید و تغییرات اساسی در الگوهای روابط در سطح فردی ،بین
فردی ،سازمانی ،ملی و بین المللی گرديد [  .]13با توجه به ماهیت ادامه دار بودن بحران کرونا [
 ،]14منظور از پساکرونا در اين اثر ،دوران پس از وقوع بحران کروناست و نه دوران رفع و از میان
رفت کامل اين بیماری.

 3روش پژوهش:
در اين اثر با استفاده از روش مراجعه به منابع کتابخانهای و مصاحبه با صاحبنظران به جمعآوری
دادهها پرداخته شده است .همچنین تالش شده است تا با بهرهگیری از روش تطبیقی ،دادههای
جمعآوری شده مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .بايد خاطر نشان ساخت منظور از تحلیل تطبیقی
ارائه توصیف و تبیین عرصههای مختلف تشابه و تفاوت در میان عناصر مختلف علمی يا اجتماعی
است [ .]15مهمتر از همه بايد افزود ،استراتژی نظريهپردازی در اين اثر بهرهگیری از راهبرد
مبناگرايی 9بوده است« .مبناگرايی معرفتشناختی بر اين اصل مهم استوار است که معرفت
بهصورت سطح سطح و داری میوه و ريشه است و میوهها بر مبنای ريشهها شکل میگیرند» [.]16
«ريشه مبناگرايی را میتوان تکفیک روبنا از زيربنا دانست .تفکیک روبنا از زيربنا در علم ،تاريخچهای
طوالنی دارد و به قرنها قبل از میالد و به انديشههای ارشمیدس و بهويژه اقلیدس اسکندرانی

10

میرسد که آوازهی او با اتاقان بینظیر هندسهی اقلیدسی جهانی شده است .اهمیت هندسهی
اقلیدسی در اين است که به نحوی جذاب و زيبا تمام مسائل و آموزههای آن به چند اصل محدود
9 Foundationalis
m
10
Euclid o f Alexandria
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برمیگردد .اقلیدس نشان داد که با پذيرفتن پنج اصل بهعنوان اصول موضوعه 11میتوان تمام احکام
و قوانین هندسی را اثبات کرد که اصطالحاً نام قضیه بر آنها اطالق میشود» [ .]17بايد توجه
داشت ،اين منظر شگرف در بسیاری از عرصههای ديگر علم ،از جمله فلسفه ،اخالق ،فیزيک،
رياضیات و مديريت نیز پیگیری شده است .در جدول ذيل به برخی از آثار مرتبط با مبناگرايی در
مديريت اشاره شده است.
جدول  :3آثار مرتبط با مبناگرايی در مديريت
ویژگی و توضیح اجمالی
اهمیت نگاه مبناگرايانه و توجه به فلسفه در مديريت

مولفان
(گونزالس،

مک میلیان( ،12)1961 ،داويس،

( 13)1958ريچ،

( ،14)1959لیتزينگر و ديگران.15)1966 ،
(دونالدسون( ،16)1996 ،سوکاس و نادسن،

توجه به جايگاه فلسفه علم در مديريت و نقش آن در

17)2003

شکلگیری و جهت دهی به دانش مديريت

(اسپیسر18)261 :2006،

جايگاه مکاتب فلسفه اجتماع و فلسفه سیاست در شکل-

(عزيزی و ديگران ،1396 ،ب) (کافمن( 19)1964 ،بورل،

گیری و جهتدهی به دانش مديريت

20)1988

جايگاه مکاتب فلسفه اخالق و فلسفه ذهن در شکل-

(برانز 21)2002 ،و (شاناوسکی،

گیری و جهت دهی به دانش مديريت
استفاده مستقیم از روش مبناگرايی در موضوعات

22)1980

(خندان )1388 ،و (عزيزی )1396 ،و (لطیفی)1396 ،

مديريت

بايد افزود هر چند مبناگرايی به عنوان يک روششناسی غیرساختارگرا و غیراثباتگرا لزومی
برای ارائه و تعهد به فرايندهای مشخص روشی در نظر نمیگیرد ،اما برخی از پژوهشگران مراحلی
برای اين روششناسی در نظر گرفتهاند که از جمله میتوان به فرايند پنجگانهای که مراحل بررسی
جزئینگرانه ،بررسی سیستمی ،توجه به ساختار اليهای دانش ،حرکت از سمت ريشهها به میوهها
و بازگشت از میوهها به ريشهها را در برمیگیرد اشاره کرد [.]15
در اين پژوهش نیز ،با توجه به ساختار اليهای دانش و لزوم حرکت از مبانی به میوهها که جان
روش شناسی مبناگرايانه را شکل میدهد ،تالش شده است ابتدا آثار شیوع ويروس کرونای جديد
بر مبانی تصمیمگیری مشارکتی بررسی شده و سپس اين آثار در نظريات و تکنیکهای تصمیم-
گیری مشارکتی رديابی شود.
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 4بحث و بررسی:
از آنجا که استراتژی پژوهش حاضر ،استفاده از راهبرد مبناگرايی است ،در اينجا الزم است با قرار
دادن نگاه ريشه به میوه در کانون توجه ،تغییرات صورت گرفته در تصمیمگیری مشارکتی ناشی
از بحران کرونا را در سه سطح مبانی ،نظريات و تکنیکها بررسی کنیم .از اين رو بحث را از
عمیقترين بخش آغاز کرده و پیش از همه به تغییرات در مبانی تصمیمگیری مشارکتی میپردازيم.
در هر مرحله تالش میکنیم پس از تجزيه و تحلیل اثرات کرونا ،تغییراتی که تصمیمگیری مشارکتی
بايد در آن سطح اتخاذ کند تا در دوران پساکرونا نیز قابل استفاده بماند را شناسايی کنیم.

 4.1تغییرات در مبانی تصمیم گیری مشارکتی
هر چند سطح مبانی به عنوان ريشههای هر نظريه و جايگاه زيرين که در هر نظريه و اقدام دارد
کمتر دستخوش تغییر میشود ،اما بحرانهای بزرگ و دورانساز مانند بحران کرونا میتوانند تا
اين سطح نیز نفوذ کنند .با اين همه ،تغییرات ايجاد شده در اين سطح اغلب بسیار جزئی خواهی بود،
اما بايد توجه داشت که با توجه به جايگاه زيربنايی اين سطح ،کوچکترين تغییرات در آن ،منشاء

تغییر و تحوالت بزرگ در سطوح نظريات و تکنیکها خواهد شد .در ادامه دو مبنای اصلی تصمیم-
گیری را مورد توجه قرار داده و چالشها و تغییراتی که بحران کرونا در هر يک ايجاد کرده است
را در کانون توجه قرار خواهیم داد.
 4.1.1مبنای فایده گرایی
برای تحلیل تغییراتی که بحران کرونا بر فايدهگرايی به عنوان مبنای تصمیمگیری گذاشته است ،الزم
است اقدامات مختلفی انجام دهیم .پیش از هر چیز ،بايد ابتنای تئوریهای تصمیمگیری بر فايدهگرايی
را نشان دهیم .سپس با تحلیل و ريشهيابی تغییراتی که در ابعاد مختلف تصمیمگیری انجام شده
است ،میتوان تحول در مبنای فايده گرايی را به نمايش گذارد.
روشنترين مصاديق تصمیمگیری فايدهگرايانه در مديريت را بايد در تئوریهای کالسیک
تصمیمگیری جستجو کرد .از مهمترين سازوکارهای تصمیمگیری کالسیک ،ابتناء آن بر تحلیل
هزينه -فايده است؛ که فايدهگرا بودن آن کامالً مشخص است .به عنوان نمونه ،معیار بهبود بالقوه
پارهتو ،که از بخشهای مهم تحلیل هزينه فايده است ،کامالً مطابق فايدهگرايی غايی طراحی شده
است [ .]18بعالوه ،با وجود تمامی تطورات صورت گرفته در تئوریهای تصمیمگیری ،پژوهشهای
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تخصصی اين عرصه نشان دادهاند که فايده گرايی کماکان به عنوان مبنای اصلی تئوریهای
تصمیمگیری به حساب میآيد و در تئوریهای مدرن و نوين نیز حضور جدی و موثر دارد [.]15
حال که ابتنای تئوریهای تصمیمگیری بر مبانی فايدهگرايی را نشان داديم ،الزم است تأثیرات
بحران کرونا بر اين مبانی تصمیمگیری را به بحث بگذاريم.
برای اين هدف ،استراتژیهای متعددی قابل اتخاذ است ،به عنوان مثال ،میتوان با ذکر نمونه-
های متعدد اين مسئله را نشان داد و يا با استدالل استنتاجی به اين مهم پرداخت .در اينجا ما تالش
کردهايم در کنار بهرهگیری از هر دوی اين راهبردها ،استراتژی سومی اتخاذ کرده و نشان دهیم که
چگونه بحران کرونا باعث شده است که اصول تصمیمگیری فايدهگرا ،در عمل برخالف آرمانهای
فايدهگرايی عمل کند.
به اين منظور ،الزم است برخی از مهمترين و رايجترين تصمیمات سازمانی را در نظر بگیريم.
يک نمونه قابل توجه در اين عرصه استراتژی جهانی شدن است .تقريباً هیچ سازمانی نیست که به
دنبال اين استراتژی نباشد و جهانی شدن يک تصمیم ثابت برای تمامی سازمانهای موفق است
(الاقل تا قبل از بحران کرونا) .نکتهی مهمی که بايد در رابطه با اين استراتژی مورد توجه قرار داد،
هماهنگی کامل آن با اصل تحلیل هزينه – فايده است [ .]19اما چرا بحران کرونا باعث شده است که
اغلب سازمانهای بزرگ خود را برای خداحافظی اين با اين استراتژی آماده کنند؟
واضح است که در دوران پساکرونا ،استراتژی جهانی شدن ديگر مانند گذشته همراستا با
اصول تحلیل هزينه و فايده نیست [ .]20اما آيا اين تنها يک ناهماهنگی موردی است يا نشان از يک
جريان دارد؟ تحلیل بیشتر نشان میدهد اين مسئله تنها نمونهای از جريانی است که باعث شده است
تحلیلهای معمول فايدهگرايانه با اصول فايدهگرايی غايی تعارض پیدا کنند.
در توضیح بايد افزود ،معیاری که مکتب فايدهگرايی را از میل فطری و جهان شمول به نفع و
فايده جدا میکند ،نتیجهگرايی موجود در مکتب فايدهگرايی است [ .]21به عبارت سادهتر ،فايدهگرايی
در تصمیمگیری با استفاده از ابزارهای مختلف خود ،رابطهای میان هر تصمیم و اثرات مستقیم و
غیر مستقیم آن در سود برقرار میکند .در صورتی که بحران کرونا باعث شده است برقراری اين
رابطه درچار خللها و مشکالت متعدد شود .به عبارت دقیقتر ،بحران کرونا باعث شده است ،علل
و عواملی که معموالً در تحلیلهای هزينه – فايده ،برای نتیجهگرايی ،ساده شدن و کاربردی شدن
اين تحلیلها ،ناديده گرفته میشدند ،قدرت نمايی کرده و در عمل تحلیلهای هزينه – فايده را بیاثر
سازند.
از طرفی واضح است که اصل فايده گرايی بدون وجود ابزارهايی برای تحلیل هزينه و فايده

173

مهدی عزیزی و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصمیم گیری مشارکتی در...

بدون استفاده و مطرود خواهد شد .از اين رو ،ضروری است فايدهگرايی در دوران پساکرونا
ابزارهای تحلیلی عمیقتر و چندجانبهتر برای خود بیابد .برخی از نظريه پردازان پیش از اين نیز به
اين موضوع اشاره کرده و ضرورت توجه به «فايدهگرايی بلندنظرانه» به عنوان جايگزين «فايده
گرايی» مطرح ساختهاند .تفاوت اصلی فايدهگرايی بلند نظرانه با فايده گرايی غايی در توجه به عناصر
معنوی عالوه بر عناصر مادی است [ .]22هر چند تحلیل جامعتر نشان میدهد که فايدهگرايی –
حتی فايدهگرايی بلندنظرانه -بايد به عنوان مولفهای از يک معیار کلیتر در نظر گرفته شود .معیاری
که به عنوان مبنای اصلی تصمیمگیری بتواند تمامی عرصههای زندگی انسان را پوشش دهد .در
اين رابطه ،میتوان معیار رشد را به عنوان يک جايگزين برای مبنای فايدهگرايی معرفی کرد .هر چند
اين جايگزين ،دربرگیرنده اصول فايدهگرايی است ،اما عرصههای مختلفی از جمله توجه توأمان به
فرد ،خانواده و جامعه  /توجه به محدوديتهای شناختی و محاسباتی بجای ناديدهگرفتن آنها و ...
را که در مبنای فايدهگرايی مورد بیتوجهی قرار میگرفتند ،مورد مالحظه قرار میدهد [ .]23با اين

همه ،آنچه در اين پژوهش مورد تأکید است ،ضرورت تعديل مبنای فايدهگرايی و توجه به محدوديت-
های اين مبناست.
 4.1.2مبنای مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی به عنوان دومین مبنای تصمیمگیری در عرصه مديريت در نظر گرفته میشود
[ .]15در عرصهی عمل و اجرا نیز بسیاری از سازمانها ،دلیل و مبنای تصمیمات خود را مسئولیت
اجتماعی میدانند.
مسئولیت اجتماعی بهعنوان مبنای تصمیمگیری متداول از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار
است .از يکسو عمومیت اين مسئله خارج از ادبیات تصمیمگیری و از سوی ديگر اهمیت شگرف
آن خارج از سطح سازمان ،در کانون توجه قرار دادن مسئولیت اجتماعی در سطح سازمانی و از
ديدگاه تصمیمگیران را مشکل و پیچیده میسازد .عالوه بر اين ،اختالفنظرهای فراوان
نظريهپردازان اين عرصه در رابطه با عناصر مسئولیت اجتماعی نیز بر اين پیچیدگی میافزايد.
مسئولیت اجتماعی به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زيست،
تبعیض ،فقر ،بیکاری ،تورم و نظاير اين موارد مربوط میشود [ .]24گريفین و بارنی نیز مسئولیت
اجتماعی را چنین تعريف می کنند :مسئولیت اجتماعی ،مجموعه وظايف و تعهداتی است که سازمان
بايستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند ،انجام دهد .فرنچ و
ساورد نیز در کتاب مديريت تحول در سازمان ،در خصوص مسئولیت اجتماعی می نويسند:
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مسئولیت اجتماعی ،وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی ،به اين معنا که تأثیر سوء بر
زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند ،نگذارند .میزان اين وظیفه عموماً مشتمل است بر وظايفی
چون :آلوده نکردن ،تبعیض قائل نشدن در استخدام ،مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت
[.]25
همانطور که مشاهده میکنیم در دنیای پیش از کرونا ،مسئولیت اجتماعی به ندرت نقشی بیش
از تزئین کننده يا نهايتاً تنظیم کننده مبنای فايدهگرايی دارد .تحلیل بیشتر نشان میدهد که در واقع
به مسئولیت اجتماعی تنها به میزانی که رضايت جوامع محیط هر سازمان را برآورده کند ،عمل
میشود [ .]26اين وضعیت به تدريج گرايش به نمايش و وانمود کردن اقدامات مسئولیت اجتماعی
در مقابل عمل واقعی را افزايش میدهد .در همین راستا ،در بسیاری از موارد ،با حساس و حیاتی
شدن شرايط سازمانها ،عمل به مسئولیت اجتماعی ،از توجه خارج شده و به حاشیه میرود [.]4
اما در دوران پساکرونا ،عمل به مسئولیت اجتماعی اساساً متحول شده است .با شیوع بیماری
کرونا ،بحث مسئولیت اجتماعی در کانون توجه قرار گرفته و از مردم ،دولتها و سازمانها در اين
رابطه مطالباتی مطرح شد [ .]27در اين میان ،آنچه تحت عنوان رعايت مسئولیت اجتماعی از بسیاری
از سازمانها توقع میرفت از توان بسیاری از آنها فراتر بود.
مطالباتی که تحت لوای مسئولیت اجتماعی از سازمانها مطرح شد ،قابل توجه است؛ در يک
دوره فشرده از بسیاری از سازمانها خواسته شد :به تمامی نیروی کار خود مرخصی دهند ،حقوق
و مزايای تمام نیروی کار را پرداخت کنند ،اقالم بهداشتی محافظت و پیشگیری در اختیار کارکنان
قرار دهند ،از حداقلهای ضروری تولید و ارائه خدمات خود بازنمانند و حتی کاالهايی تماماً جديد
و متفاوت تولید کنند [.]27
همانطور که انتظار میرفت ،اغلب سازمانها در عمل به اين انتظارات ناکام بودند .اين نتیجه
کامالً طبیعی بوده است .هیچ يک از اين سازمانها برای توجه به مسئولیت اجتماعی ايجاد نشده
بودند .مسئولیت اجتماعی تنها جنبهای تشريفاتی برای اين سازمانها داشت .در نتیجه اعتبار و
سرمايه اجتماعی بسیاری از سازمانها با بحران جدی مواجه شد [.]28
در اين راستا ،الزم است نگاه به اين مبنای تصمیمگیری تغییر کند .مبنای مسئولیت اجتماعی
بايد به عنوان يک مبنای اصیل و همیشگی تصمیمگیری حضور داشته و در تمام تصمیمات هر بنگاه

اثرگذار باشد .اما اين اقدام در وضعیت فعلی نشدنی است؛ چرا که چنین وضعیتی با مبنای فايده-

گرايی در تعارض است .البته خوشبختانه پیشنهاداتی که برای اصالح مبنای فايدهگرايی مطرح شد،
از جمله توجه به معنويت و فايدهگرايی بلندنظرانه میتواند در کاهش اين تعارض نقش ايفا کند.
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 4.2تغییرات در نظریات تصمیم گیری مشارکتی
حال که مطابق استراتژی پژوهش مبناگرايانه ،تغییر و تحوالت در سطح مبانی را مورد بررسی قرار
داديم ،الزم است تحوالتی که بحران کرونا در سطح نظريات تصمیمگیری مشارکتی ايجاد کرده
است را در کانون توجه قرار دهیم .به اين منظور دو عرصهی مدلهای کار در تصمیمگیری
مشارکتی و روشهای استفاده شده برای تصمیمگیری مشارکتی را مورد بررسی قرار میدهیم.
بايد توجه داشت که اين دو عرصه ،نظريات اصلی در رابطه با تصمیمگیری مشارکتی را در خود
جای دادهاند.
 4.2.1بسترهای تصمیمگیری مشارکتی (مدلهای کار چندجانبه)
مدلهای کار چندجانبه از عرصههای اصلی تصمیمگیری مشارکتی است .در واقع اين مدلها،

بسترهايی هستند که تصمیمگیری در آنها اغلب به صورت مشارکتی اخذ میشود .هر يک از مدل-
های کار چندجانبه به نوبه خود تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفتهاند .هر چند انواع بسیار متعدد
و مختلفی از مدلهای کار چندجانبه وجود دارد ،اما در ادامه تالش میکنیم به اختصار به تغییرات
بحران کرونا در برخی از مهمترين مدلها بپردازيم:
 برونسپاری

منظور از برونسپاری يا پیمانکاری اين است که برخی از فعالیتهايی که جزء کار يک سازمان
هستند ،تحت نوعی قرارداد يا پیمان به يک سازمان خارجی واگذار شود [ .]4همان طور که میدانید،
برونسپاری به نحو گستردهای در بخش عمومی و خصوصی استفاده میشود.
برون سپاری پیش از بحران کرونا به عنوان يک جريان فزاينده ،هر سازمان و بنگاه اقتصادی
را در نورديده بود .اما تغییراتی که در اثر بحران کرونا ايجاد شد ،به نحو گستردهای اين بستر
تصمیمگیری مشارکتی را محدود ساخت .تصمیمگیری مشارکتی در اين بستر نیز با تعارضهای
فراوان مواجه شد .معموالً قرارداد برونسپاری بر مبنای يک قرار داد معین و دقیق که روشن کننده
تمام تصمیمات آتی است ،عقد میشود .همین مسئله باعث ايجاد چالشهای بسیار در دوران کرونا
گرديد .در واقع شکل معمول برونسپاری ،غالب تصمیمگیری مشارکتی را محدود به دوران قبل از
عقد قرار داد ساخته است .از سوی ديگر بايد توجه داشت که برونسپاری به معنای وابستگی است،
و بحران کرونا ،نشان داد که هر گونه وابستگی تا چه حد میتواند مهلک باشد .در عمل سازمانهای
بسیاری در اين عرصه با چالش وابستگی مواجه شدند [] .به طور خاص ،سازمانهای بزرگ و
بینالمللی بیش از همه درگیر اين مشکالت شدند .از منظری عمیقتر ،در اين عرصه ،شاهد تعارض
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معیار استقالل با معیار فايدهگرايی هستیم و بايد راه حل اين تعارض را نیز در اصالحات مطرح
شده برای معیار فايدهگرايی جستجو کنیم.
 شبکه های ریشه ای

شبکههای ريشهای 23به سطح پیچیدهای از ارتباط اشاره دارد .شبکههای ريشهای را میتوان
موازی سازمانهای اسپاگتی 24دانست که پیتر دراکر ،آن را معرفی کرده است [ .]29در اين نوع
سازمان معموالً هر يک از پرسنل يک میز کوچک متحرک دارند که میتوانند هر جا خواستند آن را
هل دهند تا تیمهای الزم (به صورت موقت) برای کار روی پروژههای خاص ايجاد شوند .از اين
سازمان انتظار داريم ،کارکنان در شغلها و مسئولیتهای مختلف کار کنند.
يکی از مهمترين مسائل در سازمانهای اسپاگتی فرهنگ سازمانی چابک و با نشاط اين
سازمانهاست .بايد توجه داشت که عدم اطمینان ناشی از بحران کرونا ،آفتی بزرگ برای اين فرهنگ
خواهد بود .در اين راستا الزم است اقدامات مختلفی برای افزايش سطح تحمل ابهام در سازمان
انجام شود .پژوهشها نشان میدهد اقداماتی چون آموزش تفکر انتقادی [ ،]30ارتقاء سطح کیفی و
آرامش در زندگی خانوادگی [ ]31و توکل [ ]32موثر خواهد بود.
 4.2.2روششناسیهای تصمیمگیری مشارکتی
روششناسیهای تصمیمگیری ديگر عرصهای ايست که بحران کرونا تغییرات وسیعی در آن ايجاد
کرده است .هر چند روششناسیهای تصمیمگیری به عنوان مجموعهای از تئوریهای از پیش
مطرح شده در عرصه عمل نمیتوانند تحت تأثیر بحران کرونا قرار گیرند ،اما منظر تصمیمگیری
مشارکتی و نگاه کاربردی به هر يک از اين روششناسیها ،روشن میسازد که شیوههای اجرای

هر يک از اين روششناسیها عمیقاً متأثر از بحران کرونا واقع شده است .بعالوه ،جايگاه سرنوشت-
سازی که اين تکنیکها در هر تصمیمگیری مشارکتی دارند ،باعث شده است نتوان از پرداختن به
آنها در اين اثر صرف نظر کرد.
در ادامه اثرات بحران کرونا بر دو روششناسی مهم تصمیمگیری مشارکتی را مورد بررسی
قرار میدهیم.

 مدلهای پویایی شناسی سیستمها
پیتر سنگه نمودارهای علت و معلولی و مدلهای پويايی شناسی سیستمها را به عنوان راهبرد

مناسب تحلیل گروهی و تصمیمگیری مشارکتی معرفی میکند [ .]33همچنین وينیکس ( )1996و
اندرسون و ريچاردسون )1997( 25تشريح کردهاند که فرايند ساخت يک مدل پويايیشناسی سیستم
23 rhizomat ic network s
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چگونه در بستر يک گروه مشارکتی به کار گرفته میشود .اين روششناسی برای يادگیری بهتر
گروهی و تقابل با مسائل پیچیده کاربرد دارد [.]4
بحران کرونا باعث شده است که مدلهای پويايی شناسی سیستمها از اين پس حساستر شده
و حاالت مرزی و دورههای زمانی را با احتیاط بیشتری در نظر گیرند .بنابرين تعیین محدودهی
زمانی و مرزها از چالشهای اجرای پويايی شناسی سیستمها خواهد بود .اين موارد را میتوان
تحت عنوان چالش عدم اطمینان در روششناسیهای تصمیمگیری مشارکتی در نظر گرفت .بعالوه
بحران کرونا باعث شده است که معیارهای مقبول در ايجاد مرز نمودارهای علی – حلقوی زير
سوال بروند و تسهیلگران و مشارکت کنندگان تصمیمگیری مشارکتی پس از تجربه اثرات وخیم
بحران کرونا بر کسب و کار خود ،ديگر به سادگی نتوانند هیچ يک از موضوعات جامعه و محیط

زيست را از نمودارهای خود حذف کنند .واضح است که اين وضعیت در عمل به ناتوانی در شبیه-
سازی پويا میانجامد .سرانجام بايد محدوديتهای اجرايی در ارتباطات را نیز به موارد پیشین
افزود.

 تجزیه و تحلیل گزینههای استراتژیک ()SODA
سودا روشی است که برای استفاده در مسائل پیچیده سازمانی توسعه داده شده است .اين

روش برای ساختاردهی به ادراکات هر يک از افراد مشارکت کننده در گروه کانونی استفاده می-
شود .اين کار در حقیقت با برگزاری مجموعهای از مصاحبهها انجام میشود .در هر مصاحبه،
مصاحبه کننده تالش میکند تا نقشه شناختی مصاحبه شونده را براساس پاسخهای او ترسیم کند.
هنگامی که تمامی افراد دخیل در مسئله مورد مصاحبه قرار گرفتند ،تسهیلگر تجزيه و تحلیل تمامی
نقشههای ايجاد شده را با توجه ويژه به ادراکات مشابه میان آنها ،به عهده میگیرد .در اين رابطه،
بحران کرونا به نحوی زهرآگین عمل میکند.
بحران کرونا باعث شده است که مدلهای ذهنی هر يک از افراد از هم دورتر شده و کار برای
ايجاد مدل جمعی دشوارتر شود .با افزايش استرس و تشتت در هر يک از افراد ،کار تهیه مدلهای
فردی نیز دشوارتر میگردد .بعالوه ،همانند پويايی شناسی سیستمها ،بحران کرونا محدوديتهای
اجرايی فراوانی برای استفاده از تکنیک سودا ايجاد کرده است .فرايند استخراج مدلهای ذهنی،
نیازمند سطحی از تعامل و ارتباط عمیق است ،که به هیچ عنوان نمیتواند توسط ارتباطات آنالين
تأمین شود.
اما چه تغییراتی در اين تکنیکها میتواند راه کاربرد و استفاده از آنها در دوران پساکرونا را
هموارتر سازد .صرف نظر از موضوع تغییر در ساختار و مراحل هر يک از اين تکنیکها ،که هر
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يک نیازمند پژوهشهای تفصیلی مستقل است؛ نوع نگاه و انتظار از اين تکنیکها بايد مورد بازنگری
واقع شود.
اول از همه ،مرزها و ساختار تکنیکها بايد با رويکردی آگاهانه مورد تساهل قرار گیرد .بحران
کرونا محدوديتهای فراوانی برای کاربرد هر يک از اين روششناسیها ايجاد کرده است ،پس
ضرورت دارد ،به شیوهای ساير محدوديتها را کاهش داد .به عبارت دقیقتر الزم است مشارکت-
کنندگان و تسهیلگران تصمیمگیری مشارکتی نگاهی ژلهای شکل نسبت به هر يک از روششناسی-

های تصمیمگیری مشارکتی داشته باشند .اين مسئله پیش از اين توسط برخی از انديشمندان روش
شناسی علم مطرح شده است ،اما همانطور که اشاره شد ،محدوديتهای مختلف در نظر گرفتن آن
برای روشهای تصمیمگیری مشارکتی در دوران پساکرونا را ضروری میسازد.
در همین راستا ،برای کاهش محدوديتهای اجرايی بايد توجه داشت که استفاده توأمان و
ترکیبی از روشها نیز اقدامی شايسته خواهد بود .البته بايد توجه داشت که اين اقدام نیازمند توجه
به هماهنگی مبانی نظری هر يک از روشهای انتخاب شده است.
حال که دو مورد از عرصههای اصلی در سطح نظريات تصمیمگیری مشارکتی مورد بحث قرار
گرفت ،الزم است مطابق استراتژی مبناگرايی يک گام به عرصهی کاربرد و اجرا نزديکتر شويم .از
اين رو ،در بخش بعدی تغییرات در تکنیکها و اقدامات تصمیمگیری مشارکتی را مورد ارزيابی قرار
میدهیم.

 4.3تغییرات در تکنیکها و اقدامات تصمیم گیری مشارکتی
در کاربردیترين سطح دانش ،الزم است تکنیکها و اقدامات مرتبط با تصمیمگیری مشارکتی را
مورد توجه قرار دهیم .بر اين اساس ،دو عرصهی فرايند تسهیلگری و تکنیکهای بازنمايی را
انتخاب کردهايم .در اين مرحله تالش میکنیم در کنار توجه به تغییرات مستقیم ناشی از بحران
کرونا ،تغییرات غیر مستقیم  -که در اثر تحول در مبانی تصمیمگیری مشارکتی (ناشی از بحران
کرونا) ايجاد شده است  -را نیز مورد توجه قرار دهیم.
 4.3.1تغییرات در فرایند تسهیلگری
فرايند تسهیلگری نقش مهمی در کارآمدی هر پروژه تصمیمگیری مشارکتی دارد [ .]4اين عرصه
بسیار گسترده بوده و ابعاد و مسائل مختلفی را در بر میگیرد که هر يک به نوبه خود میتوانند
تحت تأثیر بحران کرونا قرار گیرند .در ادامه دو بعد اصلی که بیش از همه تحت تأثیر بحران کرونا
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قرار گرفتهاند را مورد تجزيه و تحلیل قرار داده و تالش میکنیم تغییرات الزم برای دوران پساکرونا
در هر يک از اين عرصهها را نیز شناسايی کنیم.

 وظایف و ویژگیها یک تسهیلگر کارآمد
ويژگیهای يک تسهیلگر کارآمد از جمله مهترين و اساسیترين موضوعات در فرايند تسهیل-

گری است [ .]4وظیفه اصلی يک تسهیلگر فراهم ساختن شرايط و توانمندیهای الزم برای مشارکت
تمامی ذینفعان است .انجام درست اين وظیفه مستلزم توجه به پويايیهای گروه ،تشويق همه افراد
گروه به همکاری و مشارکت و در برخی موارد مداخله فعاالنه است؛ اما بحران کرونا در اين وظیفه
نیز تغییرات فراوانی ايجاد کرده است .همانطور که انتظار میرود اولین مسئله مجازی شدن هر چه
بیشتر فرايند تسهیلگری است .اين مهم ،پاسخ به سواالت اصلی اين عرصه را متحول میسازد؛ از
جمله سواالتی از قبیل :از چه تعداد تسهیلگر بايد استفاده شود؟ نقش مشارکت کنندگان چیست؟ از
چه ابزارهايی در فرايند تسهیل بايد استفاده شود؟ کدام جزئیات در فرايند تسهیل ،حائز اهمیت
هستند؟ و نقش بازخورد انتقادی در فرايند تسهیل چیست؟
بحران کرونا در عمل برخی از وظايف تسهیلگری را ناممکن ساخته است .در پروژههای جدی
تسهیلگری ،معموالً يک تسهیلگر مجزا برای توجه به جزئیات روابط میان افراد گروه در نظر گرفته
میشود ،حال آنکه جلسات مجازی و يا حتی فاصله گذاری اجتماعی چنین اقدامی را ناممکن ساخته
است .مسئله ديگر رابطه عمیقی است که بايد میان تسهیلگر و مشارکت کنندگان برقرار باشد .با ادامه
دار شدن بحران کرونا ،فرايند تسهیلگری از اين جانب نیز دچار مشکل میشود.
در همین راستا بايد نقش عواطف و احساسات در فرايند تسهیلگری را نیز مورد توجه قرار
داد .يکی از مهمترين مزيتها و ويژگیهای تصمیمگیری مشارکتی ،به رسمیت شناختن و توجه به
عواطف و احساسات در اين شیوه تصمیمگیری است [ .]34از مهمترين وظايف هر تسهیلگر
تصمیمگیری مشارکتی ،توجه ويژه به عواطف و احساسات در جلسات تصمیمگیری است .بسیاری
از ويژگیها و شرايط احراز کار تسهیلگری ،بر همین اساس طراحی شده است .حال آنکه بحران
کرونا اين عرصه را به کلی متحول ساخته است .بر اين اساس ،بروز و به رسمیت شناخته شدن
عواطف و احساسات در جلسات پساکرونا نیازمند تسهیلگرانی با وظايف و صالحیتهای جديد
است .از يک سو ،رابطه میان تسهیلگران و مشارکت کنندگان نبايد محدود به جلسات تصمیمگیری
مشارکتی باشد .در دوران پساکرونا ،الزم است تسهیلگران و مشارکت کنندگان شناخت عمیقی از
يکديگر داشته باشند .عالوه بر اين ،افزايش سطح گشودگی در ارتباط نیز از نیازهای اصلی فرايند
تسهیل در دوران پساکروناست .اين مسائل نیاز ويژگیها و صالحیتهايی از جمله قابل اعتماد
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بودن ،صبور بودن و شنونده فعال بودن را در تسهیلگران افزايش میدهد .در سطحی ديگر
توانمندی و تسلط بر نرم افزارهای کامپیوتری و فضای مجازی نیز به عنوان صالحیتهای
ضروری تسهیلگران و مشارکت کنندگان قابل اشاره است.
 گروه فکری در فرایند تسهیل

مسئله مهم ديگر در اين رابطه آفت «گروه فکری» در فرايند تسهیل است .گروه فکری نشان از
شرايطی دارد که سبک رهبری نادرست ،تعلق به انسجام گروه و احتراز از بحران ،باعث حمايت از
گزينههای نادرست گردد [ .]34به طور معمول گروه فکری ناشی از عواملی از جمله عدم تخصص
خیلی از مشارکت کنندگان ،تفوق و سلطه يک شخص يا گروه در فرايند تصمیمگیری جمعی و عدم
تعهد و عالقه مشارکت کنندگان به موضوع است .تفوق و سلطه يک شخص میتواند ناشی از داليل
مختلف ،از جمله قدرت سیاسی ،تخصص ،جايگاه اجتماعی يا اقتصادی و  ...عنصر مسلط باشد.
بحران کرونا به چند طريق اين وضعیت را وخیمتر ساخته است :بحران کرونا با افزايش سطح
استرس و هیجان محیطی ،مشارکت کنندگان را محتاطتر ساخته است .در نتیجه ،به طور معمول
میل بیشتری به گروه فکری در فرايند تصمیمگیری مشارکتی ايجاد میشود .از سوی ديگر ،با
افزايش فرديت اتمیستی ،میل به مشارکت فعال در موضوعات را کاهش داده است .اين آفت به طور
خاص در جلسات مجازی جدیتر میشود .اين مسئله نیز به نوبه خود تأثیر جدی بر افزايش گروه
فکری در فرايند تسهیل خواهد داشت .عالوه بر اين ،استفاده از نظارت و اهرمهای اجبار برای
مشارکت در جلسات پساکرونا ،بسیار کمتر شده است.
بر اين اساس ،درونیسازی ارزشها و تقويت مرکز کنترل درونی مشارکت کنندگان میتواند
راهگشا باشند .اين موارد مستلزم نهادينهشدن معیاری غیر از سودگرايی در فعالیتهای سازمان
است .بنابرين ،هر يک از تغییرات و اصالحات پیشنهاد شده در ذيل عرصههای فايدهگرايی و
مسئولیت اجتماعی در اين زمینه کمک کننده خواهند بود.
 4.3.2تغییرات در تکنیک های بازنمایی
تکنیکهای بازنمايی 26از مهمترين بخشهای اجرای تصمیمگیری مشارکتی است .اين تکنیکها
اثرگذاری فراوانی در تمامی بخشهای تصمیمگیری مشارکتی ايفا میکنند .در اين بخش که آخرين
بخش تحلیل و بررسی ما را تشکیل میدهد ،تالش داريم تغییراتی که بحران کرونا بر تکنیکهای
بازنمايی و کاربرد آن ايجاد کرده است را مورد بررسی قرار دهیم .در اين راستا ،پیش از پرداختن
به ابعاد مختلف اين مسئله الزم است تأکید کنیم که بحران کرونا نقش تکنیکهای بازنمايی را بیش
26 represe ntation
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از پیش مهم و ضروری ساخته است .استفاده از تکنیکهای بازنمايی بخشی حیاتی از فرايند تسهیل-
گری و کمک به گروهها بهمنظور فهم محیط و شرايط و مسائلی است که با آن روبرو میشوند.
بازنمايی به طور کلی نیز ،وظیفه سادهای نیست زيرا اغلب ،مسائلی که مشارکت کنندگان در بستر
چندگانه با آن مواجه هستند ،آشفته و دارای ساختار ضعیف است .بحران کرونا ،با افزايش فرديت
اتمیستی ،و سختتر ساختن رابطه و بعالوه با افزايش سطح استرس محیطی ،اين وضعیت پیچیده
را دوچندان ساخته است .بر اين اساس ،تالش میکنیم اين مسئله را در انواع مختلف بازنمايی مورد
بررسی قرار دهیم.

 بازنمایی کالمی
بازنمايی کالمی که از سادهترين انواع بازنمايی است به استفاده از زبان و کالم به منظور

بازنمايی و به اشتراک گذاری فهم شخصی از مسئله تأکید دارد .هر چند محدوديتهای بحران کرونا
به صورت مستقیم امکان بهرهبرداری از اين شکل بازنمايی را منتفی نمیکند ،اما آثار بحران کرونا
از جمله فاصله گرفتن فضاهای فکری افراد در نتیجه فاصله فیزيکی ،کاهش ظرفیت مفاهمه به دلیل
افزايش سطح استرس محیطی و  ...به صورت مستقیم اجرای اين نوع از بازنمايی را مشکل میسازد.
نکته قابل توجه ديگر اين است که اين نوع ساده بازنمايی برای اغلب مسائل تصمیمگیری مشارکتی
ناکافی است.

 بازنمایی تصویری
نوع تصويری بازنمايی با استفاده از تصاوير ،نمودارها يا گرافها به بازنمايی میپردازد .در

اين دسته ،شیوههای مختلفی از بازنمايی جای میگیرد؛ از شیوههای نسبتاً ساده مثل استفاده از
تصاوير غنی ،گرفته تا شیوههايی پیچیدهتر چون درخت تصمیم و شبکه تصمیم.
بايد توجه داشت از آنجا که استفاده از انواع تصويری بازنمايی در فرايند تسهیل ،نیازمند محیطی
حمايتگر است که اجرای مجموعهای از فرايندهای کاری از جمله بررسی ،بحث و تصمیم را ممکن
سازد [ ،]4بحران کرونا تا حد زيادی اين شکل از بازنمايی را دچار مشکل ساخته است؛ چرا که خلق
يا حفظ محیط حمايتگر در شرايط پیچیده و حساس کرونا بسیار مشکلتر شده است.
 بازنمایی حیاتی

منظور از بازنمايی حیاتی استفاده از تکنیکهايی چون نمايش بازیکردن يا اجرای نمايش تعاملی
است .روشن است که بحران کرونا ،بیشترين تأثیر را بر اين شکل از بازنمايی ايجاد کرده و
محدوديتهايی اجرايی ناشی از اين بحران از جمله فاصله گذاری اجتماعی اين نوع بازنمايی را
تقريباً ناممکن ساخته است .مهمترين چالشی که بحران کرونا برای انواع بازنمايی ايجاد کرده است،
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چالش مفاهمه است .بر اين اساس ،از آنجا که ايجاد مفاهمه به عنوان هدف اصلی تکنیکهای بازنمايی
در نظر گرفته میشود ،بحران کرونا انواع مختلف بازنمايی را دشوارتر و ضرورت و نیاز به اين
تکنیکها را نیز حیاتیتر ساخته است.
بر این اساس ،به عنوان پاسخ به دومین سوال پژوهش در این بخش ،باید تأکید کرد که
الزم است فرایند تصمیمگیری مشارکتی با اقداماتی که به درک و احترام به تفاوت و تسهیل
تفاهم کمک میکنند ،تقویت شود .اقداماتی از قبیل توجه به تفاوتهای مدلهای ذهنی ،افزايش
مهارتهای شنیداری ،غنیتر ساختن ويژگیهای اخالقی مشارکت کنندگان از جمله صبر ،احترام و
صمیمیت .برخی از اين ويژگیها را میتوان با نهادينهسازی اصالحات الزم بر مبنای فايدهگرايی به
دست آورد.

 5نتیجه گیری
در بخشهای گذشته اثرات بحران کرونا بر تصمیمگیری مشارکتی را در سه سطح مبانی ،نظريات
و کاربردها مورد تجزيه و تحلیل قرار داده و در هر سطح تالش کرديم ،تغییراتی که تصمیمگیری
مشارکتی میتواند با استفاده از آن در دوران پسا کرونا باقی بماند را شناسايی کنیم .در جدول
ذيل ،خالصهای از اين تغییرات و آثاری که هر يک بر اليههای بااليی يا پايینی خود میگذارند را بر
اساس استراتژی مبناگرايی ارائه میدهیم.
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جدول  :4تصمیمگیری مشارکتی؛ اثرات بحران کرونا و تغییرات الزم

سطح
دانشی

تئوری-
ها

تکنیک-
ها و
اقدامات

مسئولیت اجتماعی

 کاهش اهمیت
 چالش محاسبهگری
 چالش نتیجهگرايی

 افزايش اهمیت
 قرار گرفتن در کانون
توجه

بسترهای تصمیم-
گیری مشارکتی

 چالش استقالل
 چالش چابکی

روششناسیهای
تصمیمگیری
مشارکتی

 چالش عدم اطمینان

فرايند تسهیلگری

تکنیکهای بازنمايی

 محدوديتهای اجرايی

 تعديل و تکمیل مبنای
فايدهگرايی

مبانی
نظری

 اصالت دادن به مبنای
مسئولیت اجتماعی

مبنای
نظری

 اصالحات ريشهای (در
مبانی)

مبنای
نظری

 ترکیب روششناسیها

 تغییر نگاه به روش-
شناسیها

 تغییر صالحیتهای
ضروری تسهیلگر و
مشارکت کنندگان
 اصالحات ريشهای (در
مبانی)

 چالش ارتباطات
 چالش اعتماد

 چالش مفاهمه
 محدوديتهای اجرايی

 تغییر در الگوهای
آموزش
 اصالحات ريشهای (در
مبانی)

تئوریها

نیاز به تغییر پارادایمیک در تصمیمگیری مشارکتی

مبانی
نظری

عرصهی تصمیم-
گیری مشارکتی
فايدهگرايی

اثرات بحران کرونا

تغییرات الزم برای پسا
کرونا

سطح
تغییرات

تحول

مبانی
نظری،
تئوریها
مبانی
نظری،
تکنیکها

همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،بحران کرونا ،چالشهای متعددی را برای
عرصههای مختلف تصمیمگیری مشارکتی ايجاد کرده است .در اين میان ،چالشهای محاسبهگری،
نتیجهگرايی ،عدم اطمینان ،چابکی و مفاهمه هر يک به تنهايی میتوانند يک پروژه تصمیمگیری
مشارکتی را ناکام سازند .از سوی ديگر ،وضعیت در هم تنیده اين چالشها نیز قابل توجه است،
بسیاری از چالشها که در اليههای بااليی دانش با آن مواجه هستیم ،نشأت گرفته از خللهای
موجود در اليههای زيرين است .بر اين اساس ،بسیاری از تغییرات الزم در دوران پساکرونا نیز با
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تمرکز بر اليههای زيرين دانش و سطح مبانی نظری ارائه شدهاند.
جمعبندی و تحلیل نتايج نشان میدهد که برای استفاده از تصمیمگیری مشارکتی در دوران
پساکرونا نیازمند يک تغییر پارادايمیک در اين عرصه هستیم؛ در غیر اين صورت آينده محتوم،
محروم شدن از عرصهی پرکاربرد و سودمند تصمیمگیری مشارکتی در دوران پسا کروناست.
جدول  ،4نشان دهنده ابعاد اين تغییر پارادايمیک است .همانطور که مشاهده میکنید ،اغلب تغییرات
الزم است در مبانی تصمیمگیری مشارکتی صورت گیرد .تحلیلها نشان دادند که تکمیل ،تغییر
جايگاه و اصالت قائل شدن برای مبنای مسئولیت اجتماعی ضرورت ويژه دارد .از طرفی مبنای
فايدهگرايی نیازمند تغییر و تحوالت بیشتر است .در مبنای فايدهگرايی اصول مهمی از جمله توجه
توأمان به فرد ،خانواده و جامعه ،توجه به محدوديتهای شناختی و محاسباتی ،توجه به معنويت و
 ...ناديده گرفته شده است .همانطور که در بررسیهای مقاله ارائه شد ،بسیاری از چالشهای
تصمیمگیری مشارکتی در دوران کرونا ،نشأت گرفته از اين عناوين ناديده گرفته شده است .به هر
روی تغییرات قابل توجهی نیز در دو سطح نظريه و تکنیکها و اقدامات تصمیمگیری مطرح شدند.
نتايج اين اثر ،با پژوهشهايی که ديگر ابعاد بحران کرونا را بررسی کردهاند ،به نحو قابل توجهی
همگرايی دارد .به عنوان نمونه گرينبرگ و همکاران ،که ابعاد اين مسئله را در عرصه مديريت
سازمانی مورد بررسی قرار دادهاند و هوپمن و همکاران که بحران کرونا را در عرصهی کلیتر
اداره جامعه و حکومت تبیین کرده است ،هر دو بر عناصری چون نیاز به معنويت ،پرهیز از افراط
در فايدهگرايی و  ...تأکید کردهاند [ ]34و [.]35
سرانجام ،الزم است پیشنهاداتی در دو عرصه نظريه و کاربرد ارائه دهیم .در اين راستا ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی به هر يک از عرصههای تغییر مطرح شده به صورت جداگانه پرداخته
شود .به عنوان نمونه ،تحول در معیارهای فايدهگرايی يا مسئولیت اجتماعی در پسا کرونا ،هر يک
میتواند موضوع اثری مجزا باشد .همچنین الزم است پژوهشهايی مجزا با هدف به روز رسانی
ساختار و فرايند روششناسیهای تصمیمگیری مشارکتی و ايجاد مطابقت میان هر يک از اين
روششناسیها با شرايط پساکرونا صورت گیرد.
در سطح کاربردی ،الزم است به مديران و صاحبان کسب و کار پیشنهاد شود تا شرايط و
آموزشهای الزم برای کسب صالحیتهای ضروری برای تصمیمگیری مشارکتی در دوران
پساکرونا را فراهم سازند .صالحیتها و ويژگیهايی چون افزايش سطح تحمل ابهام در سازمان،
ارتقاء فرهنگ اعتماد متقابل ،گشودگی سازمانی و افزايش سطح تعهد سازمانی از جمله اين موارد
است .در سطحی اجرايیتر ،ضرورت دارد سازمانها تمامی نیروی کار خود را به نحوی آموزش
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دهند که بتوانند به راحتی و فارغ از هر گونه مشکل و استرس با تکنولوژیهای دورکاری و فضای
مجازی تعامل کنند .الزم است به تسهیلگران تصمیمگیری مشارکتی نیز پیشنهاد شود که در
عرصهی نظری استفاده و ترکیب انواع روششناسیهای مختلف را برای پروژههای تصمیمگیری
مشارکتی امتحان کنند و به يک يا چند روششناسی خاص محدود نباشند .همچنین در سطح
کاربردی پیشنهاد میشود که تسهیلگران رابطه خود را با مشارکتکنندگان تصمیمگیری مشارکتی
قویتر و عمیقتر ساخته و برای ايجاد شناخت و اعتماد متقابل تالش کنند.
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