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Abstract 

Operations Research is a series of models for 
studying the organizational issues. Classic 
models of this field is to optimize and they 
focus on the quantitative, objective and 
measurable values. There are many problems 
that shareholders and values of them seem 
various, so traditional logic in these issues is 
ineffective. The researchers have presented 
the normative scenario for OR by using 
discourse ethics approach of Habermas and 
the triple values in this theory. Habermas' 
approach is selected because of its 
comprehensive compared with other 
approaches such as utilitarianism and Kantian 
perspective. The values of Habermas' 
approach include: pragmatic values, ethical 
values and moral values. According to these 
values, three models were identified. These 
models are: pragmatic models, participative 
models and normative models. In addition to 
these models, a desirable and mixed model 
has been introduced for the organizational 
problems. Plural models are looking to 
improve and focus on multiple values and 
rationality. These models are based on the 
philosophy of critical pragmatism. Finally, 
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researcher's classification was compared with 
the Keeney's approach and was suggested 
benefits. 
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 ات سیاستیارائه یک سناریوي هنجاري مبتنی بر رویکرد اخالق گفتمانی براي  تصمیم

  2احمد جعفرنژاد، *1محمدحسن ملکی

  گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم -1
  گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران -2

  

  دهیچک
هاي کمی، عینی  سازي بوده و روي ارزش هاي کالسیک این رشته به دنبال بهینه مدل. ها براي بررسی مسائل سازمانی است اي از مدل تحقیق در عملیات مجموعه

توان آنها را مورد  منطق سنتی نمی هاي حاکم آن مسأله، گسترده بوده و با مسائل بسیاري وجود دارند که طیف ذینفعان و ارزش. کنندمیگیري تأکید  و قابل اندازه
هاي تحقیق در  گانه مطرح در آن، یک سناریوي هنجاري براي مدل هاي سه اند با رویکرد اخالق گفتمانی هابرماس و ارزش محققین تالش کرده. بررسی قرار داد

هاي مطرح در  ارزش. گرایی و دیدگاه کانتی، جامعیت آن است دهعلت گزینش رویکرد هابرماس در مقایسه با رویکردهاي دیگر از جمله فای. عملیات ارائه دهند
گرا،  ها، سه نوع مدل عمل روا که با توجه به این ارزش هاي جهان هاي اجتماعی یا اخالقی و ارزش گرایانه، ارزش هاي عمل ارزش: رویکرد هابرماس عبارتند از

هاي متکثر به دنبال بهبود  مدل. ک مدل مطلوب و ترکیبی نیز براي مسائل سازمانی معرفی شده استها، ی عالوه بر این مدل. اند مشارکتی و هنجاري شناسایی شده
بندي پژوهشگران با رویکرد کینی مورد مقایسه  در این مقاله، طبقه. ها و عقالنیت چندگانه تأکید دارند و مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم انتقادي هستند بوده، بر ارزش

  .هاي آن طرح شده است قرار گرفته و مزیت

  ، تصمیمات سیاستیروا هاي جهان هاي اخالقی، ارزش گرایانه، ارزش  هاي عمل تحقیق در عملیات، اخالق گفتمانی، ارزش :ها کلیدواژه

  

  ⊕1مقدمه -1
2دانش تحقیق در عملیات

دانشی نوپدید بوده و ظهور آن به  1
هاي ناشی  به دلیل موفقیت که گردد جنگ جهانی دوم باز می

از . از آن، پس از جنگ هم مورد استقبال صنایع قرار گرفت
هاي متعددي براي بررسی مسائل  تاکنون، روش 1950دهه 

 تحقیق در عملیاتنظران  ها توسط صاحب مختلف سازمان
هاي  در باب مدل تحقیق در عملیاتدانش . ارائه شده است

تحقیق در ، متخصصین برخیبه زعم . کند تصمیم صحبت می
بسیاري از  زیرا ]1[نوعی فناوري است  عملیات
]. 2[دانند  نظران، فناوري را کاربرد علم در عمل می صاحب

داراي یک موضوع مشخص نظري همانند   تحقیق در عملیات
                                                 

  mh.maleki@qom.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕
1-2 Operations Research 

یست و در این رشته چیزي هایی مانند فیزیک یا شیمی ن رشته
هم به نام انباشت دانش نظري همانند علوم تجربی وجود 

اي از  در حقیقت باید گفت که این رشته مجموعه. ندارد
ویژگی بارز آن  و هاي حل مسأله است شناسی ها و روش روش

به  تحقیق در عملیاتهاي  تمامی روش. سازي است نیز مدل
تنها تفاوت این . یت هستندسازي و بازنمایی واقع دنبال مدل

برخی ]. 3[کنند  ها در چیزي است که مدل می مدل
این . دانند اندیشمندان، فناوري را یک مقوله فارغ از ارزش می

هاي  هم تا سال تحقیق در عملیاتدیدگاه در مورد فناوري 
وجود داشت ولی به تدریج نقدهایی به آن وارد  70دهه 
3سته، فینبرگنظران برج یکی از صاحب. گردید

بار  ، معتقد به 2
به دنبال ارائه چارچوبی ارزشی  و ]4[ بودهفناوري ی ارزش

                                                 
2-3 Feenberg 
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محققین با الهام از . براي آینده فناوري به صورت کلی است
هنجاري براي - درصدد ارائه یک چارچوب ارزشی ،فینبرگ

 .باشند می تحقیق در عملیاتفناوري 

ها و اصول  ارزشاي از  هنجاري، مجموعه-چارچوب ارزشی
پردازي و همچنین  تواند مبنایی براي نظریه بنیادي است که می

توان به عنوان مبنایی  شیوه عمل قرار گیرد و ضمناً از آن می
عینیت یافتن یک . براي سیاستگذاري نیز استفاده نمود

. ها طول بکشد هنجاري ممکن است سال-چارچوب ارزشی
هنجاري -ارچوب ارزشیاندیشی با استفاده از چ براي بدیل

هاي بلندمدت هستیم زیرا ممکن است  نیازمند سیاستگذاري
هنجاري متفاوت، به - عینیت یافتن یک چارچوب ارزشی

هاي  ها، نهادها و سازمان هاي گسترده میان انسان هماهنگی
تحول در . اجتماعی و همچنین زمانی طوالنی نیازمند باشد

ها و  شناسی وشهنجاري منجر به ظهور ر-چارچوب ارزشی
-پیش از ارائه چارچوب ارزشی. شود هاي متفاوت می روش

هنجاري فناوري - نگاهی به چارچوب ارزشی ،هنجاري جدید
هایی که  براي مثال برخی از ارزش. اندازیم به صورت کلی می

اند  از اوایل قرن هفدهم تا حال حاضر فناوري را هدایت کرده
  ]:5[عبارتند از 
 ارزشمندتر آن از و اجد طبیعت از انسان -1

 .است

 منافع تأمین جهت در دارد حق انسان -2
 .کند رام را طبیعت خود اجتماعی و خصوصی

 .ندارد طبیعت به نسبت مسئولیتی هیچ انسان -3

 از برداري بهره بیشترین فناوري نهایی هدف -4
 .است هزینه کمترین با انسانی و طبیعی منابع

فناوري به لحاظ اخالقی مسئولیتی  کاربران -5
آنها باید رها از دغدغه اخالقی و زیباشناسانه، . ندارند

ها فقط  این نوع مسئولیت. وظیفه خود را به انجام برسانند
  . بر عهده سیاستگذاران است

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک سناریوي هنجاري براي 
ي بر خالف سناریوهاي هنجار. است تحقیق در عملیاتدانش 

سناریوهاي اکتشافی، ذهنی و آرمانی بوده و وابسته به نظرات 
همچنین این نوع از سناریوها . باشند محقق یا محققین می

هاي  سناریوهاي هنجاري مربوط به آینده. محور هستند نظریه
رو  هاي ارزشی هستند از این مطلوب بوده و برآمده از قضاوت

-چارچوب ارزشی]. 6[ا گر گرا هستند تا عین بیشتر ذهن

بنا  1هنجاري این پژوهش بر نظریه اخالق گفتمانی هابرماس
علت انتخاب نظریه اخالق گفتمانی به عنوان یک . شده است

هاي تصمیم،  هنجاري در توسعه مدل-چارچوب ارزشی
رویکرد اخالق گفتمانی شامل تمامی . جامعیت آن است

، نظریه 2دههاي اخالقی از جمله نظریه اصالت فای نظریه
از ]. 7[باشد  می 4کانتی و نظریه اصالت جمع 3گراي مطلق

هاي صحیح،  ها یا کنش منظر اصحاب اصالت فایده، فعالیت
هایی هستند که بیشترین خیر عام و یا کمترین شر عام  فعالیت

ها و اقدامات  اعتقاد داشت که فعالیت 5اما کانت .]8[را دارند 
باید صرفاً در قالب درست یا نادرست و بدون توجه به نتایج 

گذاري  و یا منافعی که براي گروه خاصی از مردم دارند ارزش
را توسعه داد که  "وظیفه مطلق و قطعی"کانت یک . شوند

]. 9[ها تبعیت شود  بایستی توسط تمامی افراد و در همه زمان
هاي افراد به  عم اندیشمندان رویکرد اصالت جمع، ارزشبه ز
شود و از منظر  کنند مربوط می اي که در آن زندگی می جامعه

بیرونی یا خارجی، قادر به قضاوت کردن در مورد آنها نیستیم 
]10.[  

: هاي مطرح در نظریه اخالق گفتمانی عبارتند از ارزش
یا اجتماعی و  7هاي اخالقی ، ارزش6گرایانه هاي عمل ارزش
هر یک از نظریات اخالقی صرفاً ]. 11[ 8روا هاي جهان ارزش

نظریه اصالت فایده به . صرفاً به یک نوع ارزش تأکید دارند
روا و  هاي جهان گرایانه، نظریه کانت به ارزش هاي عمل ارزش

هاي اجتماعی یا اخالقی توجه  نظریه اصالت جمع به ارزش
تمانی به هر سه نوع دارند در حالی که رویکرد اخالق گف

همچنین محققین براي غنابخشی به این . ارزش تأکید دارد
نظران برجسته داخلی و خارجی  سناریو از نظرات صاحب

هاي  نرم و سخت در قالب کارگاه تحقیق در عملیات
هاي اخالق  ایده. اند اندیشی و مصاحبه استفاده نموده هم

خراج انواع گفتمانی و نظرات خبرگان رشته، منجر به است
ها و  هاي موجود، مشخصات اصلی هر یک از این مدل مدل

  .هاي مدل مطلوب گردید در پایان ویژگی

  
                                                 
1- Habermas 
2- Utilitarianism 
3- Deontology 
4- Communitarianism 
5- Kant 
6- Pragmatic 
7- Ethical 
8- Moral 



  1394پائیز ، 3م، شماره هفتفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال محمدحسن ملکی، احمد جعفرنژاد، 

41 

   مبانی نظري -2
حاضر براي توسعه سناریوي هنجاري خود از رویکرد  مقاله

اخالق گفتمانی با این . اخالق گفتمانی استفاده نموده است
این . "انجام دهیم؟ما چه کاري باید ": شود پرسش شروع می

مسائل : پرسش در سه موقعیت چالشی امکان وقوع دارد
  .3روایانه و مسائل جهان 2، مسائل اخالقی1عملی

وابسته به این  "من چه کاري باید انجام دهم؟"معنی پرسش 
در هر موردي . است که مسأله چگونه تصور و تعریف شود

ک مسأله هاي مختلف اقدام، ی توجیه انتخاب از میان جریان
گرایانه، نوع خاصی از عمل را  براي مثال وظایف عمل. است

 ].12[کند  اقتضاء می

گرایانه در ارتباط با اقدامات مناسب براي رسیدن  مسائل عمل
چگونه خط تولید را : شده هستند به یک هدف خوب تعریف

مان  ترین راه ارائه محصوالت به خوبی مدیریت کنیم؟ ارزان
ن براي انتخاب موقعیت کارخانه چیست؟ بهترین مکا

شوند و  آنها اغلب به جهان مادي مربوط می... . کجاست؟ و 
معیار اصلی . مرتفع کردن آنها نیاز به دانش و منابع الزم دارد
کارایی را انجام . براي موفقیت در چنین شرایطی، کارایی است

کارایی به معناي کمترین زمان یا . کنند درست کار تعریف می
بر . باشد شده می ژي مصرفی در قبال بیشترین کار انجامانر

گراست و اقدامات  حسب نظریات اخالقی، این رویکرد نتیجه
  . دهد شان مورد ارزیابی قرار می را صرفاً بر حسب نتایج

هایی فراتر از  در موارد بسیاري اما، مسائل چالشی پرسش
داف ممکن است در مورد اه. کنند دغدغه کارایی را طلب می

مناسب یا ابزارهاي ممکن رسیدن به هدف، ابهام و عدم توافق 
هایی مواجه  گونه شرایط ما با ارزش در این. وجود داشته باشد

شویم که مرتبط با نحوه خوب زندگی کردن در میان  می
این حوزه جایی است که ]. 13[هاي مختلف مردم است  گروه
به اثرات  آیا ما باید. کنند هاي اخالقی ورود می پرسش

اقدامات خود روي دیگران هم توجه داشته باشیم؟ آیا ما باید 
همیشه حقیقت را بگوئیم؟ آیا گرفتن رشوه کار درستی 

هایی در ارتباط با حیوانات و محیط  نیست؟ ما چه مسئولیت
  اطراف خود داریم؟

                                                 
1- Practical problem 
2- Ethical problem 
3- Moral problem 

این موضوعات به جهان شخصی یک فرد و یا جهان اجتماعی 
در اینجا معیار ما کارایی نیست  .شوند یک گروه مربوط می

بلکه خیر و فضیلت است و این نگاه، نزدیکی زیادي به 
از منظر اخالق گفتمانی، پاسخ به . رویکرد اصالت جمع دارد

ها و افراد  هاي اخالقی ممکن است در دیدگاه گروه پرسش
صورت هما ممکن است ب. مختلف، متفاوت از یکدیگر باشد

دهنده یک زندگی  اجزاء تشکیل کامالً مشروعی در مورد
فرهنگ و مذاهب . نظر داشته باشیم خوب با هم اختالف

هاي متعدد و متفاوتی در  مختلف ممکن است دیدگاه
  . خواري و یا صداقت داشته باشند خصوص گیاه

ها وجود دارند که تمامی آدمیان را به طور  اما آیا برخی دغدغه
که فراتر از منافع یکسان تحت تأثیر قرار دهند؟ به نحوي 

شمول از جمله برابري و عدالت  گروهی به موضوعاتی جهان
براي همه بیندیشند؟ این نکته محور اصلی ادعاهاي رویکرد 

شمول  اگر ما وجود برخی هنجارهاي جهان. کانتی است
اساسی حداقلی را براي تمامی مردمان نپذیریم ظرفیت انتقاد 

و آزادي را از دست خواهیم از اقدامات مغایر با حقوق انسانی 
فرهنگی و  همچنین این رویکرد راه را براي تعارضات بین. داد

منظور از طرح این . کند اقتدارگرایی در همه اشکال آن باز می
هاي  مسائل در نظریه اخالق گفتمانی، توجه به دغدغه

روا و فراتر رفتن از منافع بخشی و  شمول و جهان جهان
  ].12[مگانی است گروهی به نفع منافع ه

هاي  ما نباید انتظار داشته باشیم که پاسخ تمامی افراد به پرسش
چه چیزي براي ما خیر "، "چه چیزي براي من خوب است؟"

ما . یکسان باشد "چه چیزي براي آنها خیر است؟"یا  "است؟
باید بپرسیم چه چیزي براي همه ما به صورت یکسان خیر 

به مسائل است  "روایانه ننظري جها نقطه"است؟ این نگاه 
ها تمرکز اصلی بحث اخالق گفتمانی را  این دغدغه]. 14[

  . دهند تشکیل می
گرایانه،  رویکرد اخالق گفتمانی از سه دسته ارزش عمل

هر یک از این نوع . کند روا صحبت می اخالقی و جهان
هاي  ارزش. شوند ها در مسائل مختلف مطرح می ارزش
هاي اخالقی یا اجتماعی  عملی، ارزشگرایانه در مسائل  عمل

روا در مسائل  هاي جهان در مسائل اخالقی و ارزش
. البته ممکن است این مسائل با هم نیز رخ دهند. روایانه جهان

هنجاري مناسب، چارچوبی - بنابراین یک چارچوب ارزشی
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گرایانه، اخالقی یا  است که همزمان هر سه نوع ارزش عمل
در ادامه . در کنار هم مدنظر قرار دهد روا را اجتماعی و جهان

هاي  مدل. به بررسی و توضیح این سه ارزش خواهیم پرداخت
هاي مختلف  ها را در موقعیت تصمیم بایستی این ارزش

هاي  هاي تصمیم به بازنمایی ارزش اغلب مدل. بازنمایی کنند
هاي تصمیم که از  تعداد کمی از مدل. پردازند گرایانه می عمل

تحقیق در حتی بخش مشروعی از دانش  ،یاريمنظر بس
هاي  دهند به بازنمایی ارزش را هم تشکیل نمی عملیات

متأسفانه باید گفت که در . پردازند اخالقی و اجتماعی می
هاي هنجاري،  روایانه در زمینه هاي جهان زمینه بازنمایی ارزش

عالوه بر توصیف هر یک . کار قابل دفاعی انجام نشده است
هاي مربوط به آنها، به ارائه یک مبناي  ها و مدل ارزش از این

هاي مناسب خواهیم  فلسفی مستدل براي توسعه مدل
نوآوري محققین در این بخش، ارائه دو فلسفه بدیع . پرداخت

هاي اجتماعی و  هاي مربوط به ارزش و مناسب براي مدل
  .شمول است جهان

  
  گرایانه هاي عمل ارزش -3

واژه ارزش در زبان فارسی، اسم مصدر ارزیدن و داراي 
معناي لغوي قدر، مرتبه، استحقاق، لیاقت، شایستگی، 

در زبان انگلیسی ]. 15[زیبندگی، برازندگی و قابلیت است 
به معناي رتبه، قدر، گرامی داشتن و اهمیت  Valueمعادل 
توان گفت عبارت است از  در تعریف ارزش می. باشد دادن می

ها  ک بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال و پدیدهی
اي قائل  دهد و براي آن در زندگی خود جایگاه ویژه نسبت می

ها مجموعه اصولی براي ارزیابی  ارزش 1به زعم کینی. است
در تمامی  تحقیق در عملیات]. 16[تصمیمات ما هستند 

ه کینی ب. مداخالت خود ناگزیر با مسأله ارزش مواجه هست
عنوان مبدع تفکر ارزشی معتقد است که در هر مسأله تصمیم، 

ها و موضوعات مهم را شناسایی نموده و به  بایستی ضرورت
ها،  منظور او از این ضرورت. نحوي در تصمیمات لحاظ کرد

 تحقیق در عملیاتهاي حوزه  ارزش. ها هستند همان ارزش
هاي  یتگیر و ذینفعان در موقع هاي مهم تصمیم همان ضرورت

کینی به عنوان مبدع تفکر ارزشی و . باشند مختلف تصمیم می
هاي تصمیم،  ها و ورود آنها در مدل حامی شناسایی ارزش

                                                 
1- Keeney 

در بخش بحث، . بندي ارزشی ارائه داده است خود یک طبقه
. سناریوي هنجاري محققین با رویکرد کینی مقایسه شده است

که در  هاي گوناگونی در ادامه به صورت مبسوط ارزش
شوند را مورد بررسی قرار  هاي مختلف مطرح می موقعیت

  . خواهیم داد
در ارتباط با ابزار رسیدن به هدف  2گرایانه هاي عمل ارزش

عموماً هنگامی که اهداف به وضوح تعریف . شوند تعریف می
و روي آنها توافق حاصل شده باشد تنها نکته باقیمانده، 

هاي  ارزش]. 17[کاراست  رسیدن به هدف از طریق ابزارهاي
منفعت ارتباط نزدیکی - گرایانه با کارایی و حساب هزینه عمل
به دنبال  ،فنون کالسیک بویژهبسیاري از فنون تصمیم . دارند

شده با  بکارگیري ابزار مناسب براي رسیدن به اهداف تعیین
هاي علم تصمیم به طور  متأسفانه مدل. حداکثر کارایی هستند

هایی  چنین مدل. اند هایی بوده هنده چنین ارزشد سنتی بازتاب
براي . اند سویه به انسان و جامعه انسانی داشته نگاهی یک

هاي تصمیم، ضرورت دارد تا  توسعه جامعیت در میان مدل
علم . ها را منعکس نمایند ها طیف بیشتري از ارزش این مدل

ي گرایانه و ابزار هاي عمل تصمیم در ارتباط با کاربست ارزش
رشد زیادي داشته است و در حال حاضر نیاز به یک تجدید 

ترین مبناي فلسفی براي  مهم. نظر اساسی در آن وجود دارد
 Functionواژه . هایی، کارکردگرایی است توسعه چنین مدل

به معناي انجام یک وظیفه است و  Functioاز ریشه التینی 
. داردهایی چون نقش، عمل، خدمت و شغل  در فارسی معادل

در ریاضیات به معناي تابع است و در علوم اجتماعی به 
در کل کارکرد هم به . باشد معناي نقش یک جزء در کل می

شود که در جهت برآوردن یک  هایی گفته می مجموعه فعالیت
کارکردگرایی با فواید  ].18[گیرد  نیاز یا نیازهاي نظام انجام می

افتن بهترین راه رسیدن به ابزارها سر و کار داشته و به دنبال ی
دهند  تصویري که کارکردگرایان از هستی ارائه می. هدف است

به زعم کارکردگرایان جهان اجتماعی، خارج از . گراست واقع
ما و بدون ارتباط با شناخت ما به منزله موجودات تجربی 

شناسی،  کارکردگرایی از جهت معرفت]. 18[وجود دارد 
ن باور است که جهان اجتماعی همانند گرا و معتقد به ای اثبات

جهان طبیعی داراي اجزاء و عناصري است که میان این اجزاء 
  ].19[ تأثیر و تأثراتی وجود دارد

                                                 
2- Pragmatic values 
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  هاي اخالقی یا اجتماعی ارزش -4
ها  ها ممکن است افراد درگیر، داراي ارزش در برخی موقعیت

ها  این تفاوت دیدگاه. هاي متعدد و متکثري باشند و دیدگاه
هاي گروهی، اجتماعی و فرهنگی  ممکن است به دلیل ارزش

هایی  هایی باید مدل در چنین موقعیت]. 20[متفاوت آنها باشد 
ورزي توسعه داد تا  را بر مبناي مشورت، گفتگو و اندیشه

عقالنیت . تر شود هاي درگیر به هم نزدیک هاي گروه دیدگاه
هاي  سعه مدلمبناي مناسبی براي تو 2کارل پوپر 1انتقادي
هاي متکثر این  در زمینه. هاي متکثر است گرا در زمینه مشارکت

هاي متعددي وجود  ها و ذهنیت فرض وجود دارد که دیدگاه
عقالنیت . دارد ولی امکان حصول توافق دور از ذهن نیست

گرا  هاي مشارکت انتقادي پوپر فلسفه مناسبی براي رشد مدل
عقالنیت انتقادي دستاورد نظریه . هایی است در چنین زمینه

اي برگرفته از  تأمالت چندین ساله فلسفی پوپر و ایده
نظران دیگري نیز تحت  شناسی اوست که البته صاحب معرفت

برخی اندیشمندان، ]. 21[اند  تأثیر او این ایده را توسعه داده
دانند بر روي نظریه  عقالنیت انتقادي یا نقادانه را نامی می

هاي متمادي  هم و تأثیرگذاري که طی دههشناسانه م معرفت
همچنین ]. 22[قرن بیستم به وسیله پوپر پرورانده شده است 

دانند که پوپر به عقالنیتی فروتن  عقالنیت انتقادي را نامی می
پوپر این دیدگاه را با عقالنیت . نقاد داده است-و خود

به  کند یعنی دیدگاهی که تنها غیرانتقادي یا فراگیر مقایسه می
. آید معتقد است صدق آنچه با عقل یا تجربه بدست می

استدالل پوپر آن است که عقالنیت فراگیر از عهده تبیین 
امروزه . شود آید و منجر به تناقض می چگونگی برهان برنمی

یافته رویکرد پوپر در تمامی  عقالنیت انتقادي فرآیند توسعه
ت انتقادي وظیفه محوري عقالنی. هاي فکر و عمل است حوزه

در هر رشته، جایگزین کردن روش اثباتی با روش نقدي است 
داند که  پوپر، عقالنیت انتقادي را یک شیوه تفکر می]. 23[

ویژگی بارز آن تعقل در باب امور مختلف و آمادگی براي 
هاي نقادانه و جستجو براي یافتن  گوش سپردن به استدالل

مراد ]. 24[هاست اشتباهات خود با هدف درس آموختن از آن
توان  پوپر از عقالنیت انتقادي را در این عبارت به خوبی می

من ممکن است بر خطا باشم و شما بر صواب، اما با ": یافت

                                                 
1- Critical Rationality 
2- Karl Popper 

تر  بذل کوشش، ممکن است هر دوي ما به حقیقت نزدیک
داند که از به  پوپر این سخن را موضع کسی می]. 24[ "شویم

و بر مبناي استدالل عادالنه توافق رسیدن مردم در مسائل مهم 
مأیوس نشده و امیدوار است آنها حتی در جایی که 

شان با هم در اصطکاك است هنوز قادر به  ها و منافع خواست
وي معتقد است شاید آنها از . استدالل منطقی و فروتنانه باشند

اي منصفانه دست یابند  و این  طریق حکمیت به مصالحه
مصالحه را براي بیشترشان پذیرفتنی ویژگی منصفانه بودن، آن 

از سوي دیگر، پوپر معتقد است که این الگو نه تنها ]. 25[کند 
بنابراین . است 3یک شیوه تفکر که حتی یک سبک زندگی

هاي عملی زندگی همچون سیاست،  شاید تعمیم آن به حوزه
مدیریت، زندگی شهروندي و به طور کلی حوزه اخالق 

از میان رفتن بسیاري از اختالفات اجتماعی، بتواند موجب 
رو نظریه عقالنیت انتقادي پوپر یک مبناي  از این]. 26[شود 

هاي نرم جهت حصول  فلسفی مناسب براي ساخت مدل
هاي مختلف  گروه. هاي درگیر است توافق و تفاهم میان گروه

حل  گام، به یک راه به هاي نقاد و گام توانند از طریق بحث می
پوپر عقالنیت انتقادي را دربردارنده . بندتوافقی دست یا

کند که این نوع  مایه دیدگاه اخالقی خود دانسته و تأکید می بن
گرایانه از آن را به حداقل  نگاه به عقالنیت، امکان تفسیر جزم

او باور دارد اگر این رویکرد در دستور کار تمامی . رساند می
انیت، تواضع و توان به صلح، انس افراد جامعه قرار گیرد می

]. 23[تالش براي یادگیري از اشتباهات خود امیدوار بود 
بنابراین پوپر جستجوي حقیقت از طریق استدالل دوسویه و 

داند که  همکاري بر مبناي تعامالت اجتماعی را فرآیندي می
وي به این . گردد منجر به نوعی همبستگی انسانی می

ن معتقد است همبستگی عنوان وحدت عقالنی بشر داده چو
در نتیجه او با در ]. 27[عقل آدمی شالوده وحدت بشر است 

نظر گرفتن عامل مهم اخالق در عقالنیت، دو مسلک عقالنیت 
. دهد راستین و عقالنیت دروغین را در مقابل یکدیگر قرار می

به زعم او، مسلک اول همان رویکرد سقراط است یعنی 
ی فکري و آگاهی شخص به حدود توان خویش و فروتن

کنند و واقف هستند  دانند چقدر خطا می عقلی کسانی که می
که حتی براي همین میزان دانستن هم تا چه میزان به دیگران 

پوپر بر این باور است که در مقابل چنین ]. 27[اند  وابسته

                                                 
3- Way of life 
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هاي اصلی  گرایی قرار دارد که چهره اي از عقل اي، نسخه ایده
عقل "وپر سرمنشاء نظریه پ. هستند 2و هگل 1آن افالطون

مندند و به درجات  اي است که افراد به تفاوت از آن بهره قوه
. دهد را به افالطون نسبت می "دهند مختلف آن را پرورش می

گذاري به عقاید  ها و عدم ارج داوري ها، پیش طلبی او مرجعیت
گرچه  و ]27[داند  دیگران را از نتایج این نوع عقالنیت می

عقالنیت مبتنی بر تعامالت اجتماعی را سودمند و موجد 
اما میان تحلیل خود و  کندتلقی میوحدت عقالنی بشریت 

تحلیل هگل که عقل را محصولی اجتماعی و بخشی از روح 
پوپر در مورد عقل و جامعه . شود داند تمایز قائل می جامعه می

میان پیش از هگل بر آن است که آد: نویسد از دیدگاه هگل می
. پیدایش جامعه و قانون، نه آزادند و نه از حقی برخوردارند

بنابراین جامعه و بخش برتر آن یعنی دولت، واقعیتی است 
آنچه پوپر در مورد انواع ]. 28[مستقل از افراد و برتر از آنها 

کند نقش عنصر اخالق در عقالنیت را روشن  عقالنیت بیان می
تواضع و عزم اخالقی برخی پوپر حتی از . نماید می

اند به  دانشمندانی که در عرصه علوم تجربی فعالیت داشته
بود که به دفعات وي  3این تواضع عظیم کپلر: کند نیکی یاد می

پس ]. 29[را در دیدن و درس گرفتن از اشتباهاتش یاري کرد 
تواضع چه در معناي کلی آن و چه در معناي خاص آن یعنی 

هاي اصلی دیدگاه اخالقی پوپر  لفهتواضع علمی، از مؤ
هاي افراد در مورد  هایی که دیدگاه در واقع در زمینه. باشد می

یک مسأله با هم متفاوت است رویکرد عقالنیت انتقادي پوپر 
بسیاري، . سازي باشد تواند یک مبناي مناسب براي مدل می

پدیدارشناسی و مطالعات تفسیري را یک مبناي فلسفی 
دانند ولی به اعتقاد محققین،  هاي نرم می دلمناسب براي م

عقالنیت انتقادي همراه با این دو رویکرد به صورت مکمل به 
واژه . هاي نرم را توسعه دهد تواند مدل شکل بهتري می

پدیدارشناسی براي نخستین بار در قرن هیجدهم میالدي به 
وي آن را در بخشی از نظریه . بکار گرفته شد 4وسیله المبرت

اخت به منظور تمیز بین حقیقت و شبهه یا امري موهوم شن
این واژه بعدها به وسیله هگل در اثري . مورد استفاده قرار داد

بکار رفت و بعداً در  "پدیدارشناسی ذهن"تحت عنوان 

                                                 
1- Plato 
2- Hegel 
3- Kepler 
4- Lambert 

متداول شد  8و شوتز 7، هایدگر6، شلر5هاي هوسرل نوشته
سرل جایگاه فلسفی پدیدارشناسی، به دیدگاه فلسفی هو]. 30[

گردد که درصدد پاسخ به این  در اواخر قرن نوزدهم باز می
ها و رویدادها، چگونه در  اشیاء، کنش": پرسش مبنایی بود

در بررسی جواب این پرسش . "یابند؟ آگاهی کنشگر ظهور می
محوري، پدیدارشناسی به عنصر اساسی تجربه در زندگی 

یدارشناسی لذا تجربه نقطه مرکزي پد. روزمره مردم توجه دارد
هاي زندگی روزمره که به اتکاء خالقیت  تجربه. قرار گرفت

شوند حیات  هاي اجتماعی حاصل می انسان در تعامل با زمینه
بنابراین تجربه با زندگی انسان عجین . زنند انسان را رقم می

زیسته، مدنظر پدیدارشناس قرار   بوده و تحت عنوان تجربه
طالعات تفسیري، نکته محوري در م]. 31[گیرد  می

از منظر رویکرد تفسیري، معنا کشف . گرایی است ذهنیت
ابژه داراي معناي ذاتی نیست . شود شود بلکه خلق می نمی

به ]. 32[بلکه منتظر کسی است که به آن معنایی الصاق نماید 
گونه نظران رویکرد تفسیري، پیش از اینکه هیچ زعم صاحب

د داشته باشد جهان اصوالً اي از دنیاي قابل تفسیر وجو آگاهی
هاي نرم به دنبال ساختاردهی و  مدل. معنا بوده است بی

بنابراین . هاي گوناگون هستند تعریف مسائل از منظر گروه
عد معرفتی می هاي  توان از آموزه براي توسعه آنها در ب

پدیدارشناسانه و تفسیري براي غناي بیشتر و از رویکرد 
عد  دکرروشی و تنظیم گفتگوها استفاده عقالنیت انتقادي در ب.  

هاي نرم در یک فرآیند خالق و نوآورانه و با اتخاذ  روش
هایی به صورت مشارکتی، پیگیر رسیدن به تفاهم و توافق  گام

گوید طرفین به  در گفتگویی که پوپر از آن سخن می. هستند
دنبال منکوب کردن هم یا موجه ساختن و تثبیت یک دیدگاه 

آنچه را در یک بحث نقادانه باید به فراموشی ]. 24[نیستند 
کافی است احساس کنیم در پرتو . سپرد پیروزي در آن است

دهد اندکی  کنیم که نشان می اي می اي مشاهده گفتگو، نور تازه
کنندگان در گفتگوي  مشارکت]. 24[ایم  به حقیقت نزدیک شده

اما نقادانه ممکن است در پایان همچنان مخالف هم باشند 
یابند که  ضمن رعایت احترام متقابل، به این نتیجه دست می

بدین ترتیب که هر . این مخالفت با مخالفت اولیه تفاوت دارد

                                                 
5- Husserl 
6- Scheler 
7- Heidegger 
8- Schutz 
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دو گروه در مقایسه با موضع اولیه خود از آگاهی بیشتري 
برخوردارشده و حداقل از موقعیت مخاطبان خویش شناخت 

هاي  وسعه مدلتوان با ت در واقع می. اند بهتري حاصل کرده
ها را  توان به صورت مستمر دیدگاه گام و گفتگویی، می به گام

نکته بعدي . ها کاست به هم نزدیک نموده و از میزان تنش
راجع به رویکرد عقالنیت انتقادي پوپر، ایده مهندسی 

پوپر مهندس اجتماعی را کسی . اجتماعی یا تدریجی است
یش باور داشته و داند که به تسلط آدمی بر سرنوشت خو می
تواند مطابق اهدافش در جامعه تأثیر گذارده و تبعاً آن را  می

رویکرد مهندسی اجتماعی پوپر براي توسعه . تغییر دهد
هاي نرم رویکردي بسیار جالب است که البته تا به حال  مدل

به آن توجه  تحقیق در عملیاتهیچ اندیشمندي در حوزه 
قیاسی پوپر در توسعه -اي عموماً رویکرد فرضیه. نکرده است

هاي سخت مورد توجه بوده و تاکنون کسی به ظرفیت  مدل
هاي نرم توجهی  هاي اجتماعی پوپر در توسعه مدل دیدگاه

گام و تدریجی از  به با کاربست یک روش گام. ننموده است
هاي  توان دیدگاه دار می طریق بحث و گفتگوي هدف

مهندسی . مودهاي مختلف را به یکدیگر نزدیک ن گروه
اجتماعی تدریجی، دیدگاهی عملی و نقدپذیر است که در آن 

شوند تا  انتخاب می) و نه آرمانی(اهداف به صورت جزئی 
بینانه مورد  مسائل و مشکالت موجود در جامعه با نگاهی واقع

هاي متکثر، یک  در واقع در زمینه]. 27[توجه قرار گیرند 
گام و  به هاي گام لتحلیلگر تصمیم بایستی با توسعه مد

مشارکتی به عنوان یک مهندس اجتماعی به ایفاء نقش 
هاي  ساز بایستی به ارزش نکته مهم این است که مدل. بپردازد

هاي مختلف توجه داشته  اخالقی و اجتماعی متکثر گروه
هایی گروهی  هاي اجتماعی و اخالقی ارزش ارزش. باشد

. متفاوت باشند هاي مختلف هستند که ممکن است میان گروه
سویه و  بسیاري از کاربران کشورهاي مختلف به صورت یک

کنند که ممکن است  هایی می سازي مدل وارداتی اقدام به پیاده
هاي فرهنگی و اجتماعی آنان هیچ قرابتی نداشته  با ارزش

توان از  هاي متفاوت است که می با توجه به این ارزش. باشد
یک مدل تنها وقتی در . ع نمودگیري دفا هاي بومی تصمیم مدل
سازي   هاي متکثر فرهنگی و اجتماعی قابلیت پیاده زمینه

هاي مختلف را منعکس و  هاي گروه خواهد داشت که ارزش
هاي  گرایانه، در زمینه هاي عمل بر خالف زمینه. بازنمایی کند

یعنی . متکثر، کارایی مالك نبوده و اقبال اجتماعی مالك است
ف در سازمان بایستی نتایج و تغییرات را قبول هاي مختل گروه

هایی منجر به توسعه  توجه به چنین ارزش. داشته باشند
هاي  هایی بومی براي رفع مشکالت واقعی سازمان مدل

معموالً بنیاد فلسفی  نظرانصاحب. امروزي خواهد شد
دانند  رویکردهاي نرم را پدیدارشناسی و مطالعات تفسیري می

هاي رویکرد عقالنیت انتقادي و  ظرفیت در حالی که به
مطالعات تفسیري . مهندسی اجتماعی پوپر توجهی نشده است

هاي مفهومی  و پدیدارشناسانه نقش مهمی در توسعه مدل
توان به  شناسانه می با بکارگیري مطالعات قوم. دارند
هاي فرهنگی  هاي مفهومی مرتبط با زمینه هاي میان مدل تفاوت

توانند در شناسایی و  شناسانه می مطالعات قوم. مختلف پی برد
در . هاي مفهومی بومی نقش مهمی را ایفاء کنند توسعه مدل

هاي مفهومی  مدل. این زمینه کار مهمی صورت نگرفته است
به . دهند هاي نرم را تشکیل می روش پیشینهبخش مهمی از 

هاي  کننده ارزش هاي منعکس طور خالصه باید گفت مدل
گروهی بایستی به تناسب اخالقی پیشنهادها و اخالقی و 
نکته آخر، . هاي گروه پایبند باشند هاي خود با ارزش خروجی

شناسی و علوم شناختی در  در مورد مساعدت مطالعات زبان
علوم شناختی به دنبال یافتن . هاي نرم است توسعه مدل

پاسخی براي این پرسش هستند که چگونه فرآیندهاي 
دهی  کر، حافظه و ادراك توسط مغز سازماناي چون تف ذهنی

شناختی رشته علمی است که  علم اعصاب. شوند و اجرا می
سو و  شناسی شناختی از یک بین علوم شناختی و روان

از . زند شناسی و علوم اعصاب از سوي دیگر پل می زیست
اي متنوع از فرآیندهاي  نظر علوم شناختی، شناخت مجموعه

ریزي و  ر، درك، تخیل، صحبت، برنامهتر ذهن چون تفک عالی
بر اساس این تعریف، علوم . عواطف مرتبط با ادراك است

شناختی تالشی براي ارائه تبیین و توضیح درباره  اعصاب
فرآیندهاي شناختی بر اساس سازوکارهاي مغزبنیان است 

علوم شناختی در کنار فناوري نانو، فناوري اطالعات و ]. 33[
کننده در آینده  چهار فناوري تعیین فناوري زیستی جزء

رسد که فناوري  از میان این چهار فناوري به نظر می. باشد می
هاي  علوم شناختی در آینده بیشترین تأثیر را در توسعه مدل

شناختی یک  براي مثال رویکرد نگاشت. نرم خواهد داشت
باشد که از رویکردهاي فلسفه ذهن و  روش نرم می
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توان از  همچنین می. بسیار پذیرفته استشناسی تأثیر  روان
هاي تطبیقی  شناسانه و تحلیل شناسانه و انسان مطالعات قوم

هاي فرهنگی  هاي متفاوت براي پی بردن به ارزش فرهنگ
نگاري ریشه  نگاري یا مردم قوم. هاي مختلف بهره جست گروه

شناسی دارد و به معناي نوشتن درباره شیوه زندگی  در انسان
این راهبرد پژوهش را بررسی میدانی . یا اجتماع است هر قوم

نامند زیرا کار میدانی بخشی اساسی  یا حتی کار میدانی نیز می
نگار با گذراندن وقت خود در  محقق قوم. از آن پژوهش است

میدان تحقیق به توصیف اعتقادات، فرهنگ و شیوه زندگی 
  ].34[پردازد  افراد مورد پژوهش می

  
  روا جهانهاي  ارزش -5

هاي تصمیم به  ها که جاي آنها در مدل نوع سومی از ارزش
شمول  روا و جهان هاي جهان شدت خالی است ارزش

روا در ارتباط با عقالنیت هنجاري  هاي جهان ارزش. باشند می
هاي اجتماعی و اخالقی، مرتبط با عقالنیت  ارزش. هستند
عقل ابزاري گرایانه در ارتباط با  هاي عمل اي و ارزش رویه
اصطالحاً به استعداد یا موهبتی اطالق  "عقل". باشند می
مند  گردد که نوع بشر را قادر به تمیزدادن، شناختن، قاعده می

ها از این نظر موجودات  انسان. سازد ساختن و نقد حقایق می
توانند براي اعتقادات، اعمال،  روند که می عقالنی به شمار می
ود دالیل عقالنی و منطقی اقامه هاي خ احساسات و خواسته

گرایی سنتی است فلسفی که ریشه آن به  عقل. نمایند
. گردد متافیزیک عصر باستان به ویژه آراء افالطون باز می

آغاز و در  1گرایی در عصر جدید با نهضت دکارت عقل
در قرون . فلسفه روشنگري آلمان به اوج شکوفایی خود رسید

شرح و بسط بیشتري  3نیتس و الیب 2هفده و هجده با اسپینوزا
تنها منبع  "عقل"مطابق این سنت فلسفی، . بیشتري یافت

شناسی،  در جامعه. گردد معرفت یا شناخت واقعی تلقی می
در حالی که در . گرایی همراه بوده است اصالت عقل با اثبات

 "عقالنیت"نیمه دوم قرن اخیر سعی بر آن شد تا طرح پدیده 
یک . گرایانه صورت بگیرد اثبات به دور از هر گونه شائبه

توان در بازسازي عقالنیت هابرماس به  نمونه بارز آن را می
گرایی به طور ضمنی به نوعی  عقل. خوبی مشاهده نمود

                                                 
1- Descartes 
2- Espinosa 
3- Leibniz 

قضاوت ارزشی منجر شده و مدعی برتري تمدن غربی بر 
بعدها به استناد نتایج و   حکمی که البته. هاست سایر تمدن

شناسی که بر عقالنیت نوع  ات مردمدستاوردهاي برخی مطالع
در  4وبر]. 35[دادند رد شد  ها گواهی می بشر در تمامی تمدن

: کند تحلیل تاریخی خود به چهار نوع عقالنیت اشاره می
 7، عقالنیت ذاتی یا جوهري6، عقالنیت عملی5عقالنیت نظري

از منظر ]. 36[ 8و عقالنیت رسمی یا صوري 7جوهري
نی عقالنی است که شخص عقالنیت نظري، هر عقیده زما

هایی له آن ارائه نموده و از آمادگی  معتقد به آن بتواند استدالل
الزم براي ارزیابی مجدد آن در سایه بحث و استدالل علیه آن 

عقالنیت عملی هم عبارت است از توانایی . برخوردار باشد
عقالنیت . بندي مسائل و اقدام بر مبناي عقل اداره و صورت
همانند عقالنیت عملی به بررسی غیرمستقیم هنجاري نیز 

. پردازد ها و هنجارها می ها و اعمال البته از طریق ارزش کنش
وبر عقالنیت ذاتی یا هنجاري را در نقطه مقابل عقالنیت 

دهد زیرا این نوع از عقالنیت بر خالف  رسمی قرار می
هاي  هاي خود را در چارچوب نظام عقالنیت رسمی، گزینش

. دهد هاي هنجاري انجام می بر مبناي شاخصارزشی و 
اي عاري از تفکر انتقادي به فکر  عقالنیت رسمی به گونه

ترین ابزار ممکن براي نیل به اهداف مشخص و  یافتن عملی
در این پژوهش منظور محققین از عقالنیت ]. 37[فوري است 

ابزاري و هنجاري به ترتیب عقالنیت رسمی و ذاتی در 
اي باید  اما براي توصیف عقالنیت رویه. است بندي وبر طبقه

هابرماس عالوه بر عقالنیت . به نظریه هابرماس اشاره کنیم
]. 38[ابزاري و هنجاري به عقالنیت ارتباطی هم توجه دارد 

عقالنیت ارتباطی پایه و اساس گفتمان و اخالق گفتمانی 
هایی  منظور از عقالنیت ارتباطی، تنظیم قواعد و رویه. است

مراد . هاي درگیر است براي بحث و گفتگو میان گروه
اي همان عقالنیت ارتباطی  پژوهشگران از عقالنیت رویه

هاي  اي زیربناي مدل عقالنیت رویه. یورگن هابرماس است
ها و تعریف مسائل از  نرمی است که براي ساختاردهی بحث

هایی  هاي گوناگون، نیازمند تنظیم قواعد و رویه منظر گروه
به زعم پژوهشگران، عقالنیت ارتباطی هابرماس و . تندهس

                                                 
4- Weber 
5- Theoretical rationality 
6- Practical rationality 
7- Substantive rationality 
8- Formal rationality 
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توان با کمی اغماض مترادف  عقالنیت انتقادي پوپر را می
یکدیگر دانست زیرا هر دو به تنظیم قواعد و آدابی براي 

اي  بنابراین مفهوم عقالنیت رویه. گفتگو و مفاهمه تأکید دارند
عقالنیت مفهومی برگرفته از عقالنیت ارتباطی هابرماس و 

  .انتقادي پوپر است
تر گفتگو و بحث، با توجه به اینکه  هاي وسیع در زمینه
هاي مختلف اجتماعی متفاوت از یکدیگر  هاي گروه ارزش

اي از  است براي حل و فصل مسائل ضرورت دارد تا مجموعه
چیزي که همیشه در . هاي بنیادي و محوري ورود کنند ارزش

انه غیرعلمی شدن و انتزاعی به به تحقیق در عملیاتعلم و 
در حصول . توجهی قرار گرفته است مهري و بی بودن مورد بی

ها و  هاي مختلف درگیر، وجود ارزش توافق میان گروه
گردد تا فضایی براي نقد و  هنجارهاي بنیادي سبب می

هاي  مدل. برچیدن ساختارهاي غیرعادالنه و ظالمانه باز شود
گرایانه و اجتماعی  هاي عمل شتصمیم نبایستی صرفاً به ارز

تر  توجه کنند که در این صورت امکان توافق در سطح وسیع
. این مشکل در حال حاضر وجود دارد. رود از میان می

گیري براي انجام مداخالتی در سطح وسیع  هاي تصمیم مدل
ها نبایستی صرفاً لحن توصیفی و  این مدل. آماده نیستند

اید وضع موجود را نقد نموده و به تفسیري داشته باشند بلکه ب
هاي تصمیم همانطور که باید داراي  مدل. دنبال تغییر آن باشند

هاي انتقادي را نیز  گرایانه باشند نبایستی جنبه هاي عمل جنبه
هاي تصمیم باید به  در چنین شرایطی مدل. فراموش کنند

دنبال بحث و گفتگو و ایجاد یک چارچوب جامع براي آن 
یکرد اخالق گفتمانی یورگن هابرماس و نقدهاي رو. باشد

فوکویی یک مبناي فلسفی مناسب براي توسعه چنین 
تأکید دارد که قدرت در سراسر  1فوکو. هایی است روش

جامعه پخش شده و در تمامی تعامالت و همه سطوح اعمال 
وي . قدرت ارتباط بسیار نزدیکی با دانش دارد. شود می

و مقوله از هم و صحبت از قدرت جداکردن و انفکاك این د
قدرت به توسعه دانش شکل . کند یا دانش به تنهایی را رد می

در جوامع . کند دهد و دانش به اعمال قدرت کمک می می
دهنده سبب افزایش کنترل و  مدرن، این قدرت انضباطی و نظم

روش فوکو براي . شود نظارت بر تمامی جوانب زندگی ما می

                                                 
1- Foucault 
 

شکنی، معناکاوي متن  شالوده. شکنی است نقد قدرت، شالوده
در . باشد هاي درون آن می براي افشاي تضادها و تناقض

حقیقت رویکرد فوکو بیشتر مناسب نقد و ساختارشکنی بوده 
و در مرحله شناخت مسأله و درگیري ذینفعان، منجر به 

ولی باید به این نکته توجه . شود گسترش مرزهاي مسأله می
دهد و  حلی براي اجماع ارائه نمی یی راهداشت که نقد فوکو

توان آن را همراه با رویکرد اخالق گفتمانی مورد  بنابراین می
در مرحله اول از طریق نقد فوکویی و . استفاده قرار داد

ها مورد  شکنی، تعداد بیشتري از ذینفعان و گروه شالوده
شناسایی قرار گرفته و در مرحله بعد با رویکرد اخالق 

  .ی، به اجماع دست خواهیم یافتگفتمان
هاي جامع براي گفتگو و نقد، امکان  شناسی با توسعه روش

نکته مهم . شود هاي بسیاري فراهم می مشارکت سازنده گروه
هایی امکان مشارکت گسترده و برابر  در توسعه چنین مدل
دلیل انتخاب رویکرد اخالق گفتمانی به . افراد مختلف است

هایی،  سفی مناسب براي چنین روشعنوان یک چارچوب فل
  . گرایانه بودن آن است جامعیت و عمل

ها و  براي هابرماس، رسیدن به توافق و اجماع در بحث
افراد . آید گفتگوهاي مختلف یک نکته محوري به حساب می

شوند باید ادعاها و مفروضات خود  مختلفی که وارد بحث می
. ي شوندرا مطرح نموده و وارد یک بحث چالشی و جد

دیالکتیک نقشی . هایی، دیالکتیک است رویکرد چنین مدل
به زعم هگل، اندیشه بشري از . محوري در فلسفه هگل دارد

هاي متضاد و ترکیب آنها در یک ایده  طریق برخورد ایده
دیالکتیک به عنوان یک . یابد منسجم به مرور زمان توسعه می

یک روش بر  دیالکتیک به مثابه. شود روش هم استعمال می
بندي  هاي غیرموافق و جمع مبناي مباحثه و مناظره گروه

اي از یک  نمونه SASTرویکرد . ها است هاي این گروه ایده
هاي مستمر و  روش دیالکتیکی است که پس از بحث

  . کنند دار، افراد روي برخی اقدامات توافق می هدف
  
  هاي تصمیم سناریوي هنجاري براي مدل -6

توجه داشته   م بایستی به هر سه نوع ارزشهاي تصمی مدل
باشند چرا که در جهان سازمانی این سه نوع ارزش با هم 

ها بایستی در جهان رقابتی امروز به  سازمان. شوند مطرح می
جهان امروز . کارایی و سرعت در حل مسائل خود بیندیشند



  ات سیاستیارائه یک سناریوي هنجاري مبتنی بر رویکرد اخالق گفتمانی براي تصمیم

. ري و عدم اعتماد به مدیریت خواهد شدکفایتی ساختا
اما پرسش اساسی که باید به آن پاسخ داد این است که چگونه 

گانه توازن و تعادل ایجاد  هاي سه توان میان این ارزش
توان مدلی طراحی نمود که هم کارا  کرد؟ یعنی چگونه می

توجه به (، هم مقبول )گرایانه هاي عمل
و هم مشروع ) هاي مختلف تفاوت اجتماعی گروه

هاي  باشد؟ متأسفانه اغلب مدل) روا هاي جهان
ها مزیت ویژه قائل  براي یکی از این ارزش تحقیق در عملیات

. گیرند هاي دیگر را عمداً یا سهواً نادیده می
ازه روا فداي توجه بیش از اند هاي جهان گاهی اوقات ارزش
همچنین توجه بیش از . شوند گرایانه می هاي عمل

هاي فرآیندي و هنجاري هم ممکن است منجر 
این مطلب به خوبی در نشریات معتبر . به عدم کارایی شود
با مرور  1ونستاپ و کوپانگ. مشهود است تحقیق در عملیات

نشان دادند که اکثر این  OMEGAتحلیلی مقاالت نشریه 
روا  هاي جهان سازي مسأله، توجهی به ارزش

اند  گرایانه تأکید نموده هاي عمل نداشته و بیشتر روي ارزش
سازي را  گانه در مدل هاي سه همپوشانی ارزش

  . دهد به خوبی نمایش می

  
  سازي گانه مطرح در مدل هاي سه ارزش

گذارند و نتیجه تعامل  ها روي هم تأثیر می
گانه است که اثربخشی یک مدل را در جهان 

یک مدل خوب بایستی داراي سه . کند واقعی تضمین می
معیار . کارا باشد؛ مقبول بیفتد و مشروع باشد

موفقیت در جهان امروز که توسعه پایدار و متوازن در آن 
همیت است توجه به این سه معیار به طور همزمان 

                                                 
1- Wenstop and Koppang 
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تعلل در رفع . یک جهان رقابتی مدام در حال تغییر است
شکالت مبتالبه سازمانی منجر به شکست و 

ها باید سریعاً  سازمان. حذف از عرصه رقابت خواهد شد
گرایانه از  هاي عمل دست به اقدامات کارا بزنند بنابراین ارزش

ها محل  از طرف دیگر سازمان. اهمیت جدي برخوردار هستند
ها، ادراکات، باورها و هنجارهاي 
اقدامی که نتیجه آن از طریق 
هاي مختلف به دست نیامده باشد 
مقبول نخواهد افتاد و در عرصه عمل به شکست منتهی 

اقدامی که . هر اقدامی مبتنی بر یک فرآیند است
هاي فرآیندي توجه نکند با مشکل 

گرفته  شده و اقدام صورت حل ارائه
هاي درگیر  هاي اخالقی و اجتماعی گروه

هاي اجتماعی وارد  در اینجاست که ارزش
در  تحقیق در عملیاتهاي علم تصمیم یا 

توانند به عقالنیت فرآیندي  کنار عقالنیت ابزاري نمی
حتی اگر یک اقدام، درست و خیرخواهانه 
هاي سازمانی در رسیدن به اقدام در نظر 

نکته بعدي . گرفته نشوند آن عمل قرین موفقیت نخواهد بود
وقتی براي رسیدن به یک . توجه به عقالنیت هنجاري است

اقدام مناسب و اجماع بر روي اقدامات، بحث و گفتگو 
گیرد چه مشکالتی ممکن است رخ دهد؟ آیا 

دهد؟ در فرآیند بحث و گفتگو  رسیدن به اجماع آسان رخ می
هاي  قدرت گروه. تعارضات شدیدي ممکن است رخ دهد

ساختار ممکن است به طور . 
اجماع ممکن است . هایی را ایجاد کند

. طات سازمانی افراد مختلف تحریف شود
هاي قدرتمند و  نتیجه ممکن است وضعیت برخی گروه

در چنین شرایطی چه باید . نفوذ را تحکیم و تثبیت کند
روا مطرح  هاي جهان کرد؟ اینجاست که مسأله ورود ارزش

شده بایستی منصفانه و عادالنه باشند 
صورت در درازمدت منجر به ناکارآمدي 
عدم توجه به عقالنیت هنجاري بر 

مدت  اي که در کوتاه خالف عدم توجه به عقالنیت رویه
دهد داراي تبعات منفی درازمدت 

شده در بلندمدت منجر  هاي ارائه

کفایتی ساختا به بی
اما پرسش اساسی که باید به آن پاسخ داد این است که چگونه 

توان میان این ارزش می
کرد؟ یعنی چگونه می

هاي عمل توجه به ارزش(
تفاوت اجتماعی گروههاي م ارزش

هاي جهان توجه به ارزش(
تحقیق در عملیات
هاي دیگر را عمداً یا سهواً نادیده می شده و ارزش

گاهی اوقات ارزش
هاي عمل به ارزش

هاي فرآیندي و هنجاري هم ممکن است منجر  اندازه به ارزش
به عدم کارایی شود
تحقیق در عملیات

تحلیلی مقاالت نشریه 
سازي مسأله، توجهی به ارزش مقاالت با ساده

نداشته و بیشتر روي ارزش
همپوشانی ارزش 1شکل ]. 39[

به خوبی نمایش می

ارزش) 1شکل 

ها روي هم تأثیر می ارزش این
گانه است که اثربخشی یک مدل را در جهان  هاي سه ارزش

واقعی تضمین می
کارا باشد؛ مقبول بیفتد و مشروع باشد: ویژگی باشد

موفقیت در جهان امروز که توسعه پایدار و متوازن در آن 
همیت است توجه به این سه معیار به طور همزمان حائز ا

ارزش هاي اجتماعی و 
اخالقی

یک جهان رقابتی مدام در حال تغییر است
شکالت مبتالبه سازمانی منجر به شکست و معضالت و م

حذف از عرصه رقابت خواهد شد
دست به اقدامات کارا بزنند بنابراین ارزش

اهمیت جدي برخوردار هستند
ها، ادراکات، باورها و هنجارهاي  ها، ذهنیت تالقی اندیشه

اقدامی که نتیجه آن از طریق . ی متعددي هستندگروه
هاي مختلف به دست نیامده باشد  مشارکت فرآیندي گروه

مقبول نخواهد افتاد و در عرصه عمل به شکست منتهی 
هر اقدامی مبتنی بر یک فرآیند است. خواهد شد
هاي فرآیندي توجه نکند با مشکل  ها و چالش به پیچیدگی

حل ارائه راه. شدمواجه خواهد 
هاي اخالقی و اجتماعی گروه بایستی با ارزش
در اینجاست که ارزش. تناسب داشته باشد

هاي علم تصمیم یا  یعنی مدل. شود می
کنار عقالنیت ابزاري نمی

حتی اگر یک اقدام، درست و خیرخواهانه . باشند تفاوت بی
هاي سازمانی در رسیدن به اقدام در نظر  باشد ولی برخی گروه

گرفته نشوند آن عمل قرین موفقیت نخواهد بود
توجه به عقالنیت هنجاري است

اقدام مناسب و اجماع بر روي اقدامات، بحث و گفتگو 
گیرد چه مشکالتی ممکن است رخ دهد؟ آیا  میصورت 

رسیدن به اجماع آسان رخ می
تعارضات شدیدي ممکن است رخ دهد

. مختلف با هم برابر نیست
هایی را ایجاد کند سیستماتیک نابرابري
طات سازمانی افراد مختلف تحریف شودتصنعی باشد و ارتبا

نتیجه ممکن است وضعیت برخی گروه
نفوذ را تحکیم و تثبیت کند ذي

کرد؟ اینجاست که مسأله ورود ارزش
شده بایستی منصفانه و عادالنه باشند  هاي ارائه حل راه. شود می

صورت در درازمدت منجر به ناکارآمدي  که در غیر این
عدم توجه به عقالنیت هنجاري بر . سازمان خواهند شد

خالف عدم توجه به عقالنیت رویه
دهد داراي تبعات منفی درازمدت  تبعات خود را نشان می

هاي ارائه حل منصفانه نبودن راه. است
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هاي تصمیم فاقد برخی  متأسفانه بسیاري از مدل. است
هاي مناسبی  این سه معیار مالك. معیارهاي مورد نظر هستند

. است تحقیق در عملیاتهاي  براي ارزیابی انواع مختلف مدل
هاي  هاي سخت به کارایی توجه دارند؛ مدل براي مثال مدل

هاي مختلف اهمیت قائل هستند و  براي مقبولیت گروهنرم 
اما . هاي هنجاري، مشروعیت شرط اساسی است براي مدل

گانه  موفقیت در جهان امروزي در گرو توجه به معیارهاي سه
رسد که  به نظر می. کارایی، مقبولیت و مشروعیت است

این . ها باشند شناسی ترکیبی و فراروش حل، توسعه روش راه
داري بیشتر به  جهان سرمایه. لبته کار آسانی نیستکار ا
هاي اجتماعی و  گرایانه و تا حدي ارزش هاي عمل ارزش

روا به  هاي جهان اخالقی توجه نموده و از توجه به ارزش
. هاي مختلف همچون غیرعملی بودن طفره رفته است بهانه

هاي مختلف را تا حد زیادي  برخی مفروضات فلسفی، روش
گانه در قالب  هاي سه دانند و امکان تلفیق ارزش متباین می

ترین پرسشی که این  مهم. دانند هاي ترکیبی را میسر نمی روش
سازي  کند این است که چگونه باید در مدل پژوهش مطرح می

ترین چالش  گانه را مدنظر قرار داد؟ بزرگ هاي سه این ارزش
به طور  در ادامه. علم تصمیم در آینده همین امر خواهد بود

هاي ارزشی را در فرآیند  خالصه هر یک از این جنبه
  .سازي توضیح خواهیم داد مدل
برخی از این . گرایانه مصادیق مختلفی دارند هاي عمل ارزش

سازي،  بستان، کمی- منفعت، بده-هزینه: مصادیق عبارتند از
گرا  ترین معیار براي سنجش عمل مهم... . تمرکز روي نتایج و 

ترین مبناي فلسفی براي  مهم. دل، کارایی آن استبودن یک م
توان از  گرا، کارکردگرایی است و می هاي عمل توسعه مدل

منابع معرفتی متعددي چون ریاضیات، علوم فنی و مهندسی و 
. ها استفاده نمود همچنین علوم طبیعی براي ساخت این مدل

. شان توصیفی است سازي و لحن ها بهینه هدف این مدل
مشارکت، درك و : هاي اجتماعی مصادیق مختلفی دارند ارزش

ترین  مهم... . گفتگو، تساهل، فهم متقابل، پذیرش غیریت و 
ترین  همچنین مهم. هایی، مقبولیت است معیار براي چنین مدل

هایی رویکرد عقالنیت  مبناي فلسفی براي توسعه چنین مدل
فتی از منابع معر. انتقادي و مهندسی اجتماعی پوپر است

شناسی فردي و اجتماعی، فناوري شناختی  مختلفی چون روان
هایی استفاده  توان براي توسعه چنین مدل و علوم اجتماعی می

. ها، تفهم و لحن آنها تفسیري است هدف این مدل. نمود
برابري، : هاي هنجاري هم عبارتند از برخی از مصادیق ارزش

تسلط بر آن عدالت، رفع تبعیض، یگانگی با جهان به جاي 
هاي هنجاري،  ترین معیار براي سنجش مدل مهم... . و

کنندگان بایستی نتایج  یعنی از نظر مشارکت. مشروعیت است
ترین مبناي فلسفی  مهم. اخذشده منصفانه و عادالنه باشند

هایی، نظریه اخالق گفتمانی و  براي توسعه چنین مدل
عه چنین منابع معرفتی مناسب توس. مطالعات انتقادي است

مطالعات انتقادي، نظریات دانش و : هایی عبارت است از مدل
هاي اخالق و  هاي پساساختارگرایان و نظریه قدرت، نظریه

هایی انتقادي و هدف اساسی آنها  لحن چنین مدل. سیاست
هاي  توانند نقش می تحقیق در عملیاتتحلیلگران . تغییر است

تواند  می در عملیاتتحقیق تحلیلگر . متفاوتی را ایفاء کنند
یک متخصص تکنوکرات، یک مهندس اجتماعی و یا یک 

اما براي بررسی و مدیریت جهان فردا . مصلح اجتماعی باشد
، چارچوب 1در جدول . هاي چندگانه نیاز است به نقش
هنجاري محقق براي توسعه یک مدل مناسب آورده - ارزشی

هایی  ارزشتوان با توجه به  هاي تصمیم را می مدل .شده است
گرا،  هاي عمل کنند به چهار دسته مدل که به آنها توجه می

ها باید در  مدل. بندي نمود مشارکتی، هنجاري و متکثر طبقه
هایی  به مدل. ها را منعکس نمایند عمل به نحوي تمامی ارزش

هاي  گانه را بازتاب دهند مدل هاي سه که به نحوي ارزش
ي از سوي محققین به دلیل علت این نامگذار. گوئیم متکثر می

در جهان . هایی است گانه در چنین مدل هاي سه انعکاس ارزش
در . دهند هاي متفاوت از هم رخ می واقعی مسائلی با ماهیت
شوند و این  هاي متفاوتی مطرح می مسائل مختلف ارزش

ها بایستی اثربخش  مدل. گذارند ها روي هم تأثیر می ارزش
  .موفق گردند باشند و در عرصه عمل نیز

هایی، پراگماتیسم  بهترین مبناي فلسفی براي توسعه چنین مدل
ها امکان تحقق دانش معتبر در باب  پراگماتیست. انتقادي است

کردند و معتقد بودند که ما باید به دنبال  حقیقت را انکار می
نیازها و کسب اطالعات قابل قبول و معقول مناسب با 

باور پراگماتیک کانت و نظرات . الزامات عمل باشیم
].40[روي توسعه پراگماتیسم مؤثر بودند  1شوپنهاور

                                                 
1- Schopenhauer 
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  ها هنجاري براي توسعه مدل-چارچوب ارزشی) 1جدول 
  هاي متکثر مدل  هاي هنجاري مدل  هاي مشارکتی مدل  گرا هاي عمل مدل  

  روا جهان  اجتماعی و اخالقی  گرایانه عمل  هاي مطرح ارزش
در نظر گرفتن تمامی 

ها به صورت ترکیبی  ارزش
  و متعامل

  مصادیق
بستان؛ -منفعت؛ بده-هزینه
  محوري سازي؛ نتیجه کمی

تساهل؛ پذیرش غیر؛ 
گفتگو؛ درك متقابل؛ 

  پذیرش تنوع

برابري؛ عدالت؛ انصاف؛ 
رفع تبعیض و زور؛ یگانگی 
  با جهان و محیط زیست

اي از  در فرامسائل مجموعه
ها فراخور  ین ارزشا

وضعیت به صورت ترکیبی 
  وجود دارند

  مشروعیت  مقبولیت  کارایی  معیار ارزیابی مدل
ها باید کارا،  مدل(اثربخشی 

  )مقبول و مشروع باشند

مبناي فلسفی مناسب 
  براي توسعه مدل

  کارکردگرایی
رویکرد عقالنیت انتقادي و 
  مهندسی اجتماعی پوپر

نظریه اخالق گفتمانی 
هابرماس؛ مطالعات 
  پساساختارگرایان

  پراگماتیسم انتقادي

منابع معرفتی الزم براي 
   توسعه مدل

علوم ریاضی و مهندسی؛ 
ها؛  نظریه سیستم

دستاوردهاي علوم زیستی؛ 
  هوش مصنوعی

شناسی اجتماعی؛  روان
شناسی؛ علوم  جامعه

هاي سازمان  شناختی؛ تئوري
  و رفتار

هاي اخالق؛  نظریه
  سیاسیهاي  تئوري

تحقیق در هاي  سرفصل
و علم تصمیم باید  عملیات

به این منابع چندگانه توجه 
کرده و آنها را مورد استفاده 

 .قرار دهند

  بهبود شرایط  تغییر  تفهم  سازي بهینه  هدف ملموس مدل
  عقالنیت چندسویه  عقالنیت هنجاري  اي عقالنیت رویه  عقالنیت ابزاري  عقالنیت حاکم بر مدل

  انتقادي  تفسیري  توصیفی  لحن مدل
توصیفی، تفسیري و   لحن

  انتقادي

  مصلح اجتماعی  مهندس اجتماعی  تکنوکرات  ساز نقش مدل
هاي چندگانه  پذیرش نقش

  از طریق کار تیمی؛ حکیم
  

شمولی، عقل تابع اراده  شوپنهاور معتقد بود که به وجه جهان
هم با تعریف بیشترین خیر براي بیشترین گرایی  فایده. است

افراد به عنوان معیار عمل، گام بزرگی در توسعه تفکر 
به هر حال، پراگماتیسم به عنوان یک . گرایانه برداشت عمل

به زعم او، . نشأت گرفت 1دکترین فلسفی از آراء پیرس
به زعم او هر مفهومی . گرایی عمدتاً یک فلسفه معناست عمل

. که در جهان واقعی داراي کاربرد است اهمیت معنایی دارد
ها دسترسی به جهان واقعی تنها از طریق یک  پراگماتیست

شناسی ترکیبی  روش علمی را مردود دانسته و حامی روش
اتیست هیچ محدودیتی براي به زعم محققان پراگم. بودند

توانند  بنابراین کاربران می. انتخاب مدل یا روش وجود ندارد
هاي کمی، کیفی و مخصوصاً ترکیبی استفاده  از تمامی روش

باید به دنبال تأثیرگذاري بر  تحقیق در عملیاتهاي  مدل. کنند
                                                 
1- Pierce 

تحقیق در بنابراین فلسفه اصلی . روي نتایج و شرایط باشند
علم تصمیم باید با استفاده از . گماتیسم استپرا عملیات
هاي مختلف به صورت ترکیبی پیگیر بهبود  ها و مدل روش

هاي  ولی باید به خاطر داشته باشیم که جنبه. شرایط باشد
هاي  نادیده گرفتن جنبه. انتقادي را هم نباید نادیده گرفت

به ورطه  تحقیق در عملیاتانتقادي، منجر به سقوط 
آل،  حالت ایده. بدون آرمان و هدف خواهد شدگرایی  عمل
بنابراین . گرایی به صورت همزمان است بینی و آرمان واقع
ها را به نحوي متعامل بازتاب  هاي آینده باید تمامی ارزش مدل

گرا  عمل دهند؛ به دنبال بهبود بوده و اثربخش باشند؛ در عین
نی بر عقالنیت هاي انتقادي باشند و نهایتاً مبت بودن داراي جنبه
 تحقیق در عملیاتسویه نگري آفت  یک. چندسویه باشند

این رشته براي توسعه و موفقیت در آینده باید به ابعاد . است
هاي  هاي متکثر بایستی ضعف مدل. الذکر پایبند باشد فوق
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هاي  هاي مدل هاي قبلی را نداشته و در عین حال مزیت مدل
نظران باید در جستجوي  صاحب. گانه را نیز داشته باشند سه

  .هایی باشند تحقق چنین مدل
  
  بحث -7

هنجاري خود را با -در اینجا قصد داریم تا چارچوب ارزشی
که  تحقیق در عملیاتهاي ارزشی مطرح در  بندي یکی از طبقه

رویکرد کینی یک . توسط کینی ارائه شده مقایسه نمائیم
هاي  ي ارزشبند شده براي طبقه مقیاس ارزشی معتبر و شناخته
او در مقیاس خود به معرفی . مطرح در مسائل تصمیم است

از آنجا که . ها و توصیف هر یک پرداخته است انواع ارزش
هنجاري براي -محققین به دنبال ارائه یک سناریوي ارزشی

هاي تصمیم هستند مقایسه رویکرد مقاله با رویکرد کینی  مدل
در . روري استباشد ض بندي ارزشی معتبر می که یک طبقه

هاي  هاي کیفی، مقایسه چارچوب محقق با چارچوب پژوهش
در مورد . کند شده به افزایش اعتبار نتایج کمک می شناخته

، اتفاق نظري وجود تحقیق در عملیاتمفهوم ارزش در پیشینه 
در این  "تفکر ارزشی"ولی کتاب کینی تحت عنوان . ندارد

به عنوان اصولی براي  ها را او ارزش. باب اثر ارزشمندي است
ها از نظر  در حقیقت ارزش. دهد ارزیابی مورد توجه قرار می

توانیم نتایج عمل  کینی مقوالتی هستند که با استفاده از آنها می
ها  در هر موقعیت تصمیم، ارزش. را مورد ارزیابی قرار دهیم

 دلیلبه این  تنهاها  بنیادي دارند و موضوعیت گزینه یاهمیت
بنابراین در . ها هستند تحقق ارزش جهتبزاري است که ا

هایی که  نه گزینه نمودها تمرکز  تفکر نخست باید بر ارزش
تفکر ارزشی را به . سازند ها را محقق می آن ارزش احتماالً

گیري  شده براي تصمیم توان خالقیت هدایت طور خالصه می
ها، پرورش معیارها و  به زعم کینی، شناخت ارزش. تدانس
  .ها بخش الینفک هر تصمیمی است گزینه

و مصادیق آنها را به صورت زیر تشریح نموده  ها کینی ارزش 
  :است

 .برداري سوء نکن از دیگران بهره: اخالقیات .1

 .صادق، وفادار و مطمئن بودن: ها ها یا خصلت ویژگی .2

مشی انرژي پیشنهادي بایستی بر     هر خط: ها شاخص .3
ي اقتصادي، اثرات محیطی ها مبناي امنیت ملی، هزینه

 . و سالمت و ایمنی ارزیابی شود

تالش مستمر حتی اگر با شکست توأم : ها سرمشق .4
 .باشد بهتر از تالش نکردن است

در هنگام خرید ماشین، ایمنی بهتر از : ها اولویت .5
 .مسائل اقتصادي است

هایی در مورد  هاي ارزشی همراه با نگرش بستان-بده .6
  ].16[ریسک 

. ها آورده است قیات را به عنوان بخشی از ارزشکینی اخال
یک گزاره  "برداري سوء نکن از دیگران بهره"گزاره 
بخش دوم از . شمول بوده و ارزشی هنجاري است جهان
هاي اجتماعی و اخالقی مربوط  بندي ارزشی او به ارزش طبقه
هایی مانند صادق، وفادار و  ها یا خصلت ویژگی. شود می

ها متفاوت  حد زیادي بسته به نوع فرهنگمطمئن بودن تا 
هاي  ها نوعی گزاره ها هم همانند خصلت سرمشق. است

اخالقی و اجتماعی بوده و بسته به نوع فرهنگ داراي 
ها را  ها و سرمشق بنابراین خصلت. هاي متفاوتی هستند کیفیت
هاي اخالقی و اجتماعی به حساب  توان جزئی از ارزش می
الزاماً این . ی همان نتایج عمل هستندهاي کین شاخص. آورد

نتایج مطلوب نیستند بلکه هر چیزي که به وسیله عمل ناشی 
. رود جزء نتایج ما است از تصمیم، ایجاد شده یا از بین می

کنند و با این  گیري را مشخص می نتایج، اهداف مسائل تصمیم
گیري در شروع کار را به وجود  کار انگیزه الزم براي تصمیم

هاي متعارض در فرآیند تصمیم را  البته نباید ارزش. آورند می
نتایج مقوالتی هستند که شما براي ارزیابی . از نظر دور داشت

تصمیم پس از اتخاذ آن و انجام اقدامات تصمیم جستجو 
هاي گوناگون از  کینی معتقد است که لیست ارزش. کنید می

الب است ج. شوند مراتب هدف ایجاد می طریق توسعه سلسله
هایی که کینی در مورد  بدانید که تقریباً تمام نمونه

هاي  مراتب اهداف آورده است مربوط به ارزش سلسله
هاي هنجاري و اجتماعی  گرایانه بوده و شامل ارزش عمل
گرایانه  هاي عمل هاي کینی با ارزش در واقع شاخص. شود نمی

رایانه گ ها نتیجه شاخص. در این تحقیق داراي تناسب هستند
کینی روي . بوده و به نتایج عمل و اقدام توجه دارند

ها معموالً داللت به امور  شاخص. ها تأکید زیادي دارد شاخص
ها را در  کینی تا حد زیادي ارزش. واضح و ملموس دارند

بیشتر تمرکز کینی . کند ها و نتایج تصمیم محدود می شاخص
اي اجتماعی و ه گرایانه است و از ارزش هاي عمل روي ارزش
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ها به معنی  در دیدگاه کینی اولویت. کند هنجاري غفلت می
بدون (هاست  نگرش در خصوص ترتیب و تقدم امور یا پدیده

در مورد تقدم امور (هایی  چنین دغدغه). شان توجه به ماهیت
هاي  هایی که ارزش ارتباطی نزدیک با ارزش) ها یا پدیده

تحلیلگران به سختی معموالً . هنجاري نام گرفته دارند
گیرندگان را متقاعد سازند تا در چنین  توانند تصمیم می
انصاف و درستی و . بستان ارزشی انجام دهند-هایی بده زمینه
هاي محیطی مقوالت متداولی هستند که ذیل این حوزه  دغدغه
-مثالً در حوزه اکوسیستم امکان تعویض و بده. گنجند می

. با موارد دیگر وجود نداردبستان ارزشی میان برخی اصول 
هاي افراد در مورد ریسک نیز  هاي ارزشی و نگرش بستان-بده

این دو مورد . کنند نقش کلیدي در فرآیندهاي تصمیم ایفاء می
کنند و ارتباطی  بیشتر درجه ارزشمندي اهداف را مشخص می

تر است  این امر که کدام معیار مهم. ها ندارند با چیستی ارزش
. گیرنده بستگی دارد هاي تصمیم ها و ارزش نگرشکامالً به 

هاي کینی حذف  توان از لیست ارزش بنابراین این دو را می
بندي ارزشی محقق در مقایسه با  طبقه. کرد زیرا ارزش نیستند

بندي روشن و  طبقه. تر است تر و جامع بندي کینی کلی طبقه
هاي مطرحی را که باید یک  شفاف محقق، انواع ارزش

کینی روي . گردد ساز به آنها توجه کند شامل می مدل
گرایانه تأکید بیشتري دارد ولی  هاي عمل ها و ارزش شاخص

هاي قبلی اشاره کردیم بررسی اثربخش  همانطور که در بخش
اجتماعی بستگی مبرمی به -مسائل پیچیده از جمله هنجاري

گرایانه، اجتماعی و  عمل(گانه  هاي سه لحاظ کردن ارزش
در حقیقت هر چند کینی لیست مفصلی از . دارد) ريهنجا

ها را ارائه داده ولی تأکید زیادي روي  انواع ارزش
. کند گرایانه دارند می هایی که ماهیتی ابزاري و عمل شاخص
سازان آینده باید بتوانند میان این سه نوع ارزش، توازن و  مدل

ها  شغفلت از هر یک از این ارز. تعادلی منطقی ایجاد کنند
 تحقیق در عملیاتپیشینه . نتایج مخربی به بار خواهد آورد

هاي  روي ارزش تحقیق در عملیاتهاي  دهد که مدل نشان می
  .اند گرایانه تأکید بیشتري داشته گرایانه و عمل نتیجه

  
  گیري و پیشنهادات نتیجه -8

هاي مطلوب براي ایجاد تغییر در روندهاي  یکی از شیوه
. ه آنها، تدوین سناریوهاي هنجاري استدهی ب جاري و جهت

هاي مطلوب بوده و بر  سناریوهاي هنجاري در رابطه با آینده
هاي ممکن که باورکردنی، محتمل و شناختی  خالف آینده

در حقیقت سناریوهاي . هستند بیشتر ماهیت ارزشی دارند
. هاي مرجح یا مطلوب در ارتباط هستند هنجاري با آینده

در پژوهش حاضر، ارائه یک سناریوي  هدف اصلی محققین
تحقیق در هاي تصمیم در دانش  هنجاري براي مدل- ارزشی
متأسفانه مطالعات پیشین این رشته به خوبی . است عملیات
مند مطالعه نشده  دهد که آینده آن به صورت روش نشان می

هاي محققین  شده بیشتر به توصیف ایده مطالعات انجام. است
ضعف . پردازد هم به صورت پراکنده میدر باب آینده آن 

فایده . مندي آنهاست اساسی این مطالعات، عدم روش
مطالعات هنجاري، سیاستگذاري و بازنگري روشی براي 

هاي آینده است یعنی امکان دارد این سناریوها در حال  سال
حاضر داراي اثرات فوري و مستقیم نباشند ولی از آنها 

شناسی،  آینده در حوزه روشتوان به عنوان راهنماي  می
از آنجا که . ها استفاده نمود آموزش دانشجویان و سرفصل

محور هستند در تحقیق حاضر نیز  سناریوهاي هنجاري، نظریه
نظریه . جهت تدوین سناریو از نظریات مختلفی استفاده گردید

اصلی مورد استفاده این تحقیق براي نگارش سناریو، نظریه 
  . ن هابرماس استاخالق گفتمانی یورگ

نظریات مطرح در حوزه اخالق و ارزش به سه دسته اصلی 
گرایی، رویکرد  نظریه اصالت نفع یا فایده: شوند تقسیم می

براي تدوین یک . گراي کانتی و رویکرد اصالت جمع مطلق
 تحقیق در عملیاتسناریوي جامع براي آینده مطلوب دانش 

ها به نحوي مورد توجه  ضرورت داشت تا تمامی این ارزش
به همین دلیل رویکرد اخالق گفتمانی که به . قرار گیرند

هاي اخالقی را در خود دارد مورد  نحوي تمامی این دیدگاه
  . توجه محققین قرار گرفت

هاي مورد  محققین با الهام از این سه نوع ارزش، انواع مدل
سازي  گیري و تصمیم جهت تصمیم نیاز و مشخصات آنها را

هاي مطلوب  همچنین مدل. اند کار مطرح نموده و در کسب
براي آینده جهت پاسخگویی به مسائل پیچیده نیز تشریح 

براي غنابخشی به سناریو از نظرات خبرگان داخلی و . اند شده
اندیشی و مصاحبه  هاي هم خارجی مرتبط و در قالب کارگاه

هاي مختلف  ات الزم براي تشریح مدلمشخص. استفاده گردید
هاي مورد توجه، مصادیق این  ارزش: در این سناریو عبارتند از
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ها، معیار ارزیابی مدل، مبناي فلسفی مناسب براي  ارزش
توسعه مدل، منابع معرفتی الزم، هدف ملموس، عقالنیت 

  . ساز حاکم بر مدل، لحن مدل و نقش مدل
دهنده  بازتاب یاتتحقیق در عملهاي  هر یک از مدل

هاي  ارزش: ها عبارتند از این ارزش. هاي خاصی هستند ارزش
. روا هاي جهان هاي اخالقی و ارزش گرایانه، ارزش عمل
هاي آینده یا متکثر باید تالش کنند به نحوي  مدل

ها به صورتی  کننده تمامی این ارزش دهنده و منعکس بازتاب
اي بررسی مسائلی که ها بر این مدل .همگون و متوازن باشند

. ها مطرح است مناسب هستند در آن طیف مختلفی از ارزش
. هاي مختلف، معیارهاي متفاوتی وجود دارد براي ارزیابی مدل

هاي مشارکتی را با  گرا را با معیار کارایی، مدل هاي عمل مدل
هاي هنجاري را با معیار مشروعیت  معیار مقبولیت و مدل

هاي  ظور ارزیابی توازن تمامی ارزشبه من. کنند ارزیابی می
هاي  شناسی ترکیبی و بکارگیري مدل ها، روش گانه در مدل سه

بنابراین پیشنهاد محققین . گوناگون در کنار هم ضرورت دارد
هاي آتی، ارائه راهبردهایی جهت ترکیب  براي پژوهش

یک مسأله تصمیم را . هاي گوناگون است ها در موقعیت روش
الزمه حل یک مسأله به صورت اثربخش،  .در نظر بگیرید
ها، توسعه معیارها و استخراج روابط میان  پرورش گزینه

هاي انتقادي براي  توان از روش در این مرحله می. آنهاست
. گسترش مرزهاي مسأله و افزایش تنوع ذینفعان استفاده نمود

هاي درگیر  همچنین براي ایجاد توافق و اجماع میان گروه
در پایان پس از . هاي نرم را هم بکار گرفت شتوان رو می

مشخص شدن ذینفعان و ایجاد توافق میان آنان، از یک مدل 
. شود سخت و کمی براي انتخاب بهترین گزینه استفاده می

هاي متکثر، اثربخشی است که تمامی انواع  معیار ارزیابی مدل
اي و  ها شامل عقالنیت ابزاري، عقالنیت رویه عقالنیت
هاي  براي توسعه مدل. نیت هنجاري در آن مستتر استعقال

هاي  توان از چارچوب می تحقیق در عملیاتمختلف در 
گرا  هاي عمل براي توسعه مدل. فلسفی مختلفی استفاده نمود

گرا  هاي مشارکت از چارچوب کارکردگرایی، براي توسعه مدل
از چارچوب عقالنیت انتقادي و مهندسی اجتماعی، براي 

هاي هنجاري از نظریه اخالق گفتمانی و نهایتاً  توسعه مدل
ر از چارچوب پراگماتیسم انتقادي هاي متکث براي توسعه مدل
. هاست مطلب بعدي در باب هدف مدل. استفاده خواهد شد

سازي بوده و  هاي کالسیک صرفاً به دنبال بهینه بسیاري از مدل
اما از . بر روي تعاریف سنتی مضامین این رشته تأکید دارند

آنجا که حل یک مسأله به صورتی اثربخش شامل مراحل 
هر مرحله متفاوت است بنابراین باید از  مختلفی است و هدف

تحقیق در هاي  هر یک از مدل. هاي مختلفی استفاده نمود مدل
گرا به  هاي عمل مدل: کنند اهداف مختلفی را دنبال می عملیات

هاي  هاي مشارکتی به دنبال تفهم، مدل سازي، مدل دنبال بهینه
دنبال بهبود هاي متکثر به  هنجاري به دنبال تغییر و نهایتاً مدل

  . هستند
سازي  ، مدلتحقیق در عملیاتهاي  ویژگی بارز تمامی روش

سازي  به دنبال مدل تحقیق در عملیاتهاي  تمامی روش. است
براي . کنند هستند و تفاوت آنها در واقعیتی است که مدل می

هاي جهان  سازي واقعیت هاي نرم به دنبال مدل مثال روش
هاي سخت در  لی که روششخصی و اجتماعی هستند در حا

لحن و بیان . باشند هاي فیزیکی می سازي واقعیت پی مدل
هر یک از . هم متفاوت است تحقیق در عملیاتهاي  مدل
. داراي لحن و بیان خاصی هستند تحقیق در عملیاتهاي  مدل
هاي مشارکتی  گرا داراي لحنی توصیفی، مدل هاي عمل مدل

ي داراي لحنی انتقادي هاي هنجار داراي لحنی تفسیري، مدل
هاي  مدل. ها هستند هاي متکثر متضمن تمامی این لحن و مدل
کار هستند و  سازي بوده محافظه گرا که به دنبال بهینه عمل

هاي نرم هم مبتنی  مدل. هدف آنها توصیف وضع موجود است
ها و  ها به ذهنیت این مدل. بر تفهم بوده و ذهنی هستند

ن اهمیت داده و بنابراین تفسیري هاي مختلف ذینفعا برداشت
هاي هنجاري از ابزار نقد براي بررسی  مدل. باشند می

هاي مختلف ذینفعان و تحلیل قدرت در مسأله استفاده  انگیزه
هاي  هاي متکثر در واقع ترکیبی از تمامی مدل مدل. کنند می

هاي مختلف هستند  الزم براي بررسی یک مسأله در موقعیت
تحقیق در هاي  هر یک از مدل. بی استو لحن آنها ترکی

گرا  هاي عمل مدل. مبتنی بر عقالنیت خاصی هستند عملیات
هاي مشارکتی مبتنی بر  مبتنی بر عقالنیت ابزاري، مدل

هاي هنجاري مبتنی بر عقالنیت  اي، مدل عقالنیت رویه
هاي متکثر مبتنی بر عقالنیت چندسویه  هنجاري و نهایتاً مدل

هدف، : وري در یک تصمیم عبارتند ازاجزاء مح .هستند
هاي الزم براي رسیدن به توافق و همچنین  مراحل و رویه

براي اتخاذ یک تصمیم . ابزارهاي الزم براي رسیدن هدف
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خوب ابتدا باید هدف تصمیم را بر مبناي عقالنیت هنجاري 
بخشی و  اي به منظور مشارکت عقالنیت رویه. انتخاب نمود

هاي تصمیم الزامی است و عقالنیت  نهافزایش مقبولیت گزی
. هزینه تأکید دارد ابزاري هم به کارایی و گزینش وسایل کم

ها، نقش  یکی دیگر از مشخصات مطرح در توصیف مدل
: ها عبارتند از این نقش. است تحقیق در عملیاتتحلیلگر 

. تکنوکرات، مهندس اجتماعی، مصلح اجتماعی و نهایتاً حکیم
ع مالک مسأله توجه داشته و به دنبال تکنوکرات به مناف

هدف مهندس اجتماعی تسهیل ارتباط میان . سازي است بهینه
براي مصلح . باشد هاي گوناگون و حمایت از توافق می گروه

هاي محروم داراي  اجتماعی نقد قدرت و توانمندسازي گروه
بایست  اولویت است و نهایتاً براي بررسی مسائل واقعی می

راحل مختلف به خوبی از عهده تمامی این یک تیم در م
  . ها برآید نقش

اي است و از دستاوردهاي  رشته دانشی میان تحقیق در عملیات
علوم مختلفی از جمله ریاضیات، علوم طبیعی، علوم اجتماعی 

هاي جدید  ها و حوزه البته دانش. کند و انتقادي تغذیه می
توجه  به آن بینباید  تحقیق در عملیاتدیگري نیز هستند که 

تواند یکی از این منابع  براي مثال فناوري شناختی می. باشد

نوعی فعالیت فناورانه  تحقیق در عملیات .معرفتی جدید باشد
ها و  اي از روش مجموعه تحقیق در عملیاتدر حقیقت . است
هر یک از . ها براي بررسی مسائل مختلف است شناسی روش

کنند  وم مختلف تغذیه میها از منابع معرفتی عل این روش
چنانکه محققی ممکن است از دستاوردهاي علوم اجتماعی 

هر چند تمامی . براي توسعه روش خود استفاده کند
مبتنی بر کار نظري هم هستند  تحقیق در عملیاتهاي  روش

شاید . ولی براي این رشته عمل و اقدام اولویت اصلی را دارد
، پراگماتیسم عملیات تحقیق دربتوان گفت که فلسفه اصلی 

 تحقیق در عملیاتهاي  انتقادي است یعنی نهایتاً باید مدل
گرا باشند ولی در عین  یعنی باید عمل. دست به اقدام بزنند

مزیت . هاي انتقادي هم باشند گرا بودن باید داراي جنبه عمل
بخش بودن آنها در کوتاه  گرا در کارایی و نتیجه هاي عمل مدل

هاي انتقادي  هاي انتقادي توجه به جنبه مدت و مزیت مدل
باید به هر دو جنبه  تحقیق در عملیاتهاي  مدل. مسأله است

، به طور خالصه هدف 2در جدول . توجه داشته باشند
پژوهش، ابزارهاي مورد استفاده براي نگارش سناریوي 

  .هاي پژوهش تشریح شده است هنجاري و نوآوري
  

  دستاوردهاي پژوهش) 2جدول 
 هاي تصمیم در دانش تحقیق در عملیات سناریوي هنجاري براي مدل ارائه  پژوهش هدف

  این رشتهنظرات خبرگان داخلی و خارجی علم تصمیم، مطالعه تحلیلی مقاالت نشریات پیشگام در   هاي الزم براي توسعه سناریوي هنجاري ورودي
  اندیشی، نظریه اخالق گفتمانی هابرماس هاي هم مصاحبه، کارگاه  ابزارها و نظریات مورد استفاده

  هاي پژوهش نوآوري

مند و مبتنی بر یک نظریه  هاي تصمیم با یک رویکرد روش ارائه سناریوي هنجاري براي مدل -1
 جامع

 هاي موجود توصیف محتوایی مدل -2

ها در این  تواند به عنوان مبنایی براي توسعه مدل مطلوب که میهاي  توصیف محتوایی مدل -3
 رشته قرار گیرد

ها که تا حد زیادي در  معرفی و پیشنهاد مبانی فلسفی مناسب براي توسعه هر کدام از این مدل -4
 مطالعات پیشین مورد غفلت واقع شده است

  سازي هاي مطرح در مدل توصیف انواع مسائل و ارزش -5
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