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اخالق در پژوهش عمليات
دکتر عادل آذر،

سهيال خداهي

دانطکده هديريت و اقتصاد ،دانطگاه تربيت هدرس ،تهراى

چکيده
زهينه :پػٍّف ٖولياتي( )ORبِ اضتباٌ هياى الگَّاي ٖلوي ٍ ماضبطز الگَّا زض ظهيٌِ ّاي اختواٖي بطهيگطزز مِ زض ٍاقوٕ زض قلوق قلووطٍ ٖلون
هسيطيت قطاض زاضز .اذ

زض پػٍّف ٖولياتي بِ تاظگي هُطح ٍ خصابيت ذاني بطاي هحققاى ايي ضقتِ ٖلوي فطاّن ًوَزُ ٍ اذيوطا ًيوع هُالٗوات

ظيازي زض ايي حَظُ اًدام قسُ اؾت.امثط ايي هُالٗات اضتباٌ هياى الگَّاي  ٍ ORاذ قيات ضا با تَخِ بِ ٖولنطز هترهم  ٍ ORظهيٌِاي موِ
هترهم اظ ايي الگَّا اؾتفازُ هيًوايس هَضز بطضؾي قطاض زازُ اًس.
روش کار :زض ايي هقالِ هطٍضي با تَخِ بِ هكن ت هَخَز زض اضتباٌ هياى هترهم  ORبا ذطيساضاى ،تهوين گيطًسگاى ٍ شيًفٗاى ٍ ّوچٌيي
بِ هٌَٓض زضك بْتط تاثيط هتقابل ٖلَم اختواٖيَ ،طاحي ًْازي ٍ ترهم بطذي اظ چالكْاي هطبٌَ بِ خٌبِ ّاي اذ قوي  ORبحو ٍ بطضؾوي
قسُ اًس.
نتيجهگيري :ايي تحقي ًكاى هيزّس مِ زض حَظُ ّ ORيچ تدعيِ ٍ تحليل ،الگَ ؾواظي ٍ اًترواا ابوعاض تدعيوِ ٍ تحليول بوِ َوَض ماهول اظ
اذ قيات هؿتثٌي ًيؿت ٍ زض ٍاقٕ بايؿتي هؿائلي ًٓيط ًاؾاظگاضي ،غيطقابل هقايؿوِ بوَزى ٍ ٖوسم اَويٌواى بوِ حؿواا آٍضزُ قوًَسّ .وچٌويي
پيچيسگي اضتباَات هياى اضظقْاي اذ قي ٍ قٌاؾايي اّساف خوٗي بِ زضك چطايي ايي هؿللِ مِ هكن ت مواضايي ٍ ترهوم زضبطابوط تدعيوِ ٍ
تحليل اذ قي قطاض زاضًس ،مول هيمٌس.بطاي ضفٕ ايي هكنل اًدوٌْا ٍ هَؾؿات پػٍّف ٖولياتي تَاًؿتِ اًس زض غالق انَل ٍ ضاٌّوايي اذ قي،
اضظقْاي اذ قي ٍ اختواٖي ضا بياى مٌٌس ٍلي بِماضگيطي ايي انَل ٍ ضاٌّوايي اذ قي زض ايطاى ًياظهٌس بَهي ؾاظي اؾت.
کليدواشهها :اذ

 ،پػٍّف ٖولياتي ،الگَؾاظي ،ماضايي

الگَّا بَز مِ قايس بْتطيي اقتقا اظ قوٌاذت قٌاؾوي ٖيٌيوت

سرآغاز
زض هُالٗات ٍ تحقيقات اًدام قسُ پيطاهَى هَيؤَ اذو

گطاياًِ اظ ٖلن باقس مِ قالَزُ انلي تٗلين  ORضؾوي ٍ فٗاليت

 1زض

حطفِاي ضا بياى هيزاضز .اييگًَِ قٌاذت قٌاؾي بيواى هويزاضز

پػٍّف ٖولياتي،خٌبِ ّاي هرتلف اضتقاي اذ قيات زض پػٍّف

مِ ّيچ الگَي ًوي تَاًس بِ ََض ماهل چيعي ضا مِ بِ زًبال آى

ٖولياتي )OR( 2اضائِ گطزيسُ اؾت ( .)1هاًؿتطال ٍ ٍاؾوي ّواٍ

اؾت ًوايف زّسٍْ .يفِ بٗسي ًيع قٌاؾايي ضاُ حل بْيٌِ بطاي

هقسهِاي انلي بط ايي هؿوللِ اضائوِ ًووَزُ اًوس ( .)2اذ قيوات

هؿللِ اي اؾت مِ هؿتقل اظ ه حٓات شٌّي قنل هييابس .ايي

«ذاضج»« ،زضٍى» ٍ «هاٍضاي» الگوَّوا تَؾوٍ ايوي زٍ هحقو

َبقِبٌسي ،فطايٌس ذٌثي بَزى اذ قوي ضا زض ًٓوط هويگيوطز .زض

اًدام قسُ اؾت( .)3اٍليي َبقِبٌسي آًْا اذ قيوات «ذواضج» اظ

____________________________________________________________________________________
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اضتباٌ با هؿللِ «اذ قيات زضٍى الگَّوا» زيوسگاُ هتًوازي بوا

هٌاؾق  ORضا با آى هطتبٍ هيؾاظز.برف ؾَم بوِ زقوَاضيْاي

چگًَگي ايي هؿللِ مِ  ORبايؿتي بِ ََض شٌّي ضفتواض ًوايوس

هَخَز ٌّگام تَليس الگوَ ًٓاهْواي ٍاقٗوي ضؾويسگي هويمٌوس:

بياى هيزاضز .زض ايي حالت ،ازٖاي انلي ايوي اؾوت موِ اگطچوِ

ًاپايساضي ،ظهاىّ ،سف ٍ َبيٗت پَياي ٍاقٗيوت .بروف چْواضم

تَخِ بِ اؾتق ل ٍ ٖيٌيت گطايي هوني اؾوت بوِ زضك خْواى

ظهيٌِ اذ قي الظم ٌّگام َطاحي يول ابوعاض پكوتيباًي تهووين

هازي ٍ َبيٗي مول ًوايس اها ايي هؿللِ هٌاؾوق ظهيٌوِ ّواي

بطاي فطييات اضائِ قسُ زض ظهاى اؾوتفازُ اظ چٌويي ابعاضّوايي ضا

ؾاظهاًي ٍ اختواٖي مِ بيكوتط فٗاليوت  ORزض آى ضخ هويزّوس

بؿٍ هيزّس .برف پٌدن بطذوي اظ چالكوْاي پسيوساض قوسُ زض

ًيؿت.بِ ّويي زليل «اذ قيات زضٍى الگَّاي  »ORبِ ٌَٖاى

ضٍابٍ اختواٖي بيي خاهِٗ ،تهوين گيطًسُ ٍ ماضبطاى  .ORبوطاي

ت قي بطاي زضًٓط گطفتي شٌّيات ٍ اضظقْاي اذ قي زض فطايٌس

هثووال ،تَاًووايي  ORبووطاي تٗاهوول بووا ًاؾوواظگاضيْآً ،اهْوواي

ضؾوي تحقي زض ًٓط گطفتِ هيقوَز.زض اضتبواٌ بوا َبقوِ ؾوَم

تغييطزٌّسُ اضظـ زض خاهِٗ ،هؿللِ غواهى ًقوف مواضبط ٍ OR

«اذ قيات هاٍضاي الگَّوا» زض ٍاقوٕ تحوت ايوي ضٍينوطز ابتوسا

ن حيت هحسٍز هدطياى ٌّگام تهوينگيطي ضا ًكاى هيزّوس.

الگَّايي بِ نَضت الگَ بِ هٌَٓض بيواى زيوسگاُ ّواي هتفواٍت

زض برف قكن چٌسيي هكونل خٌبوِّواي اذ قوي  ORبوطاي

ايداز هيقًَس ٍ ؾپؽ «بح آظاز» بوِ هٌٓوَض اضظيوابي شٌّوي

زضك بْتط تلثيط هتقابل هياى ٖلَم اختوواٖيَ ،طاحوي ًْوازي ٍ

اًسيكِّا ٍ ضذسازّا ٍ زيگط هونٌات اًدام هيقَز (ٍ .)4اموط زض

ترهم ٍ هْاضت بطضؾي هيقَز.

هقالِاي ًكاى زازُ اؾت مِ ماضبطز هٌاؾق  ،ORبا ّوسف اٍليوِ
ًٓاضت بط ميفيوت بطاؾواؼ فٗاليوت تحليلگوطاى ،اظپويف زاضاي

کاربرد هناسب OR

ه حٓات اذ قي بَزُ اؾت ( .)5بتسضيح ،بطاؾاؼ هقالِ ٍاموط ٍ

تهوين گيطًسُ با يل هؿللِ ٍاقٗي ضٍياضٍؾت مِ قهوس زاضز ضاُ

هقالِ ماًچ ٍ ّوناضاى پيكٌْازّايي بوطاي هترههواى  ORزض

حلي ب ْيٌوِ بوطاي آى بيابوس .بٌوابطايي تهووين گيطًوسُ ًياظهٌوس

خْت چگوًَگي اؾوتفازُ اظ ضٍـ قٌاؾواييّواي  ٍ ORفٌوَى

پكتيباًي يل هترهم  ORبَزُ موِ ذهَنويات انولي ايوي

الگَؾاظي بطاي حطمت بِؾوت هؿائل تهوين گيطي موِ زض آى

هؿللِ ضا الگَؾاظي مطزُ ٍ هؿللِ تهوين گيطي ضا بوِ ابعاضّواي

ابٗاز اذ قي هكَْز هيباقٌس اضائِ قسُ اؾوت ( .)6مواضبطز OR

پكتيباًي تهوين مِ هتكنل اظ ًتايح الگَ ٍ تطخيحوات تهووين

زض ايٌدا بٌَِٖاى تٗاهل بيي هترهم ٍ تهوين گيطاى زضگيط بوا

گيطًسُ اؾت ضا ؾاظهاًسّي ًوايس .ايوي قوطح مَتواُ ٍ توا حوسي

حل يول هؿوللِ تهووين گيوطي ذوال زض يول ًٓوام ٍاقٗوي

نَضي اظ پكتيباًي تهوين  ،ORزض قنل  1تطؾين قسُ اؾوت.

اقتهازي ،اختوواٖي ٍ يوا ظيؿوتي زض ًٓوط گطفتوِ قوسُ اؾوت.

ايووي قوونل بووط اضتباَووات بوويي زٍ هدووطي ،تهوووين گيطًووسُ ٍ

الگَّاي ٍاقٗي ٍ ابعاضّواي پكوتيباًي تهووين بوطاي تؿوْيل ٍ

هترهم  ،ORهؿللِ ٍاقٗي ٍ تهَيط ؾوازُ الگَؾواظي قوسُ ٍ

ؾاظهاىزّي تٗاه ت هتقابل هكتطك بيي هترههاى ٍ تهووين

ابعاض هَضز اؾتفازُ تَؾوٍ هترهوم بوطاي پكوتيباًي اظ فطايٌوس

گيطاى زض هَضز هؿللِ تهوين هَضز اؾتفازُ قطاض هيگيطًوس.ماضبطز

تهوين گيطي تاميس هيمٌس.

هٌاؾق  ORزض ابتسا هؿتلعم پيطٍي اظ بايوسّا ٍ ًبايوسّاي اٍليوِ

با پيگيطي ايي الگَ اٍليِ هيتَاى اضتبواٌ ًوِ ٖاهول شيول ضا

بَزُ ،برف آتي تٗسازي اظ ايي العاهات ضا تَييح هيزّسّ .وسف

هقايؿِ مطزُ ٍ هْوتطيي ؾَاالت ضا بط اؾاؼ ايي ضٍابوٍ هُوطح

انلي ايي هقالِ تكطيح زقَاضيْاي اذ قي هترهوم  4 ORزض

ًوَز:

يوي اًدام ٍْايفف ٍ ضاّناضّاي اضائِ قسُ اظ ؾَي اًدوٌْاي

 -1هؿللِ ٍاقٗي تهوين گيطًسُ :زضك تهوين گيطًسُ اظ ايي موِ

 ORاؾتٍ .يػگي اذ قي ايي هكنلْا اغلق اظ تاثيط الگوَّواي

هَئَ چيؿت؟

 ٍ ORابعاضّاي پكتيباًي تهوين زض تهوويوات تواثيط گوصاض بوط
خاهِٗ بطهي ذيعز مِ زض برف اٍل بساى هيپطزاظين .برف زٍم،
ايي الگَ پايِ ضا تَنيف موطزُ ٍ پيكوٌْازّايي پيطاهوَى مواضبطز
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شکل  .1الگو ابتدایي ارتباط  9عامل اخالقي متفاوت در عملکرد )7( OR

 -2هؿللِ ٍاقٗي هترهوم  :ORزضك مواضبط  ORاظ ايوي موِ

ماض انلي مِ تَؾٍ ٍالؽ ٍيطايف گطزيسُ اؾت ،مواه بوط

هَئَ چيؿت؟ آيا با زضك تهوين گيطًوسُ اظ هَيؤَ هتفواٍت

الگَّا هتوطمع هيباقس مِ ؾاذت ٍ يا تفؿيط الگَ ،خوصا اضظـ

اؾت؟

ٍ هؿوٍليتْاي اذ قي الگَؾاظاى ،ضٍابوٍ  9 ٍ 8 ،5-1ضا هوَضز

 -3الگَ(ّاي) هترهم  :ORهترهم مساهيل اظ ٌٖانط ايي

اؾتفازُ قطاض هيزٌّس ( .)8زض ازاهِ ايي برف ،با تَخِ بوِ هقالوِ

هَئَ ضا حياتي زض ًٓط گطفتِ ٍ بِ چِ َطيقي آى ضا الگَؾواظي

ٍامط بِ ايي هَئَ هيپطزاظين (ٍ .)5امط با ايوي اؾوتٌتاج «موِ

هيمٌس؟

پيطٍي اظ انَل هؿلنّ ،سايت اذ قي هٌاؾق يول تحليلگوط ضا

 -4الگَ(ّاي) تهوين گيطًسُ :آيا تهوين گيطًوسُ هحوسٍزيتْا ٍ

تًووويي هوويمٌووس» ٍ بووسيي تطتيووق يوول زؾووتَضالٗول ّووسايت

ٍابؿتگيْاي ايي الگَ(ّا) ضا زضك هيمٌس؟

هَيَٖي ضا هُطح هيًوايسٍ .امط با هُطح مطزى ايي انوَل بوِ

 -5الگَ(ّاي) هترهم  :ORهترهم تا چِ اًوساظُ ٍ اظ چوِ

ضٍابٍ  5 ٍ 3بيي هترهم ٍ بِتطتيق الگَ يا ابوعاض هويپوطزاظز.

ضاّي اٍلَيتْاي تهوين گيطًسُ ضا ضٖايت موطزُ ٍ اظ چوِ َطيو

ٖيٌيت ازٖا قسُ ايي الگَ اقاضاتي بط ضابُِ  9بويي هترهوم ٍ

آًْا ضا الگَؾاظي هيمٌس؟

تهوينگيطًسُ بطاي قونل گيوطي ضفتواضي زاضز .بوطاي هٌحوطف

 -6ابعاض(ّاي) تهوين گيطاى :آيا تهووين گيوطاى هحوسٍزيتْا ٍ

ًكسى ًتايح زض ذهَل توسٍيي هؿوللِ (ضٍابوٍ ،)6-5 ٍ 2-1

ٍابؿتگيْاي ايي ابعاض(ّا) ضا زضك هيمٌٌس؟

«بايس بِ ايي مابطز هٌاؾق پطزاذتِ قوَز ًوِ پوصيطفتي اْْواضات

 -7تهوين گيطًسُ-خاهِٗ ٍؾيٗتط :اؾتٌباَات اختواٖي اظ هؿللِ

هكن ت هكتطياى» .اّساف توام شيًفٗاى بايس تًوويي گوطزز.

ٍ ضاُحلْا چِ بَزُ ٍ ،ضابُوِّواي هؿووٍليت ٍ هكوطٍٖيت بويي

توام گعيٌِ ّواي احتووالي بايوس هوَضز ه حٓوِ قوطاض گطفتوِ ٍ

تهوين گيطًسُ ٍ خاهِٗ ٍؾيٗتط چيؿت؟

هترهم  ORبايوس «اؾوتفازُ اظ قًواٍتْاي قرهوي ذوَز ضا

 -8هترهم-خاهِٗ ٍؾيٗتط :اؾوتٌباَات اختوواٖي اظ هؿوللِ ٍ

هحسٍز مطزُ ٍ زض بطابط فكاضّاي ؾياؾي هقاٍهت مٌس» .بِٖلوت

ضاُحلْا چوِ بوَزُ ٍ ،ضابُوِّواي هؿووٍليت ٍ هكوطٍٖيت بويي

ابْاهات ٖوَهي« ،تٗطيف چٌوسيي ؾوٌاضيَي احتووالي هٗقَالًوِ

هترهم ٍ خاهِٗ ٍؾيٗتط چيؿت؟

اؾت» .زض ذهَل ؾاذتي الگَ (ضٍابٍ  ،)4-3هترهوم بايوس

 -9تهوووين گيطًووسُ هترهووم :چووِ هيووعاى زضكّ ،ونوواضي،

الگَي قابل فْن َطح ضيعي مطزُ ٍ حَظُ ماضبطز آى ضا تٗيويي ٍ

اٖتواز ٍ ٍابؿتگي بيي زٍ هدطي ٍخَز زاضز؟

اٖتباض آًطا هَضز بطضؾي قوطاض زّوس .زض ذهوَل اترواش تهووين
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(ضٍابٍ  ،)9 ٍ 6-5تحليلگط بايس توايع «بيي  -1افعٍزى تهووين

هيتَاًس بِ چْواض گوطٍُ انولي تقؿوين بٌوسي گطزز.تفاٍتْوايي

ٍ اتراش تهوين -2 ٍ ،بيي تحليول ٍ پكوتيباًي» ضا حفوّ مٌوس.

اؾاؾي بيي گطٍّْاي هرتلف ابْام ٍخوَز زاضًوس( :قواهل ٖوسم
6

اَويٌاىً ،ا قٌاذتگي  ،ذُط ٍ ؾطبؿتگي )

ؾطاًدام ،فْطؾتي ََيل اظ پطؾكْا ،اغلق پيطاهَى ًنوات فوَ
الصمط با خعئياتي بيكتط ،ضٍابٍ  9 ٍ 7ضا تبييي هيمٌٌسٍ .اموط بوا
پيكٌْاز يول زؾوتَضالٗول اذ قوي زض «زؾوتَضالٗول اذو

7

ذُط بِ ؾازگي هيتَاًس با تٗطيف احتواالت يا تَابوٕ تَظيوٕ

ٍ

اؾتاًساضزّاي ماضبطزي بطاي هترههاى هحيُي» ًتيدِ گيوطي
هيمٌس (.)9

ًاقٌاذتگي

ٖسم اَويٌاى

ؾطبؿتگي

ذُط

زاًف
هطبٌَ
بِ
احتوال
ؾتازُ ّا

بسٍى پايِ

دانش مربوط ب ستاده ها

دضواريهاي استقرار الگوهاي واق ي

ؾتازُ ّاي تٗطيف ًكسُ

فطايٌسّاي تهوين بِ مول فٌَى  ORبايس بٌِٖوَاى ت قوْاي

ؾتازُ ّاي تٗطيف قسُ

احتوالي

بطذي پايِ ّاي
احتوالي

شکل  .2ابعاد ابهام ()11

َطح ٍ ؾاذت هدسز با ّسف اضتقاي ٍيٗيت آتوي ؾواظهاًْا ،يوا
ؾاهاًِ اًؿاًي زيگط ه حِٓ گطزز .با ٍخَز ايٌنِ هؿيط آتي ايوي

هٌاؾق تٗسيل گطززٌّ .گاهي مِ هكرم قوس موِ چوِ اتفواقي

ؾاهاًِ پيچيسُ توا حوسٍزي ٍابؿوتِ بوِ تاضيرچوِ گصقوتِ آًْوا

هوني اؾت ضٍي زّس ٍ با چِ احتوالي يل ضٍيوساز زض حوال ضخ

هيباقس ،اها بِٖلت آظازي بكط بِ اًساظُ ظيازي غيوط قابول پويف

زازى اؾت،آًگاُ ايي زاًؿتِ ّا هويتَاًٌوس زض الگوَّوا قوطاض زازُ

بيٌي اؾت .بٌابطايي ،شمط زٍ هَئَ پيطاهوَى الگوَّواي ٍاقٗوي

قًَسٌّ.گاهي مِ ضٍقي ًيؿت مِ چِ اتفاقي هوني اؾوت ضٍي

 ORحائع اّويت هيباقس :الگَؾاظي پيچيوسگي ؾواهاًِ (ضٍابوٍ

زّس (ًاقٌاذتگي) ،يا يل ضٍيساز با چِ احتوالي ٍخَز زاضز (ٖوسم

 ، 4-1زض ايي برف) ٍ تٗطيف ذَا ٍ بوس زض پيكوطفتْاي آتوي

اَويٌاى) پيف بيٌوي زقوَاضتط ذَاّوس قوس ( .)11زض ذهوَل

(ضٍابٍ  ،6-5برف  .)4تَخِ زاقتِ باقيس مِ ّوواًَُض موِ زض

تهوين گيطي ،ابْام زض توام ايي چْاض گطٍُ زض قطايٍ پيچيسُ اظ

آغاظ ايي هُلق شمط گطزيس ،قايؿوتگي ايوي الگوَ ّوچٌويي بوِ

لحاِ اختواٖي يا هحيُي بطذاؾوتِ ٍ َبو هقالوِ ضاؾوچ هوايط

ؾاهاًِ اضظـ تهوينگيطاى ٍابؿتِ بَزُ ٍ هيتَاًوس اقواضاتي بوِ

( )11هيتَاًس با چْاض خٌبِ ظيط هطتبٍ باقس:

خاهِٗ زاقتِ باقس (ضٍابٍ  ،9-7برف  )5ها تٌْا هيتوَاًين بوِ

● تٗييي حسٍز

ايي چطذِ ّاي باظذَضزي ٍ ًِ تحليل ٖوقي آًْوا بپوطزاظين .زٍ

● اٖتواز

هكنل اؾاؾي مِ هَخق هكون ت اذ قوي بوطاي هترهوم

● اضظقْا

 ORذَاّس قس زض ايي برف تكطيح گطزيسُ اؾتً :قف ابْام ٍ

● هدطياى اختواٖي

ايي حقيقت مِ امثط الگَّاي  ORايؿتا بَزُ زض حالينوِ زًيواي

زٍ ًنتِ اٍل هطبٌَ بِ ؾاذت الگَ هويباقوس (ضٍابوٍ ،4-3

ٍاقٗي پَياؾت.

قنل  ٍ ،)1زٍ ًنتِ آذط بيكوتط هوطتبٍ بوا ابعاضّواي پكوتيباًي
تهوين ٍ اضتباٌ با خاهِٗاي بعضگتط اؾت (بِتطتيق ضٍابٍ ٍ 6-5

گونه ضناسي ابهام  5در فرايند تصوين

.)8-7

ابْام مِ تقطيبا زض توام ٍيٗيتْاي تهوين گيطي ٍخَز زاضز،
ٖوَها تَؾٍ توام تهوين گيطاى ٍ ّوچٌيي تحليلگطاى پكتيباى

کوچکسازي هحدوده ها در الگوسازي واق ي

تهوين ،زضك هيقَز .با ٍخَز ايي ،تَخِ موي بِ ايوي حقيقوت

الگَؾاظي ؾاهاًِّاي ٍاقٗي بطاي تٗاهل با پيچيسگي هؿائل

مِ ابٗاز هتٗسز گًَاگًَي اظ ابْام ٍخَز زاضز اٖوال قوسُ اؾوت.اظ

ضاّي بِخع مَچنؿاظي هحوسٍزُ ّواي ظهواًي ٍ ّوسف ًساضًوس.

ًگاُ تحليلي ،بط اؾاؼ قٌاذت ًتايح ٍ زضؾت ًوايي آًْوا ابْوام

ّطچِ اف ظهاًي هُطح قسُ زٍض زؾت تط باقس ،الگَ هدبوَض بوِ
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زض ًٓط گطفتي ذُاّاي ترويٌي بيكتط اؾت .بوطٖنؽَ ،بيٗوت

بِْٖسُ تحليلگط هيباقس ،مِ غالبا بوسٍى ٍابؿوتگي بوِ اذو

پَياي ؾاهاًِّاي زًيواي ٍاقٗي،امثوط الگوَ ّواي ؾوٌتي ٍ OR

اهناى پصيط ًيؿت (.)13

ابعاضّاي پكتيباًي تهوين هطتبٍ بِ آى ايؿتا هويباقوٌس .هقالوِ

دضواريهاي روابط ا تواعي

ٍامط بِ ايي ًنتِ باظ هيگطزز .ايوي هؿوللِ موِ ؾواهاًِ پَيوا زض

زض ايي برف ،ؾِ هكنل ضٍابٍ  9-7قنل  1ضا هوَضز بطضؾوي

تهوينگيطي بِماض بطزُ هيقًَس بََِض ماهل زض هقالوِ مواًچ ٍ

قطاض هيزّين ،ضٍابٍ بيي تهووين گيطًوسُ ،هترهوم ٍ خاهٗوِ

تيع ٍ بطاًع( )12تَييح زازُ قسُ اًس .زضك ؾاظهاًْاي اًؿواًي ٍ

گؿتطزُ تط .اٍليي هكنل هطبٌَ بِ ذهَنيت اختواٖي بؿياضي

اضظقْاي اذ قي آى بِٖلت پيچيسگي پَيا زض ؾواذتاضّا حواٍي

هؿائل ً ٍ ORقوف ًاؾواظگاضيْا ٍ ترلفوات زض آًْوا هويباقوس.

چٌسيي حلقِ باظذَضزي زقَاضتط هيقَز .هكنلي مِ هترهوم

هكنل زٍم بِ پياهوس تهوويوات بوطاي افوطاز زٍضزؾوت اظ ًٓوط

 ORبا آى ضٍبطٍؾت ،بِٖلت تاثيط ايوي الگوَ بوط تهوويوي موِ

ظهاًي ،فًايي يا فطٌّگي ٍ هكنل گٌداًسى اضظقْا يوا ؾو ي

هيتَاًس بطاي خاهِٗ هَثط باقسٌّ ،گام ت ـ بطاي ًعزيل قسى

آًْا زض تهوين گيوطي اقواضُ زاضز .قؿووت ؾوَم هؿوللِ ًقوف

بِ ٍاقٗيت زض اهتساز بيي زضك پصيطي الگَ ،الگَؾاظي پيچيوسگي

هترهم  ORزض اضتباٌ بوا تهووين گيوطاى ضا بيواى هويمٌوس.

ٍ حلقِ ّاي باظذَضزي قطاض هيگيطز.
دضواريهاي استقرار ابسارهاي اخالقي پطتيباني تصوين

قؿوت آذط هطبٌَ بِ ن حيت هحسٍز هدطياى بطاي تٗاهول بوا
هؿائل اذ قي هيباقس.

3

زض ايي برف بوط زٍ هكونل موِ هترههواى ٌّ ORگوام

و ود ناسازگاريهاي ف لي يا آتي

تَنيف يا اؾتقطاض ابعاضّاي پكتيباًي تهوين با آى هَاخِ ّؿتٌس

امثط الگَّاي پكتيباًي تهووين بوا ًاؾواظگاضيْا ؾوطٍماض زاضًوس.

تاميس قسُ اؾت .هَئَ اٍل با غيط ٖازي بوَزى ابعاضّواي OR

برف هْوي اظ اذ قيات هطبٌَ بِ تهوحيح هٌاؾوق ؾو ي ٍ

ؾووطٍماض زاضز ٍ ،هَيوؤَ زٍم بووِ ًاؾوواظگاضيْاي هحتووول بوويي

اضظقْاي افطاز تحت تاثيط تهووين هويباقوس .تيلوت ( )14يول

فطييات الگَ ٍ شّي تهوين گيطاى بط اؾواؼ تٌاؾوق ٍ قابليوت

ًاؾاظگاضي ضا بِ نَضت ظيط تٗطيف هيمٌسً :اؾواظگاضي ٌّگواهي

قياؼ هيپطزاظز .فطييات ابعاض  ORهويتَاًوس هَخوق هكونلي

ضخ هيزّس مِ زٍ (يا چٌس) فطز (يا گطٍُ) احؿاؼ هيمٌٌس اضظقْا

اذ قي قَز اگط:

يا ًياظّاي آًْا زض تًاز با ينسيگط اؾت .فطز هويتَاًوس زض هيواى

● ًتايح بِنَضت هٌٓن بطاي ؾو ي اقورال ،يوا گطٍّوي اظ

ًاؾاظگاضيْاي حقاي  ،ؾ ي  ،ضٍابوٍ ٍ اضظقوْا بؿوياض هتفواٍت

اقرال ظياى آٍض باقس (زيسگاُ هٌُ گطا)

باقس .زض ٖولٌٖ ،انط توام ايي چْاض زؾتِ بوا ينوسيگط آهيرتوِ

● ايي فطييات بيي توام افطاز تحت تاثيط تهوين هكتطك ًباقس

ّؿتٌس OR .ابعاضي فوَ الٗوازُ بوطاي ضٍقوي ؾواذتي ٍ بيواى

(زيسگاُ اذ قي)

ًاؾاظگاضيْا بط زازُ ّا هيباقس ،هيتَاًس زاًؿوتِّوا ضا ًگاقوتِ ٍ

● ايي فطييات اظ َطيقوي بسذَاّاًوِ اًترواا گطزًوس (زيوسگاُ

هكرم مٌس افطاز بِ ؾَُح هتفواٍتي اظ اٖتبواض زازُ ّوا اٖتقواز

فًيلتي)

زاضًسّ OR.وچٌيي هيتَاًس ًاؾواظگاضيْاي ؾو ي ضا اظ َطيو

يني اظ اّساف بِماضگيطي  ORهقايؿِ گعيٌِ ّاي هرتلوف

تٗيوويي هٗياضّوواي گًَوواگَى تهوووين ٍ ٍظًْوواي گًَوواگَى آى

هيباقس .اها ٍيٗيت تهوين هوني اؾت زضبطزاضًوسُ هٗياضّوايي

هكرم مٌس .ابعاضّاي تهويوي  ORهيتَاًٌس تفاٍتْاي اضظقي

باقسمِ ًوي تَاًٌس بِ يل اًساظُ گيطي ملي تَؾٍ يل تهووين

ضا تا حسي با اؾترطاج تفاٍتْا زض ٍظًْاي هٗياضّا ًكاى زّس ،اهوا

گيطًسُ هحسٍز قَز .زض ايٌدا موول بوِ تهووين گيطًوسُ بوطاي

بطاي تٗييي ًاؾاظگاضيْا بط اؾاؼ تفاٍتْاي اضظقي بِ اًساظُ مافي

ضٍقي ؾاذتي هَيَٖات تٌاؾوق ًاپوصيطي ٍ هقايؿوِ ًاپوصيطي

هَثط ًيؿت .زض ازاهِ ايي برف ،ها تٌْا بِ ًاؾاظگاضي بط ؾ ي
با توطمع بيكتط بط ابعاضّاي  ORذَاّين پطزاذت.
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ًتيدِ هَف خَاًق اذ قوي زض تحليول  ،ORتهووين گيوطي ٍ
اخطاي تهوين هيتَاًس حس اقل زض ؾِ ؾُح بوا قنؿوت ضٍبوطٍ

تغيير ساهانههاي ارزضي در طول زهاى و فرهنگها

قووَز .اٍل ،هترهووم  ORهونووي اؾووت زض ه حٓووِ هؿووائل

ّطچِ يل تهوين بِ ظًسگي ضٍظهطُ ها ًعزينتوط باقوس ،قًواٍت

اذ قي هطبٌَ با قنؿت هَاخِ قَز .زٍم ،حتي ٌّگوام تحليول

پيطاهَى ن حيت اذ قي آى ؾازُ تط اؾت .زض هقابول ،قًواٍت

چٌيي هؿائلي بََِض زلرَاُ ،هترهم هوني اؾت قازض بِ اضائِ

زض هَضز تهويوْايي با ًتايح زٍض ٍ ٌّگام ابْام بوِٖلوت حًوَض

آًْا بِ هكتطي بِنَضتي مِ هكتطي هتقاٖوس بوِ هتحوس موطزى

اًؿاًْايي با ؾاهاًِّاي اضظقي هرتلوفً ،ؿولْاي آتوي ٍ غيوطُ

هَيَٖات اذ قي با تهوين گيطي قَز ًباقوس .ؾوَم ،تهووين

زقَاضتط هيقَز .هؿللِ  ORبطاي تٗاهل با ًاؾاظگاضيْاي ٖويو

گيطاى هوني اؾت زض ماضبطز هٌاؾق ّطگًَِ اَ ٖوات اذ قوي

اضظقي اّويت ٍيػُ اي زض تهويوات هَثط بط يل هقياؼ ظهواًي

مِ تَؾٍ تحليلگط  ORبِ آًْا اضائِ قسُ با قنؿت هَاخِ قًَس.

يا فطٌّگي ٍؾيٕ مؿق هيمٌس.

زليل ايي قنؿتْا هيتَاًس زض قيَُ تفنط ،حل هؿوللِ ٍ تهووين

هسأله ههمن «نقمص» در رابطمه هيماى هتصصصماى  ORو

گيطي تحليلگطاى  ٍ ORهكتطياى يافتِ قَز .پوػٍّف ٍ ًٓطيوِ

تصوينگيراى

ضٍاًكٌاؾووي بوويي زٍ تووابٕ اذ قووي هتفوواٍت زگطپيووطٍيٍ 9
11

اظ ينؿَ هترهم  ORبٌَِٖاى يول تحليلگوط بايوس ٍاقٗگوطا ٍ

ذَزهرتاضي توايع قائل هيقًَس .قويَُ تفنوط اذ قوي يول

بسٍى خْت گيطي ذال باقس ،اظ ؾَيي زيگط اٍ زض حال ذوسهت

قرم ٍ تَاًايي ٍي بطاي تٗسيل هؿائل اذ قي ،تَؾٍ خايگاُ

ضؾاًي بِ يل هكتطي بَزُ ٍ اظ ايٌوطٍ بوِؾووت هكوتطي ذوَز

اٍ بط ذٍ بيي زگطپيطٍي ٍ ذَزهرتاضي تٗطيف هويگوطزز .بوطاي

خْتگيطي مطزُ ٍ بٌَِٖاى ًانح ٖول هيمٌس .بوٌِٖوَاى يول

ًوايف تفاٍت هيواى زگطپيوطٍي ٍ ذَزهرتواضي ،هؿوللِ ظيوط ضا

ضياييساى مواضبطزي ،هترهوم  ORضٍـ ٖلووي ٍ تو ـ آى

ه حِٓ ًواييس :يول قوطمت قويويايي زض حوال بطًاهوِ ضيوعي

بطاي ٍاقٗگطايي ضا اضظقگصاضي هيمٌوس .بوٌِٖوَاى اضائوِ مٌٌوسُ

ؾطهايِگصاضي گؿتطزُ زض هٌُقوِاي اؾوت موِ اظ بينواضي ضًوح

ذسهات ،هترهم  ORضيايت هكتطياى ذوَز ضا اضظـگوصاضي

هيبطز .فٗاالى هحيٍ ظيؿت ذَاؾوتاض تاؾويؽ ًكوسى ماضذاًوِ

هيمٌٌس .اظايٌطٍ يل تٌاقى بٌيازي اظ ًقكوْايي ٍخوَز زاضز موِ

بِزليول آلَزگيْواي قويويايي ّؿوتٌس ،زض حالينوِ زيگوطاى بوِ

هترهم  ORضا با هكنل هَاخِ هيؾاظزً .اؾاظگاضي ًقكوْاي

فطنتْاي قغلي خسيس ذَقاهس هيگَيٌوس .تفنوط زگطپيوطٍي بوط

بيي هكاٍض ٍ تحليلگط با باظتابْاي ظيط تاميس هيقَز :اگوط اًتٓواض

هبٌاي يل يا چٌس قاًَى اذ قي ملي ثابوت اؾوت (بوطاي هثوال

هيضٍز تحليل هَثط باقس ،بطاي هثال اگط قطاض اؾت تواثيط ظيوازي

حفاْت اظ هحيٍ ظيؿت) .زگطپيطٍي بِ ايي هٌٗا بَزُ موِ هوسيط

بط ميفيت تهوين زاقتِ باقس،زض ايٌهوَضت تطخيحوات هكوتطي،

تفنط ذَز ضا ضاخٕ بِ قاًًَي ٍاحس تحويل هيمٌس زضحالينِ زيگط

قيَُ ّاي تفنطْ ،طفيتْاي ازضامي زض َط هرتلف ٍ غيطُ بايوس

انَل هطبٌَ بِ ّواى هؿللِ ضا ًازيسُ هيگيطز .اظ ؾَيي زيگوط،

زض ًٓط گطفتِ قَز .پيكٌْاز قسُ اؾت مِ ايي هكنل اذ قي زض

ذَزهرتاضي فطايٌسي ضٍاًكٌاذتي اظ حل هؿللِ اذ قي ٍ تهوين

ؾُح اضتباَي حل قَز ،مِ تَؾٍ قفافؾواظي ًقوف تهوسي

گيطي هيباقس .ذَزهرتاضي هاتطيؿي اذ قوي اؾوت موِ زض آى

قسُ ٍ هكن ت ضٍياضٍ نَضت هيپصيطز .پفط اْْاض هيمٌوس موِ

توام ضاّْاي احتوالي بطذَضز با يل هكنل اذ قوي بوِنوَضت

زض بؿياضي هحيُْاي ٍاقٗوي ،هترههواى ،ذوسهات هكونَمي

هٌٓن با توام اضظقْا ٍ ؾ ي هَخوَز زض قوطايٍ هؿوللِ هوَضز

بطاي هسيطاى يا بطاي ؾياؾتوساضاى اضائِ هيمٌٌس ،موِ تهوويوات

هقايؿِ قطاض هيگيطًس .ذَزهرتاضي فطايٌوسي هكوابِ بوا تحليول

ضا «بََِض ٖلوي» تَخيِ مٌس.

 ORاؾت ،اها فطايٌسي مِ لعٍها هٌدط بِ ًتيدوِگيوطي ًرَاّوس
قووس .بٌووابطايي ،ذَزهرتوواضي بووٌِٖووَاى يوول هْوواضت ضٍاًووي

صالحيت هحدود هجرياى

ذهَنوويتي هثبووت بووطاي تحليلگووط  ٍ ORهكووتطي هوويباقووس.
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بطًع ٍ گالَ ( OR )16ضا بٌَِٖاى «ٖلن الگَؾاظي اهَض بكطٖ،لن

بِٖ ٍُ ،ذَزهرتاضي بٌَِٖاى ابوعاضي زض فطايٌوس تحليول ٍ OR

پكتيباًي تهوين بوطاي تهووين گيوطاىٖ ،لون هوسيطيت ؾواهاًِ
ماضبطز تهووين هفيوس اؾوت .زض هوَضز زٍم ،ذَزهرتواضي بوسيي

اًؿاًي» تَنيف ًوَزُ اًس .با هفطٍو زاقتي چٌيي زيوسگاّي اظ

هٌٗاؾت مِ ايي فطايٌسّا بايس اظ َطيقوي هكوابِ ٍ زض تُواب بوا

ايي حَظُ مِ اضتباٌ هَضز ًياظ آى با اضظقوْا ٍ اّوساف اًؿواًي ضا

تٗاهل ذَزپيطٍاًِ افطاز اظ هؿائل اذ قي اخطا گطزًس.

قفاف هيؾاظز ،خاي تٗدق ًيؿت مِ ًگطاًيْاي اذ قي بايس بِ
نحٌِ ٍاضز قًَس.
تفاٍت هياى ٖ ORلوي ٍ اذ قي اغلق بٌِٖوَاى تقايوايي

اخالق در  ORو زهينه هاي ا تواعي

ازبووي ًكوواى زازُ هوويقووَز :هترههوواى  ORزض زضك اضظـ

زض ظهيٌِ ّاي اختواٖي هٗياضّاي يطيق ماضايي بوا زيگوط اًوَأ

ترهم  ORذَز خوسي ّؿوتٌس،اها زض تقوسيط اظ بٗوس اذ قوي

هٗياضّا آهيرتِ اؾت ًٓيط :قَاًيي ؾواظهاًي ٍ حقوَقيً ،ياظّواي

فٗاليت ذَز تا ايي حوس خوسي ًيؿوتٌس ( .)17انوَل هويتَاًٌوس

اذ قي ٍ ًيع زؾتَضالٗولْاي تلَيحي هتٗسز مِ اًتٓاضات هتقابول

خصاا باقٌس زض حالينِ پياهسّاي زٍضزؾت آًْا بوِ ايوي خوصابي

ضا تٗيوويي هوويمٌووس .اظايٌووطٍ ،بووسٍى زض ًٓووط گووطفتي ايووي ابٗوواز،

ًيؿتٌس ،ايي اهط پوصيطفتي فطيوْاي هٌُقوي ٍ اًنواض پياهوسّاي

هٗياضّاي «ماضايي» ًوي تَاًٌس بِ تهويوات بْيٌِ زؾوت يابٌوس

هٌُقي آى ضا بؿياض ؾازُ هيؾاظز .زض تفنطات هٗانط ،هؿوائلي اظ

زض حالينِ حَظُ  ORبِقست ًگطاًي ذَز ضا ضاخٕ بوِ هٗياضّواي

ايي زؾت بِ مطّات زض چاضچَا ًٓطيوِ «تٗوازل باظتوابي» هوَضز

اضظقيابي خوٗي ٍ ًفَشًاپصيطي آى بِ هُالبوات اختوواٖي ًكواى

بح قطاض هيگيطز مِ تَؾٍ ضاٍلع زض ًٓطيوِ ٖوسالتپيكوٌْاز ٍ

زازُ اؾت ،قَاًيي ؾٌتي زض  ORبِ ٍؾٗت ماضايي تلقي قسُ ًوِ

بِماض بطزُ قسُ اؾت ( .)18ايي زيسگاُ هبٌاي انَل اذ قوي ٍ

قايؿتگي اذ قي ،با ٍخَز ايي زض ؾوالْاي اذيوط حطموت قابول

قًاٍتْاي اذ قي زض يل ؾواهاًِ زاٍضي ؾواظهاًي ضا پيكوٌْاز

تَخْي بؿَي ينپاضچگي ًتايح ٍ فطايٌسّا اظ ًٓط بْيٌگوي ملوي

هيمٌس :قطٌ اٍليِ ايي اؾت مِ بايس انَلي ضا بپصيطين مِ هوا ضا

نَضت پصيطفتِ مِ اغلق قاهل آظهًَْاي اذ قي اؾت.قابل شمط

هتْٗس بِ قًاٍتْاي غيط قابل قبَل ًوي مٌس؛ ٍ بايس ت ـ مٌين

اؾت مِ زض  ORماضايي هٗوَال بٌَِٖاى هَيوَٖي ًاؾواظگاض بوا
اذ

هكاّسُ ًوي قَز .اها اذ

مِ بِ قًاٍتْاي ذال ذَز هبٌايي زض انوَل ملوي ٍ اؾوتسالل

ّ ،واًٌس  ORبِ ضابُِ هيواى

پيف ظهيٌِ اذتهال زّين .بسيي هٌٗي موِ بايوس ضاُ ذوَز ضا اظ

هٗياضّاي اضظقيابي ٍ مٌكْا هيپطزاظز .ايوي زليول ذوَبي بوطاي
هترههاى بطاي ٍضٍز بِ حَظُ اذ

انَل ٍ اؾتسالالت بطاي هَاضز ذال بيابين .ايي هَئَ تَخوِ

اؾت ،ؾوَالي موِ ٍخوَز

ضا بِؾوت اضتباٌ باٍضّا ٍ ْطفيت آًْا بطاي پكتيباًي اظ ينسيگط

زاضز ايي اؾت مِ  :چِ هٗياضّوايي بوطاي بطقوطاض موطزى تٗوازل

خلق هيمٌس .زض پػٍّف ً ORيع خؿتدَ بطاي تهويوات بْيٌِ

هٌاؾووق بوويي اْْوواضات يووا اٍلَيتْوواي هدطيوواى هرتلووف هفيووس

با ت ـ بطاي اًُبا قًاٍتْا ٍ هكاٍضُ ّايي ذال اظ ينؿوَ ٍ

هيباقٌس؟ مِ زضٍاقٕ نَضت ملي بؿياضي اظ هؿوائل اذ قوي زض

انَل هَثط اظ ؾَيي زيگط ّوطاُ اؾت .اظ اييضٍ ،اهيس هيضٍز مِ

هفاّين مثطتگطاياًِ اؾت موِ توواهي هٗياضّواي هَخوَز بوطاي

بِ ابٗاز حائع اّويت تهوين گيطيّ ،وچَى هٌوافٕ بلٌوس هوست،

اضظيابي ًوي تَاًٌس بوَِوَض ّوعهواى ايفوا قوًَس ( .)15زض ايوي
قؿوت زاليل باٍض بط تَاًايي اذ

زيس مثطت گطاياًِ ٍ پكتيباًي اظ ٌّداضّاي هفيوس هَخوَز تَخوِ

زض ظهيٌِ ّايي ّوچَى OR

مٌين.

ضا بطضؾي ذَاّين ًوَز .ؾپؽ ت ـ ذَاّين ًوَز مِ ؾُحي ضا
مِ زض آى اذ

زض قطى بيؿتن پيكوطفت قابول توَخْي زض تحليول اذ قوي

هيتَاًس ٍ بايس ٍاضز قَز هكرم ًوايين .

نَضت گطفتِ اؾت .ايي هَئَ زض حَظُ  ORتَؾٍ هٌؿتطال ٍ
ٍاؾي ّاٍ بطضؾي قوسُ اؾوت« :اضظقوْاي اًؿواًيّ ،طچوِ موِ

هربوط بودى اخالقيات تصصصي

هوني اؾت باقٌس،زض حال ضقوس بوَزُ ٍ هويباقوٌس» ( )3بوسٍى

مشروعيت 8علمي و اخالق
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بطابط هرالفت گطايي مول مطزُ اؾت .ضؾالِ ّابطهاضؼ قُٗا بِ

پيكٌْاز قسُ بِ هؿائل اذ قي  ORزاضًس مِ هونوي اؾوت بوِ

زضك ها اظ ضابُِ هفْوَهي هيواى قايؿوتگي قوسضت ٍ ٍيوٗيت

زضك ٍ هقايؿِ هعيت اًسيكِّاي خايگعيي زض هَضز ًؤَ انوَل

تكريم زازُ قسُ تَؾٍ افطاز زض ضٍابٍ ؾياؾي افعٍزُ اؾت.

اذ قي هطبٌَ بِ  ORمول مٌٌس .بطاي بِمواضگيطي اضظقوْاي
اذ قي زض ORبِ چٌس قطٌ ؾاظًسُ بايس تَخِ زاقت:
الف) اؾتفازُ ماهل اظ اَ ٖات هَخَز ٍ ايٌنِ هوني ًيؿت

کارايي و اصول اخالقي

ٍاقٗيت اذ قي بط هبٌاي ذُاي ٍاقٗي يا ذُواي ٖق ًوي قوطاض

ضٍـ هطبٌَ بِ خلَگيطي اظ ٍضٍز بِ حَظُ اذ قي ايي اؾت موِ

زاقتِ باقس ،هٌٗايي ماه ؾازُ زاضز .ايي هؿللِ اؾاؾي زض هوَضز

هَقٗيت اختواٖي ًْازّوا ،قوطمتْا ٍ گطٍّْواي اختوواٖي ضا زض

قًاٍت اذ قي ،ظيط بٌاي برف بعضگي اظ ضٍابٍ بويي ٖق ًيوت

حنن هدوَِٖ هكرهي اظ هحسٍزيتْا مِ زض خؿتدَي اّوساف

قٌاذتي ٍ ٖق ًيت ٖولي ضا تكنيل هيزّوس .تحقيو ٍ فطايٌوس

ذال هيباقٌس ،تهَض هيًوايٌس .قؿوت آٖن فٗاليت اختوواٖي

ّاي ماضبطزي  ORزض قطايٍ اختواٖي ذالً ،قف هْوي ضا زض

تٌْووا بووطايي هووَضز هتوطمووع اؾووت ٍ تٌْووا تووَاى زضك اًسيكووِ

ايي حَظُ ايفا مٌٌس :زض خوٕ آٍضي اَ ٖات تاثيط زاقتِ باقوٌس ٍ

ٌّداضّاي اختوواٖي يوطٍضي يوا ٌّداضّواي تثبيوت قوسُ زض

ًتايح زقيقي ضا زض ابعاضّاي هَخَز بِ هٌَٓض زؾتطؾي بِ اّوساف

خاهِٗ اي هٗيي ضا زاضز .زض حَظُ  ORبيكتط فٗاليت نطف تَؾِٗ

هٗيي بِ باض آٍضًس.

هْاضت زض هَضز ابعاضّاي ضؾويسى بوِ چٌوس ّوسف ،هكوطٌٍ بوِ

اًتراا هكرهوات فٗاليتْواَٖ ،اهول ٍ هَقٗيتْواي هطبوٌَ

هحسٍزيتْا مِ بًٗي اظ آًْا اختواٖي هيباقٌس ،هيقوَز .فطيوا

اذ قي:زض حَظُ oRبا تَخوِ بوِ فطيويات ،قاذهوْا ٍ اّوساف،

بًٗي اظ هحسٍزيتْاي اختواٖي ضيكِ زض هؿائل اذ قي زاضًس ٍ

الگَؾاظي ضيايي بوا اؾوتٌباٌ هٌُقوي پويف هويضٍز ( ،)21زض

فكاضّاي اذ قي بركي اظ هحوسٍزيتْاي ؾواظهاًْا هويباقوٌس.

نَضتيمِ هترهم ٖ ،ئن زضؾتي بِ خاهٗوِ بكوط اضائوِ زّوس،

هث زض حول ٍ ًقل ٖووَهي زض حَهوِ قوْط پواضيؽ ٍ ًٓوطات

اًتراا اّساف ٍ قاذهْا اّويت زاضز .تا خاييمِ زؾتطؾوي بوِ

ًؿبتا اذ قي اظ قبيول تٌؤَ اختوواٖي ،زؾتطؾوي آؾواًتط افوطاز

ّسف اظ َطي اضظقْاي بكط اظ خولِ اضظقْاي اذ قوي حانول

هٗلَل يا هؿي ،زؾتطؾي آؾاى بِ ذسهات يطٍضي بطاي ّوٍِ ،

قَز ،انَل اذ قي زض ايي هطحلِ ماه هطتبٍ اؾت (.)21

...ضا هَضز ه حِٓ قطاض زازًس .هٗوَال چٌيي هؿائلي ،هدوَٖوِاي

هٗوَال بطضؾيْاي ازبيات انَل اذ قي زض ؾِ هقَلوِ هْون

اظ هحسٍزيتْا ضا بِ باض هيآٍضًس مِ زض ّط ضٍينطز ؾاهاًِ حوول ٍ

ذ نِ هيقًَس .قطايٍ ظيط بيٌكوي ملوي ضا اظ انوَل اذ قوي

ًقل هحلي قابل اخطا هيباقوٌس .بوا ٍخوَز ايوي ،هْواضت  ORزض

ًكاى هيزٌّس مِ هوني اؾت هَضز اًتقاز قطاض گيطًس.

اضتباٌ با تحق زؾتاٍضزّاي خوٗي با اّساف ٍ اضظقْاي فوطزي

 -1بيُطفي  :11اضظقْا يا هٌافٕ افطاز هرتلف بايوس بوِ قويَُاي

ًيؿت .بٌسضت هيتَاى هقتًيات اذ قي ضا بِ ٍؾيلِ هحسٍزيتْا

هتَاظى بطضؾي قًَس.زض اضظيابي افوطاز بوا قوطايٍ ينؿواى انول

قٌاؾايي مطزً .تيدِ ايي اؾت مِ تحقي  ORظهاًي ذَا اؾت

بيُطفي ضٖايت قَز؛

مِ بِ َطيقي بط اّوساف پيكوٌْازي ؾواهاًِّواي اختوواٖي يوا

 -2مليت :12هؿائل يا هَقٗيتْاي مِ (با تَخِ بِ َٖاهل هطبوٌَ

هٌْسؾي تَخِ ًوايس ٍ ضابُِ آًْا ضا با ٖقايس ٍ توواي ت تطغيوق

بِ خٌبِ اذ قي) هكابِ هيباقٌس؛ بايس بِ يل قيَُ بطضؾي قًَس؛

مٌٌسُ فوطزي ضٍقوي ؾواظز ٍ ٖو ٍُ بوط آى ،اضتبواٌ آًْوا ضا بوا

 -3قاَٗيت :13قًاٍتْاي اذ قي چٌاى ًيؿتٌس مِ بتَاى آًْا ضا

گفتگَي اختواٖي ،هكاضمت ٍ هصامطُ ضٍقي ؾاظز (.)19

بِ ٍؾيلِ ؾايط اؾتسالالت ذٌثي مطز .يٌٗي بايس زض پاياى قُٗوي
باقٌس .ايي هٗياض ،اضتباٌ ٖوي بويي انوَل اذ قوي ٍ اؾوتسالل

اصول اخالقي در  :ORهسائل خاظ

ٖولي ضا ًكاى هيزّس.

زض ايي برف ،تاميس بط ايي اؾت موِ بًٗوي اظ هقتًويات ملوي

ّواًَُض مِ بِ ٍؾيلِ آضهات بياى قسُ ،اغلق ،الگَؾاظي زض

بطضؾووي ٍ تحليوول اذ قوويّ ،وتاّوواي زقيقووي زض ضٍينطزّوواي

ٖلَم اختواٖي ،خساؾاظي ماهل فٗاليت الگَؾاظي ٍ ماضبطزّواي
8
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ؾياؾي ٍ اختواٖي الگَّا ضا زقَاض هيؾاظز .الگَؾاظي بِ ٍؾيلِ

 -حطفِ هٗوَال زاضاي ؾاظهاى حطفِاي اؾت مِ ٍضٍز بِ حطفِ ضا

هؿائل بااضظـ ؾياؾي ٍ اختواٖي بطاًگيرتِ هيقَز .با تَخِ بِ

ًٓاضت هيمٌس ٍ هدوَٖوِاي اظ هٗياضّوا ضا بوطاي ٖوول ايدواز

ًقف بؿياض هْن تفؿيط زض ٖلَم تهوين گيطي تٗدق آٍض ًيؿوت

هيًوايس؛ ٍ...

مِ ماضبطزّاي اختواٖي بط اًتراا تفؿيطّاي زلرَاُ مِ بِ ًَبِ

ّواًگًَِ مِ خاًؿَى زض اضتباٌ با حطفِ ضاياًوِ بيواى موطزُ

ذَز بط ظهيٌِ الگَؾواظي تواثيط زاضًوس ،هوَثط باقوٌس .خؿوتدَي

ًتيدِ هيگيطين مِ حطفِ  ORبا ًوًَِ ؾٌتي تٌاؾق ًساضز .ظيوطا

اضظقْا زض الگَّاي  ORبا زضًٓط گطفتي اضظقْاي شٌّوي ضاّوي

مِ آى حطفِاي ًٓيوط آى چوِ موِ حقوَ ٍ زاضٍ ؾواظي اؾوت،

قابل باٍض بطاي پطزاذتي بِ چالف بيُطفي اؾت.

ًيؿت .آها هترههاى  ORذيلي ًعزينتط بِ ًوًَِ حطفِ ذوال
ّؿتٌس تا چيعي ًٓيط شيًفٕ يا قطيل.زض اضتباٌ با ؾَال  2موِ
چطا ؾاظهاى حطفِاي بايؿتي انل اذ قي زاقتِ باقس ،بطاؾواؼ

اصول و راهنواهاي اخالقي در الگوسازي OR

آًچِ خاًؿَى ٍ آًسضؾَى بياى هيًوايٌس)23(:

اظ آًداييمِ چاضچَا انلي ٖلن هسيطيت هبتٌوي بوط الگَؾواظي
اؾت لصا اظ هَاضز هْن اذ
زض بح اذ

زض  ORاذ

● يل انل ،العاهات اذ قي ضا بطاي گطٍُ اًدووي حطفوِ ايٍ ،

زض الگَؾاظي اؾوت

ّوچٌيي تْٗسات هكتطك حطفِ ضا بياى هيزاضز؛

زض الگَؾاظي هباحثي چَى انَل ٍ ضاٌّواّواي

● يل انل ،افطاز ضا بِ هَيَٖات هطبٌَ بوِ فٗاليتْواي حطفوِ

اذ قي هُطح هيگطزز ( .)1ابتسا بايؿوتي بيواى موطز موِ هيواى

ايكاى ًٓيط قاًَى ٍ هٗياضّا آقٌا هيؾاظز؛

ضاٌّواّا ٍ انَل اذ قي تفاٍت ٍخوَز زاضز .ضاٌّوواي اذ قوي

● يل انل بوِ هترههواى فوطزي زض تهووين گيوطي ٍ حول

انَل ٖوَهي ضاٌّوايي اؾت مِ اظ اًٖاي يول حطفوِ اًتٓواض

هكن ت هَقٗيتْاي اذ قي مول هيمٌس؛ ٍ...

هيضٍز زض اًدام ٍْايف حطفوِ ايكواى آى ضا زًبوال ًوايٌوس موِ

هْوتطيي انَل ٍ ضاٌّواّاي اذ قي بطاي هَؾؿاتي مِ زض

هيتَاًس ٖولي ،تحقيقوي ٍ قابول آهوَظـ باقوس .يوابُِهٌوسي

ظهيٌِ  ORفٗاليت هيمٌٌس تَؾٍ هطامع ظيط تسٍيي ٍ اًتكاض يافتِ

ضاٌّواّا بسيي هٌٗي ًيؿت مِ هدوَٖوِاي اظ قوَاًيي ضا توسٍيي

اؾت:

ًوايٌس بلنِ الگَّاي ٍايح ٖولي آمازهيني اؾوت موِ زضَوَل

♦ اًدوي OR

ؾالْا ،تَؾِٗ يافتِ ٍ تَؾٍ امثطيت زاًكوٌساى پيطٍي هويقوَز.

♦ اًدوي پػٍّف ٖولياتي آهطينا()ORSA

بطٖنؽ ،انَل اذ قي خاهِٗ حطفِاي يل بياًيِ ضؾووي اؾوت

♦ هَؾؿِ پػٍّف ٖولياتي ٍ ٖلن هسيطيت ()INFORMS

مِ اًٖاي خاهِٗ تَاف هيمٌٌس بِ آى زض اًدام ّوِ خٌبِ ّاي

♦ اًدوي پػٍّف ٖولياتي

ظًسگي حطفِ ايكاى احتطام گصاضًس .زض انَل اذ قي هدوَِٖاي

♦ اًدوي پػٍّف ٖولياتي غاپٌي ّا ()JORS

اظ انَل ،قَاًيي ٍ يا ّسايتْا ٍخَز زاضز .بٌابط ايي ّون ضاٌّووا ٍ

● مويتِ اذ قي تحقي ()24( )RECs

ّن انل ،هدوَ ِٖاي اظ انَل ّسايت يل فطز يوا يول گوطٍُ
ّؿتٌس .تفاٍت آًْا بِ ؾاظهاى حطفِاي مِ هقوام ضؾووي زاضز بوط

نتيجهگيري و پيطنهاد

هيگطزز ( .)22زٍ ؾوَالي موِ ايٌدوا زض اضتبواٌ بوا  ORهُوطح
هيقَز ايي اؾت مِ-1 :آيوا  ORيول حطفوِ اؾوت؟ - 2چوطا

ّواًگًَِ مِ بيواى قوس هترههواى  ORزض ؾواذت الگوَّوا ٍ

بايؿتي يل حطفِ مس اذ قي زاقتِ باقس .بٌا بِ تٗطيف خاًؿَى

اؾتفازُ اظ ابعاضّاي پكوتيباًي تهووين ،بوِ قوست تحوت تواثيط

ٍيػگيْاي حطفِ قاهل:

شيًفٗاى ٍ هكتطياًكاى قطاض زاضًس .بٌابطايي تْٗس اذ قي ظيوازي

 -حطفِ هؿتلعم يل بسًِ اذتهاني زاًوف اؾوت موِ هٗووَال

بطاي ٍايح ؾاظي هفطٍيات الگَ بطاي شيًفٗاًكواى زاضًوس .بوِ

ًياظهٌس تٗلين بيكتط اؾت؛

ّووويي زليوول زض اضتبوواٌ بووا هكوون ت ٍ ابْاهووات پوويف ضٍي
هترهم  ORزض اخطاي ٍْايفف بايؿتي گفت مِ تٌْا پيوطٍي
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اظ قاًَى ٖولنطز ذَا ،اذ قي بوَزى فٗاليوت ضا تًوويي ًووي

هكطٍٖيت

8. Legitimacy

مٌس .زض ٍاقٕ ّواًگًَوِ موِ زض اضتبواٌ بوا هكون ت هَخوَز زض

زگطپيطٍي

9. Heteronomy :

اضتباٌ هياى هترهم  ،ORذطيساضاى ٍ تهوين گيطًسگاى ًكاى

ذَزهرتاضي

10. Autonomy:

زازُ قس ّيچ تدعيِ ٍ تحليل ،الگَؾاظي ٍ اًتراا ابعاض تدعيِ ٍ

بيُطفي

11. Impartiality

مليت

12. Universality

قاَٗيت

13. Decisiveness

تحليل بِ ََض ماهل اظ اذ قيات هؿتثٌي ًيؿت .زض ٍاقٕ بايؿتي
ًاؾاظگاضي ،غيطقابل هقايؿِ بَزى ٍ ٖسم اَويٌاى زض ايي ظهيٌوِ
بِ حؿاا آٍضزُ قًَس .اهطٍظُ ًياظ بِ آهَظـ اذ قيات هرهَنا
با ضٍينطز ضٍاًكٌاذتي بوطاي هترههواى ٍ ORخوَز زاضز .ايوي
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