
 

 

  137-158: 1394بهار ، 1شماره  ،23، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

  فلسفه اخالق در علم مدیریت
  * حسین خنیفر

  ** زینب بزاز
  *** زینب مولوي
  17/1/94: پذیرش نهایی        6/6/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده
مقاله سعی دارد با معرفی معنا و مفهوم اخالق و علم مدیریت و ایجاد آشنایی اولیه، و این 

گیري و لزوم رعایت اصول اخالقی در آن، روشهاي تجزیه و  بیان نقش علم مدیریت در تصمیم
در . شود کم بر ارزشهاي اجتماعی معرفی گیریها و اصول حا تحلیل مسائل اخالقی مطرح در تصمیم

این تحقیق از نوع کابردي، و با . شود نهایت، چیستی و فلسفه اخالق در علم مدیریت بیان می
اي و با تحلیل و بررسی متون مربوط  روش توصیفی انجام گرفته و اطالعات به روش کتابخانه

ارزشهاي اخالقی در علم مدیریت کارگیري  نتایج این تحقیق بر لزوم به. آوري شده است جمع
بینانه و مبتنی بر ارزشهاي حاکم بر جامعه تأکید  براي داشتن مدیریت بهتر و گرفتن تصمیمات واقع

هاي  کند؛ بنابراین، چندین روش براي وارد کردن اخالق در مدیریت به طراحان الگو می
  . شودگیري پیشنهاد می تصمیم
  .علم مدیریت ،گیري ، تصمیمفلسفه اخالق ،اخالق :ها واژه کلید
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  مقدمه
کند و به  آدمی از آغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطري ارزشهاي اخالقی را درك می

هاي  از مهمترین دغدغه آنها گرایش دارد؛ به همین روي پژوهشهاي اخالقی همواره یکی
تر شدن روابط انسانی و نیز  امروزه توسعه فناورانه جوامع صنعتی و پیچیده. است اندیشمندان بوده

ظهور بحرانهاي اخالقی در این گونه جوامع، تحقیق و پژوهش را در ابعاد مختلف اخالق، بیش از 
  ).5: 1384شریفی، (است  پیش ضرورت بخشیده

کنیم، تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخالقی اهمیتی  می در عصري که ما زندگی
هاي نوین کار و زندگی اگر انسانها نخواهند به  در بسیاري از عرصه. است  العاده پیدا کرده فوق

احکام اخالقی وفادار بمانند، هیچ نیرویی براي بازداري آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود 
  ).10: 1380محمودیان، (ندارد 

کسانی که در مراتب و مسئولیتهاي باالتر قرار دارند، بیش از دیگران به پایبندي اصول اخالقی 
.  شود نیازمندند و با زیر پاگذاشتن اخالق از جانب آنان، دین و دنیاي مردمان به تباهی کشیده می

اخالقی را فراهم اي مناسب براي دیگران در اتصاف به کماالت  البته پایبندي آنان به اخالق زمینه
زمامدار همچون رودخانه پهناوري « ):ع(به بیان پیشواي پایبندان به اصول اخالقی، علی  .سازد می

شود؛ پس اگر آب آن رودخانه پهناور گوارا باشد،  است که رودهایی کوچک از آن جاري می
خواهد  آنها نیز شوردرون آب درون رودهاي کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، آب 

  ).1385دلشاد تهرانی، ( )1( »بود
در باب اخالق، علوم گوناگونی پدید آمده است که هرکدام بر جنبه خاصی در باب آن 

فلسفه اخالق علمی است که به مبادي تصوري و . یکی از این علوم فلسفه اخالق است. پردازد می
  ).94: 1385معلمی، (پردازد  تصدیقی و معیارهاي کلی خوب و بد در اخالق می

شود تا ضمن تبارشناسی واژه اخالق، فلسفه اخالق و ابعاد آن مورد در این مقاله سعی می
کاوش قرار گیرد؛ سپس با عنایت به دانش مدیریت، امتزاج اخالق و علم مدیریت با یکدیگر مورد 

  .شودگیرد و در مرزهاي این دو دانش حرکت میمالحظه قرار می
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  بیان مسئله
همگانی، که همه ما به دیگر افراد جامعه خود مدیون و متعهد هستیم و اینکه باید در این درك 

. بودن را مد نظر داشته باشیم، باید عملی گردد رفتار خود نسبت به اطرافیان، درست و نادرست
هایی است که به منظور توجیه استاندارهاي اخالقی و  سال گذشته سرشار از کوشش 2400تاریخ 

اهمیت اخالق تا ). 115و  116: 1382، 1مر هس(انه اخالقی، صورت گرفته است طراحی سام
  :فرمایندمی) ص( آنجاست که پیامبر گرامی اسالم
: 1380غرویان، ( )2(ام تا ارزشهاي اخالقی را تمام وکمال محقق سازم بدرستی من مبعوث شده

10.(  
فلسفه . یریتی، فلسفه اخالق استدر زمانه ما نیز یکی از پرچالشترین مباحث در موضوعات مد

خوبى و بدى و از وظایف و تکالیف اخالقى و اینکه این تکالیف براى چه  ،از چیستى  اخالق
حسین ( کند ف و تکالیف چیست، بحث مىیمقصودى باید انجام گیرد و هدف و غایت این وظا

  ).1384، زکى
ویژه براي مدیران که چه چیزي صحیح، مناسب و عادالنه است؟ این پرسش بتدریج و ب

اخالق در . شود تصمیماتشان بر مردم و جامعه تأثیرگذار خواهد بود از اهمیت بیشتري برخوردار می
اي که در آن فعالیت داریم چگونه است و  مدیریت نیز بر این اساس، که روابط ما با اعضاي جامعه

استرین مسئله در مدیریت بدون تردید مهمترین و حس. چگونه باید متمرکز گردد، استوار است
ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادي و عملکرد اجتماعی براي هر تصمیم اخالقی است 

  ).11: 1382 مر، هس(
هاي  سال اخیر در حوزه 20، پیشرفتهاي بسیاري در حدود  3یا تحقیق در عملیات 2علم مدیریت

دهد که  هاي نرم داشته است که این امر نشان می هاي انسانی و سامانه هاي اجتماعی، سامانه سامانه
این رشته به طور مستقیم با مأموریت اصلی و نگرانیهاي نهضت اخالق کسب و کار مرتبط است 

  ).385: 1997، 4سینگر و سینگر(
هاي مختلف و  کننده پدیده دانشی است که مشخص ،دشوآنچه به نام علم مطرح می واقع در

 
1 - Hosmer  
2 - Management science 
3 - Operations research 
4 - Singer & Singer  
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هایی است که  شیوه روشهاي کمی و فرمولها وبیانگر  ، وها تفسیرکننده روابط بین این پدیده
: 1388 جامعی،( قرار گیردزیربنایی مدیریت  تواند به عنوان ابزاري در اختیار اصول و روابط می
 حوزه در گیري تصمیم به کمک در مدیریت علم ماهیت استراتژیک به دلیل طرفی از .)17-5

طبیعت تأثیر  محیط و جامعه، مختلف اقشار بر تواند می علوم سایر به نسبت علم انسانی، این
  ).61: 1387، ، ربیعه و قیطاسیآذر(گردد  بیشتر می و بیشتر هم روز هر و بگذارد

دهی به تصمیم و تنظیم فرایند  اخالق در شکل. عملی است مهمترین نقش اخالق در تصمیم
ري موجب وارد شدن گی  نکردن اخالق در تصمیم  رعایت. کننده دارد گیري آن نقش تعیین شکل

است تا حد  شود و حتی قوانین و مجازات مختلف نتوانسته آسیبهاي فراوان به فرد و جامعه می
تواند  در این میان اخالق مبتنی بر فرهنگ الهی می. مطلوب جامعه را به رفتار مناسب مجاب کند

  ).150: 1391اکبري و رمضانی،  علی(گیري را بهینه و سالم گرداند  نظام تصمیم
کننده اهمیت اخالق در تمام علوم و بویژه علم مدیریت است در  با توجه به این موارد،که بیان

ش و فلسفه اخالق در مدیریت و بویژه علم نق": شوداین مقاله به این پرسش اساسی پاسخ داده می
  "مدیریت چیست؟

  
  مبانی نظري

  1اخالق) الف
ق« و » خُلق«از نظر لغوي جمع » اخالق«واژه  به معناي سجایا و منشهاي » خ ل ق«از ماده » خُلُ

در عموم کتابهاي لغوي این ). 19: 1387نجارزادگان، ( است) اعم از خوب یا بد(پایدار درونی 
لق«واژه با واژه  خُلق هر انسانی صورت و قیافه روح و باطن اوست . همریشه دانسته شده است» خَ

اي زیبا و پسندیده و  مندي از سرشت و سجیه ، خُلق زیبا به معناي بهره)133: 1385وحید خراسانی، (
: 1384شریفی، (امی موزون و هماهنگ است خَلق زیبا به معناي داشتن آفرینش و ظاهري زیبا و اند

19.(  
اي افراد  و بخصوص اخالق حرفه(به طور کلی واژه اخالق و بویژه اخالق سازمانی و رفتاري  

بودن رفتارها سر و کار  با استانداردهاي مربوط به درست و غلط) در پهنه و صحنه عمل و فعالیت

 
1 - Ethics 
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  )1561: 2007، 1فیشر و بوهن(دارد 
: 1380مصباح یزدي، ( و کاربردهاي متفاوتی داردمعانی اخالقی  الح دانشمنداناخالق در اصط

 )شود ختی و کندي زایل میسکیفیتی که ب(اي نفسانی  و اخالق را ملکه برخی خلق مثالً ؛)13
 .از انسان بدون نیاز به فکر و اندیشه است که مقتضی صدور کارها )57: 1375مسکویه، ( اند دانسته

به کار  کنند و آن را در مقابل ضد اخالق اطالق می ق را تنها بر فضایل اخالقیبرخی نیز اخال
اما  اخالق بیان شده است به هر حال معانی اصطالحی متفاوتی براي. )28: 1376، 2فرانکینا( برند می

صفات و ویژگیهاي پایدار در «رایجترین معناي اصطالحی اخالق در میان اندیشمندان اسالمی، 
شود کارهایی متناسب با آن صفات به طور خودجوش و بدون نیاز به  که موجب مینفس است 

  ).19: 1384شریفی، (» تقکر و تأمل از انسان صادر شود
که می توان آنها را در دو دسته کلی . نیز تعاریف مختلفی ذکر شده است» علم اخالق«براي 
علم و رفتار «تعریف آن با تأکید بر و » علم و شناخت«تعریف علم اخالق با تکیه بر : جاي داد
توان گفت علم اخالق علمی است که  در تعریف علم اخالق می). 20: 1384شریفی، (» اخالقی

هاي کسب خوبیها و رفع بدیها را به ما تعلیم  ضمن معرفی و شناساندن انواع خوبیها و بدیها، راه
عرفتی دارد و هم بعد عملی و رفتاري ؛ یعنی هم بعد شناختی و م)18: 1380یزدي،  مصباح(دهد  می

واسطه علم اخالق، فراهم آوردن زمینه الزم  توان گفت هدف بی ؛ پس می)20: 1384شریفی، (
از کلمات ابو علی مسکویه در بیان غرض و . )21: 1387زادگان،  نجار(براي رشد بعد اخالقی است 

م اخالق، دانش اخالق و سجایایی عل«: توان این علم را چنین تعریف کرد فائده علم اخالق می
» شود جمیع کردار انسان زیبا باشد؛ در عین حال آسان و سهل از او صادر شود است که موجب می

  ).17: 1376مدرسی، (
  

  فلسفه اخالق
چنین واژه فلسفه در فرهنگ عمید به معناي حکمت، تفکر و تعمق و تفنن در مسائل علمیه و هم

عمید، (کند  که در مبادي و حقایق اشیا و علل وجود آنها بحث می ستآورده شده ابه عنوان علمی 
 است بحثی فلسفی درباره اخالق، مسائل اخالقی و احکام اخالقینیز  فلسفه اخالق). 777: 1362
 

1 - Fisher & Bohn  
2 - Frankena  
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به تعبیر دیگر، فلسفه اخالق، علمى است که در آن از چیستى خوبى و بدى  ؛)25: 1376فرانکینا، (
خالقى و اینکه این تکالیف براى چه مقصودى باید انجام گیرد و هدف و و از وظایف و تکالیف ا

توان گفت فلسفه  ؛ پس می)1384، حسین زکى( کند ف و تکالیف چیست، بحث مىیغایت این وظا
گوید و از حیث منطقی بر علم اخالق مقدم  اخالق از مبادي علم اخالق به شیوه تعقلی سخن می

  .)20: 1387نجارزادگان، (است 
درباره اخالق از سوي دانشمندان و محققان علوم مختلف صورت گرفته  گونیگوناپژوهشهاي 

پژوهش : از است  سه حوزه مطالعاتی معروف در باب اخالق عبارت اًاین خصوص عمدت در. است
و  ،که ابتدا به آنها اشاره ؛)19: 1380، مصباح یزدي( اخالقی توصیفی، هنجاري و تحلیلی یا فرا

  .شود از این ابعاد را شامل می که فلسفه اخالق کدامیک شودمی سپس بیان
  1اخالق توصیفی .1

شود که با کمک روش نقلی و تجربی به اي گفته می اخالق توصیفی به پژوهش اخالقی
: 1380، یزدي مصباح( پردازدها و جوامع مختلف میتوصیف و گزارش اخالقیات افراد، گروه

تبیین این اصطالح ضروري است این است که اخالق توصیفی عاري از آنچه توجه به آن در  ).19
در این صورت در اخالق توصیفی از درستی و . هرگونه ارزیابی اخالقی و ارزش داوري است

از این رو . )33 :1380 ، 2وارنوك( آیدنادرستی احکام و معیارهاي اخالقی سخنی به میان نمی
آشنایی با چگونگی رفتارهاي اخالقی افراد و جوامع  توصیفی در اخالق صرفاً پژوهشهايهدف 

مختلف است نه ارائه تحلیل عقلی و فلسفی از اخالقیات و یا توصیه و ترغیب افراد به عمل بر طبق 
  ).21: 1384شریفی، ( آنها یا اجتناب از آنها

  3اخالق هنجاري یا دستوري. 2
تعیین اصول، معیارها و روشهایی براي اخالق هنجاري به مطالعات و بررسیهاي هنجاري درباره 

بح«تبیین  سن و قُ 1972، 4نلسن(شود  و امثال آن گفته می» باید و نباید«، »درست و نادرست«، » ح :
شود به  نیز نامیده می» اخالق دستوري«این بخش از پژوهشهاي اخالقی، که گاهی ). 121و 122

ا از حیث خوبی یا بدي و بایستگی یا نبایستگی بررسی افعال اختیاري انسان و صفات برخاسته از آنه
 

1 - Descriptive Ethics 
2 - Var nok  
3 - Normative Ethics 
4 - Nielsen  
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روش بحث در این نوع پژوهش، استداللی و عقلی است و نه ). 19: 1380یزدي،  مصباح(پردازد  می
 ). 21: 1384شریفی، (تجربی و تاریخی 

  1اخالق افر. 3
 شود به تحلیل می ه به آن اخالق نظري و اخالق تحلیلی و فلسفی نیز گفتهاین رویکرد، ک

موضوع این نوع پژوهش نه رفتارهاي اخالقی ). 27: 1376فرانکینا، ( دزپردا میهاي اخالقی  گزاره
مورد قبول افراد و جوامع خاص است و نه افعال اختیاري انسان بلکه مفاهیم و جمالتی است که در 

د، صرفاً پرداز فیلسوفی که به این نوع بررسی می  وظیفه. گیرد اخالق هنجاري مورد بحث قرار می
اخالق  راف ).26: 1386شریفی، (هاي مورد بحث است  و تحلیل گزاره» بد«و » خوب«بررسی معناي 

هاي  به دیگر سخن گزاره ؛دهد شناختی پاسخ می به سؤاالت منطقی، معرفت شناختی و یا معنا
  :گیرد بحث قرار می اخالق از چند جنبه مورد اخالقی در فرا

   شود در این قسمت به دو دسته تقسیم می مفاهیم اخالقی: 2شناختیاز حیث مسائل معنا ) الف
و » نباید«و » باید«مفاهیم الزامی مانند  ـ2» خطا«و » ت درس«، »بد«و » خوب«مفاهیم ارزشی مانند ـ 1
 شود گیرد، در اینجا مورد بحث واقع می که محمول گزاره اخالقی قرار می،این نوع مفاهیم. »وظیفه«
  ).27: 1376فرانکینا، (

بحث از خبري یا انشایی بودن  در این قسمت براي مثال به: 3مسائل معرفت شناختی اخالق) ب 
پذیرد و اگر  باشد صدق و کذب می شود که اگر خبري پرداخته می ،»عدالت خوب است«گزاره 

  ).27: 1376فرانکینا، ( پذیرد انشایی باشد صدق و کذب نمی
هاي اخالقی با یکدیگر و  گزاره ن قسمت موضوع بحث ارتباطدر ای: 4مسائل منطقی اخالق) ج

. شود و هست در این قسمت مطرح می مسئله معروف باید مثالً ؛نیز با قضایاي غیر اخالقی است
هایی  یعنی پاسخ به پرسش ؛داوریهاي اخالقی باشد 6توجیه و 5بنیان ،اخالق شاید مهمترین مسئله فرا

چه توجیهی براي پذیرش آن « ،»مبناي این الزام چیست؟« ،»عادل باشم؟من باید  چرا«از قبیل اینکه 
  ).27: 1376فرانکینا، (» ارائه کرد؟ توان می

 
1 - Meta Ethics 
2 - Sementical question 
3 - Epistemological question 
4 - Logical question 
5 - Foundation 
6 - Justification 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394بهار ، 1، شماره 23سال   فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  144

اخالق منحصر  اخالق را به تفکر در نوع سوم یعنی فرا خر، فلسفهأگروهی از فیلسوفان مت
عنوان دیگري براي  رسد که فلسفه اخالق، به نظر می به هر حال). 27: 1376فرانکینا، . (اند کرده

زیرا فلسفه اخالق در واقع به بحث و  ؛و هنجاري را شامل نشود باشد و اخالق توصیفی» فرااخالق«
یزدي،  مصباح( پردازد هاي اخالقی می تصوري و تصدیقی علم اخالق و گزاره یبررسی درباره مبان

م اخالق به منظور ، فلسفه اخالق، علمى است که از مبادى تصدیقى علبنابراین ).24: 1380
کند؛ به  تشخیص معیارهاى خوبى و بدى و به دست آوردن مالك ارزشى رفتار انسانها بحث مى

این معنا که انسان تکالیف و رفتارهاى اخالقى را براى چه هدف و غایتى باید انجام بدهد یا آن را 
ق، شناخت هدف فلسفه اخال؛ به عبارت دیگر ترك کند و هدف و مقصد این رفتارها چیست

مالکهاى خوبى و بدى افعال است تا انسانها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفى که از آن 
  ).1384، حسین زکى( دارند بسنجند

که فلسفه اخالق در علم مدیریت است، این مقاله در حوزه سوم  ،با توجه به موضوع مقاله
حقیقت اخالق و علل وجود آن در علم مدیریت  گیرد و به بیان اخالق قرار می پژوهشها یعنی فرا

  .پردازد می
  علم مدیریت) ب

صاحبنظري مدیریت را هنر انجام دادن کارها . اند هاي متفاوت تعریف کرده مدیریت را به گونه
به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوي آنان تأکید ورزیده است 

ها و مساعی اعضاي سازمان و  گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوشش). 17: 1384الوانی، (
گروهی دیگر مدیریت را در قالب . اند فاده از منابع براي دستیابی به اهداف معین توصیف کردهاست

). 17: 1384الوانی، (اند  بیان نموده... ریزي، سازماندهی، هماهنگی و  اجراي وظایفی چون برنامه
د به فراگرعبارت است از  ،شدهمطرح ولی کاملترین و مورد توافقترین تعریفی که براي مدیریت 

ارزشی پذیرفته شده است که از طریق مد منابع مادي و انسانی بر مبناي نظام اثر و کارؤکارگیري م
دستیابی به اهداف  ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات براي برنامه

حفظ محیطی چنین فرایند طراحی و مدیریت هم). 8: 1383رضاییان، (گیرد  ، صورت میتعین شده
کنند و اهداف تعیین شده را کارا انجام  معرفی شده است که در آن افراد با یکدیگر کار می
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گیري  یکی از علماي مدیریت و اقتصاد، مدیریت را تصمیم). 4: 2008، 1کنتز و ویریچ(دهند  می
از ). 18: 1384الوانی، (این وظیفه را بهترین و اصیلترین نقش مدیر قلمداد کرده است  دانسته و

: 1384الوانی، (گیري جوهر تمامی فعالیتهاي مدیریت است  جمله در حرفه مدیریت که تصمیم
 را فرایندي یا عمل باشد قرار اگر و است قرار گرفته مدیریت فرایند قلب در و به عبارتی) 193
آندرسون از طرفی ). 2002، 2فردریک(است  گیري تصمیم تنها و تنها بدانیم، مدیریت با معادل

). 2: 2009، 3آندرسون(کند  گیري بهتر معرفی می علم مدیریت را یاري کننده به افراد براي تصمیم
رود و بر  اغلب به جاي یکدیگر به کار می 5»تحقیق در عملیات«و  4»علم مدیریت«اصطالحات 

تحقیق ). 58: 1383رضائیان،(کاربردهاي علمی فنون ریاضی در حل مسائل مدیریتی داللت دارد 
هاي اجتماعی،  ها و زمینهدر تجربهآنها سازي علمی و کاربرد  در عملیات اساساً با رابطه بین الگو

: 2009، 6پیکوت(است  این مسائل نیز در مرکز قلمرو علم مدیرت متمرکز شده . مرتبط است
: 1992، 8ررندر و استی(گیري مدیریتی است  به تصمیم 7؛ بنابراین علم مدیریت رویکرد علمی)1121

2 .(  
پرفسور برنس  ،یکی از اندیشمندانی که به طور خاص مطالعات خود را در این حوزه قرار داده

. پردازد وي در ابتدا به مقایسه مسائل مختلف در حوزه دو علم پژوهش عملیاتی و فیزیک می. است
که به است اقعی هاي دنیاي و سامانه ،هاي پژوهش عملیاتی الگوهر دو اینها یعنی علم فیزیک و 

 سازي الگو به فیزیک با این تفاوت که علم .اوضاع استدنبال توصیف، درك و مدیریت 
 هاي سامانه 9سازي الگو به مدیریت علم توجه دارد در حالی که طبیعی واقعی دنیاي هاي موقعیت
 آن با مرتبط قوانین و طبیعی هاي پدیده اینکه به دلیل). 191-196: 2002برانز، (پردازد  می انسانی

 شده ساخته آنها براي هاي تقریبی الگو متعاقباً دارد، اندکی تغییرپذیري یا ندارد و تغییرپذیري
 کافی ثبات و است اندکی بسیار تغییرپذیري دچار آنهااز برخاسته  تصمیمات که به طوري است
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 پیچیدگیهاي دچار ها سامانه این در گیري و تصمیم زیاد، انسانی هاي سامانه در تغییرپذیري. دارد
 و جدیدي منجر گردد مسائل بروز به تواندمی انسانی واقعی دنیاي از هر موقعیتی و است فراوانی
 واقعی دنیاي موقعیت به تنها پیچیدگی این .شودمی اضافه پیچیدگی این بر هم روز به روز

 گیرنده، تغییر تصمیم با گفت توان می که طوري به دارد بستگی هم گیرنده تصمیم به و نیست وابسته
 باید انسانی واقعی دنیاي موقعیت هر گیري در به منظور تصمیم لذا ؛آید می به وجود جدیدي مسئله
 قوانین به دلیل افزایش حال در پیچیدگیهاي چنینهم و گیرنده تصمیم جمله ترجیحات از عواملی
 بنابراین گرفت؛ نظر در را تولید جدید ابزارهاي جدید، مشتریان جدید، بازارهاي جدید،

 کرد؛ ادراك، مدیریت و با احساس تنها و کیفی را انسانی هاي بتوان سامانه که است غیرمحتمل
 لذا است؛ خطرآفرین بسیار انسانی هاي براي سامانه کیفی رویکردهاي از صرف استفاده عبارتی به

 به تا بتوان است نیاز سازي الگو ابزار به است؛ یعنی ضروري و الزم هاي کمی روش از استفاده
 همان این و داددیدگاه روشنی  درست و گیریهاي مناسبتصمیم خصوص در گیرنده تصمیم
  ).62: 1387، همکارانآذر و (است  همیار تصمیم رشته یا مدیریت علم رشته

  
  پیشینه پژوهش

، اخالق کسب )2008، 1شُگ(هاي مختلفی از جمله اخالق محیطی  تا کنون اخالق در حوزه
غیره بررسی شده، و  و) 2005، 3التن(، اخالق در خدمات عمومی )2002، 2هود و الگستن( وکار

در حوزه اخالق در علم مدیریت یا تحقیق در عملیات نیز اخیراً بررسیهایی انجام گرفته است که 
دیدترین جریانات یک بررسی به معرفی ج. شودپرداخته می ذیالً به بیان اهداف برخی از آنها 

که روشهاي تحلیلی و ارزشهاي اخالقی را همراه هم در علم مدیریت و پرداخته است مقاالتی 
در تحقیق دیگري نویسنده در ). 2009، 4منسترل و وان واسنهو(گیرد  تحقیق در عملیات در نظر می

و اخالقیات مبتنی  بررسی رابطه اخالق در تحقیق در عملیات دو رویکرد اخالقیات مبتنی بر قوانین
کند که اخالق  نویسنده دیگري ثابت می ).2004، 5گالو(بر اصول و ارزشها را بررسی کرده است 
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، )2010، 1مینگرز(هاي نرم و حیاتی ارتباط قوي دارد  به خصوص در حوزه سامانه ORمباحثه با 
گیري در ابعاد  سازي مشکالت تصمیم براي الگو ORهاي کاربردي شیوهترکیب تحقیق دیگري به 

   ).2009، 2کانش و همکاران(اخالقی پرداخته است 
  

  اخالق در مدیریت  
 اینکه. یابد می انعکاس آن رفتار افراد در است که جامعه هنجاري هر و ارزشی قواعد اخالق،

 شامل که است کاربردي اخالق همان کنیم، اعمال موارد خاص بر را اخالقی اصول چگونه

 و سازمان در اخالق علمی، اخالق زیست، محیط اخالق پزشکی، اخالق اخالق اقتصادي،
و  62: 1387، و همکاران آذر( هست هم )عملیات در تحقیق(مدیریت  علم در و اخالق مدیریت

61.(  
طور که در قسمت قبل بیان شد، دانشمندان اقتصاد و مدیریت مهمترین وظیفه مدیریت را  همان
: 1384الوانی، (اند  وظیفه را بهترین و اصیلترین نقش مدیر قلمداد کردهدانند و این گیري می تصمیم

کنترل و استداللهاي  حلهاي گوناگون، پیامدهاي گسترده، احتماالت غیرقابل به دلیل وجود راه).  18
کند؛ لذا ضروري است  تر می شغلی که جزئی جدانشدنی از این تصمیمات است، انتخاب را پیچیده

گیري، و به حل این مشکل اقدام شود این موارد از روشهاي مختلفی بهره ي درگیر براي تصمیم
دانیم بر اساس  آنچه را ما عمل عادالنه، منصفانه و درست و مناسب می). 11و  12: 1382مر،  هس(

گیري اصول اخالقی را رعایت کنیم، ناگریز  تصمیم براي اینکه در. گیریهاي اخالقی است تصمیم
تجزیه و تحلیل کنیم ) اقتصادي، قانونی و فلسفی(ا با توجه به روشهاي سه گانه باید مسئله ر

  :شودکه ذیالً به شرح مختصري از هر روش پرداخته می) 148: 1382مر،  هس(
در هر سه روش مهم این است که مدیران باید در تصمیماتی که در خصوص مشکالت اخالقی 

 و.) شود می گیري سودها اندازه و ها هزینه درامدها، سیلهبه و که(گیرند، بین عملکرد اقتصادي  می
 بیان دیگران به نسبت خارج و داخل در آن سازمان تعهدات قالب در که(اجتماعی  عملکرد

  ).11: 1382مر،  هس(توازن ایجاد کنند .) شود می
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 و اخالق مدیریت 1اقتصادـ  1

این روش با استفاده از نظریه اقتصاد خرد و عناصر تشکیل دهنده آن براي رویارویی با هر 
  ). 12: 1382مر،  هس(پردازد  مشکل اخالقی، به تجزیه و تحلیل اقتصادي بر اساس عوامل بازار می

 و اخالق مدیریت 2قانونـ  2

س( شودروش تجزیه و تحلیل قانونی بر پایه عوامل اجتماعی معرفی می بحث ). 12: 1382مر،  ه
کننده انتخابهاي  کند و این قوانین منعکسقانونی این است که جامعه برخی قوانین را تدوین می

دهد  گروهی اعضاي جامعه درباره تصمیمات و رفتاري است که رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار می
کننده قضاوتهاي اخالقی جامعه  هاي بسیاري از قوانین هست که منعکس نمونه). 83: 1382مر،  هس(

مر،  هس(است ... است؛ از جمله قوانینی که علیه آلودگی محیط زیست و حمایت از نیازمندان و 
1382 :81.(  

 و اخالق مدیریت  3فلسفه هنجاريـ  3

روش تجزیه و تحلیل فلسفی با اعتماد بر پنج معیار اخالقی تحت عناوین قانون جاویدان، نظریه 
: 1382مر،  هس(شود  گرایی، عدالت توزیعی و آزادي فردي بررسی می ی، نظریه وظیفهسودمندگرای

فلسفه، مطالعه فکر و رفتار است و فلسفه هنجاري مطالعه فکر و رفتار مناسب؛ یعنی اینکه ). 12
س(چگونه باید رفتار کنیم، است  اي است که این پنج معیار در واقع پنج سامانه). 112: 1382مر،  ه

در هر سامانه باورهاي اخالقی هست که در . شود تقیماً به تصمیمات مدیریتی مربوط میمس
تصمیمات مدیران تأثیرگذار است که در جدول ذیل ماهیت باورهاي اخالقی و مشکالت سامانه 

  .شود اخالقی  به طور مختصر بیان می
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  معیارهاي اخالقی روش تجزیه و تحلیل فلسفیـ  1جدول 
  مشکالت سامانه اخالقی  ماهیت باورهاي اخالقی  اخالقیمعیارهاي 

  قانون جاویدان
  

استانداردهاي اخالقی در قالب یک قانون ابدي ارائه 
شود که درکتاب مقدس یا ظاهراً در طبیعت آشکار  می
شود و سپس به وسیله رهبران مذهبی یا فالسفه تفسیر  می
این عقیده بر این است هر شخص باید مطابق . گردد می

  .تفسیر عمل کند

تفسیرهاي متعددي از قانون وجود دارد 
کند که یک اصل یا  که عقل حکم می درحالی

  .ارزش مطلق وجود داشته باشد

  سودمندگرایی
نظریه (

  )گرایی فرجام

اصل . عمل یا تصمیم داردهر بودن بستگی به نتیجه  اخالقی
این است که هر شخص باید در جهت خلق منافع بیشتر 

  .بیشترین تعداد مردم عمل کندبراي 
  

آن دسته از رفتار غیراخالقی را که منافع 
کند،  توجهی براي بیشتر مردم ایجاد می قابل
توان توجیه نمود؛ حتی اگر هزینه وارده بر  می

  . اقلیت جامعه غیر قابل جبران باشد

  گرایی وظیفه
  )نظریه آغازگرایی(

وضعیت هر شخص باید طوري عمل کند که دیگران در 
  .کنند طور عمل مشابه آن همان

  

رفتار غیراخالقی توسط افرادي که مستعد 
بینی هستند، توجیه  خودفریبی یا خودبزرگ

گردد و معیاري  براي قضاوت بین  می
یک اصل یا ارزش . ها وجود ندارد خواسته

دیگر براي پاالیش مفهوم امر مطلق مورد نیاز 
  .است

بودن بر اساس تقدم یک ارزش واحد که  اخالقیمعیارهاي   عدالت توزیعی
هر کس باید طوري عمل . شود همانا عدالت است بنا می
تر منافع عملی گردد؛ زیرا این امر  کند که توزیع عادالنه

شود که براي همکاري  موجب افزایش عزت نفس می
  .اجتماعی ضروري است

وابسته تقدم ارزش عدالت به پذیرش این نکته 
ع عادالنه منافع، همکاري که توزی است

  .کند اجتماعی را تضمین می

بودن بر اساس تقدم  ارزش واحد است  معیارهاي اخالقی  آزادي فردي
همه باید براي آزادي بیشتر . که شامل آزادي فردي است

شود که  فعالیت کنند؛ زیرا موجب افزایش تبادل بازار می
  .وري اجتماعی ضروري است براي بهره

وابسته زادي به پذیرش این نکته تقدم ارزش آ
وري اجتماعی را  که آزادي فردي، بهره است

   .کند تضمین می

)128: 1382هس مر،: (منبع  

  
در نتیجه هیچ باور واحدي براي هدایت مدیران به منظور دستیابی به تصمیمات اخالقی دشوار 
وجود ندارد؛ اما این امر به آن معنی نیست که همه ما ناگریز باید به خود متکی باشیم و درباره 

ز خواهیم انجام دهیم؛ لذا به جاي استفاده ا تصمیمات و رفتار مؤثر بر دیگران، هرکاري که می
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سامانه اخالقی، باید از هر پنج سامانه استفاده کرد و پیامدهاي رفتار خود را از زوایاي مختلف مورد 
  ).129: 1382مر،  هس(بررسی قرار داد 

شود که  می دارد و به عنوان ابزاري نگریسته یو تنگاتنگ کیارتباط نزد 1اخالقیات با ارزشها 
» اخالق بیش از مباحث دیگر با ارزشها سر و کار دارد«آیر به قول  .کند ارزشها را به عمل تبدیل می

ارزشهایی که بر رفتار شخص یا  اخالق یعنی رعایت اصول معنوي و بنابراین،). 144 :2002، 2آیر(
براي ). 638: 1374دفت، (است  گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام

شود و ارزش ملکاتی که از این افعال به  عی مربوط میتعیین ارزش افعالی که به زندگی اجتما
استنباط آید، باید اصولی را در نظر گرفت که بر اساس بینش عقالنی و توجه به واقعیاتی  وجود می

که در ادامه این اصول بیان ) 39: 1380مصباح یزدي، (که در زندگی اجتماعی وجود دارد  شود یم
  :شودمی
  اصل عدلـ  1

بلکه آن را  ،داندکه فرد به کمال خویش دست یابداي نمی اجتماعی را فقط وسیلهعقل، زندگی 
اي که  مقتضاي حکم عقل این است که هر فردي به اندازه. داند اي براي تکامل همه افراد می مقدمه

در زندگی اجتماعی و تحصیل مصالح جامعه مؤثر است به همان اندازه هم از نتایج کار و نتایج 
پس  ؛)197:  3، ج1382شیروانی، (مند شود و این همان اصل عدل است  ماعی بهرهزندگی اجت

رفتار اجتماعی افراد در صورتی درست و ارزشمند است که به مصالح کلی جامعه بینجامد و 
اي دیگر از مواهب و مزایاي  گاه، نباید براي اینکه فرد یا افرادي به منافع خود دست یابند، عده هیچ

در قرآن کریم عدل و قسط ). 39: 1380مصباح یزدي، (و از هستی ساقط شوند  زندگی محروم
و گاهی در موارد ) به طور عام دعوت به عدالت ورزي شده است(گاهی به طور مطلق مطرح شده 

برخی از آیات در این زمینه عبارت ). 197: 3، ج1382شیروانی، (خاص بر عدالت تأکید شده است 
  :است از

  )3(».کنید به عدالت داوري کنید مردم داوري می و چون میان«ـ 
عدالت کنید که آن به تقوا . البته نباید دشمنی گروهی، شما را بر آن دارد که عدالت نکنید«ـ 

  )4(».نزدیکتر است

 
1 - Value 
2 - Ayer 
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  اصل احسان ـ  2
تواند تنها معیار ارزشگذاري در روابط  طور که بیان شد، اصل مهمی است؛ اما نمی عدل، همان

شوند که وضع استثنایی دارند که  باشد؛ زیرا در هر جامعه، به طور طبیعی افرادي پیدا میاجتماعی 
تنها با کار خود قادر به تأمین نیازهاي زندگی خویش نیستند؛ مانند افرادي که داري نقص عضو 

اي  اصل احسان براي جبران کمبودهایی است که در هر جامعه). 42: 1380یزدي،  مصباح(هستند 
  ) 5(.»دهد قطعاً خداوند به عدل و احسان فرمان می«: آید میپدید 

  اصل تقدم مصالح معنوي بر مصالح ماديـ  3
اگر تزاحمی بین مادیات و معنویات پیدا شود، معنویات مقدم خواهد بود؛ زیرا انسانیت انسان و 

آید  کمال حقیقی او در سایه معنویات به دست می در بینش ؛ زیرا )45: 1380مصباح یزدي، (َ
  . اي براي آخرت است اي براي تحقق مصالح معنوي، و دنیا مقدمه اسالمی منافع مادي، وسیله

بنابراین، اگر رابطه اقتصادي با . تأکید قرآن کریم بر تبري از کفار بر همین اصل مبتنی است
طع اي موجب شود که استقالل و عزت و عظمت مسلمانان در خطر افتد، آن رابطه باید ق جامعه
  :شود
اي از دوستی  مؤمنان نباید کافران را به جاي مؤمنان دوست بگیرند و هر که چنین کند بهره«

  ).198:  3،ج1382شیروانی، ( )6(»خدا ندارد؛ مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کند
  

  فلسفه اخالق در علم مدیریت
خود انسان . انسانها سروکار داردمدیریت، مفهومی بس بلند دارد؛ زیرا مدیر انسانی است که با 

من عرف نفسه «موجودي است ناشناخته و داراي ابعاد روحی و جسمی مختلف، موجودي است که 
حال . هر کس خودش را بشناسد معبود خود و پروردگار خویش را شناخته است: »فقد عرف ربه

موجودي و وارد شدن اي که اهمیت دارد این است که مدیریت راه و روش برخورد با چنین  نکته
 آید و مدیر، انسانی است که باید با چنین موجودي سر در مسائلی است که به وسیله او به وجود می

  ).16: 1380حبیبی تبار، (کار داشته باشد  و
اي که در آن فعالیت داریم،  اخالق در مدیریت نیز بر این اساس، که روابط ما با اعضاي جامعه

بدون تردید مهمترین و حساسترین مسئله . متمرکز گردد، استوار است چگونه است و چگونه باید
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گیري در مدیریت ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادي و عملکرد اجتماعی براي تصمیم
گیریها، توجه به محیط  یکی از نکات اساسی در تصمیم). 11: 1382 مر، هس(اخالقی است 

نها با طیف اگیري مرتبط با دنیاي واقعی انس ن در هر تصمیمبنابرای. اجتماعی و ارزشهاي آن است
؛ )77: 1385سجادپور، ( افزاید که بر پیچیدگی مسئله تصمیم میرو هستیم روبهوسیعی از معیارها 

 منطقی(اثرگذار  سه قطب در باید اجتماعی - اقتصادي یا انسانی چارچوب در تصمیم لذا هر
 در تحقیق با مرتبط سازي الگو فرایند هر بواقع در. گیرد قرار دتأیی مورد )اخالق و 2ذهنیت ،1بودن

 باید بودن منطقی قطب بودن هر تصمیم، عالوه بر اخالقی تضمین منظور به گیري و تصمیم عملیات
 بهبود بنابراین به منظور). 65: 1387، همکارانآذر و (کرد  توجه همزمان هم دیگر قطب دو به

 ذهنیت، شامل باید ها الگو شود و لحاظ گیرندگان تصمیم عمل آزادي باید گیري، تصمیم کارایی
 بودن جواب عقالنی و منطقی رو دیگر از. باشد گیرندگان تصمیم نظر رأي و و تجربه احساس،
 چارچوب در هر .نیست مناسب اجتماعیـ  اقتصادي مسائل خصوص در گیري تصمیم براي بهینه

 معیارهایی چون بلکه است مطرح سود کردن حداکثر بحث تنها نه اجتماعی انسانیـ  اقتصادي
است که همان بحث  نیز مطرح... و آلودگی کردن حداقل و ضایعات مدیریت اجتماعی، رفاه

دهد که چگونه تصمیم افراد تحت  نشان می 1شکل . )66: 1387، همکارانآذر و (اخالق است 
  .تأثیر سه قطب منطقی بودن، اخالق و ذهنیت است

  
  سه قطب اثر گذار بر تصمیمـ  1شکل 

  
 

1 - Rationality 
2 - Subjectivity 

 تصمیم

 ذهنیت اخالق

 منطق
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 موارد از سازي است بر الگو مبتنی مدیریت علم اصلی چارچوب اینکه به توجه چنین باهم

 کدها چون مباحثی سازي الگو در اخالق بحث. است سازي الگو در ، اخالقORدر  اخالق مهم

شود  می مطرح) استوار يالگو(الگو  درستی و صحت سازان، الگو اخالقی براي استانداردهاي و
 انیباي را  شده رهنمودهاي اخالقی، اصول عمومی رفتاري پذیرفته). 67: 1387، و همکاران آذر(
کنند؛ اعم از اینکه تجربه، پژوهش اي خود دنبال می که اعضاي هر حرفه در وظایف حرفه کند یم

این بدان  ،یعنی، آنچه براي ما مهم است ارزشچنین هم). 1044: 2009، 1گاس(یا آموزش باشد 
گیریهاي ما باشد و زمان و کوششی که صرف  معناست که ارزشها باید نیروي پیشران تصمیم

  .)73: 1387، و همکاران آذر( شود، باید بر پایه ارزشها باشد ها می اندیشیدن به تصمیم
جو وهاى اخالقى جست ال برخاسته از گزارهسؤها  فلسفه اخالق، پاسخهاى مناسبى براى ده

 کند هایى از قبیل چیستى فعل اخالقى و معیار و مالك ارزش اخالقى را روشن مى کند و پرسش مى
براي هر  تواند مسیر صحیح و روشهاى مناسب ، مىمدیریتدر پرتو آن  ).1384، زکى حسین(

گیري،  هاي تصمیم در ابزارها و الگورا با وارد کردن ارزشها و اصول اخالقی  اخالقى تصمیم
کنندکه بتوان از طریق هایی را مشخص می از طرفی برخی از دانشمندان شماري از راه. انتخاب کند

در  سه رویکرد عمده در این زمینه). 1074: 2009، 2بروکسبی(ها ترکیب کرد  آنها اخالق را با الگو
 :شودپرداخته می مطرح شده است که ذیالً به شرح آنها گیري تصمیم

   3هاي نامطلوب روش حذف گزینهـ  1
             .پیگیري استبه منظور هاي ممکن  شامل همه گزینهA فرض کنید که مجموعه 

 A={ai , i=1,2,…,n}  وn ن ایگاه یکی از روشها هاي در دسترس باشد، آن تعداد گزینه
شده انطباق ندارد، از همان ابتدا از  اصول تعیینهایی که به اندازه کافی با ارزشها و  است که گزینه
گیري خارج  یند تصمیمانیست از ابتدا از فرمنطبق که با ارزشها را هایی  aiیعنی  ؛الگو حذف شود

  . مینک می
توان از آن در راستاي تحقق اهداف  میآسانی ترین روشهاست که به  این روش یکی از ساده

  . )78: 1385ور، سجادپ( اخالقی بهره جست ـ  ارزشی

 
1 - Gass  
2 - Brocklesby  
3 - Elimination 
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  1گیري افزودن محدودیتهاي اضافی به الگوي تصمیمـ  2
گیري  یند تصمیمان است که در فرایا و اصول اخالقی هدن ارزشکرروش دوم براي لحاظ 

و به عنوان محدودیتهاي جدید به  ،شاخصهایی تحت عنوان اصول راهنما به الگو افزوده
به جواب بهینه، تنها از دستیابی توان پذیرفت که  در این صورت می ؛محدودیتهاي قبلی اضافه شود

هاي پژوهش عملیاتی  و در الگوکند میارزیابی و بررسی شاخصهاي ارزشی و اخالقی عبور راه 
توان محدودیت ریاضی جدید به الگو افزود تا موارد خاص در  نمودن چنین عواملی می براي لحاظ

دلیل یک الگوي این زمینه توجه کنید که در آن مسئله تصمیم تنها به  به مثالی در. الگو لحاظ شود
  : سازي شده است معیاره الگو خطی تک ریزي برنامه

MIN {Cx |Ax >b , x>0}  که در آنx: {x1, x2,…,xj,…,xn}  بوده وx 
  . است jنشاندهنده سطح خاصی از فعالیت 

مانع توسعه ) عایت مسائل زیست محیطیمانند ر(اگر در این الگو الزامات ارزشی و اخالقی 
اعمال این الزام  برايتوان  گردد، می Kگانه تا حداکثر مجموع خاصی معادل  nفعالیتهاي 

  :محدودیت زیر را به محدودیتهاي قبل افزود
a1x1+a2x2+…+ajxj+…+anxn<K  

چنین محدودیتهاي اضافی را . است  jناشی از یک واحد فعالیت  2میزان آلودگی ajکه در آن 
شود  لحاظ نمودن چنین محدودیتی در الگو باعث می. توان براي سایر عوامل نیز در نظر گرفت می
منطبق دنیاي واقعی  اوضاعبا  گرفته شدهولی در نهایت تصمیم  ؛دشومنطقه موجه محدودتر  که

 . )79: 1385سجادپور، ( خواهد بود

  ها بندي گزینه ارزیابی و اولویتـ  3
معیار  kگیرنده، مسئله تصمیم خود را به یک معادله چند معیاره شامل  فرض کنید، تصمیم

  : ده استکرتبدیل 
 Fj(.), j=1, 2, …, k  

                      ل انتخاب محدود و شامل مجموعههاي قاب فرض کنید که مجموعه گزینه 
A:{ai , i =1,2,…,n} ند، با ک معرفی می 3ی که دکتر برنس با عنوان پرومسی گایاشرو. باشد

 
1 -  Additional Constraints 
2 -  Pollution 
3 -  PROMETHEE-GAYA 
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  . دشو افزودن دو دسته اطالعات جدید به این مسئله چند معیاره باعث حل آن می
              و) Wiت نسبی هر معیار یا وزن اهمی(اطالعات بین معیارها ) این اطالعات شامل الف

در . شود می )b()7نسبت به تصمیم دیگر  aتابع ترجیحی هر تصمیم (اطالعات درون معیارها ) ب
بندي آنها  هاي تصمیم به اولویت زوجی بین گزینه 1پرومسی گایا از طریق مقایسه شادامه رو

ند و بدین ترتیب و پس از کافزار متناسب ورودیها را تحلیل می پردازد و از طریق نرم می
  .دکرتوان نسبت به انتخاب موارد مناسب اقدام  هاي تصمیم می بندي گزینه اولویت

گیري از بین این  شها در تصمیمن انواع ارزکردمباحث باید براي دخیل این حال با توجه به 
  .)80: 1385سجادپور، (شود هاي مناسب انتخاب  روشها، گزینه

  
  نتیجه گیري و پیشنهادها

مدیریت از طریق ابزار و . گیري است طور که مطرح شد، مهمترین وظیفه مدیریت تصمیمهمان
از آنجا که تصمیمات مدیران تأثیرات . کند گیري بهتر کمک می روشهایی به مدیران براي تصمیم

بسیاري بر انسانها و محیط پیرامون دارد و اگر مدیران صرفاً قطب منطق را در تصمیماتشان درنظر 
باشند، ممکن است براي رسیدن به این منطق آسیبهاي جدي به اقشار جامعه وحتی محیط داشته 

پیرامون وارد کنند، اخالق در علم مدیریت با ارائه برخی اصول واستانداردهاي اخالقی براي 
که منافع عامه را در بر  کمک کندهایی  تواند به ایجاد الگو گیري می هاي تصمیم طراحان الگو
شود  گیري بر اساس عوامل اخالقی و مسؤلیت اجتماعی توسط مدیران باعث می تصمیم دارند؛ لذا

که منافع جامعه و محیط پیرامون در نظر گرفته، و به عبارتی بین عملکرد اقتصادي و اجتماعی تعادل 
  .ایجاد شود

هاي  در کشور ما نیز به دلیل داشتن برخی ارزشها و اصول اخالق اسالمی، که در طراحی الگو 
توانند از  ها می است، طراحان الگو  پژوهش عملیاتی مطرح در کتابهاي دنیا در نظر گرفته نشده

طریق سه رویکردي که در آخر این مقاله بررسی شد به وارد کردن ارزشها و اصول اخالقی مورد 
گیري براي گرفتن تصمیمات اخالقی مبتنی بر ارزشهاي  هاي تصمیم قبول جامعه خود در الگو

  .جامعه بهره گیرند

 
1 - Comparison 
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هاي مختلف انجام شده اما در زمینه علم  تا کنون پژوهشهاي بسیاري در حوزه اخالق در زمینه 
مدیریت همان گونه که در این مقاله بحث شد، طی چند سال اخیر پژوهشگران وارد این حوزه 

اند و با مشخص شدن اهمیت اخالق در علم مدیریت در حال حاضر، بررسیهاي مختلف در این  شده
توانند به آن  هاي مختلفی نیز براي تحقیق هست که پژوهشگران می زم است و زمینهحوزه ال

بپردازند؛ از جمله شناسایی الگوهاي اخالقی در منابع اسالمی و تبدیل آنها به استانداردهاي ریاضی 
با استفاده از  ORهاي  هاي مختلف تلفیق ارزشهاي اخالق اسالمی در الگو و بررسی شیوه
  .ر دو حوزهصاحبنظران ه

  
  یاداشتها

 ».الملک کالنهر العظیم، تستمد منه الجداول؛ فان کان عذبا عذبت و ان کان ملحا ملحت« ـ  1

 .انی بعثت ألتمم مکارم االخالقـ  2

عدلِ 58سوره نساء آیه ـ  3 الْ مواْ بِ کُ ح ن تَ نَ النَّاسِ أَ یتُم بم کَ إِذَا ح. 

جرِ 8سوره مائده آیه ـ  4 الَ یىوو قْ لتَّ ل ب و أَقْرَ واْ ه دلُ واْ اع لَى أَالَّ تَعدلُ مٍ عو نَآنُ قَ کُم شَ   .منَّ
انِ 90سوره نحل آیه ـ  5 س اإلِح لِ ود الْع نَّ اللّه یأْمرُ بِ   .إِ
م 28سوره آل عمران آیهـ  6 مؤْ نِ الْ ون د اء م ی لینَ أَو افرِ کَ ونَ الْ مؤْمنُ خذ الْ ی الَّ یتَّ ف نَ اللّه م س لَی لک فَ ن یفْعلْ ذَ مینَ ون

اةً نْهم تُقَ واْ م ن تَتَّقُ یء إِالَّ أَ  .شَ

) bبه  (aو در صورت عدم ترجیح تصمیمb) Pj (a,b) = 1 به  a (در صورت ترجیح مطلق تصمیم ـ  7
Pj(a,b)=0   
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