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مالحظات اخالقي در حوزه مهندسي؛ يک رويکرد تصميمگيري



هنصوسه عبذي

دکتشاي سياستگزاسي علن و فناوسي ،دانشگاه تشبيت هذسس

چکيذه
كاث ِٜاؽاللي هٌْـًبى ثب ربهؼِ ثٍِاً ِٜهغَٔالت ٍ ؽـهبتي وِ ثِ رَاهغ اًٌبًي اكائِ هيؿٌّـ ،ؿاكای اّويت ثٌيبكی
اًت .اهلٍمُ ؿكن اكتجب ٙثيي فٌبٍكی ٍ ربهؼِ ؿك هٌبئل هٌْـًي ثلای ثلكًي ٌّزبكّب ،هَفميت ٍ احلات فٌبٍكیّب ثِوبك
هيكٍؿ ٍ ثٌيبكی ام تغليلّبيي وِ ؿك عَمُ ػلن ٍ فٌبٍكی اًزبم هيًَُـ ،ؿاللتّبی اؽاللي ؿاكًـ وِ ؿك فلايٌـ تٔوينگيلی
هؤحل ٌّتٌـ .ايي اهل لنٍم تَرِ ثِ هالعظبت اؽاللي ؿك تٔويوبت هٌْـًي كا پلكًگ هيًبمؿ.
ؿك ايي هٜبلؼِ ،اثتـا ًبثمِ فؼبليتّبی ػلوي ؿك مهيٌِ اؽالق ؿك هٌْـًي اكائِ ُـُ اًتّ .وضٌيي ثلای ؿكن ثْتل ربيگبُ
اؽالق ؿك هٌْـًي ،فلايٌـ والًيه هٌْـًي ثـٍى ؿك ًظل گلفتي اؽالليبت هَكؿ ثلكًي للاك گلفتِ ٍ عَمُّبی وبكثلؿ اؽالق
ؿك هٌْـًي ٍ الگَّبی هٌئَليت هٌْـًي ثِػٌَاى همـهِ ای ثل ربيگبُ اؽالق ؿك تٔويوبت هٌْـًي فول ُـُ اًتً .پي
كٍٍّبی اؿغبم هالعظبت اؽاللي ؿك تٔويوبت هٌْـًي هَكؿ ثلكًي للاك گلفتِ ٍ ؿك ًْبيت ،كٍيىلؿّبی ًَيٌي ثلای تَرِ
ثيِتل ثِ هالعظبت اؽاللي ؿك هٌْـًي فول ُـُ اًت.
آيٌـُ ثِل ثِ تٔويوبتي ٍاثٌتِ اًت وِ هالعظبت اؽاللي ؿك آى لغبُ ٝـُ ثبٌُـ ٍ هٌْـًي عَمُای اًت وِ ثلای
تًَؼِ ٍ تَِيك تغميمبت هلتج ٚثب اؽالق ،ثٌيبك ثبم ٍ هٌتؼـ اًتٓ .لفًظل ام اثؼبؿ فٌي ،التٔبؿی ٍ غيلُ ،ثبيـ هالعظبت
اؽاللي هلثَ ٙثِ وليِ افلاؿ تأحيلپقيل ام ايي تٔويوبت كا ًين ؿك ًظل گلفت .ؿك ايي كاًتب ثلكًي پيبهـّبی تٔويوبت
گلفتُِـُ ٍ تًَؼِ هـلّبی تٔوينگيلی كا هيتَاى ام رولِ كٍيىلؿّبی ًَيي ثلای ثْجَؿ فلايٌـّبی تٔوينگيلی ثلُولؿ.
واطگاى کليذي :هالعظبت اؽاللي ،تٔوينگيلی ٍ هٌْـًي.

 msabdi@yahoo.com
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ًيٌت ٍ وبكولؿ آىّب ؿك لجبل تؼْـُبى ؿك ربهؼِ
رـا ام عَمُ اؽالليبت ًيٌت ٍ ايي ؿٍ ؿكّن تٌيـُاًـ
ٍ ًويتَاى هٌئَليت هٌْـًبى ؿك ٛلاعي هغَٔالت
كا ًبؿيـ گلفت .صلا وِ اؽالليبت ؿك ؿكن ُلايٚ
هغي ٚهٌْـًي ًَؿهٌـ اًت ٍ ثِ هٌْـًبى ؿك
تٔوينًبمی ؿك كٍيبكٍيي ثب هَلؼيتّبی هؾتلف
ووه هيوٌـ .ثٌبثلايي ؿك ايي همبلِ ،تولون ثل عَمُ
رَاى اؽالليبت ؿك هٌْـًي ٍ كاث ِٜآى ثب اتؾبف
تٔويوبت ايي عَمُ اًت.

 -1هقذهه
تب پيَ ام ًيوِ اٍل للى گقُتِ (ثلٍم رٌگ
رْبًي ؿٍم) هغممبى ؿك عَمُ هٜبلؼبت ػلن ٍ فٌبٍكی
تَرِ صٌـاًي ثِ تـٍيي لَاػـ اؽاللي النامآٍك ؿك
عَمُ هٌْـًي ًـاُتٌـ ،اهب پي ام ثلٍم فزبيغ ًبُي
ام ثِوبكگيلی هغَٔالت ٍ فٌبٍكیّبی ًَيي ،پلًَ
هٜلط ُـُ تًَ ٚهٌتمـاى ارتوبػي ،كًبًِّبی
ػوَهي ٍ اًزويّبی علفِای هٌْـًي آى ثَؿ وِ
ًمَ هٌْـًبى ؿك ايي فزبيغ صيٌت؟ ايي پلًَ،
تَرِ ثِ هٌئَليت علفِای ٍ اؽاللي هٌْـًبى كا ؿك
پي ؿاُت؛ صلا وِ تولون گقُتِ ثِ هٌْـًي تٌْب ثل
رٌجِّبی فٌي وبك ثَؿُ اًت ،اهب تَرِ اهلٍم ثِ
هٌْـًي فلاتل ام آهبك ،اًـامُگيلی ٍ هغبًجبت اًت ٍ
يه هٌْـى ثبيـ ؿكن وبفي ام رْبى ارتوبػي وِ
هٌَٔػبت هتٌبًت ثب آى ٌّتٌـ كا ؿاُتِ ثبُـ ٍ
ؿاًَ فٌي كا ثب ؿيگل اُىبل آى تزويغ وٌـ ٍ ؿك لجبل
هِؾِٔ ؿًيبيي وِ هيًبمؿ ،هٌئَل ثبُـ .ثب
ثْلُگيلی ام هفبّين ٍ تئَكیّبی اؽاللي ٍ تغميمبت
اؽاللي هيتَاى رٌجِّبيي ام هٌبئل هٌْـًي كا
كٍُي ًبؽت وِ ؿك تِؾيْ الـاهبت ثبلمَُ ،اكميبثي
پيبهـّبی هغتول ايي الـاهبت ٍ آالط آىّب ًَؿهٌـ
ٌّتٌـ [.]1
اهلٍمُ ؿكن اكتجب ٙثيي فٌبٍكی ٍ ربهؼِ ؿك
هٌبئل هٌْـًي ثلای ثلكًي ٌّزبكّب ،هَفميت ٍ
احلات فٌبٍكیّب ثِوبك هيكٍؿ .ام اييكًٍ ،ظليِ
هٜلطُـُ تًَ ٚثؼ٘ي ام هغممبى هٜبلؼبت ػلن ٍ
فٌبٍكی ؿكثلگيلًـُ رجل فٌبٍكی ٍ تأحيلگقاكی
يهٛلفِ آى ثل ٍيوگيّبی ربهؼِ اًت.
ثلهجٌبی تغميك اًزبم ُـُ تًَ ٚربًبًَف 1ؿك
ًبل  ،2004فٌبٍكی ٍ ربهؼِ ؿك ُىلؿّي ثل يىـيگل
احلگقاك ٌّتٌـ [ ،]2لقا ثب كؿ رجلگلايي فٌبٍكی،
فؼبليت هٌْـًبى رـا ام ػاليك ،احلات ٍ اكمٍّب

 -2سابقه بهکاسگيشي اخالق دس تصوينگيشي
ؿك تغميمبت اًزبم ُـُ ؿك مهيٌِ وبكثلؿ اؽالق ؿك
تٔوينگيلی ،هِبّـُ ُـُ وِ ايي هجغج ثَِٛك
ػوـُ تغت ػٌَاى اؽالق ؿك  1ORهَكؿ هٜبلؼِ للاك
گلفتِ اًت ،صلاوِ  ORؿك كاث ِٜثب تٔوينًبمی ؿك
ؽَّٔ ثْتليي ٛلاعي ٍ وبكولؿ ًيٌتنّبی اًٌبى
 هبُيي ؿك ُلاي ٚتؾٔيْ هٌبثغ هغـٍؿ تؼليفُـُ اًت ٍ ثًِؾتي هيتَاى عَمُ آى كا ام هالعظبت
اؽاللي رـا ؿاًٌت .]3[ 2تينً 3ين ثل ٗلٍكت ّوىبكی
ثلای ؿًتيبثي ثِ هـيليت اؽالق ؿك آيٌـُ ثب
ثْلُگيلی ام  ORؿك ربهؼِ هـكى تبويـ ؿاكؿ [.]4
ثلای ًؾٌتيي ثبك  ،2ORSAؿك ًبل ً1971لی
«كاٌّوبی وبكولؿ پوٍَّ ػوليبت» ٍ ؿك ًبل 1993
«وـ اًتبًـاكؿّبی علفِای» ٍ «كاٌّوبی اًتبًـاكؿّبی
علفِای ؿك پوٍَّ ػوليبت ٍ ػلن هـيليت» كا هٌتِل
ولؿ .ؿك ًبل ً 1994ين وتبثي ؿك هَكؿ اؽالق ؿك
هٌْـًي تًٍَ ٚالِييًَُ 4تِ ُـ .تَرِ ثِ اؽالليبت
ؿك  ،ORؿك ؿِّ گقُتِ ؿك اكٍپب ام اًتمجبل ثٌيبك
ؽَثي ثلؽَكؿاك ثَؿ ،ؿك وٌفلاًي  EUROؿك ًبل
ً 2000ين ًؾٌلاًيّبيي ثب هََٗع اؽالق اكائِ ُـ ٍ
اًزويّبی اكٍپبيي  ORؿك ًبل  ،2003وبكگبُّبيي
 .2هٌْـًي ٍ ػلَم وبهپيَتل ؿك عَمُ پوٍَّ ػوليبتي ( )ORللاك هيگيلًدـ
(.)3
3. Theys
4. Wallace

1. Jasanoff
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ام ًَی ؿيگل ،ثلًي ٍ گبلَ 3ؿك تغميك ؽَؿ ؿك
ثلكًي اؽالليبت ؿك  ORثِ ايي ًتيزِ كًيـًـ وِ
ثَِٛك ولي هغممبى  ORثبيـ اؽالق كا ؿك كاث ِٜثب ًِ
ػٌٔل هـلّب ،هِتليبى ٍ ربهؼِ هـًظل للاك ؿٌّـ.
صلاوِ ؿك ٍّلِ ًؾٌت ،كفتبك هغمك ؿك كاث ِٜثب
وبكولؿ ٍی ٍ ًتيزِ وبك اٍ اّويت ؿاكؿ .هـلّب،
ؽلٍري وبك هغمك ٌّتٌـ ٍ ؿلت هتـٍلَهيىي،
ػيٌيت ،ثيٛلفي ،ؿكًتيٓ ،ـالت ٍ غيلُ ؿك كاث ِٜثب
هـلّب ثٌيبك هْن ٌّتٌـ .ؿك ٍّلِ ثؼـ ثبيـ تَرِ
ؿاُت وِ تؼْـ هغمك تٌْب ؿك لجبل هِتليبى ًيٌت،
ثلىِ ؿك لجبل ّوِ افلاؿی اًت وِ ام وبكولؿ ٍ
تٔويوبت هجتٌي ثل هـلّبی اٍ تأحيل هيپقيلًـ
(يؼٌي ربهؼِ) (.)3

ؿك مهيٌِ اؽالق ثلگناك ولؿًـ ٍ هََٗع اؽالق ،هجغج
آلي همبالت ػلوي هتؼـؿی ُـُ .بيـ ثتَاى ػلت
ايي اهل كا رَاى ثَؿى هجغج اؽالق ٍ الجبل ؽَثي وِ
ثلای تًَؼِ اثناك ٍ تئَكیّب ،ؿك ايي عَمُ ثلای
هغممبى ٍرَؿ ؿاكؿ ،ؿاًٌت[ .]3ؿك عبل عبٗل ًين
وليِ اًزويّبی ػلوي ؿك كُتِّبی هؾتلف هٌْـًي
الـام ثِ اًتِبك اًتبًـاكؿ اؽاللي هٌْـًبى 1ولؿُاًـ
[ . ]1
3
2
ام ًظل ثلًي  ،اؽالق ؿك  ORتلويجي ام اعتلام ،
هـيليت صٌـهؼيبكُ ٍ 4كٗبيتوٌـی 5اًت [:]5
 احتشام :عـالل صْبك گلٍُ ؿك تٔوينگيلی
ؿكگيل ٌّتٌـ (ٌٓؼت ،التٔبؿ ،ؿٍلت ٍ هلؿم).
ّل گلٍُ ثبيـ ؿك تٔوينگيلی ثِ ؿيگل گلٍُّب
اعتلام ثگقاكؿ ٍ هالعظبت هلثَ ٙثِ ؿيگل
گلٍُّب كا ؿكًظل ثگيلؿ.
 هذیشیت چنذهعياسهّ :ل گلٍّي ،كاُعل ثْيٌِ
ؽبّ ؽَؿ كا ؿاكؿ وِ هيتَاًـ ًتبيذ ًبهٜلَثي
ثل گلٍُّبی ؿيگل ؿاُتِ ثبُـ؛ ثلای هخبل،
عـاوخلًبمی تَليـ ثل تغليل هٌبثغ ٛجيؼي
ؿاللت ؿاكؿ .اًتلاتویّبی هبلي ثْيٌِ ثل
وبًتي ام ثَؿرِ اهَك ارتوبػي ؿاللت ؿاكؿ ٍ
ثلًبهِّبی ثْيٌِ ميٌتهغيٜي هيتَاًـ
تْـيـی ثلای تغميك ،آمهبيَ ٍ تًَؼِ
فٌبٍكی ثبُـ .ؿك ًتيزِ ،ثلای ؿك ًظل گلفتي
هؼيبكّبی ّل صْبك گلٍُ ًيبمهٌـ اثناكی ثب
ػٌَاى هـيليت صٌـهؼيبكُ ٌّتين.
 سضایتونذي :اگل ّل يه ام ايي صْبك گلٍُ ام
تَافك ثٍِرَؿ آهـُ ٍ تٔويوبت گلفتُِـُ،
اعٌبى كٗبيت ًـاُتِ ثبُـ ،ثيي گلٍُّبی
فَق ؿكگيلی ثٍِرَؿ ؽَاّـ آهـ ٍ آيٌـُ
ثِؽٜل ؽَاّـ افتبؿ.

هـلّب

هغممبى OR

هِتليبى

ربهؼِ

شکل  :1جايگاه محققان  ORدر رابطه با سه عنصر
مدلها ،مشتريان و جامعه []3

ؿك اؿاهِ ثِ ثلكًي ًمَ ايي ػٌبٓل ًِگبًِ ؿك
تًَؼِ اؽالق ؿك عَمُ  ORپلؿاؽتِ ُـُ اًت.
 -1-2اخالق دس تصوينگيشي :اخالقيات ،هذلها و
هشتشیاى

ًؾٌتيي تالٍّبی ًظبمهٌـ ؿك تغليل كاثِٜ
هـلًبمی ٍ اؽالق ؿك وبكگبّي ؿك ًبل 1989
َٓكت گلفت ٍ هجبعج آى تًٍَ ٚالِيي ؿك وتبثي ثب
ًبم «اؽالق ؿك هـلًبمی» ؿك ًبل  1994گلؿآٍكی
ُـ ٍ كٍی ثلؽي رٌجِّبی كاّجلؿی اؽاللي تَافك

1. Code of Ethics of Engineers
2. Brans

3. Brans & Gallo
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عبٓل ُـٓ :ـالت هـلًبماىً ،وبيَ عمبيك ؿكثبكُ
هـلّب ،اًتفبؿُ ام ؿاؿُّبی ؿكًت ،هؼلفي
هغـٍؿيتّب ٍ تَاًوٌـیّبی هـلّب ٍ غيلُ.
ايـُ آلي ايي وبكگبُ تًَ ٚلي هٌٌتلل ٍ ٍَى
ٍاًٌَْ 1ثب ػٌَاى «اؽالليبت ؽبكد ام هـلّبی »OR
اكائِ ُـ:

ؿٌّـ .هْنتليي هالعظبت اؽاللي كا هيتَاى
ثِوبكگيلی وبكولؿّبی علفِای هٌبًت ؿك تًَؼِ وبك
ؿاًٌت :هٌبثغ ؿاؿُّب ثبيـ لبثل ؿًتلى ثبٌُـ،
كٍيِّبی هتـٍلَهيه ثب رنييبت گناكٍ ًَُـ ٍ
اٛالػبت ثِ گًَِای اكائِ ًَُـ وِ گلٍُّبی ؿيگل ّن
ثتَاًٌـ ثِ ّوبى ًتبيذ ثلًٌـ[.]3

«هـلّب ؿك  ORثب هـلّب ؿك ػلَم ٛجيؼي فللي
ًـاكًـ ٍ ًجبيـ ؿكثلگيلًـُ اكمٍّبی فٌّي ثبٌُـ».

 -2-2اخالق دس تصوينگيشي :اخالقيات ،هشتشیاى و
جاهعه

ثلهجٌبی ًتبيذ تغميك وَس 2ؿك عَمُ اؽالق،
هغممبى ً ORويتَاًٌـ ٌّگبم تغليل هٌبئل تٌْب ثِ
ٍيوگيّبی هَكؿًظل هِتلی ثپلؿامًـ ٍ ثبيـ ثٌتلی
وِ هٌئلِ ؿك آى للاك هيگيلؿ ٍ احلاتي وِ ثل هلؿم
(ربهؼِ) ٍ هغيٚميٌت ؿاكؿ كا ًين ؿكن ولؿُ ٍ ؿك
هٌئلِ لغب ٝوٌٌـ .كُمى ّـً 3ين يه پلًَ اًبًي كا
هٜلط هيوٌـ [:]3

ّـف آىّب ايي ثَؿ وِ تؼليف كاُعل ثْيٌِ ثبيـ
هٌتمل ام اؿكانَُْ ،ؿ ٍ اعٌبى اًٌبًي ثبُـ .ثـيي
تلتيت ايي هـلّب كاُعلّبی ثْيٌِ ػيٌي اكائِ
هيؿٌّـ ٍ اكمٍّبی فٌّي ؿك آىّب لغبً ٝويًَُـ.
ثٌبثلايي هـلّبی ػيٌي  ،ORهالعظبت اؽاللي كا ؿك
ًظل ًويگيلًـ .ثِ ايي تلتيت تٌْب تؼْـ اؽاللي
هغممبى  ORآى اًت وِ ٗوبًت وٌٌـ ّـف فلايٌـ
هـلًبمی آىّب ثب فلٗيبت كٍُيً ،تبيذ
ثبمتَليـًَُـُ ٍ ثيٛلفبًِ ػيٌي ُـُ اًتّ .وضٌيي
ؿك كاث ِٜثب ؿاللتّبی هلتج ٚثب هِتليبى ًين
 ،Massonكٍاث ٚثيي هـلًبم ٍ وبكثل كا هجتٌي ثل
للاكؿاؿّبيي هيؿاًـ وِ ؿك ميل ثِ ثلؽي ام آىّب اُبكُ
ُـُ اًت [:]6
 -1عميمت كا ثِ هِتليبى ؽَؿ ػلِٗ وٌٌـ.
 -2اكمٍّبی هِتليبى كا ؿكن وٌٌـ ٍ آىّب كا ثِ
كٍُي وبكا ؿك هـل لغب ٝوٌٌـ.
 -3ايي اٛويٌبى كا ؿك هِتلی ايزبؿ وٌٌـ وِ وبكولؿ
هـل آىّب احل هٜلَثي ؽَاّـ ؿاُت.
ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ ػيٌي ثَؿى هـلّب تٌْب ؿك
كاث ِٜثب ػلَم ٛجيؼي عبٓل هيَُؿ ،اهب ثلای ػلَهي
وِ ّـف آى ٍالؼيت ٛجيؼي ًيٌت ،ثلىِ ٍالؼيت
ؿًتًبم ثِل اًت (ؿك  ،)ORهِىالتي ايزبؿ
هيَُؿ ٍ هوىي اًت ثلای يه هٌئلِ ،هـلّبی
هؾتلف ،پبًؼّبی هتفبٍت ٍ عتي هغبيل ثب ّن اكائِ

«هغممبى  ORثلای صِ وٌبًي وبك هيوٌٌـ؟ :ثلای
هـيلاى ًبمهبىّبيي وِ ًبؽتبكثٌـی ًلٌلِ هلاتجي
ؿاكًـ ،الجتِ افلاؿ ربهؼِ ًين هِتلی تغميمبت OR
ٌّتٌـ».

ايي ٍالؼيت ،يه كاث ِٜاؽاللي لَی ؿاكؿ:
ثِوبكگيلی هـلّب هٌجغ لـكت اًت .وبكثل ثب يه
هـل هٌبًت لبؿك اًت ٛلاعي احلثؾَتلی اًزبم
ؿّـ ٍ ًتبيذ هٜلَةتلی كا ت٘ويي وٌـ ،ثٌبثلايي ايي
ؽٜل ٍرَؿ ؿاكؿ وِ هغمك  ORثب ثِوبكگيلی هـلي
ًبهٌبًت ؿك ػـم تَامى لـكت ؿك ربهؼِ ّوىبكی وٌـ.
يه هخبل ؽَة ،تزلثِ ربهؼِ پوٍَّ ػوليبتي
ثليتبًيب اًت وِ ثٌيبكی ام هغممبى  ORكا ثِ
ّوىبكی هِبكوتي ثب اًزويّب ٍ اتغبؿيِّب ؿكآٍكؿ.
ّوىبكی ثب ايي گلٍُّب ثِ تًَؼِ كٍٍّبی رـيـی
هٌزل هيَُؿ وِ ّـف آىّب اكائِ كاُعلّبی وبكا ام
هٌبئل فلهَلُِـُ ًيٌت ،ثلىِ ثِ ايزبؿ تَافك ثيي
2. Koch
3. Rosen head

1. Le Menestrel & Van Wassenhove
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پبًؼگَيي ثِ يه هٌئلِ ٍيوُ .ثلای ايي هٌظَك ثبيـ
هلاعل هؾتلفي ٛي َُؿ .هٌْـًبى ّل اًـامُ
اٛالػبت ثيِتلی ام ًيبمّب ٍ ؽَاًتِّبی ثبماك ؿاُتِ
ثبٌُـ ،اعتوبل هَفميت فؼبليت هٌْـًي افنايَ
هييبثـ .الگَّبی هؾتلفي ثلای فلايٌـ هٌْـًي اكائِ
ُـُ اًت .الگَی َُ هلعلِای اكائُِـُ ؿك ايي
ثؾَ ،هزوَػِای ام صٌـ الگَ كا ؿك ثلهيگيلؿ.
ُىل ( )2هلاعل فلايٌـ هٌْـًي كا ًِبى هيؿّـ .ؿك
َٓكتي وِ ًتبيذ تغميمبت ثِ ٌٓبيغ هٌتمل َُؿ ٍ ؿك
ٍالغ تغميمبت تًَؼِای اًزبم َُؿ ،هلاعل اًتمبل
فٌبٍكی يب ؿاًَ فٌي ثِ ٌٓؼت ًين ثِ ايي الگَ افنٍؿُ
هيَُؿ.

فیًفؼبى ؿكثبكُ هبّيت هٌئلِ ثب هالعظبت التٔبؿی
 ارتوبػي ووه هيوٌـ [.]3ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ ؿك فلايٌـ هـلًبمی اًت وِ
هالعظبت اؽاللي ربيگبُ ؽَؿ كا هييبثٌـ ٍ ًِ ٓلف
هـل .ثِ ايي تلتيت ،هـلّب ؿك ػيي عف ٞػيٌيت،
اكمٍّبی اؽاللي ٍ فٌّي كا ؿك فلهَلِ ولؿى هٌبئل
لغب ٝهيوٌٌـ ،اهب ثلای ٍكٍؿ ثِ ايي ثغج ،ثبيـ اثتـا
فلايٌـ ػوَهي هٌْـًي كا هلٍك ولؿ.
 -3فشاینذ ههنذسی
ثلای ؿكن ثْتل كاث ِٜاؽالق ٍ هٌْـًي ،ؿك ايي
ثؾَ ثِ ثلكًي فلايٌـ هٌْـًي هيپلؿامين .ؽلك يه
هغَٔل يب فٌبٍكی رـيـ ،كاُعلي اًت ثلای

ٌُبًبيي ًيبم ٍ
تؼليف هٌئلِ

اهىبىًٌزي ٍ
ثلًبهِكينی پلٍهُ

پيِلفت فٌبٍكی
هِىل ػوليبتي
كلبثت تزبكی

مهبى هَكؿ ًيبم
ّنيٌِ
ٌُبؽت ًَع فٌبٍكی
ثلكًي التٔبؿی
اٛالػبت ٍ ؿاًَ فٌي
تزْينات ٍ اثناك
هٌبثغ اًٌبًي

تغميك

ثٌيبؿی
وبكثلؿی

ٛلاعي ٍ
ًبؽت ًوًَِ
ًبؽت ٍ تبهيي تزْينات
اًزبم آمهبيِبت
تْيِ ًوًَِ ٍ اًزبم تٌت

اكميبثي پلٍهُ

فبوتَكّبی اكميبثي
ٍ كفغ ًَالْ

اًتفبؿُ ام
هغَٔل
ثلكًي ٍ ٌُبًبيي
وبكثلؿ ًتبيذ ثلای
ثْيًٌِبمی

شکل  :2فرايند مهندسي []7

پبًؼ ؿاؿ وِ صِ رٌجِای ام هََٗع كا هْنتل تلمي
وٌين؛ ثلای هخبل ،عفً ٞالهت ربهؼِ هْنتل
اًت يب فلٍٍ هغَٔل؟
 اهوس هشبوط به هعنی الفاػ (تعاسیف) :هوىي اًتكيِِ ثغجّبی اؽاللي ؿك ػـم تَافك ثل ًل
هؼٌبی الفب ٝثبُـ .هفبّيوي ّوضَى «اٛالػبت
هغلهبًِ»« ،اٛالػبت اؽتٔبٓي»« ،ايوي»،
«پبن» ٍ غيلُ كا هيتَاى ثِ كٍٍّبی هتفبٍتي
تؼجيل ولؿ .ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ اهَك هلثَ ٙثِ
هؼبًي كا ًويتَاى تٌْب ثب هالعظِ ٍالؼيبت كٍُي
ًبؽت.

 -4حوصههاي کاسبشد اخالق دس ههنذسی
هٌبئل اؽاللي ؿك هجبعج هٌْـًي كا هيتَاى ثِ
ًِ رنء تمٌين ولؿ [:]8
 اهوس واقع :گبّي آًضِ هٌئلِ اؽاللي هيًوبيـ ًَػيػـم تَافك ؿكثبكُ اهَك ٍالغ اًت .اهل ٍالغ ثِ
هٌئلِ اؽاللي هَرَؿ هلثَ ٙهيَُؿ وِ عل ٍ
فٔل ًِـُ اًت ٍ ثٌيبكی ام ػـم تَافكّبی
اؽاللي ؿك عميمت ػـم تَافك ثل ًل اهَك ٍالغ
ٌّتٌـ وِ عل ٍ فٔل آىّب هِىل ٍ عتي
غيلهوىي اًت .ؿك ايي ُلاي ٚثبيـ ثِ ايي پلًَ
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 اهوس اخالقی :گبّي عتي پي ام تَافك ثل ًل اهَكٍالغ ٍ هؼٌبی هفبّين ،ثبم ّن ؿك هَكؿ صگًَگي
اكميبثي اػوبل ،تَافكًظل ٍرَؿ ًـاكؿ .ؿك ايي عبلت
ؿك هَكؿ اكمٍ يب آًضِ ؿك هؼٌبی ؿليكتل ولوِ اهل
اؽاللي هيؽَاًين ،ػـم تَافك ٍرَؿ ؿاكؿ؛ ثلای
هخبل ،ؿك هَكؿ هٜلط ولؿى اهَكی وِ ٗلٍكتي
ثلای ًالهت يب ايوٌي وبكوٌبى يه ُلوت يب
ربهؼِ ًـاكؿ ،تَافك ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ.
اهَك اؽاللي هََٗع ثغج ايي همبلِ ؿك عَمُ
هٌْـًي اًت ،لقا ؿك اؿاهِ ًِ همَلِ تؼبكٕ،
هلمثٌـی ٍ هؾبٛلُ هلثَ ٙثِ ايي اهَك كا ثلكًي
هيوٌين.

 -2-4اهوس اخالقی :هسائل هشصبنذي

ثلؽي هٌبئل اؽاللي هٌتلنم هلمثٌـی ثيي
ُيَُّبی لبثل لجَل ٍ ُيَُّبی غيللبثل لجَل
ٌّتٌـ .الجتِ ثؼ٘ي ُيَُّبی ػول هوىي اًت ثيي
عبلتّبی ٍاٗظ للاك گيلًـ ٍ هٜوئي ًجبُين وِ
ؿكًت ٌّتٌـ يب ًبؿكًت .يه كاٌّوب ؿك عل ٍ فٔل
صٌيي هٌبئلي ػجبكت اًت ام همبيٌِ عبلت هِىَن
ثب عبلتّبيي وِ ؿك آىّب ُه ًـاكين؛ ؽَاُ هخجت ٍ
ؽَاُ هٌفي ثبٌُـ .عبلت هٌفي عبلتي اًت وِ ؿك آى
ػول ،آُىبكا غل ٚاًت ٍ عبلت هخجت عبلتي اًت وِ
ؿك آى ػول آُىبكا ام لغب ٝاؽاللي هزبم اًت.
 -3-4اهوس اخالقی :ههنذسی و هخاعشه

 -1-4اهوس اخالقی :تعاسض

ثَِٛك هؼوَل ،هغَٔالت هٌْـًي ثِ للولٍ
ارتوبع كاُ هييبثٌـ .ايي للولٍ ،آمهبيِگبُ ًْبيي
هغَٔالت ٛلاعي هٌْـًي اًت ٍ ربهؼِ ؿك هؼلٕ
ّلگًَِ هؾبٛلُ عبٓل ام هغَٔالت ٛلاعي هٌْـًي
للاك هيگيلؿ .عبل ايي پلًَ هٜلط هيَُؿ وِ
صگًَِ هٌْـى ؿكهييبثـ وِ صِ هيناى ام هؾبٛلُ ام
ًظل اؽاللي لبثل لجَل اًت .وبكٌُبًبى تغليل
هؾبٛلُ ثَِٛك هؼوَل آى كا ثَِٓكت عبٓلٗلة
اعتوبل يه كٍيـاؿ ؿك ميبى ػـؿی ًبُي ام آى كٍيـاؿ
تؼليف هيوٌٌـ .هٌْـًبى ثلای آًىِ ربهؼِ كا ام
هؾبٛلات ثيَْؿُ عف ٞوٌٌـ ثبيـ هؾبٛلات هلثَ ٙثِ
ٛلاعيّبی ؽَؿ كا ثـاًٌـ .الجتِ هؾبٛلُ لبثل لجَل ام
ؿيـگبُ وبكٌُبًبى هتفبٍت ام ؿيـگبُ ػوَم اًت .ام
ؿيـ وبكٌُبًبى ،ثبيـ هيبى هؾبٛلُ هغَٔل ٍ ّنيٌِ
هغَٔل تؼبؿل ثْيٌِ ثلللاك َُؿ .ؿك عبليوِ ؿيـگبُ
ػوَم ؿك هَكؿ هؾبٛلات هغَٔل ثٌيبك ثـثيٌبًِتل ام
وبكٌُبًبى هؾبٛلُ اًت .ػلت ايي اهل هيتَاًـ
ثيؽجلی هلؿم يب ًَاثك غيللبثل اػتوبؿ ٍ ثلاٍكؿّبی
ًبؿكًت وبكٌُبًبى ؿك گقُتِ ثبُـّ .وضٌيي كػبيت
ػـالت ٍ كٗبيت آگبّبًِ هلؿم ؿك ثِوبكگيلی
هغَٔالت ثٌيبك هْن اًت ٍ اگل هؾبٛلُای كا ام ًظل

ؿك ًظل گلفتي وليِ هالعظبت اؽاللي ،ثِؿليل
تمبثل ثلؽي تؼْـات اؽاللي ثب يىـيگل ،هوىي اًت
گبّي ثِ تؼبكٕ هٌزل َُؿ .ؿك ايي عبلت ًِ ،كاُ
ثلای كٍيبكٍيي ثب عَمُّبی اؽاللي ٍرَؿ ؿاكؿ:
 گضینش آساى :ثبيـ تؼْـ هْنتل كا ؿك اٍلَيت للاكؿّين؛ ثلای هخبل ،تؼْـ ؿك لجبل ايوٌي هغَٔل
ًٌجت ثِ تَليـ اكماىتل اكرظ اًت.
 ساههاي خالقانه بينابينی :مهبًيوِ اّويت تؼْـاتووبثيَ هٌبٍی ٍ هالعظبت اؽاللي هت٘بؿ ثبُـ،
تٔوينگيلی ؿَُاك اًت؛ ثلای هخبل ،تؼْـ وبكهٌـ
ثِ ايزبؿ ًَؿ ثلای وبكفلهب ،تؼْـ ؽيلؽَاّبًِ
ًٌجت ثِ هِتلی ٍ تؼْـ ؿك لجبل ايوٌي ربهؼِ.
 گضینش دشواس :گبّي ثب صٌـ تؼْـ اؽاللي كٍثِكٍهيَُين وِ ّوگي اّويت ثلاثلی ؿاكًـ ٍ
ًويتَاى كاُعل ثيٌبثيي ٍ ؽاللبًِای ثيبثين ٍ ّل
تٔويوي وِ گلفتِ َُؿ ثلؽالف ثلؽي هالعظبت
اؽاللي هْن ؽَاّـ ثَؿ؛ ثلای هخبل ،تمبثل ثلؽي
اكمٍّب (ًظيل ايوٌي ربهؼِ) ثب ثلؽي ؿيگل (ًظيل
اهٌيت ُغلي).
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آًبيَ ثيِتل ؿك ٛلاعي هغَٔل هـًظل للاك
هيؿٌّـ.
ٛجيؼي اًت وِ اًتؾبة يىي ام الگَّبی هنثَك،
هَرت هيَُؿ وِ تٔويوبت هٌْـًبى ؿصبك
تغييلاتي َُؿ .اهب ؿك ّلعبل ،هٌْـًبى پبيجٌـیّبيي
فلاتل ام ًبمهبى ؿاكًـ ٍ ثِ ربهؼِ ،علفِ ؽَؿ ٍ
اكمٍّبی آى هتؼْـًـ .ثَِٛك ولي هيتَاى گفت وِ
هٌْـًبى ثبيـ تٔويوبتي ثگيلًـ وِ ام يهًَ هت٘وي
ًالهت ٍ ايوٌي ربهؼِ يب ويفيت فٌي ثبُـ ٍ ام ًَی
ؿيگل هؼيبكّبی اؽاللي ايي علفِ كا ت٘ويي وٌـ.
هٌبئل اؽاللي ؿك هٌْـًي فم ٚاًتؾبةّبی ًبؿُ،
ؿكًت ٍ ًبؿكًت ًيٌت ،ثلىِ كلبثتّبی پيضيـُای
اًت وِ ثلای ثلللاكی تَامى ثيي هٌبفغ التٔبؿی ٍ
تؼْـات ارتوبػي َٓكت هيگيلؿ .ثِ ًجت ٍرَؿ
كاُعلّبی گًَبگَى ،پيبهـّبی گٌتلؿُ ،اعتوبالت
غيللبثل وٌتلل ٍ اًتـاللّبی ُغلي وِ رنيي
رـاًِـًي ام ايي تٔويوبت ٌّتٌـ ،ايي اًتؾبةّب
پيضيـُتل هيَُؿ [.]9
ّوضٌيي ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ ثِل ؿك ًبلّبی
آيٌـُ ثب هٌبئل رـی ٍ هْن ثٌيبكی ًظيل تزـيـ هَاؿ
ؽبم ،افنايَ ؿهبی اتوٌفل ،وٌتلل اًتِبك  ،Co2تَليـ
اًلهی ،آلَؿگي ٍ تؼبؿل ارتوبػي كٍثِكٍ هيَُؿ [.]5
ثِ ايي تلتيت ام يهًَ هٌبئل التٔبؿی هبًٌـ وبَّ
ّنيٌِ ٍ افنايَ ًَؿ ٍ ام ًَی ؿيگل هٌبئل اؽاللي
هبًٌـ هَاكؿ فَق ثبيـ ؿك يه تٔوين ؿك ًظل گلفتِ
ًَُـ .ايي اهل توبهي تٔوينگيلاى (افلاؿ ،هؤًٌبت،
ًبمهبىّب ،ؿٍلتّب ٍ غيلُ) ؿك ؿًيبی اهلٍم كا ؿك
ثلهيگيلؿ .ثب تَرِ ثِ هَاكؿ فَق تالٍ ثلای اؿاهِ
ووه ثِ تٔوينگيلاى ٍ ّوضٌيي ؿك ًظل ؿاُتي
هالعظبت اؽاللي ؿك تٔوينگيلی ارتٌبةًبپقيل اًت
[. ] 6
ّل تٔويوي ؿك يه ربهؼِ يب لبلت اًٌبًي ثبيـ ثِ
ًِ لٜت تأحيل تي ؿك ؿّـ [ :]10ػمالًيت ،فٌّيت ٍ
اؽالق.

آًبى پٌْبى وٌٌـ ،كٗبيت آگبّبًِ ٍ ثلللاكی ػـالت
ًمٖ ُـُ اًت.
 -5تصوينگيشي دس ههنذسی
ّل علفِ تأهييوٌٌـُ ؽـهبت ؽبٓي ثلای ربهؼِ
اًت ٍ ربهؼِ ثلای ؿكيبفت هٜوئي ؽـهبت ،ثِ وبكثلؿ
هٌئَالًِ ايي تزبكة ٍ هؼلَهبت ًيبمهٌـ اًت.
ثلؽَكؿاكی ام ؿاًَ ؽبٓي وِ ثلای كفبُ ٍ آًبيَ
ؿيگلاى اّويت ؿاكؿ ،لـكت ٍ اؽتيبك ثٌيبك ميبؿی ثِ
ٓبعت علفِ هيثؾِـ .اگل ايي ؿاًَ ثـٍى
ُبيٌتگي يب ػـم كػبيت رٌجِّبی اؽاللي ثِوبك ثلؿُ
َُؿ ،هيتَاًـ ثلای ربهؼِ ؽٜلًبم َُؿ .الجتِ
هٌْـًبى هؾتلف ثلهجٌبی يىي ام ًِ الگَی ميل،
تلمي هتفبٍتي ام هٌئَليتّبی ؽَؿ ؿاكًـ [:]8
 الگوي آساىگيشي وِ ثل تفىل عـاللگلا هتىياًت ٍ ثِ اًزبم تىليف اوتفب هيوٌـّ .ـف ام ايي
الگَ ،ؿكگيل ًِـى ثب هِىالت ٍ ؿٍكی ولؿى ام
اتْبم ثِ ًْلاًگبكی اًت .ؿك ايي الگَ ،اؿای
هٌئَليت هؼبؿل ثب كػبيت اًتبًـاكؿّب اًت .تىيِ
ٓلف ثل ايي الگَ هيتَاًـ پيبهـّبی ًبگَاكی
ثِّولاُ ؿاُتِ ثبُـ .صلا وِ اعتوبل ثلٍم ؽٜل
ثٍِاً ِٜكػبيت اًتبًـاكؿّبی ربكی هغبًجِ
ًويَُؿ.
 الگوي دقت هعقول وِ ّـف آلي آى پيِگيلی امٓـهبت اًت ٍ ًِتٌْب كفغ تىليف .ثبيـ تَرِ
ؿاُت وِ ثَِٛك هؼوَل اًتبًـاكؿّب ٍ لَاػـ
ايوٌي عـاللگلا ٌّتٌـ ٍ لنٍهبً كيٌه
ثِوبكگيلی هغَٔالت رـيـ كا عـالل ًويوٌٌـ.
ثٌبثلايي ثبيـ ًظل هٔلفوٌٌـگبى كا ؿك هَكؿ
كيٌه لبثل لجَل آىّب ؿك ٛلاعي هغَٔل لغبٝ
ولؿ.
 الگوي خيشخواهی ام الگَی ؿلت هؼمَل ّن فلاتلهيكٍؿ .هٌْـًبى ؿك ايي الگَ هَاكؿی وِ عتي
هَكؿ تَرِ هِتليبى ّن ًجَؿُ كا ثلای كفبُ ٍ
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فلايٌـ تٔوينگيلی ثَِٛك وبهل ثب هٌئلِ ػمالًيت
هٌٜجك هيَُؿ.

 -1-5تصوينگيشي :قغب عقالنی

ؿك ًبلّبی اثتـايي ثٍِرَؿ آهـى ّ ORوِ
هـلّب يههتغيلُ ثَؿًـ؛ هبًٌـ ثلًبهِكينی ؽٜي ٍ
غيلؽٜي ،ثلًبهِكينی پَيب ،تئَكی ٓف ٍ غيلُّ .وِ
تلريغبت ٍ ػاليك تٔوينگيلًـُ ؿك يه تبثغ
تهّـفِ روغ ُـُ ثَؿ .تٌْب ؿك يه صٌيي هَاكؿی
پبًؼ ثْيٌِ هؼٌب پيـا هيولؿ ٍ يه هٌٜك آُىبك
ًتيزِگيلی هيُـ :ػمالًيت پبًؼ ثْيٌِ.
ٍلتي ؿك ؿًيبی ٍالؼي اًٌبًي ،يه هـل ثلای
تٔوينگيلی ًبؽتِ هيَُؿ ًِ ،تلويت ثبيـ ؿك ًظل
گلفتِ َُؿ.
 -1يه هزوَػِ  Aام تٔويوبت هوىي

 -2-5تصوينگيشي :قغب رهنی

ؿك ًبل  1970يه ثغلاى اًبًي ؿك  ORثٍِرَؿ
آهـ .ام يه ٛلف هـلّبی تهّـفِ ثَِٛك وبهل ثب
هَلؼيتّبی ؿًيبی اًٌبًي هتٌبًت ًويُـًـ ٍ ام
ٛلف ؿيگل تٔوينگيلًـُ ًيبم ؿاُت تب فٌّيت،
اعٌبًبت ٍ آماؿیّبی اٍ ًين ؿك هـل لغبَُ ٝؿ.
ثِػجبكت ؿيگل ػمالًيت پبًؼ ثْيٌِ ثِ اًـامُ وبفي
ثلای عل هٌبئل التٔبؿی -ارتوبػي وبفي ًجَؿ.
ؿك هـلّبی لجلي ،تٔوينگيلًـُ تٌْب ؿك كؿ يب
لجَل ولؿى هـل آماؿ ثَؿ .ايي ٍٗؼيت ثٌيبك ؿَُاكی
ثَؿ وِ ثِ اًؼٜبف ،آماؿی ٍ گفتٍگَی ثيِتل هيبى
تٔوينگيلًـُ ٍ آًبلينوٌٌـُ ًيبم ؿاُت .ثلای عل ايي
هِىل ٍ ؿك ًظل گلفتي ػمالًيتّبی ؿيگل ،هـلّبی
صٌـهؼيبكُ ثِ ُىل ميل ؿك ًظل گلفتِ ُـًـ:

 -2يه لبػـُ  ، F ( X ) x  Aثلای
رـاًبمی تٔويوبت هوىي
 -3يه كٍيِ كيبٗي ثلای ووه ثِ تٔوينگيلی
توبهي كٍيِّبی  ORايي ًِ تلويت كا ؿك هـل
ميل روغ هيوٌـ:







OPt f1 ( x ), f 2 ( x ),..., f j ( x ),... f k ( x ) x A

optf ( x) x  A

وِ )ّ ، f1 ( x).... f k ( xوبى  kهؼيبك هؼبؿلِ
ٌّتٌـ .عبل هلعلِ ؿٍم فلايٌـ هـلًبمی ،تًَؼِ آى
ثِ  kهؼيبك ثلای رـاًبمی تٔويوبت هوىي اًت .ؿك
ًظل گلفتي ؽَاًت تٔوينگيلًـُ ثلای ثْيًٌِبمی
ؿك اغلت هَاكؿ صٌـرنيي اًت .ثِ ايي هؼٌب وِ ؿك يه
ًبؽتبك ربهؼِ اًٌبًي -التٔبؿیًِ ،تٌْب ًَؿ
(ثَِٛكی وِ ؿك اغلت هَاكؿ ؿك هـلّبی تههتغيلُ
ؿك ًظل گلفتِ هيَُؿ) ،ثلىِ كفبُ ارتوبػي ،فٌبٍكی
تَليـ ،هـيليت ٗبيؼبتّ ،نيٌِ ،آلَؿگي ٍ غيلُ ًين
ثبيـ ثْيٌِ ًَُـ.
ؿك ثٌيبكی ام هٌبئل تٔوينگيلی وِ عَمُّبی
ارتوبػي -التٔبؿی كا ؿك ثل هيگيلًـ ثبيـ ّويِِ
ؿًتون صْبك والى هتغيل اكميبثي ؿك ًظل گلفتِ
َُؿ :هتغيلّبی ارتوبػي ،فٌي ،ارتوبػي ٍ كفتبكی.
 6MCDMثل ًمَ لٜت فٌّيت ؿك فلايٌـ
تٔوينگيلی تأويـ هيوٌـ .ؿك ايي فلايٌـ



ٍ يه پبًؼ ثْيٌِ  Xثَِٓكت ميل هيتَاًـ
تؼليف َُؿ:

f  x   f ( x )x  A
 

ّـف كٍيِ كيبٗي ،ثِؿًت آٍكؿى صٌيي
پبًؼّبی ثْيٌِای اًتً .پي ،پبًؼّبی ثْيٌِ ؿك
اؽتيبك تٔوينگيلًـُ للاك هيگيلًـ تب ؿك هَلؼيتّبی
ؿًيبی ٍالؼي ثِوبك گلفتِ ًَُـ .اگل تٔوينگيلًـُ ثب
هـل هَافك ثبُـ ثبيـ ثَِٛك هٜلَة پبًؼ كا ثپقيلؿ ٍ
يب اگل ًتيزِ كا اًزبم ًـّـ عـالل پبًؼ كا هيؿاًـ.
ايي هٌٜك پبًؼ ثْيٌِ اًت.
ؿك صٌيي هَاكؿی ّيش ربيي ثلای فٌّيت ،ػَاٛف
ٍ اعٌبًبت تٔوينگيلًـُ يب اؽالق ثبلي ًويهبًـ ٍ
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ؿك يه هٌئلِ صٌـهؼيبكی ،ؿًتلًي ثِ اٛالػبتي
ؿكثبكُ اّويت هؼيبكّب (ٍمىّب ٍ ًلٌلِ هلاتت) ٍ ؿك
هَكؿ ؿكرِ ثلتلی يه پبًؼ ؿك ؿاؽل ّل هؼيبكی
ٗلٍكی اًت .ثَِٛك ولي هيتَاى گفت هتـٍلَهی
 MCDMتٔويوبت كا ثل لجِ ػمالًيت ٍ فّيٌت
پيٌِْبؿ هيوٌـ .ؿك ّل َٓكت ؿك ايي لجِ ،اؽالق
ثِعٌبة آٍكؿُ ًويَُؿ.

تٔوينگيلًـُ تٌْب تغتتأحيل ػمالًيت پبًؼ ثْيٌِ
للاك ًـاكؿ ،ثلىِ اوٌَى آماؿی ؿك ًظل گلفتي ًمِٜ
ثْيٌِ صٌـگبًِ كا ًين ؿاكؿ.
ثَِٛك هؼوَل هِىل صٌيي پبًؼّبيي ػـم ٍرَؿ
يب هََّم ثَؿى ًمب ٙاًت .ؿك ثيِتل هَاكؿ اهىبى
ثْيًٌِبمی ّنمهبى ّوِ هتغيلّب ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ؿك
صٌيي عبلتي ؿيگل ػمالًيت پبًؼ ثْيٌِ ٍرَؿ ًـاكؿ،
ثٌبثلايي ػمالًيتّبی ؿيگل ثبيـ تًَؼِ پيـا وٌـ .الجتِ
ؿك ثٌيبكی ام هَاكؿ افلاؿ ثب روغ ولؿى ّوِ هتغيلّب
ؿك يه تبثغ هٜلَثيت ًظيل آًضِ ؿك ميل آهـُ اًت،
ايي وبك كا اًزبم هيؿٌّـ:

 -3-5تصوينگيشي :قغب اخالق

ثِؿليل ٗلٍكت تَرِ ثِ هغي ٚارتوبػي ٍ
ٛجيؼي ،اؽالق ثبيـ كٍی ّل تٔويوي تأحيل ثگقاكؿ،
صلا وِ تىبهل ًٌل ثِل ،اؽالق كا ثيِتل هٜبلجِ
هيوٌـ .ؿك ّل تٔوينگيلی ثبيـ ؿًتون ًِ هؤلفِ
اؽاللي ؿك ًظل گلفتِ َُؿ (:)11



U ( x)  U f1 ( x), f 2 ( x).... f j ( x).... f u ( x)

ثْيًٌِبمی ايي تبثغ هٜلَثيت هٌبًت ثًِظل
هيكًـ ،اهب ايي كٍٍ ؿًتون ثِ ؿٍ ؿليل ،ثُِـت
ميلًؤال هيكٍؿ:
 تأحيل رجلاًي وِ هيبى هتغيل ٗؼيف ٍ لَی ؿك
تبثغ هٜلَثيت اتفبق هيافتـ.
 پبًؼ ثْيٌِای وِ ثِ تٔوينگيلًـُ ًٌجت ؿاؿُ
هيَُؿ وِ ّولاُ ثب ام ؿًت ؿاؿى ثؾِي ام
آماؿیّبيَ اًت .ثِػجبكت ؿيگل ربيي ثلای
ثِ عٌبة آٍكؿى فٌّيت ،اعٌبًبت ٍ تزبكة
تٔوينگيلًـُ ٍرَؿ ًـاكؿ.
هغممبى ثٌيبكی ام رولِ كُی ،1ثلای پيِجلؿ
ػمالًيتّبی ؿيگلی ؿك فلايٌـّبی تٔوينگيلی
صٌـهؼيبكی تالٍ ولؿُاًـ ،اهب يبفتي پبًؼ ثْيٌِای
وِ ّوِ هتغيلّب كا ثَِٛك ّنمهبى ثْيٌِ وٌـ ؿك
ثٌيبكی ام هَاكؿ اهىبىپقيل ًيٌت .ثٌبثلايي تٌْب
پبًؼّبی ثْيٌِ هتًَ ٚهيتَاًٌـ ؿك ًظل گلفتِ
ًَُـ .پي هٌئلٌُِ ،بًبيي هٌبًتتليي هتًَٚ
اًت ٍ ثْتليي هيبًِ ثٌتگي ميبؿی ثِ ُؾْ
تٔوينگيلًـُ ؿاكؿ .ثٌبثلايي «تفىل» تٔوينگيلًـُ
ثبيـ ٗلٍكتبً ؿك هـل للاك گيلؿ.

ـ احتشام به هحيظ صیست

ؿك ؽالل تًَؼِ فؼبليتّبی اًٌبًي ،مًـگي كٍی
ولؿُ مهيي ؿك هؼلٕ ؽٜل رـی للاك گلفتِ اًت.
آلَؿگي ٍ مثبلِ ؿك ثٌيبكی ام هٌبٛك ثِٛلم
ٍعِتٌبوي افنايَ يبفتِ ٍ اًتِبك  ٍ Co2ثَِٓكت
وليتل گبمّبی گلؾبًِای ًگلاىوٌٌـُ ُـُ اًت .ؿك
وَِكّبی تًَؼِيبفتِ ّل ًبل  12تي ٍ Co2اكؿ
اتوٌفل هيَُؿ وِ تٌْب  8ؿكٓـ ام ايي گبمّب تًَٚ
ٛجيؼت رقة ٍ  92ؿكٓـ ثبليهبًـُ ٍاكؿ اتوٌفل
هيَُؿ.
هيبًگيي ؿهبی مهيي ثًِلػت ٍ ثَِٓكت ًوبيي
ؿك عبل افنايَ اًت .ثِ ّويي ؿليل ثب فٍة يؼّبی
لٜتًٜ ،ظ آة ؿكيب هيتَاًـ تب  100هتل افنايَ
يبثـ! تَٔك ايي فبرؼِ ًين غيلهوىي اًت ،صلاوِ ثيَ
ام  90ؿكٓـ روؼيت رْبى ؿك وٌبك ؿكيب مًـگي
هيوٌٌـ .ؿيـاك ام ُْلّبی ؿًٍتؿاُتٌي هبًٌـ
آهٌتلؿام ثِمٍؿی ثِ يه ؿيـاك ميلآثي تجـيل ؽَاّـ
ُـ ٍ ّيش ت٘ويٌي ٍرَؿ ًـاكؿ وِ ثـٍى يه تغييل
رـی ؿك كفتبك ثِل ،توـى ٌٓؼتي ثتَاًـ ثيَ ام 300
ًبل ثِكٍی ًيبكُای هبًٌـ مهيي ثبلي ثوبًـ.

1. Roy
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رَاى ثيي  14تب ً 18بل وِ اغلت ثلای ًبلّبی
وَتبّي ثِػٌَاى صبلِي ثلای كًيـى ثِ ثنكگٌبلي يب
حجبت فىلی ًيگبك هيوٌِـ ،ميلا آىّب ثِؿليل
ٍاثٌتگي لبؿك ثِ تلن آى ًؾَاٌّـ ثَؿ.

ـ احتشام به نسلهاي آینذه

ًٌلّبی آيٌـُ ًين ُبيٌتِ اعتلام ٌّتٌـ.
ٗلةالوخل آفليمبيي اًت وِ هيگَيـ« :هب مهيي كا ام
ٍالـيٌوبى ثِ اكث ًجلؿُاين ،ثلىِ آى كا ام فلمًـاًوبى
للٕ گلفتِاين» .هب ثبيـ تًَؼِ پبيـاكی كا ثلای
ًٌلّبی آيٌـُ ػلِٗ وٌين .ووجَؿ هَاؿ ؽبم ،هٌبثغ
آة ٍ اًلهی ،هٌبئل ٍؽيوي ٌّتٌـ وِ ؿك ًبلّبی
آيٌـُ ثِ ُـت ًٌل ثِل كا تْـيـ ؽَاٌّـ ولؿ .ثـٍى
كفتبكّبی اؽاللي ،افك ًْبيي مًـگي ثِل كٍی مهيي
ًويتَاًـ ؿٍام صٌـاًي ؿاُتِ ثبُـ.
ام ايي ؿيـگبُ ،اؽالق يه لٜت ام كٍٍّب ٍ
تئَكیّب ًيٌت ،ثلىِ يه لٜت ام آكا اًتً .ظليبت
اؽاللي ثبيـ لٜت ػمالًيت ٍ فّيٌت كا ًين اكٗب وٌٌـ.
كفتبكّبی اؽاللي ثب تَرِ ثِ ارتوبع ٍ هغيٚميٌت
ثٌيبك هَكؿًيبم اًت .تلويجبت اؽاللي ثبيـ ّوِ
هـلّبی تٔوينگيلی كا ُبهل ًَُـ ٍ ّوِ
تٔويوبت ثبيـ ؿك تؼبؿل هيبى ػمالًيت ،فٌّيت ٍ
اؽالق اتؾبف ًَُـ.

 -6چگونگی ادغام هالحظات اخالقی دس
تصويوات ههنذسی
 -1-6نظامهاي اخالقی

7

يىي ام كاُّبی ثِوبكگيلی اؽالق ؿك تٔويوبت
هٌْـًي ،تؼليف ٍ التجبى كاٌّوبّبی اؽاللي يب
لَاًيي اؽالق ؿك هٌْـًي اًتً .ظبمّبی اؽاللي
رَاهغ ػلوي/علفِای ،يهًلی لَاًيي ٌّتٌـ؛ ثلای
هخبلً ،ظبم اؽالق هؤًٌِ هٌْـًبى الىتلًٍيه ٍ
الىتليه ُبهل ؿَُ ثؾَ اًت وِ ثلؽي ام آىّب ثٌيبك
ؿليك ٌّتٌـ؛ هبًٌـ ثؾَ ًَم (ؿك هيبى اؿػبّب يب
تؾويي ؿاؿُّبی هَرَؿٓ ،بؿق ٍ ٍالغثيي ثبُيـ) ٍ
ثلؽي ؿيگل ولي ٌّتٌـ ،هبًٌـ ثؾَ اٍل (ؿك
تٔويوبت هٌْـًي ؿك ؽَّٔ اهٌيت ،ثْـاُت ،كفبُ
ػوَهي ٍ ػـم تْـيـ هغيٚميٌت هتؼْـ ثبُيـ) [.]3
هخبل ؿيگلً ،ظبم اؽالليبتي اًت وِ ثب ػٌَاى
«ًَگٌـ پلٍهتَى» تًَ ٚثلًي ؿك ًبل  2002ؿك
فٔل اؽتتبهيِ وٌفلاًي  EURO XVپيٌِْبؿ ُـ
[ .]11ثـيي تلتيت هغممبى  ORثبيـ يه تؼْـ
علفِای كا ثپقيلًـ .ايي ًَگٌـ ؿك عميمت يه
ت٘ويي ٗوٌي ثلای ؿك ًظل گلفتي هٌبئل اؽاللي ؿك
تٔوينگيلی كا فلاّن هيًبمؿ.

ـ احتشام به هحيظ اجتواعی

ًِتٌْب هََٗػبت هلثَ ٙثِ تٔوينگيلًـُّب ،ثلىِ
ّوِ هَاكؿی وِ هلؿم ًين ام آىّب هتأحل هيًَُـ ثبيـ
هَكؿ تَرِ للاك گيلًـ؛ آىّبيي وِ ام تٔويوبت گلفتِ
ُـُ هٌتفغ يب ؿصبك هغٌت هيًَُـ .ثَِٛك هؼوَل
اييّب هَاكؿ هَكؿًظل ؿك ً ORيٌتٌـّ .ـف ًْبيي
ّ ORوبىگًَِ وِ ثغج ُـ ًِ ،حلٍتوٌـ ولؿى
هؤًٌبت هبلي ،ثلىِ هٜوئي ُـى ام كفبُ ثِل اًت.
ّل ُؾٔي هيتَاًـ ثِ آًبًي هَاكؿ ثيِوبكی ام
ًوًَِّبی كفتبك غيلاؽاللي كا ثب ؿك ًظل گلفتي هغيٚ
ارتوبػي ؽَؿ ثيبى وٌـ؛ ثِػٌَاى هخبل ،ؿك ٌٓؼت
تٌجبوَ ،آهًَيبن ثلای افنايَ اػتيبؿ ثِ ًيگبك ثِ
تٌجبوَ افنٍؿُ هيَُؿ .ام لغب ٝاؽاللي ّل ُؾٔي
آماؿ اًت ًيگبك ثىِـ يب ًىِـ ،اهب ًيگبك وِيـى
ثبيـ ثِػٌَاى يه آماؿی ثبلي ثوبًـ .افنٍؿى آهًَيبن
يه كفتبك غيلاؽاللي ه٘ل اًت ،ثٍِيوُ ثلای افلاؿ

 -2-6هذلهاي تصوينگيشي

هـلّب ثبمتبثي ام اكمٍّبی ٛلاط ٍ صِناًـام
ربهؼِ ٌّتٌـ؛ ًظيل هـلّبی ثْيًٌِبمی .ثًِظل گبلَ،
ؿك ٍكای تًَؼِ ثْيٌگي ،ثِػٌَاى يه آل ثٌيبؿی ؿك
تغليل فؼبليتّبی التٔبؿی ٍ تٔويوبت هلتج ٚثب ايي
فؼبليتّب ،ؿٍ ًظليِ ؿك كاث ِٜثب ؿاللتّبی اؽاللي
ٍرَؿ ؿاكؿ؛ فیًفغ ثَؿى ثِػٌَاى تٌْب هغلن
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A : ai , i  1,2,..., n

اًتؾبةّبی التٔبؿی افلاؿ ٍ تبثغ ثْيٌگي وِ ؿك
هـلًبمی كفتبك افلاؿ ثبيـ هبونيون َُؿ [ .]12يه
تغليل التٔبؿی ام تٌبلْ ثيي پبكاؿاين عـاوخلًبمی
ثْيٌگي ٍ رٌجِ اؽاللي ؿك تغليل التٔبؿی تًَٚ
ًِي 1ؿك ًبل  1987تًَؼِ يبفتٍ .ی ثيبى ؿاُت وِ
ؿك هغـٍؿُ پبكاؿاين عـاوخلًبمی ثْيٌگي ،ف٘بيي
ثلای ل٘بٍت اكمُي ؿك ثْيٌگي ( Paretoوِ ؿك آى
تٌبٍی ثِػٌَاى هميبى كفبُ اًت) ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ّل
صينی كا هيتَاى ام عيج هبؿی اًـامُگيلی ولؿ ٍ
ثلهجٌبی اكمٍ هبؿی آى لبثل ؿاؿًٍتـ ؿاًٌت .ؿك
عبليوِ ايي اهل ؿك مًـگي ؽَٔٓي لبثل پقيلٍ
ًيٌتً .بكٗبيتي ام ايـئَلَهی فمًَ ٚؿهٌـگلايي وِ
كيِِ پبكاؿاين ثْيًٌِبمی اًت ،ثبػج ربًجـاكی ثلؽي
هغممبى ام كٍيىلؿّبی صٌـهؼيبكُ وِ ُبهل هالعظبت
اؽاللي ٍ فٌّي ؿك هـلّب اًتُ ،ـ [ ٍ ]10ايي
ّوبى صينی اًت وِ لي هٌٌتلل ٍ ٍَى ٍاًٌَْ آى كا
اؽالق ؿك ً ORبهيـًـ [ .]6ؿك ايي هـلّب صٌـيي
تبثغ ّـف ؿاكين ٍ كاُعل ثِ ٍمىّبی فٌّي ثٌتگي
ؿاكؿ ٍ ًِ ثْيٌگي ػيٌيً .لیّبی هتفبٍتي ام ٍمىّب،
كاُعلّبی هؾتلفي كا اكائِ هيؿٌّـ ٍ ؿك ػول ثِ
تٔوينًبمی ووه هيوٌٌـ ٍ اثناكی ثلای ثْتليي ٍ
ػمالًيتليي كاُعل ًيٌتٌـ .ثلهجٌبی ؿيـگبُ ،Brans
اؽالليبت كا هيتَاى ثِػٌَاى يهًلی ٍمى ٍيوُ ؿك
ًظل گلفت ،ؿك عبليوِ ٍمىّبی فٌّي ثبمتبثي ام
اكمٍّبی فٌّي افلاؿ ٌّتٌـ ٍ ٍمىّبی اؽاللي ثبيـ
ثبمتبثي ام اكمٍّبی ربهؼِ ،اًٌبًيت ٍ هغيٚميٌت
ثبٌُـ .ؿك اؿاهِ ،هـلّبی تًَؼِيبفتِ وِ ّل ًِ لٜت
اؽالليبت ،ػمالًيت ٍ فٌّيت كا ؿك تٔويوبت لغبٝ
هيوٌٌـ ،ثلكًي ُـُ اًت [:]10

اگل اهىبى تغليل ّوِ  nگنيٌِ ثَِٓكت يىييىي
ثبُـ ،هيتَاى گنيٌِّبيي كا وِ ثِ اًـامُ وبفي اؽاللي
يب فٌّي ًيٌتٌـ ،عقف ولؿ .پي يه كٍيِ
تٔوينگيلی وِ تلريغبً  8MCDAاًت ثلای
گنيٌِّبی ثبليهبًـُ اًتفبؿُ هيَُؿ .ايي كٍٍ يه
كٍيىلؿ والًيه اًت وِ تًَّ ٚوِ هٌْـًبى لبثل
پيبؿًُبمی اًت.
 -هحذودیتهاي هضاعف

اگل يه تٔوين ثب يه ثلًبهِ تههؼيبكُ ؽٜي
ثَِٓكت ميل هـل َُؿ:
ٍ

) x : ( x1 , x2 ,..., x j ,..., xn

Mincx Ax  b, x  0

ثَِٛكيىِ ّل ً xjوبيٌـُ ًٜظ فؼبليت ؽبّ j

ثبُـ ،عبل اگل ثٌب ثِ ؿاليل اؽاللي المم ثبُـ وِ
ثَِٛك هخبل ،آلَؿگي ولي  nفؼبليت ثِ همـاك ولي k
هغـٍؿ َُؿ ،هيتَاى هغـٍؿيت ميل كا ثِ هزوَػِ
هغـٍؿيتّب افنٍؿ:
a1x1  a2 x2  ...  a j x j  ...  a n xn  k

ثَِٛكيىِ  ajهيناى آلَؿگي اًت وِ ّل ٍاعـ
فؼبليت  jهَرت هيَُؿ .ثِامای ّل ًَع آلَؿگي ًين
يه هغـٍؿيت اٗبفِ هيَُؿً ،پي هٌئلِ ثب يه
كٍيِ  MCDAهٌبًت عل هيَُؿ .تٔوينگيلًـُ ًين
آماؿی ثِرن كؿ هـل ًـاكؿ .ثِ ايي تلتيت هالعظبت
اؽاللي ٍ فٌّيت تٔوينگيلًـُ ؿك هـل لغبُ ٝـُ
اًت.
 -سویه PROMETHEE – GAIA

فلٕ وٌيـ هٌئلِ تٔوينگيلی ؿاكای  Kهؼيبك
ثبُـ ٍ وليِ گنيٌِّبی هوىي ؿك ًلی  Aهَرَؿ
ثبٌُـ:

 -حزف

فلٕ وٌيـ وِ ؿك ًلی  Aوليِ تٔويوبت هوىي
ثبُـ:

A : ai , i  1,2,..., n
1. Sen
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رـٍل اكميبثي ميل كا ؿك ًظل ثگيلؿ (ُىل .)3
(a j ), i  1,2,..., n, j  1,2,..., k

j

اؽاللي لبثل لجَل ايزبؿ هيَُؿ وِ ّوبى ٍرـاى
اؽاللي اًت .عبل اگل ف٘بی تٔوينگيلی عبٓل ام
ٍرـاى اؽاللي ثب ف٘بی عبٓل ام فّي تٔوينگيلًـُ،
عَمُ هِتلوي ؿاُتِ ثبٌُـ ،هيتَاى تٔويوي
ػمالًي ،فٌّي ٍ اؽاللي اتؾبف ولؿ.

f

جدول  :1جدول ارزيابي چندمعياره []11

 -7نتيجهگيشي
پيَ ام اًمالة ٌٓؼتي ،ؿًيبی ٛجيؼت پبيـاك ٍ
ُلاي ٚمًـگي ثل كٍی مهيي ثلای هيليبكؿّب ًبل
هٜلَة ثَؿ ٍ ثِل وَصهتليي تأحيلی ثل هغيٚميٌت
ًـاُت .اهب ٛي للى ثيٌتن ،پيِلفت غيللبثل ثبٍكی
ؿك ػلَم ٍ فٌبٍكی كػ ؿاؿ .ثِؿًجبل ّل وِفي ،رْبى
ٛجيؼت ّل كٍم ًبپبيـاكتل هيَُؿ ،صلا وِ
ؿًتًبؽتِّبی ثِل تأحيل ػويمي ثل هغيٚميٌت
ؿاكًـ .ثٌبثلايي ًمَ هٌْـًبى ثِػٌَاى ًبمًـگبى
هٌَٔػبت ثِلی ؿك هٜبلؼبت ػلن ٍ فٌبٍكی ثٌيبك
عٌبى ٍ ؿاكای اّويت اًت.
هـلّبی والًيه تٔوينگيلی ؿك هٌْـًي ثب ؿك
ًظل گلفتي هغـٍؿيتّبی تَاثغ ػيٌي ،ام ًمًِٜظل
كيبٗيًَ ،ؿهٌـ ٌّتٌـ ،اهب ثلای كٍيبكٍيي ثب هٌبئل
آيٌـُ ثِل هٌبًت ًيٌتٌـ .رـا ام ؿك ًظل گلفتي اثؼبؿ
فٌي ،التٔبؿی ،ارتوبػي ،ميٌت ثَهي ٍ فلٌّگي ثلای
ّوِ فیًفؼبى تٔويوبت هٌْـًي ،ثبيـ هالعظبت
اؽاللي هلثَ ٙثِ توبهي افلاؿی وِ ام ايي تٔويوبت
(ثَِٛك هٌتمين ٍ غيلهٌتمين) تأحيل هيپقيلًـ كا ًين
ؿك ًظل گلفت .آيٌـُ ثِل ٍاثٌتِ ثِ تٔويوبتي اًت
وِ هالعظبت اؽاللي ؿك آى لغبُ ٝـُ ثبٌُـ ٍ
هٌْـًي ،عَمُای اًت وِ ثلای تًَؼِ ٍ تَِيك
تغميمبت هلتج ٚثب اؽالق ،ثٌيبك ثبم ٍ هٌتؼـ اًت.
ثـيْي اًت وِ هجغج اؽالق ،ؿك آيٌـُ ثِ هََٗػي
هْن ؿك هٌْـًي تجـيل ؽَاّـ ُـّ ،ل صٌـ وِ
تبوٌَى تغميمبت ؿك ايي عَمُ ثٌيبك اًـن ثَؿُ اًت.
كٍيىلؿّبی ًَيٌي وِ هيتَاى ثلای ثْجَؿ فلايٌـّبی
تٔوينگيلی ؿك ًظل گلفت ،ػجبكتٌـ ام:

ثـٍى اٛالػبت اٗبفي ،عل ولؿى ايي هٌئلِ
صٌـهؼيبكُ غيلهوىي اًت .اٛالػبت اٗبفي تًَٚ
كٍيِ ُ PROMETHEE–GAIAبهل هَاكؿ ميل
تأهيي هيَُؿ:
د ٍمىّبی اّويت ّل هؼيبك ثبيـ ثِگًَِای ثبُـ
وِ:
k

( w j  0j;  w j  1
j 1

ٍ
.

.

.

)k

( w j , j  1,2,

د ثلای ّل هؼيبك ،يه تبثغ اكرغيت ) Pj(a,bؿك
ًظل گلفتِ هيَُؿ ،ثَِٛكیوِ اكرغيت
تٔوين  aكا ًٌجت ثِ ًِ bبى ؿّـ .ايي تبثغ كا
هيتَاى ثَِٓكت اؽتالف هؼيبكّبی  b ٍ aؿك
ًظل گلفت.
ؿك اؿاهِ ثِامای ّل يه ام هؼيبكّبی اؽاللي ،ثلؿاك
ٍمًي ثَِٓكت فبٓلِای ؿك ًظل گلفتِ هيَُؿ:
wj  w j  wj

ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ ّيش كفتبك اؽاللي هٌغٔل
ثِفلؿی ٍرَؿ ًـاكؿ ،ثٌبثلايي ام يه فبٓلِ ،ثِربی
ٍمى هٌغٔل ثِ فلؿ اًتفبؿُ هيَُؿ .ؿك عميمت ؿك
ف٘بی ثلؿاكی ايي ٍمىّب ،هؾلٍٛي ام ٍمىّبی
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تَرِ ثيِتل ثِ ؿكگيل ولؿى فیًفؼبى ٍ توبهي
افلاؿ تأحيلپقيل ام تٔويوبت ؿك اؿغبم هالعظبت
اؽاللي ؿك تٔوينگيلیّب
ثلكًي پيبهـّبی تٔويوبت اتؾبف ُـُ ّن ام
ؿيـگبُ هبلي (وَتبُهـت) ٍ ّن ام هٌظل
)عَمُّبی ارتوبػي ٍ ميٌت ثَهي (ثلٌـهـت
الػبت ثييٛتَِيك ّوىبكی ٍ هجبؿلِ ؿاًَ ٍ ا
ُؿاًِوٌـاى ايي عَم
ِتًَؼِ هـلّبی تٔوينگيلی ثب تَرِ ث
،ميٌتٚاكمٍّبيي ّوضَى پبيـاكی هغي
ِپيِلفت اًٌبًي ٍ تؼْـ ٍ ًين ثب تَرِ ث
ٍ بفپقيلیٍٜيوگيّبيي ّوضَى اًؼ
ثلگِتپقيلی

within, or beyond OR models?,
European Journal of Operational
Research 153: 477–484.

)1381( . ٍعيـ، ًؼيـ ٍ اعوـی،] فتَكُصيبى7[

الگَّب ٍ هلاعل ارلايي فؼبليتّبی تغميمبتي ؿك
 ؿٍهيي ّوبيَ كٍٍّبی.ًبمهبىّبی پوٍِّي
 ؿاًِگبُ اهبم،تغميك ؿك ػلَم ٍ فٌَى هٌْـًي
. تْلاى،عٌيي
 اؽالق.)1379( . هبيىل، صبكلن ٍ پليضلؿ،] ّليي8[
: تْلاى، صبح اٍل، تلروِ كٗب كٗبئي.ؿك هٌْـًي
.اًتِبكات فٌي ايلاى
، فلٌفِ اؽالق.)1383( . ٍيليبم وي،] فلاًىٌب9[
.ِٛ  ًِل وتبة: لن،تلروِ ّبؿی ٓبؿلي
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Ethics in Engineering; The Decision Making Approach
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Abstract
Ethical relationship between engineers and society is very important. Today, understanding the
relationship between technology and society is used to investigate the norms, success and effects of
technology. And analyses of science and technology fields have ethical implications that influence
decision making processes. Therefore, it highlights the necessity of noticing the ethical regards in
engineering decisions.
In this review article, first the literature of ethics in engineering is presented. Also, to better understand
the place of ethics in engineering, classical process of engineering is studied regardless of ethics and
the scopes of applying ethics and responsibility models in engineering are mentioned as an
introduction to the place of ethics in engineering. Furthermore, the methods of integrating ethical
regards in engineering decisions are studied. Finally some new approaches are presented to pay more
attention to ethical considerations in engineering.
The future of mankind depends on decisions with ethical regards and engineering is an area that is
open and fit to develop and encourage the ethical research. Regardless of technical, economical and
…dimensions, the ethical regards related to people whom are influenced by the decisions should be
considered. So, studying the outcomes of decisions and developing the decision making models are
new approaches to improve the decision making processes.
Keywords: Ethical regards, Engineering, Decision making
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