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 يريگ ميتصم دکريک روي؛ يدر حوزه مهندس يمالحظات اخالق

 هنصوسه عبذي

 گزاسي علن و فناوسي، دانشگاه تشبيت هذسس دکتشاي سياست

 ذهيچک

ثٌيبكی اّويت  ؿاكای ،ؿٌّـ رَاهغ اًٌبًي اكائِ هيٍاًِٜ هغَٔالت ٍ ؽـهبتي وِ ثِ ِ كاثِٜ اؽاللي هٌْـًبى ثب ربهؼِ ث

وبك ِ ّب ث اًت. اهلٍمُ ؿكن اكتجبٙ ثيي فٌبٍكی ٍ ربهؼِ ؿك هٌبئل هٌْـًي ثلای ثلكًي ٌّزبكّب، هَفميت ٍ احلات فٌبٍكی

گيلی  تٔوين لايٌـفّبی اؽاللي ؿاكًـ وِ ؿك  ًَُـ، ؿاللت ّبيي وِ ؿك عَمُ ػلن ٍ فٌبٍكی اًزبم هي كٍؿ ٍ ثٌيبكی ام تغليل هي

  ًبمؿ. يه پلكًگ كا يوبت هٌْـًيتٔواؽاللي ؿك  هالعظبتايي اهل لنٍم تَرِ ثِ  .هؤحل ٌّتٌـ

ثلای ؿكن ثْتل ربيگبُ  ييّوضٌاكائِ ُـُ اًت.  يٌِ اؽالق ؿك هٌْـًيمهّبی ػلوي ؿك  ًبثمِ فؼبليت اثتـا ،ي هٜبلؼِيؿك ا

ّبی وبكثلؿ اؽالق  والًيه هٌْـًي ثـٍى ؿك ًظل گلفتي اؽالليبت هَكؿ ثلكًي للاك گلفتِ ٍ عَمُ فلايٌـاؽالق ؿك هٌْـًي، 

ای ثل ربيگبُ اؽالق ؿك تٔويوبت هٌْـًي فول ُـُ اًت. ًپي  ػٌَاى همـهِِ ؿك هٌْـًي ٍ الگَّبی هٌئَليت هٌْـًي ث

تَرِ  ثلایًَيٌي  یكٍيىلؿّب ،ؿك ًْبيتٍ لفتِ ّبی اؿغبم هالعظبت اؽاللي ؿك تٔويوبت هٌْـًي هَكؿ ثلكًي للاك گ كٍٍ

 فول ُـُ اًت. يؿك هٌْـً يثيِتل ثِ هالعظبت اؽالل

ی اًت وِ ثلای  ا اًت وِ هالعظبت اؽاللي ؿك آى لغبٝ ُـُ ثبٌُـ ٍ هٌْـًي عَمٍُاثٌتِ آيٌـُ ثِل ثِ تٔويوبتي 

عظبت ثبيـ هال غيلُ،ؿی ٍ اثؼبؿ فٌي، التٔب ًظل ام ٓلفتًَؼِ ٍ تَِيك تغميمبت هلتجٚ ثب اؽالق، ثٌيبك ثبم ٍ هٌتؼـ اًت. 

ي كاًتب ثلكًي پيبهـّبی تٔويوبت يام ايي تٔويوبت كا ًين ؿك ًظل گلفت. ؿك ا تأحيلپقيل اؽاللي هلثَٙ ثِ وليِ افلاؿ

 لی ثلُولؿ.گي ّبی تٔوينفلايٌـثلای ثْجَؿ ي يًَ یىلؿّبيتَاى ام رولِ كٍ يگيلی كا ه تٔوينّبی  ُـُ ٍ تًَؼِ هـل گلفتِ

  . يهٌْـً ٍ یگيل ، تٔوينياؽالل هالعظبت :يکليذ گاىواط
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 هقذهه -1

اٍل للى گقُتِ )ثلٍم رٌگ وِ يًپيَ ام ب ت

 یؿٍم( هغممبى ؿك عَمُ هٜبلؼبت ػلن ٍ فٌبٍك يرْبً

آٍك ؿك  النام يي لَاػـ اؽالليثِ تـٍ يتَرِ صٌـاً

 يًبُغ ياهب پي ام ثلٍم فزب ًـاُتٌـ، يعَمُ هٌْـً

 پلًَي، يًَ یّب یهغَٔالت ٍ فٌبٍك یليوبكگِ ثام 

 یّب ، كًبًِيهٜلط ُـُ تًَٚ هٌتمـاى ارتوبػ

آى ثَؿ وِ  يهٌْـً یا علفِ یّب ٍ اًزوي يػوَه

، پلًَي يٌت؟ ايغ صيي فزبيًمَ هٌْـًبى ؿك ا

هٌْـًبى كا ؿك  يٍ اؽالل یا ت علفِيتَرِ ثِ هٌئَل

ثل  تٌْب يصلا وِ تولون گقُتِ ثِ هٌْـً ؛ؿاُت يپ

اهلٍم ثِ  تَرِ ، اهبوبك ثَؿُ اًت يفٌ یّب رٌجِ

ٍ هغبًجبت اًت ٍ  یليگ فلاتل ام آهبك، اًـامُ يهٌْـً

وِ  يام رْبى ارتوبػ يـ ؿكن وبفيه هٌْـى ثبي

كا ؿاُتِ ثبُـ ٍ  ٌـهٌَٔػبت هتٌبًت ثب آى ٌّت

ٍ ؿك لجبل  وٌـغ يگل اُىبل آى تزويؿثب كا  يؿاًَ فٌ

هٌئَل ثبُـ. ثب  ،ًبمؿ يوِ ه ييبيهِؾِٔ ؿً

مبت يتغم ٍ ياؽالل یّب ین ٍ تئَكيام هفبّ گيلی ثْلُ

كا  يام هٌبئل هٌْـً ييّب رٌجِ تَاى هي ياؽالل

 يبثيْ الـاهبت ثبلمَُ، اكميوِ ؿك تِؾ ًبؽتكٍُي 

ّب ًَؿهٌـ  ي الـاهبت ٍ آالط آىيول اتهغ یبهـّبيپ

 .[1] ٌّتٌـ

ٍ ربهؼِ ؿك  یي فٌبٍكياهلٍمُ ؿكن اكتجبٙ ث

ت ٍ يٌّزبكّب، هَفم يثلكً یثلا يهٌبئل هٌْـً

ِ ي، ًظلكٍ ييكٍؿ. ام ا يوبك هِ ّب ث یاحلات فٌبٍك

هغممبى هٜبلؼبت ػلن ٍ  ثؼ٘ي امُـُ تًَٚ  هٜلط

 یلگقاكيٍ تأح یلًـُ رجل فٌبٍكيثلگؿك یفٌبٍك

 ربهؼِ اًت.  ّبی ٍيوگيثل ٛلفِ آى  هي

ك ؿ 1ربًبًَف ك اًزبم ُـُ تًَٚيتغم ثلهجٌبی

 گليىـيثل  يؿّ ٍ ربهؼِ ؿك ُىل ی، فٌبٍك2004ًبل 

، یفٌبٍك ييلقا ثب كؿ رجلگلا ،[2] گقاك ٌّتٌـاحل

ّب  ك، احلات ٍ اكمٍرـا ام ػاليت هٌْـًبى يفؼبل

                                                                                    
1. Jasanoff  

ّب ؿك لجبل تؼْـُبى ؿك ربهؼِ  آى وبكولؿ ٍ ٌتيً

اًـ  ـُيّن تٌي ؿٍ ؿكيٌت ٍ ايبت ًيرـا ام عَمُ اؽالل

هغَٔالت  يت هٌْـًبى ؿك ٛلاعيتَاى هٌئَل يٍ ًو

ٚ يبت ؿك ؿكن ُلاي. صلا وِ اؽاللًبؿيـ گلفتكا 

ًَؿهٌـ اًت ٍ ثِ هٌْـًبى ؿك  يٚ هٌْـًيهغ

هؾتلف  یّب تيثب هَلؼ كٍيبكٍييؿك  یًبم نيتٔو

ي همبلِ، تولون ثل عَمُ يؿك ا ثٌبثلايي وٌـ. يووه ه

آى ثب اتؾبف كاثِٜ  ٍ يبت ؿك هٌْـًياؽالل رَاى

 .اًت تٔويوبت ايي عَمُ

 يشيگ نياخالق دس تصو يشيکاسگ هسابقه ب -2

اؽالق ؿك  وبكثلؿ ٌِيمبت اًزبم ُـُ ؿك مهيؿك تغم

َٛك  ثِي هجغج ياوِ  ُِبّـُ ُـه ،یليگ نيتٔو

ORتغت ػٌَاى اؽالق ؿك  ػوـُ
َكؿ هٜبلؼِ للاك ه 1

ؿك  یًبم نيؿك كاثِٜ ثب تٔو ORوِ صلا ،گلفتِ اًت

 اًٌبى یّب ٌتنيً وبكولؿٍ  يي ٛلاعيؽَّٔ ثْتل

ف يْ هٌبثغ هغـٍؿ تؼليٚ تؾٔيي ؿك ُلايهبُ -

كا ام هالعظبت  آىتَاى عَمُ  يه يًؾت ُـُ اًت ٍ ثِ

 ین ثل ٗلٍكت ّوىبكيً 3تين. [3] 2رـا ؿاًٌت ياؽالل

ٌـُ ثب يت اؽالق ؿك آيليثِ هـ يبثيؿًت ثلای

 .[4] ـ ؿاكؿيؿك ربهؼِ هـكى تبو ORام  گيلی ثْلُ

ORSA ًؾٌتيي ثبك یثلا
 یًل1971ؿك ًبل  ،2

 1993ٍ ؿك ًبل « بتيپوٍَّ ػول وبكولؿ یكاٌّوب»

 یاًتبًـاكؿّب یكاٌّوب»ٍ  «یا علفِ یاًتبًـاكؿّبوـ »

كا هٌتِل  «تيليبت ٍ ػلن هـيؿك پوٍَّ ػول یا علفِ

ؿك هَكؿ اؽالق ؿك  ين وتبثيً 1994ؿك ًبل . ولؿ

بت يتَرِ ثِ اؽالل .ُـًَُتِ  4ييٍالِتًَٚ  يهٌْـً

بك يثٌ ام اًتمجبلؿك اكٍپب  ، ؿك ؿِّ گقُتORِؿك 

ؿك ًبل  EUROؿك وٌفلاًي  ثلؽَكؿاك ثَؿ، يؽَث

ثب هََٗع اؽالق اكائِ ُـ ٍ  ييّب يًؾٌلاً ًين 2000

 ييّب ، وبكگب2003ُؿك ًبل  OR يياكٍپب یّب اًزوي

                                                                                    
ـ  هي للاك (OR) هٌْـًي ٍ ػلَم وبهپيَتل ؿك عَمُ پوٍَّ ػوليبتي . 2  گيلًد

(3). 
3. Theys 
4. Wallace 
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ٌِ اؽالق ثلگناك ولؿًـ ٍ هََٗع اؽالق، هجغج يؿك مه

ـ ثتَاى ػلت يُـ. ُب یهتؼـؿ يهمبالت ػلو يآل

وِ  يٍ الجبل ؽَث ج اؽالقغي اهل كا رَاى ثَؿى هجيا

 یي عَمُ ثلايّب، ؿك ا یتًَؼِ اثناك ٍ تئَك یثلا

ؿك عبل عبٗل ًين  .[3]ؿاًٌت ،هغممبى ٍرَؿ ؿاكؿ

ّبی هؾتلف هٌْـًي  ّبی ػلوي ؿك كُتِ وليِ اًزوي

 اًـ ولؿُ 1اؽاللي هٌْـًبى اًتبًـاكؿالـام ثِ اًتِبك 

[1] . 

، 3ام اعتلام يجيتلو ORؿك ، اؽالق 2ثلًي ًظل ام

 :[5] اًت 5یتوٌـيٍ كٗب 4بكُيت صٌـهؼيليهـ

 :یليگ نيگلٍُ ؿك تٔو صْبكعـالل  احتشام 

)ٌٓؼت، التٔبؿ، ؿٍلت ٍ هلؿم(.  ل ٌّتٌـيؿكگ

ّب  گل گلٍُيثِ ؿ یليگ نيـ ؿك تٔويّل گلٍُ ثب

گل ياعتلام ثگقاكؿ ٍ هالعظبت هلثَٙ ثِ ؿ

 لؿ.يّب كا ؿكًظل ثگ گلٍُ

 يعل ثْ ، كاُيّل گلٍّ اسه:يت چنذهعیشیهذ ٌِ

 يذ ًبهٜلَثيتَاًـ ًتب يوِ ه ؽَؿ كا ؿاكؿؽبّ 

 ثبُـ؛ ثلای هخبل،ؿاُتِ ؿيگل  یّب ثل گلٍُ

 يؼيل هٌبثغ ٛجيـ ثل تغليتَل یعـاوخلًبم

ٌِ ثل يثْ يهبل یّب یؿاكؿ. اًتلاتوؿاللت 

ؿاكؿ ٍ ؿاللت  يوبًتي ام ثَؿرِ اهَك ارتوبػ

تَاًـ  يه يٜيهغ ٌتيٌِ ميثْ یّب ثلًبهِ

َ ٍ تًَؼِ يآمهبك، يتغم یثلا یـيتْـ

گلفتي  ًظل ؿك یثلا ،زِيًت ؿكثبُـ.  یفٌبٍك

ثب  یبمهٌـ اثناكيگلٍُ ً صْبكّل  یبكّبيهؼ

 ن.يبكُ ٌّتيهؼت صٌـيليػٌَاى هـ

 گلٍُ ام  ايي صْبكه ام ي اگل ّل :يونذتیسضا

ُـُ،  گلفتِوبت يٍ تٔوٍرَؿ آهـُ ِ تَافك ث

 یّب ي گلٍُيت ًـاُتِ ثبُـ، ثياعٌبى كٗب

ٌـُ يٍرَؿ ؽَاّـ آهـ ٍ آِ ث یليفَق ؿكگ

 ؽٜل ؽَاّـ افتبؿ. ثِ

                                                                                    
1. Code of Ethics of Engineers 
2. Brans  

ؿك  ك ؽَؿيؿك تغم 3ثلًي ٍ گبلَ ،گليؿ یام ًَ

ـًـ وِ يزِ كًيي ًتيثِ ا ORؿك بت ياؽالل يثلكً

ـ اؽالق كا ؿك كاثِٜ ثب ًِ يثب ORهغممبى  يَٛك ولِ ث

ـًظل للاك ؿٌّـ. بى ٍ ربهؼِ هيّب، هِتل ػٌٔل هـل

وِ ؿك ٍّلِ ًؾٌت، كفتبك هغمك ؿك كاثِٜ ثب صلا

 ،ّب ت ؿاكؿ. هـليوبك اٍ اّوزِ يٍ ًت یٍ وبكولؿ

، يىيوبك هغمك ٌّتٌـ ٍ ؿلت هتـٍلَه يؽلٍر

ؿك كاثِٜ ثب  غيلُ ٓـالت ٍ ٛلفي، ؿكًتي، يت، ثيٌيػ

ـ تَرِ ي. ؿك ٍّلِ ثؼـ ثبٌّتٌـبك هْن يّب ثٌ هـل

 ،ٌتيً بىيؿاُت وِ تؼْـ هغمك تٌْب ؿك لجبل هِتل

ٍ  وبكولؿوِ ام  اًت یثلىِ ؿك لجبل ّوِ افلاؿ

لًـ يپق يل هياٍ تأح یّب ثل هـل يوبت هجتٌيتٔو

 . (3) ربهؼِ( يؼٌي)

 

 
در رابطه با سه عنصر  ORگاه محققان يجا :1شکل 

 [3] ان و جامعهيها، مشتر مدل

ؿك  گبًِ ػٌبٓل ًِي يًمَ ا يؿك اؿاهِ ثِ ثلكً

 پلؿاؽتِ ُـُ اًت. ORتًَؼِ اؽالق ؿك عَمُ 

ها و  ات، هذلياخالق: يشيگ نياخالق دس تصو -2-1

 اىیهشتش

ل كاثِٜ يؿك تغل هٌـ ًظبم یّب تالٍ ًؾٌتيي

 1989ؿك ًبل  يٍ اؽالق ؿك وبكگبّ یًبم هـل

ثب  يؿك وتبث ييٍالَِٓكت گلفت ٍ هجبعج آى تًَٚ 

 یگلؿآٍك 1994ؿك ًبل  «یًبم اؽالق ؿك هـل»ًبم 

تَافك  ياؽالل یكاّجلؿّبی  رٌجِ يثلؽ یكٍُـ ٍ 

                                                                                    
3. Brans & Gallo 

 ّب هـل

 OR ىهغممب

 بىيهِتل ربهؼِ
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 ثبكُك ؿكيَ عمبيًبماى، ًوب ٓـالت هـل عبٓل ُـ:

 ي، هؼلفؿكًتّبی  ّب، اًتفبؿُ ام ؿاؿُ هـل

 .غيلُّب ٍ  هـل یّب یّب ٍ تَاًوٌـ تيهغـٍؿ

لي هٌٌتلل ٍ ٍَى  ي وبكگبُ تًَٚيا يـُ آليا

 «OR یّب  بت ؽبكد ام هـلياؽالل»ثب ػٌَاى  1ٍاًٌَْ

 اكائِ ُـ: 

 يفلل يؼيّب ؿك ػلَم ٛج ثب هـل ORّب ؿك  هـل»

 «ثبٌُـ. يفٌّ یّب لًـُ اكمٍيثلگـ ؿكيًـاكًـ ٍ ًجب

ـ يٌِ ثبيعل ثْ ف كاُيي ثَؿ وِ تؼليّب ا ّـف آى

ي يثـثبُـ.  يهٌتمل ام اؿكان، َُْؿ ٍ اعٌبى اًٌبً

اكائِ  يٌيٌِ ػيثْ یّب عل ّب كاُ ي هـليت ايتلت

 .ًَُـ يلغبٝ ًو ّب ؿك آى يفٌّ یّب ؿٌّـ ٍ اكمٍ يه

كا ؿك  ي، هالعظبت اؽاللOR يٌيػ یّب هـل ثٌبثلايي

 يت تٌْب تؼْـ اؽالليي تلتي. ثِ الًـيگ يًظل ًو

 فلايٌـًت وِ ٗوبًت وٌٌـ ّـف ا آى ORهغممبى 

ذ يبت كٍُي، ًتبيّب ثب فلٗ آى یًبم هـل

ي يُـُ اًت. ّوضٌ يٌيٛلفبًِ ػ يًَُـُ ٍ ثـيتَلثبم

ن يبى ًيهلتجٚ ثب هِتل یّب ؿك كاثِٜ ثب ؿاللت

Massonثل  يًبم ٍ وبكثل كا هجتٌ ي هـلي، كٍاثٚ ث

ّب اُبكُ  ؿك ميل ثِ ثلؽي ام آى وِ ؿاًـ يه ييللاكؿاؿّب

 :[6] ُـُ اًت

 بى ؽَؿ ػلِٗ وٌٌـ.يمت كا ثِ هِتليعم -1

ّب كا ثِ  ىبى كا ؿكن وٌٌـ ٍ آيهِتل یّب اكمٍ -2

 وبكا ؿك هـل لغبٝ وٌٌـ. يكٍُ

 وبكولؿزبؿ وٌٌـ وِ يا یٌبى كا ؿك هِتليي اٛويا -3

 ؽَاّـ ؿاُت. يّب احل هٜلَث هـل آى

ؿك  تٌْبّب  ثَؿى هـل يٌيـ تَرِ ؿاُت وِ ػيثب

 يػلَه یثلا اهب ،َُؿ يعبٓل ه يؼيٛجكاثِٜ ثب ػلَم 

ت يثلىِ ٍالؼ ،ٌتيً يؼيت ٛجيوِ ّـف آى ٍالؼ

زبؿ يا ي(، هِىالتORًبم ثِل اًت )ؿك  ؿًت

 یّب هـللِ، ئه هٌي یَُؿ ٍ هوىي اًت ثلا يه

ل ثب ّن اكائِ يهغب يهتفبٍت ٍ عت ّبی پبًؼهؾتلف، 

                                                                                    
1. Le Menestrel & Van Wassenhove 

تَاى  يكا ه يي هالعظبت اؽالليتل ؿٌّـ. هْن

هٌبًت ؿك تًَؼِ وبك  یا علفِ وبكولؿّبی یليوبكگِ ث

ـ، ٌـ لبثل ؿًتلى ثبُيثبّب  ؿاًٌت: هٌبثغ ؿاؿُ

 ٍ ـًبت گناكٍ َُييه ثب رنيهتـٍلَهّبی ِ يكٍ

گل ّن يؿّبی  ـ وِ گلًٍُاكائِ َُ یا اٛالػبت ثِ گًَِ

 .[3]ذ ثلًٌـيثتَاًٌـ ثِ ّوبى ًتب

اى و یات، هشتشياخالق: يشيگ نياخالق دس تصو -2-2

 جاهعه

ؿك عَمُ اؽالق،  2وَس كيذ تغميًتب ثلهجٌبی

ثِ  تٌْبل هٌبئل يتَاًٌـ ٌّگبم تغل يًو ORهغممبى 

 یـ ثٌتليثبٍ  ثپلؿامًـ یًظل هِتلهَكؿ ّبی ٍيوگي

وِ ثل هلؿم  يلؿ ٍ احلاتيگ يلِ ؿك آى للاك هئوِ هٌ

ن ؿكن ولؿُ ٍ ؿك يٌت ؿاكؿ كا ًيمٚ ي)ربهؼِ( ٍ هغ

كا  ياًبً پلًَه ين يً 3كُمى ّـ .وٌٌـلِ لغبٝ ئهٌ

 :[3] وٌـ يهٜلط ه

 یوٌٌـ؟: ثلا يوبك ه يصِ وٌبً یثلا ORهغممبى »

 يًلٌلِ هلاتج یثٌـوِ ًبؽتبك ييّب لاى ًبمهبىيهـ

 ORمبت يتغم ین هِتليؿاكًـ، الجتِ افلاؿ ربهؼِ ً

 «ٌّتٌـ.

ؿاكؿ:  یلَ يه كاثِٜ اؽالليت، يي ٍالؼيا

ه ياًت. وبكثل ثب ّب هٌجغ لـكت  هـل یليوبكگِ ث

اًزبم  یتل احلثؾَ يهـل هٌبًت لبؿك اًت ٛلاع

ي يا ثٌبثلايي، وٌـي يكا ت٘و یتل ذ هٜلَةيؿّـ ٍ ًتب

 يهـل یليوبكگِ ثب ث ORؽٜل ٍرَؿ ؿاكؿ وِ هغمك 

 وٌـ. یتَامى لـكت ؿك ربهؼِ ّوىبك مًبهٌبًت ؿك ػـ

 يبتيه هخبل ؽَة، تزلثِ ربهؼِ پوٍَّ ػولي

كا ثِ  ORام هغممبى  یبكياًت وِ ثٌ ثليتبًيب

ؿكآٍكؿ. ّب ِ يّب ٍ اتغبؿ ثب اًزوي يهِبكوت یّوىبك

 یـيرـ یّب ثِ تًَؼِ كٍٍّب  ٍُي گليثب ا یّوىبك

وبكا ام  یّب عل ّب اكائِ كاُ وِ ّـف آىَُؿ  يههٌزل 

ي يزبؿ تَافك ثيثلىِ ثِ ا ،ٌتيُـُ ً هٌبئل فلهَلِ

                                                                                    
2. Koch 

3. Rosen head 



 94، بهاس و تابستاى 58شواسه                                                                                                                                                رهیافت

03 

 یلِ ثب هالعظبت التٔبؿئت هٌيًفؼبى ؿكثبكُ هبّ یف

  .[3] وٌـ يووه ه يارتوبػ -

اًت وِ  یًبم هـل فلايٌــ تَرِ ؿاُت وِ ؿك يثب

بثٌـ ٍ ًِ ٓلف ي يگبُ ؽَؿ كا هيرب يهالعظبت اؽالل

ت، يٌيي عفٞ ػيّب ؿك ػ ت، هـليي تلتيِ  اهـل. ث

هٌبئل  ولؿىكا ؿك فلهَلِ  يٍ فٌّ ياؽالل یّب اكمٍ

اهب ثلای ٍكٍؿ ثِ ايي ثغج، ثبيـ اثتـا  ،وٌٌـ هيلغبٝ 

 .ولؿفلايٌـ ػوَهي هٌْـًي كا هلٍك 

 یههنذس فشاینذ -3

ي ي، ؿك ايكاثِٜ اؽالق ٍ هٌْـًثْتل  ؿكن یثلا

ه ين. ؽلك يپلؿام هي يهٌْـً فلايٌـ يثؾَ ثِ ثلكً

 یاًت ثلا يعل كاُـ، يرـ یب فٌبٍكيهغَٔل 

ـ يك ثبهٌظَ ثلای ايي. ٍيوُلِ ئه هٌيثِ  ييگَ پبًؼ

 اًـامُّل  بىهٌْـًَُؿ.  يٛ يهلاعل هؾتلف

 ثبماك ؿاُتِّبی  بمّب ٍ ؽَاًتِيام ًاٛالػبت ثيِتلی 

َ يافنا يت هٌْـًيت فؼبليثبٌُـ، اعتوبل هَفم

اكائِ  يهٌْـً فلايٌـ یثلا يهؾتلف یبثـ. الگَّبي يه

ي يُـُ ؿك ا كائِا یا َُ هلعلِ یالگَ .ُـُ اًت

 لؿ. يگ يام صٌـ الگَ كا ؿك ثله یا ثؾَ، هزوَػِ

ؿّـ. ؿك  هي كا ًِبى يهٌْـً فلايٌـهلاعل  (2)ُىل 

غ هٌتمل َُؿ ٍ ؿك يٌٓبمبت ثِ يذ تغميوِ ًتب يَٓكت

اًزبم َُؿ، هلاعل اًتمبل  یا مبت تًَؼِيٍالغ تغم

افنٍؿُ ي الگَ ين ثِ ايثِ ٌٓؼت ً يب ؿاًَ فٌي یفٌبٍك

  َُؿ. هي

 

 
 [7مهندسي ] فرايند: 2شکل 

 یکاسبشد اخالق دس ههنذسهاي  حوصه -4

تَاى ثِ  هي كا يؿك هجبعج هٌْـً يهٌبئل اؽالل

 : [8] ولؿن يًِ رنء تمٌ

 يـ ًَػيًوب هي ياؽالل هٌئلِآًضِ  يگبّ اهوس واقع: -

اهل ٍالغ ثِ ٍالغ اًت.  ػـم تَافك ؿكثبكُ اهَك

وِ عل ٍ َُؿ  هي هلثَٙهَرَؿ  ياؽالل هٌئلِ

 یّب ام ػـم تَافك یبكيفٔل ًِـُ اًت ٍ ثٌ

ثل ًل اهَك ٍالغ مت ػـم تَافك يؿك عم ياؽالل

 يّب هِىل ٍ عت ٌّتٌـ وِ عل ٍ فٔل آى

 پلًَي يـ ثِ ايٚ ثبيي ُلايهوىي اًت. ؿك اغيل

 يتل تلم ام هََٗع كا هْن یا صِ رٌجِپبًؼ ؿاؿ وِ 

تل  عفٞ ًالهت ربهؼِ هْن ؛ ثلای هخبل،نيوٌ

 ٍٍ هغَٔل؟لب فياًت 

هوىي اًت  ف(:یالفاػ )تعاس یاهوس هشبوط به هعن -

ؿك ػـم تَافك ثل ًل  ياؽالل یّب ِِ ثغجيك

اٛالػبت » ضَىّو يوي. هفبّالفبٝ ثبُـ یهؼٌب

، «ايوي»، «ٔبٓياٛالػبت اؽت»، «هغلهبًِ

هتفبٍتي  ّبی كٍٍتَاى ثِ  ٍ غيلُ كا هي «پبن»

. ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ اهَك هلثَٙ ثِ ولؿيل جؼت

ثب هالعظِ ٍالؼيبت كٍُي  تٌْبتَاى  هؼبًي كا ًوي

 ًبؽت.

ٌُبًبيي ًيبم ٍ 

 لِتؼليف هٌئ

ًٌزي ٍ  اهىبى

 كينی پلٍهُ ثلًبهِ

ٛلاعي ٍ  تغميك

 ًبؽت ًوًَِ

 اكميبثي پلٍهُ

 پيِلفت فٌبٍكی

 هِىل ػوليبتي

 كلبثت تزبكی

 مهبى هَكؿ ًيبم

 ّنيٌِ

 ٌُبؽت ًَع فٌبٍكی

 ثلكًي التٔبؿی

 اٛالػبت ٍ ؿاًَ فٌي

 تزْينات ٍ اثناك

 هٌبثغ اًٌبًي

 ثٌيبؿی

 وبكثلؿی

 ًبؽت ٍ تبهيي تزْينات

 اًزبم آمهبيِبت

 تْيِ ًوًَِ ٍ اًزبم تٌت

 فبوتَكّبی اكميبثي

 كفغ ًَالْ ٍ

اًتفبؿُ ام 

 هغَٔل

 ٍ ٌُبًبيي ثلكًي

وبكثلؿ ًتبيذ ثلای 

 ًبمی ثْيٌِ
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گبّي عتي پي ام تَافك ثل ًل اهَك  اهوس اخالقی: -

 صگًَگيهَكؿ  ؿكّن ٍالغ ٍ هؼٌبی هفبّين، ثبم 

ًظل ٍرَؿ ًـاكؿ. ؿك ايي عبلت  اكميبثي اػوبل، تَافك

اهل تل ولوِ  ؿك هَكؿ اكمٍ يب آًضِ ؿك هؼٌبی ؿليك

ثلای  ػـم تَافك ٍرَؿ ؿاكؿ؛  ؽَاًين، هياؽاللي 

اهَكی وِ ٗلٍكتي  ولؿىؿك هَكؿ هٜلط  هخبل،

ثلای ًالهت يب ايوٌي وبكوٌبى يه ُلوت يب 

  ًـاُتِ ثبُـ. تَافك ٍرَؿ ،ربهؼِ ًـاكؿ

اهَك اؽاللي هََٗع ثغج ايي همبلِ ؿك عَمُ 

قا ؿك اؿاهِ ًِ همَلِ تؼبكٕ، ل ،هٌْـًي اًت

ثٌـی ٍ هؾبٛلُ هلثَٙ ثِ ايي اهَك كا ثلكًي هلم

  وٌين. هي

 تعاسض: یاهوس اخالق -4-1

ؿليل ِ ؿك ًظل گلفتي وليِ هالعظبت اؽاللي، ث

اًت  ىيوتمبثل ثلؽي تؼْـات اؽاللي ثب يىـيگل، ه

ًِ كاُ  ت،َُؿ. ؿك ايي عبلهٌزل گبّي ثِ تؼبكٕ 

  ّبی اؽاللي ٍرَؿ ؿاكؿ: ثلای كٍيبكٍيي ثب عَمُ

تل كا ؿك اٍلَيت للاك  ثبيـ تؼْـ هْن گضینش آساى: -

تؼْـ ؿك لجبل ايوٌي هغَٔل  ؿّين؛ ثلای هخبل،

 تل اكرظ اًت. ًٌجت ثِ تَليـ اكماى

اّويت تؼْـات وِ  مهبًي هاي خالقانه بينابينی: ساه -

، ثبُـهٌبٍی ٍ هالعظبت اؽاللي هت٘بؿ  َووبثي

تؼْـ وبكهٌـ  گيلی ؿَُاك اًت؛ ثلای هخبل، تٔوين

ثِ ايزبؿ ًَؿ ثلای وبكفلهب، تؼْـ ؽيلؽَاّبًِ 

 .ربهؼًٌِجت ثِ هِتلی ٍ تؼْـ ؿك لجبل ايوٌي 

 كٍ كٍثِتؼْـ اؽاللي  گبّي ثب صٌـ گضینش دشواس: -

اثلی ؿاكًـ ٍ ويت ثلگي اَُّين وِ ّو هي

ای ثيبثين ٍ ّل  ؽاللبًِ عل ثيٌبثيي ٍ تَاى كاُ ًوي

هالعظبت َُؿ ثلؽالف ثلؽي  گلفتِ ِتٔويوي و

تمبثل ثلؽي  اؽاللي هْن ؽَاّـ ثَؿ؛ ثلای هخبل،

ب ثلؽي ؿيگل )ًظيل ثّب )ًظيل ايوٌي ربهؼِ(  اكمٍ

 .اهٌيت ُغلي(

 هسائل هشصبنذي: یاهوس اخالق -4-2

هلمثٌـی ثيي  هٌتلنم اؽاللي ثلؽي هٌبئل

لبثل لجَل ی غيلّب ّبی لبثل لجَل ٍ ُيَُ ُيَُ

ّبی ػول هوىي اًت ثيي  ي ُيَُ. الجتِ ثؼٌّ٘تٌـ

ٍاٗظ للاك گيلًـ ٍ هٜوئي ًجبُين وِ  ّبی تعبل

ؿكًت ٌّتٌـ يب ًبؿكًت. يه كاٌّوب ؿك عل ٍ فٔل 

ًت ام همبيٌِ عبلت هِىَن ا صٌيي هٌبئلي ػجبكت

ّب ُه ًـاكين؛ ؽَاُ هخجت ٍ  آىّبيي وِ ؿك  ثب عبلت

ـ. عبلت هٌفي عبلتي اًت وِ ؿك آى ٌؽَاُ هٌفي ثبُ

ػول، آُىبكا غلٚ اًت ٍ عبلت هخجت عبلتي اًت وِ 

 ؿك آى ػول آُىبكا ام لغبٝ اؽاللي هزبم اًت.

  خاعشههههنذسی و : یاهوس اخالق -4-3

ثِ للولٍ هغَٔالت هٌْـًي  َٛك هؼوَل، ثِ

، آمهبيِگبُ ًْبيي ايي للولٍ يبثٌـ.  ارتوبع كاُ هي

الت ٛلاعي هٌْـًي اًت ٍ ربهؼِ ؿك هؼلٕ َهغٔ

بٓل ام هغَٔالت ٛلاعي هٌْـًي عّلگًَِ هؾبٛلُ 

َُؿ وِ  هٜلط هي پلًَگيلؿ. عبل ايي  للاك هي

يبثـ وِ صِ هيناى ام هؾبٛلُ ام  هيؿك صگًَِ هٌْـى

. وبكٌُبًبى تغليل ًظل اؽاللي لبثل لجَل اًت

ٗلة  َٓكت عبٓلِ كا ث آى هؼوَل َٛك ثِهؾبٛلُ 

بى ػـؿی ًبُي ام آى كٍيـاؿ ياعتوبل يه كٍيـاؿ ؿك م

وٌٌـ. هٌْـًبى ثلای آًىِ ربهؼِ كا ام  تؼليف هي

ثِ هؾبٛلات ثيَْؿُ عفٞ وٌٌـ ثبيـ هؾبٛلات هلثَٙ 

ّبی ؽَؿ كا ثـاًٌـ. الجتِ هؾبٛلُ لبثل لجَل ام  ٛلاعي

َم اًت. ام ؿيـگبُ وبكٌُبًبى هتفبٍت ام ؿيـگبُ ػو

ؿيـ وبكٌُبًبى، ثبيـ هيبى هؾبٛلُ هغَٔل ٍ ّنيٌِ 

وِ ؿيـگبُ  هغَٔل تؼبؿل ثْيٌِ ثلللاك َُؿ. ؿك عبلي

تل ام  كؿ هؾبٛلات هغَٔل ثٌيبك ثـثيٌبًِػوَم ؿك هَ

اًـ تَ وبكٌُبًبى هؾبٛلُ اًت. ػلت ايي اهل هي

ٍكؿّبی ؽجلی هلؿم يب ًَاثك غيللبثل اػتوبؿ ٍ ثلا ثي

ٌبًبى ؿك گقُتِ ثبُـ. ّوضٌيي كػبيت ًبؿكًت وبكُ

گيلی وبكِ لت ٍ كٗبيت آگبّبًِ هلؿم ؿك ثػـا

ای كا ام ًظل  هغَٔالت ثٌيبك هْن اًت ٍ اگل هؾبٛلُ
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آًبى پٌْبى وٌٌـ، كٗبيت آگبّبًِ ٍ ثلللاكی ػـالت 

 ًمٖ ُـُ اًت.

 گيشي دس ههنذسی تصوين -5

ؽـهبت ؽبٓي ثلای ربهؼِ وٌٌـُ  ّل علفِ تأهيي

ثِ وبكثلؿ  ،بهؼِ ثلای ؿكيبفت هٜوئي ؽـهبتاًت ٍ ر

هٌئَالًِ ايي تزبكة ٍ هؼلَهبت ًيبمهٌـ اًت. 

ثلؽَكؿاكی ام ؿاًَ ؽبٓي وِ ثلای كفبُ ٍ آًبيَ 

ؿيگلاى اّويت ؿاكؿ، لـكت ٍ اؽتيبك ثٌيبك ميبؿی ثِ 

 ٍىثؾِـ. اگل ايي ؿاًَ ثـ ٓبعت علفِ هي

ثلؿُ وبك ِ ي ثّبی اؽالل كػبيت رٌجِػـم يب  ُبيٌتگي

ًبم َُؿ. الجتِ لٜبهؼِ ؽتَاًـ ثلای ر َُؿ، هي

، ليميىي ام ًِ الگَی  ثلهجٌبیهٌْـًبى هؾتلف 

 :[8] ّبی ؽَؿ ؿاكًـ تلمي هتفبٍتي ام هٌئَليت

هتىي  گلا وِ ثل تفىل عـالل گيشي الگوي آساى -

ّـف ام ايي  .وٌـ اًت ٍ ثِ اًزبم تىليف اوتفب هي

الگَ، ؿكگيل ًِـى ثب هِىالت ٍ ؿٍكی ولؿى ام 

اًگبكی اًت. ؿك ايي الگَ، اؿای  اتْبم ثِ ًْل

كػبيت اًتبًـاكؿّب اًت. تىيِ ثب هؼبؿل  هٌئَليت

تَاًـ پيبهـّبی ًبگَاكی  گَ هيٓلف ثل ايي ال

ّولاُ ؿاُتِ ثبُـ. صلا وِ اعتوبل ثلٍم ؽٜل  ثِ

ربكی هغبًجِ ٍاًِٜ كػبيت اًتبًـاكؿّبی ِ ث

 َُؿ. ًوي

پيِگيلی ام  آلي آىوِ ّـف  الگوي دقت هعقول -

. ثبيـ تَرِ كفغ تىليف تٌْب ٓـهبت اًت ٍ ًِ

اًتبًـاكؿّب ٍ لَاػـ  َٛك هؼوَل ثِ ؿاُت وِ

 كيٌه لنٍهبًگلا ٌّتٌـ ٍ  عـاللايوٌي 

وٌٌـ.  عـالل ًويوبكگيلی هغَٔالت رـيـ كا ِ ث

كا ؿك هَكؿ وٌٌـگبى  ًظل هٔلف ثبيـ ثٌبثلايي

ّب ؿك ٛلاعي هغَٔل لغبٝ  كيٌه لبثل لجَل آى

   .ولؿ

فلاتل ام الگَی ؿلت هؼمَل ّن  الگوي خيشخواهی -

كٍؿ. هٌْـًبى ؿك ايي الگَ هَاكؿی وِ عتي  هي

هَكؿ تَرِ هِتليبى ّن ًجَؿُ كا ثلای كفبُ ٍ 

آًبيَ ثيِتل ؿك ٛلاعي هغَٔل هـًظل للاك 

 ؿٌّـ. هي

اًتؾبة يىي ام الگَّبی هنثَك، ٛجيؼي اًت وِ 

ؿصبك  هٌْـًبىَُؿ وِ تٔويوبت  هَرت هي

ّبيي  هٌْـًبى پبيجٌـیَُؿ. اهب ؿك ّلعبل، تغييلاتي 

فلاتل ام ًبمهبى ؿاكًـ ٍ ثِ ربهؼِ، علفِ ؽَؿ ٍ 

تَاى گفت وِ  َٛك ولي هيِ ّبی آى هتؼْـًـ. ث اكمٍ

هت٘وي ًَ  هٌْـًبى ثبيـ تٔويوبتي ثگيلًـ وِ ام يه

هت ٍ ايوٌي ربهؼِ يب ويفيت فٌي ثبُـ ٍ ام ًَی ًال

وٌـ. ؿيگل هؼيبكّبی اؽاللي ايي علفِ كا ت٘ويي 

ّبی ًبؿُ،  ل اؽاللي ؿك هٌْـًي فمٚ اًتؾبةهٌبئ

ای  ّبی پيضيـُ ؿكًت ٍ ًبؿكًت ًيٌت، ثلىِ كلبثت

ثلللاكی تَامى ثيي هٌبفغ التٔبؿی ٍ  ثلایاًت وِ 

جت ٍرَؿ گيلؿ. ثِ ً تؼْـات ارتوبػي َٓكت هي

، پيبهـّبی گٌتلؿُ، اعتوبالت گًَبگَىّبی  عل كاُ

ي ّبی ُغلي وِ رني لبثل وٌتلل ٍ اًتـاللغيل

ّب  رـاًِـًي ام ايي تٔويوبت ٌّتٌـ، ايي اًتؾبة

  .[9] َُؿ تل هي پيضيـُ

ّبی  ؿك ًبلثِل ّوضٌيي ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ 

ًظيل تزـيـ هَاؿ ثٌيبكی ب هٌبئل رـی ٍ هْن آيٌـُ ث

، تَليـ Co2ؽبم، افنايَ ؿهبی اتوٌفل، وٌتلل اًتِبك 

 .[5] َُؿ هي كٍ كٍثِاًلهی، آلَؿگي ٍ تؼبؿل ارتوبػي 

وبَّ  هبًٌـًَ هٌبئل التٔبؿی  ام يه يي تلتيتثِ ا

ّنيٌِ ٍ افنايَ ًَؿ ٍ ام ًَی ؿيگل هٌبئل اؽاللي 

گلفتِ ؿك يه تٔوين ؿك ًظل  ثبيـهَاكؿ فَق  هبًٌـ

افلاؿ، هؤًٌبت، گيلاى ) ًَُـ. ايي اهل توبهي تٔوين

غيلُ( ؿك ؿًيبی اهلٍم كا ؿك ّب ٍ  ّب، ؿٍلت ًبمهبى

گيلؿ. ثب تَرِ ثِ هَاكؿ فَق تالٍ ثلای اؿاهِ  هيثل

گيلاى ٍ ّوضٌيي ؿك ًظل ؿاُتي  ووه ثِ تٔوين

 اًتًبپقيل  گيلی ارتٌبة هالعظبت اؽاللي ؿك تٔوين

[6].   

بهؼِ يب لبلت اًٌبًي ثبيـ ثِ ؿك يه ر يّل تٔويو

فٌّيت ٍ   : ػمالًيت،[10] ًِ لٜت تأحيل تي ؿك ؿّـ

 .اؽالق
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 قغب عقالنیگيشي:  تصوين -5-1

ّوِ  ORٍرَؿ آهـى ِ ّبی اثتـايي ث ؿك ًبل

كينی ؽٜي ٍ  هبًٌـ ثلًبهِ ؛ثَؿًـهتغيلُ  ّب يه هـل

ّوِ  كينی پَيب، تئَكی ٓف ٍ غيلُ. ؽٜي، ثلًبهِغيل

گيلًـُ ؿك يه تبثغ  ك تٔوينيتلريغبت ٍ ػال

. تٌْب ؿك يه صٌيي هَاكؿی ُـُ ثَؿّـفِ روغ  ته

ولؿ ٍ يه هٌٜك آُىبك  ثْيٌِ هؼٌب پيـا هي پبًؼ

 ثْيٌِ. پبًؼُـ: ػمالًيت  هي گيلی ًتيزِ

يه هـل ثلای  ،ٍالؼي اًٌبًي ٍلتي ؿك ؿًيبی

 لظَُؿ، ًِ تلويت ثبيـ ؿك ً گيلی ًبؽتِ هي تٔوين

 گلفتِ َُؿ.

 ام تٔويوبت هوىي Aيه هزوَػِ  -1

AxXFيه لبػـُ  -2 )( ثلای ،

 تٔويوبت هوىي رـاًبمی

 گيلی يه كٍيِ كيبٗي ثلای ووه ثِ تٔوين -3

كا ؿك هـل ايي ًِ تلويت  ORّبی  توبهي كٍيِ

 وٌـ: ميل روغ هي

 Axxfopt )(  

ثْيٌِ  پبًؼٍ يه  


X تَاًـ  َٓكت ميل هيِ ث

  :تؼليف َُؿ

Axxfxf 




 
)(

 

ؿًت آٍكؿى صٌيي ِ ّـف كٍيِ كيبٗي، ث

ؿك ثْيٌِ  ّبی پبًؼ ،. ًپياًتای  ثْيٌِ ّبی پبًؼ

ّبی  ـ تب ؿك هَلؼيتًگيل گيلًـُ للاك هي اؽتيبك تٔوين

گيلًـُ ثب  . اگل تٔوينوبك گلفتِ ًَُـ ثِ ؿًيبی ٍالؼي

كا ثپقيلؿ ٍ  پبًؼَٛك هٜلَة ِ ثثبيـ هـل هَافك ثبُـ 

ؿاًـ.  كا هي پبًؼ عـالليب اگل ًتيزِ كا اًزبم ًـّـ 

 ثْيٌِ اًت. پبًؼايي هٌٜك 

ای فٌّيت، ػَاٛف ؿك صٌيي هَاكؿی ّيش ربيي ثل

هبًـ ٍ  ق ثبلي ًوييب اؽال گيلًـُ ٍ اعٌبًبت تٔوين

ػمالًيت  هٌئلِب ث َٛك وبهل ثِگيلی  تٔوين فلايٌـ

 َُؿ. هٌٜجك هي

 قغب رهنی گيشي:  تصوين -5-2

ٍرَؿ ِ ث ORيه ثغلاى اًبًي ؿك  1970ؿك ًبل 

َٛك وبهل ثب ِ ّـفِ ث ّبی ته آهـ. ام يه ٛلف هـل

ُـًـ ٍ ام  ّبی ؿًيبی اًٌبًي هتٌبًت ًوي هَلؼيت

گيلًـُ ًيبم ؿاُت تب فٌّيت،  ٛلف ؿيگل تٔوين

. لغبٝ َُؿّبی اٍ ًين ؿك هـل  اعٌبًبت ٍ آماؿی

ثْيٌِ ثِ اًـامُ وبفي  پبًؼؿيگل ػمالًيت ػجبكت  ثِ

 ارتوبػي وبفي ًجَؿ. -ثلای عل هٌبئل التٔبؿی

ؿك كؿ يب تٌْب  گيلًـُ تٔوين، ّبی لجلي ؿك هـل

ت ثٌيبك ؿَُاكی ثَؿ. ايي ٍٗؼي آماؿهـل  ولؿى لجَل

گَی ثيِتل هيبى ٍ  ، آماؿی ٍ گفتثَؿ وِ ثِ اًؼٜبف

ًيبم ؿاُت. ثلای عل ايي  وٌٌـُ گيلًـُ ٍ آًبلين تٔوين

ّبی  ل هـ ی ؿيگل،ّب ػمالًيتهِىل ٍ ؿك ًظل گلفتي 

 :ًـهؼيبكُ ثِ ُىل ميل ؿك ًظل گلفتِ ُـصٌـ

 AxxkfxjfxfxfOPt )(),...(),...,(2),(1
 

1)....()(وِ xfxf k ّوبى ،k  ِهؼيبك هؼبؿل

ًبمی، تًَؼِ آى  هـل فلايٌـٌّتٌـ. عبل هلعلِ ؿٍم 

ًبمی تٔويوبت هوىي اًت. ؿك هؼيبك ثلای رـا k ثِ

ًبمی  گيلًـُ ثلای ثْيٌِ ًظل گلفتي ؽَاًت تٔوين

وِ ؿك يه  يي اًت. ثِ ايي هؼٌبرنؿك اغلت هَاكؿ صٌـ

تٌْب ًَؿ  ًِ التٔبؿی، -ربهؼِ اًٌبًيًبؽتبك 

هتغيلُ  ّبی ته َٛكی وِ ؿك اغلت هَاكؿ ؿك هـلِ )ث

  یفٌبٍكثلىِ كفبُ ارتوبػي،  ،َُؿ( ؿك ًظل گلفتِ هي

تَليـ، هـيليت ٗبيؼبت، ّنيٌِ، آلَؿگي ٍ غيلُ ًين 

   ـ.ًثبيـ ثْيٌِ َُ

ّبی  گيلی وِ عَمُ ؿك ثٌيبكی ام هٌبئل تٔوين

گيلًـ ثبيـ ّويِِ  هيالتٔبؿی كا ؿك ثل  -ارتوبػي

صْبك والى هتغيل اكميبثي ؿك ًظل گلفتِ  ون ؿًت

 .توبػي ٍ كفتبكی، اريفٌهتغيلّبی ارتوبػي، َُؿ: 

MCDM
فلايٌـ ثل ًمَ لٜت فٌّيت ؿك  6

فلايٌـ وٌـ. ؿك ايي  گيلی تأويـ هي تٔوين
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ثْيٌِ  پبًؼػمالًيت  تأحيل گيلًـُ تٌْب تغت تٔوين

اوٌَى آماؿی ؿك ًظل گلفتي ًمِٜ  للاك ًـاكؿ، ثلىِ

 ثْيٌِ صٌـگبًِ كا ًين ؿاكؿ.

 ٍرَؿ ػـم ّبيي پبًؼصٌيي  هِىل َٛك هؼوَل ثِ

هَاكؿ اهىبى  ثيِتليب هََّم ثَؿى ًمبٙ اًت. ؿك 

يلّب ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ؿك مهبى ّوِ هتغ ّن ًبمی ثْيٌِ

ثْيٌِ ٍرَؿ ًـاكؿ،  پبًؼػمالًيت ؿيگل  يصٌيي عبلت

پيـا وٌـ. الجتِ تًَؼِ  ثبيـّبی ؿيگل  ثٌبثلايي ػمالًيت

هَاكؿ افلاؿ ثب روغ ولؿى ّوِ هتغيلّب  ام ؿك ثٌيبكی

آهـُ اًت،  ميلَثيت ًظيل آًضِ ؿك ؿك يه تبثغ هٜل

  :ـٌؿّ ايي وبك كا اًزبم هي

 )()....()....(2),(1)( xufxjfxfxfUxU   

ًظل ِ هٌبًت ث ًبمی ايي تبثغ هٜلَثيت ثْيٌِ

 ُـت ثِثِ ؿٍ ؿليل،  ون ؿًتي كٍٍ يااهب  ،كًـ هي

 كٍؿ: ميلًؤال هي

  تأحيل رجلاًي وِ هيبى هتغيل ٗؼيف ٍ لَی ؿك

 افتـ. تبثغ هٜلَثيت اتفبق هي

 ًٌجت ؿاؿُ  گيلًـُ ای وِ ثِ تٔوين ثْيٌِ پبًؼ

ّولاُ ثب ام ؿًت ؿاؿى ثؾِي ام  َُؿ وِ هي

ػجبكت ؿيگل ربيي ثلای  ثِ .ّبيَ اًت آماؿی

ثِ عٌبة آٍكؿى فٌّيت، اعٌبًبت ٍ تزبكة 

 .گيلًـُ ٍرَؿ ًـاكؿ تٔوين

، ثلای پيِجلؿ 1یكُ ام رولِ ثٌيبكیهغممبى 

گيلی  ٔوينت فلايٌـّبیّبی ؿيگلی ؿك  ػمالًيت

ای  ثْيٌِيبفتي پبًؼ  ، اهباًـ هؼيبكی تالٍ ولؿُصٌـ

مهبى ثْيٌِ وٌـ ؿك  ّنَٛك  ثِوِ ّوِ هتغيلّب كا 

 تٌْبپقيل ًيٌت. ثٌبثلايي  هَاكؿ اهىبىام ثٌيبكی 

ٌـ ؿك ًظل گلفتِ ًتَا ثْيٌِ هتًَٚ هي ّبی پبًؼ

تليي هتًَٚ  ٌُبًبيي هٌبًت ،هٌئلِـ. پي ًَُ

ثٌتگي ميبؿی ثِ ُؾْ اًت ٍ ثْتليي هيبًِ 

گيلًـُ  تٔوين« تفىل»گيلًـُ ؿاكؿ. ثٌبثلايي  تٔوين

 .ؿك هـل للاك گيلؿ ثبيـ ٗلٍكتبً

                                                                                    
1. Roy  

هؼيبكی، ؿًتلًي ثِ اٛالػبتي صٌـ هٌئلِؿك يه 

ًلٌلِ هلاتت( ٍ ؿك   ٍ ّب ُ اّويت هؼيبكّب )ٍمىكؿكثب

 یؿك ؿاؽل ّل هؼيبك پبًؼهَكؿ ؿكرِ ثلتلی يه 

هتـٍلَهی تَاى گفت  َٛك ولي هيِ ث ٗلٍكی اًت.

MCDM
تٔويوبت كا ثل لجِ ػمالًيت ٍ فّيٌت  

اؽالق  ،وٌـ. ؿك ّل َٓكت ؿك ايي لجِ پيٌِْبؿ هي

 .َُؿ عٌبة آٍكؿُ ًوي ثِ

 قغب اخالقگيشي:  تصوين -5-3

تَرِ ثِ هغيٚ ارتوبػي ٍ  ؿليل ٗلٍكتِ ث

 ،كٍی ّل تٔويوي تأحيل ثگقاكؿ ثبيـاؽالق  ،ٛجيؼي

اؽالق كا ثيِتل هٜبلجِ  ،صلا وِ تىبهل ًٌل ثِل

ًِ هؤلفِ  ون ؿًتثبيـ  گيلی ؿك ّل تٔوينوٌـ.  هي

  :(11) اؽاللي ؿك ًظل گلفتِ َُؿ

 ـ احتشام به هحيظ صیست

ّبی اًٌبًي، مًـگي كٍی  ؿك ؽالل تًَؼِ فؼبليت

مهيي ؿك هؼلٕ ؽٜل رـی للاك گلفتِ اًت. ولؿُ 

 ٛلم هٌبٛك ثِ ام ؿك ثٌيبكیآلَؿگي ٍ مثبلِ 

َٓكت ِ ٍ ث Co2اًتِبك  افنايَ يبفتِ ٍي ٍعِتٌبو

اًت. ؿك  وٌٌـُ ُـُ ًگلاىای  تل گبمّبی گلؾبًِ ولي

ٍاكؿ  Co2تي  12يبفتِ ّل ًبل  وَِكّبی تًَؼِ

ام ايي گبمّب تًَٚ  ؿكٓـ 8 تٌْب َُؿ وِ اتوٌفل هي

هبًـُ ٍاكؿ اتوٌفل  ثبلي ؿكٓـ 92ٛجيؼت رقة ٍ 

 َُؿ. هي

َٓكت ًوبيي ِ ًلػت ٍ ث هيبًگيي ؿهبی مهيي ثِ

ّبی  ؿك عبل افنايَ اًت. ثِ ّويي ؿليل ثب فٍة يؼ

يَ افنا هتل 100تب تَاًـ  هيًٜظ آة ؿكيب  ،لٜت

ثيَ  صلاوِ هوىي اًت،يبثـ! تَٔك ايي فبرؼِ ًين غيل

ي روؼيت رْبى ؿك وٌبك ؿكيب مًـگ ؿكٓـ 90ام 

ؿاُتٌي هبًٌـ  وٌٌـ. ؿيـاك ام ُْلّبی ؿًٍت هي

يه ؿيـاك ميلآثي تجـيل ؽَاّـ مٍؿی ثِ  آهٌتلؿام ثِ

ّيش ت٘ويٌي ٍرَؿ ًـاكؿ وِ ثـٍى يه تغييل  ٍ ُـ

 300ثيَ ام ثتَاًـ توـى ٌٓؼتي  ثِل، رـی ؿك كفتبك

   .ای هبًٌـ مهيي ثبلي ثوبًـ كٍی ًيبكُ ًبل ثِ
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 آینذه هاي  ـ احتشام به نسل

ـُ ًين ُبيٌتِ اعتلام ٌّتٌـ. ّبی آيٌ ًٌل

هب مهيي كا ام »گَيـ:  هيالوخل آفليمبيي اًت وِ  ٗلة

كا ام فلمًـاًوبى  ثلىِ آى ،اين ٍالـيٌوبى ثِ اكث ًجلؿُ

. هب ثبيـ تًَؼِ پبيـاكی كا ثلای «اين للٕ گلفتِ

هٌبثغ  ،هَاؿ ؽبمووجَؿ ّبی آيٌـُ ػلِٗ وٌين.  ًٌل

ّبی  وِ ؿك ًبلهٌبئل ٍؽيوي ٌّتٌـ  ،آة ٍ اًلهی

ثـٍى آيٌـُ ثِ ُـت ًٌل ثِل كا تْـيـ ؽَاٌّـ ولؿ. 

كٍی مهيي  افك ًْبيي مًـگي ثِل ،كفتبكّبی اؽاللي

  .ؿاُتِ ثبُـ يؿٍام صٌـاًتَاًـ  ًوي

 ٍ ّب كٍٍاؽالق يه لٜت ام  ،ام ايي ؿيـگبُ

اًت. ًظليبت  ّب ًيٌت، ثلىِ يه لٜت ام آكا یتئَك

ـ. ٌوٌ لٜت ػمالًيت ٍ فّيٌت كا ًين اكٗباؽاللي ثبيـ 

ميٌت  ٍ هغيٚتَرِ ثِ ارتوبع  اؽاللي ثب كفتبكّبی

اللي ثبيـ ّوِ ؽًيبم اًت. تلويجبت اثٌيبك هَكؿ

ّوِ  ٍ گيلی كا ُبهل ًَُـ ّبی تٔوين هـل

ت ٍ يٌػمالًيت، فّ هيبىؿك تؼبؿل تٔويوبت ثبيـ 

  .ًَُـاؽالق اتؾبف 

 ـ احتشام به هحيظ اجتواعی

ثلىِ  ،ّب گيلًـُ هََٗػبت هلثَٙ ثِ تٔوين تٌْب ًِ

ًَُـ ثبيـ  هتأحل هي ّب آىام هلؿم ًين ّوِ هَاكؿی وِ 

ّبيي وِ ام تٔويوبت گلفتِ  آى هَكؿ تَرِ للاك گيلًـ؛

َٛك هؼوَل  ثًَُِـ.  ك هغٌت هييب ؿصب هٌتفغُـُ 

. ّـف ًْبيي ًيٌتٌـ ORًظل ؿك هَاكؿ هَكؿ ّب ايي

 OR گًَِ وِ ثغج ُـ، ًِ حلٍتوٌـ ولؿى  ّوبى

. اًتِ هٜوئي ُـى ام كفبُ ثِل ىثل ،هؤًٌبت هبلي

تَاًـ ثِ آًبًي هَاكؿ ثيِوبكی ام  ٔي هيّل ُؾ

ٚ اؽاللي كا ثب ؿك ًظل گلفتي هغيّبی كفتبك غيل ًوًَِ

ؿك ٌٓؼت  ،ػٌَاى هخبلِ ث ثيبى وٌـ؛ارتوبػي ؽَؿ 

آهًَيبن ثلای افنايَ اػتيبؿ ثِ ًيگبك ثِ  ،تٌجبوَ

َُؿ. ام لغبٝ اؽاللي ّل ُؾٔي  تٌجبوَ افنٍؿُ هي

اهب ًيگبك وِيـى ب ًىِـ، آماؿ اًت ًيگبك ثىِـ ي

افنٍؿى آهًَيبن ػٌَاى يه آماؿی ثبلي ثوبًـ.  ثبيـ ثِ

ٍيوُ ثلای افلاؿ ِ ث يه كفتبك غيلاؽاللي ه٘ل اًت،

ّبی  ًبلًبل وِ اغلت ثلای  18تب  14رَاى ثيي 

ػٌَاى صبلِي ثلای كًيـى ثِ ثنكگٌبلي يب  وَتبّي ثِ

ؿليل ِ ّب ث ميلا آى ،وٌِـ حجبت فىلی ًيگبك هي

  .لبؿك ثِ تلن آى ًؾَاٌّـ ثَؿٍاثٌتگي 

چگونگی ادغام هالحظات اخالقی دس  -6

 تصويوات ههنذسی 

  7هاي اخالقی نظام -6-1

وبكگيلی اؽالق ؿك تٔويوبت ِ ث ّبی يىي ام كاُ

هٌْـًي، تؼليف ٍ التجبى كاٌّوبّبی اؽاللي يب 

ّبی اؽاللي  اًت. ًظبم يؿك هٌْـً لَاًيي اؽالق

ثلای  ٌّتٌـ؛ًلی لَاًيي  يه ،ای علفِرَاهغ ػلوي/

الىتلًٍيه ٍ  ًظبم اؽالق هؤًٌِ هٌْـًبى ،هخبل

ّب ثٌيبك  ثلؽي ام آى ؿَُ ثؾَ اًت وِالىتليه ُبهل 

ثؾَ ًَم )ؿك هيبى اؿػبّب يب  هبًٌـ ؛ؿليك ٌّتٌـ

ٍ  ثيي ثبُيـ( ّبی هَرَؿ، ٓبؿق ٍ ٍالغ ويي ؿاؿُتؾ

ؿك ثؾَ اٍل ) ، هبًٌـٌّتٌـ يگل وليؿ يثلؽ

ت، ثْـاُت، كفبُ يؿك ؽَّٔ اهٌ يهٌْـًوبت يتٔو

 .[3] ـ(يٌت هتؼْـ ثبُيمٚ يـ هغيٍ ػـم تْـ يػوَه

ًظبم اؽالليبتي اًت وِ ثب ػٌَاى  ،هخبل ؿيگل

ؿك  2002ؿك ًبل  ثلًي تًَٚ «ًَگٌـ پلٍهتَى»

 پيٌِْبؿ ُـ EURO XVفٔل اؽتتبهيِ وٌفلاًي 

ثبيـ يه تؼْـ  ORثـيي تلتيت هغممبى  .[11]

ای كا ثپقيلًـ. ايي ًَگٌـ ؿك عميمت يه  علفِ

ي ؿك ت٘ويي ٗوٌي ثلای ؿك ًظل گلفتي هٌبئل اؽالل

 ًبمؿ. گيلی كا فلاّن هي تٔوين

 گيشي هاي تصوين هذل -6-2

اًـام  ٍ صِن ّبی ٛلاط ّب ثبمتبثي ام اكمٍ هـل

، گبلَ ًظل ًبمی. ثِ ّبی ثْيٌِ ًظيل هـل ؛ربهؼِ ٌّتٌـ

ػٌَاى يه آل ثٌيبؿی ؿك  تًَؼِ ثْيٌگي، ثِ ایكؿك ٍ

ّبی التٔبؿی ٍ تٔويوبت هلتجٚ ثب ايي  تغليل فؼبليت

ّبی اؽاللي  ّب، ؿٍ ًظليِ ؿك كاثِٜ ثب ؿاللت فؼبليت

ػٌَاى تٌْب هغلن  ًفغ ثَؿى ثِ فی ٍرَؿ ؿاكؿ؛



 94، بهاس و تابستاى 58شواسه                                                                                                                                                رهیافت

02 

ّبی التٔبؿی افلاؿ ٍ تبثغ ثْيٌگي وِ ؿك  اًتؾبة

يه  .[12] هبونيون َُؿًبمی كفتبك افلاؿ ثبيـ  هـل

بلْ ثيي پبكاؿاين عـاوخلًبمی ٌتتغليل التٔبؿی ام 

 ثْيٌگي ٍ رٌجِ اؽاللي ؿك تغليل التٔبؿی تًَٚ

تًَؼِ يبفت. ٍی ثيبى ؿاُت وِ  1987ؿك ًبل  1ًِي

ؿك هغـٍؿُ پبكاؿاين عـاوخلًبمی ثْيٌگي، ف٘بيي 

)وِ ؿك آى  Paretoثلای ل٘بٍت اكمُي ؿك ثْيٌگي 

اى هميبى كفبُ اًت( ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ّل ػٌَ تٌبٍی ثِ

گيلی ولؿ ٍ  تَاى ام عيج هبؿی اًـامُ صينی كا هي

ًتـ ؿاًٌت. ؿك ثلهجٌبی اكمٍ هبؿی آى لبثل ؿاؿٍ

وِ ايي اهل ؿك مًـگي ؽَٔٓي لبثل پقيلٍ  عبلي

ًَؿهٌـگلايي وِ  فمٚكٗبيتي ام ايـئَلَهی ًيٌت. ًب

ثلؽي ی ثبػج ربًجـاكًبمی اًت،  كيِِ پبكاؿاين ثْيٌِ

هؼيبكُ وِ ُبهل هالعظبت ام كٍيىلؿّبی صٌـهغممبى 

ٍ ايي  [10] ُـ ،ًتاّب  اؽاللي ٍ فٌّي ؿك هـل

كا  آى لي هٌٌتلل ٍ ٍَى ٍاًٌَْ ّوبى صينی اًت وِ

ّب صٌـيي  ؿك ايي هـل .[6] ًبهيـًـ ORاؽالق ؿك 

ثٌتگي ّبی فٌّي  عل ثِ ٍمى تبثغ ّـف ؿاكين ٍ كاُ

ّب،  ّبی هتفبٍتي ام ٍمى ًلیؿاكؿ ٍ ًِ ثْيٌگي ػيٌي. 

ػول ثِ ـ ٍ ؿك ٌؿّ ّبی هؾتلفي كا اكائِ هي عل  كاُ

وٌٌـ ٍ اثناكی ثلای ثْتليي ٍ  ًبمی ووه هي تٔوين

، Bransؿيـگبُ  ثلهجٌبیعل ًيٌتٌـ.  تليي كاُ ػمالًي

ًلی ٍمى ٍيوُ ؿك  ػٌَاى يه تَاى ثِ اؽالليبت كا هي

ثبمتبثي ام ّبی فٌّي  وِ ٍمى ًظل گلفت، ؿك عبلي

ّبی اؽاللي ثبيـ  ّبی فٌّي افلاؿ ٌّتٌـ ٍ ٍمى اكمٍ

ميٌت  ّبی ربهؼِ، اًٌبًيت ٍ هغيٚ ثبمتبثي ام اكمٍ

يبفتِ وِ ّل ًِ لٜت  ّبی تًَؼِ ثبٌُـ. ؿك اؿاهِ، هـل

اؽالليبت، ػمالًيت ٍ فٌّيت كا ؿك تٔويوبت لغبٝ 

 :[10] ثلكًي ُـُ اًت ،وٌٌـ هي

 حزف  -

وليِ تٔويوبت هوىي  Aًلی  ؿك وِ فلٕ وٌيـ

 ثبُـ: 

                                                                                    
1. Sen  

 niaA i ,...,2,1,:   
 يىي َٓكت يىي گنيٌِ ثِ nّوِ  اهىبى تغليلاگل 

وِ ثِ اًـامُ وبفي اؽاللي كا ّبيي  گنيٌِتَاى  هي، ثبُـ

. پي يه كٍيِ ولؿعقف  ،يب فٌّي ًيٌتٌـ

MCDA گيلی وِ تلريغبً تٔوين
اًت ثلای  8

ايي كٍٍ يه  َُؿ. هبًـُ اًتفبؿُ هي ّبی ثبلي گنيٌِ

كٍيىلؿ والًيه اًت وِ تًَٚ ّوِ هٌْـًبى لبثل 

 ًبمی اًت. پيبؿُ

 هاي هضاعف هحذودیت -

هؼيبكُ ؽٜي  اگل يه تٔوين ثب يه ثلًبهِ ته

  َٓكت ميل هـل َُؿ:ِ ث

),...,,...,,(: 21 nj xxxxx       ٍ  

 0,  xbAxcxMin
 

 jًوبيٌـُ ًٜظ فؼبليت ؽبّ  xjَٛكيىِ ّل ِ ث

اليل اؽاللي المم ثبُـ وِ عبل اگل ثٌب ثِ ؿ ثبُـ،

 kفؼبليت ثِ همـاك ولي  nآلَؿگي ولي  ،بلَٛك هخِ ث

تَاى هغـٍؿيت ميل كا ثِ هزوَػِ  هغـٍؿ َُؿ، هي

 :ّب افنٍؿ هغـٍؿيت

knxnajxjaxaxa  ......2211
 

وِ ّل ٍاعـ  هيناى آلَؿگي اًت ajَٛكيىِ ِ ث

ؿگي ًين امای ّل ًَع آلَ َُؿ. ثِ هَرت هي jفؼبليت 

ثب يه  هٌئلًِپي  َُؿ، يه هغـٍؿيت اٗبفِ هي

گيلًـُ ًين  َُؿ. تٔوين هٌبًت عل هي MCDAكٍيِ 

هالعظبت يي تلتيت رن كؿ هـل ًـاكؿ. ثِ ا ثِآماؿی 

گيلًـُ ؿك هـل لغبٝ ُـُ  اؽاللي ٍ فٌّيت تٔوين

 اًت.

  PROMETHEE – GAIAسویه  -

هؼيبك  Kگيلی ؿاكای  تٔوين هٌئلِ فلٕ وٌيـ

هَرَؿ  Aّبی هوىي ؿك ًلی  ثبُـ ٍ وليِ گنيٌِ

 ثبٌُـ: 

 niaA i ,...,2,1,:   
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 (. 3كا ؿك ًظل ثگيلؿ )ُىل  ميلرـٍل اكميبثي 

 kjniaf jj ,...,2,1,,...,2,1),(   

 [ 11] جدول ارزيابي چندمعياره :1جدول 

 
 

 هٌئلِايي  ولؿىثـٍى اٛالػبت اٗبفي، عل 

هوىي اًت. اٛالػبت اٗبفي تًَٚ صٌـهؼيبكُ غيل

 ليُبهل هَاكؿ م PROMETHEE–GAIAكٍيِ 

 َُؿ:  تأهيي هي

ای ثبُـ  گًَِ اّويت ّل هؼيبك ثبيـ ثِّبی  د ٍمى

 وِ: 

1;0(
1

 


k

j

jj wjw

  ٍ

), . . . ,2,1,( kjw j   

ؿك  Pj(a,b)هؼيبك، يه تبثغ اكرغيت ثلای ّل د 

وِ اكرغيت  َٛكیِ ث ،َُؿ يهًظل گلفتِ 

ًِبى ؿّـ. ايي تبثغ كا  bكا ًٌجت ثِ  aتٔوين 

ؿك  a ٍ bَٓكت اؽتالف هؼيبكّبی ِ ثتَاى  هي

   ًظل گلفت.

امای ّل يه ام هؼيبكّبی اؽاللي، ثلؿاك  ؿك اؿاهِ ثِ

 َُؿ: ل گلفتِ هيظای ؿك ً َٓكت فبٓلِِ ٍمًي ث

  jjj www
 

هٌغٔل  ثبيـ تَرِ ؿاُت وِ ّيش كفتبك اؽاللي

ربی  فلؿی ٍرَؿ ًـاكؿ، ثٌبثلايي ام يه فبٓلِ، ثِ ثِ

َُؿ. ؿك عميمت ؿك  ٍمى هٌغٔل ثِ فلؿ اًتفبؿُ هي

ّبی  ّب، هؾلٍٛي ام ٍمى ف٘بی ثلؿاكی ايي ٍمى

َُؿ وِ ّوبى ٍرـاى  اؽاللي لبثل لجَل ايزبؿ هي

گيلی عبٓل ام  عبل اگل ف٘بی تٔوين .اؽاللي اًت

گيلًـُ،  ام فّي تٔوينؽاللي ثب ف٘بی عبٓل ٍرـاى ا

تَاى تٔويوي  اُتِ ثبٌُـ، هيؿ يعَمُ هِتلو

 .ًي، فٌّي ٍ اؽاللي اتؾبف ولؿػمال

 گيشي  نتيجه -7

ٍ  ام اًمالة ٌٓؼتي، ؿًيبی ٛجيؼت پبيـاك پيَ

ُلايٚ مًـگي ثل كٍی مهيي ثلای هيليبكؿّب ًبل 

ميٌت  هغيٚ لتليي تأحيلی ث هٜلَة ثَؿ ٍ ثِل وَصه

لبثل ثبٍكی غيلپيِلفت  ،ى ثيٌتنٛي لل ًـاُت. اهب

ؿًجبل ّل وِفي، رْبى  فٌبٍكی كػ ؿاؿ. ثِ ٍ ؿك ػلَم

وِ ، صلا َُؿ ٛجيؼت ّل كٍم ًبپبيـاكتل هي

ميٌت  ّبی ثِل تأحيل ػويمي ثل هغيٚ ًبؽتِ ؿًت

ػٌَاى ًبمًـگبى  ًـ. ثٌبثلايي ًمَ هٌْـًبى ثِؿاك

ت ػلن ٍ فٌبٍكی ثٌيبك هٌَٔػبت ثِلی ؿك هٜبلؼب

 اّويت اًت.  ؿاكایعٌبى ٍ 

گيلی ؿك هٌْـًي ثب ؿك  ّبی والًيه تٔوين هـل

 ًظل ػيٌي، ام ًمِّٜبی تَاثغ  ًظل گلفتي هغـٍؿيت

ثب هٌبئل ، اهب ثلای كٍيبكٍيي ٌّتٌـ كيبٗي، ًَؿهٌـ

آيٌـُ ثِل هٌبًت ًيٌتٌـ. رـا ام ؿك ًظل گلفتي اثؼبؿ 

فٌي، التٔبؿی، ارتوبػي، ميٌت ثَهي ٍ فلٌّگي ثلای 

ًفؼبى تٔويوبت هٌْـًي، ثبيـ هالعظبت  فی ّوِ

افلاؿی وِ ام ايي تٔويوبت  توبهياؽاللي هلثَٙ ثِ 

پقيلًـ كا ًين  هٌتمين( تأحيل هيَٛك هٌتمين ٍ غيلِ )ث

ؿك ًظل گلفت. آيٌـُ ثِل ٍاثٌتِ ثِ تٔويوبتي اًت 

وِ هالعظبت اؽاللي ؿك آى لغبٝ ُـُ ثبٌُـ ٍ 

ؼِ ٍ تَِيك ی اًت وِ ثلای تًَ ا عَمُ ،هٌْـًي

تغميمبت هلتجٚ ثب اؽالق، ثٌيبك ثبم ٍ هٌتؼـ اًت. 

ثِ هََٗػي  ؿك آيٌـُ اًت وِ هجغج اؽالق، ثـيْي

ّل صٌـ وِ  ،هْن ؿك هٌْـًي تجـيل ؽَاّـ ُـ

تبوٌَى تغميمبت ؿك ايي عَمُ ثٌيبك اًـن ثَؿُ اًت. 

ّبی فلايٌـلای ثْجَؿ ث تَاى يه كٍيىلؿّبی ًَيٌي وِ

 :ػجبكتٌـ ام ،گلفتؿك ًظل يلی گ تٔوين



 94، بهاس و تابستاى 58شواسه                                                                                                                                                رهیافت

02 

 توبهي ًفؼبى ٍ  تَرِ ثيِتل ثِ ؿكگيل ولؿى فی

ك اؿغبم هالعظبت پقيل ام تٔويوبت ؿافلاؿ تأحيل

 ّب گيلی اؽاللي ؿك تٔوين

  ام ثلكًي پيبهـّبی تٔويوبت اتؾبف ُـُ ّن

هـت( ٍ ّن ام هٌظل  ؿيـگبُ هبلي )وَتبُ

 هـت(ّبی ارتوبػي ٍ ميٌت ثَهي )ثلٌـُ عَم

  تَِيك ّوىبكی ٍ هجبؿلِ ؿاًَ ٍ اٛالػبت ثيي

 ؿاًِوٌـاى ايي عَمُ 

 گيلی ثب تَرِ ثِ  تٔوينّبی  تًَؼِ هـل

ميٌت،  ّبيي ّوضَى پبيـاكی هغيٚ اكمٍ

پيِلفت اًٌبًي ٍ تؼْـ ٍ ًين ثب تَرِ ثِ 

پقيلی ٍ  ّوضَى اًؼٜبف ّبيي ٍيوگي

   پقيلی ثلگِت
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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. 
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