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 چکیده:
 

اندازه که دنیای امروزپیچیده شده است،مسائل پیش روی انسان معاصر نیز ابعاد پیچیده ای یافته است.مسائلی چند بعدی به همان 

جه با سئوال های اخالقی است،پرسش های اخالقی در مرکز ثقل hو دارای ذی نفعان متعدد.از این رو هر نوع فعالیت انسانی مو

امروز قرار دارند:رشد و بی ثباتی اقتصادی،نابرابری و بی عدالتی،تخریب و حفظ محیط موضوعات عمده حکومتی و تجاری دنیای 

زیست و..... .حتی تصمیمات ساده زندگی روزمره ما هم بعضا دارای عالمت سئوال های فراوان اخالقی است،بنابراین توجه به اخالق 

تحقیق در عملیات باید بتواند مسائل را با دید همه جانبه در تحقیق در عملیات نیز تمرکز مفیدی روی نگرانی ها ایجاد میکند.

)شامل همه ذی نفعان(بررسی کند و کاراترین راه حل را به تصمیم گیر ارئه نماید. لذا ورود مباحث اخالقی در این علم اجتناب 

م گیری ،ساختارمالحظات  اخالقی ناپذیراست.در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای در رابطه با اهمیت  اخالق در علم مدیریت و تصمی

در این رشته بررسی شده و مرور ادبیاتی با موضوع نسبت اخالق و تحقیق در عملیات انجام خواهدشد،نهایتاعنوان خواهد شد 

بیشترین ارتباط اخالق با کدام جزء تحقیق در عملیات می باشد و بهتر است جهت حل مسائل پیچیده اخالقی از کدام رویکرد 

 ه شود، در پایان نیز نتیجه گیری خواهیم شد.استفاد

 کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 

 
As the world become complex, the issues that human face with become more complex. Hence any kind of 

human activity is faced with moral questions. Ethical questions are in the governmental and commercial 

center of the main issues of todays’ world. Economical growth and economic instability, inequality and 

injustice, environmental degradation and ..... even simple decisions of our everyday life encounter a lot of 

ethical question. So pay attention to ethics in operations research also is useful to focus on concerns. 

Operation research should be able to consider all aspects of problems (including all stakeholders) and 

provide the most efficient solutions to decision makers. So ethical issues in this science is inevitable. In 

this work after providing the introduction on the importance of ethics in  management and descision making 

science , we investigate the structure of ethical concern in this field and the literature review on the subject 

of ethics and operations research will be conducted. Finally the relationship of ethics with different 

elements of operation research stated and find the most useful solution in the complicated ethical problems. 

At the end we come to the conclusion.  
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 مقدمه:
امروز پیچیده شده است،مسائل پیش روی به همان اندازه که دنیای 

انسان معاصر نیز ابعاد پیچیده ای یافته است.مسائل دنیای معاصر چند 

بعدی هستند و ذی نفعان متعدد دارند،فرضا در مسائل مربوط به توسعه 

 تعارض های مثلث جامعه،اقتصاد و محیط زیست خود نمایی می کند.

های اخالقی است.سئواالتی در هر نوع فعالیت انسانی،مواجه با سئوال 

انجام فعالیت ها و کال زندگی.یا  "صحیح"و  "خوب"رابطه با راه های 

 از منظری متفاوت سئواالتی در رابطه با ارزش ها و مسئولیت ها.

سئواالت اخالقی در مرکز ثقل موضوعات عمده مرتبط با کشور داری و 

بی ثباتی کسب و کار و تجارت دنیای امروز قراردارند:رشد و 

اقتصادی،نابرابری و بی عدالتی اقتصادی،تخریب و حفظ محیط 

آنها هم چنین در مرکز ثقل تصمیمات ساده زندگی روزمره [33]زیست.

قراردارند،اهمیت نسبت اخالق و تحقیق در عملیات از همین جا نمایان 

 است.

 به سئواالت زیر پاسخ دهد:می کند این مقاله سعی 

 اخالقی در تحقیق در عملیات اهمیت دارد؟آیا توجه به امور -1

 بیشترین ارتباط اخالق با کدام جزء تحقیق در عملیات است؟-2

برای مدلسازی مشکالت پیچیده اخالقی کدام روش های -3

 تحقیق در عملیات مناسب هستند؟

مطابق یک تعریف،تحقیق در عملیات فعالیتی است که توسط انسان 

،چنانچه تعریف فوق را بپذیریم [9]ی شودبرای انسان های دیگر انجام م

تحقیق در عملیات یک غعالیت انسانی است که در آن دست اندرکاران 

تحقیق در عملیات با سایر انسان ها به منظور بهبود سیستم های 

متشکل از فعالیت انسانی در تعامل هستند.تحقیق در عملیات باید 

و بهتریت راه حل را به  بتواند مسائل را با دید همه جانبه بررسی کند

تصمیم گیر ارائه نماید.تاکید روی بعد انسانی تحقیق در عملیات و 

همچنین بهبود ،مداخله موضوعات اخالقی را اجتناب ناپذیر می 

که غالبا محور اصلی –سازد.هم چنانکه سئواالت مرتبط با کارآیی 

تر با پس زمینه سئواالت اخالقی به-مسائل تحقیق در عملیات هستند

 [34]درک می شوند.

بیشتر مواقع از تحلیل گران تحقیق در عملیات برای یاری به تصمیم 

گیران یا سیاست گذاران در حل مسائل کامال ساخت یافته مانند بهینه 

سازی های کلی:مدیریت زنجیره تامین،لجستیک حمل و نقل یا مسائل 

ش های ذی چیدمان و جانمایی استفاده می شود.معموال به عقائد و ارز

نفعان مختلف یا اصال توجه نمی شود یا اینکه اهمیت کمی به آن می 

دهند.بیشتر یا تمام مدل ها ایستا هستند و پیوند ضعیفی با سایر مسائل 

دارند یا اینکه اصال پیوندی ندارند مانند:در دسترس بودن مواد 

اولیه،انتشار گازهای سمی و....برای حل اینگونه مشکالت بیشتر به 

 [28]مهارت های فنی و ریاضی نیاز داریم.

نشان  [35]در مسایل اخالقی ابعاد جدیدی وجود دارد،در تحقیقی 

داده شده است که بسیاری از این مسائل در تضاد بین جنبه های زیست 

محیطی،اجتماعی و اقتصادی ظاهر می شوند،فرضا تصمیم به گسترش 

اپیمایی کوچک،نمونه فرودگاه محلی برای بهره برداری شرکت های هو

ای از این تضاد هاست:تضاد در استخدام،رفاه مسافرین و...از یک سوو 

افزایش مصرف سوخت،آلودگی صوتی و...از سوی دیگر وجوددارد.در 

اینگونه مسائل عقائد و ارزش های معنوی تصمیم گیران و ذی نفعان 

وجود  محوریت دارند.عالوه بر این پیوند های دیگری با سایر جنبه ها

دارد که آنها نیز مهم اند چرا که می توانند در یک دوره بلند مدت 

 جامعه را متاثر کنند.

بنابراین بررسی مسائل اخالقی بسیار مهم تر از مسائل محاسباتی است 

و به مهارت ها و روش های مختلفی نیازدارد.موضوع اصلی مهارت های 

انسانی ،شناسایی ذی فنی یا اکتشافی/ابتکاری نیست،شناسایی مفاهیم 

نفعان و ارزش های معنوی آنها،تحلیل سیستماتیک تمام ارتباطات و 

گرفتاری های جامعه تحلیل های عمیق و جامعی را ایجاب 

میکند،بنابراین توجه به اخالقیات در تحقیق در عملیات،تمرکز مفیدی 

 روی نگرانی ها ایجاد می کند.

توجه به مسائل "عه تفکرامید است مقاله حاضر سهم اندکی در اشا

در علم تحقیق در عملیات بویژه مدل سازی مسائل مرتبط و "اخالقی

 افزایش آگاهی در این رابطه داشته باشد.

* 

این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه در باب اهمیت اخالق در 

علم مدیریت و تحقیق در عملیات،در مرحله بعد مرور ادبیاتی در ارتباط 

در عملیات انجام داده و در گام آخر این ارتباط ساختار  اخالق و تحقیق

دهی خواهد شد،نهایتا نیز به مدل سازی مشکالت پیچیده اخالقی 

 پرداخته و رویکرد های مختلف به اجمال بررسی خواهد شد.

 

 تاریخچه اخالق در تحقیق در عملیات

 
بدون شک این واقعیت که روش های تحقیق در عملیات می تواند نقش 

موثری در مسائل مهم جامعه داشته باشد عقیده جدیدی 

نیست،ریچاردسون ریاضی دان انگلیسی اولین مدل ریاضی تضاد بین 

قرن گذشته ایجاد  30را در دهه -رقابت تسلیحاتی-کشور ها

اما این واقعیت که ابداع و رشد دانش تحقیق در عملیات [28]کرد

غیر قابل کتمان مربوط به سال های جنگ جهانی دوم بوده است 

است،چنانچه این واقعیت را بپذیریم اذعان خواهیم کرد که پایه و اساس 

مفروضات اصلی تحقیق در عملیات بر پایه اصول اخالقی نبوده 

است.طبیعی است فضای جنگ جهانی دوم)و کال جنگ(فضای اخالقی 

نیست و طبیعتا در آن فضا نمی شد انتظار داشت تحقیق در عملیات 
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د را به جای کاربرد روش های بهتر و بهینه در عملیات جنگی توجه خو

به مسائل اخالقی معطوف سازد.بدیهی است در هر جنگی اصلی ترین 

است و بس!و این طرز فکر به تمام دست "پیروزی"و شاید تنها هدف

 [37] اندرکاران و دانشمندان علوم مرتبط با جنگ تسری خواهد یافت.

نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که با وجود تمام حقائق فوق،

باالخره هر تجزیه و تحلیلی مبتنی بر یک سری مفروضات تلویحی و 

عقیده دارند  [18] مجازی نیز هست،علیرغم دیدگاه فوق،برخی محققان

بنیانگذاران تحقیق در عملیات هنگام جنگ جهانی دوم آگاهی زیادی 

که باید در روش ها و مدل نسبت به مسائل اخالقی و اجتماعی داشتند 

 ها بررسی شوند.

باالخره جنگ تمام شد و دانشمندان علوم مختلف)بویژه تحقیق در 

عمایات( از فضای جنگ و نظامی گری خارج شدند،در دوران جدید 

هدف صلح بود و دانشمندان دنبال این بودند با تالش های خود عملیات 

 ثربخش تر کنند.مربوط به دولت،صنعت و تجارت را کارآتر و ا

دانشمندان درگیر مسائل غیر نظامی شدند و الزم بود نگاه خود را به 

مسائل با رویکرد های جدید )علمی،مبتنی بر پژوهش و میان رشته 

ای(مجهز کنند.دانشمندان به عرصه جامعه پرتاب شده بودند و الزم 

بود نیات و اهداف آنها توسط جامعه درک و فهمیده شود تا جامعه 

تواند از آنها حمایت کند.در همان اوان،در انگلستان برخی از پیشتازان ب

تحقیق در عملیات نظامی،بر ضد سالح هسته ای موضع گیری می 

،اما در آمریکا چرچ من)یکی از بنیانگذاران تحقیق در [19]کردند

عملیات(فردی بود که اولین بار به صورت سیستماتیک،در رابطه با 

دین در تحقیق در عملیات سئواالتی را مطرح کرد مفروضات ارزشی بنیا

مساله بهبود "و سعی کرد اخالق را در مرکز و کانون توجه قراردهد:

مساله اخالقیات مساله کلی "،او به ما گوشزد می کند:"سیستم ها

،چرچ من هم چنین به طور مستمر از این نظر [37]"سیستم هاست

در رابطه با ایجاد مدل  تحقیق در عملیات نباید فقط"دفاع می کرد:

برای بهبود استفاده شود ،بلکه باید همچنین اهداف و پیامد های 

 .[11-13]"اخالقی را مورد توجه و مالحظه قراردهد

میالدی نیز مورد  80و  70توجه به مالحظات اخالقی در دهه های 

،پس از بحران 1980و اوائل دهه  1970توجه خاص قرارگرفت.در دهه 

،مقاالت تحقیق در عملیات بسیاری در مورد 1973سال اول نفت در 

،با مراجع متعدد در زمینه 19رجوع شود به:]مسائل انرژی نوشته شد

علیرغم آنکه امر فوق به نام  [مطالعات برنامه ریزی انرژی در این دوره

توسعه پایدار شناخته نمی شود،باید به عنوان تمایلی برای مشارکت در 

یک مساله حیاتی در مجامع صنعتی مدرن در نظر گرفته شود)عادل 

در مقاله ای بحث اخالق در پژوهش عملیاتی و [1]آذر و همکاران

آن )در دهه  توسعه پایدار رابه صورت مبسوط بررسی کرده اند(،پس از

(مناظرات بسیاری درباره نقش اخالقی و اجتماعی تحقیق در 80

و نقش آن به عنوان بخشی از موارد مورد بحث  [1،29،22]عملیات

،هم چنین [30-23،32-24]جنبش سیستم های حیاتی انجام شد

تالش مهمی در رابطه با مدل سازی مسائل اخالقی در تحقیق در 

به صورت جمع آوری مقاله انجام شده  [48]عملیات در قالب تحقیقی

هم به بسیاری از آنها ارجاع داده شده [30]است که در تحقیقات اخیر

مروری در ارتباط [1]است،هم چنین عادل آذر و همکاران در مقاله ای

 با برخی مقاالت مرتبط با اخالق در علم مدیریت انجام داده اند.

 

 :نواع رویکرد های اخالقی

 

برگرفته از کلمه یونانی به معنای عادات یا (ETHICS)اخالق

رسوم،شاخه ای از فلسفه است که با ماهیت ارزش نهایی و استاندارد 

هایی که اعمال انسان می تواند بوسیله آنها مورد قضاوت قرار گیرد که 

غلط یا درست است سر و کار دارد.هم چنین این عبارت به هر سیستم 

و ارزش های اخالقی نیز اطالق می یا نظریه ای در رابطه با اصول 

،محقق دیگری نیز اخالق را سیستمی از عقائد جاری جامعه [10]شود

که دربردارنده منش ها و افراد آن جامعه و شامل باید ها و نباید هایی 

،اخالق به طور سنتی به سه [13]درباره این رفتارها و منش ها میداند

کاربردی و فرا اخالق تقسیم می حوزه اخالق هنــــــــجاری،اخالق 

،هرچند که محقق دیگری این تقسیم بندی را به مواردی [14]شود

 [3]نظیر اخالق توصیفی و اخــــــالق تحلیلی نیز تعمیم می دهد.

اخالق هنجاری به دنبال ایجاد هنجارها و استاندارد های رفتاری 

ا ماهیت است)مطالعه چگونگی تعیین ارزش های اخالقی(،فرا اخالق ب

قضاوت اخالقی و نظریه های مرتبط با آن)مطالعه مفهوم اخالق سر و 

کار دارد(.اخالق کاربردی شامل کاربرد نظریه های اخالقی در مشکالت 

،البته [15] اخالقی عملی است)مطالعه استفاده از ارزش های اخالقی(

این سه قلمرو کامال از یکدیگر جدانیستند ،عقیده یک فرد در یک 

رو نمی تواند از دیدگاه او از دو قلمرو دیگر جدا باشد.از این میان قلم

مسائل مربوط به ماهیت اخالق اساسی ترند زیرا به بیان دیگر فرااخالق 

پایه ای ترین شاخه فلسفه اخالق است ،زیرا روش گزینش اصول 

اخالقی و پرداختن به اخالق هنجاری را مورد بررسی قرار می 

فرااخالق خارج از محدوده این مقاله است زیرا ما  ،علیرغم آن[16]دهد

به دنبال نظریه های جدید اخالقی نیستیم،با استدالل مشابه اگر چه 

مانند تالش –کارهای بی غیب و نقص،نمونه ای از اخالق کاربردی اند 

اما ما در رابطه  -در جهت اعمال نظریه های اخالقی در زندگی واقعی

حقیق در عملیات به دنبال ایجاد هنجار ها و با ارتباط بین اخالق و ت

استاندارد های اخالقی هستیم لذا فقط به اخالق هنجاری می پردازیم 

 و موارد دیگر از موضوع بحث ما خارج است.

اخالق هنجاری در پی تبیین نظامی از قواعد و اصول حاکم بر 
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افعال اخالقی است،وظیفه اخالق هنجاری، دست یابی به معیارهای 

،محققین [17]کنند   خالقی است که درست و غلط را معین می ا

بیان داشته اند که رفتار غیر اخالقی به معنای آگاهانه انجام [36،42]

دادن کارهایی است که شما می دانید یا جامعه می گوید نباید انجام 

شوند و این رفتار ها شامل فریب،تعصب،دروغ،ریاکاری،تحریف یا 

 طالعات است.خودداری از ارائه ا

بسیاری موضوعات وقتی مدل ساز در رابطه با اخالقیات صحبت 

می کند،الزاما پرسش های اخالقی محض نیستند و بیشتر سئواالتی 

اند در رابطه با خوب عمل کردن،با عنایت به اینکه کاری را خوب انجام 

دادن تالشی است برای به حداقل رساندن رفتار غیر اخالقی یا ترویج 

اخالقی.با افزایش دسترسی به داده های کمی،استفاده از آنها در  رفتار

پیچیده مرسوم شد لذا سئواالت اخالقی نظیر موارد قالب مدل های 

 زیر پدید آمد:

ارتباط مناسب میان ایجاد کننده و استفاده کنندگان مدل چگونه -

 باید باشد؟

دل آیا ایجاد کنندگان مدل بایستی مسئولیت حرفه ای نتایج م-

 خود را بپذیرند؟

آیا ایجاد کنندگان مدل در رابطه با اثر گذاری نتایج مدل خود بر -

 [43حوزه هایی فراتر از مشتریان نیز مسئولند؟]

 

 موضوعات اخالقی در تحقیق در عملیات
مطالعه ادبیات تحقیق در عملیات نشان می دهد که بسیاری از 

صورت مستمر به اهمیت دانشمندان تحقیق در عملیات در هر حال به 

مسائل اخالقی توجه نشان داده اند که این کار باعث زنده نگه داشتن 

سال نخست عمر این رشته شده است.در علم  60این موضوع در خالل 

تحقیق در عملیات،تاکید و حمایت های مستمر تعدادی از محققان به 

 کانونی به تالش در جهت حفظ توجه برروی موضوعات اخالقی شده

است،برخی محققان اخالقیات را در کانون مداخالت مباحث مختلف 

[،محققان دیگری بر تصویب 10-14در تحقیق در عملیات می دانند]

کد های اخالقی حاکم بر اعمال شخصی و حرفه ای تحقیق در عملیات 

 [،محقق دیگری برای یک مسئولیت اخالقی/15-17تاکید کرده اند]

 [.36ات مبارزه کرده است]اجتماعی علم تحقیق در عملی

[ و 43-44، 26-27اما تالش اصلی را دو گروه محققان در آمریکا]

[به منظور توجه به اخالقیات به عنوان کانونی جهت 38-41اروپا]

توسعه روش های تحلیلی برای پشتیبانی از انتخاب تصمیم انجام داده 

 اند.

 ساختار ورود اخالق در حوزه های تحقیق در عملیات

جنبه های تحقیق در عملیات که که محققان فوق به همراه همکاران 

خود روی آنها کار می کردند توانست در قالب ورود اخالق در قالب 

 [33] (1صالحیت های مرکزی این رشته طرح ریزی شود)شکل 
 

 
 

 ساختار مالحظات اخالقی در تحقیق در عملیات :1شکل

های صالحیتی تحقیق در واضح است که اخالقیات به تمام جنبه 

عملیات مربوط است،برخی محققان در رابطه با اخالق در تحقیق در 

 رده شکل فوق(،ساختارهای دیگری را هم پیشنهاد داده اند: 4عملیات)

[9] 

 

               
ساختار دیگری از مالحظات اخالقی در تحقیق در -2شکل

 عملیات

 

مشاور تحقیق در عملیات،فردی است که وارد عملیات تجزیه و تحلیل 

می شود،در چارچوب تحقیقی که در حوزه سازمانی تعریف شده که 

خود آن سازمان درون یک جامعه خاص واقع است.می توان به 

موضوعات اخالقی به این شکل نگاه کرد که آنها تودرتوی هم 

برای شکل گیری اخالق در  هستند،اخالقیات جامعه ،زمینه ای است

مداخله هاکه خود به نوبه خود زمینه ای است برای اخالق در تجزیه و 

تحلیل و نهایتا اخالق شخصی و حرفه ای درون سه مورد قبلی واقع 
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است. نهایتا ساختار مذکور پایه ای است جهت رویکرد اخالقی مشاوران 

 به تحقیق در عملیات.

انی نیست و مهارت های متعدد و تصمیم گیری معمولی هم کار آس

سختی مضاعف  پیچیده ای می طلبد،اما تصمیم گیری های اخالقی

دارد و از فکر کردن خود به خودی در رابطه با مسائل اخالقی هم سخت 

تر است.بعضا دالئلی که محققین درباره ویژگی های مسائل اخالقی 

 ذکر کرده اند به شرح زیر است:

و "خوب"توافق در مورد تعریف بحث برانگیز در مشکالت اخالقی -الف

که خاص هر مفهوم است کار سختی است.افراد یا گروه هایی که "بد"

از اصلی اخالقی سود می برند آن را از نظر ارزشی درست می پندارند 

اما کسانی که سودی از آن نمی برند،آن را از نظر ارزشی غلط می 

ه اخالقی فردی نشان می دهد پندارند.هم چنانکه رویارویی با یک مسال

ما همزمان علیه آن استدالل می کنیم ولی ممکن است قلبا به آن 

 راضی باشیم!

مشکالت اخالقی در زندگی واقعی معموال با عواطف باالیی همراه -ب

هستند اما در مشکالت فنی این گونه نیست،اگر تصمیم گیرنده نتواند 

اد جانبدارانه تصمیم گیری هیجانات را از خود دور کند به احتمال زی

 خواهد کرد.

قدرت تاثیر قابل توجهی در حل مسائل اخالقی و تصمیم گیری -ج

دارد.اطاعت از منبع قدرت تفکر غیر منطقی اطاعت محض را نشان می 

دهد .معموال استعداد بشر در اطاعت آن قدر باالست که حتی می توانیم 

 ن را اشتباه می دانیم.کارهایی را انجام دهیم که از نظر اخالقی آ

محتوی اظهارات اخالقی،درک اخالقی ما را کنترل می کند و در -د

بررسی پرسش در رابطه با چگونگی ایجاد آنها هم حضور دارد.افراد 

معموال به محتوای یک جمله اخالقی با پذیرش یا ضدیت با آن واکنش 

ی و فوری نشان می دهند اما معموال کمتر روی پیش زمینه های فکر

فرآیند ایجاد راهکار اخالقی تمرکز می کنند، در حالیکه در مسائل و 

مشکالت فنی و اجرایی این مورد دقیقا برعکس است و تمرکز بیشتر 

 روی روش های حل مساله است تا نتیجه نهایی.

تصمیم گیری اخالقی تا حد زیادی وابسته به ارزش های اخالقی -ه

زیادی به زمینه جغرافیایی،بوم  است اما ارزش های اخالقی وابستگی

شناختی اقتصادی،تاریخی و دینی غالب دارد لذا نمی توان تعریف 

  های اخالقی تعریف کرد. قطعی و جهان شمولی از ارزش
 

 مدل سازی مشکالت اخالقی
حال که پذیرفتیم مشکالت و تصمیم گیری های اخالقی بسیار پیچیده 

هستند چطور باید آنها را مدل سازی کنیم تا به نتیجه مطلوب 

برسیم؟در ارتباط با نسبت اخالق و مدل سازی تحقیقات فراوانی صورت 

پذیرفته است که ذکر آنها مجال جداگانه ای می طلبد اما در اصلی 

اخالقیات در بیرون،درون و یا فراتر از مدل های "نتریم مقاله با عنوا

 سه روش برای "تحقیق در عملیات

ورود مباحث اخالقی در مدل سازی پژوهش عملیاتی ارائه می 

گردد :اخالق در بیرون،درون و یا فراتر از مدل های تحقیق در 

گانه الزامات خاص خود  3عملیات،بدیهی است هرکدام از پارادایم های 

،محقق دیگری مقاله قبلی را بررسی کرده و ضمن ذکر [28]درا دارن

اخالق "دیدگاه فوق،آخرین دیدگاه 3مبانی فکری و فلسفی هرکدام از 

،اما مهم ترین موضوع این [33]را پذیرفته است"فراتر از مدل سازی

است :برای مدل سازی این مشکالت پیچیده از چه روش هایی باید 

معمول و سنتی تحقیق در عملیات استفاده کرد؟و آیا روش های 

 جوابگوی مدل سازی و حل این مسائل هستند؟

بررسی ها نشان می دهد روش های معمول مدل سازی تحقیق در 

عملیات که تنها برای بهینه سازی مسائل ایستا تعریف شده و به صورت 

عددی و ریاضی محض استفاده می شوند،مناسب نیازهای مسائل 

مسائل اخالقی نیستند.به همین مناسبت باید  پیچیده بشری از جمله

 از روش های جدید تر استفاده کرد.

،استفاده از روش هایی [9،28،33]اکثریت محققین در مقاالت مرتبط 

که زیر مجموعه تحقیق در عملیات نرم قرارداده اند را جهت حل مسائل 

 پیچیده اخالقی پیشنهاد داده اند،روش هایی نظیر:

سیستم نرم،مدل سازی مبتنی بر ،متدولوژی سیستم های پویا

،فرضیه جهان کوچک،روش شناسی کنترل تطبیقیو...،عادل آذر و عامل

را جهت مسائل   همکاران نیز در تحقیقی، مدل سازی مبتنی بر عامل

 .[2]پیچیده اخالقی پیشنهاد داده اند

البته این نمونه روش ها بدون شک جامع و بدون نقص 

سعی در به روز رسانی روش های تحقیق در عملیات نیستند،امیدواریم 

 باعث ابداع روش های جدید جهت حل مسائل و مشکالت اخالقی شود.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مقاله ابتدا اهمیت تصمیمات اخالقی را ذکر شد،عنوان شد  

مسائل اخالقی در دنیای امروز اهمیت ویژه ای دارند در گام بعد به این 

پرداخته شد که تحقیق در عملیات علم تصمیم گیری است،پس بحث 

به همان اندازه که مسائل اخالقی مهم اند تصمیم گیری و حل این 

مسائل نیز از اهمیت ویژه ای برخورداراست.ذکر شد از همان اول 

پیدایش تحقیق در عملیات دانشمندان دنبال ارتباط این رشته و مسائل 

اختاری از ارتباط اخالق و رده های مختلف اخالقی بوده اند.نهایتا س

تحقیق در عملیات پیشنهاد دادیم. نهایتا بررسی شد برای مدل سازی 

و حل مسائل پیچیده اخالقی،چه روش هایی پیشنهاد شده است،بر این 

اساس نتیجه گرفته شد بدین منظور روش های مرسوم و سنتی کفایت 

حقیق در عملیات نرم یا نمی کند و باید از گروه روش هایی نظیر ت
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رویکردهای سیستمی می گویند استفاده کرد.نتیجه اصلی این مقاله 

دو موضوع است:توجه به ساختار مالحظات اخالقی در تحقیق در 

عملیات و جامع دیدن موضوع فوق،حل مسائل پیچیده اخالقی با 

استفاده از دانش تحقیق در عملیات و گسترش )و در گام بعد نوآوری 

استفاده از رویکرد های نرم و سیستمی به منظور حل اینگونه در( 

  مسائل.

جهت تحقیقات آینده پرداختن به موضوعات زیر مفید به نظر می 

 رسد:

مدل سازی و حل مسائل اخالقی با برخی روش های نرم معرفی -1

 شده:تئوری درام و....

 بررسی ارتباط فلسفه اخالق و روش های تحقیق در عملیات نرم-2

 بررسی رویکرد های اخالقی در مدل سازی ریاضی-3

 بررسی کد ها و استاندارد های اخالقی این رشته-4
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