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   راسي بر دستگاه اخالقيران در کسب و کار مبتني مدي اخالقيريم گين مفهوم تصمييتب
 )راني حكمت و فلسفة اي مؤسسه پژوهشيت علميعضو هئ(دكتر سروش دباغ 

 )قاتيواحد علوم و تحق/  دانشگاه آزاد يت علميعضو هئ (يدكتر جواد جاسب

  :دهيچک
دی برخوردار يت رو به تزايها از اهم ری در سازمانيگ مي نظامهای تصمر آن بريرشد مقوله اخالق در کسب و کار و تأث

د تا جامعه جهانی ينما اتی کمک میياتی نمودن آن در فضای عمليشناخت الگوها و مکاتب اخالقی و سپس عمل. است
همانند  یيها يری با کاستيگ ميتصم  مسألهدروارد نمودن مؤلفه اخالق . ديبه سمت کسب و کار اخالقی حرکت نما

های محسوس همانند سود و  تير مطلوبيهای اخالقی با سا ت گزارهيان تابع مطلوبياس ميفقدان دستگاه مناسب به منظور ق
ن عدم يهای اخالقی با منافع و اهداف سازمان و همچن ن گزارهيط تعارض بيا درآمد، فقدان راهکار مناسب در شراي

ده تا فضای مباحث يها باعث گرد ين کاستيا. روبرو است ریيگ ميصمرهای اخالقی در نظام تيگاه متغيت جايشفاف
اتی سازمان، امکان يگرفته و کمتر در فضای عملنتزاعی به خود  و اينظر سمت و سویشتر ياخالقی در کسب و کار ب

  .ديی کردن آن بوجود آياجرا
د تا در ابتدا ينما ه اخالق تالش می در حوزسازوارک مکتب يس به عنوان ا ري معرفی دستگاه اخالقضمنن مقاله ي ا

جه فضای ي فراهم ساخته و در نتارهيری چند معيگ ميتصمج يهای را های اخالقی را در مدل مندی از گزاره امکان بهره
ت اخالقی، يده تا با ارائه مفهوم مطلوبي تالش گردادامه در . سازمانی فراهم سازدهایيريگ ميری از آنها را در تصميگ بهره

س و اف ششگانه ريت ناشی از اجرای وظايری در قالب مطلوبيگ ميهای رفتار انسانی در حوزه تصم زهيعه انگمجمو
فه اخالقی يک وظيا کاهش ضرر در قالب يش سود، درآمد و ير اهداف همانند افزايمشتقات آن متجلی شود و سا

 مياتی برای تصميران، امکان ارائه مدلهای عمليگ مين رفتار تصميينی و تبيب شيصورت، عالوه بر پ نيدر ا . بازخوانی شود
  . شود میت اخالقی فراهمي بر مبنای تابع مطلوبریيگ
  

   ارهيری چند معيگ ميتصمس، ا ریت اخالقی، دستگاه اخالقي مطلوب:دیيهای کل واژه
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  Introduction:  مقدمه )۱

 يا ن تا اندازهي نوين مسئله در سازمانهاي و ادهکردا ي پيشتري رشد بهر روزتوجه به مقوله اخالق در کسب و کار 
. اند داده خود قرار يزير ن و در نظام برنامهي تدوي اخالقي مشي خود خطي بزرگ برايدا نموده که سازمانهايتوسعه پ

ت ي، رضايت اجتماعيا توجه به مسئوليک و ي استراتژيزير  برنامهي مثل ارزشها در نظامهايز مباحثين نيش از ايپ
  به توجهيح سودمنديدر تشر.  را فراهم ساخته بودين حرکتي چنيه براي بستر اوليز به نوعيان نيت مشتريعان، رضانفيذ
ت منجر يتواند در نها يتها مين مجموعه فعاليگرفت که ا ين موضوع مد نظر قرار مين موضوعات در سازمانها عموماً ايا

 عموماً براساس آن انجام ي اقتصادي بنگاههايابي که ارزیاخصش. شتر شودي به سود بيک، اعتماد و منتهيبه نام ن
  .گرفت يم

 به لحاظ ي اخالقيها ن گزارهي از ايريگ  بهرهيرغم تالش برايها عل  سازمان،هايدر مقام عمل در حوزة انتخاب استراتژ
شود قابل  يفت ماي ي ماليت شرکتها که تبلور آن در شاخصهايت و مطبوعي مطلوبين موضوع بر روير ايآنکه تاث

 مورد استفاده يريير قابل تغين غيا به صورت قواني و شود ي سپرده ميا به فراموشيآلها  دهين اي ا،باشد ي نميريگ اندازه
د که باعث يآ ي بوجود مير قابل حلي غي گاه تناقضها،تعارض آنهامت ي در مقام عمل به لحاظ ماه.درنيگ يقرار م

ن رفتار و ين ايي تبي برايران ملموس نبوده و دستگاه مشخصي مدي اخالقيريگ مي تصم مفهومي واقعيايدر دنگردد  يم
  .ران وجود نداشته باشديه به مديتوص

ت يريگر همانند اقتصاد و مديار علوم دين فرصت را در اختيا فلسفه اخالق رشتهگر رشد و توسعه ي دياز سو
 ياتي عملي فراهم آورده و الگوير اهداف سازمانيکنار سا را در يم اخالقي مفاهيقرارداده است تا امکان مدلساز

 که در ي مختلفيها نحلهن ي در ب.ديجاد نماي اي سازمانيها يريگ مي اخالق گرا در تصميز رفتارهاي تجوي را برايمناسب
 يندب طبقه ييه گرافيل مکتب وظي راس که ذيرسد دستگاه اخالق ياند بنظر م دا کردهيظهور پمدرن فلسفه اخالق 

چده فراهم ي پيها تيع موقي براي مناسب اخالق کاربرديک الگويافتن به ي دست ي را برايط مناسبي، شراشود يم
 وظائف ي برمبناينوعه اهداف سازمانی به ي کل،ن دستگاه اخالقیيی از اريگ بهرهبا گردد تا  ن مقاله تالش میي در ا.سازد
 ي سازمانيريگ ميک نظام تصمي را در ي اخالقيها گاه گزارهيات و جيماهن حال يدر ع و شده صورتبندی ياخالق
در هر دو مقام ق يتحقن يا. ديآفراهم ن شاخصها ي ايها برمبناي انتخاب استراتژيبرا يتاً مدل مناسبي نموده و نهاييشناسا
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 ي برايچارچوب ،های تعارض تيخاصه در موقعران، يگ مياز رفتار تصم يز وارد شده و ضمن ارائه شرحيف و تجويتوص
  .دينما يم ارائه ي اخالقي بر شاخصهاي مبتنيريگ ميها و تصميه استراتژيتوص

 مربوط به دستگاه يدر بخش سوم مباحث نظر. ده استين گردييق تبي تحقيابتدا مسئله اصلمقاله در بخش دوم 
 يافتهاي بر رهيران مبتني مديريگ مي تصميشود تا با مدلساز يده در بخش چهارم تالش ميح گردي راس تشرياخالق

ن ي اي مناسب برايتاً الگويده ارائه شود و نهايچي پيريم گيط تصمي سازمانها در شراي عمليها  نمونه،ي اخالقيشاخصها
  . شده استيامر معرف

  
  ن مسئلهيي تب -۲

ن موضوع عموماً يا. دنينما ين ميي خود تعيزير ند برنامهي را در طول فراي اخالقيها و شاخصها سازمانها امروزه گزاره
کن يشود، ل ي سازمان آورده ميها تيا در داخل ماموري و ي سازمانيهاشا در ارزي ي اخالقيها ي مشيا در قالب خطي

  .برد ير رنج مي زي موجود در مقام عمل از ضعفهايه الگوهايکل
a( ست که سازمانها يل مشخص نت سازمان وجود ندارد، در عمين اخالق، سود و مطلوبيسه بينکه امکان مقايبه لحاظ ا

د ن سازمان قرار دهيابي ارزي را در کنار شاخصهاين اخالقيد فراميبا ير چگونه ميم گيران آنها در مقام تصميو مد
ا ي پويستمهاي از منطق سيريگ هر چند با بهره.  باشديريگ  قابل مشاهده و اندازهيج حاصل از عملکرد اخالقيتا نتا

 و ي اخالقي شاخصهانيه بير و تاثر و ارتباط دو سوين موضوع ارائه شده و نظام تاثيز ا اينيي تبتاده يتالش گرد
ن ي نبوده و کماکان اي روشمندي بر دستگاه اخالقين الگوها، مبتنيکن اي ل؛ده شودي سازمان ديور  بهرهيشاخصها

 .دارد ينحل نگاه ميمشکل را ال

b( ن يو اكسو يسازمان از ن سود يا بيقرار گرفته و  ياخالقوظائف  نيط تعارض بيانها در شرا از مواقع سازمياريدر بس
ک و ي بر ي مبتني اخالقيريگ ميک تصميگر همواره يان دي به ب.شود يده مي ديرفتار کامالً متضاد ياز سووظائف 

ن وظائف ي از ايکي اقدام ما ناقض هرم که يري قرار گيطيم در شراي نبوده و بعضاً ناچار هستيفه اخالقيک وظيفقط 
کی از وظائف اخالقی يشود که با انتخاب آن  افت نمیيای  نهيچ گزيری هيگ ميند تصميگر در فرايان ديبه ب .باشد 

ه ائ ارين شرائطي چنيبرا يچ راهکار مناسبي هيتيري موجود در متون مديتا به حال الگوها. ر پا گذاشته نشوديز
و در مورد به آثار  کانت بوده ييگرا فهي بر مکتب وظيشتر مبتنين الگوها بيرسد ا ي اساساً به نظر م.استنداده 

 .ندار کرده ايط تعارض سکوت اختي شرا يريگ مي تصمجي و نتاامدهايپ
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c( ا يگاه هدف قرار دارند و يا در جايم که يکن ي برخورد مييرهاي عمدتاً ما با متغيريگ مي مسائل تصميدر مدلساز
 يبرا. دنشو يافت ميامد در مدل يا پيت و يکنترل و بعضاً به صورت محدودر قابل ير قابل کنترل، غيبصورت متغ

ا يرند و يگ يمرها در هدف قرار ين متغي ا،دي نمايا فروش را مشخص مي همانند سود و ي اهدافي سازمانيمثال وقت
 را شامل ر قابل کنترلي غيرهاي از متغيا ط سازمان مجموعهيت به شمار رفته و محيک محدوديمنابع سازمان 

گر يد ک ازي کدام اير و يت، متغي، هدف، محدودي وظائف اخالقسنست جيان مشخص نين مياما در ا. ندشو يم
ک ين حالت اگر يتر  در ساده؟کند يدا ميظهور پ کجا يريگ ميک مدل تصمي است و در يريگ ميارکان تصم

 :مي نمائيل مدلسازي را به شکل رابطه ذيريگ مي تصميالگو

  
E = f(x, y)  

 موجود و مباحث ي الگو،ر قابل کنترل باشدير غي متغyر قابل کنترل و ي متغxم، يامد حاصل از تصمي پEکه در آن 
ن مدل سکوت ي اخالق در ايگاه وظائف و آرمانهاي اخالق در کسب و کار نسبت به جايريمطروحه در حوزة بکارگ

  .اند ران ارائه ندادهي مدي اخالقيريگ مي تصمي براي کاربرديکرده و در عمل الگو
 لحاظ ي براي کاربردي الگوكيبدست دادن  حاضر را مقاله يتوان مساله اصل يالذکر م با توجه به مباحث فوق

ط يران در شرايگ مين رفتار تصميي دانست که ضمن امکان تبي سازمانيها يريم گيدر تصم يداشتن وظائف اخالق
 .دينما يجاد ميها ا نهي در انتخاب گزيريگ مي تصميها لفهؤه ميمان کلهمز لحاظ داشتن يبرا  جامعيک الگوي ،مختلف

 

 : راسی دستگاه اخالق -۳

 در ١ي و خـوب يدرسـت ن كتاب او با عنوان ياول. پا به عرصه نهادد راس با دو كتاب مهم در فلسفة اخالق   يويستم د يدر قرن ب  
 ي كـرد تـا تئـور   ين دو كتـاب سـع  يـ راس در ا. شر شـد  منتـ ۱۹۳۰ در سـال     ٢ي اخالقـ  يانهايبن با عنوان    ي و دوم  ۱۹۲۰سال  
 ي كـه بـا شـهودات اخالقـ    يا  آن را توسـعه دهـد، بـه گونـه    يريـ ا، به تعبيد يا نمايرا دوباره اح كانت  انه  يگرا  فهي وظ ياخالق

 ي اخالقـ يت در شـهودها يـ ده عنايـ د بـه د  يـ لسوف اخالق با  ين باور بود كه ف    يبر ا راس  . جامعه سازگار گردد  افراد   ٣يعرف
ا يـ د يشيـ ا نارواسـت، اند يـ  روا ين كـه كـار  يـ دربـاره ا » يانتزاع «يا توان تنها به گونه ياز نگاه او نم  .  جامعه نظر كند   يعرف

                                         
1. The Right And The Good 
2. Foundations of Ethics 
3 . Common – sensical moral intuitions 
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ن يد، امـا در عـ  يـ  را در فلسفة اخالق خـود حفـظ نما  ٤»يريپذ ميتعم«ا يت يكرد اصل كل ي مين كه سعياو با ا  . سخن گفت 
بـه  . ديـ نما يناموجـه مـ   جامعـه  ي عرفي اخالقي از شهودهايا در مواجه با پاره   ز  ي كانت ن  ٥»يگرائ  مطلق«حال معتقد بود كه     

در . را ابـداع نمـود   »اخالق در نگاه نخـستين «ا ي ٦» النظر ي بادياخالقِ ف « تحت عنوان    يني نو يل او دستگاه اخالق   ين دل يهم
دن بـه  يد، اما آنچه كـه انـسان را در رسـ   هستن »عام«و    النظر  يباد  ي ف  دارند كه  يف اخالق يوظا يكسرين دستگاه، انسانها    يا

  .العمل است  مقاميوظائف فد، ينما يت مي هداي اخالقيداور
. ه اسـت ك قائـل شـد  يالعمل تفك مقام يالنظر و وظائف ف  يباد  ين وظائف ف  ي خود، ب  يپس راس در دستگاه اخالق      

 لزوماً عـام  العمل مقام ي او، وظائف فيرأگر، وفق ي دياز سو .  قائل است  يشأن وجودشناخت النظر    يباد  يف ف ي وظا ياو برا 
  . كنند ي ميرياز انسان دستگ ي اخالقي دارند و در امر داوريشناخت  شأن معرفتاند، نبوده، وابسته به سياق

ن يـ ا  ن نكتـه ياولـ .  راس اسـتخراج نمـود  ي را از دستگاه اخالق  يكته اساس توان چند ن    ي م شتر،يق ب يتحق  و يبا بررس   
. ادت و نقـصان واقـع شـوند   يـ تواننـد مـشمول ز   يمـ ستند و يـ  ن٧ي و قطعـ يي، نها»النظر يباد  ي ف ياخالقف  يوظا«كه فهرست   
  :عبارت است از يفهرست كنون

  ٨يفة وفاداريـ وظ۱  
  ٩يفة سپاسگزاريـ وظ۲  
  ١٠فة جبرانيـ وظ۳  
  ١١يكوكاريفة نيـ وظ۴  
  ١٢فة اصالح نفسيـ وظ۵  
  ١٣فة عدالتيـ وظ۶  

  ١٤ريبه غ اضرار ا عدميفة ضرر نرساندن يـ وظ۷  

                                         
4. Generality 
5. Absoluteness 
6 . the ethics of prima facie duties 
7-  Open Ended  

 Fidelity  - 8  
  Gratitude - 9  

 Reparation- 10  
 Beneficence - 11  

   Self - Improvement- 12  
Justice - 13  

Non - Maleficience - 14  
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ف مـذكور  ين است كه وظاياما موضوع مهم ا.  عام هستندي به لحاظ وجودشناخت  النظر،  يباد  يففة  ين هفت وظ  يا
در . گر تعارض داشـته باشـند  يكديط خاص با يامكان دارد در شراچراكه  موجه نخواهند شد،    ي اخالق ي داور تعيين كننده 

بـه  . رنـد يگ يگر قـرار مـ  يكـد يالنظر در تخـالف و تعـارض بـا     يباد ي وظائف ف ني روزمره در اكثر مواقع ا     يواقع، در زندگ  
فـه  يگـر، وظ ي ديكه از سوي در حال؛ انجام شودxكند عمل  ي اقتضا ميفه وفاداري، وظيت اخالقيك موقعيعنوان مثال، در  

م، يعمومـاً بـا آنهـا مـواجه     كـه مـا   اي ي اخالقـ يهـا   تيگر، موقع ير د ي انجام نشود، به تعب    xكند عمل       ي اقتضا م  يارزسپاسگ
. مي مـا بـا تعـارض مـواجه    ي اخالقـ ي صدور و انجام داوريرو در اكثر موارد برا ايناز .  دارندي و اقتضائات مختلف    تايثيح

تنهـا   استفاده نمود چراكـه   ي عرفي اخالقيد از شهودهايا ب براي رسيدن به داوري اخالق موجه،  راس معتقد است كه   لذا  
گـر،  ير ديـ  بـه تعب .ح رهنمون سازدي صحي اخالقي وجود ندارد كه ما را به سمت داور     يخص و قطع   مش  اخالقي ك اصل ي

 صـرفاً توسـل   ي اخالقيها تيم در موقع ييم بگو يتوان  ي نم ينيشيك است ما به نحو پ     يستي پلورال ي، اخالق يچون اخالق راس  
 ياريـ  در ايـن وادي   مـشخص فـرد را    اصـل  صرفاً يك  كه حال. كند    ي م يري دستگ يك اصل از كنشگر اخالق    يه  جستن ب 

  . گرفتدت شناخت و از آنها مدي را به رسمي اخالقيد شهودهاي، با كند ينم
ن يـ بـه ا . وجود ندارد ١٥يب و سلسله مراتبيف ترتين وظاين اين است كه بي راس ا يدستگاه اخالق ن نكته در    يدوم  

 نداشـته  ير برتـر يـ  بـه غ  بـر عـدم اضـرار   يا وفـادار يـ د و اش همواره مقدم به  اصالح نفس نبيكوكاريمعنا كه امكان دارد ن  
دهـد كـه    ي مـا فتـوا نمـ   ي اخالقـ ي راس، شـهودها  يوفق رأ .  ماست ي عرف ي اخالق ي بر شهودها  ياستدالل راس مبتن  . باشد

ت يـ بلكـه، بـسته بـه موقع   . ابنـد ي يو تفـوق مـ   رنـد يگ ي ميشي پ ر بر عدالت يا عدم اضرار به غ    ي يكوكاري بر ن  يشه وفادار يهم
 يكوكـار ي از اوقـات ن يا رد و در پـاره يگ ي ميشي پيكوكاري بر ن  ي از اوقات وفادار   يا  م، پاره ي كه در آن قرار دار     ياخالق

 از وظـائف  يكـ ي يتـوان از برتـر   ي نمـ  ينيشيـ م، بـه نحـو پ     يشـو   ي مواجـه مـ    يكه با متعارضات اخالقـ      يهنگام. يبر وفادار 
د و يـ  مـورد نظـر را بـه دقـت كاو    يت اخالقـ يـ وانب و اقتـضائات موقع  جيد تماميبا.  سراغ گرفت يگريالنظر بر د    يباد  يف

  . صادر كرديسپس رأ
 ين رأيـ او بـر ا . ه اسـت ك قائـل شـد  يـ تفك ١٧»ر مشتقيغ« و ١٦»مشتق«ف ين وظاين است كه راس بين نكته ا  يسوم  

فـه  يبه عنوان مثال وظ. ردتوان از آنها استخراج ك ي را مير اصول اخالق  ي هستند و سا   يا  هي پا  ،گانه  هفتن اصول   ي كه ا  است
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 Derived- 16  
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النظـر قـرار نگرفتـه     يبـاد  يست وظـائف فـ  يـ فه جـزء ل ين وظيم، ايديهمانطور كه د. ديري را در نظر بگ١٨يي راستگو ياخالق
فـه  ي از كنار هـم گذاشـتن دو وظ   گر،ير ديبه تعب. ق است فه مشت يك وظ ي،  يفه اخالق ين وظ يچرا كه بنا بر نظر راس، ا      . است

 زبانـان وارد  ير فارسـ ي مـن بـا سـا   يوقتـ . دي رسـ يي راسـتگو يفـه اخالقـ  يتوان بـه وظ  ير، ميرار به غ به عهد و عدم اض   يوفا
م واژگـان را  ينما يكنم كه وفق آن، تعهد م ي ميروي پيا  از معاهده نانوشتهييشوم، گو   ي م ييوشنود و دادوستد معنا     گفت

. كننـد  يبندند و  افاده معنا مـ  ي زبانان آنها را به كار ميرسر فاين مراد كنم كه سا يي به كار بندم و از آنها تع       ييدر همان معنا  
دن ي شـن  زبانـان بـا   ير فارسيكنم كه سا يم  مراد  را از آنييبندم، همان معنا  يب را به كار م    يبه عنوان مثال، اگر من واژه س      

و هنگـام كاربـست واژه،   ن معاهـده را نقـض كـرده     يـ د، در واقع ا   يگو  ي كه دروغ م   يحال كس . ابندي ين واژه از آن درم    يا
ر مطـابق بـا واقـع گفـتن،     يـ ن حـال سـخن غ  يدر عـ . ابنـد ي ي زبانان آن رادرنميكند كه عموم فارس    ي را از آن مراد م     ييمعنا

  . ببرد كه به او گفته شده استي به دروغي پ فردكه يباشد، خصوصاً زمان يز مي فرد شنونده نيت روانيمتضمن آزار و اذ
 ييل شـد و بـه شـهودگرا   يگـران تعـد  يو د ١٩ي همچون آئـود   ي كسان در دستان ك  ي كالس ييالبته بعدها شهودگرا    

  . افتير شكل يي تغ٢٠ل شدهيتعد
معنايي كه ايشان از شـهود اخالقـي مـراد    . آخرين نكته در باب شهودگرايي نزد راس و ساير شهودگرايان كالسيك است    

استدالل و اسـتنتاج ذيـل را در نظـر    . اسطه و غيراستنتاجيو كنند عبارت است از احراز صدق گزاره اخالقي به نحوه بي     مي
  :ديبگير

P      q 

q       r 

p       r  
شناختي صورت اسـتنتاج از كجـا    ؛ اما حجيت معرفت r     pشويم به منتقل مي    q  p اگر بپرسيم درست است كه از 

رسـد نتـوان اسـتداللي بـراي آن      به نظر مي. آمده است؟ چرا از اين نحوه از استنتاج و عبور از مقدمات به نتيجه منتج است          
. كنـيم  شود ما به نحوه شهودي و غيراستنتاجي صدق عبور از مقدمات به نتيجه را تـصديق مـي    در اينجا گفته مي   . اقامه كرد 

هـاي اخالقـي را بـه نحـو غيـر اسـتنتاجي و        شهودگراياني نظير راس هم بر اين باورند كـه فـاعالن اخالقـي، صـدق گـزاره        
، وفق رأي راس، مبتنـي بـر مقـدمات    "وفاي به عهد وظيفه است"صدق گزاره . كنند واسطه، نظير مورد فوق، تصديق مي     بي
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واسـطه بـر مـسند     بلكه بر اثر از سرگذراندن شـهود اخالقـي و بـه نحـو بـي      به دست نيامده،    ديگر نيست و به نحو استنتاجي       
  . تصويب نشسته است

  
   در کسب و کاري اخالقيريگ مي تصمي مدلساز -۴

در . ری وارد نموديم گيهای تصميان بهتر شاخصهای اخالقی را می توان دو گونه در مدلسازيا به بيگزاره ها و 
توان بر مبنای آن نه های مختلف را می يبه نوعی انتخاب گر محسوب شده و گزری چند شاخصه که يم گيمدلهای تصم

ک حالت ي) ۱(جدول . ری مدنظر قرار داديم گي می توان شاخصه های اخالقی را به عنوان صفات تصم،رتبه بندی نمود
  .ری چند شاخصه را نشان می دهديم گيعمومی از مدل تصم

  
Am Aj  A2  A1    
      a11  S1  
        S2 

        Μ 

  aij      Si 

        Μ 

anm        Sn 

  
 انتخاب شده Ajهای مختلفی تحت عنوان   شناسهsm تا s1های مختلف  نهيگزری برای انتخاب يم گين نوع تصميدر ا

. ی نمودينه برتر را شناسايان گزها رتبه بندی شده و می تو نهياضی موجود گزيو سپس با استفاده از الگوهای مختلف ر
ری يم گيد در تصميبدون ترد. دييد هرکدام را انتخاب نمايد که می توانيه گذاری دارينه سرمايبرای مثال شما چند گز

گر از فاکتورهای مشابه مدنظر قرار ياری ديه و بسيی همانند سود، زمان بازگشت سرمايها نه برتر شناسهيزبرای انتخاب گ
برای مثال . ز در پی داشته باشديرات اخالقی را نيا تأثينه می تواند تبعات و يکن انتخاب هر گزيل. د شدگرفته خواه

س يد باشد، همانند تأسيگر مردمان مفينه ها به نحوی باشد که در بهبود اوضاع و احوال ديممکن است بعضی از گز
ف اخالقی يکوکاری که از وظايفه نيکه نسبت به وظنه را به لحاظ آنين گزيک منطقه، آنگاه می توان ايکارخانه در 
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ه گذاری به گونه يا ممکن است نوع سرماي دارد و ت قراريمطروحه در دستگاه رأس می باشد در تعامل می باشد در اولو
ر با ي به غرراضفه عدم اين صورت ما در مقابل وظيدر ا. ان وارد سازديگر ضرر و زيای باشد که به منافع گروهی د

 ساتوسط رفه مطرح شده ي وظششتی يريری های مديم گين منظور می توان در نظام تصميبد. ميشو ش مواجه میچال
ری قرار يم گيهای تصم ده است جزء شناسهيم گردينده نگر تقسيف آير و وظانظف فی بادی اليکه به دو گروه وظا

  .رديگ
ت يگر آن را بخشی از تابع مطلوبيان ديار داده و به بن شاخصهای اخالقی را در مقام هدف قريگر می توان ايدر حالت د

م و طبعاً قصد حداکثر يم باشيت حاصل از پی آمد تصميک تابع مطلوبيقت اگر ما دارای يدر حق. کل قلمداد نمود
 برای. ميف کنيت خود تعريهای اخالقی را در تابع مطلوب ابی به شاخصيزان دستي مميتوان م میيساختن آن را داشته باش

کن برای ي، لقراردادانتخاب و م يتوان هدف اول را حداکثر کردن سود حاصل از تصم ک مسئله چند هدفه میيمثال در 
. م قرار داديجزء اهداف تصمتوان  ر را میي به غرراضو حداقل کردن ا... کوکاری، عدالت و يهدف دوم حداکثر کردن ن

  :ش داديمار نياضی می توان به شکل زيم ريمثال فوق را با عال
expected value   ev :  بحث به سینما رفتن با هم یا به سر بردن با مادر مریض وفقev بجای ( تنظیم شودv (

considereation concernتوان از نمایش اعداد و محاسبات عددی و کمی   پاورقی در باب اینکه چرا می
)quantitative( برای امور کیفی )qualitative(بهره برد .  

 

O1   max ev1 = ev1  سود=
s1xs1 + ev1

s2xs2 + ev1
s3xs3 

کوکاریين=   O2  max ev2 = ev2
s1xs1 + ev2

s2xs2 + ev2
s3xs3 

ريافراد به غ=   O3 max ev3 = ev3
s1xs1 + ev3

s2xs2 + ev3
s3xs3 

   
)1,0(εsix
 

  
 نشان xsiر يم که مقاديه گذاری داريای سرمانه برياضی مسئله قبل است، برای مثال ما سه گزيمجموعه فوق الگوی ر

) ۱(نه و مقداريانگر عدم اجرای آن گزيمقدار صفر برای هر کدام ب. نه ها انجام می شوديک از گزيمی دهد که کدام 
ناً شرط محدود کننده يقينه فوق تنها مدنظر می باشد، يکی از سه گزيطبعاً چون . وی فوق می دهدينشان از انتخاب سنار

xsi=1Σت مقدار ين شده و در نهايست بطور همزمان تأميگر سه هدف می باياز سوی د. ست در مسئله ذکر شودي می با
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ujدر اهداف سه گانه ذکر شده . نه مجموع آنها حاصل شوديبه
siنه يت حاصل از گزيانگر مقدار مطلوبي بi ام برای هدف 

jری آرمانی می يم گيری چند هدفه همانند تصميم گيتصمک از روشهای يطبعاً حل مسئله فوق از هر .  ام می باشد
  .تواند منجر به جواب گردد

اره به مدلسازی مسئله يری چندمعيم گيری فوق الذکر که در قالب الگوهای تصميم گيک از الگوهای تصميهر 
م يعمول برای تصمری سازمانی که به طور ميم گيارهای تصميمعر يد تا در کنار ساينما پرداخته است در عمل تالش می

ک يار در قالب يک معيز بصورت يارهای اخالقی را نيه، معيا بازگشت سرماي همانند سود و ،رود ران بکار میيری مديگ
زان يت و ميد می توان اهميبدون ترد. ديه در مدل وارد نماسألا هدف بسته به نوع مدلسازی ميری و يم گيشناسه تصم

ن در يهمچن. ا کاهش داديش و يا هدف افزايالگوهای فوق با وزن دادن به شناسه  از کي ار را در هرين معير ايتأث
ت های ي می توان آن را در محدود،مدنظر باشد اخالقی هایاريمعاز ک يک خط محدود کننده برای هر يکه يصورت

  .ز وارد نموديمسئله ن
ز وارد نموده و يارهای اخالقی را نيمعهای خود يريم گيدهد تا در تصم ن امکان را به ما میيهای فوق ا مدلسازی

و  ارها عمل نمودهير معيارها همسو با ساين معيگاهی ممکن است ا. ارها انجام شودين معينه ها در حضور ايانتخاب گز
 فضای مناسبی ،نهيم بهي تصم.دياگر عمل نميار ديا چند معيک ي با ار در تقابل و تضادين معيز ممکن است که ايگاهی ن

ن مقدار يشتريت کل را در مجموع در بينه قرار داده و تابع مطلوبيارها را در حالت بهي است که مجموع معاز جواب
 بدست یارها را به صورت حداکثريه معيط کلين شرايناً نمی تواند در ايقينه انتخاب شده يهرچند گز. ممکن قرار دهد

  .جاد خواهد نموديمؤثر اک پاسخ ي و ت حاصل را حداکثر نمودهيکن مجموع مطلوبيآورد ل
 

  ت اخالقیيکپارچه براساس تابع مطلوبيری يم گيمدلسازی تصم  -۵
ری وارد شده و در عمل امکان يم گيا شناسه در مدلهای تصميارهای اخالقی در قالب هدف و يدر بخش قبل مع

تنها  ت راي طور کلی تابع مطلوبو به ن است تا فراتر رفتهين بخش قصد بر ايدر ا. ری اخالقی را فراهم ساختنديم گيتصم
ل يتی مشهود بود تبديريری مديم گيهای تصم شتر در نظاميآنچه تا به حال ب. ميينمان ييهای اخالقی تع شاخصمبتنی بر 

م ي تصمييت نهايگر تابع مطلوبيان ديبه ب. نه بوده استيا هزيارها به شاخص پول و بصورت درآمد يه اهدف و معيکل
د يگرد نه باعث میيم به منطق درآمد و هزيل مفاهين فرصت تبدينچت کمی و قابل لمس بودن و هميری به لحاظ ماهيگ

ت برای يسنجند که در نهاب ييارهايت خود را در قالب معيری مقدار مطلوبيم گيهای تصم تا همواره تالش شود تا گزاره
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ک گزاره يت يحتی رعا. باشند... ان، درآمد و ي، زمی همانند سوديدر تناظر با مفاهکسان سازی آن به واحد پول و طبعاً ي
ت بالقوه ممکن برای يباشد در قالب مفهوم اعتمادسازی و ظرف فه ای داشتهينکه منشاء فلسفی و وظيش از اياخالقی ب
ت يج قصد بر آن است تا با ارائه مفهوم مطلوبيان راين مقاله بر خالف جريکن در ايل. ر بودينده قابل تفسيی آيدرآمدزا

ر ين قالب تفسيران در ايم گيرد و رفتارهای تصميت شکل گين مطلوبيگر بر مبنای ايه اهداف ديکل evE اخالقی با واحد
ری ساده و با يم گيک تصميفرض شود در . ميرو ش میيک مثال پين آن همراه با ييبرای ارائه موضوع و تب. ن شودييو تب

ک محصول ين فروش يست بيرد که می بايتی قرار می گيدر موقعک شرکت يری، کارمند يم گينه تصميحضور دو گز
گر فرد در يان ديبه ب. ديکی را انتخاب نمايی يو طبعاً بدست آوردن منافع مادی آن برای شرکت و خود و راستگو

نت د در نگاه کايبدون ترد. ن محصول را به فروش رسانديطی قرار گرفته است که تنها با گفتن دروغ می تواند ايشرا
قت، فرصت فروش و سود را از يست با گفتن حقير می بايم گين مورد معنی دار نبوده و تصميری درايم گيط تصميشرا

 با صدمات ک امر محسوس می باشدين سود که يسه بين مقايشيری پيم گيگر در الگوهای تصمياز سوی د. ن ببرديب
د که به يه می نمايه ای می باشد را توصيف پاي از وظاقی که بر اساس دستگاه رأس مشتيی و دروغگويناشی از راستگو

حال اگر بتوان مفهوم سود را نه در قالب درآمد حاصل برای . ر به نظر نمی رسديلحاظ ابعاد مختلف چندان امکان پذ
.  شودری فراهميم گيسه و تصميد امکان مقايان نمود شايه ای بيگر پايفه ديک وظيشرکت و بر مبنای پول بلکه بر مبنای 

ف اصلی و مبتنی بر اعمالی است يفه وفاداری نسبت به سازمان خود که از وظاين فرد بعنوان انجام وظي اديبرای مثال شا
د با توجه به پی آمدهای حاصل از فروش که يا شاين کاری زند، يد دست به چني انجام شده است می باکه در گذشته

د بکوشد تا به لحاظ ذهنی و به لحاظ بدنی ي را به معنی آن که فرد بافسنفه اصالح يبرای خود او وجود دارد بتوان وظ
 اخالقی ارزش مورد انتظارر به نام يک متغيپس می توان . بهتر از آن بشود که در حال حاضر هست، برای او مقصود شد

ت ير مطلوبين است تا ساي اقت تالش بريدر حق. ور بودقصه افعال انسانی را بر اساس آن ميش داد و کلي نماevEو با نماد 
نه ساختن مجموع يری مبتنی بر بهيم گيت اخالقی شده و محور مدلسازی در تصميل به مطلوبير تبدير متغييز با تغي نها

ر مدلسازی ين قسمت مثال ساده فوق را می توان به شکل زيدر ا. ف مشتق شده از آن باشديا وظايه ای و يفه پايشش وظ
  :نمود

Max w1x1ev1
E – w2(1-x1)ev2

E 

X1Є(0,1) 
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د و طبعاً امکان فروش يا نگويد يعنی دروغ بگوي. ا عدم انجام کار توسط فرد استيانگر انجام ي بx1در معادله فوق 
ت حاصل از دروغ است که طبعاً به لحاظ ي وزن مطلوبw2ت حاصل از فروش و يوزن مطلوبانگر ي بw1. را از دست بدهد

uEت يهر دو مطلوب.  ظاهر می شودت بصورت منفی در معادلهيماه
iا عدم انجام يت اخالقی حاصل از انجام فعل ي مطلوب

ev1کن يل. آن است
Eفه سپاسگزاری است که يا وظيفه وفاداری است که فرد به سازمان دارد و يت حاصل از وظي مطلوب
u2 انجام دهد و ستيافت می کند می بايها و امکانات و منابعی که از سازمان در تيفرد به لحاظ موقع

Eت منفی ي مطلوب
ل ير تبدي به غرراضا ايی مثل نقض وفاداری و يتهاير مطلوبياست که ناشی از گفتن دروغ است و طبعاً می تواند خود به ز

ز قابل مدلسازی يامدهای فرد حتی تقاضای فرد برای سود نيه رفتارها و پيد کليچنانچه در مثال فوق مشخص گرد. شود
ف اخالقی قابل يتهای وظايری براساس مطلوبيم گينکه مدلسازی تصمي اخالقی بود و در صورت افيدر فضای وظا

ت های متفاوت در يری اخالقی دانست چه اهداف با ماهيم گيند تصميک فرايند آن را يبسط و توسعه باشد می توان فرا
فه اصلی اخالقی يه و در قالب شش وظک جنس شديرها از يه متغيرند بلکه کليگر قرار نمی گيکديتقابل و تعارض با 

  .م را مشخص نمودينه تصميط بهيمی توان تعارض آنها را شناخت و شرا
 می باشد که می توان در مدل و خاصه در wiاز ينی آن تنها عنصر مورد نيش بين رفتار فرد و امکان پييحال برای تب

ک از يت هر يا کاهش مقدار اهميش و يد افزايدون تردب. ديت نمايمدل ساده مثال ذکر شده، در عمل رفتار فرد را هدا
از کجا  wiت يی در انتخاب فرد داشته باشد، اما ماهير بسزاي متبلور می شود می تواند تأثw2 و w1ف که در قالب يوظا

ه توان آن را وابست ف اخالقی دارد، پس میيک از وظايتی است که فرد برای هر يت و اهمي اولوwi. رديسرچشمه می گ
دهند  می نسبت ن موضوعيران متفاوت وزنهای مختلفی را به ايم گيعی است که تصميطب. ر دانستيگ مي تصم وميبه تصم
مقدار . گر دست به انتخاب بزننديکديط مشابه ممکن است دو نفر در خالف جهت يل است که در شراين دليو به هم

تواند  می wiگر مقدار يان ديبه ب. ريم گيگری فرد تصميه و دکی جامعي. دگاه دانستيتوان منبعث از دو د  را میwiوزن 
ت يفه اخالقی در جامعه وجود دارد در مقدار اهميت و وزنی است که برای آن وظيب خطی همانند ضرب اهميک ترکي

م ت و تجارب فرد که در هنگام عمل با وزن جامعه در هينه تربيشيت و پير به معنی نوع شخصيم گيو وزن آن نزد تصم
ک عمل بزند در يک جامعه دست به يبرای مثال فردی ممکن است در . ر می گذارديم تأثيخته شده و در تصميآم

با استفاده از . گر به لحاظ نوع اخالق حاکم و قواعد اجتماعی موجود انجام ندهديکه همان عمل را در جامعه ای ديحال
ف را يک از وظايت هر ي وزن های هر جامعه و اهمتوان ری گروهی میيم گياضی همانند روشهای تصميروشهای ر

  .نی نموديش بير، رفتار او را پيم گيات تصميبدست آورد و سپس با شناخت روح
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   يريجه گينت  -۶

طی است که يری در شرايم گيده است، تصميگردوارد ران يری مديم گيات تصمي ادبدرن که يکی از مسائل نوي
. ها مواجه می شونديريم گينگونه تصميران با ايبه طور روزمره مد. ر می شودي درگمباحث اخالقی و ابعاد آن در کار

ن موضوع را يگر از مثالها وجود دارد که اياری ديبس.. ان و يب مشتريب، فرين بردن شرکت رقياخراج کارگران، از ب
عرفی م، نيشيهای مکاتب پيت رفع کاسياتالشی برمتضمن ن مقاله ابتدا دستگاه اخالقی رأس که يدر ا. دهد نشان می

ری يم گيارهای تصمير معيار در کنار سايک معيهای اخالقی به عنوان   تا مفهوم گزارهشدهسپس تالش . ده استيگرد
ا در قالب شناسه و در مدلهای ي و MODMارها می تواند هم در قالب اهداف و در مدلهای ين معيا. رديقرار گ

MADMکپارچه معرفی شده يت يک مطلوبيت اخالقی به عنوان يده تا مطلوبيش گردانی تاليدر بخش پا. ردي قرار گ
فه خود به يست بلکه اجرای وظيامد حاصل نيت تنها به معنی پينجا مطلوبيدر ا. ف شوديتها بر مبنای آن تعرير مطلوبيو سا

 اخالقی نه فقط به عنوان های ن مدلسازی به ما امکان می دهد تا از گزارهيا. ت دارای مفهوم استيک مطلوبيعنوان 
 .مي استفاده كنديد نمايی فرد را توليت نهايک نظام کلی که قادر است تابع مطلوبيری بلکه به عنوان يم گيار در تصميمع

ری بر مبنای الگوی فوق قابل يم گيتوان ادعا نمود که رفتار انسانها در فضای تصم ن مدل میيدر صورت بسط و توسعه ا
ک تابع يف اخالقی را در قالب ينه مطلوب را که در مجموع وظاي گزتوان ها می نهيآزمون گزتحلیل بوده و با 

 به  می تواند راس بنا شده استيدستگاه اخالقن مدل که بر اساس يا. استخراج نمودد ينما  حداکثر مییيت نهايمطلوب
  .قلمداد گرددقی ری اخاليم گيو مدلسازی تصمزی يد دستگاه تجويی برای توليابتدا يمثابه گام

  
  


