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 ، رفسنجان، ایران. رفسنجان عصر)عج(دانشگاه ولیدانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی،   .1
، رفسنجان عصر)عج(دانشگاه ولیدانشکده علوم اداری و اقتصاد، نعتی، ارشد مدیریت ص  کارشناسیآموخته دانش  .2

 رفسنجان، ایران. 
 سیرجان، ایران. واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسالمی، ارشد مدیریت دولتی،  یکارشناسآموخته دانش  .3

 ( 1400/ 12/ 26، تاریخ پذیرش: 1400/ 10/ 25تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 افراد  که  شودمی  اطالق  هادستورالعمل  و  هاوربا  از  ایمجموعه  به  اخالق
 منر  را خواهانرهمنفعت رفترار  کررد  و  تشویق  صادقانه  رفتار  انجام  به  را

 در  حیراتی، عرامیی  سازمان  هر  ستون  عنوان  به  اخالقاز طرفی  .  کندمی
ها عالو  بر تمرکرز رو سازماناز این  شود،می  تیقی  راهبردی  ریزیبرنامه

 نکرا  تمرامی هرا،راهبرد اجررای و تردوین در ، بایددبر بازد  و سود خو

ری مدیران بره عنروان گیتصمیمهمچنین    .(1)بگیرند  نظر  در  را  اخالقی
یر  عامرل اساسری  همروار  بره عنروان ،های مردیریتییکی از مهار 

 .(2)است  ها مورد توجه بودپیشرفت در سازمان
و  حجم زیادی از مناب  مالی سازمان در اختیرار مردیریت تولیرداز سویی  

توسط ایرن مردیریت  یت نکا  اخالقیعار  اگر  (3)عمییا  سازمان است
خواهرد   خطرر  معرض  در   شدّ  به  سازمان  شهر   نشود،  انجامبه خوبی  

  .(4)بود
 
 

 
ها، مشراغل و یما  غیراخالقی برر افرراد، سرازماناثرا  نامطیوب تصم

ها را سرازماندر  اثررا  تصرمیما  غیراخالقری  قابل توجه است.جامعه  
داران، نارضرایتی مشرتریان، از دست دادن ارزش سهام سهامدر  توان  می

مجازا  مدنی و کیفری افراد، کاهش شأن و منزلرت کارکنران، کراهش 
 وری و مواردی از این دست برشمرد. کاهش کارایی و بهر  ،رفا  کارکنان
کارهرا و رسد در ادبیا  اخالقی به عمیکرد عمییاتی کسر  و به نظر می

ها، توجه نسبتاً کمتری شد  اسرت. تققیقرا  گتشرته در زمینره سازمان
دهد که اخالق کس  و کرار  ضرعیب بره ،  نشان می1اخالق کس  وکار

زند. این امر بسریار زمانی و استخدام آسی  مینگرش، انگیز ، شهر  سا
درصد زیادی از کارکنران در بخرش  عمییرا   حائز اهمیت است چرا که

کار هستند. بنابراین، تعداد زیرادی از کارکنران شررکت تقرت بهمشغول  
 گیرند. ها قرار میتأثیر اقداما  غیراخالقی در عمیکرد عمییاتی شرکت

 

 چکیده

 شناسرایی و تعیرین هرد  این پرووهش برا  ،هاگیری غیر اخالقی در عمیکرد عمییاتی شرکتکاهش اثرا  نامطیوب تصمیمدر راستای زمینه:  
 .صور  پتیرفته استتأمین  رگیری اخالقی در مدیریت عمییا  و زنجیحاکم بر موان  تصمیم روابط عیّی 
مردیران عمییراتی  جامعره پرووهش را. شرودمقسروب میهرا پیمایشری و از نظر گرردآوری داد کاربردی    ،از منظر هد   این پووهش  روش:
های داد  یآورخاب گردیدند. برای جم گیری گیوله برفی انتها از طریق روش نمونهنفر از آن 30که تعداد   دهدتشکیل می  های تولیدیشرکت

، و گردآوری نظرا  خبرگان گیری اخالقی در مدیریت عمییا  و زنجیر  تأمینپس از شناسایی موان  تصمیم  .پووهش از پرسشنامه استفاد  شد
 .انجام شدافزار متی  در نرمدیمتل  روشها با استفاد  از  وابط  میان آنو تعیین ر  هاداد تجزیه و تقییل 

گیری ی، ارزش برتر روی اطالعاتی که قابل انداز های کمّگسترد  از روشاستفاد  از میان شش مان  شناسایی شد )  هش،ودر این پو  :هاافتهی
و های عمییاتی  اولویتعامل  های عمییاتی(،های کاری و  اولویتگسترد  از تیم/گرو گیری مکرر،  استفاد  هستند، عدم امنیت شغیی،  تصمیم

 .دشناخته شدنتأمین در مدیریت عمییا  و زنجیر گیری اخالقی تصمیمجهت  موان گتارترین  و تأثیرمهمترین   ازر مکرّ  یگیرتصمیم ،پس از آن
گیری اخالقری در مردیریت عمییرا  و تصرمیم هرای عمییراتی برر سرایر موانر مران  اولویت آنست کره  نتایج تققیق حاکی از  گیری:نتیجه
ن ی  اولویت عمییاتی در مدیریت عمییا  و راهبرد عمییا  در به عنوارا  اخالق، سته است مدیران عمییاتییشا  لتا  تأمین، اثرگتار است.زنجیر 
 .داشته باشندنظر 
 
 تأمینزنجیر  گیری اخالقی، مدیریت عمییا ،تصمیم: واژگانلیدک

 Shoul@vru.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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توانند از تأثیر ها نمیکه سازماندهد  ان میبه وضوح نش  تجربیا  مستند
های غیراخالقی فرار کنند، چه این تصرمیما  در عمییرا  خرود تصمیم

ترأمین شررکت رد دهرد. بنرابراین،  شرکای زنجیر در عمییا  شرکت یا  
که بر زمینه عمییاتی  2گیری اخالقیفقدان نسبی تققیق در مورد تصمیم

هند  شکا  قابل توجهی در ادبیا  اسرت. دها تمرکز دارد، نشانسازمان
گیری اخالقی در وظایب عمییراتی ین پووهش با شناسایی موان  تصمیما

کرره ممکررن اسررت خطرررا  خاصرری را برررای تررأمین ر و زنجیسررازمان 
 پردازد.به این شکا  می ؛القیا  ایجاد کنداخ

عبار  است از طراحری،  )OSCM (3تأمینمدیریت عمییا  و زنجیر 
که مقصوال  و خدما  اولیه شررکت   هاییبرداری و بهبود سیستمبهر 

عررالو  بررر ایررن، عمییررا  و فرآینرردهای  .(5)کننرردرا تولیررد و ارائرره می
 یتوان به راحتی، به ویو  از دیدگا  ی  تولید کننرد میتأمین را  زنجیر 

یابی، سراخت، ریزی، منب مقصوال  و خدما  مصرفی، به عنوان برنامه
 ،ن توصریب گسرترد ایر  (.4)دبندی کررتقویل و برگشت مقصول طبقه

مین هم در باالدست و هم در پایین تأرتبط با زنجیر های م یتفعال  شامل
 .شودمیدست 

ریزی راهبردی برای یری عمییاتی شامل موضوعاتی مانند برنامهگتصمیم
وری و کارایی، مشارکت در طراحی مقصوال  و خردما ، عمییا ، بهر 

ن آوری، چیردماریزی ظرفیرت، فرآینردهای تولیرد و انتخراب فرنبرنامه
ا ، مردیریت های کاری، انتخاب مکان تأسیستأسیسا ، طراحی سیستم

ریزی کنتررررل موجررودی، برنامررره، تررأمینکیفیررت، مررردیریت زنجیر 
ریزی عمییرراتی، تولیررد نرراب و شررش سرریگما، تولیررد/فروش و برنامرره

 ریزی منراب  سرازمانی،ریزی مناب  تولید، برنامرهریزی تولید، برنامهبرنامه
های انتظررار و مرردیریت سیسررتم طراحرری و مرردیریتمرردیریت پرررو  ، 

گیری کم  ابزارهای ریاضی به تصمیم. تعدادی از  شودمی  هامقدودیت
های ریزی خطی، منقنیبینی، تئوری تصمیم، برنامهکنند، مانند پیشمی

توانند تقت عنوان و تئوری صب، که می  یادگیری، کنترل کیفیت آماری
سرازماندهی   (OR/MS)  یا عیم مدیریتتر تققیق در عمییا   گسترد 
 .(7, 6)شوند

مین به تأگیری مدیریت عمییا  و زنجیر میمهای تصدر بسیاری از حوز 

فقدان نسبی تققیقا  اخالقی   .(8)توجه کمی شد  است  موضوع اخالق
گیری تصرمیم زیررا ؛عمییاتی از نگرانی خاصی برخوردار استدر عمیکرد 
برا  سرازمانی، مقدود به تصرمیما  عمرد  کس  و کارحوز  اخالقی در  

در برخی مواق ، هر کارگر، و قطعراً   .یستپیامدهای اجتماعی چشمگیر ن
مواجه خواهد شد کره کسی که در نقش مدیریتی است، با موضوعی    هر

صردق نی  مطمئناً این امر بررای کسرا.  قی داردگیری اخالنیاز به تصمیم
 ها کرارترأمین سرازمانا  و عمیکررد زنجیر عمییر  حوز   که درکنند  می
شرود کره گرفتره میتصرمیماتی های سراسر جهان، در سازمان  .کنندمی

ها، خروب و تأثیرا  اخالقی این تصمیم  اخالقی هستند  پیامدهایدارای  
 شود.هر روز تجربه می OSCM  ارمندها کارگر و کیا بد، توسط میییون

اری هرای بسریگیری اخالقری در زمینرهدر مورد فرآینرد تصرمیم  تققیق
گیرری های زیرادی از فرآینرد تصرمیملتوصیب و مطالعه شد  است و مد

گیری فرآینرد تصرمیم  .پیشنهاد و ارزیابی شد  اسرت  ،اخالقی در ادبیا 

فره، آگراهی ن مؤلاولری  .اخالقی اغی  از چهار جزء تشکیل شرد  اسرت

 .دهردد ی  موضوع اخالقی را تشرخی  میاخالقی است که در آن فر
گیری اخالقری اسرت م بر مؤلفه بعدی فرآیند تصرمیملزوماً مقدّ  ،شناخت

هنگامی که ی  قضاو  اخالقری بره دسرت  .که قضاو  اخالقی است
کنرد. در موقعیرت تعیرین می در آنا  اخالقری خرود را آمد، ی  فرد نیّ

ار اخالقری خواهرد بره رفتر  ، نیّا  اخالقی بره طرور کیری منجررنهایت
 .(8،14)شد

مهم است، آگاهی بیشتر از عروامیی در حالی که افزایش آگاهی اخالقی  
عنوان مران  گیری اخالقی شروند یرا برهتوانند مان  فرآیند تصمیمکه می

تققیقا  گتشته عوامرل بسریاری را کره   .(15)عمل کنند نیز مهم است
گیری اخالقی تأثیر منفی بگتارنرد، شناسرایی یرا ممکن است بر تصمیم

اند. با این حال، تالش برای شناسایی عوامیی کره ممکرن پیشنهاد کرد 
ها مرتبط باشند، در ادبیرا  بره آسرانی ر عمییا  سازماناست به ویو  د

مؤثر در تصمیما  اخالقی مهم آشکار نیست. همانطور که یافتن عوامل  
عوامیی که های اخالقی و گیریشناسایی موان  بالقو  برای تصمیماست،  

گیری اخالقری را از طریرق کراهش آگراهی ممکن است فرآیند تصرمیم
ل اخالقری، برره حرداقل رسرراندن اخالقری، کراهش در تشررخی  مسرائ

های اخالقی، کاهش احساس تعهد بررای اقردام در مرورد یر  قضاو 
جای موضوع اخالقی مخدوش کند، امری ضروری است. این مطالعه بره

های اخالقی، بر گیریارائه فهرستی جام  از موان  احتمالی برای تصمیم
رد  در حوز  مردیریت عمییرا  ارد که ممکن استتمرکز دمواردی  روی  
 دهد.

گیری اخالقی در مردیریت   برای تصمیمبالقوّ  مان در این مطالعه، شش  
 . شودتشریح میشناسایی و تأمین  ا  و زنجیر عمیی
: اغیر  بررای توصریب کراربرد یهای کمّاستفاد  گسترد  از روشالب(  

کارآمد و مرؤثر  گیری های تقییل کمّی برای تسهیل تصمیمانواع تکنی 
ی برا کمر  توسرعه  (OR/MS)از تققیق در عمییا  و عیم مدیریت  

 .(9)شوداستفاد  می  مسائل عمییاتیها در طیب وسیعی از  ها و ابزارمدل
 4گیری عمییراتیهای ریاضی برای تصمیمترجیح ظاهری استفاد  از مدل

ویو  زمانی مفید هسرتند ی بهکمّهای افتد که مدلبه این دلیل اتفاق می

هایی که ویوگی  .(16)جدید، تکراری یا مهم باشند  ها پیچید ،که انتخاب
ترر و تر، ارزانگیری عمییراتی سرری وارد معمول است. تصرمیمدر اکثر م 

هایی که معموالً مدیران عمییرا  را هردایت بهتر بود  و کامالً با اولویت
بالقو  در رابطه با   شکال سازگار است. با این حال، تعدادی از م   ؛کنندمی

وجود دارد.  OR/MS هایاستفاد  از روشهای اخالقی و  گیریتصمیم
براور اسرت کره  ی، ایرنهای کمّیکی از مشکال  بالقو  استفاد  از مدل

توجهی را در چشرم قابرل های ریاضی، عینی هستند، که مشروعیتمدل
، ایرن کنرد. بره طرور سرنتیها فرراهم میدهندگان و کاربران آنتوسعه
از ادراک و احساسرا    تقلمسر  ،حل بهینرهها با هد  شناسایی را مدل
 د.کننررا شناسرایی می  حل عینیها را رو، این مدلناز ای  ها بود ،انسان
هرای اخالقری را بره منظرور نگرانی  تققیق در عمییا ،  های عینی مدل

تنهرا هری   نره  .کننردهایشان حرت  میحلاطمینان از اعتبار رسمی را 
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ه نبایرد نشد  است، بیکعینی گنجاند   OR هایدر مدل  نگرانی اخالقی
ها وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صرور  های اخالقی در آننگرانی

از سررویی . (17)دروعیت عیمرری خررود را از دسررت مرری دهنرردیگررر مشرر
در ،  (18)ی اسرتدل کمّرهای هر مریکی از ویوگی  ،سازی یا انتزاعساد 
ذاتری در  اط خود را با اخالقی ارتبهای کمّسازی ممکن است مدلساد 

کره حرت  ری واقعری از دسرت بدهنرد. از آنجرا گیی  موقعیت تصمیم
ی، آگراهی عمردی مالحظرا  اخالقری از یر  تقییرل کمّرتصادفی یا  
جرره بررر تشررخی  مسررائل اخالقرری و کنررد، در نتیمهررار میاخالقرری را 

 گتارد.های اخالقی تأثیر منفی میقضاو 
 : فشرارهاهسرتند  ریگیارزش برتر روی اطالعاتی که قابرل انرداز ب(   

قرا  ل سنجش )کره گراهی اوهای قابو استفاد  از داد   آوریجم   برای
ان، عمیکررد شوند( ممکن است ناشی از سازم نامید  می  های سختداد 

ری گیتصرمیم  .مردیریت عمییرا  باشرد  5گیری تقییییعمییا  یا جهت
د شرش های عمییراتی یرا سرازمانی ماننرمبتنی بر داد  که توسط برنامه

این  دارد. های سختشود، تمایل به ترجیح داد هدایت میسیگما و ناب  
در  .زمانی پشتیبانی یا عمییاتی شروندها ممکن است از نظر سانوع برنامه

های مشابه، ذهنیت »اعداد را به ها یا برنامههر صور ، وجود این برنامه
ای را بررای اطالعرا  کند که ارزش ویرو من نشان بد « را تشویق می

از دهرد و قابل سنجش قائل است و ارزش اطالعا  کیفی را کاهش می
هرای اخالقری همیشره قابرل که ممکن اسرت مسرائل و نگرانیآنجایی
ایرن ویوگری مرانعی ،  دشوار باشد  ها،کردن آن  یگیری نباشند یا کمّانداز 

 برای این امر تیقی خواهد شد.
ی، اسرتفاد  از هرای کمّرز مناب  فشار بررای حمایرت از داد یکی دیگر ا

ی های کمّها و روشدلکه م   چراگیری است.  های کمّی در تصمیمروش
 .مردل نیراز دارنرد  ی ضررور  ی به عنروان ورودی های کمّمعموالً به داد 

ی استفاد  از تقییرل کمّر  ر داشت؛ هرگا انتظا  که  بنابراین، منطقی است
ی نیرز وجرود خواهرد ، اولویت برای اطالعرا  کمّرارجقیّت داشته باشد

هرای مربروط بره مسرائل داد عالو  بر این، دسترسی دقیق بره    داشت.
  نیسرت، ها موضوعی پیش پا افتاداخالقی و گنجاندن دقیق آن در مدل

هرای و داد   کیفی قابرل تروجهی دارنرد  زیرا مسائل اخالقی اغی  جنبه
له و موضوع اخالقی ممکن است به سختی به دست ی مربوط به مسأکمّ
 .(17)آید

 مسرئولیت  و  اخالقری  حروز   کره برین  استمهم  :  6عدم امنیت شغیی(ج
شرد.   قائل  تفاو   استقالل(،  سطح  و  فنی  )تخص   عمییا   متخصّصان 

 اسرت ممکن کنند، عمل اخالقی  اینکه  متخصصان برای  که  معنا  این  به
 ایرن، برر عرالو   بیندازنرد. خطر به را خود  آزادی  احتماالً  و  حرفه  شغل،

 گیریتصرمیم در درگیرر متخصر  بره شرد  ارائه شغیی قانونی  حمایت
 یکپارچره و روشرن قروّی، قروانین و نیازمند  استمتفاو     بسیار  اخالقی
 برین مرداوم  اسرت. از طرفری تضراد  صرنای   در  از آنران  مقافظت  برای

 مرؤثر قانونی هایحمایت  به  نیز نیاز  شغیی  امنیت  و  7اخالقی  هاینگرانی
 .(19)کندمی برجسته را

های تکرراری گیریصرمیم  برا تت عمییا: مدیری8رگیری مکرّتصمیم(  د
تواند حداقل از چهار طریق برر گیری مکرر میزمینه تصمیم  همرا  است.

کوچرر  برره  پیامرردهای -1تصررمیما  اخالقرری تررأثیر منفرری بگررتارد: 
ر در تصمیماتی را که به طرور مکررّ  دهد تا اثرا گیرند  اجاز  میتصمیم
پرردازش  -2  بگیررد. دیردنا ؛شرودزمان به روش مشابه گرفته می  طول

کنرد و حرت  کره مسرائل اخالقری را بررسری می  9اسکریپت شرناختی
 -3کنررد، گیری تقویررت میموضرروعا  اخالقرری را در فرآینررد تصررمیم

شرری  لغزنررد  کرره منجررر برره  -4، و 10گیری کمّرری خودکررارتصررمیم

 .شونداهمیت تیقی میشود که نسبتاً بیتر میهای بزرگگیریتصمیم
شروند، گرفتره میاهمیرت در نظرر  چ  یا نسربتاً بییی که کوهاتصمیم

شود. بنابراین، موضوع اخالقی ذاتی تفکر داد  نمی  ها زمان احتماالً به آن
  شرردّاز طرفرری  یری مررورد توجرره قرررار نخواهررد گرفررت.گدر تصررمیم

و  بود ی تابعی از بزرگی عواق  در ی  موقعیت اخالقی تا حدّ 11اخالقی
. بنابراین، زمرانی کره (20)گتاردگیری اخالقی تأثیر مییمبر فرآیند تصم

شروند، رر اتخراذ مین پیامدهای کوچ  به طرور مکرهای متضمّتصمیم
های خود تصمیم  گیرند  ممکن است به طور کامل اثرا  تجمعیتصمیم

کم های او دسرتمیمبنابراین، اهمیرت پیامردهای تصر  را در نظر نگیرد؛

 .گیری اخالقی داردود، که تأثیر نامطیوبی بر تصمیمشگرفته می
کرررره  های تکررررراری، احتمررررال داردگیریتصررررمیم همچنررررین در 

توسررعه  .را ایجرراد کننررد شررناختی هایاسررکریپتگیرندگان تصررمیم
ر است به تجربیا  مکرّ نانوشته های شناختی ی  پاسخ طبیعیاسکریپت
های برا ایرن حرال، اسرکریپتکند.  د را تسهیل میکارآم گیری  و تصمیم

این .  گیری اخالقی تبدیل شوندتوانند به مانعی برای تصمیمشناختی می
دهرد کره الگروی رفتراری شناختی به فررد ایرن امکران را می  چارچوب 

، به طور خودکار ون تأمل در هر تصمیمیشد  را فراخوانی کند و بدتعیین
 .(21)دعمل کن

 توانند باعث شوند که فردها( میریپت)اسک12های را  ذهنیبنابراین نقشه
 همچنرین.  های آینرد  نادیرد  انگراردگیریر تصمیممسائل اخالقی را د

وری تغییر کنرد کره طهای اخالقی فرد قضاو  ممکن است در مواردی 
شرناختی و های نسرخه .(9)دحتی ی  مشکل اخالقی را تشخی  ندهر

، ئل اخالقرینادید  گرفتن مسا  ی ممکن است باهای کمّمدل  استفاد  از
هرای ، تجزیه و تقییلدر واق گیری اخالقی را به خطر بیاندازند.  تصمیم

تنها قادر به شناسایی و پرداختن به مسائل اخالقی آن گونره کره   ،یکمّ
دهررد کرره نشرران می هررای قبیرریپووهشاند، هسررتند. طراحرری شررد 

هایی را برای در نظر گیری معموالً مدلهای تصمیمدهندگان مدلتوسعه
تروان . بنرابراین، می(22)کننردگرفتن صریح مسائل اخالقی طراحی نمی

 گیرند. ها مسائل اخالقی را نادید  میفرض کرد که مدل
برا پیرروی از  هراخودکرار داد پردازش    بادکار نیز  های خومدلهمچنین  

ننررد. در حررالی کرره کگیری میتصررمیم ،شررد الگوهررای از پرریش تعریب
را درگیرر   13های شناختی حداقل درجاتی از پرردازش شرناختیاسکریپت

ی خودکرار بره طرور کامرل تمرام ارزیرابی شرناختی کمّ  کنند، تقییلمی
مسرائل آن دسرته از تنهرا  و کنردحرت  میهای ی  تصرمیم را ویوگی

که سیستم برای شناسرایی و پاسرخگویی بره  گیردرا در نظر میاخالقی  
کروچکی از همره احتمراالً زیرمجموعره    باشد کهریزی شد   ها برنامهآن
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  متعردد وهای غیراخالقی کوچ  گیریتصمیم  است.  مالحظا  اخالقی
ترأثیر با  های  گیریر تصمیماهمیت یا نادید  گرفتن مسائل اخالقی دکم

گیرند  نسربت بره مسرائل زدایی در تصرمیممنجر به حساسریت  ؛کوچ 
زدایی مرداوم نسربت صور  عدم کنترل، حساسیتو در   شودمیاخالقی  

مسرائل در کاهش  گیرند  را  تصمیمرفتار  به مسائل اخالقی ممکن است  
پتانسیل تبردیل شردن بره یر  همچنین    و  تر تسهیل کندمهم  اخالقی 

ل در نهایرت ممکرن اسرت ند  را دارد که در صور  عدم کنترشی  لغز
منجرر بره یر  سرری ، تصمیما  غیراخالقری کوچر   عالو  بر ایجاد

 .تصمیما  غیراخالقی با عدم رعایت اصول اخالقی شود
ها به های کاری و تیم: گرو 14های کاریاد  گسترد  از تیم/گرو استف(   

هرا قادرنرد در حالی کره آن  شوند.ها استفاد  میطور گسترد  در سازمان
های تیم،  (23)در شرایط مناس  فراهم کنند  توجهی رادستاوردهای قابل

هایی را برای افزایش رفتار غیراخالقی فراهم ضعیب ممکن است فرصت
مسئولیت   ممکن است این اتفاق بیفتد، تقسیمهایی که  کنند. یکی از را 

از   .(24,  15)شرودت، که برای توضیح رفتار غیراخالقری اسرتفاد  میاس
ترر  اعضررای خررود پاسررخگویی و هررا معمرروالً از ت گرو  کررهآنجایی

رود مسئولیت کمتری نسبت به آنچره کره در تعامرل فرردی انتظرار مری
افراد احسراس مسرئولیت شخصری با تقسیم مسئولیت،    ،(25)خواهندمی

مهرار  کاهش احساس مسئولیت ممکن است در جهتو  کنندکمتری می
اخالقی تأثیر منفری   گیریشد  اخالقی عمل کند، که بر فرآیند تصمیم

رفتار رهبر بر رفتار اخالقی اعضای گررو  ترأثیر   همچنین.  (20)گتاردمی
های اخالقری شخصری و ترأثیرا  تواند حتی از چارچوبگتارد و میمی

در زمینره عمییرا ، جرایی کره   .(26)دهمتایان یر  فررد مرؤثرتر باشر
ی و سرازی کمّرهای عمییاتی به نفر  اخرالق نیسرت، رواج مدلاولویت

گرو  کراری و   رهبران و احتماالً    ی وجود دارداولویت برای اطالعا  کمّ
ار اخالقی تأکید نکننرد. از آنجرا کره رفترار رهبرر تیم ممکن است بر رفت

گرتارد، عردم حمایرت از ی بمنفرتواند بر رفتار اخالقی تأثیر مثبرت و می
ممکن است توسط اعضرای گررو  و  ؛رفتار اخالقی  اخالق یا اولویت کم 

 .تیم به عنوان عدم حمایت از اخالق تفسیر شود
بره عنروان  از لقاظ تاریخی، به ندر  اخرالق :15های عمییاتیاولویت(  و

در نظر گرفته  در مدیریت عمییا  و راهبرد عمییا   ی  اولویت عمییاتی

در بیشتر موارد، اخالق و مسئولیت اجتماعی به طور کیی بره   .است   دش
یی اگرر . از سرو(28, 27)ندا های عمییاتی شناسایی نشدعنوان مسئولیت

مردیریت عمییرا  در یر   عنوان اولویت یا هرد  مالحظا  اخالقی به
های عمییاتی اعالم سازمان در نظر گرفته نشود، آنگا  هر ی  از اولویت

احتمراالً در هنگرام برروز تعرارض، دقیقراً برر مالحظرا  اخالقری   ،شد 
ه نتایج با هایی که به دنبال دستیابی بارجقیت خواهد داشت. زیرا انگیز 

مانند )کنند که سایر نتایج ند، لزوماً موقعیتی را ایجاد میاولویت باال هست
به خطر بیفتد، مگر اینکره عامرل قدرتمنرد دیگرری   (مالحظا  اخالقی

 های غیراخالقی واسطه شود. رای جیوگیری از انتخابب
، گیری اخالقری در ادامره بره روش انجرامپس از شناسایی موان  تصمیم

 .پرداخته خواهد شد گیریبقث و نتیجه ی تققیق وهایافته

 روش 
هرا جرزو این تققیق از نظر هد  کاربردی و از نظر نقو  گردآوری داد 

جامعره آمراری پرووهش حاضرر را شود.  تققیقا  پیمایشی مقسوب می
، که از میران آنران ندهدتشکیل میتولیدی   یهاشرکتمدیران عمییاتی  

خبر  که با ادبیا  نظری تققیق آشنایی کافی را داشرتند   ن از افرادتَ  30
نمونره روشو سابقه کاری آنان بیش از د  سال بود، از طریرق و تجربه  

 کنردمی  کم   گیرینمونه  روشاین  .  انتخاب گردیدند  برفیگیوله  گیری
 مراجعر  برا آن، اعضرای و پرووهش  مکانی  قیمرو  با  ناآشنا  گر پووهش  تا

 برا ارتبراط  در را مطیر  افررادی بخواهد هاآن از ازمانس اعضای به  اولیه
رو مطابق این روش، . از این  (29)کنند  معرفی  وی  به  مطالعه  مورد  پدیدۀ

  با موضوع که اغی  دارای سوابق کاری باال و مجررب طّیکارشناسان م 
 یای که بر اساس موان  شناسرایی شرد بودند، جهت تکمیل پرسشنامه

مین طراحری شرد  ترأگیری اخالقی در مدیریت عمییا  و زنجیر تصمیم
 بود، مشارکت نمودند.

 و سرنجشوری شد   آجم   هایو داد   به نتایج  جهت اطمینانهمچنین  
استفاد  شد، بدین صرور   CVIاز شاخ  روایی مقتوایی    هاآناعتبار  

 4هر ویوگی را بر اساس ی  طیب لیکرتری  مربوط بودن  که کارشناسان
یرن شراخ  ا  (1)و سرپس مطرابق فرمرول    شرخ  نمودنردقسمتی م 

 79/0برابر با    CVIسنجید  شد. حداقل مقدار قابل قبول برای شاخ   
 است.

 
 CVI: مقاسبه شاخ  روایی مقتوایی  1فرمول  

 
آوری اطالعا  و نظرا  کارشناسان از ابزار در تققیق حاضر جهت جم 

. این پرسشنامه جهت تعیین وضعیت موان  شد  استاستفاد     پرسشنامه
طراحی و در میان خبرگران جامعره   ،OSCMقی در  گیری اخالتصمیم
اثرپرتیری و  ،اهمیرتتعیرین میرزان   جهرتواق   در  گردید.    توزی هد   

 ههای مربوطداد  ،ادبیا  پووهشی از برگرفتهموان  اثرگتاری هر کدام از  
 یهاشررکت عمییراتی انریمرد از نفرر 30 از طریق نظرسنجی در میران

شرد. آوری جمر ، (1جردول )ای پرنج درجرهمطابق ترجیقرا     تولیدی
ت و معیرولی میران و کشب روابرط عیّرها  داد   تجزیه و تقییلسرانجام  

 روشبا استفاد  از  و 2017نسخه نرم افزار متی  در ،موان  شناسایی شد 
 :صور  پتیرفت ،زیرهای دیمتل مطابق گام

 :طیف پنج درجه دیمتل 1جدول 
ترجیحااات 

)قضااااوت 

 شفاهی(: 

بااااادون 

 گذاریاثر

)کااااامال  

 اثرپذیر(

بساایار 

اثر  کم 

 گذار

اثرگذاری 

 کم

اثرگذاری 

 زیاد

بساایار 

 اثرگذار

 4 3 2 1 0 مقدار عددی

 
 (Ck)ها اول: تعیین شاخ  گام

 (اثرگتاری مستقیم)ی و معیولی توسط خبرگان گام دوم: تعیین روابط عیّ
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 ها  روابط مستقیم و غیر مستقیم بین شاخ گام سوم: تعیین شدّ
( مطرابق رابطره Mنرمال سازی ماتریس روابط مستقیم )ماتریس  الب(  
 ذیل:

 
 (:Tب( مقاسبه ماتریس روابط کل )ماتریس

 
 مجموع و( DK) هادرایه سطری مجموع هاشاخ  از  کدام  هر  برای  ج(

 .آیدبدست می (RK) ها درایه ستونی

مقاسربه   DK , RKها مجموع و تفاضل د( برای هر کدام از شاخ 
 .  شودمی

 و                        

 Ck شراخ  برای  اگر در اینجا بایستی متتکر شد که؛

 اگرو  است اثرگتار شاخ  ی  Ck شاخ  آنگا  باشد صفر از بیشتر

 شراخ  آنگرا  باشرد صفر از کمتر Ck  شاخ  برای 

Ck  باشداثرپتیر می شاخ  ی. 

 

 هایافته
خالقری گیری اهای مربوط به موان  تصمیمابتدا شاخ در این پووهش  

اسرتفاد  گسرترد  از   :تأمین در شش جنبرهدر مدیریت عمییا  و زنجیر 
گیری ارزش برتر روی اطالعاتی که قابرل انرداز ،  (  A)های کمی  روش

،  اسرتفاد  (D)گیری مکررر  تصرمیم(،  C)عدم امنیت شغیی،  (B)هستند
شناسایی ، (F)های عمییاتیاولویتو   (E)های کاریترد  از تیم/گرو گس
 . شد

ای مبتنری برر طیرب پرنج ، پرسشنامه(موان ها )شاخ پس از شناسایی 
ای لیکر  جهت سنجش میرزان تأثیرپرتیری هرر یر  از عوامرل درجه

 متشرکل از مردیرانکره طراحی گردید و جامعره آمراری ایرن پرووهش 
جهت تکمیرل نفر  30ها  نولیدی بود که از میان آهای تعمییاتی شرکت

کارشناسران پرسشنامه همکاری نمودند. پرس از اخرت اطالعرا  الزم از 
ولیرره از میررانگین نظرررا  مررتکور جهررت تشررکیل مرراتریس مقایسررا  ا

در مورد هر ی  از موان  اسرتفاد  گردیرد و در نهایرت یر    کارشناسان
به وسییه فن دیمترل تشرکیل ماتریس واحد برای انجام تجزیه و تقییل 

 شد.
که تمام کارشناسان)  ییروایی پرسشنامه از آنجاسنجش جهت از سویی، 

ها و موان  شناسایی شد  را مرتبط دانسته بودنرد، ان(، تمام شاخ مدیر
گری کره بیرانگر روایرت  رابر با ی  شددر این پووهش ب  CVIشاخ   

 .نامه از موضوع مورد تققیق استپرسش
 و های تولیردیمردیران شررکتنظرا     مطابقراحل اولیه  پس از طی م 

کره در  مراتریس مقایسرا  اولیرهدر قالر  ها آننظرا  میانگین   برآورد
 ماتریس مقایسا  اولیرهسازی  نرمال  با،  نمایش داد  شد  است  2جدول  

های تشریح شد  در روش گام  مطابق(  Tماتریس روابط کل)به مقاسبه  
 .است آمد  3جدول  درنتایج . ل پرداخته شدتدیم

 : ماتریس مقایسات اولیه 2جدول 
 A B C D E F 

A 0 0.2 0.1 0.2 1 0.1 

B 0.2 0 0.1 0.2 3.6 0.2 

C 0.1 0.1 0 0.3 0.2 0.1 

D 3.7 3.9 0.1 0 0.6 0.23 

E 0.6 3.3 0.3 0.7 0 0.3 

F 0.2 0.4 3.2 3.1 2 0 

 

 ( T)ماتریس روابط کل  : 3جدول
 

A B C D E F 

A 0.0030 0.0165 0.0055 0.0106 0.0452 0.0050 

B 0.0149 0.0243 0.0078 0.0148 0.1563 0.0108 

C 0.0067 0.0080 0.0009 0.0136 0.0106 0.0045 

D 0.1589 0.1740 0.0080 0.0063 0.0592 0.0126 

E 0.0324 0.1477 0.0157 0.0336 0.0258 0.0146 

F 0.0328 0.0533 0.1365 0.1355 0.0979 0.0037 
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 Rو  Dمحاسبات   :4جدول 

 
Dk Rk Dk+Rk Dk-Rk 

A 0.0858 0.2486 0.3344 0.1629- 

B 0.2288 0.4237 0.6526 0.1949- 

C 0.0442 0.1745 0.2188 0.1303- 

D 0.4189 0.2143 0.6332 0.2046 

E 0.2699 0.3950 0.6649 0.1251- 

F 0.4598 0.0512 0.5110 0.4085 

 
در مراتریس (  Rها )( و جمر  سرتونDانگر جم  سرطرها )یب  4جدول   

کره باتوجره بره  .است D-Rو  D+Rی و همچنین مقاسبهروابط کل  
برا مقردار  (هرای عمییراتیمان  اولویت) Fشاخ   Dkستون مربوط به 

مقسروب بیشترین تأثیرگتاری نسبت بره سرایر عوامرل  دارای    0.4598
ن اثرپرتیری هرر یر  از امیرز نیرز  Rk، همچنین مقادیر ستون  شودمی

 .دهدرا نشان می OSCMگیری اخالقی در موان  تصمیم

ترسریم  (1)نمودار  و بر اساس نظرا  خبرگان،  (4)مطابق مقادیر جدول  
درجه نمایانگر روابط عیّی حاکم بر موان  شناسایی شد  و   نموداراین  ، شد
دیر سرتون ابود  که مطابق مقا  هپتیری هر ی  از آنو تأثیررگتاری  یثتأ

D-R و D+R شد  است. ترسیم 

 
 تأمین گیری اخالقی در زنجیرهبر تصمیم پذیری موانع شناسایی شدهدرجه تأثیرگذاری و تأثیر  :1نمودار

 

 ثحب
معنری های اخالقی بیها بدون توجه به ارزشامروز  مدیریت در سازمان

 اخالق در تمرام شرئون سرازمان ورعایت    نقشرو،  ، از اینشودمی  تیقی
و  برود تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی سرازمان، مرورد توافرق مقققران 

در میرزان خطرپرتیری  کراهشهمچنرین و    وریبهرر منجر بره بهبرود  

 گیری مردیریتی کراربه طور کیری تصرمیم  .(31,  30)شودها میسازمان
شود، موضروع ائل اخالقی میهنگامی که صقبت از مسو    ستیآسانی ن
گیری ان  زیادی وجود دارد کره برر تصرمیمشود زیرا مومیهم  تر  پیچید 

در مطالعا  مختیب بر روی مروانعی هماننرد   .(32)گتاردصقیح تأثیر می
گیری اخالقی توسط مدیران تأکیرد وان  اجتماعی و فرهنگی در تصمیمم 

و های عمییراتی گیریبه موان  آن در تصرمیم پووهشی و کمتر  (14)شد 

 زمینرهدر ایرن  البتره،    .پرداختره اسرتکنش این موان  بر یکدیگر  برهم

 ا یردر عمیکررد عمی  یاخالقر  یریرگ  میتصرم"با عنوان    (33)پووهشی

گیری اخالقی کره به بررسی و شناسایی موان  بالقو  تصمیم  "هاسازمان
 وباشرند پرداختره ها برجسته میبه خصوص در عمیکرد عمییاتی سازمان

گیری اخالقی های عمییاتی بر تصمیمگتاری عامل اولویتتأثیر  ازدر آن  
ی تگیری اخالقی در عمیکرد عمییراتصمیم  به عنوان یکی از موان  اصیی

 یاد شد  است. هاسازمان

برا موضروع اخرالق در مردیریت در راستای مطالعرا  همسرو  همچنین  

ت اخررالق زیسرر "بررا عنرروان  (34)ایتررأمین و عمییررا ، مطالعررهزنجیر 

به دنبرال پاسرخ بره ایرن   ،"تأمینقیطی و پایداری در مدیریت زنجیر م 
اخالقی   رمین، از نظتأگیری مدیریت زنجیر نگام تصمیمپرسش که در ه

نقو  تا چه انداز  بایستی به مسائل مربوط به مقیط زیست توجه نمود و 
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چگونره ترأمین  مهندسی اخالقی برر تصرمیما  مردیریت زنجیر اعمال  
با برجسته کردن مسائل مرتبط که نتایج آن،   صور  پتیرفته است،  است

 ن یم أترر یزنج تیریمدتأمین، گیری اخالقی در مدیریت زنجیر یمبه تصم
 ی را جزئی از مهندسی اخالقی دانسته است. طیمق ستیز هآگاهان

سرکو  وجود  و    های عمییاتیگیریتصمیماهمیت  در راستای  از این رو  
هرای گیری اخالقری در بسریاری از حوز مرورد تصرمیمنسبی بقرث در  

چندین جنبه از عمییا  را که این مطالعه    ،گیری عمیکرد عمییا تصمیم
 نمرود   شناسرایی  ،دنکنمیهایی ایجاد  اخالقی چالش  یگیرتصمیمبرای  

های پیشین در راستای بررسی توجه به کمبود پووهش  بااست. همچنین  
گیری اخالقی در میزان اهمیت و تأثیرپتیری و تأثیرگتاری موان  تصمیم

OSCM  این پووهش صور  پرتیرفت  ،هاو تبیین روابط عیّی میان آن 
هرای اهمیت توجره بره مران  اولویت بیانگر آن موجود در یعیّ  روابط  که

 .استن مان  بر روی سایر موان  عمییاتی و ارتباط تأثیرگتار ای
با توجه به امکان وجود مقدودیت برای هر کار پووهشی، ایرن پرووهش 

هایی همانند مقدودیت دسترسی بره مردیران عمییراتی نیز با مقدودیت
در تکمیرل   رکت آنراناشرواحدهای تولیدی و همچنین دشواری جی  م 

 رو بود. پرسشنامه روبه
گرردد؛ مردیران عرالی در زمران مطابق نتایج این پرووهش پیشرنهاد می

گیری جهت افزایش میزان تولید در واحدهای تولیدی به مسرائل تصمیم
های مربروط بره اخالقی مرتبط برا آن نیرز توجره نمرود  و دسرتورالعمل

و  ود ود اعمرال نمرمردیریتی خر گیری اخالقی را در تمام سطوحتصمیم
با توجه به ایرن مطالعره و شرش از طرفی ها را در اولویت قرار دهند.  آن

جرا، ممکرن اسرت بیرنش جدیردی از طریرق ی مورد بقث در اینحوز 
های دست آید که به بررسری پیونردهای برین برنامرهتققیقا  اضافی به

اهردا  و برا  اهرو روابرط آن گیریاخالق عمییاتی / سرازمانی، تصرمیم
های متعرددی در واقر  فرصرت  های عمییاتی و سازمانی بپردازد.اولویت

برای تققیقا  بیشتر در زمینه اخرالق و مردیریت عمییرا  وجرود دارد. 
هرای شامل شناسایی سرایر ویوگیتوانند  میهای تققیقاتی آیند   فرصت

 رکه ممکن اسرت بر  ینتأم فرد عمییا  و عمیکردهای زنجیر منقصر به
مطالعرا  آتری . به عنوان مثال،  باشد  ،گیری اخالقی تأثیر بگتاردیمتصم

ای بین اخالق عمییراتی و سرازمانی چه رابطهدر راستای پاسخ به اینکه  
انجرام توانند  ، میگیردوجود دارد و چگونه این رابطه تقت تأثیر قرار می

ناسرایی شنیراز بره    های آیند پووهشکه  از آنجایی  عالو  بر آن.  پتیرند
ارد، مدیریت عمییا  د  یهای کمتر تققیق شد مسائل اخالقی در حوز 
 یهای ادبیرا  پووهشرترمیم شرکا    های آتی باشایسته است پووهش

در راستای تققرق اهردا  ایرن حروز  گرام ،  اخالق در مدیریت عمییا 
 . بردارند

 

 گیرینتیجه
فرا  کارکنران و رگیری غیراخالقی برر  توجه به تأثیر نامطیوب تصمیمبا  

گیری اخالقری در عمیکررد فعان، تمرکز این مطالعه بر تصرمیمسایر ذین

بررا معرفرری مرردیریت عمییررا  و رو، از ایررن .ها بررودعمییرراتی سررازمان

های مدیریت عمییا  که بندی حوز ها و با دستهتأمین در سازمانزنجیر 
به فقردان   ا تققیقا  اخالقی صور  پتیرفته و همچنین با اشارهدر آن

های مدیریت عمییا ، به دنبال شناسایی تققیقا  اخالقی در سایر حوز 
گیری اخالقری ترأثیر هایی که ممکرن اسرت برر تصرمیمموان  و ویوگی

منظور شرش ویوگری )اسرتفاد  بدین  .گام برداشته شد  ؛نامطیوب بگتارد
ی، ارزش برتررر روی اطالعرراتی کرره قابررل ی کمّررهرراگسررترد  از روش

رر،  استفاد  مکّ هایگیرییری هستند، عدم امنیت شغیی،  تصمیمگانداز 
مطرح گردیرد و   های عمییاتی(های کاری و  اولویتگسترد  از تیم/گرو 

مطابق نتایج پووهش مشخ  گردید، مان  اولویت عمییراتی بره عنروان 
گیری اخالقرری در مرردیریت راسررتای تصررمیمتأثیرگررتارترین عامررل در 

ها و همانگونه که از نمودار روابط میران شراخ  رودیشمار م عمییا  به
شناسرایی شرد  در ایرن  مشخ  است این مران  برر روی تمرام موانر 

و از هی  ی  از موانر  دیگرر ترأثیری نپتیرفتره   گتار استپووهش تأثیر
دیمتل صور  پتیرفت.  روشهای گامحصول این نتیجه از طریق   است.

و  یهرای کمّرداد استفاد  از ه ب و برتری دادناولویت    شاخ همچنین  
 در مراتریس  اثرپرتیری آناسرت کره    از جمیه مروانعی  گیریقابل انداز 

 .بودسایر موارد بیشتر  زا معیولی و تعیّ روابط
 

 های اخالقیمالحظه
راسرتای ی کره در در این پووهش جهت احتررام بره حقروق کارشناسران

گردیدنرد از متعهرد   ، مقققرانمشارکت نمود  بودنداطالعا     وریآجم 
 ی استفاد  نمایند.دخل و تصرفگونه های گردآوری شد  بدون هی داد 
 

 سپاسگزاری
هرای وری داد آدتولیدی که در راستای گر  یهاشرکت  انریمداز تمامی  

 شود.دانی میو قدرپووهش، مشارکت نمودند کمال تشکر 
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 Operational priorities .15 اولویت های عمییاتی
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