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 "سخن نخست"

 و هم اکنوندر یک نقطه نیست،  تبدیل به بحرانی شده که دیگر کرونا. این روزها همه جا صحبت از کرونا و چالش های آن است

، کمبود وسایل بهداشتی ،اقتصادی مشکلاتاز کمبود امکانات،  مردم جهان متاثر از شرایط کرونایی و استجهان بحران زده  تمامی

با توجه به اثرپذیری گسترده شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از کرونا، نمی توان تصور کرد  رنج می برند. مشکلات آموزشی و ...

 . تحت تاثیر قرار نگرفته باشداخلاق اجتماعی که 

است اما سوال اینجاساتید و صاحبنظران حوزۀ اخلاق این روزها بسیار درباره چالش های اخلاقی به وجود آمده از کرونا صحبت کرده اند. 

تری های خطرناکاست یا ما با ویروس COVID-19که تمام چالش های اخلاقی به وجود آمده در جامعه ما ناشی از ویروسی به نام 

مواجه هستیم که عواملی مهم در نقض اصول اخلاقی جامعه هستند. چندی پیش کاریکاتوری در خبرگزاری تسنیم در جامعه خودمان 

منتشر شد که هنرمند در آن به خوبی توانسته بود برخی از اساسی ترین ویروس هایی را که بسیار از کرونا برای جامعه خطرناک ترند 

  .تصویر بسنده می کنیمبرنامه به جای تطویل سخن تنها به ارایه این به تصویر کشد. از این رو در سخن نخست این خ

 با آرزوی نیکزیستی برای تمامی هم میهنانمان
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 مریم مالمیردکتر 

 رییس مرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس

 و

  ت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوریایعضو ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روانشناسی و آموزش و دارای درجه دکتری در رشته  0631متولد  مالمیرمریم دکتر 
فعالیت های بالینی در کنار  0631از سال  دکتر مالمیر. دباشمی کودکان استثنایی

در حوزه تشخیص و توانبخشی کودکان دارای نیازهای ویژه به فعالیت های 
در  0611 لاز ساپرداخته و  اخلاقو  پژوهشی در حوزه های شادکامی، خشونت

همچنین ایشان در کنار فعالیت فعالیت دارد.  Scientific Journalismحوزه 
ه شکل حرفه ای به طراحی و نقاشی های علمی در حوزه هنر نیز فعال بوده و ب

 اشتغال دارد و تا کنون دو نمایشگاه از کارهای ایشان برگزار شده است. 
 

 سوابق تحصیلی

ه علامدانشگاه  ، روانشناسی و آموزش کودکان استثناییی کارشناس 
 (0631-0633) طباطبایی

امه عل دانشگاه ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  کارشناسی ارشد 
 (0633-0636) طباطبایی

آزاد  دانشگاه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دکتری تخصصی 
 (0611-0611) تهران و تحقیقاتعلوم اسلامی واحد 

 

 و عضویت ها ، تحقیقاتیسوابق اجرایی 
 International journal یسیفصلنامه انگل توریمسئول و اد ریمد 

of Ethics & Society )اکنون( 

 یفصلنامه اخلاق در علوم و فناور و عضو شورای سردبیری یداخل ریمد 
 ()اکنون( پژوهشی – ی)علم

 تا کنون( 0613موسس و مدیر مرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس ) 

 تا کنون(. 0613. )یاخلاق در علوم و فناور یرانیه انجمن اخبرنام ریسردب 

 (0611 -0611. ) یسبک زندگ قاتیمرکز تحق یموزشآ معاونت 

 ( 0633-0631) ابیبه عنوان روانشناس در مرکز مشاوره ره تیفعال 

 دیهسرپرست ش یکودکان ب یبه عنوان روانشناس در مرکز نگهدار تیفعال 
 (0631-0631) یترکمان

 تا کنون( 0611به عنوان روانشناس در مرکز مشاوره روان آرام ) تیفعال 

طرح ملی در فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی  3همکاری در  
 واحد علوم پزشکی تهران 

 عضو هییت موسس مرکز تحقیقات سالمندی 

 و مشاوره کشور یعضو سازمان نظام روانشناس 

 یناورانجمن اخلاق در علوم و ف ۀوستیپ عضو 

تا  0613)از سال  عضو هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
 کنون(

 عضو جامعه پیش آهنگان استان تهران 

 ISIپژوهشی و  –در مجلات علمی مقاله  11بیش از  انتشار 

 

 تالیف و ترجمه

(. 0611ی )محمد شهسواران ریام ،ریمالم میمر،  یمحمد خان احمد 
 دانش آموز. تهران: نشر دهخشم در خانوا تیریمد

(. 0611) ریمالم میمر ،یرنجبر، محمد خان احمد نژیفرهود، ب وشیدار 
ان فرهنگست. تهران:  و جامعه یدانش، فناور یی: همگرایینسل سوم همگرا

 رانیا یعلوم پزشک

 Maryam Malmir, Mohammad Khanahmadi, 
Dariush D Farhud (2017) Dogmatism Fighting 
happiness. Germany: Lambert Publication  

از  یشادکام(. 0613) یمحمد خان احمد ،ریمالم میمرفرهود،  وشیدار 
 عادینشر م. تهران: تا عمل هینظر

 یوندهایپ(. 0613) یمحمد خان احمد ،ریمالم میمرفرهود،  وشیدار 

 عادینشر م . تهران: و جامعه ماریپزشک، ب انیم یاخلاق

در  خشونت(. 0611، داریوش فرهود ) یاحمد محمد خان ،ریمالم میمر 
 چاپ یارائه برا. خانواده و اجتماع

در  خواب(. 0611، داریوش فرهود ) یمحمد خان احمد ،ریمالم میمر 

 چاپ یارائه براگستره زندگی . 

 

پژوهشی  اعضای هییت مدیرۀ انجمن –علمی  ۀزندگینام کوته نوشت  
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  کرونا شیوع گسترش از جلوگیری برای علمی و اخلاقی مسئولیتهای پیرامون بیانیه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

 " ما  دا هب"
 نهاده گسترش هب رو کاهش و مهار دوراهی طی  ز سپ  کشور رد کروما شیوع متاسفاهن که  ست آن  ز حاکی عمومی تجربیات و مشاها ت و علمی تحقیقات و مطالعات غیررسمی، و رسمی گز رشهای

کان شهادت و رسایشف   بتال، گستردگی قربانیان،  نتظار حا  ز بیش  فز یش.  ست د ده قر ر تهایا معرض رد  ری ن مناطق همه رد ر   جتماعی قشراهی و گروهها همه و  یکارداه و رپستار ن و زپش
گان پیاپی  بتالی  قتصادی و  جتماعی رو نی، جانی، خسارتهای ردمان،  رو ن و تن سالمت و  فزوده شهرونا ن اهی قر ری بی و هانگر نی  رب ما و  جامعه، هنری و فرهنگی و علمی اهی سرماهی و نخب
گانی مشارکت و عمومی  عتماد اهشک رسمی، تصمیمات شان سیاسی میافز یا ضعیتو  ین رد علمی نگر نی و شر یط پیچیاگی رب آنچه.  ست کشاناه جای مخاطره هب ر  جامعه  و کروما با مقابله فر ینا هب هم
 . ست  جتماعی مختلف سطوح رد 91 کوویا وریوس  نتقال زنجیره تشایا و تا و  نتیجتا

گانی تفاهم وضعیت  ین رد   نجمن رو  ین  ز  ست، ضروری عمو  وثوق مورد اعی جتم گروههای و شخصیتها  ی، حرفه و مانی لمی،ع  نهاداهی فعال مشارکت و مورث علمی و  خالقی  صول سر رب هم
کات شا، رمنتش  جاری سال ماه خرد د رد که پساکرومایی وضعیت با جامعه مورث مو جهه رب ی ر هبردی اهی توصیه بیانیه  د مه رد خود مانی و علمی مسئولیت هب بنا فناوری و علو  رد  خالق  ری نی  ن
 :میشود یادآور ر  ذیل

 پیشگر هن و گر هن ردمان  ضطر ری، اهی وضعیت همه رد. هستنا  خالقی  صول و مبانی هب خود رفتاراهی و کنشها اه، ربمامه رویکرداه، تمامی  رجاع نیازمنا ما   بطور شهرونا ن عمو  و نظا  ( جامعه،9
 19/1/9111 بیانیه رد همچنانکه. مانا غافل مارییت و  قتصاد سیاست، رب اه  نسان سالمت و جان حفظ و  خالق تقا   ز نبایا و نمیتو ن آن تلفمخ   مو ج و کروما وریوس شیوع با مو جهه رب ی
 و وریآ اتب  نطباق، قارت شهرونا ن و جامعه رد ورکش  مارییتی نظا  بایا.  ست 91 کوویا وریوس با مو جه مامعلومی زمان ات  جتماعی و فردی زناگی که میبریم سر هب شر یطی رد ما آما  نجمن

  .با ننا ماپذری وقفه مسئولیتی ر  آن قبال رد تو نمنای

روی جامعه تفاهم کنیم، لف علو  رد تبین مساله پیش ت  خالق علمی  یجاب میکنا که با توجه هب مامتعین بودن و ماشناختگی همه  بعاد وریوس و وجود  بهامات علمی، رب حا قل تفاهم حوزه اهی مخ  ( 2
یاسی و تو فق رب سرعو مل مشهود و مورث رد س   ین ضرورت شامل تو فق ماناگاری خطر و رد هم تنیاگی آن با حیات زیستی، حیات رو نی و  جتماعی، حیات  قتصادی، حیات فرهنگی و حتی حیات

 .ر و یا کاهش مخاطر ت"  ستعود بیماری و تو فق رب سر "رویکرداه و تجارب موفق جهانی و بومی رد مها
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  پیامولوژیک،) علمی جانبه همه اهی  رزیابی رب اه دستور لعمل و تصمیمات بودن مبتنی بحر ن، مارییت تابیر و عقالنیت  ولویت  نسانی، حیات  ز حفاظت بیماری  نتقال زنجیره گسترش و بقا و مخاطره شر یط ( رد3
 .آینا می شمار هب سیاستی و علمی  خالق مهم  صول و مبانی جمله  ز مسئول نهاداهی تصمیمات و ملی اهی سیاست پیشبرد رد اقطعیت و ثبات نهایتا و( شناساهن جامعه و رو نشناساهن  یمونولوژیک،

 دلیل هب میتو ننا که ر  جامعه پیشروی مختلف ردا داهی  ست، د ده قر ر مخاطره معرض رد ر  جمعی و یفرد اهی  یمنی کشور رد کروما جایا خیز ردباره رو نی اهی  ضطر ب و اه نگر نی که کنونی وضعیت رد (4
 سوگو ری مر سم گز ریرب کرد، ج ستخر  فر گیر و  الجر  الز  و قعگر ، اهی دستور لعمل تفکیک هب هریک رب ی و گرفت نظر رد 1 بنا ضرورتهای و مبانی رب تکیه با بایا باشنا بیماری شیوع خطر و جا تجمع  ستعا د

گاه و ما رس بازگشایی سر سری، اهی آزمون محر ، ماه  . نا جمله  ین  ز عمومی  جتماعات و اه د نش
کار رد بیماری وضعیت و قعی و مستمر شفاف،  هئ ر رو  ین  ز  ست، کروما مهار رب ی عمو  مشارکت و  عتماد سطح ربدن باال شرط پیش مرد  با  رتباط و گفتن سخن رد رسمی نهاداهی و مسئوالن ( صا قت5   ف

 . ست گذشته  ز بیشتر  کنون کروما ملی ستاد داهش  ز دور و جامع رسانی  طالع ضرورت و عمومی
 اپئین اهی دهک  فتاده، دور روستائیان شهری، نشینان یهحاش  ،کودکان و سالمنا ن: شود توجه بیشتر کنونی وضعیت رد جامعه پذری آسیب اهی بخش هب که میکنا  یجاب کروما با مقابله رد عا لت ضرورت (6

 .هستنا بیشتر صیانت و حفاظت نیازمنا آنها نظاری و کار کودکان معتاد ن، زنا نیان، جامعه،
 . ست  خالقی مهم  صل یک دیگر مصلحت و رورتض  هر هب نسبت اه  نسان جان و حیات حفظ  ولویت اپهی رب آن اهی دشو ری پذریش و گیری تصمیم ثبات و  جر یی و سیاستی  نسجا  و  نضباط ( 7
 رد ر  جامعه عمومی فضای سازی قطبی ظرفیت و ننامیت  که  ی حرفه و علمی و مانی نهاداهی و مرجع گروههای و سیاسی و مانی فعاالن نویسناگان، هنرمنا ن، روشنفکر ن، د نشمنا ن، عالمان، مورث حضور (8

 شخصیت و دینا ر جامعه که  ست نیاز محر  ماه فر رسیان اب وژیه هب.  ست  خالقی  ساسی وظیفه یک دهنا  نجا  کرومایی  لز مات تناسب هب آنها  نجا  و  جتماعی و فرهنگی مذهبی، اهی آئین و مر سم ربگز ری
 .بپرد زنا سالمت و بها شت اهی دستور لعمل با سازگار مومناهن زیست مورثرت و بیشتر هرچه تبین هب متفکر و مقبول نهاداهی و اه
 .هستنا علمی و  خالقی مامه نظا  نیازمنا زمان هر  ز بیش  جتماعی اهی شبکه و اه رساهن نیز و رتویجی و رتبیتی آموزشی، نهاداهی (1
کامات اتمین با کشور زپشکی تخصصی و علمی بایل بی اهی سرماهی  ز حر ست و حفظ( 91  رعایت رب ی رزیی ربمامه طریق  ز بیماری بار کاهش با ردمانی یکارداه فرسایش  ز وگیریجل  و ضروری حفاظتی و  یمنی  م

گان دولت، عهاه رب مهم مسئولیتی جامعه عمو  توسط پیشگیری و بها شتی اهی دستور لعمل  . ست مانی نهاداهی و نخب
  نجمن  ری نی  خالق رد علو  و فناوری

 9311ماه  شهریور
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اعضای هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل 
 مرداد 06ماه،  تیر 1 جلسه به ترتیب در تاریخ های 6سال جاری  تابستان
ماه، تشکیل دادند که در ادامه خلاصه ای از دستور  شهریور 01ماه و 

 جلسات و مصوبات هر جلسه ارایه می شود:
 

 9911ماه  تیرجلسه 

 :رجلسهدستو
 دانشجویی و شعب کمیته وظایف اعلام و معرفی .0

 (اهکمیته سایر و برنامه و طرح ای، حرفه اخلاق) ها کمیته کار گزارش .1

 ....(هاو سخنرانی تدوین عضویت،)جاری امور .6

 جلسه: صورت

 دانشجویی  و شعب کمیته وظایف اعلام و معرفی .0
 کمیته شعب:

و  ی مختلف انجام شده استصحبتهای اولیه با بعضی اساتید در استانها
 مطابق با آیین نامه شعب اقدامات انجام میشود.

 کمیته دانشجویی:
که تشکیل کمیته دانشجویی به پاییز موکول شود و مسئول  شدپیشنهاد 

 کمیته مشخص نگردید.

  هاکمیته کار گزارش .1

 کمیته طرح، برنامه و پشتیبانی:-الف
 ت با تایید هیات مدیرهافزایش حق عضویتها: جهت افزایش حق عضوی 

میلیون تومان، اعضای پیوسته  111/111/1به ترتیب: اعضا حقوقی 
 111/011و اعضای دانشجویی  111/011، اعضای وابسته 111/111

تومان خواهد بود که بعد از تایید در مجمع عمومی اعلام خواهد شد. 
باتوجه به شرایط حال حاضر جامعه در صورت بهتر شدن اوضاع مجمع 
برگزار خواهد شد در غیر اینصورت اگر تشکیل به سال بعد موکول شود 

  در مبالغ تجدیدنظر خواهد شد.
  مقرر شد فرم عضویت در اختیار اعضای هیات مدیره قرار گیرد در

 صورت نیاز و گفتگو با افراد، موسسات و سازمانها از فرمها استفاده شود.

 :برگزاری کلاس ها و کارگاه انجمن آمادگی خود را جهت  پیشنهاد گردید
های اخلاق حرفه ای )مانند بانکها( و همچنین آمادگی خود را جهت 

ی میتوان جلسات ارائه کدهای اخلاقی برای شرکتها و نهادها  اعلام کند.
با روسا بانکها داشت و از آنها به عنوان اعضای حقوقی دعوت به 

حرفه ای برگزار مشارکت کرد، میتوان برای آنها کارگاه های اخلاق 
 کرد.

کمیته اخلاق حرفه ای: طرح اخلاق دانشگاهی در معاونت پژوهشی  -ب
 وزارت علوم به تصویب رسید و طرح در آستانه قرارداد می باشد. 

برای اجرای طرح به تمرکز و نظارت بیشتر انجمن نیاز است و باید از 
یش جمن پاستادان برجسته برای این کار دعوت شود و باید در خصوص ان

 بینی های لازم را انجام دهد
موافقت شد طرح اخلاق دانشگاهی بصورت نمونه با یک دانشگاه در موازات 
با وزارت علوم پیش برود که آقای دکتر نصیری موافقت اولیه خود را برای 

 اجرای طرح در دانشگاه شهید بهشتی اعلام کردند.
 :پژوهشی جهت یک جلسه با وزیر علوم و معاونت پیشنهاد گردید 

 .هماهنگی برای اجرای طرح هماهنگ شود 

 :....(هاو سخنرانی تدوین عضویت،)جاری امور .6
 .عضویت: با عضویت پیوسته خانم افسانه خلیلی موافقت گردید 
 

 9911ماه  مردادجلسه 

 هدستورجلس
 ریالملل و سا نیها )قرارداد با وزارت علوم، امورب تهیگزارش کار کم .0

 ها( تهیکم

 ییانشجود تهیکم .1

 هیانیب .6
 و....(13کنگره  یزگردهایم یساز ادهی)گزارش پیامور جار .1

 مصوبات جلسه:
 ها  تهیگزارش کار کم .0

 جهینت ،اعضای هیات مدیره  یها یریگیپ با قرارداد با وزارت علوم: -الف
وزارت  یقرار بود که جواب نامه از سو نیبه وزارت علوم برا ینامه نگار

 ست و در کل نظر مثبت وجود دارد. علوم در حال آماده شدن ا
 به  یبهشت دیموافقت خود را با قرارداد با دانشگاه شه رهیمد اتیه

سات جل و اعلام کرد یطرح اخلاق دانشگاه یبرا لوتیپا نیعنوان اول
 شروع شود و تبادل اطلاعات انجام گردد. عایسر تهیکم

 ه د کشو یریگیصورت امکان در خصوص قرارداد با وزارت علوم پ در
 باشد. یبهشت دیدر قرارداد طرف قرارداد دانشگاه شه

خلاق در ا یدر خصوص کرس یریگیشد  پ مقرر الملل: نیامور ب تهیکمب( 
 .زاده انجام شود یعلم توسط خانم دکتر نور

نجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوریمصوبات هیئت مدیرۀ ا  
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 ییدانشجو تهیکم فیو اعلام وظا یمعرف .1

 کی انهرخیمقرر شد دب ییدانشجو تهیکم یو سامانده لیتشک یبرا 
و آماده کند، از آنها  هیو جوان انجمن ته ییدانشجو یاعضااز  ستیل

ه جلس نیدعوت شود در ا یرحضوریغ ایو  یجلسه حضور کی یبرا
 حضور خواهند داشت. یو منصور یاسد یبن ،یبیدکتر حب انیآقا

جامعه  دیجد طیدر شرا یاخلاق تیمسئول رامونیانجمن پ هیانیب :هیانیب .6
ماده آ یکیدکتر خان یرا آقا هیانیو گسترش کرونا؛ که چارچوب ب

 شیخو یشنهادیپ یکردند و از اعضا درخواست شد نظرات و محورها
 . ندیارسال نما رخانهیبه دب یهفته ادار انیتا پا

 هاو....(: یسخنران نیتدو ت،ی)عضویامور جار .1

 دیگرد موافقت ییپورکسما ایپو یآقا وستهیپ تی: با عضوتیعضو. 

 یارائه شد و تعداد 13کنگره  یها یرانو سخن زگردهایم یساز ادهیپ 
سخنرانان ارسال نشده  ایشده توسط هماهنگ کننده ها و  ادهیاز پ

 هماهنگ شود.شده بود و قرار شد 

 جهت چاپ مجموع  یشد با پژوهشکده مطالعات فرهنگ مقرر
ه تماس گرفت ید یس ریکنگره و تکث یزگردهایها و م یسخنران
 شود.

 کرد که موسسه دانش و پژوهش  یآمادگاعلام   یبیدکتر حب یآقا
 انجام دهند. تواندیچاپ موارد فوق را م

 ماهانه انجمن توسط مجموعه دکتر  یها یشد مجموع سخنران مقرر
 چاپ شود.  یبیحب

 

 9911ماه  شهریورجلسه 

 هدستورجلس
 انجمن سال دوم ماه3 های سخنرانی .0

 علوم وزارت با دانشگاهی اخلاق طرح قرارداد .1

 فرهنگی مطالعات پژوهشکده به 13 کنگره نتایج الارس مادگیآ .6

 انجمن مردمی کمکهای جلب های بسته آمادگی  .1

 دانشجویی امور و ها کمیته کار گزارش .1

 جاری امور .3

 مصوبات جلسه:
 انجمن سال دوم ماه3 های سخنرانی .0

 3باتوجه به نظرات اعضای هیات مدیره مقرر شد موضوع سخنرانی های 
اه به شرایط موجود )به خاطر کرونا( در دانشگاه ماه دوم سال نیز با نگ

 عنوان شوند؛
مسئولیت اخلاقی و اجرایی مدیریت دانشگاهی در  -0عناوین پیشنهادی: 

مسئولیت علمی و اخلاقی در دوران  -1دوران کرونا )مدیران دانشگاه ها( 

مسئولیت آموزشی و اخلاقی در دوران کرونا  -6کرونا )استادان(  
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در دوران کرونا )نهادهای  -1   )دانشجویان(

 ذیربط(  
مقرر شد هریک از اعضا سخنرانان پیشنهادی خویش را تا انتهای هفته به 
دبیرخانه اعلام کنند تا در جلسه کمیته اجتماعات موضوعات و افراد 

 پیشنهادی بررسی و برنامه را مشخص و تدوین نمایند.
ر مورد موضوع مربوط به مدیران دانشگاهی پیشنهاد آقای دکتر نصیری د

دادند که با مشورت با روسای دیگر دانشگاه ها، در صورت اعلام آمادگی 
 یکی از ایشان در این پنل شرکت نماید.  

 :علوم وزارت با دانشگاهی اخلاق طرح قرارداد .1

پیرو نامه وزارت علوم و جلسه حضوری که آقایان دکتر شامخی و دکتر 
اسدی با آقای دکتر شریفی مبنی بر اصلاح طرح اخلاق دانشگاهی و  بنی

پیش نویس قرار داد داشتند؛ اصلاحات لازم انجام شد و دانشگاه شهید 
بهشتی با موافقت آقای دکتر نصیری به عنوان پایلوت این طرح انتخاب 
باشد. مقرر شد اصلاحات با یک نامه پیوست به وزارت علوم ارسال شود 

ن انتخاب دانشگاه شهید بهشتی به طور رسمی و کتبی به آن و همچنی
 دانشگاه اعلام شود.

 فرهنگی: مطالعات پژوهشکده به 13 کنگره نتایج ارسال آمادگی .6
فایلهای مربوط به سخنرانی ها و میزگردها همراه با نامه برای آقای دکتر 

خه  از نس 111میرزایی ارسال گردید و در نامه از ایشان خواسته شد حدود 
 فایلهای آماده شده به انجمن تحویل بدهند.

 انجمن: مردمی کمکهای جلب های بسته آمادگی .1
پکیجی شامل: یک قاب چوبی، مجموعه بیانیه های انجمن، بورشور معرفی 
انجمن و مجلات آن، یک نسخه مجله فارسی و انگلیسی، یک کاشی با 

ا میتوانند برای طرح سیمرغ و جمله معرف انجمن آماده شده است و اعض
 معرفی انجمن از این بسته استفاده کنند.

 دانشجویی: امور و ها کمیته کار گزارش .1
  امور دانشجویی: لیست آماده شده توسط دبیرخانه با همکاری آقای

 منصوری اصلاح گردد.

 .مقرر شد مجموعه  کمیته انتشارات: سایت راه اندازی شده است
 سال منتشر شود.  سخنرانی های انجمن به صورت سال به

 :....(هاو سخنرانی تدوین عضویت،)جاری امور .3
  بررسی  اعضاعضویت: در خصوص عضویت آقای عظیمی مقرر شد

 های لازم را انجام دهند.

  خانم دکتر نوری زاده توضیحاتی درباره کارگاه برندینگ که با حمایت
رت ومباحث را بصوزارت علوم برگزار شده بود ارائه دادند که قرار شد 

 کتبی ارائه دهند.
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 : با عنوان ماه  تیر نشست

 " قواعد وآداب اخلاقی در جلسات مجازی "

 سخنران: 

 محمد حسین بنی اسدیدکتر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با سخنرانیبا  0611در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه تیر سخنرانی

ین محمد حسدکتر .  زار شدبرگ به صورت آنلاین محمد حسین بنی اسدیدکتر 

اقی قواعد و آداب اخلموضوع ، بنی اسدی رییس هیات مدیره بنیاد صنعتی ایران 
را مورد تحلیل قرار دادند که گزیده ای از نشست در ادامه ارایه  در جلسات مجازی

 شده است:

ا هپس از شیوع کرونا و توقف جلسات حضوری، بسیاری از افراد و سازمان 
زی روی آوردند. این جلسات به دلیل برخی  مزایا حتی پس به جلسات مجا

ها در صرفه جوئی در وقت، از بحران کرونا ادامه خواهند داشت. مزیت آن
جوئی در هزینه، کاهش حمل و نقل و آلوده نساختن محیط سادگی، صرفه
باشد. لذا مهارت کافی برای تشکیل جلسات مجازی و شرکت زیست و... می
های اخلاقی تشکیل و رعایت قواعد درست و توجه به جنبه موثر در آنها

اینگونه جلسات برای حال و آینده مفید و برای بسیاری از مدیران ضرورت 
ها مشابه مسائل و دارد. مسائل جلسات مجازی و قواعد و آداب اخلاقی آن

مشکلات جلسات حضوری است. تفاوت آنها ناشی از ویژگی ها و آثار 
استفاده در آنهاست. بنابراین کافی است به مسائل و قواعد  تکنولوژی مورد

ی هاو آداب اخلاقی جلسات حضوری اشاره کنیم و سپس مسائل و نکته
های تکنولوژی که موثر بر کیفیت اینگونه جلسات اند را ناشی از ویژیگی

 مورد توجه قرار دهیم. 

-شویم، میاز مهم ترین مسائلی که در جلسات حضوری با آنها مواجه می 

عدم رعایت زمان شروع و پایان جلسه، فقدان  توان به موراد زیر اشاره کرد:
مهارت و آشنائی با قواعد اداره درست جلسات، سلطه رئیس بر جلسه و 
کاهش مشارکت اعضا، صحبت طولانی ، تکراری و خارج از موضوع و 

رای های لازم بریزی و آمادگیدستورجلسه برخی اعضا، فقدان برنامه
 جلسات، تغییر زمان جلسات بدون کسب توافق همه اعضا.

های اخلاقی بوده، به نحوی بر حقوق فردی و مشکلات فوق دارای جنبه 
ری گذارد. برای برگزاجمعی شرکت کنندگان در جلسه آثار سوئی بجای می

جلسات اخلاقی کارآمد، با توجه به مسائل فوق،  رعایت نکات زیر توصیه 
سروقت در جلسه حاضر شوید، سخن دیگران را قطع نکنید،  گردیده است:

-ای داشته باشید، برای برگزاری موفق جلسه برنامهدستورجلسه سنجیده

ریزی کنید، محیط جلسه را برای مشارکت اعضا آماده بسازید و جلب 
مشارکت نمایید، از موضوع مطرح در جلسه خارج نشوید، ازجلسات طولانی 

سات را کم کنید، تصمیمات و نتایج جلسه را ثبت پرهیز کنید و طول جل
 کنید. احترام اعضای جلسه را رعایت کنید.

با وجودی که رعایت توصیه های فوق به بهبود و کار امدی  انواع جلسات  
می افزاید، اداره برخی از جلسات رعایت نکات دقیق تری را می طلبد. از 

های توان به روشات را میاین رو دسته بندی انواع جلسات مفید است. جلس
مختلف طبقه بندی شود. یکی از مهم ترین آنها تقسیم جلسات به جلسات 
دموکراتیک وجلسات غیر دموکراتیک است. در جلسات دموکراتیک همه 
اعضا دارای حقوق برابرند و همگی در ایراد نظرات و آرا خود مساویند و 

ت ها، هیاومی انجمنتصمیم گیری با اکثریت آراء است. جلسات مجمع عم
گذاری از این ها، شوراهای شهر و مجامع قانونها و شرکتمدیره سازمان

اند. درحالی که جلسات یک مدیر ارشد و مدیران زیر نظر او و یا جلسات نوع
داران یک شرکت سهامی دموکراتیک نیستند. در این مجمع عمومی سهام

ود و همه شت افراد انجام نمیگونه جلسات تصمیم گیری الزاما با رای اکثری
اعضا دارای حق رای مساوی نیستند. مثلا مدیر ارشد به دلیل مسئولیت خود 

گیری نهائی برخورداراست و میتواند پس از استماع نظرات از حق تصمیم
-مدیران تحت نظر خود، مسقلا تصمیم گیری کند. در مجمع عمومی سهام

ت، بلکه تابعی از میزان سهام هریک داران نیز رای  اعضا الزاما مساوی نیس
 باشد.می

قواعد جلسات دموکراتیک بسیار دقیق است و حاصل سالیان طولانی تجارب  
  33توان در مجموعه کشورهای دموکراتیک است. حاصل آن تجارب را می

 "ملاحظه کرد. از مهمترین این قواعد می توان به قاعده  "رابرت "قاعده 
ک تفکی"و  "پیشنهاد های اصلاحی "و اولویت  "یک پیشنهاد در هر زمان

در مورد پیشنهاد های مرکب اشاره کرد . اساس قواعد این   "پیشنهاد
جلسات حفظ حقوق اکثریت و اقلیت و غائبین و تک تک اعضای جلسه 

تابستان سخنرانی های انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل  
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 %11می باشد. برای حفظ حقوق اکثریت، تصمیمات عادی با رای بیش از 
حفط حقوق اقلیت، در مواردی که  گردد و برایرای دهندگان اتخاذ می

آرای رای  6/1تصمیمات مهم باشد و برکل سازمان اثر بگذارد تصمیم ها با 
گردد و در مورد حفظ حقوق غائبین نیز دستورجلسات دهندگان اتخاذ می

مهم باید رسما باطلاع همه اعضا برسد. همچنین برای حفظ حقوق اکثریت 
واعد و مقررات جلسات دموکراتیک در ق "حد نصاب"اعضای جلسه، رعایت 

پیش بینی شده است. حال باتوجه به مسائل و قواعد جلسات حضوری به 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ضوابط جلسات مجازی اشاره میشود:                                                                                               

در جلسات مجازی نیز باید قواعد و اصول اخلاقی جلسات عادی )حضوری(  
رعایت گردد. از این رو باید از نرم افزارها و سخت افزارهایی استفاده گردد 
که اعمال دستورات و قواعد جلسات حضوری را در فضای مجازی امکان 

یر سازد. از مهمترین مسائل کنونی جلسات مجازی که آثار اخلاقی در پذ
 توان به موارد زیر اشاره کرد:بردارد می

نداشتن مهارت کافی برای استفاده موثر از قابلیتهای تکنولوژی در برگزاری  
جلسات مجازی؛ مجهز نبودن برخی از اعضای جلسه به سخت افزار و نرم 

عف در سرعت و ظرفیت اینترنت؛ آزمایش نکردن افزار مناسب؛ نارسائی و ض
نرم افزار و سامانه قبل از جلسه و فقدان احساس نزدیکی و صیمیت و روابط 

 مند می باشند.اجتماعی و عاطفی که در جلسات حضوری افراد از آنها بهره

برای برگزاری موثر جلسات مجازی بطوری که حفظ حقوق شرکت  
یه هائی متعددی شده است که به برخی از کنندگان نیز رعایت گردد، توص

آنها اشاره میشود: همه اعضای یک جلسه باید قبلا آموزش کافی دیده 
باشند، سخت افزار و نرم افزار )سامانه( قبل از جلسه تست شده باشد، سعی 
شود بجای موبایل از صفحه بزرگ مانیتور کامپیوتر استفاده شود، دستور هر 

داده شود، رئیس جلسه در هر مورد تصمیم گیری  جلسه روی مانیتور نشان
از تک تک اعضا نظرخواهی کند )در صورت امکان(، بجای اکتفا به صدا، 

( استفاده شود؛ مدیر ویا منشی قبل از زمان رسمی videoحتما از تصویر )
جلسه، در جلسه حضور پیدا کنید و با اعضای جلسه ارتباط برقرار کنند، 

بوسیله میر جلسه جلب شود. جلسه با درخواست نقد حداکثر مشارکت اعضا 
و باز خورد از اعضا و با تشکر از آنان خاتمه یابد، مخصوصا رعایت احترام 
اعضا و رعایت زمان آغاز و پایان جلسه طبق برنامه بسیار مهم است. چند 
دقیقه آخر جلسه برای گفتگوهای غیررسمی بین اعضا اختصاص داده شود، 

ن فقدان جنبه های اجتماعی و عاطفی جلسات حضوری به تا حتی الامکا
این ترتیب جبران گردد و در صورتی که بعضی از اعضا انتقادهائی دارند 

 مطرح کنند.

علاوه بر موارد فوق توجه به نکات زیر نیز در بهبود کیفیت جلسات مجازی  
ه دعلاوه بر صدا، تصویر اعضا نیز باید بر روی مانیتور مشاه کند:کمک می

گردد، نرم افزار باید توانائی اخذ رای مخفی و غیر مخفی، امکان ارائه 
پیشنهاد کتبی و شفاهی و اجازه گرفتن برای صحبت کردن را داشته باشد، 
نرم افزار باید لیست افرادی که در نوبت صحبت کردن هستند را نشان 

ه آن ب دهد، نرم افزار  باید پیشنهاد در حال بررسی و اصلاحات پیشنهادی

را در صفحه مانیتور اعضا نشان دهد، دستورجلسه و کد ورود به جلسه از 
دقیقه قبل  01چند روز قبل باید برای اعضا ارسال گردد، منشی جلسه باید 

از آغاز جلسه وارد جلسه مجازی گردد و سیستم را تست کند و تازه واردین  
سا ورود خود را شود باصدای ررا خوش امد بگوید، هر عضوی که وارد می

اعلام کند. حصول نصاب بوسیله رئیس جلسه اعلام گردد، پیشنهاد و نام هر 
شخص پیشنهاد دهنده باید در محل معینی در مانیتور که به این کار 
اختصاص دارد،  وارد شود. تصویر حداقل رئیس جلسه و کسی که در حال 

 سخن گفتن است باید روی مانیتور اعضای جلسه دیده شود.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نرم افزارهای متعددی برای جلسات مجازی در دسترس هستند که از جمله  

 ,Skype ،Google meet   ،jitsi meet sky roomمیتوان به 
اشاره کرد. نرم افزار های مذکور واجد همه توانمندی های فوق نیستند، 
ولی با مهارت مدیر و کمی انعطاف اجازه برگزاری جلسات دموکراتیک را 

ی دهند. منطق و روش استفاده از نرم افزار های مذکور مشابه است. م
معمولا برای استفاده از  نرم افزار های مذکور ابتدا باید یکی از ان ها  را 
انتخاب کرده و آن را روی دستگاه پیاده کرد. برای تشکیل هر جلسه یا هر 

( جدید  سهگروه باید ابتدا دستگاه را با انتخاب گزینه تشکیل گروه )جل
هدایت کرد. سپس نام گروه یا جلسه را باید وارد نمود. انگاه باید نام و ایمیل 
یا تلفن همراه همه اعضا تک تک وارد کرد. پایان کار را باید با فشار دکمه 
 پایان اعلام نمود. به این ترتیب می توانید جلسه مجازی خود را آغاز کنید.

از امکانات فضای مجازی بسیار مفید و  کند که استفادهدر خاتمه تاکید می 
ارزشمند است، ولی همان طور که به خوبی می دانید به جلسات مجازی 

شود. قابلیتهای فضای مجازی امکان آگاه سازی جامعه، محدود نمی
سازماندهی علاقه مندان به فعالیت های اجتماعی و ارائه و عرضه خدمات 

جامعه، اصلاحات جامعه محور و  خود، ایجاد ارتباط و همکاری بین احاد
توانمند سازی جامعه، توسعه جامعه مدنی و بطور خلاصه به پیشرفت و 

های لازم در این نماید. از این رو کسب مهارتتوسعه جامعه کمک می
زمینه، کسب توانمندی لازم برای زیستن موثر و کمک به توسعه و پیشرفت 

 جامعه در قرن حاضر به شمار می آید.
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 :با عنوانماه  مردادسخنرانی 

 " : فرصتها و تهدیدهاکرونا و جامعه مدنی "  

 سخنران: 

 سعید مدنیدکتر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

به   0611در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه مرداد نشست

جامعه  ،سعید مدنیدکتر  .برگزار شد سعیدبا سخنرانی دکتر صورت آنلاین 
ونا و کرموضوع  ،ارشد علوم اجتماعی و فعال حقوق بشر شناس، پژوهشگر

و فرصت ها و تهدید های آن را  مورد تحلیل قرار دادند را جامعه مدنی
 که گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده است: برشمردند

 
د خاص خو یبر منطق اخلاق یمبتن یجامعه مدن یدر هر حوزه  تیفعال 

متضمن تبعات  یدر جامعه مدن تیالو فع یاست. حضور در جامعه مدن
منافع  بر یجمع ریتقدم خ رشیاخلاق و پذ یاست که جز با مبنا یو آثار
 یدر جامعه مدن تیفعال نیکرد، همچن هیآن را توج توانینم یفرد

مهم  یها یگیژیمستقل است. از جمله و تیهو  یعنو رشیمستلزم پذ
ان رصه حضور همگداوطلبانه و ع ستیمرتبط با ز تیفعال یجامعه مدن

 یدنجامعه م  تیو فعال اتیاست. به علاوه بقا و ح یبر خرد جمع یمبتن
و  یبر حقوق شهروند یافراد در انتخاب مبتن یآزاد رشیمستلزم پذ
مستقر است. ورود در  یجامعه از دولت و نظام ها نیا یاستقلال نسب

فع اتقدم من رشیو  پذ یمنطق اخلاق مدن یمبتن دیبا یحوزه ا نیچن
م ه یبرا ییها تیبر فعال یباشد. اخلاق مدن یبر منافع فرد یجمع

 .سانهاان یستیهم ز یاست برا یدارد، و منطق دیانسان ها تاک یستیز

 ینظم اجتماع ،یاجتماع وندیپ ،یاجتماع بستگیبا هم یاخلاق مدن  
و  یقنظم اخلا ستند؛ین یاخلاق مدن نهایلزوما مترادف ا یارتباط دارد ول

نظم  ای یدو منطق کاملا متفاوت دارد. در نظم هنجار یجارنظم هن
 نیقوان نیا م،یروزمره ما با آن مواجه یآنچه که در زندگ یعنی یاجتماع
 نیوانبه به ق ای میکن تیرا رعا ینظم کنندیکه ما را وادار م رراتندو مق

 اریاخت یعبر نو یمبتن یاخلاق مدن که¬ی. در حالمیباش بندیو مقررات پا
ها حاکمند و  ستمیامروز که س یایاست. در دن یفرد یود مختارو خ

 یریمسلطند شکل گ یجامعه انسان یتهایقواعد و مقررات بر کل فعال
 خود تیو امکان فعال ردیگیقرار م یدر معرض موانع جد یدناخلاق م

 نیدشوار است. به هم اریافراد بس ی بر خواست و اراده یمختار و مبتن
ا و مقررات که لزوم نیو قوان ینظم تصنع نیقد ااست که در ن لیدل

و توجه به  یعشق خال یجا ستین یبر خواست و اراده فرد یمبتن
 یژگیو نیاتفاقا سرشار از ا یدر جامعه مدن تیل.فعا ماندیم یخال گرانید

 دنیبر منطق خواستن، دوست داشتن، عشق ورز یمبتن یعنیها است 

  .و ارزش دارد تیاهماست که  لیدل نیو به هم گرانیبه د

در جوامع اقتدارگرا  یو رشد اخلاق مدن یظهور اخلاق مدن یاصل مانع 
ه ک شودیم جادیا یینظام ها فضا نیدر ا رایخود نظام اقتدارگراست . ز

است که مانع از رشد اخلاق  یخودمختار در جامعه مدن تیمانع از فعال

 یمدن تیفعال تیاهم ها¬یها و پاندم یدمی.  در دوره اپشودیم یمدن
دارند.  ازیافراد به هم ن گریاز هر زمان د شتریب یو به نوع شودیبشتر م
 چقدر به یحوزه مدن نیکه فعال شودینشان داده م یمواقع نیدر چن

  .اتکا دارند یاخلاق مدن

در مناطق کمتر توسعه  یجامعه مدن یسازمان ها تیشواهد فعال یبررس 
 رویاز ن یشبکه ا کیکه وجود  دهدینشان م نهیگ ای ایبریمثل ل افتهی

و  یمال ی زهیها و افراد مشتاق، مسئول و مطلع که از قبل بدون انگ
 یها امدیو آثار و پ یدمیانسان دوستانه در کنترل اپ لاتیبراساس تما
 یسازمان ها نیبرخوردار است. ا تیتا چه حد از اهم کنندیمشارکت م

 ها،¬تجمعی جات، دسته ها، مردم نهاد قادر بودند در قالب گروه
کنند  تیجماعت محور از مردم حما یسازمانها ایمردم نهاد  یسازمانها
که  یکه در هر منطقه داشتند و اعتماد متقابل یشبکه ارتباط لیو به دل

به دولت و مقامات   یکنند و حت فایا یا رجستهوجود داشت نقش ب
 شودیم ریاگچون ترس فر یدمیکمک کنند. در زمان وقوع اپ زین یرسم

 خواهد بود و سریاعتماد م جادیا قیتنها از طر یکمنرل ترس و نگران
و مردم تا حدود  یمدن یبا وجود اعتماد در سازمانها بیترت نیبه ا

  .اشته باشدد یشتریب یاثربخش ردیگیکه صورت م ییها تیفعال یادیز

 شودیمحسوب م یجامعه مدن یبرا یدیحاصل از کرونا تهد طیشرا 
ط منحل رواب یاریبس یاجتماع یفاصله گذار نکهیا لیثال  به دلم یبرا
که امکان  شودیموجب م یکیزیف یدر واقع فاصله گذار شود،یم
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سازمان  یبرا یملاقات و بحث و گفتگو را تا حدود ،دهی¬سازمان
را محدود کنند  تشانیناچارند فعال مانهامردم نهاد محدود کند.ساز یها
اساسا  چون اورندیدرب قیرا به حالت تعل شانیقبل یها یزیبرنامه ر ای

  .شودیمتوقف م یعاد یتهایفعال یدر زمان پاندم

هم  ییبلکه فرصت ها ستین دیفقط تهد یجامعه مدن یکرونا برا اما 
کل به ش یموجب شده که جامعه مدن دیجد طیاولا که شرا کند،یم جادیا

مستقل  یاه تیفعال یمنابع برا شدویندیبیاجتماع جیاز بس یگرید یها
اصل از ح طیشرا یجامعه مدن یتهایکند. باتوجه به قابل جیخودش رابس
 ابدی شیسازمانها افزا نیمردم به ا یاعتماد عموم  شودیمکرونا موجب 

ازمان تا س کندیم جادیکه ا یحاصل از کرونا فرصت یاضطرار طی.  شرا
ئتلاف ادور هم جمع شوند، باهم گفتگو کنند و  شتریب یجامعه مدن یها
 کنند و جادیا یباهم در جامعه مدن شانیها تیفعال یبرا یدیجد یها

 بیرتت نیخودشان را کنار هم قرار بدهند و به ا نابعم طیباتوجه به شرا
سخت حاصل از  طیرا انجام بدهند. شرا یتر یبتوانند مداخلات جد

 از جمله در کرونا و قبل از آن در انفولانزا، مرس و یو پاندم یدمیاپ
ه نشان بدهد ک یرا فراهم کرده تا جامعه مدن یها فرصت یدمیاپ ریسا
امت و به اصطلاح رشد سل یسلامت اجتماع فظدر ح یاتینقش ح تواندیم

  جامعه فراهم کند

 یدر دوران کرونا با چالش ها یجامعه مدن یحال سازمان ها نیع در 
  :آنها عبارت اند از نیاز مهمتر یسر و کار دارند که برخ یجد

اعم از  یجامعه مدن یها: سازمان ها تیفعال یچالش در صورت بند .0
د کار کنند دو کارکر یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع یدر حوزه ها نکهیا

 یکه به شکل ها یارائه خدمات انسان یکیو مهم دارند  یاساس
 نیرابط ب یگریو د دهند،یانجام م یو بحران یعاد طیمختلف در شرا

فشار به دولت و  یروین کیبه عنوان   جامعه و دولت هستند و
را بدتر  تیکه وضع ییها استیتا س کنندیم تیفعال یرسم ینهادها

 یتا حد دهدیقرار م یسخت تر طیشرا تیو مردم را در وضع کندیم
فراهم  یدمیکه اپ یخاص طیشرا نکهیا لیکنترل شود بدل ایاصلاح 

 یها تیبا محدود یجامعه مدن یمبکند کارکرد دوم سازمان ها
چالش تلاش شده از  نیروبرو شده است ، اگرچه در پاسخ به  ا یجد

 یادیتا حدود ز یتالیجید یو سازمان ده یمجاز یامکانات فضا

 .شود یبهره بردار
 
 

 
 سعی گرا¬نخبه ای رمسئولیغ یدولتها ی: برختیچالش مشروع .1

 ستند،یموثر ن یلیکه خ یرا بهدعنوان افراد یمبکنند  کنشگران مدن
 تیکنند. محدود یمعرف دهندیارائه نم یخدمات پر ثبات ای تیالفع
سازمانها  ،یکنشگران مدن دیبا عتایطب یو پاندم یدمیاز اپ یناش یها

 کرد،یتر مواجه م یچالش به طور جد نیبا ا امستقل ر یو نهاد ها
که  ییبه محلات و جماعت ها یبا خدمت رسان یمدن یگروه ها

 یادیدهند تا  حدود ز یاریبه آنها  ستندتوانینم یدولت یسازمان ها
 زیکاسته نشد بلکه بر اعتبار آنها افزوده ن تشانینه تنها از مشروع

  .شد

  یجامعه مدن یسازمان ها یچالش سازمان: کرونا امکان سازمان ده .6
  .را ناممکن ساخت ییرا مختل کرد وامکان تجمع، گرد هما

مردم نهاد  یسازمان ها ها : با توجه به منابع محدود تیچالش اولو .1
ان منابع محدود را سام دیبه انبوه تقاضا در دوران کرونا با تیو با عنا
مردم نهاد  یسازمان ها یرو شیاست که پ یچالش مهم نیداد و ا

  .قرار دارد

 یستقلم تیاصولا فعال یچالش رابطه با دولت :  کنشگران جامعه مدن .1
از  و استفاده یهمکار یگمستقل آماد تیفعال نیدارند و البته در ا

به تسلط بر  لیاز آنجا که دولتها م یرا هم دارند ول یمنابع رسم
 میاز ارتباط و تنظ ینگران ینوع شهیمردم نهاد دارند هم یسازمانها

مسئله در دوران بحران موجب  نیها وجود دارد. ا ولتروابط با د
 ود وش جادیمردم نهاد و دولت ا یسازمانها نیب یکه چالش شودیم

 .رندیقرار گ شتریب سکیمردم نهاد در معرض ر یسازمان ها

 یجد یبحران ها یپاندم ای یدمیچالش منابع: در دوران وقوع اپ .3
 یو کمک ها به سازمان ها ایهدا زانیرکود از م ازیناش یاقتصاد

پاسخ  یبه منابع برا یشتریب ازیکه آنها ن یدر حال کاهدیمردم نهاد م
 خدمات دارند. یبرا یشتریب یبه تقاضا
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 میزگرد شهریور ماه

 "اخلاق پزشکی در همه گیری کرونا"

 سخنرانان:

 دکتر فریبا اصغری

 دکتر احسان شمسی گوشکی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دکتر فریبا اصغری
فریبا اصغری متخصص طب کار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات  دکتر 

ر ماه ن در میزگرد شهریواخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرا
در رابطه با موضوع اخلاق پزشکی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 

آن در ادامه ارایه  خلاصهدر همه گیری کرونا مطالبی را مطرح کرد که 
 :شده است

ل دنیا در ک شروع میکنم بروز این پاندیمی صحبت خود را با یک کلیت
د مرگ و میر باشد سابقه نداشت. در این وسعت درگیری و همراه با این ح

اعلام  whoتوسط چین به سازمان بهداشت جهانی  1101اخرین روز سال 
شد که فوتوژن ناشناخته ای درگیری ریوی برای تعدادی از مردم بوجود 

 whoورده و به فاصله کمتر از دو و نیم ماه پاندمی در کل دنیا توسط آ
 .گزارش شد 

ی جدی برای نظام سلامت کشور ها و نظام این بیماری عملا چالش ها
ورد و همراه خودش قطعا مسائل جدی پزشکی آاقتصادی کشور ها بوجود 

ن همچناو همراه دارد بخاطر اینکه این پاتوژن ناشناخته های متعددی دارد 
که چه درمان هایی مفید است و به چه شکلی باید هستیم ما درگیر این 

میتواند موثر باشد. این ناشناخته بودن و واکسن تهیه شود و چه واکسنی 
این آلرژی بزرگی که در مورد این پاتوژن داریم و به همراه اینکه این 
بیماری تلفات جانی قابل توجهی دارد، اضطراب و ترس و واهمه برای 

 جامعه بوجود میاورد. 

سوالات سخت و ،  استکرونا که با این همه عدم قطعیت همراه طبع  به
 مثلا بوجود میاوردا در حوزه بهداشت عمومی و اخلاق پزشکی رمتعددی 
دالت ع، بحث  مهیبد تیاولو یرو به منافع فرد یمنافع جمع دیما بااینکه 

طرح درمان م یبهداشت یپروتکلها یبرا یمختلف بعو منا تدر  منابع هس
به  نکهیا تکه لازم هس یکه هر منبع یریشگیواکسن پ یچه برا میشود
 یوضهح یمهم اخلاق یاز چالش ها یکیو  شود و توزیع میتقس یبیچه ترت

 ژنان پاتو بروز هک یتیچون آن عدم قطع تهس یکرونا بحث اعتماد عموم
در جامعه میتواند به وجود  یواهمه و وحشت کیش همراه دارد دکرونا با خو

تواند خطرات می بیترت نیبه او  ودش یمتعدد عاتیباعث بروز شا ورد وایب
 نیدر چن د،رو بهم بزن یعموم تیامن ویا درو بهم بزن یم عمومنظ یحت

م به مرد قیه اطلاعات شفاف و دقئنظام سلامت ارا یفهیکه وظ یمواقع
 ییها زیغلط  چه چ جیرا یباورها کندتلاش  و دریبگ یجدد کنیم ظلحا

اسخ پ یبه موقع و درست برا میناما اگر نتو دیاصلاح کن راآن ها  دهستن
  شود.منابع  تنرفدر باعث ه میکن یزیبرنامه ر

عمل  مینستاتوین ماکشورم در یدر موج اول پاندم تری ما به شکل مناسب
کلات مش لیاما متاسفانه به دل دگرفتن یجد یلیمردم خ اگرچه میبکن

طینه قرن  میناچار شد اوردیمردم به وجود م یکه برا یو مشکلات یاقتصاد
از باز  یچه سطح نکهیباز کردن ا نیاما ا ،میباز بکنرا برداشته و فضا را 

فانه متاس و نشدگرفته  یمهم بود که جد یلیبرقرار باشد خ دیکردن با
 .میقسمت خوب عمل نکرد نیا در یلیخ
 اگر شویم،کرونا  یپاندم یوارد ملاحظات اخلاق مهیبخوا راگ یلبه طور ک 

هر  فهیوظ نیاولاتفاق افتاد  یپاندم نیکه ا یاول ین روزهاابه هم میبرگرد
 کهست ا نیا شیوع می یابددر آنجا  یعفون یماریب کی ی زمانی کهکشور
ه ک کوتاهی در این زمینه باعث می شود کند  یبه موقع اطلاع رسان را آن

ر انتقال و خط شودمهارش کاسته  تیاز قابل شود و ادیز انیعملا تعداد مبتلا
  شود. شتریبه مردم ب

 نندک یهمراه با هم یاز صدمات اقتصاد یریلوگج یبراهمه کشورها باید 
ارو و د نیتام، و کمک به هم نوعان  لیوسا نیتام ، کنترل موارد ابتلادر 

ارند د یفیضع یهاساخت ریکه ز یکشورها . همچنین به ..کشف واکسن 
 بکنند یکمک اقتصاد

 سازمان بهداشت جهانی به کشورها اولا گزارش صادقانه یاخلاق فهیوظ
who یشودم یبه خطر جد لیکه دارد تبد یعفون یماریروز به هرگونه بب 
ن دادن انش ،کردن یکشورها همراه یاخلاق فهیو از آن طرف وظ تهس
  ی.عفون یماریکنترل ب یبرا یللالم نیب یستگهمب
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 توجه بههر کشور  درهر جامعه و  در یدمیمهار اپ یبرایکی از موارد مهم 
افراد ،  یجسم یها تیمحدود اد دچار افر آسیب پذیر است  یهاتیجمع

و ... می توانند در این ها  یانزند،  یقانون ریغ نیمهاجر، سالمندان و  ریپ
 دسته قرار بگیرند.

 رایب میشودکه مطرح  ر گید یچالش اخلاق قتیکه در حق ینکته بعد
 لاتیتشک، دارو، مارستانیب. چگونه منابعی چون  تمنابع هس صیتخص
واکسن  طور نیهم و لاتوریمثل وندی درمان صیتشخ تلایتشکی، حفاظت

به صورت منصفانه و ندارند  یابیدست  به آن ایدن یجا چیکه هنوز ه
 عادلانه در دسترس همه اقشار جامعه قرار دهیم. 

 یمدیاپ جاو در میشودمنابع مطرح  عیتوز در یاصول اخلاق یبه طورکل 
رگ و تعداد م شودحفظ  یشتریب جانهای میکن کاریکه ما چ نیاصل اول ا

 .دبه حداقل برس ریم
 میکنب تیرعا را یبرابر بایدما  است که نیا میشودکه مطرح  یاصل بعد 
و..  ینقانو ریغ نیمهاجر نکهیمثل ا یلقب نیاز ا و ها تیقوم، سن ،جنسو 

 . نباید عامل تبعیض باشد 
ارائه خدمات  هک یافراد نکهیا ی است،بحث ارزش افزار یاصل بعد

  دنریقرار بگ تیدر اولو دیبا ی استاورژانس ای یاتیح ناسشیسرو
در نهایت ایشان بر اصول اخلاق پزشکی در پاندمی کرونا را پیچیده دانسته 
که باید مورد توجه قرار گیرند و عدم رعایت آن را عاملی برای گسترش 

 پاندمی دانستند. 
 

 گوشکی شمسی احسان دکتر
عضو  و شک و متخصص اخلاق پزشکیپز احسان شمسی گوشکیدکتر  

هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در میزگرد شهریور ماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در 

مطالبی را مطرح کرد که خلاصه آن در تکمیل سخنان خانم دکتر اصغری 
 ادامه ارایه شده است:
 و نبود گایدلاین های لازم برای چالش این عمق بر یددکتر شمسی با تاک

 زشکپ درمان بیماری و بسته بودن دست پزشکان بیان کرد : زمانیکه
برایشان  دبده مریض به نمیتواند دارویی هیچ نیست لاینش گاید در هیچی

 ند نمیتوان خود را درمانگری وظیفه واقع درو  چالش اخلاقی پیش می آید 
چنین در زمانیکه پزشک به واسطه محدودیت تجهیزات . همبدهند انجام

 هسال 31 کیی مثلا میان دو بیمار با شرایط وخیم پزشکی باید تصمیم بگیرد
ی از یک سو پزشک فکر م ؟ ببرند پنتیلاتور زیر کدام حالا هسال 61 یکی
 از نکرده کامل زندگیش را هنوز چراکه استارجح تر جوان تر  فرد کنه

 وردم مسنتر ادمای که تنیس اخلاقی اصلای کند که فکر م سوی دیگر
 .نیستبرای انتخاب  درستی ملاک سن و قرار گیرند تبعیض

همچنین یکی دیگر از چالش های اخلاقی موجود در زمینه کرونا در رابطه 
ست مرحله ت به کشورها از خیلی در کرونا واکسن با تست واکسن است. 

 . ی استطولان خیلی انسانی ی مرحلهدر حالیکه رسیدن به  رسیده انسانی
  برای  می دهیم قرار ویروس معرض درتعمدا  را انسان ها در این مرحله

  challenge test معروف قول به ،نتایج را ببینیم  تا واکسنآزمایش 
 ییعن میدادند انجام حیوانها مورد در قبلا این را . در حالیکهبدهیم انجام
 دمیزدن واکسن که را میمونها شود تمام ودز حیوانی مراحل اینکه برای

 توانیممی میگونند هم بعضیا الان ولی میکردند نزدیک به آنها ویروس را
 میمیرند نفر هزاران هر روز چون زودتر وارد مرحله آزمایش انسانی شویم 

 که این خود یک بحث اساسی در حوزه اخلاق دارد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چالش اقتصادی اجتماعی و اخلاقی و حتی سیاسی مساله کرونا به حدی 
 رسیم،بپ سوالورود کنیم ،  اخلاقی بحثهای در داریم لازم که ماایجاد کرده 

 .کنیم ایجاد پاسخ و کنیم درست گفتمان بزنیم، حرف
مطلب بعدی بهد اخلاق جهانی است. مثلا آیابستن مرزها اخلاقی است؟ 

 یشپ نمیتواند بستند را مرزها دانشجو است کشوری یک در شخص یک
 از لامث میمیرد دارد بیمارستان دردیگر  کشوری در برود پدرشم خانوادش
 صوصامخ بیشتر فعالیت به همه ما نشان می دهد  همه سوالات این . کرونا،
  . داریم نیاز پزشکی اخلاق ی زمینه در کآکادمی فعالیت
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 03ر ، خلاق، الهیات و بلایای فراگیالمللی سه روزه انخستین کنفرانس بین
های فراگیر به صورت شهریورماه با محوریت اخلاق در مواجه با بیماری

 برگزار شد. کنفرانسویدیو 
لاقی های اخدر نخستین روز این کنفرانس، ایثار در حرفه پزشکی، چالش

های فراگیر و خود مختاری بیمار مورد بحث و بررسی روی بیماری پیش

در ادامه مختصری از سخنرانی های انجام شده در این  .رفتقرار گ
 کنفرانس به روایت خبرنگار سایت سپید آنلاین ارایه شده است:

 

داماد، الله سیدمصطفی محققآیت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 

بهشتی استاد دانشگاه شهید 

بهشتی در جلسه نخست این 

کنفرانس به موضوع ایثار در حرفه 

پرداخت و اظهار کرد: پزشکی 

هایی است پزشکی یکی از حرفه

که متصف به وصف قدسیت 

توان آن را حرفه شود و میمی

مقدس پزشکی خواند. قدسیت 

ای دارد پزشکی جهات عدیده

اولین جهت این است که یکی از 

اسماء فعلی حق تعالی یعنی نام 

 . کندشافی، به دست طبیب تحقق پیدا می

مجید و داستان حضرت ابراهیم)ع( آمده است که وقتی  وی افزود: در قرآن

طرف مقابل از او پرسید که خدای تو کیست؟ ایشان در مقام تعریف حق 

َو »متعال فرمود خدای من این صفات را دارد و یکی از آنها این است که 

یعنی فعل شفای بیمار از افعالی است که بدون «. اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ

شود. همه افعال در جهان افعال الله ه به دست حق تعالی انجام میواسط

است و حضور خدا در جهان حضور عجیبی است که درکش ساده نیست و 

شاید درست دقت نشود، اما رابطه خدا و جهان اینطور است. افعال با واسطه 

شود، اما شفا و چند فعل دیگر است که مستقیماً خدا به خودش انجام می

 .دهدمی نسبت

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم با بیان اینکه عملیات 

های کادر درمان که به شفا منتهی پزشکی اعم از دارو دادن یا سایر تلاش

شود، انجام مقدمات فعل الهی است، تصریح کرد: جهت اول قدسیت می

اندرکاران امر پزشکی اعم از طبیب، حرفه پزشکی این است که دست

گزار، محقق دارو و هر کسی که به نحوی در کار پزشکی پرستار، خدمت

اندرکار مقدمات فعلی است که خدا مستقیم به دست کند، دستخدمت می

  .دهد و آن شفا استخود انجام می

ی ادامه داد: جهت دیگر تقدس حرفه پزشکی این است که کادر پزشکی و

با حیات انسانی سر و کار دارد. همه جانداران، موجودات زنده هستند، اما 

دارای روح الهی نیستند و حیاتشان غیر از روح الهی است. حیات بشری 

 تنها حیاتی است که خداوند خطاب به ملائکه در موردش اینطور آورده است

بار در  یعنی یک« فَاَِذا سَو َیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ»که 

سوره حجر و یک بار در سوره صاد اینطور آمده است که خدا فرمود ای 

فرشتگان، چون آفرینش انسان را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، 

ن کادر پزشکی حامی روح الهی است و با در برابر او سجده کنید. بنابرای

روح الهی سروکار دارد. تا اینجا معلوم شد دست طبیب که مشغول دارو و 

 .آیدشود، دست خدا است که از آستین طبیب بیرون میدرمان می

 ایثار در کادر پزشکی

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه جسم انسانی با سایر 

است، تاکید کرد: همه عالم مخلوق خدا است، اما انسان موجودات متفاوت 

به قدرت مستقیم خدا و به تعبیر قرآن به دو دست خدا آفریده شده است. 

قَالَ یَا اِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا »خدا در خطاب به شیطان فرموده 

ا از ، ای ابلیس، چه چیز تو ر«ینَخَلَقْتُ بِیَدَی َ اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِ

سجده کردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع کرد؟ ولی 

خواهم عرض کنم اینها یک طرف است و جهت دیگری که شاید از می

 بیند؟لهیات، حرفه پزشکی را چگونه میا

 انجام فعل الهی در حرفه پزشکی

 های فراگیرهای اخلاقی در مواجه با بیماریتنگناها و چالش

 

 دامادحققالله سیدمصطفی میتآ

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
 بهشتی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رئیس گروه مطالعات اسلامی و  
 فرهنگستان علوم
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جهات دیگر اهمیتش بیشتر نباشد کمتر هم نیست، موضوع ایثار کادر 

  .استگزاران پزشکی در انجام وظیفه خویش پزشکی و خدمت

وی ادامه داد: ایثار یعنی ترجیح دادن. شخص ایثارگر کسی است که 

دهد. قرآن در مورد برخی از مومنین در سوره دیگری را بر خود ترجیح می

وَیُوْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَهٌ وَمَنْ یُوقَ »فرماید حشر می

سوال من این است که چه کسی «. لْمُفْلِحُونَشُح َ نَفْسِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ ا

ی نامیم؟ ایثارگر کسدهد که آن را ایثارگر میدیگری را بر خود ترجیح می

است که نخست برای دیگری حرمت و کرامت قائل است. دوم کسی 

داند. یعنی انسان را یک است که خود را در کنار دیگری از یک نوع می

شناسد. سوم سعادت ا هم نوع یکدیگر میها رداند و همه انساننوع می

داند. یعنی قول شیخ اجل سعدی شیرازی فرد را در گرو سعادت جمع می

 بنی آدم اعضای»گوید کند و از بن دندان میرا به مغز استخوان درک می

ه تر اینکچهارم از همه مهم«. یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند

 .دهد، ایثارگر استلح خود ترجیح میکسی که منافع دیگری را بر مصا

الله محقق داماد بیان کرد: شما چنین شخصی را با کسی که فقط آیت

کند، بر محور خویش است، مقایسه کنید شناسد و هرچه میخود را می

شخص خودمحور را نباید خودپسند بدانیم، بلکه باید خودپرست بدانیم. 

 ار از سوی فیلسوف فرانسویواژه ایثار در متون منتشرشده، نخستین ب

برای کلمه مقابل خودپرستی ابداع شد باید شخص « آگوست کنت»یعنی 

 های ادیان دیگر مانند زرتشتمقابل ایثارگر را خودپرست بدانیم. در آموزه

و بودا و مزدا و ... مکرر به مقوله کمک به دیگری تاکید شده است. در 

آمده است و در « ست بدارات را دوهمسایه»انجیل مقدس تحت عنوان 

مطرح شده است. در قرآن همین همینمطور « احسان و نیکوکاری»تورات 

اند و چندین بار در است و حتی محسنین، محبوبان الهی شمرده شده

را داریم. در قرآن عنوان دیگری « اِن َ الل َهَ یُحِب ُ الْمُحْسِنِینَ»قرآن، عبارت 

انفاق »ام و آن عنوان ادیان دیگر ندیدههم آمده که به این تعبیر در کتب 

است. یعنی چیزی که محبوب انسان است به دیگران بدهد.  «مما تحبون

ردن ها انفاق کتعبیر خاص قرآن این است که تنها راه رسیدن به نیکی

  .چیزی است آنها دوست دارند

مَا وا مِم َا تُحِب ُوَن وَلَنْ تَنَالُوا الْبِر َ حَت َى تُنْفِقُ»فرماید وی افزود: خداوند می

بدیت برای بیان ا« لن»از نظر ادبی، «. تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فَاِن َ الل َهَ بِهِ عَلِیمٌ

ینکه رسید، مگر ارود. یعنی هرگز شما به نیکی نمییک فعل به کار می

آنچه که مورد علاقه و محبت شما است، به دیگری بدهید. اما واژه ایثار 

ای از ای با عدهوالاتر از همه اینها است. یک برنامه حاوی مفهومی

دهیم، اما کشیشان مقیم کشورهای غربی داریم و کار علمی انجام می

ات اند، همان جمله به همسایهای که از انجیل آوردهاینها بالای تیتر جمله

بالاتر  .آورند. اما ایثار بالاتر از اینها است. ایثار از انفاق و ..احسان کن را می

فی های مختلتواند گونهاست، چون ترجیح دیگری بر خود است. ایثار می

گیرد و یا با دادن مال صورت داشته باشد. گاه با فدا کردن جان صورت می

  .دکنمی پیداگیرد و زمانی هم با هزینه کردن اعتبار و آبرو تحقق می

ی را در تاریخ تپرسعضو پیوسته فرهنگستان تصریح کرد: افراد بزرگ وطن

خودمان داریم که حاضر شدند خود را بدنام کنند و به گوشه خانه بروند و 

گوشه خانه را بر خود بخرند، اما ملت ایران را نجات دهند که اینها ایثار 

ماربازی خنک آن ق»تواند ترکیبی از اینها باشد. گفت است. گاهی ایثار می

 یعنی هرچه«. وس قمار دیگرکه بباخت آن چه بودش، نماند هیچش الا ه

دارد برای دیگران و برای یک آرمان مقدس و والا بدهد و تصمیم بگیرد 

ها را بر خود وارد کند و در راه های خویش اغماض کند. دغدغهاز داشته

  .برطرف ساختن مشکلات فراروی دیگران حرکت کند

اروسازان د وی با تاکید بر اینکه کادر پزشکی اعم از پزشکان، پرستاران و

ای است که تجلی ایثار در آن بسیار درخشان بدانند که این شغل، حرفه

است، تاکید کرد: پزشکی که راحت و آرامش خود را برای رسیدگی به 

دهد و دیگری را بر خویش ترجیح داده، تا جایی که بیماران از دست می

  .دهد، اینگونه تجلی ایثار را دارددر این راه جان می

لله محقق داماد با اشاره به جانباختن کادر درمان در مقابله با بیماری اآیت

واند از تکرونا گفت: این روحیه بالاتر از انجام وظیفه است. هر کسی می

ادای تکلیف خود را نجات دهد و فرار کند، اما روحیه ایثار به مراتب از 

زند سر می کیهانجام وظیفه و تکلیف بالاتر است. ایثار از یک روح و نفس ز

ا یک رود. ایثار رو تا نفس زکیه و قدسی نباشد، هرگز به طرف ایثار نمی

 .دهد که لیاقت جوار رحمت حق را داردنفس زکیه انجام می

 

تنگناهای دشوار اخلاقی در مواجه با بیماران مبتلا به 

 کرونا

 های اخلاقی در مواجه با بیماراندر بخش دوم این کنفرانس که به چالش

های دشوار این مواجهه، ها و موقعیتمبتلا به کرونا در بیمارستان

های رویکردهای اخلاقی در تریاژ بیماران و خود مختاری بیمار و چالش

های فراگیر مورد بررسی قرار گرفت. مهدی شقاقی عضو اخلاقی بیماری

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اظهار کرد: موقعیتی که امروز با آن 



 
 
 
 
 
 
 

16 
 

ایم، دشوار بوده و واجه شدهم

برای تنگناهای زیادی را 

اشخاص و نهادها در سطوح 

المللی ایجاد کرده ملی و بین

است. این تنگناها از سطوح 

فردی آغاز و به سطوح 

 .رسداجتماعی و نهادی می

وی با بیان اینکه در این 

های اخلاقی تنگناها چالش

بسیاری برای کادر پزشکی به 

ها د گفت: چالشآوروجود می

های گیرند. این موقعیتای واصول عام اخلاقی قرار میبین نقش حرفه

ان ها را به ما نشها و استفاده از فرصتگذاریاخلاقی دشوار، نحوه سیاست

 .دهد

های عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اینکه در موقعیت

 ها چگونه به آنها عملاندشوار چگونه سیاستگذاری کرده و در بیمارست

ها را برای ما های اخلاقی در استفاده از فرصتگیریشود، جهتمی

 .کندمشخص می

ها هایی که پزشکان برای نجات بیماران در خبرگزاریرویه: وی ادامه داد

اند این است که همیشه اولویتشان رسیدگی به بدحالترین اعلام کرده

وجود داشته باشند اولویت با بیماری است  بیماران است، اگر دو فرد بدحال

که از شانس نجات بیشتری برخوردار است و در واقع شانس زنده ماندن 

و مقاومت بیشتری داشته باشد. این موضوع یک تنگنای اخلاقی بوده و 

بودن در آن موقعیت که باید بین دونفر دست به انتخاب بزند برای هر 

  .پزشکی وحشتناک است

د کرد: منطق این تنگنا شبیه منطق بقای اصلح است. که شقاقی تاکی

عامل زنده ماندن در آن به استعدادها و نقشه ژنتیکی موجودات بستگی 

دارد. متاسفانه منطق بیماری کرونا نیز بسیار شخصی بوده و به نقشه 

ژنتیکی فرد وابسته است. هر فردی که از استعداد مقاومتی بیشتری در 

 .ردار باشد شانس بیشتری برای زنده ماندن داردبرابر بیماری برخو

این استاد دانشگاه در ادامه با ذکر مثالی از مقایسه دو جامعه پادشاهی و 

های مساوی لیبرال اظهار کرد: در جوامع پادشاهی افراد از فرصت

بلکه این  کندبرخوردار نیستند و اصولا استعداد هم در آنها نقشی ایفا نمی

ا در دهد لذیخی هستند که به افراد شانس بقا و ادامه میهای تارموقعیت

دهد. در جوامعی هم که این جامعه عدالت برای افراد چندان معنی نمی

ه همه شناسند. باقتصاد بازار حاکم بوده و مالکیت فردی را به رسمیت می

های یکسانی داده شود اما در این جامعه همه افراد نیز افراد فرصت

از شانس برنده شدن برخوردار شوند چرا که این افراد از توانند نمی

استعدادهای مشابهی برخوردار نیستند این تفاوت استعدادها موجب 

شود نقشه ژنتیکی افراد در برابر بیماری نیز این چنین است ناعدالتی می

 .شودواین وضعیت در واقع یک چالش اخلاقی محسوب می

 

 ران مبتلا به کرونارویکرد اخلاقی برای تریاژ بیما

در ادامه این کنفرانس محمود 

مختاری، استادیار دانشگاه 

شهید بهشتی به رویکردهای 

قیاسی و هنجاری اخلاق در 

مواجه با تریاژ بیماران کرونایی 

پرداخت و با بیان اینکه رویکرد 

قیاسی هنجاری به صورتی 

سیستماتیک زندگی اخلاقی را 

ای راهبری در هر حرفه

ند. گفت: این سوال وجود کمی

ذ توان با اتخادارد که آیا می

 این رویکرد به سراغ بیماران در

تریاژ رفت یا خیر؟ اگر یک بیمار در شرایط عادی و غیر بحرانی وضعیت 

حادی داشته باشد افراد با رویکردهای اخلاقی مختلفی به کمک این بیمار 

آنها دارند چندان در روند و نظریات اخلاقی و رویکردهای شخصی که می

  .کندرسیدگی به این بیمار تفاوتی ایجاد نمی

وی ادامه داد: کنش اخلاقی در زمانی که بیماری فراگیر کرونا که یک 

در  با کنش اخلاقی چالش بسیار گسترده و کلان برای جهان به وجود آورده

شرایط عادی متفاوت است. در واقع کنش اخلاقی در شرایط عادی ممکن 

توان ت در شرایط بحران غیر اخلاقی تلقی شود. بر همین اساس نمیاس

صرفا با یک کنش هنجاری شخصی با این بیماری برخورد کرد. اگر عامل 

اخلاقی را از فردی به گروهی تبدیل کنیم ممکن است تغییراتی به وجود 

 .تر باشدآید و کنش در آن زمان اخلاقی

ی از این رویکردهای قیاسی هنجاری مختاری در ادامه با بیان اینکه برخ

به سمت پیامدگرایی با بیشینه سازی پیامد میل دارند، گفت: یکی از 

مشکلات این رویکرد نظری این است که باید بین بیماران دست به انتخاب 

زد و لیست تهیه کرد در این میان گروه زیادی از افراد جامعه ممکن است 

 دکتر مهدی شقاقی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 دکتر محمود مختاری

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین 
 دانشگاه شهید بهشتی ، علم و فناوری
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یه هنجاری به شرایط زمانی بیماری، انتخاب نظر .از درمان محروم شوند

 .تبحر و تجربه کادر درمان نیاز دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: رویکرد اخلاقی که در 

این  .ای تریاژ استتریاژ بیماران کرونایی به آن نیاز داریم، اخلاق حرفه

ایا و خلاق بلاخلاق بیش از آنچه به اخلاق هنجاری ارتباط داشته باشد به ا

 ای به دستاخلاق سلامت عمومی مرتبط است که بر اساس تجارب حرفه

  .آیدمی

تواند عدم کفایت یک نظریه هنجاری ای میوی یادآور شد: تجربه حرفه

اخلاق را نشان دهد، لذا بر اساس آنچه گفته شد، نظریه پیامدگرایی و 

 .دکرونایی ندار رویکرد قیاسی کاربردی برای حل چالش تریاژ بیماران

 

های اخلاقی در شیوع خودمختاری بیمار و چالش

 های فراگیربیماری

محمدرسول ایمانی خوشخو، 

استادیار دانشگاه شهید بهشتی 

در ادامه این همایش با بیان 

اینکه اختیار و اراده بیمار یکی 

از اصول چهارگانه اخلاق 

اراده،  :پزشکی است، گفت

گاهانه مندی آانتخاب و رضایت

بیمار در فرایند تشخیص 

بیماری و درمان به کار گرفته 

شود و از هر گونه امری که می

کند حق بیمار را ضایع می

  .کندجلوگیری می

لاک نامه اخلاقی که موی بیان کرد: در کشور ما نیز مهمترین منشور و نظام

ای پزشکی است که فصل هفتم عمل است، راهنمای عمومی اخلاق حرفه

در رابطه با احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات سلامت  آن

است. در فصل هفتم این راهنمای اخلاقی پانزده اصل و توصیه وجود دارد 

و در پنج شاخص از جمله مهم بودن مذهب و عقیده شخصی بیمار، حق 

بیمار نسبت به اطلاع از روند تشخیص و شیوه درمان، اطلاع دقیق بیمار از 

های مختلف و های درمان از میان روشهای درمان، انتخاب شیوهههزین

 .شوداختیار در آگاه کردن شخص ثالث خلاصه می

های مختلف مطالعات اخلاقی و فرا در کنار گونه ایمانی خوشخو ادامه داد:

نیازمند تعاریف دیگری  ... اخلاقی، اخلاق توصیفی، اخلاق کاربردی و

از تعریف اصول هنجاری مربوط به هر حرفه  هستیم به این معنا که پس

ها را استخراج و شغل، نیاز داریم بین کارکنان آن حرفه برویم و چالش

ای کنیم. این کار نیازمند پیمایش است پس از تدوین اصول اخلاق حرفه

های پزشکی باید به میان فعالان بخش سلامت برویم و مهمترین چالش

ها موضوعاتی است که بیشترین اختلاف چالش آنها را احصا کنیم. منظور از

 .نظر درباره آنها وجود دارد این کار با یک پیمایش قابل دستیابی است

وی در رابطه با خودمختاری بیمار نیز اظهار کرد: این خودمختاری دارای 

دو جنبه حق دانستن و حق انتخاب است. حق دانستن مربوط به آگاهی 

های درمان به کار گرفته شده و د آن و روشکامل نسبت به بیماری و رون

حق انتخاب مربوط به ملاقات با خانواده، انجام آزمایشات غیرقطعی، بستری 

 .و قرنطینه و آگاه ساختن خانواده و نزدیکان از بیماری است

ایمانی خوشخو یادآور شد: با توجه به مبانی و راهکارهای ارائه شده برای 

توان برای این مسائل ر حوزه کاربردی میهای مهم اخلاقی دحل چالش

ها است. در کنار هم راهکارهایی پیدا کرد. قدم نخست شناسایی چالش

منشور حقوق بیمار، منشوری در حوزه مداخلات نظام سلامت داریم که اصل 

گوید سلامت عمومی برای رسیدن به سلامت جامعه باید از دوم آن می

 .گذارد استفاده کندامعه احترام میهایی که به حقوق افراد در جروش

های میدانی و طرح های پیمایشی زیادی باید در حوزه بررسی: وی افزود

سلامت و پزشکی انجام پذیرد. تعاملات و مصاحبه با بیماران و فعالان 

یری گتوان به تصمیمها میسلامت باید انجام شود و پس از استخراج داده

 .های اخلاقی رسیدمناسبی درباره رابطه با چالش

 

 

 

 

 محمد رسول ایمانی خوشخو دکتر

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
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شامگاه  ،«داریاخلاق و صلح پا»مهر مولانا، با موضوع  شیهما نینهم

 یو به همت مؤسسه فرهنگ یماه، به صورت مجاز وریشهر 60دوشنبه، 

 .سروش مولانا برگزار شد یهنر
 

گفت:  یسخنان یو متفکر، ط لسوفیف ان،یملک یمصطف ش،یهما نیدر ا
صلح و  دشبریو پ جادی: صلح، امیقائل شو کیتفک دهیسه پد انیم دیبا

 .متفاوتند زیسه چ نهای. ایگروصلح
 دیر مفد یشک یاست که کس یکرد: صلح امر انیصلح ب حیدر توض یو

 یصلح، خوب یندارد. خوب اششانهیاندو خوب بودن مصلحت یبودن عمل
است نه  شانهیاندمصلحت

خوب  یعنی. یاخلاق یخوب
ها در ساناست که ما ان

طور که همان م،یصلح باش
داشته  ژنیخوب است اکس

منظور ما از  نجای. امیباش
لح که ما به ص شانهیاندمصلحت یخوب نی. استین یاخلاق یخوب ،یبخو

 یصلح را واجد خوب شبردیو پ جادیا یباعث شده کسان م،یدهینسبت م
دارد، پس  هشانیاندمصلحت یاند اگر خود صلح خوببدانند. آنها گفته یاخلاق

است تا م یاخلاق فهیوظ یعنیدارد؛  یاخلاق یصلح هم خوب شبردیو پ جادیا
ر افزود: متفک نیا.میصلح در جهان تلاش کن جادیا یبرا میتوانیکه م آنجا
و  جادیا ،یاند حالا که از نظر اخلاقاند و گفتههم برداشته یگام سوم یبرخ
. خوب است یاز نظر اخلاق هم یگروصلح خوب است، پس صلح شبردیپ

 اول یخوب است. معنا یگروگرفت که صلح جهینت توانیمن معتقدم نم
رفع مناقشات خود از جنگ و  یها براآن است که انسان یگروصلح

ست در یمعنا درصورت نیحل ندانند. اخشونت استفاده نکنند و آن را راه
د، و وجود داشته باشجز جنگ به یگرینزاع راه د صلهیف یاست که اولا برا

 .کمتر از جنگ باشد گر،یآن راه د یمنف جیدوما آثار و نتا
آن است که ما نگرش و رفتار عدم  یگرودوم صلح یگفت: معنا انیملک

 نگرش و دیبا ی. من معتقدم به لحاظ اخلاقمیریبگ شیمقاومت در پ
 دیاب شهیصورت که نگرش، هم نیبه ا م؛یکن کیرفتارمان را از هم تفک

رفتار عدم مقاومت باشد و گاه  دینگرش عدم مقاومت باشد اما رفتار، گاه با
  کنند،یبا من م گرانیکه د ینگرش من در برابر رفتار یعنیرفتار مقاومت. 

 

ه که رفتارم هم رضامندان نیو رضامندانه باشد اما نه ا رشینگرش پذ دیبا

 .باشد زیآممقاومت تواندیباشد؛ رفتارم م
 

 نیدر ا زیو استاد دانشگاه هاروارد ن ییکایآمر لسوفیکنلن، فاس توماس
درست باشد که اگر همه  نیا دیگفت: شا یسخنان یط یمجاز شیهما
نه تفکر آرزومندا ینوع نیاما ا آمدیم دیصلح پد کردند،یرفتار م یاخلاق

باشد،  داریپا تواندیصلح چگونه م میبپرس نکهیا یاست. بهتر است به جا
 شوند؟یم داریما به صلح پا یابیمانع دست یه عواملچ میبپرس

 داریبه صلح پا یابیدست م،یادامه داد: مطمئنا هرچه از اخلاق دورتر شو یو
 اشتباهند یاز نظر اخلاق یما زمان یهااستی. اعمال و سشودیتر مسخت

ه منافع ک یمعن نیرفتار شود؛ به ا رمحترمانهیغ گرانیکه باعث شوند با د

 .گرفته نشود یجد افراد،
 یاست که تمام یداد: از نظر من اخلاق امر حیاخلاق توض لسوفیف نیا
. اخلاق، شامل رندیپذیآن را م یمیابراه انیاد ژهیوجهان، به انیاد

را  یالزامات نیو همچن شودمی …و  دیو تهد یقتل، دزد تیممنوع
 .ازمندانیدربردارد از جمله کمک به ن

 یفرهنگ یو هنجارها انیهسته مشترک همه اد انیم زیابا اشاره به تم یو
 نکهیا یکیمختلف گفت: دو نکته قابل توجه است؛  انیاد انیمتفاوت م

عارض ت انیجامعه با هسته مشترک اد یفرهنگ یهنجارها نیممکن است ب
با اصل محترمانه رفتار  یفرهنگ یوجود داشته باشد، ممکن است هنجارها

که  ییاتا ج نکهیا ینداشته باشند. نکته بعد ینهمخوا گران،یکردن با د
داشته باشند  لیمردم دل

که مطابق اعتقادات 
و آداب و رسوم  یمذهب

 کنند و یجامعه خود زندگ
 رفتار محترمانه گرانیبا د

وانند بت دیداشته باشند، با
کار را انجام دهند.  نیهم

 .مدارا استهمه، ضرورت  انیمشترک م یاخلاق یهااز مؤلفه یکیبه واقع 
 یآرمان ای داریبه صلح پا توانیدانشگاه هاروارد افزود: من معتقدم نم استاد
 رفتهیمشترک، توسط همه پذ یهسته اصول اخلاق نکهیمگر ا افتیدست 

اشته با اخلاق تقابل د یاسیو س یقانون ینهادها یشود. وقت تیو از آن تبع
فتار ر ترمانهو با آنها مح شودیافراد درنظر گرفته نم یباشند، منافع برخ

. رندیرا بپذ تیوضع نیشوند که ا دیافراد ممکن است تهد نی. اشودینم

 «داریاخلاق و صلح پا»مهر مولانا، با موضوع  شیهما نینهم
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ا افراد . اگر بستین داریپا شود،یم جادیا دهایتهد نیا جهیکه در نت یصلح
ند تا دار یلیاخلاق باشد، آنها دلا یرفتار شود که خلاف هسته اصل یطور

. مردم ستین داریرششان پایهم پذ رندیذ. اگر بپرندینحو رفتار را نپذ نیا
خود  نیخود را حفظ کنند و از آداب و رسوم و د اتیدارند تا اخلاق لیدل
 نیخود را گسترش دهند. اما نکته ا نیبخواهند د نیکنند و همچن تیتبع

و آداب رسومشان با خواست آنها  نیآنها به گسترش د لیاست که تما
 یهمم دیتعارض، تهد نی. ادارض قرار داردر تع گرانیبر احترام به د یمبن
 .اصل مدارا است رشیتعارض، پذ نیا یحل اصلصلح است. راه یبرا
 

در ادامه  زین ورکیویو استاد دانشگاه ن ییکایآمر لسوفیف گل،ین تامس
بطه . صلح به راستیتوسعه صلح در جهان ن دیکل ،یاظهار کرد: اخلاق فرد

که ممکن است به  یگرید یهاها و گروهملت انیرابطه م ایها ملت انیم
اخلاق  نیدارد. در واقع ا یداشته باشند بستگ یدسترس ینظام حاتیتسل

ه ب یابی. تنها راه دستیدارد نه اخلاق فرد تیموجود در نهادهاست که اهم
و  یاقتصاد ،یحقوق یدر نهادها یاخلاق یهاکردن ارزش نهیصلح، نهاد

 .و نهاد دولت است یاتیمال
کرد اگر  ینیبشیپ «یصلح ابد»کانت در مقاله مشهور  مانوئلیافزود: ا یو

منظور او از  -درآورند یدولت خود را به شکل جمهور یشتریب یکشورها
 رایصلح رشد خواهد کرد؛ ز -است یابتین یدموکراس کی ،یجمهور

دموکرات  یهادولت
به جنگ با  یلیتما
 یندارند. وقت گریکدی

 رلنتکاملا تحت ک یدولت
 یریگمیافراد است، تصم

 یجنگ کار سخت یبرا
جنگ، جان  رایاست ز

که  ی. در زمان کانت، تنها دولتدهدیشهروندان را در معرض خطر قرار م
 هایبود. از آن زمان به بعد، دموکراس سیرا داشت، سوئ یشرط دموکراس

ست. ا افتهیاو تحقق  ینیبشیو پ افتندیدر سطح جهان رواج  شتریب
 نیرفاز ط یکیکم آنها، دست یاند که در تماماتفاق افتاده یادیز یهاجنگ

 هاجنگ نیاز ا یاریدر بس هاینبوده است. دموکراس یموافق دموکراس
است که  امر آن نیا لی. دلانددهینجنگ گریکدیاند اما هرگز با شرکت داشته

 تلحود، مصش دییتأ کیشکل دموکراتبه دیجنگ با یبرا یریگمیاگر تصم
 یحلراه افتنیبار و خشونت یریمردم عبارت است از اجتناب از درگ یعموم
احتمال بروز  نییدر تع ییتنهاکرد: اخلاق به دیتأک لسوفیف نیاسازش. یبرا
 ایتوجه داشت که آ دی. باستین لیها دخملت انیبار مخشونت یریدرگ

تند به قدر هس کنندهنییتع یاقدام نظام یبرا یریگمیکه در تصم یینهادها
 رندیگب میتصم خواهندیکه م یدارند تا هنگام یاز خواست مردم آگاه یکاف
امعه غالب افراد ج ینه، منفعت فرد ایاست  هیتوجقابل یاقدام نظام ایکه آ

 تیکه ماه یاست که حکومت لیدل نیرا درنظر داشته باشند؟ به هم

 .اهش دهدرا ک یاحتمال تقابل نظام تواندیدارد، م کیدموکرات
 یاخلاق ییگرا: کثرتکنمیپرسش تمام م نیگفت: من بحثم را با ا گلین

وب خ یدو برداشت متعارض از زندگ انیم تواندیتا چه اندازه م ،یاسیو س
جهان وجود دارد،  یهاملت نیکه ب یینظرهااختلاف انیو جامعه خوب، م

که  ییهاملت نیب توانیم ایبرقرار کند؟ آ یسازگار داریپا یبا صلح جهان
 داریدارند، صلح پا یو اخلاق فرد یاسیاز اخلاق س یمتعارض یهابرداشت

 ییاگرهم مطرح است: کثرت یپرسش، درباره صلح داخل نیبرقرار کرد؟ ا
 د؟دار یسازگار داریملت، تا چه اندازه با صلح پا کیدر  یو مذهب یاخلاق
 

 منبع: روزنامه اطلاعات
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های اخلاقی چالش 01-پاندمی کووید
، از تخصیص ه استجدی  به وجود آورد
گذاری بندی، فاصلهمنابع و اولویت

فیزیکی، نظارت بر بهداشت عمومی، 
های کارکنان مراقبت حقوق و مسئولیت

های تا انجام آزمایش گرفته بهداشتی
 ازها این چالشنکته اینجاست که بالینی. 

های تی و زمینهساختارهای بهداش
فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مختلف 

 . در نتیجه،ی تاثیر می پذیردهر کشور
ی مینهگیری در زاجرای اخلاقی تحقیقات، تصمیم نسبت به تا  نیاز است
-وویدک در رابطه باگذاری بهداشت عمومی های بالینی و سیاستمراقبت

 اطمینان حاصل شود. 01

 سازمان بهداشت جهانی  91-کارگروه اخلاق و کووید
دهی در خصوص مسائل مهم سازمان بهداشت جهانی به منظور مشاوره

-بین روهــــمورد توجه کشورهای عضو باشد، کارگ می بایستاخلاقی که 

به واحدهای گروه است. این  نمودهرا تأسیس  01-اخلاق و کووید المللی
واحدهای مزبور  ی جوانب اخلاقی کارفنی سازمان بهداشت جهانی درباره

ی دهند. کارگروه از زمان تشکیل در فوریهدر رابطه با کووید مشاوره می
 های زیر بوده است:، مشغول فعالیت1111
 01-مشاوره در خصوص ملاحظات اخلاقی در تحقیقات کووید 

های اخلاقی عمده در رهنمود عملی در خصوص کاربست ارزش 
 «اق بهداشت عمومیاصول اخل»منتشره در  01-تحقیقات کووید

گذاری در خصوص تخصیص منابع و نویس سیاستپیش 
 01-های کوویدی مراقبتبندی در زمینهاولویت

های مدیریت ی اصول اخلاقی در دستورالعملآگاهی دادن درباره 
 و آموزشجهانی  بهداشتبالینی سازمان 

 0ی بازخورد در خصوص پروتکل کارآزمایی همبستگیارائه 

                                                             
0 .Solidarity Trialهای درمانی موجود را با استاندارد : این پروتکل گزینه

رزیابی کند. با ا 01-سنجد تا کارآیی نسبی آنها را در برابر کوویدمراقبت می
آزمایش بیماران در کشورهای متعدد، هدف کارآزمایی همبستگی این است که 

های عملیاتی استاندارد شرایط اضطراری برای نامهتدوین آئین 
های تحقیقات انسانی به منظور تسهیل بازبینی سریع کمیته

 01-ها طی پاندمی کوویدپروتکل

دهی در خصوص معیارهایی که باید برای مطالعات مرتبط با مشاوره 
 مهیا باشند تا از نظر اخلاقی قابل قبول باشند 1-کووید-چالش سارس

)یعنی،  MEURIهای مصونیت، ها: گواهیی سایر حوزهملاحظه 
نشده و آزمایشی( و شده از مداخلات ثبتی اضطراری نظارتاستفاده

 ، امکانات درمانی و تشخیصی.کسنی واتخصیص جهانی عادلانه

 91-واکنش اخلاقی جهانی به کووید
-ی جهانی اصول اخلاقی پیامدهای اخلاقی پاندمی کوویداعضای کمیته

 بهداشتسازمان  دهند و کارگروه اصول اخلاقی را مورد ملاحظه قرار می 01
همکاری و هماهنگی در این  کند تا با برقراری ارتباط،جهانی تلاش می

 ها تقویت شود.کوشش

ی جهانی مراکز همکاری سازمان بهداشت جهانی شبکه

 زیستیی اخلاقویژه
ی با شبکه ل اخلاقی، اعضای  کارگروه  اصو01-در واکنش به کووید

با سازمان بهداشت جهانی همکاری  ی اخلاقی زیستی کهجهانی مراکز ویژه
کنند. ، کار میهستند ی معتبری از مؤسسات در سراسر دنیاشبکه دارند و

تخصص این مراکز موجب حمایت از مسائل اخلاقی می شود که سازمان 
برای کشورهای  را می سازد این زیرساخت اخلاقیقادر را بهداشت جهانی 

 عضو خود فراهم آورد.

 های شبکه های اخلاقی ملیکمیته

در خصوص دهی های رسمی برای مشاورهتعداد کشورهایی که سازمان
 علی الخصوصهای اجرایی و قانونگذاری خود، و به سازمان ،اخلاق زیستی
اند در حال افزایش است. همان طور که ی مردم، ایجاد کردهبرای عامه

ها در وضعیت این سازمان توسطی رهنمود اخلاقی رود، ارائهتظار میان
بحرانی فعلی که  پاندمی به میزان قابل توجهی افزایش یافته  ضروری 

بهداشت جهانی در پی آن است که  سازمان است.  کارگروه اصول اخلاقی

ا امکان گیرند یز داروها جلوی پیشرفت بیماری را مییک ا کدامسریعاً کشف کند 
 برند زنده ماندن را بالا می

 ۱۹-اخلاق و کووید

 (WHOجهانی ) سازمان بهداشت

 محبوبه آطاهریان
 کارشناس ارشد

 علوم ارتباطات اجتماعی 
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هیل و تس این سازمان هابا تدوین رهنمود های اخلاقی در پاسخ به نیازهای 
ز اسراسر دنیا  میان آنها در نظر امکان برقراری ارتباط، همکاری و تبادل

های ها حمایت کند تا یاور این کشورها در پاسخگویی به چالشسازمان این
 باشد. 01-اخلاقی  به وجود آمده با کووید

ی سازمان بهداشت جهانی با حمایت مجمع جهانی اخلاق زیستی و کمیته
 واطلاعات مورد اعتماد ی ارائه دنبالزیستی به  جهانی متخصصان اخلاق

دیان حوزه متصگذاران، محققان و ها، سیاست، به کمیتههنگامبهپشتیبانی 

در رابطه با مسائل اخلاقی ناشی از شرایط اضطراری بهداشت  بهداشت
 متمرکز است. 01-جهانی است که در حال حاضر روی پاندمی کووید

 
 (WHOنی )سازمان بهداشت جها منبع:

 https://www.who.int/teams/research-for-health/covid-19 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اخلاق در روانشناسی نام کتاب:

APA handbook of  

Ethics in Psychology 

 ساموئل نپ :گاننویسند

(Samuel J. Knapp) 

 1101 سال انتشار :

 انجمن روانشناسی آمریکاانتشارات 

 انگلیسیزبان: 

 
ازات جبحث درباره اخلاق در روانشناسی اغلب بر رفتار نادرست، تنبیه و م

های قانونی تمرکز دارد و عمدتا آرزوها، ارزشها، اصول و فضایل را نادیده 
می گیرد. این نادیده انگاری جوی ایجاد می کند که در آن روانشناسان به 
اخلاق به عنوان یک امر ناخوشایند و ترسناک نگاه می کنند تا امری الهام 

ین، د نگران قوانبخش و تقویت کننده. روانشناسان به طور طبیعی بای
 کدهای اخلاقی و مقررات باشند ولی این موضوعات همه چیز نیستند.

نویسنده این کتاب دو جلدی پیشنهاد می کند که اخلاق بهتر است به 
عنوان تلاشی در جهت دستیابی به عالی ترین آرمانهای اخلاقی نگریسته 

ره به اشود نه به عنوان محافظی برای شکستن قوانین. رویکردی که اش
اخلاق مثبت نگریا اخلاق فعال دارد و و آنها روانشناسان را تشویق می کنند 

اخلاقی قابل  که رعایت اخلاق را از استانداردهای موجود در قانون و کدهای
 اجرا بالاتر ببرند.

مولفین کتاب پیچیدگی های رفتار اخلاقی را در روانشناسی بالینی، تربیتی، 
اه دور مورد بررسی قرار دادند. چندین فصل به سلامت و روانشناسی از ر

 ان شاغل در ــــــآموزش اخلاق و تحقیقات اخلاقی مربوط به متخصص

روانشناسی تجربی اختصاص داده شده است. در مقایسه با بسیاری از کتب 
اخلاق، این کتاب دو جلدی دامنه گسترده ای از موضوعات را پوشش می 

د بررسی قرار می دهد. برای مثال، پیشرفتهای دهد و آنها را به تفصیل مور
بسیار مهم اخیر در حیطه پژوهش و تکنولوژی مطرح شدند که فرصتها و 
چالشهای جدید برای تمرین و تحصیل معرفی شدند. همچنین، این کتاب 
 هنگاهی جدی به حیطه های جدید درحال رشد مثل هدایت زندگی و ارائ

نها تنها دو نمونه از پیشرفتهایی هستند خدمات از طریق اینترنت دارد. ای
 که پرسشهای اخلاقی جدید مطرح می کنند که شایسته توجه هستند.

 رویکردهای مهمی که در این کتاب معرفی شده اند عبارتند از:  
اخلاق چیزی فراتر از حقوق، قوانین و مقرراتی است که روانشناسی  

 را پوشش داده اند.

های اخلاقی فراگیر و هچنین بر قانون و  روانشناسان اصلح بر نظریه 
 مقررات تاکید دارند 

توجه به مسائل اخلاقی بویژه زمانی مهم است که روانشناسان به  
 .مسائل عملی پیچیده و جدید وارد می شوند

 

 معرفی کتاب

https://www.who.int/teams/research-for-health/covid-19
https://www.who.int/teams/research-for-health/covid-19
http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Knapp,%20Samuel%20J.%22
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 اطلاعیه خیلی  مهم
 اساتید، پژوهشگران، دانشجویان ارجمند

د بر اینه که در جریان قرار گرفتهبا درود گرم و آرزوی تندرستی؛ همانگو
حسب نیاز جامعه و شرایط اجتماعی در حال گذار که در آن هستیم برگزاری 

توسط انجمن  "اخلاق و فرهنگ شهرنشینی"همایش و نشست علمی 
ایرانی اخلاق در علوم و فناوری با کمک و مشارکت شما گرامیان که مقرر 

 برگزار شود. 0611بود در خرداد ماه 

پیدایش و گسترش ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن برگزاری با 

 موکول گردیده است. 9911بهمن ماه این واقعه علمی به 
در اینجا لازم میدانم از کلیه عزیزانی که با ارسال چکیده ها و مقالات 

اند سپاسگزاری صمیمانه ارزشمند خویش در این امر مهم مشارکت داشته
برسانیم که چکیده ها و مقالات تایید شده در همایش و نموده و به آگاهی 

 چاپ کتاب مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و 
صاحبنظرانی که تاکنون موفق به ارسال آثار خود نشده اند درخواست 

 بذل عنایت ویژه چکیده ها میشود به منظور برگزاری موثر این همایش با

آماده در  9911آبان ماه   93 و مقالات ارزشمند خویش را حداکثر تا
 سایت همایش به نشانی ....بارگذاری نمایند.

گرچه ویروس کرونا پیامدهای تاثر برانگیزی برای بشریت و ایران عزیزمان 
س وداشته است اما بررسی پیامدهای منفی و مثبت ناشی از بروز این ویر

و تاثیرگذاری آن بر گذران زندگی شهرنشینی دست مایه بسیار ارزشمندی 
است که تا محققان ارزشمندمان تبعات و مولفه های مهم انسانی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی این واقعه مهم را توصیف و تبین 

 نمایند.
فراخوان  تباتشکر و با امید به دریافت آثار ارزشمند محققان گرامی به پیوس

 همایش حضورتان تقدیم می گردد.
لازم به ذکر است باتوجه شرایط و پروتکلهای بهداشتی موجود برگزاری 
همایش بصورت نیمه حضوری و مجازی خواهد بود و اطلاعات تکمیلی در 

 اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. 

 

 با تشکر

 میرطاهر موسوی

 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 هرنشینیهمایش اخلاق و فرهنگ شاطلاعیه 
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 قابل توجه صاحبنظران و پژوهشگران گرامی حوزه اخلاق
 

به اطلاع می رساند پس از تلاش های بسیار و الطاف خداوند منان، فصلنامه 
 علمی انگلیسی زبان اخلاق و جامعه 

(International Journal of Ethics & Society (IJES)) 

در  علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق دربا صاحب امتیازی  
کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بررسی و مورد تایید 
قرار گرفت و هم اکنون در لیست مجلات مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات 

 باشد. پژوهشگران و فناوری قرار دارد و منتظر دریافت رتبه می
 
 
 

 
ات ت وزارت علوم، تحقیقبرای مشاهده نام مجله می توانند به سایت نشریا

 و فناوری به آدرس زیر مراجعه نمایند:
 

https://journals.msrt.ir/ 

 
در راستای دستیابی به اهداف خود آماده پذیرش مقالات  IJESفصلنامه 

پژوهشگران علاقمند در حوزه اخلاق می باشد. امید است فعالیت های این 
 نهاد زمینه را برای اعتلای اخلاق در جامعه فراهم کند. 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 دکتر حسین اسکندری

 IJESسردبیر فصلنامه 

 
 
 

 اطلاعیه فصلنامه انگلیسی زبان 

International Journal of Ethics & Society 

 

https://journals.msrt.ir/
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