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پيام ریيس انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري

انسان موجودي فطرتاً اخالق گرا و اجتماعي است ،از محيط پيرامون خود تأثير پذيرفته و برديگران
تأثيرگذار است .وقتي انسان در يک جمع و درچارچوب اهداف و روشهاي مشترک و ساختار متناسب
قرار ميگيرد ،نوعي برهم افزايي از نظر کنش اجتماعي و بهرهگيري از فرصتهاي تعامل سازنده با
محيط برخوردار ميشود .اغتنام اين فرصتها نيازمند برخورداري از رسانههاي گوناگون تخصصي،
ترويجي و اطالع رساني است .درعصر ارتباطات و جامعه شبکهاي استفاده از فضاي مجازي فرصت
جديد و بي نظيري است که فاصلههاي زماني و مکاني را از ميان برداشته و امکان تعامل پيوسته با
اعضاي يک انجمن و ديگر مخاطبان آن را فراهم ميسازد .انجمن ايراني اخالق در علوم و ف ّناوري در
جامعهاي شکل گرفته که مباني رفتار اخالقي به لحاظ نظري جزئي از هويت و فرهنگ آن است .در يک
جامعه اسالمي باور اين است که محورهاي حرکت جامعه بر مبناي آموزههاي ديني ،بايد اخالقي باشد .در چنين فرآيندي است که رسالت
انجمن در زمينه اخالق حرفهاي ،تقويت و محقق کردن ارزشها و اخالقيات اجتماعي است و اين امر مستلزم پيوندي نزديک با اعضاي
خود انجمن و نهادهاي علمي ،دانشگاهي ،فرهنگي و اجتماعي ديگر ميباشد .در اين شرايط است که انجمن در جهت تحقق رسالت خود
تصميم بر انتشار دوره جديد خبرنامه به صورت الکترونيکي نموده است .مديريت اجرايي خبرنامه بر عهده سرکار خانم آطاهريان خواهد
بود که زير نظر رياست انجمن به تنظيم ،تدوين و انتشار آن اهتمام خواهند داشت .اميدوارم که درپرتو فضل و توفيق الهي بتوانيم در اداي
وظايف خطير اخالقي ،معنوي ،انساني و اجتماعي مشترک گامي هرچند کوچک برداريم.

معرفي اعضاي شاخص انجمن

دکتر فاطمه راکعي
تاريخ و محل تولد :زنجان1333 -
نشاني الکترونيکيfatemehrakei@yahoo.com :
الف) مدارک تحصيلي و مرتبه دانشگاهي
 دکتراي زبانشناسي -دانشگاه تربيت مدرس ()1377 کارشناسي ارشد زبانشناسي -دانشگاه تهران ()1357 کارشناسي مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه عالمه طباطبايي «مدرسه عالي ترجمه سابق» ()1355 عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا (از سال  1365تاکنون)ب) سوابق علمي -آموزشي و اجرايي
 عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي()1357-1365 رئيس امور پژوهش دانشگاه الزهراء ()1365-1367 عضو کميته پژوهشي ادبيات فارسي وزارت فرهنگ و آموزش عالي()1365-1367 مدير گروه زبان انگليسي دانشگاه الزهراء ()1366-1369 مديرگروه ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء ()1367-1370 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه الزهرا ()1369-1376 معاون پژوهشي دانشگاه الزهراء ()1367-1379 مدير اجرايي اولين کنگره بين المللي زن (برگزار کننده :جمعيت زنان جمهوري اسالمي ايران)1368 - نماينده مردم تهران در مجلس ششم ()1379-1383 نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ( 1379-1380و )1382-1383 رئيس کميته زنان ،جوانان و امور خانوادهی مجلس شوراي اسالمي ()1379-1383 نماينده وزارت علوم ،تحقيقات و ف ّناوري در شوراي سه نفره نظارت دانشگاه الزهراء ()1379-1384 عضو شوراي شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ()1379-1386 دبير بخش شعر جايزه جهاني « شعر و نيايش» ()1381 عضو هيأت امناي کتابخانههاي عمومي کشور()1383-1386 عضو هيأت امناي بنياد سينماي فارابي ()1383-1385 عضو هيأت امناي پژوهشکده فرهنگي -اجتماعي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ()1383-1384 -رئيس هيأت مديرهی دفتر شعر جوان (از  1378تا کنون)
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 مدير عامل انجمن شاعران ايران (از  1378تا کنون) ریيس انتشارات انجمن شاعران ايران (از 1378تا کنون) عضو هيأت مديره انجمن نقد ادبي ايران (از  1388تا کنون) عضو هيأت مديره انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري ( از  1389تا کنون) دبير کل همايش بين المللي کارنامهی صدسال شعر زنان فارسي سرا در (سالهاي 1387و 1389و )1391ج) جوايز
 جايزه و لوح تقدير معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء به عنوان «يار پژوهش» ()1370 جايزه و لوح تقدير معاون ریيس جمهور به خاطر تالش براي تشويق و ترغيب جوانان به کتابخواني و مسؤوليت نهادهاي فرهنگي و هنري ()1372 لوح تقدير وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به خاطر تالشهاي فرهنگي و ادبي ()1383 جايزه و لوح تقدير از پژوهشگران نمونه دانشگاه در هفته پژوهش ،دانشگاه الزهراء ()1385 جايزه و لوح تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش ،دانشگاه الزهراء ()1385 جايزه و لوح تقدير پژوهشکدة امام خميني (ره) به مجموعهی شعر « ديروز با ما کسي بود » به عنوان اثر برتر()1386 جايزه و لوح تقديرو تنديس دومين جشنوا رهی بين المللي شعر فجر ()1386 جايزه و لوح تقديرو تنديس سومين جشنوارهي بين المللي شعر فجر ()1387د) آثار
 مجموعه شعر «سفرسوختن» مجموعه شعر«آواز گلسنگ» مجموعه شعر «مادرانهها» مجموعه شعر «ناخنکي به زندگي» مجموعه شعر«ديروز با ما کسي بود» مجموعه شعر«رؤياي رنگين» مجموعه شعر«سنجاقکها» کتاب درباره شعر (ترجمه) کتاب زبان و منطق (ترجمه) کتاب شعر و آوا در شعر نيما (تأليف)و کتابهاي متعدد که به کوشش يا ويراستاري ايشان چاپ و نشر شده است.
 چاپ دهها مقالهی علمي ،ادبي ،سياسي و اجتماعي در مجالت علمي -پژوهشي -چاپ و انعکاس دهها مصاحبه در موضوعات مختلف در رسانههاي داخلي و خارجي

گزارش فعاليتهاي کميتهی نشر انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري

کميتهی نشر انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري در سال  1391به عنوان يک کميته مستقل با اهداف و وظايف زير شکل گرفت:
 نشر و ترویج اصول اخالقی در زمینههای مختلف علوم و فناوری به صورت (کتاب ،مجله ،بولتن ،فراوردههای صوتی ،تصویری،مجازی و)...
 انتشار نتایج طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی ،اعم از تالیف و ترجمه ،در زمینه اخالق در علوم و فناوری انتشار یافتهها و دستاوردهای علمی -پژوهشی کمیتهها همکاری در امور تبلیغاتی مربوط به کنگرهها و همایشهای علمی با سایر کمیتهها جهت طراحی و چاپ پوستر و فراخوان،مجموعه مقاالت علمی و دیگر موارد
 بررسی مسائل و تبیین اولویتهای نشر در حوزه اخالق در علوم و فناوری و تدوین سیاستها ،راهبردها و راهکارهای انتشاراتی انجمن شناسایی منابع ،استادان ،پژوهشگران و اندیشمندان داخلی و خارجی در حوزه اخالق در علم و فناوری و جلب همکاری آنان اقدام به تدوین و گردآوری آثار ارزشمند ،به صورت موضوعی و انتشار آنها با مسئولیت صاحبنظران. تهیه برنامه بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت انتشاراتی و پیش بینی هزینهها برای ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب جلب همکاری و مشارکت اعضای انجمن و دیگر کارشناسان و متخصصان در صورت لزوم برای پیشبرد برنامهها کمک به معرفی انجمن در جهت پیشبرد برنامههای آن ،از طریق انتشارات ،نشر الکترونیک و رسانههای تبلیغاتی انتشار جزوهها و کتابهای اخالق حرفهای در زمینههای مختلف مورد نیاز دانشگاهها ،مؤسسات و نهادهای مختلف (با همکاریکمیته اخالق حرفهای)
 ارائه پیشنهاد برای نشر در موضوعات مرتبط با حوزه اخالق در علوم و فناوری به هیئت مدیره ارائه پیشنهاد برای ارتقای سطح ارتباطات و تبلیغات انجمن -گسترش زمینههای همکاری با ناشران ،طراحان ،هنرمندان و دست اندرکاران حوزه نشر و نشر الکترونیک
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 همکاری در برگزاری نشستها ،کارگاهها و کنگرهای علمی_ پژوهشی ،از طریق انتشار پوستر ،مجله ،بولتن و مجموعه مقاالت اقدام به نشر آثار کمیتههای مختلف بعد از تصویب هیئت مدیره اقدام به نشر الکترونیک و مجازی ،به تناسب فعالیتهای علمی -پزوهشی انجمن و نقد و معرفی آثار منتشر شده ترجمه و نشر آثار انجمن و آثار مرتبط با اهداف انجمن به زبانهای دیگر بررسی و مطالعه کارشناسی موارد محوله از سوی هیئت مدیرهاعضاي کميته عبارتند از آقايان :دکتر نجقلي حبيبي ،دکترهادي خانيکي ،دکتر مقصود فراستخواه ،دکتر محمد امين قانعي راد و
خانم دکتر فاطمه راکعي که رياست کميته را نيز به عهده دارد.
اولين دستور کار کميته تدوين آیيننامه داخلي آن بود که پس از نهايي شدن توسط هيئت مديره انجمن به تصويب رسيد .درچارچوب
اين آیيننامه و شرح وظايف ،کميته تاکنون به امور زير مبادرت داشته است:
 -1طراحي  12نشست ماهانه با عنوان اخالق علم ورزي ،که با سخنراني صاحبنظران به صورت ميزگرد برگزار ميشود .تاکنون  3ميزگرد
از اين نوع با عنوانهاي :منش تحقيق ،اخالق خود بنياد دانشگاهي ،کاوش فساد در مدارس دولتي ،به ترتيب با سخنراني دکتر نعمت اهلل
فاضلي ،دکتر محمد جواد غالمرضا کاشي و آقاي محمد آتشک ارائه شده است .همه ماهه پياده شده نوار سخنرانيهاي قبلي به صورت
بولتن در اختيار شرکت کندگان ميزگرد بعدي قرار داده ميشود و اميد است تا پايان سال ،کل مباحث در قالب کتاب به عالقهمندان
عرضه شود .اين برنامه به صورت مشترک با انجمن جامعه شناسي و عمدتاَ در محل انجمن جامعه شناسي برگزار ميشود .موضوع سخنراني
بعدي که اول خرداد ماه برگزار ميشود ،اخالق و قدرت در«ارتباطات خودگزين» و سخنران دکترهادي خانيکي خواهد بود که در مکان
انجمن اخالق برگزار ميشود.
 -2طراحي  2کتاب  editorialبا عناوين جامعه شناسي اخالق (اخالق جامعه شناسي) و اخالق ارتباطات که مسئوليت تنظيم و تدوين
آن را به ترتيب آقايان دکتر قانعي راد و دکترهادي خانيکي عهدهدار شدهاند .محتواي اين کتابها را مقاالت برگزيده در اين دو موضوع
تشکيل ميدهد که منبع اصلي آنها فصلنامه علمي -پژوهشي اخالق در علوم و فناوري خواهد بود و ديگر مقاالت ،از ديگر کتابها و
نشريات تخصصي گردآوري و ويرايش خواهد شد و چنانچه جاي موضوع و مبحثي در نابع موجود خالي بود از طريق سارش مقاله يا ترجمه
اين خال پرخواهد شد .اميد است اين مجموعه نيز تا پايان سال جاري آماده چاپ و نشر شود.
 -3چاپ و نشر مجموعه سخنرانيهاي انجمن اخالق در سالهاي  89-91يکي ديگر از وظايف محول شده به کميته نشر است .همچنين
يک همکاري ،کميته به چاپ و نشر مجموعه مقاالت همايش اخالق حرفهاي( :موانع و راهکارها) جامعهی مهندسين مشاور همت خواهد
گمارد.
 -4کميتهی نشر به ساير کميتههاي انجمن نيز جهت طراحي و چاپ پوستر و مجموعه مقاالت ،اعالم آمدگي کرده است.

خالصه فعاليتهاي کميته اخالق حرفهاي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري در سالهاي  1391و 1392

کميته اخالق حرفهاي انجمن در دوره هيأت مديره کنوني فعاليت خود را از تاريخ  1389/12/15به رياست آقاي دکتر محمد حسين بني
اسدي آغاز نمود و طي دو سال گذشته  18جلسه برگزار نموده است .از فعاليتهاي اين کميته ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 -1تدوين آیيننامه داخلي کميته اخالق حرفهاي
اهميت
 -2تشکيل جلسهاي با حضور اعضاي انجمن ،مطرح کردن
ّ
اخالق حرفهاي و دعوت از اعضاي عالقهمند براي همکاري با کميته
اخالق حرفهاي ،اعالم آمادگي  12نفر از اعضا براي همکاري با کميته
 -3طراحي متن حدود ده بروشور در مورد مفاهيم و موضوعات
اصلي اخالق حرفهاي و چاپ اولين بروشور آن تحت عنوان " اخالق
حرفهاي" در سال 1391
 -4ايراد چهار سخنراني در رابطه با اخالق حرفهاي در جلسات ماهيانه
انجمن به شرح زير میباشد:
 اخالق حرفهاي ،نياز روز سخنران :دکتر بني اسدي (آبان سال)1390
 اخالق مديريت و مديريت اخالق ،سخنران :دکتر بني اسدي (بهمن )1391 اخالق طبقاتي ،سخنران :آقاي دکتر افشين فرهانچي (اسفند )1391 اخالق در ف ّناوري اطالعات ،سخنران:آقاي عليرضا ثقه االسالمي (فروردين )1392 -5برگزاري کارگاه آموزشي اخالق حرفهاي براي اعضا و مديران انجمنهاي علمي ،توسط سه نفر از اعضاي کميته (خانم زهره
رحيمي ،آقاي اردشير منصوري و دکتر افشين فرهانچي)
 -6همکاري در تهيه برنامه راهبردي انجمن
 -7ارزيابي عملکرد انجمن و کميته و شناسایي نقاط قوت و ضعف آن
 -8تهيه طرح ارزيابي اخالقي انجمنهاي علمي براي پيشنهاد به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -9تهيه برنامه آموزشي براي تربيت کارشناس اخالق حرفهاي براي پيشنهاد به هيأت مديره انجمن
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 -10تهيه مقاله مطالعاتي درباره مکاتب مهم اخالق و جايگاه اخالق حرفهاي (نويسنده :آقاي ثقه االسالمي)
 -11همکاري با جامعه مهندسان مشاور ايران در برگزاري همايش اخالق حرفهاي تحت عنوان :اخالق حرفهاي :موانع و راهکارها
 و ارائه چند مقاله بوسيله اعضاي انجمن و کميته به شرح زير: مسائل اخالق و اخالق حرفهاي در جامعه :آقاي دکتر داريوش فرهود نقش آموزش در ترويج اخالق حرفهاي :آقاي اردشير منصوري پااليش ذهن و اخالق :آقاي دکتر مقصود فراستخواه نقد اخالقي آیيننامه تشخيص صالحيت مهندسان مشاور :آقاي دکتر محمد حسين بني اسدي (عضو مشترک در انجمن اخالقو جامعه مهندسان مشاور)
 -12همکاري براي فعالتر نمودن و ارتقاي وبگاه انجمن
 -13همکاري براي تهيه بانک اطالعاتي اعضاي انجمن و جمعآوري اطالعات الزم براي تشکيل بانک اطالعاتي انجمنهاي علمي

اخالق فناوری اطالعات از دیدگاه جانسون

در اولين نشست علمي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري درسال 1392که در بيستم فروردين ماه سال جاري برگزار شد،
آقاي علیرضا ثقهاالسالمی از اعضاي کميته اخالق حرفهاي انجمن ،سخنراني با عنوان « اخالق فناوری اطالعات از دیدگاه جانسون» ايراد
نمودند که خالصهاي از آن درزيرآمده است:
آنچه در نشست «اخالق فناوری اطالعات از دیدگاه
جانسون» اشاره میشود ،مختصری از دیدگاه دبورا جانسون
درباره چیستی اخالق فناوری اطالعات است .دیدگاهی که
خود ،آن را نسبت به روایت متعارفِ مبتنی بر آرای جیمز
مور ،روزآمدتر و کارآمدتر میپندارد .بر اساس روایت متعارفِ
جیمز مور ،مسائل اخالقی پیرامون فناوری اطالعات از آنجا
ناشی میشود که فناوری اطالعات امکانات جدیدی را برای
فعالیتهای انسانی ایجاد میکند ،و در نتیجه خالئی در
سیاستگزاری نسبت به این امکانات جدید پدید میآید.
از اینرو ،وظیفه اخالق فناوری اطالعات ،ارزیابی این
امکانات جدید و پر کردن خالءهای سیاستگزاری مذکور
است .یک مولفه مهم در این وظیفه ،هدایت آشفتگیهای
مفهومی است .جانسون باور دارد اگر چه روایت متعارف
نادرست نیست ،اما ناکافی است ،زیرا روایتی مختص مسائل
اخالقی در فناوری اطالعات عرضه نمیکند .از نظر وی،
روایت متعارفِ مور روایتی عام درباره این است که چگونه
فناوریهای جدید ،مسائلی اخالقی را بهوجود میآورند و از آنجا که فناوری اطالعات نسبتا جدید است و کاربردهای جدید این فناوری
در حال توسعه و تکامل هستند ،بنابراین فناوری اطالعات در چارچوب روایت متعارف قرار میگیرد .همچنین تاکید بر جدید بودن بنا به
دالیل دیگری مشکلآفرین است .خصوصا هنگامی که بر جدید بودن و تازه وارد بودن فناوری اطالعات تمرکز میگردد ،در نتیجه توجه به
نقش پیوسته این فناوری در پیریزی شرایط اخالقیمان دچار انحراف میشود .افزون بر این ،روایت متعارف ممکن است ما را از اهمیت
طراحی سیستمهای رایانهای غافل کرده و در نتیجه فرصتهای ممکن برای تغییر این شرایط اخالقی در محیطهای گوناگون را از طریق
تغییر فناوری از ما دریغ کند.
جانسون با بهرهگیری از آموزههای حوزه مطالعات علم و فناوری ،روایت بدیلی از اخالق فناوری اطالعات پیشنهاد میکند که از آن با عنوان
«اخالق فناوری اطالعات از چشمانداز سیستمهای فنااجتماعی» یاد مینماید .اگرچه اخالق فناوری اطالعات از چشمانداز سیستمهای
ف ّنااجتماعی ،راهی طوالنی برای تکمیل روایت متعارف و اجتناب از گرفتاریهای آن در پیش دارد ،اما رویکرد فنااجتماعی بههیچوجه
یاِنگارد .چشمانداز سیستمهای فنااجتماعی تاکید دارد که عناصر اجتماعی و فناورانه در هم
وظیفه اخالق فناوری اطالعات را آسان نم 
تنیده هستند و به ما میگوید که اگر گمان میکنیم ،میتوانیم این عناصر را کامال از یکدیگر جدا سازیم ،ره به خطا بردهایم .این چشمانداز
بایستی تحلیلها و تصمیمهای اخالقی ما را واقعیتر و آگاهانهتر نماید ،اما همچنان نیازمند تحلیلهایی ظریفتر و موشکافانهتر نیز خواهد
بود .مالحظه فناوری اطالعات و امکانات آن بهمنزله سیستمهای فنااجتماعی ،مبنایی را برای تحلیلهای غنیتر و گزینههایی بهتر در
راستای هدایت مسائل اخالقی ناشی از فناوری اطالعات فراهم میکند.
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خبرنامه الکترونيکي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري
شماره  ،20بهار92
زمستان  1391فصلنامه علمی -پژوهشی اخالق در علوم و فناوری به صورت الکترونيکي منتشر شد.

با توجه به روند الکترونيکي شدن چاپ مجالت ،هيأت مديره انجمن نيز تصميم گرفت از شماره  3پاييز  1391فصلنامه را به صورت
الکترونيکي منتشر کند.
فصلنامه علمی -پژوهشی اخالق در علوم و فناوری آماده پذیرش مقاالت پژوهشی ،مقاالت مروری ،نقد ،بیان دیدگاه،
مقاالت کوتاه ،نامه به سردبیر ،پاسخ نامه به سردبیردر هر یک از زمینههای مرتبط با اخالق است .عالقهمندان
جهت آگاهی از نحوه چاپ مقاالت در این فصلنامه میتوانند به راهنمای نگارش مقاالت بر روی وبگاه انجمن به
نشانی www.iranethics.ir :مراجعه نمایند.
مجله علمی -پژوهشی اخالق در علوم و فناوری با صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری به صورت فصلنامه منتشر
میشود و آماده پذیرش مقاالت در هر یک از زمینههای مرتبط با اخالق از جمله :فلسفه اخالق ،آموزش اخالق ،اخالق در آموزش ،اخالق
در پژوهش ،اخالق و قانون ،اخالق اجتماعی ،اخالق زیست محیطی ،اخالق و خانواده ،اخالق و رسانه ،اخالق در مهندسی ،اخالق حرفهای،
اخالق جنسی ،اخالق و صنعت ،اخالق در مدیریت ،اخالق زیستی ،اخالق و هنر ،اخالق و ادبیات ،اخالق در حکمرانی ،اخالق و سیاست،
اخالق در ورزش ،اخالق و ژنتیک ،اخالق و حقوق زنان ،اخالق پزشکی ،اخالق و دین ،اخالق در تجارت ،اخالق و تبلیغات ،اخالق و
نظامیگری ،اخالق و حقوق حیوانات ،اخالق و مدیریت آب ،اخالق و مدیریت معادن ،اخالق و جنگلداری ،اخالق و هوافضا ،اخالق و
جهانی شدن ،اخالق و موجودات دستکاری شده ژنتیکی ...میباشد.
نویسندگان میتوانند مقاالت خود را به پست الکترونیک  info@iranethics.irارسال نمایند.

مراکز اخالق حرفهای در دانشگاههای جهان

در کشور آمریکا ،در دانشگاه فلوریدای شمالی ،دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ،دانشگاه واشنگتن ،دانشگاه تگزاس ،دانشگاه نازارس ،مراکز آموزش
اخالق حرفهای وجود دارد .آنچه كه در ادامه آورده شده است ،اطالعات تفصيلي در خصوص وضعيت اين دانشگاهها و فعاليتهاي آنهاست.
ایاالت متحده آمریکا
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
مرکز فلسفه کابردی و اخالق عمومی
سال تاسیس :سال 2000
تعداد اعضای فعال :این مرکز ،با دارا بودن  3نفر هیأت مدیریت 30 ،نفر عضو هیأت علمی و  10نفر اساتید کمکی و  5نفر کارمند اجرایی،
به تحقیق و آموزش در شش حوزه موضوعی (اخالق حرفهای و تجاری؛ مسائل اخالقی در بیوتکنولوژی؛ اخالق عدالت کیفری؛ مسائل
اخالقی در خشونت سیاسی؛ حاکمیت دولتی؛ اخالق فناوری اطالعات و نانوتکنولوژی) میپردازد.
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دانشگاه واشنگتن
مرکز مطالعات اخالق و ارزشهای انسانی
سال تاسیس :سال 2003
تعداد اعضای فعال :این مرکز با همراهی  200نفر از اساتید دانشگاهی و مدرسان مهمان به دنبال پیشبرد تحقیق ،آموزش و توسعه در
زمینه اخالق و ارزشهای انسانی؛ همکاری با اساتید و دانشجویان از طریق دانشگاه برای توسعه و تکمیل رویکردهای نوآورانه به آموزش
اخالق و ارزشهای انسانی؛ کمک به انجام تحقیقات جدید و همچنین به عنوان محرکی در تحقیقات در زمینه اخالق در رشتههای
دانشگاهی میباشد.
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
مرکز اخالق حرفهای و عملی
سال تاسیس :سال 2004
تعداد اعضای فعال 7 :نفر عضو هیأت مشاوره و  5نفر تدوین گر برنامههای آموزشی و تحقیقاتی ،به ارائه خدمات آموزشی و علمی به جامعه
دانشگاه ،موسسات آموزشی منطقهای ،افراد محلی؛ تهیه منابع برای بهبود نقش آموزش اخالق در برنامه آموزشی و انجام کارگاههای
آموزشی میپردازند.
دانشگاه تگزاس
گروه آمریکایی اخالق حرفهای
سال تاسیس :سال 2008
تعداد اعضای فعال 19 :نفر عضو هیأت علمی به دنبال ارتقا تحقیقات بین رشتهای و فعالیت در حوزههای مختلف اخالق حرفهای؛
فراهمآوری مکانی برای پژوهش و گفتمان ،و تأمین بودجه برای مسائل میان فرهنگی در زمینه اخالق که دارای اهمیت محلی ،ملی و
بینالمللی هستند؛ ایجاد مرکزی در زمینه اخالق در حرفههای مختلف در چند حوزههای گوناگون از طریق تحقیقات دانشگاهی و ادامه
تحصیل در حرفههای مختلف هستند.
دانشگاه نازارس
موسسه بین رشتهای برای اخالق حرفهای
سال تاسیس :سال 2008
تعداد اعضای فعال :این مرکز توسط  9نفر عضو کمیته راهبری ،اداره می شود .فعالیتهای این مرکز شامل فعالیت به عنوان میانجی میان
دانشگاه و حرف؛ کمک به آموزش اخالق برای حرفهمندان آینده؛ پاسخ به مسائل اخالقی جوامع حرفهای منطقه میباشد.
دانشگاه فلوریدای شمالی
مرکز اخالق ،سیاستهای عمومی و حرفهای فلوریدا
تعداد اعضای فعال :با همکاری  14نفر عضو هیأت علمی و  2نفر کارمند اجرایی به آموزش اخالق حرفهای برای دانشجویان و افراد محلی،
آماده کردن دانشجویان برای مشاغل حرفهای ،انجام تحقیقات در زمینه اخالق کاربردی با تأکید بر چالشهای اخالقی فعالیت میکند.
استرالیا
مرکز فلسفه کاربردی و اخالق عمومی با همکاری سه دانشگاه ( دانشگاه ملی استرالیا ،دانشگاه چارلز استارت و دانشگاه
ملبورن)
سال تاسیس :سال 2000
تعداد اعضای فعال :این مرکز با دارابودن  30نفر عضو هیأت علمی و  10نفر اساتید کمکی به تحقیق در شش حوزه موضوعی اخالق
حرفهای و تجاری؛ مسائل اخالقی در بیوتکنولوژی؛ اخالق عدالت کیفری؛ مسائل اخالقی در خشونت سیاسی و حاکمیت دولتی؛ اخالق
فناوری اطالعات و نانوتکنولوژی میپردازد.
اسپانیا
دانشگاه پورتوریکو
مرکز اخالق حرفهای
سال تاسیس :سال 1987
این مرکز با سابقه به فعالیت با هدف ارتقاء همکاری میان رشتههای دانشگاهی و تأکید بر جنبههای اخالقی موجود در علوم و حرفههای
علم محور از جمله اخالق تجاری ،اخالق زیستی ،اخالق در محیط زیست ،اخالق کشاورزی ،اخالق پرستاری ،حمایت از دورههای منظم
دانشگاهی ،دورههای کوتاه مدت ،کارگاهها ،کنگرهها و کنفرانسهای بینالمللی ،جلسات بحث و گفتگو میپردازد.
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خبرنامه الکترونيکي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري
شماره  ،20بهار92

چرخههاي افول اخالق و اقتصاد منتشر شد

كتاب چرخههاي افول اخالق و اقتصاد؛ سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران با
نويسندگي محسن رناني و رزيتا مويدفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
ازسوي انتشارات طرح نو وارد بازار شد.
در معرفي اين كتاب ميخوانيم :به نظر ميرسد در عصري به سر ميبريم كه
در آن اخبار قانون شكنيها روند فزايندهاي به خود گرفته است و از اين رو
پرسشهايي در ظاهر ساده را به ذهن متبادر ميسازد .اينكه چرا در جامعه
ما دروغگويى به سرعت در حال گسترش است؟ چرا اعتماد عمومى روز به
روز كاهش مىيابد و هيچكس جرأت نمىكند در هنگام شب ،حتى در باران
شديد ،كسى را كه نمىشناسد سوار كند؟ چرا معامله كردن هر روز سختتر و
دشوارتر مىشود و از همديگر ضمانتهاى بيشترى طلب مىكنيم؟ چرا رانندگى
در شهرهاى ما تا اين اندازه اعصاب مىبرد؟ چرا بچههاى ما درختچههاى كنار
خيابان را كه شهردارى به تازگى كاشته است مىشكنند؟ چرا هرچه روكش
صندلىهاى اتوبوسهاى شهرى ما را عوض مىكنند دوباره به سرعت پاره مىشود؟
چرا اين همه نرده در خيابانهايمان مىكاريم؟ چرا برخى پزشكهاى ما مخفيانه
پول اضافى از بيماران مىگيرند؟ چرا در شهرهاى بزرگ ما اين همه صداى بوق
اتومبيل مىآيد؟ چرا ساليانه حدود بيست و پنج هزار نفر در تصادفات رانندگى
كشته مىدهيم؟ چرا ده ميليون پرونده در دستگاه قضايى در حال رسيدگى است؟
چرا نرخ اعتياد به سرعت در حال افزايش است؟ چرا وقتى هنگام اذان صبح اتوبوس
بين شهرى با چهل مسافر در كنار مسجدى مىايستد ،تنها دو يا سه نفر براى اداى نماز پياده مىشوند؟ چرا آسفالت خيابانى كه هنوز
چند ماه از افتتاح آن نمىگذرد اكنون اين همه فراز و نشيب و دستانداز پيدا كرده است؟ چرا برخى خودروهاى ساخت داخل در همان
ماههاى اول آتش مىگيرند؟ چرا وقتى يكى از تيمهاى ورزشى مىبازد طرفدارانش اتاقكهاى تلفن عمومى را تخريب مىكنند؟ چرا هرچه
دولت وام مىدهد ،اشتغال باال نمىرود؟ چرا هرچه فناورى رشد مىكند ،كارايى ما افزايش نمىيابد؟ چرا حاضريم براى نشان دادن و به رخ
كشيدن خطاى ديگران ،خودمان هم كار غيراخالقى بكنيم؟ چرا ما اين همه حريصيم تا ناهنجاريهاى رفتارى خودمان را از طريق موبايل
تكثير كنيم و به يكديگر نشان دهيم؟ راستى چرا...؟
آيا عقالنيت رفتاري ،انسان اقتصادي را وادار ميكند كه در قانون شكني منفعت خود مطالبه كند؟ آيا اين جوامع هستند كه با پاداش
دادن به فرصت طلبيها ،بذر بياعتمادي ميكارند و آن را پرورش ميدهند تا به اذهان اين گونه القاء نمايند كه «اگر صداقت پيشه نمايي
كالهت پس معركه است»؟ آيا ميتوان تصور كرد كه در چنين مسيري ناگزير هر كس محدودهی اعتمادش تنگتر شود و در درون
حفاظهايي كه به دور خود ساخته است ،محصور گردد بدون آنكه بتواند حتي گامي در جهت همان عقالنيت رفتاري بردارد؟ آيا زمان آن
نرسيده است كه در ادبيات رفتار عقالني ،عمل اخالقي جايگاهي داشته باشد؟ اگر طرح چنين پرسشيهايي پذيرفتني است ،جايگاهشان در
ادبيات علمي كجاست؟ مقياس اندازه گيري آن چيست؟ و مسير بازگشت به سوي آن چيست؟ آيا جامعهاى را كه در چنين فرآيندى قرار
مىگيرد ،مىتوان «در حال توسعه» ناميد؟ اگر آرى «در حال توسعهی چه چيزى»؟ «توسعه» چيست و ربطش با پديدههاى اجتماعى كه
در باال ذكر كرديم كدام است؟ يك دولت براى آنكه جامعهاش را به سوى فرآيند توسعه رهنمون شود چه ويژگىهايى بايد داشته باشد؟
اصوال دولت براى آنكه يك دولت «توسعهخواه» باشد بايد چه ويژگىهايى داشته باشد؟ نقش مذهب در فرآيند توسعه چيست؟ آيا مذهب
مىتواند به توسعه كمك كند؟ اگر آرى چگونه؟
آنچه آمد؛ بخشي از پيشگفتار كتاب «چرخههاي افول اخالق و اقتصاد» بود.
كتاب «چرخههاي افول اخالق و اقتصاد» در سه بخش و چهارده فصل تنظيم شده است و با نگاهى توصيفى -تحليلى به مقوله سرمايه
اجتماعى در ايران ميپردازد و در حقيقت مىكوشد تا نشان دهد كه آنچه جايگاه اقتصادى ما را در دنياى كنونى رقم مىزند ،نه فقط متأثر
از تصميمات سياسى مقامات و عادات رفتارى مردم در دهههاى اخير است بلكه ريشه در يك پيشينه تاريخى چند صد ساله نيز دارد .چرا كه
سرمايه اجتماعى ،سرمايهاى است كه حاصل فرهنگ ،تمدن ،اخالق ،فناورى و هر چيزى از اين دست است .به عبارت روشنتر ،ذخيره سرمايه
اجتماعى هر جامعه حاصل «منابع هويت» و «منابع معرفت» يك ملت در هدايت آنها به سوى پاىبندى به هنجارهاست .هنجارهايى كه در
فرآيندى معطوف به واقعيت و در بسترى از آزادى انتخاب ،توسط اجدادشان تعريف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است.
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"سر فصلهای آیين نامه اخالق حرفهاي انجمن روابط عمومي آمريکا"
روابط عمومی یکی از حرفههایی است که به علت اهمیت و نقش آن در عرصههای
ملی و بین المللی دارای ضوابط اخالقی با قدمت تاریخی چندین دهه میباشد.
انجمن روابط عمومي آمريکا بزرگترين سازمان حرفهاي روابط عمومي ميباشد
که در سال  1947تأسيس شد .اين انجمن بيش از  21000عضو دارد که شامل
متخصصين روابط عمومي و ارتباطات ميباشد و نيز  10000عضو دانشجويي دارد
که دانشجويان دانشگاههاي داخل و خارج از کشور را تشکيل ميدهد.
اين انجمن در سال  2000ارزشهاي تخصصي و حرفهاي و آیين نامه اخالقي خود
را به شرح زير تصويب کرد:
ارزشها شامل .1 :طرفداری از مشتریان و آزادی بیان و عقیده  .2امانتداری
 .3تخصص .4عدم وابستگی به شکل مشاوره عینی و ممیزی پذیری شخصی
 .5وفاداری نسبت به مشتریان و مردم  .6انصاف میباشد.
آیيننامه اخالق آن نيز عبارتند از .1 :ارائه جريان آزاد اطالعات
 .2رقابت سالم و منصفانه میان شاغالن حرفه درجهت منافع عمومی  .3افشای
اطالعات به شکلی که میان مردم اطمینان ایجاد کند .اعتماد و اطمينان
 .5راهنمایی بیخطر برای حفظ حقوق خصوصی  .6خودداری از تضاد سلیقه وتقویت
حرفه از طریق ایجاد اطمینان در تمامی سطوح تعامل  .7ارتقاي حرفه
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