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گزارش کارگاه داوری مقاالت

گزارش سخنراني اخالق در اقتصاد

در تاریخ  15اسفند ماه  1387کارگاه یک روزه جنبههای اخالقی و
تکنیکی داوری مقاالت برگزار شد .این کارگاه که به همت انجمن
ایرانی اخالق در علوم و فناوری با همکاری انجمن ایرانی آسم و
آلرژي و کرسی یونسکو در آموزش سالمت برگزار گردید ،با استقبال
بسیار خوبي مواجه شد.

در نوزدهمين نشست علمي انجمن ايراني اخالق در علوم و
ف ّناوري كه دوازدهم اسفندماه سال  1387برگزار شد ،مهندس
عزتاهلل سحابي سخنراني با عنوان «اخالق در اقتصاد» ايراد نمود.
اقتصاد در دو حوزه قابل بررسی است ،اول در حوزه نظری و آکادمیک
و دوم در حوزه عمل و کارکرد اجتماعی .آنچه واقع ًا تحت عنوان کلی
اقتصاد یا اقتصادیات ،در جامعه جریان مییابد در همان حوزه عمل و

آقای دکتر آخوندزاده ،معاون پژوهشی دانشکده پزشکي دانشگاه
علوم پزشكی تهران و عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی اخالق در
علوم و فناوری به عنوان مدرس و دبیر کارگاه ،در مدت  4ساعت به
بيان نکات مهم داوری مقاالت پرداخت .در این کارگاه تعدادی از
اعضای هیأت تحريريه ،سردبیران ،داوران و مدیران اجرایی مجالت
دانشگاههای علوم پزشکی کشور و گروهی از داوران مجله آسم و
آلرژي و جمعی از استادان شرکت نمودند.
در ابتدا پس از پرداختن به تاریخچه داوری مقاالت به اهمیت داوری
مقاالت و انواع رویکردهای مجالت پرداخته شد.
شرایط انتخاب داور و نکاتی که داوران در پذیرش مقاالت برای
داوری باید مدنظر قراردهند ،مورد بحث قرار گرفت.
پس از یک استراحت کوتاه به نکات مربوط به داوری هر یک از
بخشهای اصلی مقاله نیز پرداخته شد.
در پایان یک کار گروهی انجام شد و مقاله ارائه شده در کارگاه ،مورد
داوری قرار گرفت.
شرکتکنندگان در بخشهای مختلف کارگاه حضور فعال داشتند و
کارگاه پس از انجام کار گروهی و ارائه نظرات در ساعت  12ظهر
خاتمه یافت.
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مهندس عزتاهلل سحابي

کارکرد اجتماعی است .در این حوزه است که روند و سرنوشت اجتماعات
انسانی یا ملتها ،رقم میخورد .در حوزه نظری و آکادمیک ،باید دانست
که اقتصاد جدید ،از زمان پایهگزاران ،آدام اسمیت یک «علم» شناخته
شده است و علم در معنایی که در فلسفه علم از آن یاد میکنند ،عبارت
است از کشف روابط و تأثیرات متقابل اشیاء و امور عینی خارج از ذهن
انسان تا سرحد آگاهی از قانونمندیهای آن امور .نظر به اینکه طبیعت
محسوس بهطور ذاتی قانونمند و پیش بینی پذیر است ،کشف قوانین
عالم طبیعت و برخی پیشبینیها کار علم است و این نکات در مورد
علم اقتصاد هم صادق میباشد.
بیطرفی علم نسبت به هر گونه ارزشگزاری یا خوب و بد شناختن
امور که کار اخالق است یا ایدئولوژی یا گرایشهاي خاص ،از قبیل
مصالح سیاسی دولتها یا قدرتهای اقتصادی جهان ،در همان تعریف
علم مستتر است زیرا که مدعای علم یا کار علمی کشف حقیقت امور
و اشیاء عینی خارج و فارغ از ذهنیت انسان (گرایشهاي اخالقی یا
ایدئولوژیک یا سیاسی یا هوسهای آدمیان) است .موجودات طبیعی اعم
از زنده یا بیجان به غیر از فرد انسان ،موجوداتی صاحب اختيار نیستند و
مناسبات و روابط آنها یا قانونمندیهای آنها هم ،بر اراده و اختیار استوار
نمیباشند .فقط فرد انسان است که مختار آفریده شده و لذا عملکردهای
او مسؤولیتآور و قابل حسابرسی و پاداش و کیفر میشود و این معنا
در موثقترین مرجع و مأخذ دینی ما یعنی قرآن در آیات  79و  80و 95
سوره مریم و آیه  94سوره انعام و نیز سوره روم به صراحت آمده است.
بنابراین اخالق فقط و فقط برای موجود صاحباختیار یعنی فرد انسان
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در قالب شخصیت حقيقي يا نهادي از افراد انسان يا شخصيت حقوقی
ضرورت مییابد .حتی جوامع انسانی یا ملتها هم موجوداتی صاحب
اختیار نیستند و برای آنها ،خوب یا بد ،معنا ندارد .جامعه میتواند سالم
یا ناسالم باشد که موضوع زندگی این جهانی آن است.
علم اقتصاد نظری یا آکادمیک هم مشمول همان ضوابط حاکم بر
علوم به معنای فلسفه علم میباشد .یعنی علم اقتصاد نظری ،از هرگونه
ارزشگزاری اخالقی یا ایدئولوژیک یا سیاسی یا  ...برکنار است .به
این جهت ،شخص آدام اسمیت بنیانگزار علم اقتصاد نوین که خود
استاد اخالق در دانشگاه گالسکو بود ،در متدلوژی علم اقتصاد ،رعایت
اخالق یا ایدئولوژی را وارد نمیساخت .همانطور که بزرگان علم فیزیک
نیز همچون اینشتاین ،نیوتون ،پالنک ،هایزنبرگ ،بور ،پاولی و  ....که
خودشان ،شخصیتهای دینی حتی عرفانی یا بسیار اخالقی بودند ،در
روششناسی علوم فیزیکی ،اخالق را وارد نمیساختند.
اما در صحنه عمل اقتصادی و کارکرد اجتماعی اقتصاد ،از آنجا که عمل
اقتصادی ،توسط انسان در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی صورت
میگیرد ،در این حوزه از اقتصاد ،اخالق جایگاهی عمیق دارد .اما از آن
رو که اشخاص حقیقی و حقوقی که به کار اقتصادی میپردازند ،در
قالب یک «حرفه» ظهور و بروز مینماید الزم است که تعریفی از حرفه
ارائه دهیم و تفاوت آن با کار یا شغل را مشخص نماییم تا نقش بنیادی
آن در اقتصاد کاربردی معلوم شود.
واژه حرفه کاربردهای فراوان داشته و از مفهومي تاریخی برخوردار بوده
است :مفهوم اصطالحی حرفه ،از دیرباز متفاوت با کار و حتی شغل
بوده است .بردگي به عنوان مثال حرفه نیست ،اما بردگان کار میکنند
یا در تمام عمر از ممر بردگی امرار معاش مینمایند ،بنابراین شغلشان
هم بردگی است .همچنین ،راهزنی حرفه نیست ،اما راهزنان نیز به کار
مشغولند .کسب و کار معطوف به سود را حرفه نمیدانند ،اما پزشکان،
فعالیت خود را حرفه میشناسند.
اشتغال یکی از مؤلفههای حرفه است .مؤلفه دیگر آن روزی بهدست
آوردن است .حرفه یک کار اختیاری است نه اجباری .مؤلفه مهم حرفه،
خدمت محوری یا مفید بودن یا مطلوبیت اجتماعی است .مؤلفه پنجم
برخورداری از دانش ،مهارت و توانایی است .تمایز اصلی حرفه از کار و
شغل در همان سه عنصر دانش ،مهارت و توانایی است.
پس از تعریف حرفه ،باید به تعریف اخالق ،در رابطه با حرفه ،یعنی در
یک کار اقتصادی کاربردی بپردازیم:
در رابطه با امور اجتماعی و اقتصادی اخالق معنای خاصی دارد که
با سجیه فضایل یا خصايل متفاوت است .اخالق در رابطه با بحث ما
عبارت از دانشی است که به نحوی روشمند از حسن و قبح رفتار آدمی
با دیگران بحث میکند .تعریفی از اخالق که با مسئله مورد بحث ما،
یعنی اقتصاد عملکردی ارتباط دارد ،عبارت است از الگوی رفتار ارتباطی
درون شخصی و برون شخصی ،مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط.

البته آن رفتار ارتباطی منظور نظر است که پایدار باشد ،رفتار ظاهراً

اخالقی اتفاقی مشمول ارتباط رفتاری پایدار نیست و لذا اخالق خوانده
نمیشود.
توجه به رفتار ارتباطی شامل ارتباط بین شخص (و محیط) و درون
شخصی میشود و از رهیافتهای جدید در اخالق است .فرهنگ
استبدادی ،رفتار انضباطی را بر «من حق دارم و دیگران وظیفه» بنا
مینهد .اما در اخالق حرفهای ،این تلقی کام ً
ال واژگونه شده و بهصورت
«شما حق دارید و من یا بنگاه تکلیف» مبنای هر گونه اخالق در کسب
و کار قرار میگیرد و بهصورت اصلی برای ارتباط سازمان و بنگاه با
محیط قرار میگیرد .بدینترتیب اعتماد محیط نسبت به بنگاه یا سازمان
باال میرود و در کل جامعه بذر اعتماد متقابل کاشته میشود که رشد و
شکوفایی آن سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهد که باالترین سرمایه
یک جامعه طالب ترقی و سالمت است و این تأثیر اخالق حرفهای ،بر
کل جامعه ،از آن رو است که مهمترین و بزرگترین دغدغه و مسؤولیت
افراد جامعه ،همانا امور معاشی و اقتصادی است .اگر رابطه اقتصادی
مردم با اشخاص و بنگاههای اقتصادی مبتنی بر اخالق و اعتماد متقابل
باشد ،این اخالق در سایر امور زندگی اجتماعی نیز سایهافکن میشود.

اعتمادسازی ،یعنی اعتماد محیط نسبت به فرد یا بنگاه اقتصادی،
مرهون پیشبینیپذیری فرد ،یا سازمان در مفهوم اخالقی کلمه است و
پیشبینیپذیری هم ،میوه قانونمندی سازمان در درون خود و در رفتار
با محیط میباشد .فرد یا سازمان اقتصادی از طریق بهدست آوردن
خصلتی مهم به پایبندی متعهدانه و استثناءناپذیر به رفتار قانونمند
میرسد.
رفتار قانونمند انسان یا مؤسسات انسانی همان است که در فرهنگ
دینی و قرآنی ما به تقوی ،در جلوه فردی یا اجتماعی آن تعبیر شده
و متقین ،همواره ،در قرآن با محصولی چون «واهلل یحب المتقین»
یا «والعاقبه للمتقین» همنشین شده است .پس قانونمندی و تداوم و
پایبندی به آن ،چون موجب محبت خداست ،عامل رشد و شکوفایی و
توسعه کمی و کیفی بنگاه میشود .مؤسسات اقتصادی بزرگی در جهان
هستند که بیش از صد سال بر اخالقیات یا قانونمندی درون سازمان
خود تأکید ورزیدهاند و نتیجت ًا به دوام و عمر طوالنی و توسعه کمی و
کیفی مستمر دست یافتهاند.
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همه سازمانهای انسانی اعم از اقتصادی یا سیاسی یا آموزشی
و تحقیقاتی ،طالب مشارکت همه کارکنان خود در اهداف و
مصالح سازمان و باالتر از آن آرزومند مشارکت طرفهای تعامل
با خود مثل مشتریان ،مؤسسات مالی و بانکی یا مردم سرمایهگذار
میباشند اما کمتر از این آرزوی خود بهرهمند شدهاند .از موانع عمده
در تحقق نظام مشارکت ،تلقی ابزارانگارانه از منابع انسانی است .در
این تلقی ،انسانها از هویت شخصی عاری شده و بهصورت شئ
در میآیند و ابزاری ،مثل سایر ابزارهای بیجان و بیاحساس برای
تولید و بهرهوری سازمان (اعم از اقتصادی یا سیاسی) در میآیند و
ارزش آدمیان صرفاً سهم آنها در تولید و بهرهوری در سازمان تعریف
میشود .اما در نگرش کالن و تفکر راهبردی تلقی ابزاری از انسانها با
بهرهوری واقعی سازگار نیست .در تلقی ابزارانگارانه از انسان،
سلطهگری و سلطهپذیری مدل حاکم در روابط بین فردی میشود.
مدیران سلطهگر ،اقتدار خود را ،نه بر صمیمیت و احترام متقابل ،بل بر
احترام و ادب و نفوذ بر نیروی انسانی ،از طریق استخفاف و کوچک
شماری فرد بنا میکنند .در قرآن از مدیریت فرعونی چنین تصویر
میشود :فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین (زخرف)54 /
مدیرت فرعونی در این آیه در ساختار مثلث استخفاف ،سلطهپذیری و
فسق ،تصویر شده است .در سازمانی که چنین روابطی حاکم باشد،
خالقیت ،کارآفرینی ،خطرپذیری و شایسته ساالری از میان میرود و به
جای آن حسد نقابدار و عداوت پنهان و دروغ و نفاق ریشه میدواند.
نظام مشارکت محتاج زیر ساختهای فکری و فرهنگی شایسته خود
است .آنچه مشارکت واقعی را معنا میبخشد و استوار میسازد وجود
انسانهای واجد شأن و هویت انسانی است و این امر مرهون برنامهکارآ
برای پیشگیری و درمان خودباختگی است و این مهم از نظام اخالق
حرفهای بر میآید.
هرگونه تالش و صرف منابع مالی برای ترویج اخالق و نهادینه کردن
آن در فرهنگ سازمانی ،نوعی سرمایهگذاری است با سود کالن و بدون
خطرپذیری .بیتردید اخالقی بودن یک سازمان تولیدی ،در صنعتی
که رقبا اخالقی نیستند ،هزینهآور است .اما این هزینه در بلند مدت به
بقا و دوام شرکت میانجامد .سرمایههای مهم بنگاه اقتصادی ،مانند
اعتماد و رضایت مشتری ،جذب منابع مالی ،تقویت و انگیزش کارکنان
و مشارکت عمومی ،فرزندان اخالقی بودن سازمان اقتصادی هستند.
همانطور که توجه به هدف دستگاه قضایی اهمیت اخالقی بودن آن
را در جامعه نشان میدهد ،عدالت و انصاف در قضا و استقالل قاضی
و پایبندی به مستندات و ادله و حفظ اسرار و اجتناب از ورود به حریم
خصوصی ،جزو الزامها و رفتارهای اخالقی است که نهادینه شدن آنها،
در سازمان قضا سبب ترویج عدالت اجتماعی و امنیت ملی میشود.
به هر حال اخالق حرفهای با بهینهسازی عملکرد امروز سازمان
اقتصادی فردای آن را تضمین میکند و از این طریق برتری راهبردی
میآفریند .نظام مشارکتی و نظارت همگانی ،در سازمانهای اخالقی
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تحقق و دوام مییابد و به اثربخشی میانجامد .اخالقی بودن یک
سازمان اقتصادی ،فراتر از آن ،نهادهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر
قرار میدهد و برعکس ،سازمانهای غیراخالقی عامل مهم تباهی
جوامع هستند .آنچه از برکات و آثار اخالق حرفهای در کامیابی سازمان
آوردیم ،فایده اخالقورزی است نه هدف آن .لذا اخالق حرفهاي ،رفتار
ارتباطی سازمان با محیط ،براساس حقوق ،تعهدات و وظایف است:
حقوق محیط و وظایف بنگاه در قبال مردم .براساس چنین نگاهی،
شرکتها و سازمانها ،با انبوهی از مسائل اخالقی مواجهاند .مسائلی
در ارتباط با محیطزیست ،بهداشت محصوالت ،سالمت کارکنان،
بیماری ایدز در محیط کار ،استعمال دخانیات ،شیوه تجارت در خارج،
جاسوسی ،اقدامات منجر به بلعیدن شرکتها ،تجاوز به حریم شخصی
کارکنان ،هدایای نامعقول ،مالیات گریزی ،داشتن دو دفتر مالی ،موج
جدیدی از مسائل اخالقی مربوط به بنگاهها را بهوجود آورده است.
امروزه بسیاری از شرکتها در جهان صنعتی ،به این بلوغ رسیدهاند که
بیاعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسؤولیتها و تعهدات ،به از
بین رفتن بنگاه میانجامد .به همین دلیل است بسیاری از شرکتهای
موفق نسبت به تدوین استراتژی اخالقی ،احساس نیاز بسیار کرده و
به این باور رسیدهاند که در سازمان باید یک فرهنگ مبتنی بر اخالق
رسوخ کند.
واقعیت آن است که ما علیرغم برخورداری از دو میراث گرانبها ،در اخالق
حرفهای یعنی تجارت ایران باستان و آموزههای اسالمی نتوانستهایم
اخالق حرفهای را نه در دانشگاهها و نه در سازمانها توسعه دهیم.

گزارش سخنراني
"خودشيفتگي فرهنگي و ناكامي قومي"
دكتر احمدعلي نورباال

در بيست و يكمين نشست علمي انجمن ايراني اخالق در علوم و
ف ّناوري كه در تاريخ  27ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد آقاي
دكتر احمدعلي نورباال استاد روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
و عضو پيوسته انجمن به ايراد سخنراني پرداخت .وي در ابتدا در مورد
تاريخچه اين مسأله به بحث پرداخت.
نارسیس گل نرگس است .براساس اسطورههای یونان باستان
نارسیسوس ( )Narcissusجوانی بود که انعکاس چهره خود را در
چشمه دید و عاشق آن شد .وی در حالی که در تکاپوی در آغوش
گرفتن انعکاس چهره خود بود ،در برکه غرق شد و با مرگ او گل
نرگس در کنار برکه روئید .پیام اين داستان اسطورهاي اين است كه
شیفته خود شدن به هالکت میانجامد .اما تعریف افراد خودشیفته
( )Narcissisticبا این ویژگی خود بزرگ بینانه که احساس میکنند
آدم بسیار مهمی هستند و از جهتی نظیر ندارند ،مشخص میگردد.
شیوع تقریبی اختالل شخصیت خود شیفته ،بین  %2-16از جمعیت
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بالینی و کمتر از  %1در جمعیت عمومی است .خطر بروز این اختالل
در فرزندان افراد مبتال ممکن است بیش از دیگران باشد .ارزش خود
( )Self-esteemیا عزتنفس یا احترامنفس :حس خود ارزشی که

براساس موفقیت و پیروزیهای نائل شده شخصی و نیز ،ادراک
اینکه ،تا چه اندازه فرد توسط همساالن ،اعضای خانواده ،معلمین
و بهطور کلی جامعه ،مورد ارزش و بهاء قرار داده میشود ،سنجیده
میشود .ادراک خود ( :)self- perceivedدیدگاه عینی درباره
مهارتها ،صفات و ویژگیهایی که در یک فرد وجود دارد یا ندارد،
ميباشد .خودآرمانی ( :)ldeal-selfتصوری که هر فرد دوست دارد
یا به صورت آرمانی از خود دارد ،ميباشد .هر زمانی که "ادراک خود"
و "خود آرمانی" با هم همتراز باشند ،فرد از "از ارزش خود" باالیی
برخوردار خواهد بود.
" Kohutدر سال  1977عنوان كرد كه گرایش فطری خود
هستهای ( )Nuclear-selfدر کودکی بهطور معمول در دو جهت:
 .1استعداد بزرگی و عظمت یا آرمانی شدن ()Grandiose
 .2استعداد تحسین نمودن و آرمانی شدن ( )ldealizingسوق مییابد.
که مسیر اول تمایل به رهبری کردن (فرماندهی) را سبب میشود .با
"ناکامی" و "درونیسازی دگرگونساز" در طی سالیان دراز ،مسیر اولی
به بلند پروازی عاقالنه و واقعبینانه رشد مییابد و مسیر دومی به نظام
خودمختار از آرمانها و ارزشها تبدیل میشود.
در سال  Raskin ،1991بيان كرد كه خودشیفتگی یک واکنش
روانی دفاعی و حمایتی است .خود بزرگبینی خصمانه که انعکاسی
از پرخاشگری ،تسلط طلبی ،احساس تردید ،حقارت و افسردگی است
که فرد در درون از آن رنج میبرد .از امام صادق (ع) نيز روايتي با
همين مضمون وجود داردَ :
قال :ما ّم ُن ّر َج ٍل تَ َکئِر اَوتَ ًجئٍرالاّ ل َذلَ ِه وجدها
فینَفسه (کافی جلد  -2ص)312
در سال  Wink 1991نيز خودشیفتگی را به دو نوع آشکار و پنهان
طبقهبندي كرد:

 .1خودشيفتگي آشکار یا خودبزرگبینی  -نمایشگری است که از
مؤلفههای از خود مطمئن بودن ،پرخاشگری ،نمایشگری (موفقیتها
را به نمایش گذاشتن و الفزدن) ،بیاحترامی به نیازهای دیگران و
لذتطلبی برخوردار است.
 .2خودشيفتگي پنهان یا آسیبپذیری  -حساسیت که از مؤلفههای
مضطرب بودن ،موضع دفاعی در موقعیتهای اجتماعی داشتن ،حساسیت
بیش از حد داشتن و ساکت بودن در ارتباطات اجتماعی تشکیل شده و
البته این افراد ،یکدندگی ،لجبازی ،تکبر ،غرور و لذتطلبی هم دارند.
در سال  Watson ،2002فرضیه پیوستاری خودشیفتگی  -ارزش خود
را مطرح کرد و معتقد بود که تحول ارزش خود ،براساس حرکت از یک
خودشیفتگی خام و کودکانه به سوی یک ارزش خود سالم و بالغانه
میباشد.
از خصايص باليني افراد خودشیفته ،احساس خود بزرگبینی است .آنها
خود را آدم مهمی میپندارند .فکر میکنند شخص منحصر به فردی
هستند و باید دیگران به طرز خاصی با آنها همراهی کنند ،احساس
استحقاق و برتری آنها کام ً
ال چشمگیر است .تاب تحمل انتقاد را ندارند
و از این که هر کسی اجازه انتقاد کردن از آنها را داشته باشد عصبانی
میشوند یا ممکن است بیاعتنائی کامل به انتقادها را از خود نشان دهند.
آنها فقط نظر خود را قبول دارند و اغلب در طمع کسب شهرت و ثروت باد
آورده هستند .روابط آنها شکننده است و چون به قواعد مرسوم رفتار تن

در نمیدهند ممکن است دیگران را عصبانی نمایند .رفتار استثمارگرانه
در روابط بین فردی آنها چیز کامالً پیش پاافتاده و رایجی است .اینها
نمیتوانند همدلی از خود نشان دهند و تنها برای دستیابی به اهداف
خودخواهانه خودشان تظاهر به همدردی میکنند.
 OTTO Kernbergمعتقد است كه مدیران خود شیفته ممکن است
با استعداد و پرکار باشند اما نیاز آنها به تحسین ممکن است آنها را
از اصل کار منفک کند و یا اطراف آنها را افراد متملقی پر کند که
به نیاز آنها به تمجید پاسخ مثبت دهند و نه کسانی که از صالحیت
برخوردارند.
مضرات مدیریت خودشیفته به شرح زير است:
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 .1به طور ناگهاني ،احساساتشان تغيير ميكند و در موقعيتهاي گروهي
رفتارشان با كاركنان تحقيرآميز ميشود.
 .2تصميمهاي آنها تابع شرايط خلقي و خود محوري آنهاست.
 .3كاركنان سازمان را جهت رسيدن به اهداف خود مورد بهرهكشي
قرار ميدهند.
 .4گاهي اوقات واقعيتهاي مسلم را انكار مينمايند.
 .5در صورت پيروزي يا شكست گرايشهاي خوب نشانميدهند.
 .6انتقادناپذیر بوده و برای استفاده از مشاوران بیرغبت هستند.
 .7حس همدلی نداشته و افراد خالق و مبتکر را تشویق نمیکنند.
 .8بین کارکنان باالی سازمان رقابت شدید و کارکنان پایین ضعف
پیوندهای اجتماعی حاصل مینمایند.
 .9با گرایشهای خود سازمان و افراد را به مکانیسم دوپارگی (کامالً
خوب و کامالً بد) و بیعالقگی سوق میدهند.
 .10افراد خودشیفته اشکال جدی در کار گروهی ایجاد میکنند.
 .11در مدیران گزارشدهنده و احتماالً تصمیمساز چرخش سریع و زیاد
شغلی ایجاد مینمایند.
 .12تعمداً جانشینهای نامناسبی انتخاب میکنند.
 .13باعث تسری ارزشها و رفتارهای خودشیفتگی به گروه زیادی از
زیر مجموعه مدیریتی میشوند.
 .14نه تنها روند توسعه سازمان را کند و گاهی متوقف میکنند بلکه
ناکامی ،ورشکستگی و سقوط دستگاهی را ممکن است سبب شوند.
سپس در مورد راهكارهای پیشگیرانه از شکلگیری مدیریت خودشیفته
بحث شد .در اين زمينه اعمال ارزیابی سالمت روانی در نظام انتخاب
مدیران ،ترغیب به تشکیل انجمنهای صنفی و نیز جوامع مدنی،
شفافیت و اطالعرسانی در تمامی کارکردهای مدیریتی ،پاسخگو بودن
تمامی کانونهای قدرت اعم از تقنینی ،اجرايی ،مالی ،امنیتی ،قضايی
و نظامی به زیر مجموعه ایجاد ساز و کار قانونی مصونیت برای انتقاد
از مدیریت ،تقبیح رفتار تکبر و تملق و ترویج رفتار تواضع و تعامل و
چرخشی بودن و محدود بودن دوره مدیریت افراد از ديگر راهكارها
بودند.
در ادامه در مورد خودشیفتگی فرهنگی صحبت شد .اگر ارزشها و
رفتارها و در مجموع ،ویژگیهای بارز خودشیفتگی در گروه کثیری از
جمعیت یک قوم ،جامعه و یا کشور ،به تبعیت از رهبران و فرهنگسازان
آن اجتماع ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،فعاالنه یا منفعالنه ،نهادینه گردید و
این ویژگیها در سبک زندگی مردم خود را نمایان ساخت میتوان
گفت که بنیاد "خودشیفتگی فرهنگی" شکل گرفته و یا در حال
شکلگیری است.
در مورد خودشیفتگی شواهد دینی وجود دارد .واژه معادل خودشیفتگی
بغی = طلب توام با تجاوز
در ادبیات قرآنیُ :
بغی و َط َغی است .تعریف ُ
َ
از حد ،زیادهخواهی ،ستم و سرکشی و تعریف طغَی = تجاوز از حد و
بغی و طغی عبارتند از :خسران نفس ،ظلم به
اندازه است .مسیر تنازلی ُ
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نفس ،هبوط هالکت ،عذاب الیم و نفرین الهی است.
شیطان نماد خودشیفتگی است و در قرآن و احاديث نيز مضامين بسيار
به خود شيفتگي اشاره دارند.
قال ما منعک اال تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نارو خلقته
من طین ( )12قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک
من الصاعرین ( -13اعراف).
خدا فرمود :هنگامی که تو را امر کردم ،چه چیز تو را مانع شد که سجده
نکردی؟ گفت :من از او بهترم ،مرا از آتش پدید آوردهای و او را از گل
آفریدی »12« .خدا فرمود :از این جایگاه و منزلتت فرود آی؛ زیرا تو
را نرسد که در این جایگاه بلند ،بزرگ منشی کنی پس بیرون شو که
قطع ًا از خوارشدگانی.
در مورد شواهد تاریخی خودشیفتگی نیز مثالهایي در تاریخ جهان وجود
دارند .از آن جمله میتوان به آدولف هیتلر و صدام حسین اشاره کرد.
در تاریخ ایران نیز سلطان محمود خوارزمشاه (هفتمین پادشاه سلسله
خوارزمشاهیان) ،خسروپرویز ،فتحعلیشاه و محمدرضا پهلوی از افراد
خودشیفته بودهاند .در نهایت از شواهد دینی و تاریخی این گونه
برمیآید که خودشیفتگي فردي بدون استقبال و پيروي گروهي به
اصالح و سازگاري و يا هالكت فردي ميانجامد در حالی که خود
شیفتگی گروهی يا فرهنگي در صورت تداوم منجر به ناكامي و نابودي
میشود .اکنون جای این تأمل وجود دارد که آیا ما ملتی خودشیفته
نیستیم و آیا متوجه خطرات خودشیفتگی فرهنگی برای جامعه خود
میباشیم .پس در مورد اصطالحاتی چون «قطب اول جهان»« ،ام
القري کشورهای اسالمی»« ،قلب سیاسی جهان»« ،اصفهان ،نصف
جهان» و غیره باید فکر نمود و به وجود عالئم بیمارگونه در جامعه
توجه داشته باشیم.
در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

شمارههای  1و  ،2بهار و تابستان 1387

فصلنامه علمی  -پژوهشی اخالق
در علوم و فناوری
منتشر شد.

در این شمارهها مطالب زیر را میخوانیم:
اخالق زیستی و تولید محصوالت ترا ریخته ،اندیشه تفاهم انسانی
(جامعه مهربان) ،جستجوی مفاهیم اخالق زیست محیطی در آموزههای
اسالمی ،ارزیابی اخالقی دانشگاه مجازی ،اخالق آموزش مجازی،
چالش اخالقی با پزشکی قانونی ژنتیک ،اخالق در علم مدیریت ،اخالق
حسابداری ،اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی ،نقش ارزشیابی
و اهمیت عدالت در خشنودی از پرداخت ،چارچوب تدوین ارزشها و
اخالق حرفهای پژوهشهای علمی و فناوری ،نقش جهتگیریهای
ارزشی و عالقه به پول با باورهای معطوف به عدالت .فصلنامه علمی
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پژوهشي اخالق در علوم و فناوری آماده پذیرش مقاالت پژوهشی،
مقاالت مروری ،نقد ،بیان دیدگاه ،مقاالت کوتاه ،نامه علمی به سردبیر،
نامه به سر دبیر و پاسخنامه به سردبیر در 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 وب سایت
انجمن به نشانی www.iranethics.ir :مراجعه نمایند یا با دفتر مجله
به شماره  88843955تماس بگیرند.

نویسندگان میتوانند مقاالت خود را به نشاني الکترونیکی:
 info@iranethics.irیا به نشانی دبیرخانه مجله :میدان هفتتیر،
خیابان قائم مقامفراهانی ،جنب مؤسسه آموزشي کشتیرانی ،کوچه شبنم،
پالک  ،14طبقه دوم ارسال کنند.

خوشامد به اعضاي جديد انجمن

در بهار سال جاري 4 ،تن به اعضاي انجمن افزوده شدند:
-

خانم مونا بوجاريان ،كارشناس مهندسي صنايع
خانم زهرا ابوطالبي ،دانشجو حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
آقاي مهندس شهرام شكوري ،مديرعامل شركت طرفه نگار
آقاي دكتر مسعود موحدي ،دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران

انجمن ايراني اخالق در علوم و فنّاوري حضور اين عزيزان
را در جمع خود گرامي ميدارد.

معرفی گروه اخالق پزشكي دانشگاه
علوم پزشكي شيراز

گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف تربیت
دانشجویانی کارآمد ،فعال و آشنا با مسائل درمانی و فرا درمانی
آموزشهای اخالق پزشکی ،فعاليتهاي خود را از بهار سال 1385
آغاز نموده است.
آموزش و برگزاری کارگاههای اخالق پزشکی ،پژوهش و راهاندازی
کمیته تحقیقات دانشجویی و تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل اخالقی
مرتبط ،مطالعه ،تحقيق و درج مقاالت علمي  -پژوهشي ،سفارش و

ساخت فيلمهاي آموزشي ،شركت
و حضور فعال در كنگرهها
و سمينارهاي اخالق پزشكي از
جمله فعاليتهاي اين گروه است.
گروه اخالق پزشكي دانشگاه
علوم پزشكي شيراز داراي وبگاه
آموزشي  -پژوهشي مجزا است.
نشاني وبگاه گروه

 http://hephed.sums.ac.irميباشد كه در آن بخشهاي
آموزشي ،پژوهشي ،فقهي و بخشهاي متنوع ديگري پيشبيني شده
است.
آدرس پست الكترونيك گروه نيز ethics@sums.ac.irميباشد.
باشگاه اخالق دانشجويي و حرفهايگري در اين گروه بهصورت
خودجوش تشکیل گردیده و اقدام به برگزاری جلسات دورهای
آموزشی و تحقیقاتی نموده است.
برگزاری جلسات ) Clinico-Ethical Conference (CECاز جمله
کارهای در دست اقدام گروه است .تالش در جهت آشنایی دانشجویان
عضو گروه در گسترش اخالق حرفهای و تشویق و آشنایی سایر
دانشجويان با حرفهايگري پزشكي از دیگر کارهای این گروه است.
همچنين کمیته تحقیقات دانشجویی گروه اخالق پزشکی شیراز از
بهمن ماه سال  86بهطور رسمی در قالب گروه اخالق پزشکی تشكيل
شده و فعاليتهاي تحقيقاتي خود را با محوريت اخالق پزشكي به انجام
ميرساند .این کمیته شامل تعدادی از دانشجویان عالقهمند و فعال
در زمینه تحقیق و پژوهش میباشد .این دانشجویان که تعدادشان در
حال حاضر به حدود  70نفر میرسد ،متشکل از دانشجویان رشتههای
پزشکی ،دندانپزشکی ،بهداشت و مدیریت میباشند .از اهداف اين
كميته ميتوان به رشد و توسعه اخالق در زمينه سالمت و توسعه و
ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش اشاره نمود.
فعالیتهای کمیته فوق نيز شامل شركت در كنگرهها و سمينارهاي
كشوري و بينالمللي اخالق پزشکی ،برگزاری کارگاههای مختلف
آموزشی در زمینه تحقیق و پژوهش ،نگارش و درج مقاالت
علمی  -پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی و برگزاری
کنفرانسهای علمی  -اخالقی و پزشکی است.
از موفقیتهای اين گروه ميتوان به شرکت در دومین کنگره بینالمللی
اخالق پزشکی تهران در فروردین ماه  87و پذیرفته شدن  7مقاله
و ارایه پوستر مقاالت و شرکت در کنگره سراسری عدالت در نظام
سالمت اشاره كرد.
هم اكنون آقاي دكتر سيدضياءالدين تابعي استاد دانشگاه علوم پزشكي
شيراز و عضو پيوسته انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري مديريت
گروه را برعهده دارند.
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معرفی کتاب
کتاب دستورالعملهای اخالقی بینالمللی برای پژوهشهای زیست
پزشکی بر روی آزمودنیهای انسانی ،توسط شورای بینالمللی

سازمانهای علوم پزشکی ) (CIOMSبا همکاری سازمان بهداشت
جهانی ) (WHOتهیه شده و توسط آقای دکتر مجید حاجی فرجی و
خانم سالومه آرمین ترجمه شده و خانم فهیمه رحیمیها ویراستاری آن
را بر عهده داشته است .این کتاب در  88صفحه و با شمارگان 1000
نسخه توسط انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور در سال
 1387منتشر گردیده است.
کتاب فوق شامل  5بخش دستورالعملها ،بررسی اخالقی ،رضایت
آگاهانه ،گروههای آسیبپذیر و زنان به عنوان شرکتکنندگان در
پژوهش ميباشد و بیانیه هلسینکی نیز ضمیمه این کتاب است.
عالقهمندان برای تهیه کتاب فوق میتوانند با دبیرخانه شورای انتشارات
انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور مکاتبه و یا با تلفن
 22086349تماس حاصل نمایند.

معرفي سايت
" The Canadian Society
for the Study of Practical Ethics - CSSPE
SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR L’ÉTUDE DE L’ÉTHIQUE APPLIQUÉE — SCEEA

وبگاه  www.csspe.caمتعلق به مجمع مطالعه اصول اخالق علمي كاناداست كه در سال  ،1982با هدف مطالعه و تحقيق در زمينه اصول
اخالق علمي و برگزاري كارگاههاي آموزشي با همكاري انجمن فلسفي كانادا تأسيس گرديد .مصوبات ،تاريخچه مجمع ،معرفي اعضا و
ي باشد.
لينك ها از مهمترين بخشهاي وبگاه فوق م 
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