خبرنامه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري
شماره  12پائيز 88

معرفی اعضای شاخص انجمن

دکتر محمد توکل

تاریخ و محل تولد -1333 :یزد
متأهل و دارای دو فرزند

نشانی پست الکترونیکی:
mtavakkol@gmail.com, mtavakol@ut.ac.ir

الف) مدارک تحصیلی

 لیسانس مهندسی علوم ،ریاضی و کامپیوتر -دانشگاه صنعتیشریف1356 -
 فوق لیسانس علوم کامپیوتر -دانشگاه اورگان آمریکا 1357 - دکترای جامعهشناسی -دانشگاه آبردین انگلستان 1360 - -فوقدکترای جامعهشناسی -دانشگاه کمبریج انگلستان1361 -

ب) سوابق علمی -آموزشی و اجرایی

 استادیار دانشکده علوم ،دانشگاه کاشان1358 ، دانشیار دانشگاه آنابا ،الجزایر1362-1366 ، مدیر گروه جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس-1371 ،1366
 رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا،1368-1370
 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران1370-1372 ، -استاد مدعو دانشگاه کالیفرنیا ،لوسآنجلس (1373 ،)UCLA

 مدیر گروه جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاهتهران1374-1376 ،
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 عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری عضو هیأت مدیره انجمن پژوهشهای آموزشی ایران عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی ایران عضویت در چندین انجمن بینالمللی عضویت در شورای علمی ( AISASوابسته به یونسکو) -عضو پانل علوم تکنولوژی بانک توسعه اسالمی ()IDB
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اطالعیه انجمن ایرانی اخالق
در علوم و فناوری درباره
«شرایط اخالقی جامعه»

انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری با هدف تقویت مبانی اخالقی
جامعه در سال  1383پایهگذاری شد .بر مبنای اساسنامه ،رسالت انجمن
گسترش و پیشبرد ارتقای اخالق در علوم و فناوری ،توسعه کیفی
نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در
زمینههای اخالق در حرفه ،اخالق در پژوهش ،اخالق در زمینههای
تخصصی ،اخالق در زمینههای نو و نیز مطالعه و بهرهگیری از آموزههای
دینی و فرهنگ ملی برای تقویت اخالق در فرهنگ عمومی و گسترش
ارتباطات و مبادالت فکری ،علمی و فرهنگی میان دانشمندان ،فالسفه
و عالمان دینی در زمینههای علمی و اخالقی است.
این انجمن علمی در جامعهای بوجود آمده است که مبانی رفتار اخالقی
به لحاظ نظری جزئی از هویت و فرهنگ آن میباشد .در یک جامعه
اسالمی باور این است که محورهای حرکت جامعه بر مبنای آموزههای
دینی ،باید اخالقی باشد .انقالب اسالمی سال 1357با احیای چنین
هویتی معنا یافت و باور و شوق مردم در این سو بود که شاهد رشد
منشها و روشهای اخالقی در سطوح مختلف فردی و اجتماعی باشند.
در چنین فرآیندی ،رسالت انجمن در زمینه اخالق حرفهای به لحاظ
نظری ،تقویت و تخصصی کردن این اخالق عمومی است .روشن است
که در جامعهای با مبانی فرهنگ اخالقی و در پرتو دستاوردهای متأثر از
وقوع انقالب اسالمی ،آموزش اخالق حرفهای سریعتر میتواند گسترش
یابد و شکوفا شود .در چنین تصویر زیبایی میتواند این انتظار وجود
داشته باشد که متخصصان ،صاحبنظران ،کارشناسان ،اصحاب حرفهها،
فعاالن عرصههای مختلف اجتماعی ،که مجهز به دانش و اخالق هستند
میتوانند جامعهای نمونه و پیشرو را بوجود آورند.
اما در کنار این تصویر زیبا این واقعیت تلخ نیز میتواند بوجود آید که
اگر بیاخالقی در عرصههای مختلف گسترش یابد ،همه این دستاوردها
و فرصتها در معرض تهدید قرار میگیرند .متأسفانه باید ،گفت جامعه
امروز ایران از وجود بیاخالقی در عرصههای مختلف در سطوح خرد و
کالن رنج میبرد .وقتی جامعهای در سطح کالن از قواعد و رفتارهای
اخالقی برخوردار باشد ،میتوان امیدوار بود که نارسائیهای سطح خرد
تقلیل یابد .در آن صورت قابل تصور است که با آموختن از مدیران و
مسؤوالن و پیشوایان ،کل جامعه در مسیر اصالح گام بردارد و قدم به
قدم به سوی اخالقیتر شدن برود.
اما اگر نارسايیهای اخالقی در سطح کالن جامعه بروز کرد ،نگرانی و
دغدغه اصحاب معرفت و متفکران فزونی مییابد ،چه این قاعده عمومی
است که مردم در رفتارهای جمعی به مدیران و حاکمان استناد میکنند.
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در جامعهای که متأثر از تنگناها و مسایلی است که یک کشور در حال
گذار و در حال توسعه با آن رو به روست و جامعهای که به علت ضعف
نهادهای حل اختالف و کارگزاران حکومتی در اعمال و اثبات بیطرفی،
در زمینههای رشد و انسجام اخالقی تضعیف شده است ،عم ً
ال بیاخالقی
در عرصههای مختلف عمومی و خصوصی به سرعت رشد میکند.
بنابراین در چنین معضلی نگرانی نهادهای علمی و تخصصی نیز به
جاست و این بیماری و این نگرانی وقتی افزون میشود که نمونههایی در
سطح کالن مشاهده شود ،اما دغدغه برخورد با آنها به عنوان یک پدیده
زشت ضعیف باشد .در واقع اگر آگاهی و اراده برخورد با این مسأله وجود
داشته باشد ،مسأله حل میشود و کمتر امکان تکرار آن بوجود میآید.
امروزه بهوضوح دیده میشود که اخالق تخصصی و حرفهای در
زمینههای علمی ،از پژوهشها و تولید مقاالت علمی گرفته تا مدارک
علمی و مدارج تحصیلی ،در زمینههای اقتصادی چه به لحاظ نظری و
چه به لحاظ علمی ،در زمینه ارتباطات اجتماعی و رقابتهای سیاسی در
سطوح مختلف ،در مطبوعات و رسانهها و نهادهای اطالعرسانی و آنچه
به عنوان مسایل جامعه مطرح میکنند و عملکردها و یا آمارهایی که
در اختیار جامعه قرار میدهند ،بیاخالقیها ،ضعفها و آسیبهای جدی
به وجود آمده است .حال آنکه در همه اینها اخالق مبناست و ضروری
است مبانی اخالقی راهنمای ما باشد تا اعتماد عمومی بوجود آید .انجمن
ایرانی اخالق در علوم و فناوری به لحاظ رسالت علمی و تخصصی
که بر دوش دارد ،از بروز این وضعیت احساس خطر میکند و به همه
دستاندرکاران و مسؤوالن ،دانشمندان ،صاحبنظران و متفکران هشدار
میدهد که در جامعه ما مبانی و قواعد مسلم اخالقی خدشهدار شده و
وضعیت شکنندهای به وجود آمده است .وظیفه همگان و به خصوص
اصحاب اندیشه جامعه است که به چاره و معالجه بیندیشند و به هر
طریق شایسته برای درمان این بیماری کوشش نمایند.
در این راه این انجمن از دریافت پیشنهادها و نظرات اندیشمندان و
دانشمندان استقبال میکند تا بتواند حسب رسالت خود هر اقدامی را که
به عنوان یک انجمن علمی باید انجام دهد ،مغفول نگذارد.

گزارش سخنرانی

«مالحظاتی پیرامون رابطه اخالق و جامعه»
در بیست و یکمین نشست علمی انجمن ایرانی اخالق در علوم و
فناوری که در تاریخ  28اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد استاد
دکتر حبیباهلل پیمان سخنرانی با عنوان «مالحظاتی پیرامون رابطه
اخالق و جامعه» ایراد نمودند.
ایشان در ابتدای سخنانشان اظهار داشتند در اين واقعيت كه بحران
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اخالقی از زمرۀ مهمترين بحرانهای دامنگير جامعههاي امروزی است،
کمتر کسی تردید دارد .پیش از این هم جامعههاي بشري از آسيب بد
اخالقی مصون نبودهاند .با اين وجود ،آنچه وضعيت جامعههاي مدرن را
از این بابت از جوامع كهن متمايز ميكند؛ يكي تبدیل اخالق اجتماعی به

اخالقیات فردي و دیگری ،سلب مسؤولیت دولتها و نهادهاي عمومي
از امر پرورش و رسیدگی به امور اخالقي مردم و واگذاری آن به وجدان
فردي اشخاص ،بهطوري كه افراد در رعايت يا عدم رعايت اصول و
ِ
ارزشهاي اخالقي در جامعه آزادي عمل خيلي بيشتري دارند تا مردمي
كه در جامعههاي كهن زندگي ميكردند؛ گويي ميان آزادي فرد و عدم
پايبندي به قواعد اخالقي نوعي تالزم وجود دارد .بهطوري كه اگر کسی
را به خاطر القيدي اخالقي مورد انتقاد و سرزنش قرار دهند ،حق دارد
در توجيه رفتار خود به حق آزادي فردی تكيه كند و «القيدي» را با
«آزادي» مشبه سازد .در صورتي كه با تأمل در مفهوم آزادي متوجه
ميشويم كه اين دو نه تنها مالزم نيستند كه به عکس نقیض یکدیگرند؛
آزادی ریشه در وجدان و خودآگاهی ارادۀ فرد دارد .زیرا القیدی مرادف
تبعیت از هوي و هوسها و نشانۀ فقدان یا ضعف اراده و ناتوانی در
مديريت خواستهها و انگيزههاي شخصي و عمل بر طبق نداهای وجدان
است .فهم نادرست از رابطه ميان آزادي و تعهد اخالقي ،ناشي از آن
است كه بعض ًا آزادي را در وجه «منفي» آن يعني «نبود مانع در برابر
انجام خواستههاي شخصي» محدود ميكنند و وجه مهمتر آن را كه
داشتن توان فكري و ارادي و روحي الزم براي انتخاب آزاد و فارغ از
هر نوع اجبار دروني و يا بيروني است ،فراموش مينمايند« .آزاد» کسی
نیست كه قدرت كنترل هوسهاي شخصي (ضداخالقي و ضداجتماعي)
را ندارد و نميتواند به فرمان وجدان اخالقی خود تصمیم بگیرد و عمل
کند ،عملی که هدفش صرف ًا انجام نیکی و خدمت به دیگران است .هر
چند برای فاعل آن خسران و زحمات مادي و جسمي در بر داشته باشد ،يا
از انجام عملي كه براي شخص وي توليد لذت و سود ميكند ،اما موجب
زيان و آسيب به ديگران ميشود ،خودداري كند؛ بنابراين بر عكس تصور
اين گروه ،آزادي دروني (مثبت) مبناي تعهد اخالقي است ،بهطوری که
اگر آزادي وجدان و اراده فردي محقق نشود ،امر اخالقي بالموضوع
ميگردد .رفتار اخالقي اصيل آن نيست كه از يك مرجع بيروني بر فرد

تحميل شود .فرق نميكند كه آن مرجع بيروني پدر ،زمامدار يا خدا باشد.
رفتار به ظاهر اخالقي هم كه ناشي از ترس دروني شده از كيفر و عقاب
الهي (سوختن در آتش جهنم) است ،در رده اخالق اصيل قرار نميگيرد.
زيرا در اين حالت هم فرد خود را به انجام كارهايي يا پرهيز از انجام
كارهاي ديگري «مجبور» ميبيند و جبر چه منشاء بيروني داشته باشد
و چه دروني ،با عمل اخالقي در تضاد است .در يك مقايسه كلي به نظر
ميرسد كه در جامعههاي كهن و سنتي ،رفتار اخالقي بخش بزرگي از
مردم ناشي از اجبار به اطاعت از فرامين يك مرجع فرا شخصي ،زميني
و يا آسماني و ترسهاي دروني شده از كيفرهاي دنیوی و یا اخروی
است .با رشد آگاهیها و افسونزدایی از بسیاری عقاید سنتی ،مردم بیش
از پیش از اسارت این نوع ترسها «رها» میگردند .تحولی که موجب
توسعه تدریجی رفتار اخالقي اصيل و متروک شدن اخالقيات صوري
و دستوري میشود .با این حال اگر از شیوع انواع انحرافات اخالقی در
جامعههای مدرن سؤال شود ،از جمله میتوان به غلبه روحيه سودجويي
بر تمایالت و کنشهای افراد و انگيزه جلب منفعت شخصي كه با حاکم
شدن نظام سرمايهداري تقويت و رواج وسيع پيدا كرده است ،اشاره کرد.
دومین عامل به همين اندازه تأثيرگذار ،اعالم استقالل و جدايي حيات
اقتصادي و سياسي جامعه از زندگي اخالقي (و ديني) در آغاز عصر جديد
است .با تعريف سياست و اقتصاد به عنوان علومي كه هر يك مبتني بر
قوانين خاص خود است ،هر نوع پيوندي ميان آنها و اخالق و مذهب
انكار شد .گفتند ،عمل به شيوه علمي در عرصه سياست و يا اقتصاد
ايجاب مي كند كه افراد صرفنظر از هر نوع مالحظه و الزام اخالقي و
يا مذهبي ،تنها با اتكاء به نيروهای دخيل در امر سياست (توليد و مبادله
قدرت) و يا اقتصاد (توليد ومبادله ارزشهاي مادي) عمل نمايد ،تا با
صرف کمترین هزینه در کوتاهترین زمان ،بيشترين نتيجه را در كسب و
انباشت قدرت سياسي يا سود مادي بهدست آورند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با طرح این سؤال که چه رفتاري
اخالقي است و نسبت آن با جامعه چيست؟ اصول اخالقي تا چه اندازه از
جامعه و فرهنگ تأثير ميپذيرد و متقاب ً
ال روي زندگي اجتماعي اثرگذار
هستند ،افزود در اين نكته ترديد نيست كه اخالق ماهيت ًا امري اجتماعي
است .زيرا در كنش متقابل ميان حداقل دو نفر يا بيشتر ظاهر ميشود.
اخالق نوع خاصي از رفتار است كه فرد در مواجهه با ديگري (يك يا
جمعي از افراد) و يا ضمن انجام وظيفهاي كه به ديگري مربوط ميشود،
از خود بروز ميدهد .بنابراين خصلتي اجتماعي دارد .به عبارت ديگر،
رفتار اخالقي عملي است آگاهانه و آزادانه كه در ارتباط با ديگران معنا
تعين پيدا ميكند ،رفتاري كه فقط به خو ِد فرد مربوط بوده و
میشود و ّ
آثار آن چه مستقيم و يا غيرمستقيم ربطي به زندگي ديگران ندارد ،عنوان
اخالق داده نميشود و طبع ًا مورد قضاوت ديگران قرار نميگيرد.
در «عمل اخالقي» فرد بي اعتنا به منافع و عالئق شخصي (و يا بر
خالف آنها) و تنها به خاطر رساندن خيري به ديگران يا رعايت حقوق و
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مصالح عمومي دست به عمل ميزند .شرط اخالقي بودن يك عمل آن
است كه فرد نخواهد با آن عمل كساني را كه از نيكيها و خدمات وي
بهرهمند ميشوند «وسيله» جلب منفعت و نيل به مقاصد شخصي قرار
دهد .بلكه در اين كار همان گونه كه كانت تأكيد كرده است شخصيت يا
وجود انساني آنان غايت و هدف نهايي وي باشد.
هنگام انجام عمل اخالقي ،فرد از «خود» فراتر ميرود و انديشه و
احساسات از طريق انجام وظيفه يا عمل خير «ديگري» را در بر ميگيرد.
به همين خاطر است كه اخالق تنها در بستر يك «كنش اجتماعي» معنا
پيدا ميكند و از آنجا كه پديدهاي متعلق به جامعه است پس اخالق نيز
امري متعلق به جامعه و جداناپذير از حيات اجتماعي است .از اين نظر
ميتوان گفت كه اخالق ريشه در پيوندي دارد كه فرد را با جامعه مرتبط
ميسازد .اين پيوند جنبههاي عاطفي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
(هويتي) و وجودي دارد؛ حتي جان استوارت ميل كه شالوده اخالق را
بر فايدهمندي و اصل بيشترين خوشي قرار ميدهد ،بوجود رابطه ميان
خوشي فرد و خوشي جمع باور دارد.
ایشان در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش اخالق در فلسفۀ سیاسی نوین
و شکلگیری جامعه مدنی اظهار داشتند :دولتهای متمرکز ،مداخلهگر و
اقتدارگرا ،بخش عمدهای از تاریخ حیات سیاسی ایران را اشغال میکنند.
اقتدارگرايی ،مالزم کار برد دائمی قهر و خشونت در یک سو و باز تولید
آگاهیهای کاذب و مخفیکردن هدفها و عملکرد حقیقی خود در زیر
پوششی از توجیهات مذهبی و ایدئولوژیک است .پیروی از این روشها
و ابزار در کسب ،تمرکز و حفظ قدرت یک پارچه و انحصاری ،اخالق و
ارزشهای مناسب با آن را در شخصیت سیاستمداران اقتدارگرا پرورش
میدهد .این نوع اخالق سیاسی ،زیر تأثیر مناسبات و ارزشهای حاکم
بر حوزه حکومت ،در درون جامعه مدنی و زیست جهان مردم نیز ،رسوخ
میکند و در اثر آن ارزشهای اجتماعی و اخالقی جامعه را به انحطاط
میکشاند .ناهنجاریها و بحرانهای اخالقی ،جامعه مدنی را فرا میگیرد
و بسیاری از مردم به شیوۀ حکومتگران اقتدارگرا در رفتار و مناسبات با
یکدیگر به خشونت و فریبکاری و دروغ و تزویر متوسل میشوند .به این
ترتیب اعتماد عمومی زایل و سرمایه اجتماعی به شدت آسیب میبینند.
در چنین جامعهای نهال دموکراسی آزادی و عدالت هر چند بار که کاشته
شود خیلی زود پژمرده میگردد و به رشد و بالندگی نمیرسد و استوار
نمیگردد .تحقق و توسعه آزادی و عدالت ،مستلزم برقراری اخالقیات
و ارزشهای انسانی متناسب با این اصول است تا در سایه آن نیروهای
خالقه انسانها بیدار و فعال شوند .با همبستگی میان خود آماده مشارکت
سیاسی و انجام تعهدات خود در برابر جامعه گردند و با بروز ابتکارات
فردی و جمعی در جهت تأمین خیرعموم و حراست از آزادی و حقوق
اجتماعی در فرآیند توسعه شرکت جویند.
دکتر پیمان در پایان سخنان خود افزود در پرسش از نسبت و رابطه
اخالق و جامعه توضیح دو نکته اهمیت اساسی دارد .یکی این که آیا
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انگیزه رفتار اخالقی یک فرد را باید در شخصیت فردی او جست یا رفتار
اخالقی ،نکته دوم این که آیا یک جامعه «عقالنی» که همه یا اکثریت
افراد آن از فرمان عقل پیروی میکنند ،از سالمت و تعادل کافی برخودار
هست که نیازی به جست و جوی یک جامعه «اخالقی» نباشد؟ یا آن که
جامعه اخالقی در اصل چیزی جز یک جامعه تحت حاکمیت خرد نیست
و اخالق ،همانگونه که کانت باور داشته ،انجام وظایفی است که عقل
بر دوش انسانها میگذارد ،این مطلب ما را به موضوع و خاستگاه رفتار
اخالقی هدایت میکند که ببینیم ریشه رفتار اخالقی در کجاست؟ در
طبیعت یا فطرت آدمی ،در عواطف و احساسات وی در مناسبات اجتماعی
و یا در مناسبات عقالنی؟
پرسش اخیر را میتوان به ترتیب زیر صورتبندی کرد :آیا بدون پایبندی
به اخالق ،جامعهای سالم و بهرهمند از امنیت ،آزادی و عدالت اجتماعی
و صلح و دوستی ممکن است؟ و یا به نحوی که محمد نخشب برای
نخستین بار در برابر جامعه سیاسی و روشنفکری ایران مطرح نمود؛
همانگونه که دموکراسی و عدالت اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگرند میان
این دو از یک سو و اخالق تالزم وجود دارد ،بهطوری که بدون این یک،
تحقق آن دو ممتنع است.
البته نخشب در گامی فراتر ثابت کرد که اگر تعهدات اخالقی افراد مبتنی
بر فلسفه وجودی خداپرستی نباشد ،در دراز مدت و در برابر آزمونهای
دشوار که نیاز به گذشت و فداکاری و چشم پوشی از منفعت شخصی
است ،فاقد ضمانت اجرایی است.
از دیدگاه او ،درست اندیشی شرط درست زیستن است .همچنان که
خوشبختی فرد در گرو خوشبختی اجتماع است؛ اما این خوشبختی بدون
تکیه بر یک قدرت اجتماعی برآمده از اتحاد و همبستگی میان افراد
پدید میآید ،اما باید دید لوازم و اساس این اتحاد چیست؟ منافع مادی
و طبقاتی نمیتواند پایه اتحاد پایدار قرار گیرد .همچنین تجمع بر گرد
یک شخصیت ،در مقابل وی عالوه بر عامل اشتراک عقیده بهعنوان
شرط اوله همبستگی پایدار بر تعهد افراد به اصول و ارزشهای اخالقی
بهعنوان شرط مکمل وحدت و همکاری ،تأکید میکند .در این میان،
مسؤولیت پیشروان و رهبران جامعه در پایبندی و عمل به ارزشهای
اخالقی دو چندان است .زیرا افرادی که مسؤولیتی اجتماعی و سیاسی
را میپذیرند خیلی بیش از افراد عادی باید پايبند اصول و ارزشهای
اخالقی و انسانی باشند.
نخشب در اهمیت حق آزادی اخالقی و فکری برای هر فرد و تالزم
آن با مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی میگوید« :باید دید آیا کسانی
که از رشد فکری و اخالقی محروم و فاقد قدرت و آزادی ارادی و
روحی هستند ،کسانی که برای منش پاک و فضیلت و تقوی ارزش قائل
نیستند ،کسانی که صرف ًا در پی سود خویشتند و جز به ارضاء شهوات
و تأمین حوایج مادی خود نمیاندیشند ،آیا آن شایستگی را دارند که
عهدهدار اجرای اصول عدالت اجتماعی باشند؟ آیا مردم با پیروی از
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عفاید غیرعلمی و خرافی و بد منشیها و بد اخالقیها قادرند جامعهای
آزاد ،عاری از ظلم و جور و استثمار پدید آورند؟ آیا مردمی کوته فکر و
ضعیف النفس میتوانند ایدهآلی مقدس  ...را که آرزوی دیرین انسانیت
و بزرگترین آرمان اجتماعی بشریت است ،صورت اجرا بخشند؟ دقت و
بررسی در این اصول توجه دقیقی به سیر تکامل مبارزات آزادی خواهی
و عدالت طلبی به طرزی نمایان و غیرقابل انکار ،جهت تکاملی این
کوششها میدهد .نشان میدهد که آزادی و عدالت برای آنکه تحقق
یابد ،باید بر پایه اخالق و اخالق نیر بر فلسفه وجودی خداپرستی استوار
گردد.

کیفیت در خدمات سالمت و
مالحظات اخالقی

()Health care quality improvement & ethical issues
دکتر مصطفی معین ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران،
مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی
(رئیس کرسی یونسکو در آموزش سالمت و رئیس انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری)

خالصه سخنراني در سومين كنگره بزرگ سالمت ( 13و  14آبان )1388

پیشینه بکارگیری اصول اخالقی و شکلگیری کمیته اخالق در
سازمانهای بهداشتی  -درمانی به اوایل دهه  70میالدی بر میگردد.
طی سالهای آغازین دهه  90با فعالتر شدن کمیتههای اخالق
پزشکی ،سطح تأثیرگذاری آنها از مسائل پزشکی بالینی به فضای
سازمانی گسترش یافت .در مقالههای علمی منتشر شده در سال ،1996
مرتبط شدن کمیتههای اخالق با برنامههای «بهبود کیفیت در خدمات
سالمت» و تعمیم ارزشهای اخالقی از فضای سازمان به سطح جامعه
پیشنهاد گردید.
«کیفیت در خدمات سالمت» به نسبت میزان رضایت بیماران از
خدمات ارائه شده (کیفیت خدمات) ،شاخصهای بالینی (کیفیت فنی)
و استانداردهای اخالقی و هنجارهای اجتماعی مورد انتظار (کیفیت
اخالقی) از یک سازمان بهداشتی  -درمانی و کادر تخصصی آن بوجود
میآید .طبق تعریف« ،کیفیت در خدمات سالمت» متناسب با میزان
تحقق اهداف تعیین شده و نتایجی است که از ارائه خدمات بهداشتی
 درمانی به فرد و جامعه با رعایت دانش (پزشکی) حرفهای روز بدستمیآید .از نگاه سازمان جهانی بهداشت ( )WHO- 2006و دیگر
مراجع علمی بینالمللی ،اهداف مورد نظر در بهبود کیفیت در خدمات
سالمت عبارت است از:
1 .1اثربخشی و ارائه خدمت مبتنی بر شواهد علمی
2 .2کارآیی و صرفهجویی در منابع
3 .3دسترسی به خدمات

4 .4مقبولیت و پذیرش خدمات
5 .5عدالت و انصاف در ارائه خدمات
6 .6حفظ ایمنی و سالمت بیمار
7 .7سرعت ارائه خدمات
8 .8بیمار محوری و تأمین رضایت و نیاز او
اهداف فوق نشانگر این واقعیت است که موضوع کیفیت در خدمات
سالمت بسیار فراتر از فقط ارائه خدمات مبتنی بر شواهد به بیماران
است .در واقع نظریه سه گانه دونابدیان ( )Donabedian Triadدر
خصوص چگونگی ارزیابی و اندازهگیری کیفیت در خدمات سالمت بر
پایه مؤلفههای ساختار ،عملکرد و نتایج ،اکنون با چالشهای جدی روبرو
است .تجربه دهها ساله در نظامات گوناگون بهداشتی  -درمانی نشان
داده است که نظارت و ارزیابی بازخورد عملکردها و نتایج به تنهایی
برای بهبود کیفیت ( )QIدر مراقبتهای پزشکی کافی نیست .افزایش
آگاهی بیماران و اطالعرسانی به دریافتکنندگان خدمات با شفافسازی
و اطالعرسانی عمومی و نیز بکارگیری راهبردهایی چون برگزاری
دورههای بازآموزی ،انجام پژوهشهای علمی و مطالعات بالینی ،پرداخت
در ازای کیفیت ( )Pay for quality performance_P4Pو سایر
راهکارهای آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی و تصویب ضوابط قانونی تا حدود
قابل توجهی در بهبود کیفیت خدمات مؤثر و مفید بوده است .اما بدون
تردید با توجه به رابطه نزدیک اخالق و کیفیت ،تلفیق انگیزههای
تخصصی و حرفهای جامعه پزشکی با برنامهریزیها و تدابیر مدیریتی
مناسب و رعایت ارزشهای اخالقی و اجتماعی در طب میتواند باالترین
نقش را در ارتقای کیفیت خدمات و حفظ حقوق و سالمتی بیماران داشته
باشد.
در انجام مطالعات و برنامههای ارتقای کیفیت ،رعایت مالحظات اخالقی
از جمله داشتن اعتبار علمی و توجیه اجتماعی ،انتخاب درست بیماران
شرکت کننده در مطالعه ،نسبت قابل قبول سود و زیان ،احترام به حقوق
و حریم شخصی بیمار و محرمانه بودن اطالعات پرونده پزشکی او،
دریافت رضایت آگاهانه و پاسخگویی نسبت به پیامدها و توضیح نتایج
اقدامات انجام گرفته در جهت حفظ و ارتقای سالمتی بیماران و بهبود
کیفیت خدمات ضروری است.
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فصلنامه علمی -پژوهشی اخالق در علوم و فناوری
منتشر شد.

در این شمارهها مطالب زیر را میخوانیم:
بلندپروازی ،علمبازی ،مدرکسازی (واژهنامه پلجریسم) بیانیه سردبیران
مجالت پزشکی ایران ،معیارهای رفتار اخالقی در انجام کار علمی،
رفتارهای ضدتولید از دیدگاه سرپرستان و مدیران صنایع و سازمانها،
چارچوبی برای آموزش دروس دانشگاهی اخالق در فناوری اطالعات،
اخالق فضیلت محور در رسانه (مطالعه موردی خبر و خبررسانی)،
موادغذایی تراریخته و حقوق مصرفکننده ،ضرورت و ویژگیهای

11.
12.

خوشامد به اعضاي جديد انجمن
در تابستان و پاییز سال جاری 5 ،تن به اعضای انجمن افزوده شدند:
•آقای مهندس محمدجواد کوشش ،مدیر بخش ساختمانی شرکت
مهندسی آرمان بهین صنعت
•آقای سعید دستمالچی ،عضو هیأت علمی و کارشناس امور مجامع
علمی جهاد دانشگاهی
•آقای دکتر ابوعلی ودادهیر ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران،
مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
•آقای دکتر پژمان اسماعیلی ،دبیر آموزش و پرورش دبیرستانهای
اصفهان
•آقای دکتر ایرج محمدزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی بابل
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•خانم زهرا ابراهیمزاده ،دانشجو کارشناسی حقوق دانشگاه شهید
بهشتی
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری حضور این عزیزان را در جمع
خود گرامی میدارد.

پژوهش در اخالق زیستمحیطی ،تلفیق اخالق محیطزیست با رهیافت
ارزیابی راهبردی محیطزیست برای دستیابی به توسعه پایدار ،اخالق و
ایمنی در فناوری زیستی نوین ،تأثیر اخالق در اندیشه و ادراک انسان،
آموزش اخالق در دندانپزشکی ،اخالق کار و وجدان کار در کارآفرینی،
پویایی اخالق تجاری :تابعی از فرهنگ و زمان (نمونهها و الگوها).
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 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 وبگاه انجمن به
نشانی www.iranethics.ir :مراجعه نمایند یا با دفتر مجله به شماره
 88843955تماس بگیرند.
مجله علمی پژوهشی اخالق در علوم و فناوری با صاحب امتیازی انجمن
ایرانی اخالق در علوم و فناوری بهصورت فصلنامه منتشر میشود و آماده
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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  ...ميباشد.
نویسندگان میتوانند مقاالت خود را به پست الکترونیک
 info@iranethics.irیا به نشانی دبیرخانه مجله :میدان هفتتیر،
خیابان قائم مقام فراهانی ،جنب مؤسسه آموزشی کشتیرانی ،کوچه شبنم،
پالک  ،14طبقه دوم ارسال کنند.

بازدیدکنندگان با تخصصهای مختلف عالقهمندی خود را برای اطالع
از چگونگی کار انجمن با طرح سؤاالت مختلف ابراز نمودند.

شرکت انجمن ایرانی اخالق در علوم و

فناوری در دهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی و فناوری

همزمان با هفته پژوهش ،انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در
دهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری شرکت کرد .این
نمایشگاه با هدف افزایش سطح تماس عرضهکنندگان و مصرفکنندگان
به همت وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ستاد
ملی هفته پژوهش و فناوری و وزارت کشور از  22تا  26آذر ماه سال
جاری در مصلی امام خمینی (ره) برگزارشد .این نمایشگاه با دستاوردهای
پژوهشی و فناوری برخی از وزارتخانهها ،دانشگاهها و مراکر تحقیقاتی،
پارکها و مراکز رشد ،سازمانها و انجمنهای علمی تشکیل شد.
غرفه انجمن با ارايه فصلنامهها ،خبرنامهها ،بروشور ،اصول اخالقی و فرم
عضویت به اطالعرسانی از فعالیتهای خود پرداخت.

برگزاری همایش علمی و تخصصی
اخالق و روابط بینالملل
همایش علمی و تخصصی «اخالق و روابط بینالملل روزهای  18و 19
آبانماه سال جاری به همت انجمن ایرانی روابط بینالملل و با همکاری
دانشگاه امامصادق (ع) و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران برگزار شد.
محورهای این همایش عبارت بودند از:
1 .1اخالق و مباحث نظری و مفهومی
2 .2مباحث علمی و کاربردی ایران و اسالم در روابط بینالملل
در این همایش استادان ،صاحبنظران ،متخصصان و پژوهشگران مراکز
علمی و تحقیقاتی کشور پیرامون اهمیت و جایگاه موضوع اخالق و
تأثیر آن در سیاست و روابط بینالملل به ایراد سخنرانی و ارائه مقاالت
پرداختند.
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سمپوزیم

«ماهیت حقوقی و محتوی رضایتنامههای درمانی»
سمپوزیم اخالق پزشکی در سالروز بزرگداشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی
در روز پنجشنبه دهم دیماه سال جاری
توسط پژوهشگاه رویان برگزار میشود.
محورهای برنامه عبارتند از:
1 .1ماهیت حقوقی رضایتنامه
آگاهانه
2 .2رضایتنامه از دیدگاه اخالقی
3 .3نگاه جهان به رضایتنامه
آگاهانه
4 .4رضایت ،برائت و مسؤولیت
پزشکی
5 .5نحوه تنظیم یک رضایت آگاهانه صحیح
6 .6رضایت در مواقع خاص
7 .7رضایت در پژوهشهای پزشکی
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شمارههای
 26301995و  22327441دبیرخانه این سمپوزیم یا به وبگاه پژوهشگاه
رویان به نشانی royaninstitute.org :مراجعه نمایند.

بخش مسائل اخالق حرفه .در اخالق حرفهای دو رهیافت سنتی و جدید
وجود دارد .رهیافت سنتی ،روی آورد مدیریت منابع انسانی به اخالق
حرفهای است که بر مسؤولیت اخالقی افراد در مشاغل و حرف توجه
میکند و رهیافت جدید که در دهههای اخیر به مسئولیتپذیری سازمان
با نگرش سیستمی عطف توجه میشود .اخالق حرفهای بر حسب
تنوع حرف ،دامنه بسیار وسیعی دارد :اخالق پزشکی ،اخالق آموزش و
پرورش ،اخالق پژوهش و ...

شرکت انجمن ایرانی اخالق در علوم و
فناوری در سومین همایش تخصصی
آسم و آلرژی
در سومین همایش تخصصی آسم و آلرژی ایران که روزهای
 26تا  28آبانماه سال جاری در تاالر امام بیمارستان امامخمینی

معرفی کتاب
کتاب درآمدی بر اخالق حرفهای
نوشته دکتر احد فرامرز قراملکی است
که انتشارات سرآمد وابسته به مؤسسه
مطالعات بهرهوری و منابع انسانی آن را
در  227صفحه با شمارگان  2000نسخه
و بهای  45/000ريال درسال  1387به
چاپ رسانده است .این اثر در  8فصل
با عناوین کامیابیسازی ،اعتماد محیط
به سازمان ،حلقه مفقوده ،عملکرد امروز
کامیابی فردا ،مسؤولیتپذیری ،ساحت
مسؤولیتپذیری ،از اخالق کار تا اخالق حرفهای و اخالق حرفهای به
منزله دانش تهیه و تدوین شده است.
در بخشی از فصل هشتم این کتاب میخوانیم:
اخالق حرفهای شاخهای از اخالق کاربردی است که به مباحث اخالقی
در حرفه میپردازد .صاحبان حرفه ،از دانش اخالق دو توقع دارند :بیان
نظاممند مسؤولیتهای اخالقی در حرفه و تشخیص دقیق و حل اثر
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برگزار شد ،انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری میزی را به
خود اختصاص داد و با ارائه فصلنامهها ،خبرنامهها ،بروشور ،اصول
اخالقی و بنر انجمن به اطالعرسانی در مورد فعالیتهای انجمن
پرداخت و مورد استقبال شرکتکنندگان داخلی و خارجی این
همایش قرار گرفت.

