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  چکیده
 گسترده شغلی-فردي هاي مسئولیت تا شخصی-فردي هاي مسئولیت از طیفی اخالقی در هاي مسئولیت امروزه

ی اصول اخالق جامعی از  تعریف اگر . شمار می آید هاخالق حرفه اي یکی از مسائل اساسی در  جوامع بشري ب. شده است
حرفه اي در هر شغلی می توانند تصمیم بگیرند که چه رفتاري منطقی و غیر منطقی است، کدام عمل  ، افرادارایه شود

ی طرح بحث اخالق به دلیل اهمیت حرفه پزشکی از جایگاه ــامعه پزشکــدر ج. تـاخالقی و کدام یک غیر اخالقی اس
 مباحث علمی بسیار جدي و گسترده اي را به خود اختصاص داده ، اخالق پزشکیکه طوريه  به اي برخوردار استویژ

اگر مزایاي حاصل از رعایت اخالق حرفه اي فراگیرتر باشد میزان تعهد به اصول آن از درجه باالتري برخوردار است . است
رفه اي منطقی تر و در رشد سازمان موثرتر باشد، پایبنــــدي هاي اعمال شده ناشی از اصول اخالق ح و هرقدر محدودیت

 .تر خواهد بود به آن محکم
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 اخالق و رعایت ، در دوره هاي مختلف تاریخ بشر
ترین بحران زندگی   مهمجمله از در جامعه رفتار

با رشد زندگی . شمار آمده استه اجتماعی انسان ب
ئله اخالق هم شکل گسترده تر و ســـ، ماجتماعی

 و تعریف اخالقی روابط ه استگرفتپیچیده تري به خود 
و تشخیص شده است ها در جامعه مشکل تر  انسان

. ه استدیمصادیق اخالقی از غیر اخالقی دشوار تر  گرد
 مندان،ـــدانش فالسفه، اخالق همواره در میان مقوله
از . است مطرح بوده ... و دینی مندان، علماي حرفه

اخالقی  نظام  می توان به  نظام اخالقی ترین ییمدق
که بر اساس چهار مقوله ناشی از  اشاره کردارسطویی 
به چهار ) بی، عامله و عاقلهـــوي، غضـــشه(چهار قوه

) دالت و شجاعتـــکمت، عـــعفت، ح(فضیلت عمده
هاي افراط و تفریط   رفـــط(تـــت رذیلـــهش و

  )1.(رسد  می) چهار فضیلت
 تعریف ونیـــگوناگ مبادي حسب بر را اخالق

 اسالمی و علماي فالسفه نمونه، عنوان به. اند کرده
 بحث مبداء را رذایل و صفات اخالق، تعریف در غالباً

 :گوید می صدرامال که چنان این نظر، از. اند گرفته
 صفات از اي مجموعه معناي به و خُلق جمع اخالق،

  )2(.شود می تعریف راسخ نفسانی
ها و اخالق، به مجموعه اعتقادات ذهنی و باور

شود بلکه نحوه   هاي انتزاعی محدود نمی  ارزش داوري
رفتارهاي اخالقی در واقع شیوه . خاصی از زندگی است
  . معینی از زیستن است

 ،القی براي ارزش داوريـــهاي اخ  در نظام
این . اي مختلفی وجود داردـــها و ترازوه  مالك
در اخالقی بودن . ها، مالك نهایی اخالق است  مالك

 مطرح کرد و به صورت »چرا «توان  ر اقدام میه
مالك . زنجیره استدالل خواهی به مالك نهایی رسید

مسائل  .هاي اخالقی است  نهایی معنابخش همه اقدام
. ها بسیار فراگیر هستند آن. ی داردئها  ویژگی اخالقی

هاي تربیتی،   بستر مسائل اخالقی ریشه در زمینه
خی، نهادهاي میراث تاریخانوادگی، فرهنگ اجتماعی، 

بدین جهت است که سنخ این مسائل .  دارند... دینی و 
 )3(. است، مختلف متفاوتيدر جوامع و کشورها

 از طیفی القی درـــاخ هاي تـــمسئولی روزهــام
 هاي تـــولیـــمسئ تا شخصی-فردي هاي مسئولیت

 توان رو می این از. شده است گسترده شغلی-فردي
 نظام چون دیرپایی اخالقی هاي نظام فبرخال که گفت

 شده؛ قلمداد درونی اخالق امري ها آن در که ارسطویی
 شخصی بین مناسبات  به اخالقی هاي مسئولیت امروزه

 تحولی چنین .است شده کشیده نیز گروهی و سازمانی و
موضوع ). 4(،نامیده اند اخالق  در کپرنیکی را انقالب

ها و    نیستند بلکه اقداممسائل اخالقی، اشیاء و افراد
 غلاشمرفتارهاي ارتباطی، یعنی رفتار ارتباطی افراد در 

 )3(.می باشد
این مقاله به مفهوم اخالق حرفه اي و اهمیت و در 

 صورت خاص ه  پزشکی باخالقگوناگون آن و  ابعاد
  .پرداخته شده است

رفه اي یکی از مسائل ـــالق حـــاخ :حرفه اي اخالق
در غرب، در . تـــشري اســـامع باساسی همه جو

دانش هاي مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه اي با 
 بسیاري از ).5(،الق حرفه اي وجود داردـــعنوان اخ

شرکت هاي موفق براي تدوین استراتژي اخالقی 
احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده اند که باید در 

از این . دسازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کن
رو، کوشیده اند به تحقیقات درباره اخالق حرفه اي 
جایگاه ویژه اي بدهند؛ وقتی از حوزه فردي و شخصی 
به حوزه کسب و کار گام می نهیم، اخالق کار و یا 

اخالق پزشکی، : اخالق شغلی به میان می آید؛ مانند
 ) 6.(اخالق معلمی، اخالق مهندسی و نظایر آن

ي جز رعایت حقوق مردم در اي چیز اخالق حرفه
ترین حق مردم احترام اصیل  کسب و کار نیست و مهم

اگر افراد تنها : به تعبیر فوکویاما. هاست و نامشروط آن
گاه  ند آنـل کنـــعم) معقول(رديـــبر گرایش نفع ف

ساز دیگري چون تهور و سرزندگی،   چیزهاي سرنوشت
ضایل ونه فـــاري یا هرگـــاز خودگذشتگی، نیکوک

اء ـــت و بقـــلیت زیســـامعه قابـــدیگر را که به ج
یان نخواهد ـــد در مـــده  خی میـــامل تاریـــو تک
 )3(.بود

 گونه مانـــه رفه اي،ـــح اخالق ثـــمبح در
 اي مجموعه از خنـــس د،ـــآی می بر شـــنام از که

 حرفه به خطاب که تـــاس دهاییـــبایـــن و باید از
 هاي یتـــئولـــمس با ارتباط در و یک رشته انمند

  )1(.ها می باشد آن اي رفهـــح
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اخالق حرفه اي،  در واقع می توان گفت که
مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوك بشري 

 در .ها را تعیین می کند است که رفتار افراد و گروه
 تفکر عقالنی فرایندحقیقت، اخالق حرفه اي، یک 

ف آن محقق کردن این امر است که در است که هد
سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه 

اخالق حرفه اي  یا به نوعی می توان گفت که نمود
نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاري نسبت به هر نوع 

اخالقی بودن درحرفه . کار، وظیفه و مسئولیت است
 )4(.حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است

 اخالق حرفه اي ارائه  برايتعریف هاي مختلفی 
ها می توان به موارد ذیل   که از جمله آنشده است
  :اشاره کرد

 و اطالعات علوم لیـــالمل عارف بینـــالم دایره-
 و ها کنش از هاي مجموع را اي حرفه اخالق کتابداري،

 سوي از که شده ذیرفتهـــپ اخالقی هاي واکنش
 شود می مقرر اي رفهـــامع حـــمج ای ها انـــسازم

 اعضاي براي را ممکن اجتماعی روابط ترین مطلوب تا
تعریف  آورد مـــفراه اي حرفه اجراي وظایف در خود

  )7(.می کند
اخالق حرفه اي یکی از شعبه هاي جدید اخالق -

است که می کوشد به مسائل اخالقی حرفه هاي 
اص متصور گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولی خ

 )8(.است
اخالق حرفه اي، به منزله شاخه اي از دانش -

اخالق به بررسی تکالیف اخالقی در یک حرفه و 
مسائل اخالقی آن می پردازد و در تعریف حرفه، آن را 
فعالیت معینی می دانند که موجب هدایت فرد به 

  )9(.موقعیت تعیین شده همراه با اخالق خاص است
 ارائه شده درباره اخالق ف گوناگونـــاز تعاری

اخالق رد که ـــ کبرآوردحرفه اي می توان چنین 
هاي  حرفه اي مجموعه اي از کنش ها و واکنش
ها و  اخالقی پذیرفته شده است که از سوي سازمان

مجامع حرفه اي مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط 
اجتماعی ممکن را براي اعضاي خود در اجراي وظایف 

   .هم آوردحرفه اي فرا
ژگی هاي اخالق ـــوی :ویژگی هاي اخالق حرفه اي

داراي : حرفه اي در مفهوم امروزي آن عبارت اند از

هویت علم و دانش بودن، داشتن نقشی کاربردي، ارائه 
صیغه اي حرفه اي، بومی و وابسته بودن به فرهنگ، 

ئه دانشی انسانی وابستگی به یک نظام اخالقی، ارا
 انگیزشی، ارائه روي آوردي میان  روشنداراي زبان

 صداقت علمی، انطباق با قراردادهاي قابل .رشته اي
العات، سروکار داشتن ـــانه بودن اطـــاعتماد، محرم

لیل اطالعات ـــاف در تحـــبا موضوعات انسانی، انص
و مشورت حرفه اي، پاسخگویی حرفه اي، تصمیم در 

 )10(.مواقع تعارض منفعت
هاي افرادي که اخالق حرفه اي  درباره ویژگی 

، برتري جویی و رقابت طلبی، دارند مسئولیت پذیري
، عدالت و انصاف، احترام به دیگران، صادق بودن

  )6(. می کندذکروفاداري را  همدردي با دیگران
ناخت ـــرفتار اخالقی در سازمان منوط به ش

پنج نظام عمده اخالقی .  هاست ها و ضد ارزش ارزش
 :که شامل .اي وجود دارد  خالق حرفهدر بیان ا

 گرا   نظام فایده
 گرا  نظام وظیفه
 گرا  نظام عدالت
 گرا  نظام آزادي

 گرا  نظام خیر
 :وري نزدیک است  به بهره فایده انگاري مفهوماً

 باالترین سود با کمترین هزینه براي بیشترین مردم
او . گرا را امانوئل کانت مطرح ساخت  نظام وظیفه

 بود فعل اخالقی مستلزم انتخاب وظیفه است که معتقد
ها و تمایالت   با مقاومت درونی ما در برابر خواسته

 . طبیعی و نفسانی همراه است
 مندي عادالنه تکیه  عدالت فراگیر بر بهرهظام ن

 ترین اصول راهبردي اخالق تردید از مهم  بیو کند می
 هاي دینی نیز آمده است   است و در آموزه

طرفداران عدالت و آزادي همواره دعوا بوده بین 
نیاز آدمی را  گرا، نخستین  طرفداران نظریه آزادي. است

ها   دانند نه عدالت، پس مالك نهایی ارزش  آزادي می
 . دانند  را آزداي می

نی مالك نهایی اخالق، خدا ـــدر نظام اخالقی دی
مام ادیان ـــت. تـــایت اوســـو تقرب به او و رض

الق ـهایی اخـــالك نـــرا مد ـــداونـــانی خـــمآس
 )3(.اند دانسته
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با تعریف اصول  :ها آن هاي ویژگی و اخالقی کدهاي
حرفه اي در هر شغلی می توانند تصمیم  اخالق، افراد

بگیرند که چه رفتاري منطقی و غیر منطقی است، کدام 
این امر در . عمل اخالقی و کدام یک غیر اخالقی است

رش هر حرفه و اعضاي متبوع آن نفع مستقیم گست
در مواردي که میان اخالق و مسئولیت حرفه اي . دارد

ول اخالق ـــشی به وجود می آید، اصـــنزاع و کشمک
می تواند به حل شدن این اختالفات کمک کند تا 

صرف توصیه . مسئولیت پذیري حرفه اي تضمین شود
ها  اشتن، آنافراد به خوب عمل کردن و اخالق حسنه د

 نیز را رعایت آنفرد باید چگونگی . کند را متخلق نمی
  .بداند

براي جاري کردن  رایج بسیار ابزارهاي از یکی
 تدوین،. باشد می اخالقی کدهاي اخالق حرفه اي

اخالقی  کدهاي از پیروي بر نظارت اعمال آموزش،
 که اي است  حرفه اخالق تحقق براي از ابزارها، یکی

 شده مرسوم کشورهاي دنیا از سیاريب در اکنون
 بایدها از فهرستی مختلف، هاي سازمان ).11-16(است،

 بایدها این اند و  رعایت کرده نبایدهاي رفتاریی تهیه و
 بودن آمیز فضیلت و ارزشمندي ضامن حدي تا نبایدها و

 تعهدات و الزامات فهرست. است حرفه صاحبان رفتار
 شود، تدوین می بایدهان و بایدها به صورت که اخالقی

 کدهاي )17،16(،شوند می نامیده اخالقی کدهاي غالباً
 معین مسایل درباره ها ارزش رسمی بیان یـــاخالق

 در اي حرفه رفتارهاي صحت معیار  این کدها.باشند یم
 اساس بر و کنند می بیان را مختلف هاي یتـــموقع

 خطیت اي، حرفه اخالق از آیا که شود می تعیین ها آن
  )16(.خیر یا گرفته صورت
ید بر اساس جامعه حرفه اي  با اخالقی نامه نظام 
 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، شرایط زیرا شود، تدوین
 هاي محیط در مختلف، کشورهاي سیاسی و علمی

 و ها ارزش رسد می نظر به و دارند تفاوت هم مختلف با
 نیز مختلف شرایط شده در پذیرفته احکام اخالقی

  )19،18(.باشد تفاوت میم
دنیاي امروز در ابعاد مختلف زندگی  پیچیدگی

ه باعث شده است که اخالق در حرفه هاي مختلف ب
 هاي ولیتئمس شغلی، هر. صورت جداگانه مطرح گردد

 مشاغل، مفهوم تنوع این در اخالق. دارد اخالقی

 اخالق پزشکان، اخالق : شودمی مطرح خاص اخالقیات
 وکال، اخالق سرپرستان، اخالق مدیران، اخالق معلمان،
 خبرنگاران، القـــاخ محققان، اخالققضات،  اخالق
  )16،17،20(... .و تجار اخالق

در جامعه پزشکی طرح بحث اخالق به دلیل 
اهمیت حرفه پزشکی از جایگاه ویژه اي برخوردار است 

مباحث علمی  و حتی مباحث اخالق پزشکی با عنوان 
ده اي را به خود اختصاص داده بسیار جدي و گستر

علت طرح مباحث اخالق پزشکی و تاکید بر  .است
اهمیت آن به این خاطر است که مسائل آن فراتر از 

چه به عنوان اخالق عمومی  اخالق عمومی است و آن
مطرح می شود نمی تواند جوابگوي نیازهاي اخالق در 

  . حرفه پزشکی باشد
 میان رشته اي اخالق پزشکی دانشی :اخالق پزشکی

است که موضوع آن مسائل و مباحث اخالقی در حوزه 
علمی است در واقع می توان گفت . علوم پزشکی است

که موضوع آن بررسی مجموعه آداب و رفتار پسندیده و 
ناپسندي است که صاحبان مشاغل پزشکی باید به آن 

اخه هاي ـــباحث در شـــاین مسائل و م .توجه نمایند
هاي  رفه، پژوهشـــ پزشکی به عنوان حمختلف علوم

. گذاري نظام سالمت مطرح هستند پزشکی و سیاست
اخالق پزشکی سنتی، مبتنی بر امر و نهی بود ولی 

 .اخالق پزشکی مدرن و معاصر، اخالق کاربردي است
محتواي این مباحث از رشته هاي گوناگون دانش 

زشکی وارد شده و در ـــو معرفت بشري به اخالق پ
در این . کل گیري این حوزه از دانش دخیل بوده اندش

میان، فلسفه اخالق، حقوق، الهیات، فقه، ادبیات، جامعه 
شناسی، روان شناسی، اقتصاد و تاریخ تاثیر و نقش 

احث اخالق پزشکی ـــاز جمله مب. داشته اند بیشتري
 ماران پایان حیات،ـــدر بی سائل اخالقیـــمی توان م

توجه به ارتباط ، قیقت گویی و رازداريح، رضایت بیمار
کاهش روابط بیماران،توجه به اعتقادات ، با همکاران

هاي   اخالق در پژوهش،مالی بین بیمار و پزشک
هاي پزشک، حقوق و  پزشکی، وظایف و مسئولیت

هاي پزشکی، فایده  نقش بیمار در تصمیم گیري
رساندن و زیان وارد نکردن، مباحث حقوقی و اخالقی 

 پیوند اعضاء، عدالت در توزیع منابع، رضایت آگاهانه، در
ن و أ، شاتانازي، سالمت و بیماري، مفهوم شخص
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، مسائل )Moral status(اخالقین أشکرامت انسانی، 
اخالقی در باروري و ناباروري، کمیته هاي اخالق در 
پژوهش، مرگ مغزي و شاخص هاي آن، شبیه سازي 

اه هاي تعیین آن، و ر) Competence(انسان، اهلیت
 رهیافت مبتنی بر اصول، رهیافت مبتنی بر موارد الگو

)Casuistry(ج ـــتایـــنی بر نـــت مبتـــافـــ، رهی
)Consequentialism(ر ــتنی بـــت مبـــیافـــ، ره

تنی بر مراقبت، ــیافت مبـــره )Narrativism(روایت
 پژوهش روي حیوانات، رهیافت وظیفه گرا، اخالق در

را نام  گذاري و تخصیص منابع محدود سیاست
  )21،22(.برد

  نتیجه گیريبحث و 
به اعضاء یک سازمان کمک  معیارهاي اخالقی

ی و وضوح هاي خود را به روشن می کنند تا نقش
اخالق منفصل از موضوعات مادي . کاملی ایفاء نمایند

بوده و بعد معنوي طبقات مشاغل را که داراي اهداف و 
بر می گیرد و امروز به این  مشترك هستند درمنافـــع 

میزان توسعه و .  نوع اخالق، اخالق حرفه اي می گویند
رشد اخالق حرفه اي بستگی به میزان کارکرد موفق 

قدر مزایاي حاصل از رعایت  هر.  داردياخالق حرفه ا
اخالق حرفه اي فراگیرتر باشد میزان تعهد به اصول آن 

هاي  هرقدر محدودیت. ار استاز درجه باالتري برخورد
اعمال شده ناشی از اصول اخالق حرفه اي منطقی تر و 

د، پایبنــــدي به آن ـــدر رشد سازمان موثرتر باش
  چه اشاره شد با توجه به آن. تر خواهد بود محکم

 در ها که مشاغل مختلف و سازمانامروزه ضرورت دارد 
 جامع ظیم سندـــده نسبت به تنـــی سازنـــاقدام

ب با ـــی متناســـه اي و منشور اخالقـــاخالق حرف
ویش همت ــازمانی خـــالت ســـت و رســـنوع فعالی

 .گمارند
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Abstract 
Today, the ethical responsibilities are defined in the wide range of individual responsibilities to 
professional responsibilities. Professional ethics is one of the important challenges in men’s 
society. If the definition of professional ethics would be clear, the professionals in any fields 
could simply make their own decisions about the right or wrong actions and about the ethical or 
non-ethical behaviors.   
In the medical community, ethics has get lots of attention because of its special position. 
Therefor medical ethic was discussed in the wide range of scientific issue.  
If the benefits of professional ethics are inclusive, its commitment will be to the principles of the 
higher grade and how these limitations are more logical, more people do them.  
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