
 

 

 ای علم در ایران رویکرد انجمنی به اخالق حرفه
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 7/22/69پذیرش  22/7/69دریافت 

  

 چکيده 

های مبتنی بر رشتۀ علمی به عنوان  های علمی، انتقال ارزش ای انجمن یکی از وظایف حرفه
شان است. در  های تاریخی و سنتی جامعه به اعضای ارزش ترین وظیفه و همچنین انتقال اصلی

ای علم از  های علمی در ارتباط با اخالق حرفهاین مقاله برای پرداختن به وظیفۀ نقش انجمن
های علمی استفاده شد. سپس  مند با کنشگران و اعضای انجمن تکنیک مصاحبۀ نیمه ساخت

فضای »، «ای علم تعریف اخالق حرفه»ل دستاوردهای پژوهش در قالب چند مقولۀ اصلی شام
کارهای ارتقای  راه»و « ای علم های علمی در ارتقای اخالق حرفه نقش انجمن»، «هنجاری علم
ها و برآیند  از رویکرد انجمنی صورتبندی و ارائه شده است. تحلیل یافته« ای علم اخالق حرفه

های علمی در ایران نسبت  انجمن دهد به رغم حساسیت بسیار زیاد نتایج این پژوهش نشان می
ای علم در میان آنها وجود  به مسألۀ اخالق علم فعالیت چندانی در زمینۀ ترویج اخالق حرفه

های علمی، رهاشدگی و استفاده ابزاری از آنها به  ندارد. از یک سو موقعیت ساختاری انجمن
نجمنی کارکرد آنها را در ها و پایین بودن مشارکت ا های ساختار درونی انجمن همراه کاستی

کنندۀ  های تسهیل ای علم تحلیل برده است و از سوی دیگر سیاست زمینۀ اخالق حرفه
گیری یک  ها، شکل گذار در برابر رواج این ناراستی های علمی و سکوت سیاست ناراستی

در ای علم را  ورزی و در نتیجه رهاشدگی اخالق حرفه سازی به جای علم ماراتون سراسری علم
کارهای فرایندی و ساختاری برای بهبود وضعیت اخالق  پی داشته است. در پایان دو دسته راه

 ای علم از رویکرد انجمنی ارائه شده است. حرفه

شناسی  های علمی، اجتماع علمی، جامعه ای، اخالق علم، انجمن اخالق حرفه کليدی: واژگان
 علم.
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 ای علم مسألۀ اخالق حرفه
ترین  به یکی از مهم« اخالق علم»یا به اختصار « ای علم اخالق حرفه»مسألۀ  های اخیر در سال

شناختی مسألۀ  های علم در ایران مبدل شده است. برخی پژوهشگران از رویکردی جامعه چالش
کنند )قاراخانی و  ای اجتماعی تلقی می ای اجتماعی و در اصل آن را پدیده اخالق علم را مسأله

های علم را  بر این باورند که ساخت دولتی نهاد علم در ایران بروز ناراستی( و 2969میرزایی، 

(. از این رو، در این 2969الف،  2969 نماید )میرزایی و قاراخانی، تسهیل و حتی تقویت می

رود فاصله بیشتری از ساختار باال به پایین و دولتی  های علمی، که گمان می پژوهش به انجمن

بینانه و تجربی به بررسی عملکرد آنها در  گردیم، تا با رویکردی واقع باز می علم در ایران دارند
مند اخالق علم را با توجه  زمینۀ اخالق علم در ایران بپردازیم تا امکان رهایی از وضعیت مسأله

های علمی نیز دچار همان  انجمنبه نقش آنها بررسی نماییم. این نکته را نیز مد نظر داریم که 

؛ 2932)بنگرید به عبداللهی،  ی ساختی و کارکردی اجتماعات علمی در ایران هستندها چالش

راد و خسرو  پ؛ قانعی 2931ب،  2931الف،  2931راد،  ؛ قانعی2969راد و همکاران،  قانعی
(. با وجود این، 2969زاده چوبستی و علیزاده،  ؛ جانعلی2962؛ عباداللهی و خستو، 2961خاور، 

شان به مسوولیت نقش خود  های علمی بنابر ماهیت مدنی و استقالل نسبی نجمنرود ا انتظار می

 ای علم عمل نمایند. در زمینۀ اخالق حرفه

( از 929: 2663)بِرد، « به عنوان نمایندگان حرفه»شان  های علمی با توجه به جایگاه انجمن

پای سده هفدهم اجزای اصلی ساختار اجتماع علمی هستند و پیدایش و تشکیل آنها در ارو

ها علم را به  شد همین انجمن نشانۀ توان فزاینده و رو به رشد جنبش علمی محسوب می

(. انجمن علمی حسب تعریف، 2937ای فکری و نیز اجتماعی تبدیل کردند )وستفال،  پدیده

سازمانی مشارکتی، داوطلبانه و مبتنی بر همکاری آگاهانه و ارتباطات علمی میان افراد متخصص 

؛ آراسته، 2932؛ عبداللهی، 2979؛ امیرشیبانی، 2972ک رشتۀ علمی است )بنگرید به ابراهیمی، ی

هایی مانند بازآموزی، ارتباطات علمی، آموزش، پژوهش و  های علمی نقش انجمن (. برای2939

ایجاد ارتباطات علمی میان دانشمندان، تعیین و  کارکردهایی مانند ( و21: 2939)آراسته،  مشاوره

های تحقیقاتی، ایجاد و اعمال هنجارها و استانداردهای علمی، دفاع از منافع  هدایت اولویت

شود  ای دانشمندان و کنترل نسبی بر کاربرد نتایج تحقیقات علمی در جامعه بر شمرده می حرفه

های علمی در  ای انجمن ها و کارکردهای حرفه ( که همگی به عنوان نقش99: 2972)ابراهیمی، 

 شود. گرفته مینظر 
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ای برای  های علمی همچنین به عنوان منبع مهمی از هویت حرفه در دورۀ معاصر، انجمن

ای را راهی برای مالقات و  های حرفه اند و دانشمندان عضویت در انجمن دانشمندان عمل کرده

: 2119برد، دانند )فرانکل و  هایشان می شان و نیز محلی برای ارائه فعالیت کنش متقابل با همکاران

شود )کورنفلد و هویت،  ختم نمی 2های علمی صرفاً به حل مسائل علمی (. ظرفیت انجمن296

های خود را برای دستیابی به اجماع هنجاری و اخالقی در  توانند ظرفیت ها می ( و انجمن2632

ی و فضای علم نیز بسط دهند و با فراهم نمودن ساختارهای تعامالتی و هنجاری به خالقیت فکر

ای و ضمانت  های علمی در توسعۀ اخالق حرفه توسعۀ علم کمک نمایند. اهمیت نقش انجمن

ها به دلیل وجود فضای تعاملی و روابط غیربوروکراتیک سازمانی است که عبداللهی  اجرایی آن

کند. از طرفی برخالف بسیاری  های علمی یاد می انجمن« ای اهداف حرفه»( از آن به عنوان 2932)

های اولیه و نیز نشریات عامیانه( که بر نقش  های آغازین دربارۀ اخالق آکادمیک )پژوهش تحلیلاز 

فرد تأکید داشتند، با این تغییر رویکرد، بر محیط فعالیت علمی و تأثیرش بر رفتار اخالقی تأکید 

های اخالق علم به موضوع شرافت علم تبدیل شده است  بیشتری شده است و بحث از ناراستی

 (.2119)اندرسون و شولتز، 

در ایران نیز اگر چه با حجم بسیار زیادی از نوشتارها و گفتارهای پیرامون اخالق علم 
های دیگری نیز  اند اما پژوهش شویم که عمدتاً مسألۀ اخالق علم را به فرد فروکاسته مواجه می

گی فعالیت علمی و شناسی بر محیط اجتماعی، سیاسی و فرهن وجود دارد که از رویکرد جامعه

های فضای فعالیت  مند تأکید شده است و به مسائل و کاستی تأثیرش بر کنش علمی اخالق

الف؛  2931راد،  ؛ قانعی2932؛ عبداللهی، 2931علمی و پیامدهای آن به طور عام )طایفی، 
انی، ( یا به طور خاص مسألۀ اخالق پژوهش )میرزایی و قاراخ2969، 2961قاراخانی و میرزایی، 

 ،963، 2969( و مسأله اخالق آموزش )قاراخانی و میرزایی، 2969ب،  2969الف و  2969

 اند. ( توجه بیشتری کرده2969، 2961

ای علم شده است تاکید بر نقش اثرگذار  با وجود توجهی که در چند دهۀ اخیر به اخالق حرفه

های علمی، این  رخی انجمنهای درخشان ب های علمی در ارتقای شرافت علمی و فعالیت انجمن

هنوز ]هم[ دانش تجربی و سیستماتیک »( شایستۀ توجه است که 2119گفتۀ لویند و یتکویچ )

این خالء شناختی به ویژه در «. های علمی بر شرافت علم وجود دارد اندکی دربارۀ تأثیر انجمن

                                                           
های همسو، نقش  حسب درجه باالی همزمانی و ماهیت تالش "های موازی نظام"اجتماعات علمی به عنوان  2

 (2632کورنفلد و هویت، ) در حل مسائل علمی دارند. مهمی
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ای علم  الق حرفههای علمی در ارتقای اخ ایران به سبب فقر دانش تجربی دربارۀ نقش انجمن

های علمی به عنوان  از نقطه نظر ماهیت جمعی و اجتماعی علم از انجمنبیشتر مشهود است. 

رود. به باور  ای و اخالقی انتظارات زیادی می رکن اجتماع علمی رشته در ایفای نقش حرفه
ای از  منههای هنجاری، با پرداختن به دا های علمی به عنوان گروه انجمنآیورسون و همکارانش، 

ای اعضا تلقی  ای برای زندگی حرفه ها و ارتقای رفتار مسووالنه در پژوهش، مرجع برجسته کنش

ها و  شان، متولیان ارزش شوند. آنها به عنوان نهادهای مستمر و بادوام برای اعضای می

 ای برای های بعدی دانشمندان جایگاه ویژه استانداردهای اخالق هستند و برای کمک به نسل

پژوهش  (.232: 2119و همکاران،  2ها و استانداردهای اخالق دارند )آیورسون تحقق ارزش
رو نیز گامی در جهت شناخت، ایجاد و گسترش دانش نظری و تجربی دربارۀ نقش  پیش

 ای علم در ایران است. های علمی ایرانی برای ارتقای اخالق حرفه انجمن

، یههای تخصصی علوم پا در گروه علمی انجمندر حال حاضر بیش از سیصد و پنجاه 

و هنر در ایران وجود دارد که به طور رسمی ای  رشته بین ،مهندسی، علوم انسانی کشاورزی، فنی و

های علمی در نظام  اهمیت نقش انجمنهمچنین بر  اند. در ساختار علمی کشور تعریف و ثبت شده

تأکید شده است. « کشور جامع علمی نقشۀ»در و هم  «برنامۀ پنجم توسعه»علمی کشور هم در 

ها در ترویج و  رود نقشی است که آن های علمی انتظار می یکی از کارکردهای اصلی که از انجمن

از این رو درک مسأله و فهم تعریف و برداشت ای علم برعهده دارند.  ارتقای اخالق حرفه

نها در رابطه با مسألۀ اخالق ای علم؛ شناخت دغدغه و تجربۀ آ های علمی از اخالق حرفه انجمن

روی آنها برای  ها و تهدیدهای پیش ها و عملکردها، مشکالت، محدودیت ها، قابلیت علم؛ توانایی

 ارائۀ پیشنهادها و راهکارها ضرورت دارد.

 روش پژوهش
کند از این رو با توجه به خصلت  از آن جایی که این پژوهش از منطقی استقرایی تبعیت می

های علمی ایرانی  گونه پیش فرض نظری به سراغ تجربیات انجمن هش، بدون هیچاکتشافی پژو

از این رو در این پژوهش با کاربست روش کیفی و تحلیل و تفسیر رویم.  مورد مطالعه می

های  رخی از نقش انجمن شود نیم یافته تالش می های نیمه ساخت های حاصل از مصاحبه یافته

ای علم به دست داده شود. به این منظور از فهرست  حرفه علمی ایرانی در زمینۀ اخالق

                                                           
1 Iverson et al 
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منتشرشده در  های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمیسیون انجمنهای علمی  انجمن

ها با توجه به دالیل نظری و آماری مانند فعال بودن یا غیرفعال  ای از انجمن ه.ش. نمونه 2963

A, Bبندی  رتبه  بودن،
ای  های مرتبط با اخالق حرفه فعالیت ری، سابقۀ انجمن و، عالقه به همکا2

ها بر پایۀ  ها/ پاسخ ها تا اشباع نظری و تکرار یافته علم انتخاب شدند. فرایند انتخاب نمونه

ای  های ارائه شده استمرار یافت و از نمونۀ ششم و هفتم دریافتیم که به رغم تنوع رشته پرسش

(. 2بنگرید به جدول ) دهد نوع و متفاوت دیگری به دست نمیهای مت گیری پاسخ استمرار نمونه

های  یافته با مدیران انجمن تکنیک گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساخت

 است. علمی یا یکی از اعضای هیأت مدیرۀ آنان بوده
 (B و A رتبهی ها انجمن) پژوهشنمونۀ مورد . 1 جدول

 نام انجمن

رتبه
 

روهگ مصاحبه شونده  تاریخ مصاحبه 
زمان 
 مصاحبه

 مکان مصاحبه

انجمن مدیریت 
 A اطالعات ایران

رضا  دکتر علی
االسالم ثقه  

ای رشته بین  23/22/2963  2:31 
پژوهشگاه فناوری 

 اطالعات ایران

 A انجمن احتراق ایران
دکتر کیومرث 

 مظاهری
29/2/2961 فنی و مهندسی  دانشگاه تربیت مدرس 2:33 

یرانانجمن انرژی ا  B 
دکتر محمد 

 ساتکین
ای بین رشته  23/2/2961  پژوهشگاه نیرو 2:31 

انجمن مهندسی حمل 
 و نقل ریلی ایران

A 
مهندس ابوالفضل 

دار بهره  
9/9/2961 فنی و مهندسی  دفتر انجمن 2:21 

انجمن زبان و ادبیات 
 A فارسی ایران

دکتر حسن 
 ذوالفقاری

3/9/2961 علوم انسانی ت مدرسدانشگاه تربی 2:21   

 A انجمن ریاضی ایران
دکتر رحیم 

نهندی زارع  
29/9/2961 علوم پایه  دانشگاه تهران 2:21 

 A انجمن مهندسی شیمی
مجتبی  دکتر

پور شمسی  
27/9/2961 علوم پایه مدرس دانشگاه تربیت 2:91   

ها متناسب با رویکرد تفسیری از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و برای  برای تحلیل داده

های حاصل از مصاحبه جهت تفسیر از کدگذاری نظری طی یک فرایند سه  سازی داده آماده

ها در قالب  ای استفاده شده است. در مرحله اول از کدگذاری باز برای صورتبندی داده مرحله

ها از یکدیگر تفکیک شده و بر اساس تشابه معانی  ها استفاده شد. بنابراین، نخست داده مقوله

رارگرفتند. متون مرتبط با هر کد نیز تفکیک شد تا پس از آن ذیل کد مربوط ها ق ذیل مقوله

قرارگیرد. در مرحله دوم، کدگذاری محوری انجام شد. در این مرحله، که هدف برقراری ارتباط 

                                                           
ه.ش. در سایت  2963های علمی است که در دی ماه  بندی براساس آخرین آمار کمیسیون انجمن این رتبه 2

 تحقیقات و فناوری در دسترس قرارگرفت. های علمی وزارت علوم، کمیسیون انجمن
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هایی که به نظر پرکاربردتر بودند و انطباق و تناسب  های فرعی و اصلی است، مقوله بین مقوله

ای انتخاب شدند که  ها به شیوه نمودند انتخاب شدند. در واقع مقوله فراهم می ها بیشتری با داده

های پژوهش باشند. در مرحله سوم، کدگذاری گزینشی به کارگرفته شد.  گوی پرسش پاسخ

هایی صورت گرفت که برای کدگذاری محوری انتخاب شده  کدگذاری گزینشی ذیل مقوله

ها را به دست داد و وضوح بیشتری  یات بیشتری از مقولهبودند. این مرحله امکان بازیابی جزئ

 ها ایجاد نمود. برای تفسیر داده

 های پژوهش یافته
 تعریف اخالق»ها در قالب چند مقولۀ اصلی شامل  های حاصل از تحلیل و تفسیر مصاحبه یافته

علمی در های  نقش انجمن»، «های علمی فضای هنجاری علم از نقطه نظر انجمن»، «ای علم حرفه

صورتبندی و ارائه شده « ای علم کارهای ارتقای اخالق حرفه راه»و « ای علم ارتقای اخالق حرفه

 دهد. های اصلی و فرعی در این بخش را نشان می مقوله 2است. جدول 

 یعلمی ها انجمن با مصاحبهی فرع وی اصلی ها مقوله. 2 جدول

 های فرعی مقوله های اصلی مقوله
به رویکرد انجمنی 
تعریف اخالق 

 ای علم حرفه

بودن تعاریف، محوریت پژوهش و آموزش علم  مصداقی نبود وفاق بر سر تعریف،
 ای علم با اخالقیات اجتماعی تداخل اخالق حرفه در تعاریف،

رویکرد انجمنی به 
 فضای هنجاری علم

 گذار در برابر  های علمی، سکوت سیاست های تسهیل کننده ناراستی سیاست
رهاشدگی ورزی،  سازی به جای علم ماراتون سراسری علمهای علمی،  ناراستی

 اخالق علم
رویکرد انجمنی به 
وضعيت کنونی 

 های علمی انجمن

های علمی در  های علمی در ایران، جایگاه ساختاری انجمن موقعیت نهادی انجمن
 ایران

رویکرد انجمنی به 
ارتقای اخالق 

 ای علم حرفه

 ای امتداد اخالق  پذیری اولیه و ثانویه، اخالق حرفه امعهکارهای فرایندی: ج راه
های درونی به  پروری در اجتماع علمی، اهرم پروری به جای قهرمان فردی، پهلوان

 ای اثرگذار، استفاده از تجربیات سایر کشورها جای فشار بیرونی، مشارکت حرفه

 ارکرد کارهای ساختاری: تغییر رویکرد نهادی نسبت به موقعیت و ک راه
های علمی، استقالل نهاد علم و  های علمی، تقویت ماهیت حقوقی انجمن انجمن

  های مستقل وجود انجمن

 

  



  
 
 
 
 
 

 343  اي علم در ايران  رويكرد انجمنی به اخالق حرفه
 

 
 

 ای علم از رویکرد انجمنی تعریف اخالق حرفه .1

ای علم، عمدتاً در ارجاع به مصادیقی از  در فرایند پژوهش مشخص شد اخالق حرفه

با  انجمن انرژی ایرانشود. رییس  م تعریف میهای رخ داده در آموزش و پژوهش عل ناراستی

 گوید: ای می ذکر مصادیق در تعریف اخالق حرفه

گویای آن هست. در واقع یک سلسله رفتار است؛ رفتارهایی  «ای اخالق حرفه»همین عنوان 

در  [است]داری، عدالت، صداقت  دهند. بیشتر بحث امانت که متخصصان در حوزۀ علم انجام می

ای علم  خواهیم در مورد اخالق حرفه حاال وقتی ما می ای هست. ... اخالق حرفه ای هر حوزه

 ها را در رابطه با موضوعات مرتبط با علم بررسی کنیم ... . صحبت کنیم باید همین

شود. اجماع  ای علم بر فراتر رفتن از کدهای اخالقی در علم تأکید می در تعریف اخالق حرفه

تواند ضمانت اجرایی الزم برای رعایت اخالق  کدهای اخالقی نمیبر این است که صرف وجود 

ای آموزش داده شود و در یک  ای به فرد حرفه ای ایجاد نماید و الزم است روح اخالق حرفه حرفه

گیرد  که در هر شرایطی که قرار می ای او شود. چنان سازی بخشی از هویت حرفه فرایند درونی

ناهنجار تشخیص داده و کنش خود را هنجارمند نماید. عضو هیأت ای را از  بتواند هنجار حرفه

« ای درونی شده رعایت اخالق حرفه»ای را  ، اخالق حرفهانجمن مدیریت اطالعات ایرانمدیرۀ 

شود.  های اخالقی محقق نمی ای صرفاً با وجود کدنامه کند که اخالق حرفه داند و تأکید می می

 سازی و عمدتاً بر عهده نهاد علم است. آموزش و درونی ای فرایندی از رعایت اخالق حرفه

یندها و تعامالت و هنجارها و اسازگار از فر ای در بردارنده نظام یا مجموعه یا اخالق حرفه

قواعد اخالقی و رفتاری است، که در فرایندی دموکراتیک و رویکردی از پایین به باال در 

، فرایندی و نظامی سازگار است به این معنا است که گیرد. این از متخصصان شکل می یا جامعه

 کای از کدها است که ذیل آن کدها، ی یک مجموعه یا کنند اخالق حرفه که برخی فکر می

باشد، آن کدهای  تر از آن کدها می دهیم، خیر. این منظومه بسیار وسیع کارهایی رو انجام می

کنند که اخالق  ، زیرا برخی مطرح میهمین امروز طرفداران بسیار کمی دارند ،اخالقی تازه

تواند منجر به کد بشود، باید به رهنمودهایی منجر شود، که در  یا اخالق علم لزوماً نمی یا حرفه

و اخالق علم  یا واقع دست پژوهشگر و یا دست یک متخصص را باز بگذارد که اخالق حرفه

خاص بتواند از خود اجتهاد به خرج رو بتواند درونی کند و به مقامی برسد که در مقابل مسائل 

 .. .. بدهد
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چهار ویژگی فرایندی بودن، دمکراتیک بودن، ماهیت پایین به باال و گشودگی اخالق 

ای علم سودمند  شود که در ارائۀ تعریفی جامع از اخالق حرفه ای در این برداشت دیده می حرفه

ای همان اخالقیات  خالق حرفهخواهد بود. در مواردی نیز برخی بر این گمان هستند که ا

اجتماعی و عرفی است که در حوزۀ علم نیز باید اجرا شود. از این نظر نهاد علم جدای از جامعه 

شود. لذا اخالقیاتی که در جامعه پسندیده و مورد تأکید است در  نیست و امتداد آن تلقی می

 گوید: این باره می در انجمن ریاضییابند. عضو هیأت مدیرۀ  عرصۀ علم نیز مصداق می

کند، در عرصۀ علم،  پیاده کردن اخالق عرفی و آن چه که جامعه به عنوان اخالقیات تلقی می

شود. نبود صداقت علمی، نبود شفافیت علمی،  ای محسوب می اخالق علم و اخالق حرفه

رت کاری، ... که در صو برداری، فریب ای از قبیل سرقت آثار دیگری، کپی کارهای غیر حرفه

های علمی در ریاضیات در طول  آورم که چه کارهای عجیبی در زمینۀ خالف هایی می لزوم مثال

 همین چند سال اخیر صورت گرفته است.

شود تا شکستن یک کد اخالقی  تنیدگی و وابستگی متقابل هنجارهای علمی سبب می درهم

ت هنجاری علم در ایران ابعاد مختلفی به خود بگیرد. بنابراین داشتن نگاهی دقیق از وضعی

نیازمند درنظرگرفتن این رابطه و نیز بررسی همه جانبه و دقیق وضعیت هنجارگریزی در علم 

 :انجمن مدیریت اطالعات ایراناست. به گفتۀ عضو هیأت مدیرۀ 

از یک سطحی  الظاهر یعل یا اخالق علم یا اخالق حرفه های یچون به لحاظ نظری بداخالق

 ها بیگانه نیستند، بستگی دارد شما از چه ها با انواع دیگر بداخالقی ند اما اینده خود را بروز می

الظاهر از دریچه  به آن نگاه کنید. به عنوان مثال انتحال یا همان سرقت علمی، علیرویکردی 

کنید. اما  و مثالً آن را به عنوان یک بداخالقی در این حیطه نگاه می نگرید یسرقت علمی به آن م

فقدان  ،پذیری است، در مناسبت دیگر دهندۀ عدم مسئولیت قعیت در یک مناسبت بازتابدر وا

 صداقت علمی است، در یک مناسبت دیگر زیان به سوژۀ مورد تحقیق است.

ای علم اگرچه ریشه در جایگاه ساختاری علم در ایران دارد، اما  رعایت نکردن اخالق حرفه

شود.  های انسانی فروکاسته می ردی و تخطی از ارزشدر بیشتر موارد همچنان به یک مسألۀ ف

ای در  موضوع قابل تأمل در عدم پایبندی به اخالق علم این است که افراد متخصص و حرفه

زنند که نه از سوی اجتماع علمی و نه از  شرایطی دست به نقض هنجارهای اخالقی علم می

 گوید: می« فروش علم»درباره  انجمن شیمیرود. رئیس  ها انتظار نمی سوی جامعه از آن
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ای هستند و متاسفانه ما آنها را بدین جا کشاندیم. اگر  کنند، افراد حرفه کسانی که تخلف می

ای  افتد. باید از این افراد حرفه هایمان شغل مناسب ایجاد کنیم این اتفاق نمی کرده ما برای تحصیل

کنند، مقصر  کرده بی گناه را اجیر می یلاستفاده کرد. کسانی که واسطه هستند و این افراد تحص

هستند. بحث فقدان مدیریت در این زمینه وجود دارد. متاسفانه نهاد علم رها شده است. من 

 کنم. گوید: من نان شب فرزندم را از این راه تهیه می شناسم که می کسی را می

داده در علم و های رخ  اخالقی رسد که تعریف اخالق علم یا فهم بی اگر چه به نظر می

های علمی چندان دشوار نیست و به طور عادی قابل فهم است، اما در مجموع به نظر  فعالیت

ای علم وجود ندارد. رئیس  ای نسبت به مسألۀ اخالق حرفه رسد رویکرد تخصصی و حرفه می

 گوید: در این باره می انجمن انرژی ایران

کنیم. و به این اشراف  ها به آن توجه می همه به موارد اخالقی اشراف داریم و در انجمن

گیرد، حاال چه موضوع مقاله باشد و چه  اخالقی صورت می داریم که در بحث علم، کجاها بی

هد  هایی در حوزۀ علم رخ می اخالقی دانیم چه بی نامه و چه پروژه باشد و ... ما کامالً می پایان

ای که  یک توصیۀ بین یک مجموعه وگوهای خودمانی است و در حد ولی فقط به صورت گفت

ای و  شود. ما به صورت حرفه اند مطرح می از روی احساس مسئولیت دور هم جمع شده

 ایم. تخصصی به موضوع اخالق علم توجه نکرده

( توافقی بر 2خورد:  شود چند ویژگی به چشم می شده چنان که مالحظه می در تعاریف ارائه

ای علم با  ( در بیشتر موارد اخالق حرفه2د ندارد؛ ای علم وجو سر تعریف اخالق حرفه

ها بر پژوهش و آموزش علم  ( بیشتر تعاریف و برداشت9شود؛  برشمردن مصادیق تعریف می

های علمی )نشر و کاربرد علم( کمتر توجه  متمرکز هستند و به سایر فرایندها و ابعاد فعالیت

ای علم و اخالقیات عرفی و  اخالق حرفه ها و تعاریف ارائه شده بین ( در برداشت3دارند. 

های رخ داده در اخالق  های آکادمیک امتداد ناراستی شود و ناراستی اجتماعی رابطه برقرار می

ای علم  یابند و اخالق حرفه شود. در مواردی نیز این دو با هم تداخل می عمومی جامعه تلقی می

 (.2ه شکل شوند )بنگرید ب با اخالق عمومی یکسان انگاشته می
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 رانیا در علم یا حرفه اخالق فیتعر یدشوار. 1 شکل

ها و تعاریف یاد شده پیش  بیشتر برداشت رسد که بندی کلی چنین به نظر می در یک جمع

تلقی کرد. چنان که رایج است « اخالق هنجاری علم»توان در زمرۀ  گفت را به رغم پراکندگی می

های سنتی اخالق  های علمی، در شاخه های برآمده از بررسی ها و بحث پرسش اخالق علم به

2، اخالق هنجاری2اخالق -)فرا
( و از این میان 2113دهد )رزنیک،  ( پاسخ می9، اخالق کاربردی 

هایی که بایستی هدایت  ها و یا چارچوب اصول عام استانداردها، ارزش»اخالق هنجاری علم بر 

 (.212: 2113)رزنیک، « باشد، متمرکز استکنندۀ رفتار علمی 

 رویکرد انجمنی به فضای هنجاری علم .2

های علمی ایرانی با بیانی از  فضای هنجاری علم در ایران در گفتارکنشگران فعال در انجمن

های علمی و  شود و در پایان به ترسیم فضایی آلوده به ناراستی مصادیق هنجارشکنی آغاز می

شود فضایی رها شده و  یری که از فضای هنجاری علم در ایران ارائه میرسد. تصو آکادمیک می

برای  نیز ای ای برای بهبود آن وجود ندارد و اقدام شایسته مملو از هنجارشکنی است که اراده

گیرد. رویه یا تصویر یاد شده از فضای هنجاری علم در ایران خود را در  اصالح صورت نمی

، «های علمی کنندۀ ناراستی های تسهیل سیاست»از جمله؛ وجود  قالب چند محور به هم مرتبط

، و «ورزی سازی به جای علم ماراتون سراسری علم»، «های علمی نبود سیاست پایش ناراستی»

 شود. بندی می صورت« ای علم رهاشدن اخالق حرفه»

                                                           
1 Meta-ethics 
2 Normative- ethics 

3 Applied-ethics 
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 یهای علم کنندۀ ناراستی های تسهيل . سياست2-1

های علمی در میان دانشگاهیان و  وزارت علوم، رواج ناراستی های پیامد ناخواستۀ برخی سیاست

های علمی هر رشته، استانداردهای  توجه به ضرورت هایی که بی پژوهشگران است. سیاست

یکسان و متمرکزی را نه برای توسعه بلکه برای رشد کمّی علم و صرفاً در راستای تحقق 

ای به کم توجهی یا  کنند. چنین رویه دنبال می «باالدستی»های مندرج در اسناد موسوم به  آرمان

های  توجهی به استانداردهای علمی رشته و نبود تضارب آراء و نقدهای سازنده درون گروه بی

های  درباره تأثیر سیاست انجمن ریاضی شود. رئیس علمی و در نتیجه افت کیفیت علم منجر می

 گوید: وزارت علوم می

نویسی  های پژوهشی تبلیغ و تشویق مقاله کار تقویت عرصه تقریباً بیست و چند سال پیش

در ایران شروع شد و این سبب رشد ناموزون کمیت پژوهش در مقابل کیفیت گردید ... . حتی 

تواند نادرست باشد. آیین  ارزیابی مدیران پژوهشی هم مبتنی برآماری است که همواره می

ارتقا، ترفیع و ... همه بر کمیت تاکید دارند. تاکید  ها در راستای های وزارت علوم و دانشگاه نامه

ها و حتی همه آن معیارهایی که  آن ... همه این 2بودن مقاله و نهایتاً ضریب تأثیر 2آی اس آیبر 

رسند، معیارهای کیفی آماری هستند. ... مدیران ارشد تدبیری بیندیشند که  ظاهراً کیفی به نظر می

 .یع و ... به گونه کیفی تنظیم شودهای ارتقا و ترف آیین نامه

های غیرمنعطف، باال به پایین و بدون توجه به ماهیت  این باور قوی وجود دارد که سیاست

توانند  ها و اجتماعات علمی نمی های علمی و مشارکت دانشمندان و اعضای واقعی رشته رشته

ها به عنوان  ارش فعالیتصرفاً با تأکید بر رشد کمّی و معیارگذاری رشد علمی بر مبنای شم

 گوید: می انجمن زبان و ادبیات فارسیسیاستی مداوم توسط وزارت علوم دنبال شود. رئیس 

دانش در حال خرید و فروش است و این یعنی خروج از حوزه اخالق و این صد در صد 

که هرگاه حرف پول در پژوهش مطرح شود، آسیب و صدمه به اخالق  آسیب است، یعنی این

سازد  این نظام ارزشی تنها از جانب بازار مورد تهدید نیست. بازار دانش اهالی خود را می است.

و این چنین است که  -ی آماده حوصله مقاله اخالق و بی خواهد و دانشجوی بی بازار پول می-

دار  شود و این خروج از اخالق است. این کارها اخالق علمی را خدشه دانش داد و ستد می

                                                           
1 International Scientific Indexing (ISI) 

2 Impact factor 
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.. ما کاری نداریم مقاله از کجا، چگونه و با چه پولی تهیه شده است. اما همین که تعداد کند. . می

دانم. این پدیده  را غیر اخالقی می آی اس آیمقاالتمان باال رود، خیلی خوب است. من پدیده 

هرچند بعضی جاها کمک کرده است اما پیامدهای منفی داشته است. مثالً در حوزه علوم انسانی 

هایی به وجود آورده است. بنده به عنوان استاد ادبیات فارسی معتقدم در ایران که مرکز  یخراب

ادبیات فارسی است، مشکلی که در حوزه ادبیات فارسی وجود دارد این است که، مقاالت را به 

دهیم و مقاالت مربوط به ایران و حافظ و سعدی  کشورهای دیگر که هیچ صالحیتی ندارند می

دهیم که با این موضوع هیچ سنخیتی ندارد و هیچ شناختی از  رای داوری به کسی میو... را ب

ها تنها پول برایشان مهم است، نه چیز دیگر. ... این چنین مسائل  حافظ و سعدی و ... ندارد. آن

آی گویند استادیار ادبیات باید مقاله  کنند. مثالً می را مسئوالن خودمان در وزارت علوم داغ می

کند و آب در آسیاب  بدهد تا دانشیار شود. و این نظام خودمان همه چیز را خراب می آیاس 

های فیزیک و  هایی است که مانند آن زیاد است. البته که در رشته ها نمونه ریزد. این اخالقی می بی

می گونه نیست. باید اینجا پایگاه عل شود با دنیا رقابت کرد، ولی در رشته ادبیات این شیمی می

شود؛ یعنی از یک طرف  باشد. به عبارتی رفتارهای متناقض در عملکرد وزارت علوم دیده می

خواهیم زبان فارسی را زبان علم کنیم و از طرف دیگر این گونه نیست. نعل  شود می گفته می

 شود برعکس آن است. کار ما عکس هدف ماست. زنیم و کاری که انجام می وارونه می

های مختلف  گرای وزارت علوم برای رشته های واحد، متمرکز و کمّی تپیامد اتخاذ سیاس

های ضد علم مانند دورزدن،  شدن علم در قالب خرید و فروش آن و رواج رویه علمی، کاالیی

گریز از نظارت و ارزیابی دقیق علمی برای برخی و مغبون شدن و محرومیت برخی دیگر است. 

 گوید: ۀ معیارهای ناهمسو با رشته در ارزیابی علمی میدربار انجمن ریاضی عضو هیات مدیرۀ

های مختلف که مربوط به  نه تنها نظارت کافی بلکه معیارهای ارزیابی خود دانشگاه یا رشته

ها،  ماند و مجبورند معیارهای متمرکزی را که در بعضی از رشته خود آن حوزۀ است مغفول می

دان با یک شیمیست از بابت ارائه مقاله یکسان  یاضیاصالً سنخیتی ندارد رعایت کنند وقتی من ر

کنند اما من  ها در هر هفته پنج مقاله ارائه می آید. آن گیریم، مشکل پیش می مورد بررسی قرار می

تواند  ام، حال آیین نامه مشترک چه طور می اگر در طول دو سال یک مقاله تولید بکنم، هنر کرده

 ما را با هم مقایسه کند؟
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گذار به محتوا و ماهیت  توجهی سیاست بر این، چند ویژگی بارز از جمله؛ بی عالوه

ها، عدم مشارکت دادن اعضای واقعی رشته  گذار به فرهنگ رشته توجهی سیاست ها، بی رشته

ها، تمرکزگرایی شدید، سوگیری  های مربوط به رشته گذاری ها و سیاست سازی در تصمیم

های  توان نام برد. حاصل این سیاست ها را می گذاری سازی و سیاست ای در تصمیم رشته

گیری اجتماعات علمی صوری بدون  حتی منجر به شکل صوری و فرمالیسم برآمده از آن

های سفارشی  پژوهش« تولید»الف( و  2931راد،  )قانعی« فضای هنجاری و نمادین»توجه به 

و جامعه حاصل همین )بنگرید به  های دولتی بدون توجه به پیوند میان علم نهادها و سازمان

معرف سیطره و « تولید علم»ب( نیز تأثیر گذاشته است. مفهوم  2969میرزایی و قاراخانی، 

 حاکمیت چنین سیاستی است.

های اجرایی  گذاری و ضعف یا نبود ضمانت در کنار امتناع، انقطاع و عدم تناسب در سیاست

مدار  های علم اخالق گذاری ها در سیاست ای رفههای موجود، نبود مشارکت ح کافی برای سیاست

های علمی  هنجاری علمی دامن زده است. به باور برخی از رؤسای انجمن به وضعیت بی

گذاری علمی در وزارت علوم برآمده از فضای علمی نیست، بلکه  های ارزیابی و ارزش سیاست

اند،  علمی اصیل دست نزدههای  به دست کسانی که نسبت چندانی با علم ندارند و به تالش

گذاری خود مانعی برای  ها در مسندهای اجرایی و سیاست گیرد و البته حضور آن صورت می

گوید:  در این باره می انجمن ریاضیهای علمی است. عضو هیأت مدیره  توجه جدی به ناراستی

رتی و اجرایی اند در نهادهای وزا متاسفانه این افرادی که کارهای علمی نازلی انجام داده»

اند و  در حال حاضر مؤثر هستند در آن جا به عنوان ترمزی برای مقابله با این پدیده شده

شوندگان به سوء رفتارهای دیگری مانند بروز  برخی مصاحبه«. االن موضوع بسيار پيچيده است

است  اخالقی در فضای علمی های علمی که در امتداد همین بی رفتار متقلبانه در برخی انجمن

ای در انتخابات در تشکیل هیأت مدیره از سوی  زد و بندهای غیر حرفه»اند. مانند  نیز اشاره کرده

های علمی که باید نقش ترویج کنندۀ  که با ماهیت وجودی انجمن« های علمی برخی انجمن

 ای را برعهده داشته باشند در تضاد است. اخالق حرفه
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 لمیهای ع . نبود سياست پایش ناراستی2-2

های علمی  اخالقی ها به سکوت قانون و یا نبود ضمانت اجرایی برای مقابله با بی برخی از انجمن

های  های اخالق علم در تعداد اندکی از انجمن دهد با وجود کمیته اذعان داشتند. شواهد نشان می

واردی رسد و حتی در م علمی ایرانی، عمالً مجازات متقلبان و متخلفان غیرممکن به نظر می

شان در پی دارد. در  های علمی و اعضای ها و دردسرهایی برای انجمن اشاره شده است که هزینه

های  کنند و یا به توصیه های علمی یا موضوع را پیگیری نکرده و سکوت می این شرایط انجمن

ت کنند. این شیوۀ برخورد به دلیل آن است که مجرای قانونی و ضمان موقتی و شفاهی بسنده می

اجرایی الزم برای پیگیری شکایات و مجازات هنجارگریزان و هنجارشکنان علم وجود ندارد. 

 تواند گواهی بر این موضوع باشد: باره می در این انجمن ریاضیتجربه و روایت 

های پیش و از  ترین انجمن علمی کشور باشد از سال انجمن ریاضی در این زمینه شاید فعال

س آی و ضریب تأثیر نشریات علمی و ... مطرح شد انجمن در خبرنامه زمانی که داستان آی ا

ای هم به اسم کمیته اخالق علمی راه اندازی شده  سازی را شروع کرد. ... و کمیته خود فرهنگ

است ولی ما در این خصوص با دوستان و همکاران صحبت کردیم و مشاهده کردیم که 

های[ حقوقی که وجود دارد،  به دلیل ]عواقب و محدودیتتوانیم کار اجرایی انجام دهیم. ...  نمی

توانیم به عنوان یک انجمن علمی، بدون پشتوانه قانونی اقدام بکنیم. ما عمالً نتوانستیم اقدام  نمی

موثری انجام دهیم مگر این که به شکل دوستانه به فرد خاطی تذکر بدهیم یا به دانشگاه 

 اش توصیه بکنیم ... . مربوطه

هایی مواجه بودند. از  های مورد مطالعه نیز، با چنین مشکالت و محدودیت انجمنسایر 

های علمی انجام دهند اما  خواهند اقداماتی در مقابله با ناراستی رویکرد انجمنی آنها مایلند و می

ها، نیز به صورت  های موجود، حتی در درون خود انجمن توانند. از این رو اندک فعالیت نمی

ها  رود. هرچند این باور وجود دارد که انجمن ها پیش می فردی در مقابله با ناراستی های تالش

ها در ایران  ای علم دارند اما این تالش های حرفه ای در مقابله و مجازات ناراستی نقش برجسته

کننده است  چه تعیین عمدتاً انفرادی و مقطعی و موقتی است و نهادینه نشده است. در مواردی آن

های  قعیت و جایگاه فرد متخلف در فضای علمی است. در اینجا نیز امکان مقابله با ناراستیمو

علمی گسترده متخلفان یقه سفید کم است و تخلفات جزیی و موردی دانشجویان و برخی 

های علمی در کشورهای توسعه  شود. از این رو به رغم نقش مؤثر انجمن اساتید برجسته می
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های  ها نقش مؤثر چندانی در این زمینه ندارند. سوای این که نظارت یباً انجمنیافته در ایران تقر

های علمی  قانونی و ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد، معیارهای ارزیابی نیز سنخیتی با رشته

های نظارتی یکسانی برای  تر نیاز عنوان شد وزارت علوم از مکانیسم ندارد و چنان که پیش

نماید. در صورتی که تعیین معیارهای ارزیابی  گذاری استفاده می ابی و ارزشعلم، ارزی« تولید»

ها خواهد  های تبلور استقالل دانشگاه های دانشگاهی که یکی از مؤلفه پژوهش متناسب با رشته

های علمی باشد. به گفته عضو  تواند مانعی برای جلوگیری از بروز و رواج ناراستی بود و می

های پژوهشی استقالل داشته باشند و  ها باید در عرصه : دانشگاهریاضی ایرانانجمن  هیأت مدیره

کند. وقتی نهادی مثل وزارت علوم نسخۀ واحدی برای  ها رقابت سالم ایجاد می استقالل دانشگاه

اخالقی را  چه فرایند بی آن شود ... . پیچد، این نسخۀ واحد و جمعی سبب فساد می همه می

هایی خارج از معیارها و استانداردهای شناخته  زند، وجود رویه دامن می تسهیل کرده و به آن

ها است که همواره در سطوح مختلف اجرایی و سازمانی  شدۀ علمی در وزارت علوم و دانشگاه

 گوید: می انجمن ریاضی ایرانشود. عضو هیأت مدیرۀ  تکرار می

ها  ا ]افرادی[ وارد دانشگاهه های خود دانشکده مواردی بوده که شاید خارج از چارچوب

اند. مثالً رئیس دانشگاه از اختیارات خودش استفاده کرده و عضوی را وارد دانشکده کرده  شده

که استانداردهای علمی الزم را نداشته است و نظارت اجتماع علمی بر آن صورت نگرفته است 

 است ... . های علمی به وجود آورده ها در عرصه هایی برای دانشگاه و گرفتاری

ای جذب اعضای هیات علمی با بنیۀ علمی  ها و تصمیمات سلیقه برخی مصادیق این سیاست

حساب دانشجو )به ویژه دانشجویان سفارشی در  ضعیف و یا بدون صالحیت علمی، جذب بی

مقاطع تحصیالت تکمیلی و به طور مشخص دکتری(، همچنین ارزیابی اعضای هیأت علمی 

ها و معیارهای هیأت علمی آموزشی و تبدیل اعضای هیأت علمی  نامه نپژوهشی بر اساس آیی

های نقص و نابسندگی  آموزشی رکود خورده به عضو هیأت علمی پژوهشی از جمله نشانه

توان  گذاری را می معیارها و استانداردهای وزارت علوم است. جلوه دیگر استیصال در سیاست

ها دارند، مشاهده کرد. تأکید  بر فضای آموزشی دانشگاه هایی که تأثیر ناخواسته منفی در سیاست

های پژوهشی عضو هیأت علمی آموزشی و ارزیابی اساتید بخش آموزش بر اساس  بر فعالیت

معیارهای پژوهشی است که فضای آموزش را دچار رکود کرده و اساتید به جای تمرکز بر 

های  باشند. جدای از سیاست« هتولید مقال»فعالیت و خالقیت آموزشی، مجبورند به فکر 
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های  نامتناسب و نادرست در ارزیابی و ارزشیابی توسعه علم در ایران که پیامد آن توسعه ناراستی

گذار به موضوع اخالق علم نیز اشاره شده  توجهی نهادهای سیاست علمی بوده است، به بی

کننده  تکمیل های نادرست است. وجود عوامل است، موضوعی که در واقع مکمل سیاست

 :انجمن زبان و ادبیات فارسیکند. به گفته رئیس  دیگری، به تقویت این فضای ناراست کمک می

ریزد. مثالً دانشگاه  آید و کل قانون را به هم می ... در کشور ما خیلی راحت یک نفر می

د. در ریز تهران با آن بزرگی و عظمتش، تمام نظم دانشگاهیش را یک نفر به راحتی به هم می

تواند در نظم آن یک سرسوزن تغییر ایجاد  کس نمی های مطرح دنیا هیچ صورتی که در دانشگاه

آید باید خود را با آن منطبق کند.  کند. بلکه یک روحی در آنجا وجود دارد که هرکسی که می

د های علمی که شکل گرفته را نباید تخریب کرد بلکه اگر قرار است تغییری ایجاد شود بای سنت

 کنیم. به آن اضافه شود. در کشور ما هنجارها را خودمان تخریب می

ای برای  ( ساختار علم را مبدل به عرصه12: 2931راد،  )قانعی« عوامل فراعلمی»مداخله 

کند  می« های فرصت مکان»و نهادهای علمی را نیز مبدل به « های قدرت حلقه»بازنمایی 

های سیاسی و  نهادهای فضای علمی را به عرصه رقابت ( و2969و  2963)قاراخانی و میرزایی، 

 آورد. ایدئولوژیک آنها در می

 ورزی سازی به جای علم . ماراتون سراسری علم2-3

ها، سبب شده تا هم اعضای هیات  ها و دانشکده گرایانۀ ارزیابی علمی در دانشگاه رویکرد کمی 

د را در یک ماراتون مداوم رشد علمی در یک رقابت درون دانشگاهی و میان دانشگاهی خو

ها، منابع  کمّی و ترفیع فرض نمایند. ماراتونی که با اولویت آمار کمّی، بدون وجود زیرساخت

کیفیت و ناتوانی نظام  الزم و کافی و نیز ضعف یا نبود سازوکار نظارت علمی سبب رشد علم بی

همین نبود سازوکار نظارتی  ای اعضا شده است. به دلیل دانشگاهی در تربیت اخالقی و حرفه

ای، دانشگاهی( گاه  دهندگان رقیب هم در سطح فردی و هم سازمانی )دانشکده ای، مسابقه حرفه

زنند تا برندۀ  جمعی )آمارسازی و بزرگنمایی( می دست به هرگونه هنجارگریزی فردی و دسته

ه عنوان پژوهشگران این مسابقه سراسری بی حاصل باشند. در این فضا اعطای جایزه، معرفی ب

نمونه، پرداخت گرنت به پژوهشگران و تولیدکنندگان علم صوری همه در جهت رشد کمیّ و 

 تعریف شده است. به گفته رئیس انجمن احتراق: (سازی و ... سازی و کتاب سازی )مقاله علم
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در نویسی است.  ها مطرح است تأکید بیش از اندازه بر مقاله ای که در دانشگاه بحث اصلی

نویسند اما به هیچ وجه هدف مقاله نوشتن نیست بلکه یک  کشورهای پیشرفته هم مقاله زیاد می

دهند و برای این که به گوش دیگران هم برسد به صورت مقاله چاپ  کار خوب انجام می

های مطرح و برتر  ها به خصوص دانشگاه کنند. ... در کشور ما متأسفانه در اکثر دانشگاه می

سی یک رکن اصلی است. مثالً یک ادعایی هست که ما در بحث دانشگاهی رتبه شانزده نوی مقاله

 کند؟ آخر مقاله چه کمکی به مملکت می هستیم. ...

سیاست تمرکز و تأکید بر تولید علم به عنوان هدف اصلی اکنون خود به مانعی در تحقق 

هنجارها و معیارهای  اهداف اصلی علم مبدل شده است و یک ماراتون سراسری در گریز از

علمی را رقم زده است. پیامد دیگر این ماراتون سراسری این است که فرایند برترنمایی صوری 

ای  های حرفه این شیوه تولید علم به حذف کنشگران علمی اصیل و وفادار به استانداردها و رویه

منابع علم به جای شود. چرا که ساختار کنونی علم یعنی نظام قواعد و توزیع  علم منجر می

دهد. این وضعیت  کیفیت و محتوای آثار علمی کمَیت و صورت آنها را واحد تحلیل قرار می

شکلی از هنجارگریزی و هنجارشکنی سیستماتیک را در سراسر ساختار نهاد علم دامن زده است 

و هیأت (. عض2969و  2963و حل مسأله را دشوار ساخته است )بنگرید به قاراخانی و میرزایی، 

 گوید: می انجمن ریاضی ایرانمدیره 

اند ولی  اند بعدها مشکل ترفیع و حتی تمدید قرارداد پیدا کرده افرادی که قبالً جذب شده

ها مقاله داشته باشند و یک مسابقه درون دانشگاهی و  هیأت رئیسه دانشگاه مایل است که این

ها تمایل دارند  گرفته که دانشگاه المللی و در سطح کشوری شکل بین دانشگاهی در سطح بین

رتبه خود را باال ببرند. معیارهایی از قبیل تعداد مقاالت و مقاالت آی اس آی و غیره وجود دارد. 

آورند که مقاله تولید کنند و چندان هم  ها به اعضاء هیأت علمی فشار می به این جهت دانشگاه

در مجالت بین المللی ثبت شود کافی است. برایشان اهمیت ندارد که مقاالت اصیل باشند، فقط 

شود که به افرادی  تواند در سطح کالن به کیفیت آثار بپردازد. و این سبب می دانشگاه دیگر نمی

 های جدی وارد شود. کنند آسیب های اصیل کار می که در زمینه

یرد. از این وضعیت سبب شده است تا نهاد علم در ایران در میانه دو تهدید دو سویه قرارگ

های ناهمسو و از سوی دیگر سیطره یافتن منطق صوری بازار. در  گذاری یک سو تهدید سیاست

های متناقض و غیرکارشناسانه بدون در نظرگرفتن منطق و  گذاری، سیاست سویه سیاست
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شود و از سوی دیگر بازار  ای، و مشارکت اهل علم، تدوین و اعمال می محتوای علم، تنوع رشته

گرایی و البته پیامدهای ناخواسته و گاه عامدانه  هم برخاسته از روحیه منفعتکه خود 

های علمی است سبب شده تا علم در کشاکش میان این دو، محل رواج انواع  گذاری سیاست

ها شود. به طور مثال درخواست از دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای چاپ مقاله پیش  ناراستی

رای دفاع و کسب نمره باالتر است. همین سیاست سبب نگاه ابزاری از دفاع به عنوان مجوزی ب

به دانشجو شده و از او به عنوان منبعی برای انتشار مقاله و کسب ارتقا و به دست آوردن مزایای 

ای علم  های ضد علم و اخالق حرفه شود. این سیاست البته تنها یکی از سیاست مادی استفاده می

 ن ادبیات فارسی:انجماست. به گفته رئیس 

اش دفاع کند. این پیامدهای  مثالً این که دانشجوی دکترا باید دو مقاله بدهد تا بتواند از رساله

بدی دارد و فساد انگیز است. این که دانشجو مقاله نویس شود بسیار خوب است اما نه به هر 

کند تا یک سال و  می قیمتی. یکی از پیامدهای این مسئله این است که استاد، دانشجو را مجبور

را بنویسد تا به وسیله آن آی اس آی دوسال دفاع را عقب بیندازد تا دانشجو به هرقیمتی مقاله 

ها مسائل درونی  خواهیم و این استاد مربوطه، استاد شود و ترقی یابد. ما علم را برای علم نمی

شود چه تعداد مقاله  نظام دانشگاهی ما است. باید در رزومه استادان بررسی کرد تا مشخص

ای که تنها  اند. بعضی از اساتید اصالً مقاله شان را با دانشجویان نوشته تکی و چه تعداد از مقاالت

نویسند و گاهی  شان می نوشته باشند ندارند. استادان تنها به واسطه مقاالتی که دانشجویان

ست که مقاالت اساتید همگرایی گیرند. مورد بعدی این ا خودشان نیز هیچ نقشی ندارند ارتقا می

با هم ندارد. در کارنامه استاد، سی عنوان مقاله موجود است اما با سی موضوع متفاوت. وقتی 

های دیگر  کند، اصالً حق ندارد وارد حوزه یک فرد یک تخصص دارد و در آن حوزه کار می

شود و هم از  مقاله میکند، در آن هم پول است هم  شود. یک استاد وقتی یک رساله را قبول می

صورت نیست که دست دانشجو باز  ها فسادانگیز است. در واقع به این افتد. این رقبا جلو می

 کند. باشد و خودش انتخاب کند. بلکه استاد دانشجو را مجبور می

های نادرست، ناکارآمد،  گذار، سیاست های علمی سکوت سیاست از رویکرد انجمن

گرا  ای و مغایر با منطق علم و برآمده از سیطره نگاه تک بعدی و کمّی ناهماهنگ، متناقض، سلیقه

گذاری برای علم به  سازی و سیاست سو و تعدد مراکز تصمیم گذاری از یک بر فرایند سیاست

هایش و نبود نظام پایش سیاست از  گذار به تبعات و پیامدهای سیاست همراه بی توجهی سیاست
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ای علم در فضای علمی ایران شده  ضوع محوری اخالق حرفهسوی دیگر منجر به رهاشدن مو

 ای علم دیده نشده است. گذاری علم، اخالق حرفه ای که عمالً در سیاست است. به گونه

 علم ای . رهاشدگی اخالق حرفه2-4

های علم،  ای های فضای علمی در ایران، این است که متخصصان و حرفه یکی از ویژگی

های علمی بدانند و نه موضوعی تزیینی و  پایه و اساسی برای فعالیتای علم را  اخالق حرفه

ورزی و کاربست علم در  شود که موضوع اخالق علم برای علم ای. این نگرش سبب می حاشیه

رسد در فضای کنونی، اخالق  ارتباط با جامعه و خود اجتماع علمی محل اعتنا باشد. به نظر می

شود. عضو انجمن  ج، کاربست و اساساً توسعه علم تلقی نمیعلم بخشی از فرایند تولید، تروی

 گوید: مدیریت اطالعات ایران در این زمینه می

و  یا اخالق حرفهاز کنند، درک درستی  های علمی مشارکت می متخصصانی که در انجمن

ی یا اخالق علم یا ها اخالق حرفه کنم که آن اخالق علمی ندارند. این را به این جهت تاکید می

به طور عام و  یا کنند. اخالق حرفه را به عنوان یک زینت المجالس علم و حرفه تعریف می

باشد، منفک نیست؛ این طور نیست  اخالق علمی به طور خاص، بخشی از پروسه توسعه علم می

که این مقاله نوشته به شه و یک مقدار کد اخالقی در آن نوشته شود تا قشنگ شود، خیر. آن 

 .توسط دانشمند درونی شود و بعد شروع به نوشتن یک مقاله کندکدها باید 

های  گریزی، دوری از آموزه در به وجود آمدن چنین وضعیتی به عواملی از جمله، قانون

کنندۀ اخالق، ناهماهنگی ساختاری در اجرای قوانین و هنجارهای علمی و  عرفی و سنتی تضمین

ای تنها در سطح  راین، توجه به مسئله اخالق حرفهشود. بناب ساالری اشاره می فقدان شایسته

ای ملی دنبال شود. به گفتۀ  کند و این موضوع باید به عنوان مسئله های علمی کفایت نمی انجمن

 رئیس انجمن حمل و نقل ریلی:

ها باید اصل داستان را ببینیم. فرد با چه  ما ساختارمان هنوز ایراد دارد. در ساختارسازی

مان،  هارت و دانشی وارد این عرصه شده است. از همین جایی که ما انتخاباتتوانمندی و م

انتخابات غیر واقعی بر اساس اعالم یک ارتباط است، خب این اتفاقات هم طبیعی است. ما 

گذاریم. چگونه انتظار داریم که  ترین کسی که در یک سازمان مهارت دارد را رئیس نمی عالی



 

 

 

 

 

 7331پاييز و زمستان ، دو، شماره 52شناختی دوره مطالعات جامعه   323 
 

 

ها چیزی  وری سازمان به حداکثر برسد؟ این چرا انتظار داریم بهره ای ایجاد شود؟ اخالق حرفه

 های کشور باید ببینیم. ای در باالترین جایگاه است که در رابطه با اخالق حرفه

طور ساختارهای پشتیبان آن به درستی  ای علم و همین در اینجا به فرایندهای اخالق حرفه

ساالری در به کارگیری نیروهای  نبود شایستهشود. در چارچوب نقص ساختاری به  اشاره می

های علمی و مدیریت علم به  های ساختاری سازمان و سپردن نقش ماهر و کاردان در موقعیت

ای علم اشاره شده است. این کاستی را  های مغایرت با اخالق حرفه عنوان یکی دیگر از نشانه

های علمی آنها نیز دریافت.  های انجمن های علمی و با مطالعه اساسنامه توان در خود انجمن می

 های علمی ایران کمیسیون انجمنهای مندرج در کاربرگ ارزیابی عملکرد ساالنه  بررسی فعالیت

ها  های اصلی انجمن ای علم به عنوان یکی از فعالیت توجهی به اخالق حرفه ( نشان از بی2961)

 رد.در فرم ارزیابی ارسال شده از سوی کمیسیون یاد شده دا

گذاری علم در ایران و رهاشدگی اخالق علم  در مجموع از رویکرد انجمنی بین سیاست

های صوری و کمّی علم در ایران در ماهیت  گذاری رابطه است. این بدان معنی است که سیاست

های علمی است. به ویژه این که بسیاری از این  خود مولد فضای هنجاری ناراستی

یا این که نبود نظام  اند ای علم تدوین نشده نای فرایند اخالق حرفهها یا بر مب گذاری سیاست

ای شدن و رهاشدگی  توجهی، حاشیه ای بی گیری گونه ای علم منجر به شکل پایش اخالق حرفه

 (.2 )بنگرید به شکل ای علم شده است اخالق حرفه

 
 . سياست علم بدون اخالق علم2 شکل

های علمی در  ای علم عنوان کردیم با رهاشدگی انجمن هاشدگی اخالق حرفهآن چه که ر

ها و  ریزی ( در برنامه2دهد:  مرتبط است و خود را در موارد زیر نشان می ابعاد مختلف

های وزارت علوم درباره رشته و  ها هم در حوزۀ مرتبط با رشته علمی و سیاست گذاری سیاست
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( در نقش نظارتی 2به نحوی به رشتۀ تخصصی مربوط است، های عمومی که  گذاری هم سیاست

های عمومی مرتبط با تخصص انجمن  های علمی مرتبط با رشته و نیز سیاست و پایش سیاست

های  های حقوقی و سیاسی برای انجمن ( در نبود حمایت اجتماعی و برقراری مصونیت9علمی، 

 .زارت علوم( در محاسبه و تخصیص اعتبار از سوی و3علمی و حتی 

 های علمی رویکرد انجمنی به وضعيت کنونی انجمن .3

 های علمی . موقعيت نهادی انجمن1.3

های علمی هم محصول ارتباطات و اجتماعات علمی و هم  تر عنوان شد انجمن چنان که پیش

گیری، گسترش و تقویت ارتباطات و اجتماعات علمی هستند. ارتباطات علمی  ساز شکل زمینه

ها که مکان تحقق این ارتباطات  نماید و انجمن ای را فراهم می گیری اخالق حرفه زمینۀ شکل

نماید. سپس این اخالق از جامعه  گیری منظومۀ اخالقی حرفه را فراهم می هستند زمینه شکل

مدیریت یابد. عضو هیأت مدیره انجمن  متخصصان به جامعه در مفهوم کالن آن تسری می

 گوید: گیری اجتماع علمی می های علمی در شکل انجمن درباره نقش اطالعات ایران

های علمی، ارتباطات علمی و  اجتماع علمی سه رکن اساسی را در دل خود دارد: انجمن

ولی این ارکان،  .هنجارهای رفتاری و اخالقی در علم. اجتماع علمی یک مفهومی است انتزاعی

به عنوان  یا های علمی یا حرفه جمنکند. ان ارکانی است که فیزیکی است و عینیت پیدا می

گیری  شوند. و نقش بسیار مهمی هم در شکل اجتماع علمی تعریف می یریگ ترین رکن شکل مهم

 دارند. یا حرفه ۀارتباطات علمی و هم در ارائه و تعریف هنجارهای اخالقی و رفتاری در جامع

ه قابل تسری است که به جامع ای برآمده از اجتماع متخصصان به دو شیوه به اخالق حرفه

ها با  ای شان با یکدیگر و همچنین تعامل حرفه ای ها در تعامالت حرفه ای اخالمندی حرفه

: 2961راد،  شود )بنگرید به قانعی گذاران و مردم عادی( مربوط می مشتریان )مشتریان، سیاست

ای در چارچوب  ای در پایبندی به وظایف حرفه (. در اینجا تعهد متخصص یا حرفه291 -222

انجمن مدیریت اطالعات یک نظم اخالقی و هنجاری به نفع جامعه است. عضو هیأت مدیرۀ 

 نویسد: ای در آن شکل گرفته است می درباره ساختاری که اخالق حرفه ایران

کند.  فرآیندها، تعامالت، هنجارها و قواعد اخالقی و رفتاری در این ساختار تجلی پیدا می

های مطالعاتی  ، با توجه به نوع حرفه مورد نظر در عمده حوزهیا خالق حرفهچنین نظامی از ا
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-کند: که کارفرما این چهار گروه شکل پیدا می ت ]و روابط[منابع موجود، معموالً در تعامال

متخصص هست. که عموماً گفته  -متخصص و جامعه-متخصص؛ مشتری -کارگر؛ متخصص

شکل می گیردو قرار است  گروه به صورت متقابلهار در تعامل این چ یا شود اخالق حرفه می

 که روابط این چهار گروه را تسهیل کند و تعامل ببخشد.

ای اهمیت  های میان رشته ها نقش انجمن ای در انتقال هنجارهای اخالقی در میان حرفه

صصی ها تنها به یک رشته تخ کند. به این دلیل که اجتماع علمی در این انجمن بیشتری پیدا می

ای از تعامالت  توان انتقال هنجارهای علمی و ضمانت اجرای آن را در شبکه محدود نیست و می

های علمی با استفاده از فضای مجازی و  که، انجمن ای تسری داد. ضمن این میان رشته

توانند نقش  ای و استانی خود می ها و دفاتر منطقه های ارتباطی موجود یا توسعۀ شاخه تکنولوژی

ای از سوی  تر و اثرگذارتری در این زمینه داشته باشند. شیوۀ دیگر، تسری اخالق حرفه لفعا

های مرجع و الگوهای کنش  اجتماع علمی و متخصصان، در نقشی است که آنان به عنوان گروه

اخالقی در جامعه دارند. در اینجا روح اخالق علمی است که از سوی اجتماعات علمی به 

توانند محملی برای  های علمی با استفاده از ابزارهای خود می بد و انجمنیا جامعه سرایت می

سازی اخالق علم به جامعه باشند. شاهد مثال  ای و عمومی سازی کنش هنجارمند حرفه برجسته

 انجمن احتراق ایرانها به عنوان مرجعیت علم و مرجعیت اخالق دارند. رئیس  نقشی که انجمن

 گوید: می

دانید نه دولتی و  طور که می ها، نهادهای مدنی و مردمی هستند و همان انجمن به این دلیل که

شوند قطعاً روحیۀ اخالقی و  نه خصوصی هستند و نه محل درآمد، و کسانی که به آن وارد می

فرهنگی دارند. حاال چه انجمن فنی باشد، انسانی باشد و یا علوم پایه. به همین دلیل بهتر 

 اخالق نقش بازی کنند. توانند در زمینۀ می

نظر از نقشی که برای ارتقای اخالق  های علمی صرف دهد، انجمن این موضوع نشان می

توانند در زمینۀ گسترش کنش  می شان دارند، ای های حرفه ای علم به هنگام انجام فعالیت حرفه

خی رؤسای آگاهانه و هنجارمند در ابعاد مختلف زندگی نیز دارای کارکرد باشند. از نظر بر

مدار،  های علمی، ارتباط با مردم نیز خود یک کنش اخالقی است. انجمن علمی اخالق انجمن

کردن دانش یک مولفۀ  انجمنی است که با مردم در ارتباط و در پی منافع عام باشد. اساساً مردمی

کردن  میتوانند دنبال نمایند. در بیان مرد نظر از نوع رشته می ها صرف اخالقی است که انجمن
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 انجمن انرژی ایرانهای علمی، شاید تجربۀ  دانش به مثابه یک کنش اخالقمند از سوی انجمن

 های علمی باشد: بتواند الگویی برای سایر انجمن

نویسند و یا  ها برای کودکان کتاب می در قسمت مربوط به جامعه، بعضی از مجموعه

با کارها و موضوعات آنان آشنا شوند. به کنند که کودکان از آن طریق  هایی را ابداع می روش

ژوئن در تمام جهان  21هست که هرساله در روز روز جهانی باد عنوان مثال یک روزی به نام 

شود مربوط به کودکان است. کشورهای  کنند و اکثر کارهایی که انجام می جشنی برگزار می

سازند و  های بادی را می توربینهای  کنند و سمبل پیشرو در این روز یک سری مراسم برگزار می

آورند که از این طریق با بحث باد آشنا شوند. کشور  آوری فراهم می برای کودکان شرایط شادی

ما حدود دوسه سال است که در این زمینه ورود پیدا کرده است و انجمن انرژی ایران به عنوان 

اط برقرار کردیم و اجازه گرفتیم که قراول این کار شده و با مرکز آن در بلژیک ارتب پیشرو و پیش

ما هم جزء لیست برگزار کنندگان این مراسم شویم و آنها نیز پذیرفتند و برای ما هرسال پیامی 

های  ی شاخه کنند. و از این طرف ما به همه فرستند و حتی در سایت خودشان نیز اعالم می می

ان خود برگزار کنند و همچنین در این مان ابالغ کردیم که این مراسم را در است استانی انجمن

آوریم که مجموعه  کنیم و این امکان را فراهم می همکاری می 2محکهایی مثل  روز با مجموعه

شود  محک از این راه کسب درآمدی برای کودکان سرطانی داشته باشد. به نظر من همین می

د و کاری است که فرهنگ تواند ایرادی بگیر ای و کاری است که کسی از آن نمی اخالق حرفه

 کند. ایجاد می

هایی روبرو هستند که  های علمی در برقراری این ارتباط، با دشواری البته برخی از انجمن

های انجمن هم از سوی  دالیل آن همگی به جایگاه انجمن مربوط نیست. بلکه استقبال از فعالیت

یفای نقش انجمن در موقعیت شود تا تمایل به ا گذار و هم مردم سبب می نهادهای سیاست

انجمن ای در ارتباط با جامعه یا نهاد سیاست با دشواری و گاه شکست روبرو شود. رئیس  حرفه
 گوید: در این زمینه می احتراق ایران

که انجمن ما فنی است ولی باز هم ما با وجود دوره و کالس توانا نیستیم. ما سال  با این

کند. هر  رگزار کنیم ولی دو تا برگزار شد. کسی شرکت نمیگذشه شاید ده تا دوره خواستیم ب

                                                           
 ای برای حمایت از کودکان دارای سرطان در ایران. مؤسسه خیریه2
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گذاریم که  هایی می های معتبری هستند. ... مثالً ما دوره العاده دوره ها از نظر فنی فوق چند دوره

های خود را تنظیم کنند. اآلن با این مسأله روبرو هستیم که حدود چهل  چگونه افراد مشعل خانه

رف خانگی است و اگر هر خانواده بداند که چطور مشعل درصد مصرف سوخت برای مصا

خانۀ خود را تنظیم کند حدود سی تا چهل درصد مصرف را کاهش داده است و ما با وزارت 

ای بگذاریم اما هیچ کاری در  ایم که باید دوره ایم و اعالم کرده نفت این مورد را در میان گذاشته

سازی از ما خواست و ما دوره را تدوین کردیم  ن بهینهاین زمینه انجام نشد. این کار را سازما

شد  ولی با آن همه ادعا در این زمینه کاری انجام نشد. در صورتی که اگر این کار انجام می

شد چه برسد به فارغ  ها ایجاد می جویی حتی کار جدید برای افراد حتی دیپلمه عالوه بر صرفه

 التحصیالن فوق لیسانس و دکتری.

ها تأمین و تضمین بسترهای الزم برای فعالیت  رقراری نقش سیاستی از سوی انجمنالزمه ب

ای انجمن از نظر متخصصان علمی  های حرفه فرض اخالقی بودن ماهیت کنش ها است. پیش آن

برانگیز در نظر گیرند.  ها ارتباط انجمن با بازار یا دولت را یک رابطۀ حساسیت سبب شده تا آن

توانند به بازار ورود پیدا کنند زیرا  های علمی نمی ها، انجمن رؤسای انجمن به عقیدۀ برخی از

سازی، تبلیغات و  ای، اخالقی دارند و نقش بازاریابی، برند و مارک ها ماهیتی حرفه انجمن

 توانند دنبال کنند. سودجویی را نمی

ها  گذاری استهای علمی در حال حاضر، ناظر و منظور سی به اعتقاد برخی از رؤسای انجمن

به طور کلی و سیاست علم به طور خاص در کشور یکی است و آن هم دولت است. در 

توانند  های علمی متناسب با رشته و حوزۀ تخصصی و موضوعی خود می صورتی که انجمن

های مختلف داشته باشند. اما  های دولت را در حوزه گر سیاست نقش منتقد، رصدکننده و پایش

های علمی نتوانند  شود انجمن ای که سبب می ترین مسأله ها و شاید عمده پیش از همه این

گرایی و نیز اخالقی ایفا نمایند، ضعف ساختاری  کارکردهای خود را در ابعاد مختلف حرفه

های علمی را نیز در برگرفته است.  اجتماعات علمی است. ضعفی که کل فضای علم و انجمن

طور  های علمی به محافلی صوری و بدلی است. همان انجمنوضعیتی که پیامد آن تبدیل شدن 

های علمی  گیری اجتماع علمی هم دلیلی برای تقویت فعالیت انجمن که توضیح داده شد، شکل

های علمی است. اجتماع علمی هم درون یک  های درونی و برونی انجمن به منظور ایفای نقش

های  های تقویت نقش ها از ضرورت بین انجمن ها و هم ها، هم درون انجمن رشته رشته و هم بین
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انجمن مدیریت ای است. به گفته رئیس هیأت مدیره  ای و هنجارهای اخالق حرفه حرفه

 :اطالعات ایران

های علمی اتحاد و اجتماع علمی را شکل ندهند؛ یعنی آن جایی که  تا زمانی که انجمن

خواهد با حاکمیت و مردم  چطور می خودش باید بایستد را نتوانسته است فراهم نماید، پس

گری نسبت به مردم  ارتباط برقرار کند. و یا نقش انتقادی نسبت به حاکمیت و یا نقش هدایت

شود. یعنی حاکمیت هرجور که  پذیر می به خاطر همین هست که آسیب یقاًداشته باشد. و دق

گیرد اما  ه علمی صورت میهای متعددی در جامع کند. بداخالقی یآید و رفتار م دلش بخواهد می

خانه  تواند انتقاد کند، چرا؟ چون فرد بداخالق یک مدیر رده باالی سیاسی در وزارت انجمن نمی

قدر ضعیف و  باشد. به تعبیری دیگر چون اجتماع علمی شکل نگرفته است، آن آموزش عالی می

م ریخت و ه هتوان مناسباتش را ب داند با اندک نقدی خیلی راحت می نحیف است که می

 متالشی شود.

های علمی در تقویت ساختار و نیروهای خود دچار ضعف باشند در ایفای  چه انجمن چنان

های علمی در ایران به  ای نیز موفق نخواهند بود. بنابراین یکی از دالیلی که انجمن نقش حرفه

یف است )نیز ای خود را ایفا کنند همین ساختار ضع توانند نقش حرفه شان نمی زعم اعضای

های علمی در  ( که سبب شده است تا، برخالف برخی ادعاها، انجمن2932بنگرید به عبداللهی، 

 های علمی در دنیای علم تلقی شوند. های بدلیِ انجمن ایران به عنوان نسخه

 های علمی . جایگاه ساختاری انجمن2.3

توجهی به  های علمی و بی منهای استفاده از انج برخورد شعاری و بدون توجه به هزینه فرصت

ها باور قوی نداشته  کارایی و اثربخشی آنها سبب شده است تا عموم نسبت به توانایی انجمن

تواند داوطلبانه به دولت، صنعت و بازار و نیز  ها نیرویی هستند که می باشند. در حالی که انجمن

 :ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلیمردم یاری رساند. به گفته رئیس 

ها باید کارکردهای الزم را داشته  ... در کشور ما کسی به این باور نرسیده است که انجمن

اند و  های علمی چنین هایی که سر کار آمدند ادعا کردند که انجمن ی دولت باشند. ... همه

ر حد چنانند، اما هیچ کاری در این زمینه نکردند. منظور من از هیچ این است که کاری که شده د

 ها را باور نکردیم. گر این است که ما انجمن ها نشان صفر است. این
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های علمی در جلب مشارکت در سه بخش موفق  برآیند نظرات حاکی از آن است که انجمن

شود تا در ارتباط با  ها، دولت و مردم. این سبب می ای حرفه اند. جلب مشارکت هم عمل نکرده

ارند نتوانند به خوبی ایفای نقش نمایند. البته دالیل این ناتوانی کارکردهایی که در هر سه سطح د

گردد. بلکه از سوی دولت نیز تمایل به مشارکت یا  های علمی باز نمی تنها به عملکرد انجمن

همکاری به دالیل مختلفی یا وجود ندارد یا رویکردی ابزاری، سیاسی و ایدئولوژیک به 

ضوعی که در هر بخش بایستی جداگانه مورد بررسی های علمی دارند. مو مشارکت انجمن

های علمی، با جامعه و دولت و با صنعت و  شود، بین انجمن قرارگیرد. در همین ارتباط اذعان می

های علمی  های انجمن ها و کاربست ظرفیت بازار دیواری وجود دارد که امکان همکاری میان آن

ندارد یا اندک است. در ارتباط با مشارکت  ها یا اساساً وجود برای اثربخشی در این بخش

های علمی عدم تمایل از سوی دولت قابل  هایی علمی با دولت، به باور رؤسای انجمن انجمن

ها، رئیس  ای انجمن گذار به نقش حرفه توجهی دولت و نهادهای سیاست توجه است. درباره بی

 دهد: پیشنهاد می انجمن ادبیات فارسی

یت استاد یا نظامنامه جذب استاد نوشته شود و این نظامنامه را وزارت علوم مثالً نظامنامه ترب

ها معیارهای خودشان را عمل  ها را مأمور بکند نه این که در هیأت جذب آن برای اجرا، انجمن

ها قدرت اجرایی داشته باشند؛ مشکالت  کنند و ما هم حرف خودمان را بزنیم. ولی اگر انجمن

های درسی دانشگاهی نقش آفرینی  توانند در اصالح برنامه ها می مثالً انجمنشود.  خیلی کمتر می

شود. هیچ وقت وزارت  ها داده نمی شود و این مأموریت به انجمن کار انجام نمی کنند. ولی این

های رشته خودشان را بازنگری کنند و پیشنهاد دهند.  علوم از هیچ انجمنی نخواسته که برنامه

توانیم غیر مستقیم در  به دلیل این که اعضای انجمن در وزارت علوم هستند میانجمن ما البته 

ها  این زمینه تأثیر داشته باشیم، ولی تعریف شده نیست. باید همه چی تعریف شده باشد. انجمن

باید جایگاه حقوقی نیز داشته باشند. البته خیلی جاها هم ممکن است جایگاه حقوقی داشته 

کند. باید وزارت علوم به این توجه  یت وزارت علوم عمالً کار خودش را میباشند، اما در نها

 ها کمک گرفت. ها پتانسیلی هستند که به عنوان بازو باید از آن کند که در واقع انجمن

گذاران و مدیران  رسد سیاست که به نظر می رغم این جا یک پرسش مهم وجود دارد، به در این

ی اغلب از میان دانشگاهیان و متخصصان هستند، چرا در های اجرای نهادها و سازمان

کنند؟ پرسشی که  های علمی عمل می شان، بیگانه از فضای علمی و به خصوص انجمن اقدامات
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چه  تری از وضعیت ساختاری علم در ایران را نشان دهد. آن تواند تصویر روشن پاسخ به آن می

های علمی به عنوان واسط و میانجی  انجمندر دنیای علم همواره مطرح است، نقشی است که 

های خدماتی و  میان بخش خصوصی و دولتی و در پیوند دادن میان علم و صنعت و بخش

ها در  دادن فعالیت توانند انجام دهند. استفاده ابزاری از انجمن تنها برای موجه جلوه ای می مشاوره

ها از سوی دولت سبب  نقش آن کردن گیری و نفی گذاری یا تصمیم های سیاست برخی حوزه

ها بیان  شان را به طور کامل انجام ندهند آن ها و کارکردهای ها خود نیز نقش شده تا انجمن

ای و عالیق  پذیری حرفه گیرد ناشی از مسئولیت چه فعالیتی در انجمن صورت می کنند چنان می

بودن امکانات فعالیت ها یا فراهم  های علمی است تا به واسطۀ مشوق فردی متخصصان رشته

 گوید: در این باره می انجمن انرژی ایرانانجمنی. رئیس 

های علمی در کشور ما هنوز جایگاه ویژه و مرتبط با خودشان را پیدا  ساختار انجمن

برداری از کاری است که کشورهای  دهیم و تقریباً کپی اند. مثالً ما انجمنی را تشکیل می نکرده

دانند وقتی  برداری سطحی است و خیلی از اعضا هم نمی و صرفاً یک کپی اند پیشرو انجام داده

شوند. و  شوند؛ چه باید کنند و کارشان چیست. فقط عضو می چنینی می وارد یک جمع این

های علمی در کشور باید داشته باشند، ندارند. مثالً انجمن  که اعتباری که انجمن ی دیگر این نکته

ی مکانیک در آلمان قانونی تصویب شود، از  ن، اگر قرار باشد در حوزهمهندسان مکانیک در آلما

های جانبی  های علمی یک مجموعه شود. ... ولی در کشور ما انجمن ها استعالم گرفته می آن

ای ندارد  ها فایده ها با وجودشان مشکل دارند و معتقدند وجود این انجمن هستند که اصالً خیلی

وگوهای  ها بودجه اختصاص داد. ... و در گفت لی پنج میلیون به آنو یا اصالً چرا باید سا

 شود. خودمانی بیشتر به آن پرداخته می

های علمی بیشتر صورتی نمایشی برای  این برداشت مشهود است که در حال حاضر انجمن 

های فکری که بتوانند نقش واقعی خود را به عنوان مکانی برای  وزارت علوم دارند تا اتاق

های  ها و نیز فرصتی برای عملیاتی کردن ایده گذاری، پایش سیاست شورت، مشاوره، سیاستم

ها به عنوان نهادهای تأثیرگذار بر  سازان وزارت علوم ایفا کنند. بنابراین، آن مدیران و تصمیم

فرایند تولید، ترویج و کاربست علم کمتر محل مراجعه هستند. یکی از شواهد عیان در 

های انجمنی هم از سوی  های علمی، اعتبار قائل نشدن برای فعالیت ه جایگاه انجمنتوجهی ب بی

های علمی متخصصان  محافل علمی و دانشگاهی و هم نادیده گرفتن آن در ارزیابی فعالیت
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های علمی بر خالف  که این برداشت رایج وجود دارد که عضویت در انجمن است. چنان

 اهمیت چندانی در ایران ندارد. کشورهای پیشرو در علم اعتبار و

ای  ها به عنوان نهادهایی که به طور مشخص باید به موضوع اخالق حرفه در بیان نقش انجمن

های علمی در  تر گفته شد عموماً انجمن طور که پیش های مختلفی مطرح است. همان بپردازد دیدگاه

ای در  برای توسعه اخالق حرفه ای یا های حرفه اخالقی ایران فاقد سازوکارهای رسیدگی به بی

شود مبنی بر این که از  شان هستند. اما برداشت دیگری نیز استنباط می های علمی رشته فعالیت

آنجایی که فعالیت انجمنی خصلتی داوطلبانه و اجتماعی دارد خود یک کنش اخالقی است که 

های علمی و  و دغدغه پذیری بدون هیچ منفعت مادی و معنوی تنها بر اساس عالقه، مسئولیت

های علمی پرداختن به  ای که جای تأمل دارد، این است که انجمن گیرد. نکته اجتماعی صورت می

هایی که  دانند و با توجه به محدودیت موضوع اخالق را در اولویت اول فعالیت انجمنی خود نمی

رداختن به موضوع های علمی با آن رو به رو هستند، فرصت و امکانات چندانی برای پ انجمن

های  های معمول و روزمره خود که تقریباً در همه انجمن ای ندارند و صرفاً به فعالیت اخالق حرفه

 پردازند. علمی عمومیت دارد، می

های مورد مصاحبه به آن اشاره داشتند،  یکی از موضوعاتی که تقریباً همه رؤسای انجمن

شان است. اما از طرفی ابراز ناراحتی و در  به انجمنمحبوبیت، اعتنا و اعتماد اجتماع علمی رشته 

های علمی است.  برخی موارد دلسردی از عدم مشارکت جدی اجتماع علمی آن رشته در انجمن

شود این است، چرا با وجود محبوبیت و مقبولیت یک انجمن علمی  حال پرسشی که مطرح می

د و دانشجویان آن رشته در فعالیت نظران، اساتی یک رشته، حضور و مشارکت پررنگی از صاحب

شود؟ برای جلب مشارکت بیشتر اعضای یک رشته درتشکیل و تقویت  انجمنی مشاهده نمی

های مشابه،  ها و پرسش اجتماع علمی آن رشته چه عوامل دیگری نقش دارند؟ این پرسش

ما قرار انداز متفاوتی پیش روی  های دیگری قرارگیرند و چشم توانند دست مایه پژوهش می

 دهند.

هایی مانند نبود استقالل  شود، ویژگی های علمی ترسیم می در امتداد هویتی که برای انجمن

سازمانی، نبود حساسیت نسبت به موضوع اخالق علمی، ضعف در معرفی ماهیت مردمی و 

توجهی نسبت به  ای و بی مستقل خود، عدم درک ضرورت توجه به موضوع اخالق حرفه
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ها است. عضو هیأت مدیره  ها از سوی خود آن نظری پیرامون نقش انجمنکاربست مباحث 

 گوید: می انجمن مدیریت اطالعات ایران

گیری اجتماع علمی است و از  های علمی یکی از ارکان اساسی شکل به لحاظ نظری انجمن

شوند. یعنی یکی از موضوعات مورد بحث اجتماع علمی،  همین منظر به اخالق علم نزدیک می

اند. اما علی  ها بالتبع چه بخواهند چه نخواهند وارد این تعامل و بازی شده باشد. انجمن هنجارها می

بینیم آن اجتماع علمی شکل نگرفته و آن  کنیم و می بینیم، نگاه می الظاهر وقتی ما بداخالقی می

خود را  های علمی هستند، کار اجتماع علمی چرا شکل نگرفته؟ یکی از ارکان آن، که انجمن

ها آن استقالل و آن  : آیا انجمناستبحث  مورداند خوب انجام دهند. حاال؛ این خیلی  نتوانسته

اند دست  العاده این اهمیت دارد. آیا توانسته اند حفظ کنند؟ فوق را توانسته شان یماهیت مردم نهاد

اند  ظاهر نتوانستهغیر موجه ایدئولوژیک و سیاسی به داخل علم مانع شوند؟ علی ال های یانداز

ایم به این اجتماع علمی دست پیدا  ها )تهدیدها( را از سر به خوبی بگذرانند. بالتبع نتوانسته این

های علمی در  های مقطعی یا زود گذر انجمن حساس نبودن یا دست کم حساسیتهمچنین کنیم. 

یران(. یک مثال خیلی )البته این نکته به طور خاص در ا ای اهمیت دادن به اخالق علمی و حرفه

های علمی ما )مثالً مهندسی(  زنم. واقعاً در انجمن ساده که عینی و ملموس باشه، برای شما می

، چقدر در حیطه اخالق مهندسی مکانیک سخنرانی باشد یمتعددی در طول سال م های یسخنران

ایی دارد و شکل ه دهیم. هر انجمنی یک کمیته داریم؟ یا اگر هم داریم چقدر به آن اهمیت می

هایی است که  توانم بگویم جزء محدود انجمن دهد. انجمن مدیریت اطالعات به جرأت می می

های دیگر ما چیزی به عنوان کمیته اخالق  اخالق اطالعات به عنوان یک کمیته است. در انجمن

 نداریم. یا حرفه

یگاه ساختاری کنونی های علمی و جا شود که ساختار انجمن به این ترتیب چنین برآورد می

. برخی عالوه بر عوامل نهادی 2کند ها، کارکردهای الزم را برای تقویت اخالق علم فراهم نمی آن

                                                           
های علمی وزارت علوم نیز مصداق دارد. کمیسیونی که نقش  ها برای کمیسیون انجمن ای انجمن نقش حاشیه 2

های علمی در ایران را برعهده دارد نیز نتوانسته است، نقش حلقه واسط  کاری انجمنچتری برای هماهنگی و هم

های علمی هم در پیوند  های علمی را ایفا نماید. اذعان به نقش کمرنگ کمیسیون انجمن وزارت علوم و انجمن میان

ندگان مورد اشاره شو ها از سوی مصاحبه ای انجمن های حرفه های علمی و هم تأثیر آن بر نقش دادن انجمن

 قرارگرفت.
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ها اشاره شد، عوامل و مشکالت درون ساختاری و  گذاری علم که به آن در سیاست

 و مشکالت مالی، اعتبار نداشتن فعالیت های علمی از جمله؛ مسائل ساختاری انجمن برون

ای علمی، عدم انگیزه برای مشارکت، نبود فضای  انجمنی به عنوان بخش مهمی از فعالیت حرفه

فیزیکی یا مکان مناسب برای استقرار انجمن و حتی نداشتن یا کمبود نیروی اجرایی کاردان از 

های علمی شده است. همچنین نگاه  جمله دالیلی هستند که سبب ضعف فعالیت انجمن

های علمی از عوامل دیگر است.  گذار به انجمن نی از سوی نهادهای سیاستای و تزئی حاشیه

گذاران علم و مدیران نهادهای علمی در جلب اعتماد و  نگاهی که ریشه در نوع نگرش سیاست

ها دارد. به طور نمونه در بیان برخی از  های آن های علمی و توانایی توجه به کار انجمن

انجمن زبان و ادبیات فارسی ها رو به رو هستند، رئیس  با آن های علمی هایی که انجمن چالش

 گوید: می ایران

ها مشکالت درونی هم دارند. البته بیشتر آنها مسائل مالی است. کسانی که در این  انجمن

تواند تأثیر  کنند، باید توجه داشت که این فعالیت چقدر در ارتقای آنان می ها فعالیت می انجمن

ای از همان سنخ مقاالت  مثالً یک فردی مقاله ید بگویم که هیچ تأثیری ندارد.داشته باشد. با

گذارد و  گیرد، اما یک فرد که تمام وقت خود را برای انجمن می نویسد و امتیاز می کشکی می

ها حساب شده  گیرد. یعنی باید انگیزه حتی رئیس انجمن نیز هست، هیچ امتیازی به او تعلق نمی

های دیگری که انجمن با آن  هایی شوند. از مسئله الب حضور در این چنین محیطباشد و افراد ط

که باید حقوق بدهد  روبرو است این است که یک انجمن جای مناسبی هم ندارد، به علت این

شود در سال نهایتاً پنج میلیون تومان است.  ها می نیروی کار هم ندارد. کمکی که به انجمن

ها  ار کم است. باید سازوکارهایی برای حمایت از کسانی که در انجمنحقیقتاً این مقدار بسی

کنند، وجود داشته باشد. باید تغییر جدی در رویکرد وزارت علوم و دولت به  فعالیت می

ها هم در  ها تا از این طریق انجمن سپاری کارها را به انجمن ها ایجاد شود. مثالً برون انجمن

ی وزارت علوم برخوردار شوند. البته من معتقد نیستم که پول مفت ها آمدزا باشند و هم از کمک

ها خود کسب درآمد  ها ایجاد شود تا انجمن ها داده شود. باید موقعیت برای انجمن به انجمن

هایی مثل  گذاری باشد و بخش تر کنند و تنها نهاد سیاست ها را کوچک کنند. مثالً باید وزارتخانه
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ها با متخصصانی که  ها واگذار کنند. انجمن توانند به انجمن یات را میریزی، نشر شورای برنامه

کنند، کارهای زیادی انجام  ها صرف می خانه هایی که وزارت توانند با یک دهم هزینه دارند می

 دهند.

های علمی سهم پایین مشارکت اعضای حرفه در  یکی دیگر از مشکالت ساختاری انجمن

های متکی به فرد  افتد فعالیت های علمی اتفاق می در بیشتر انجمن چه های علمی است. آن انجمن

ها بر خالف عنوان و  های فردی یا گروه کوچکی از افراد است. انجمن و تصمیمات، تالش

چه مشارکتی نیز صورت  اهدافشان از ساختار مشارکتی و داوطلبانه کافی برخوردار نیستند. چنان

ی )عمدتاً رئیس و یا اعضای هیات مدیره انجمن( است. پیامد گیرد موقتی و مبتنی بر تالش فرد

شوندگان  های علمی است. به باور مصاحبه ای انجمن های حرفه این وضعیت، ناپایداری فعالیت

مشارکت پایین، ریشه در روحیه فردگرایی دارد که به طور کلی در فضای علمی ایران حاکم 

های علمی نیز  و اعضای هیأت مدیره انجمن است. ضعف در مشارکت حتی در میان منتخبان

اند و در  وجود دارد. یعنی کسانی که داوطلبانه کاندید عضویت در هیأت مدیرۀ انجمن شده

ها و متخصصان در  ای اند. در صورتی که اگر انتظار حرفه های علمی رأی آورده انتخابات انجمن

گذاری علم، مشاور  فکر سیاست های علمی نقش اتاق های علمی این باشد که انجمن انجمن

های  ای حرفه دولت، بازار و نهادهای مردمی را داشته باشند، ابتدا بایستی بنیان انجمن توسط هم

 گوید: می انجمن زبان و ادبیات فارسی ایرانهر رشته علمی تقویت شود. رئیس 

گیزه کافی مشارکت اعضا و گاهی هیئت مدیره هم بسیار پائین است. گاهی اوقات افراد ان

ای ندارند. و گاهی خود  دانند. و هیچ انگیزه اند اما علت عضویت را نمی ندارند. مثالً عضو شده

کند. کار اساتید در حال حاضر خیلی زیاد است. مثالً  انجمن نیز افراد را به فعالیت وادار نمی

کارهای  استادی که باید هشت ساعت تدریس کند و ده ساعت مطالعه کند، به جای مطالعه

که در  رود. استاد به جای این ای زیر سؤال می گونه است که اخالق حرفه کند و این دیگری می

 پردازد. گوی دانشجویان باشد به کارهای دیگر می اتاقش بنشیند و پاسخ

مشکالت مالی، نبود یا کمبود نیروی اجرایی و فضای فیزیکی مناسب و ثابت نیز بر 

های علمی افزوده  و بر ضعف و تزلزل ساختاری و کارکردی انجمنمشارکت اعضا تاثیرگذاشته 

های ارتباطی برای جبران  توان از شبکه است. هر چند این برداشتی نیز رایج است که می

ها دربارۀ آن حساسیت خاصی داشته  مشارکت پایین استفاده کرد. موضوعی که برخی از انجمن
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گذاری مطالب تخصصی، کیفیت  کنند با اشتراک یای خود تالش م و برای ارتقای فعالیت حرفه

 این مشارکت را ارتقا دهند.

 ای علم رویکرد انجمنی به ارتقای اخالق حرفه .4

ای علم را برحسب رویکرد انجمنی و اطالعات گردآوری شده و  کارهای ارتقای اخالق حرفه راه

. راهکارهای 2بندی کرد هکارهای فرایندی و ساختاری مقول توان به دو دسته راه تحلیل آنها می

های درونی به جای فشار بیرونی،  ( کاربرد اهرم2پذیری اولیه و ثانویه،  ( جامعه2فرایندی شامل: 

( 1ای مؤثر،  ( مشارکت حرفه3پروری در اجتماع علمی،  ( پهلوان پروری به جای قهرمان9

( تغییر نهادی 9ی شامل: المللی. راهکارهای ساختار های علمی بین گیری از تجربیات انجمن بهره

( 3های علمی،  ( تقویت جایگاه حقوقی انجمن7های علمی،  نسبت به جایگاه ساختاری انجمن

 های علمی مستقل استقالل نهاد علم و انجمن

 پذیری اوليه و ثانویه . جامعه4-1

پذیری برای عمل به هنجارهای علم، آموزش است. تأکید بر آموزش  یکی از مسیرهای جامعه

تواند  ناپذیر از فرایند آموزش از مدرسه تا دانشگاه می ای علم به عنوان بخش جدایی الق حرفهاخ

ای علم کمک نماید و هم به تقویت اخالق  های علمی در فضای حرفه هم به کاهش ناراستی

پذیر بینجامد. این فرایند مستلزم  عمومی و تبدیل اعضای جامعه به افرادی اخالقمند و مسوولیت

م اصالحاتی در رویکرد آموزش، مدیریت آموزش و شیوهای آموزش از کودکی است. به انجا

 :رئیس انجمن انرژیگفته 

مان خوب  ای ما اول باید بر روی اخالقیات و فرهنگ کار کنیم تا پس از آن اخالق حرفه

نِ پذیری کودکی دارد. ما به شدت کودکا ها ریشه در جامعه اخالقی شود. به عبارتی بیشتر بی

گیرانه درس، پوشش و موارد دیگر هستند و زندگی  ای داریم، که در چارچوب سخت سرخورده

کنند. با فرهنگ و هنر آشنا نیستند. وقتی فرزندان ما در دوران  ای )عادی( را تجربه نمی معمولی

شود، در نتیجه ساختار  کنند، چنین تطابقی برایش دشوار می کودکی، سن سی سالگی را تجربه می

                                                           
کارها در عمل و در عالم واقع جدای از یکدیگر نیستند و در اینجا صرفاً برای  شود این دو دسته راه یاداوری می 2

 تر بر پایه اطالعات گردآوری شده به این صورت تنظیم شده است. تشخیص و ارائه تحلیلی شفاف
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شود و سپس شما چه انتظاری از این کودک که این چنین بزرگ  اش[ شکسته می ]شخصیتی

 است، دارید؟ انتظار دارید اخالقی عمل کند؟ شده

پذیری اولیه که با آموزش از کودکی و از مدارس آغاز  عالوه بر تأکید بر فرایند جامعه

که متولی تقویت اعتالی فرهنگ ها و نهادهایی  شود، بر نقش نهادهای علمی مانند دانشگاه می

پذیری  شود. به ویژه نقشی که این نهادها در جامعه جامعه و تقویت ابعاد اخالقی هستند تأکید می

ای علم دارند. از آنجایی که  ها به منظور رعایت هنجارهای حرفه ای ثانویه متخصصان و حرفه

های علمی  توان تنها از انجمن نمی ای امتداد اخالق در جامعه است، بنابراین موضوع اخالق حرفه

هنجاری، تنها یک نهاد قادر  ای را داشت. به ویژه این که در شرایط بی انتظار ارتقای اخالق حرفه

 به بهبود وضعیت نیست.

توان آن را  پذیری می ای و در فرایند جامعه یکی از موضوعاتی که در تحقق اخالق حرفه

ای موضوعی جدا از اخالق فردی نیست. به  الق حرفهمحقق نمود، اذعان بر این است که اخ

 :انجمن حمل و نقل ریلیگفته رئیس 

هایی است که  که یک فرد دارای ارزش گردد، های فردی بر می در درجه اول اخالق به ارزش

ها در واقع باید به نوعی شکوفا شود و ظهور و بروز پیدا کند. یک  در ذاتش نهفته است و این

ها باید کمک کند که  ی این فردی، اجتماعی و سازمانی وجود دارد. که مجموعهسری اخالقیات 

خواهد: باور قلبی منِ  برای یک جامعه رشد و بالندگی فراهم شود. ... این دو تا وجه اولیه می

نوعی برای ایجاد نظم و ارائه آن خدمات انسانی که من باید داشته باشم و بُعد اجتماعی بدین 

 من در اجتماع چگونه است؟ معنا که اخالق

هایی که به  ساز اخالق فردی و پایبندی به آموزه کننده یا زمینه در رابطۀ میان ساختار تسهیل

ای  تواند حتی در موقعیت یک حرفه گیرد، فرد می شیوه سلبی و ایجابی در اختیار او قرار می

 ای خود جاری نماید. های حرفه اخالقیات را در کنش

 های درونی به جای اعمال فشار بيرونی کانيسم. کاربرد م4-2

این موضوعی پذیرفته شده است که نظام علم در وضعیت و طی فرایندهای دموکراتیک توسعه 

های علمی نیز به دلیل ماهیت دموکراتیک و مدنی خود نقش موثری در این  یابد. انجمن می
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مند  ای نیز بهره یج و ارتقای اخالق حرفهتوان در ترو فرایند برعهده دارند. از همین توان بالقوه می

 :انجمن مدیریت اطالعات ایران شد. به گفتۀ عضو هیأت مدیره

از طرفی  ...های علمی نهادهایی دموکراتیک و به تعبیر امروزی مردم نهاد است.  انجمن

یا اخالق علمی، نظام و سیستمی هستند که بر مبنای یک فرایند دموکراتیک  یا اخالق حرفه

های علمی که بخشی از تصدی ترویج و توسعه اخالق  گیرند، بنابراین، اگر انجمن ل میشک

دارند، به بحران و ضعف مشارکت برخورد کنند بدون تردید، به ضعف در بر عهده علمی را 

های علمی با  به تعبیری دیگر هرگاه انجمن ...توسعه اخالق علمی هم برخورد خواهند کرد. 

شوند بدون تردید توان الزم برای توسعه اخالق علمی را هم از دست  بحران مشارکت مواجه

مسیر توسعه اخالق  ،شوند دهند و هرگاه از مشارکت فراگیر و دموکراتیک برخوردار می می

 کنند. می علمی را تسهیل و تسریع

ای علم را تا  ویژگی دموکراتیک بودن علم با اتخاذ رویکردی ترمیمی، رعایت اخالق حرفه

تواند تقویت نماید. بنابراین، راهبردی که فضای هنجاری علم در ایران  اعالی خود میحد 

تواند و باید دنبال کند، ایجاد فضای دموکراتیک، خودانگیختگی، اجماع و پویایی به منظور  می

ها است. هنجارهای اخالق از پایین به باال  کردن هنجارهای علمی و نیز پایش مداوم آن درونی

ای  د ضمانت اجرای درونی را نیز با خود به همراه داشته باشد. پیامد رعایت اخالق حرفهتوان می

ای، دموکراتیک و خودانگیخته حکم یک بازی  ای هنجارمند و با رویکردی درون حرفه در زمینه

هایی که در یک سازمان )اعم از دانشگاه، انجمن علمی و هر  ای برد را دارد. هم برای حرفه –برد 

تار سازمانی علم( عضویت دارند و هم برای خود آن سازمان و اعتباربخشی به آن. نکته ساخ

توان آن را  ای این است که نمی جالب توجه در هنجارسازی و عمل به هنجارهای اخالق حرفه

ای به مثابۀ  به عنوان یک هدف نهایی و غایی برای سازمان علم درنظر گرفت. بلکه اخالق حرفه

سازی آن نیز یک فرایند است  ماعی، خصلتی فرایندی و در حال شدن دارد. درونیای اجت پدیده

افتد. به گفتۀ عضو هیات  ها و درون ساختار دموکراتیک علم اتفاق می ای که توسط خود حرفه

 :انجمن مدیریت اطالعات ایرانمدیره 

ئماً در حال کنم که یک پروسه است نه یک پروژه. و دا تاکید می ی،ا فرآیند اخالق حرفه

و  آیند یرود، تک تک افرادی که م ساختن خودش است و به سمت یک تعامل سازمانی پیش می

ها  ها و هنجارها به آن کنند. به این معنا نیست که ارزش ها را درونی می کنند و ارزش قبول می
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ردند که و مصداقی پیدا ک مطالعه موردی کنند. اگر واقعاً یک شود، بلکه مشارکت می تحمیل می

توانند کدی را تغییر  کنند و حتی می کنند و نقد می محل یک چالش اخالقی بود، مشارکت می

 دهند.

شدن هنجارهای اخالق  در هر شرایطی، حتی وقتی کدهای اخالقی وجود ندارند، درونی

کند. عالوه بر این، وقتی تعریف  های اجرایی درونی در میان کنشگران ایجاد می ای ضمانت حرفه

هنجارهای اخالقی از ساختار درونی خود سازمان علمی، اعم از انجمن یا هر سازمان علمی 

مند بوده و امکان تغییر، اصالح، تکمیل و پایش آن در بستر  دیگر برخاسته باشد، کامالً زمینه

بودن  زمان و مکان برای آن حرفه وجود دارد. به این ترتیب، یکی دیگر از پیامدهای درونی

ای از باب تعریف، تولید، اجرا و ضمانت اجرای آن فراهم شدن بستری  ی اخالق حرفههنجارها

 پویا و متناسب با مقتضیات زمانه است.

توانند دستورکارهایی را  زمان می ای هم سازی هنجارهای اخالق حرفه ها برای درونی انجمن

در اجتماعات علمی به  ( ایجاد ارتباطات واقعی و نیازمحور2های خود پیش ببرند:  در فعالیت

( استفاده از سازوکارهای ترمیمی به جای تنبیهی. )به 2گرایانه؛  جای ارتباطات صوری و کمّی

های کنترل غیررسمی و  ها با فراهم کردن ارتباطات غیررسمی، شیوه این معنا که فضای انجمن

واکنشی به  گیرانه به جای نقش ( تقویت نقش نهادی و پیش9اصالحی را درپیش گیرند.(؛ 

های علمی موردی و گزینشی نباشد،  ای. به این معنا که برخورد با ناراستی های حرفه ناراستی

ای  های حرفه ناپذیر از فرایند فعالیت بلکه روبرو شدن با هنجارشکنی بخشی بخش جدایی

هم  زمینه سازی ایفای نقش در این های علمی باشد. به این ترتیب پذیرش و فرایند عادی انجمن

از سوی متخصصان رشته )اعم از متخصصان عضو و غیرعضو انجمن( و هم از سوی نهادهای 

انجمن مدیریت افتد. در تکمیل این بحث تأکید عضو هیات مدیره  گذار علم اتفاق می سیاست

های  های صوری از سوی انجمن ها، ارتباطات و مشارکت در پرهیز از فعالیت اطالعات ایران

 علمی است:

های ]مورد نظر کمیسیون که به آن امتیاز باشدها این  مانی که دغدغه هیئت مدیره انجمنتا ز

دست پیدا کنند ولو به صورتی باشد که صوری باشد، ما یک همایش  های علمی[ انجمن

خواهید مشارکت کنید یا  گذاریم، اصالً نرفتیم صحبت کنیم با انجمن دیگر که آیا شما می می

زنیم. این ارتباط صوری است. ارتباط باید خیلی  وییم ما لوگوی شما را میگ ها می خیر؟ به آن
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تر از این باشد، واقعاً باید مشارکت داشته باشند، دور یک میز بنشینند و بحث کنند. اگر  وسیع

بخواهند آن امتیازهای روی کاغذ که وزارت علوم برای آنان مشخص کرده است  ها صرفاً انجمن

ها اکتفا کنند، اجتماع  ( و توسط آن ارتقا پیدا کنند و صرفاً به آنa,b,c) دهد یها م و رتبه به آن

 گیرد. یعلمی شکل نم

 پروری در اجتماع علمی پروری به جای قهرمان . پهلوان4-3

اند، تأکید را بر  هایی که رشد علم و نه توسعه علم را در دستورکار خود قرارداده سیاست

نامه و ...( در  تر آن قهرمانان تولید مقاله، کتاب و پایان معنای دقیق)به « قهرمانان علمی»تولید 

های  اند. یعنی بیشترین تعداد مقاله به ویژه مقاله تمام سطوح )از خرد/ فرد تا کالن/ ملی( گذاشته

نامه، دانشجو، دانشیاری و استادی و بیشترها و برترهای دیگر را  آی اس آی و آی اس سی، پایان

ای از رشد علم را در سراسر  الخلقه و بدقواره شود تا شکل ناقص نند. این سبب میک دنبال می

هیز از چنین وضعیتی بایستی توجه و تأکید را بر پرورش متخصصانی ÷کشور شاهد باشیم. برای 

ای پایبند باشند تا  های حرفه گذاشت که ضمن داشتن تخصص در رشته، به اخالق و ارزش

نها بتواند زمینه توسعه واقعی علم و دانش معتبر را فراهم نماید. البته اجماع و اجتماع علمی آ

گذاری علم و در تعامل میان کنشگران حوزه علم  این در پرتو تغییرات نهادی در ساختار سیاست

 تر به آن پرداختیم. و ساختار نهاد علم متصور است که پیش

 مؤثرای  . مشارکت حرفه4-4

ها در توسعه اخالق  های علمی، اثرگذاری آن ا توجه به نقش انجمنکارهای مطرح ب یکی از راه

انجمن ها و جامعه از سوی دیگر است. به گفتۀ رئیس  ای ها از یک سو و میان حرفه ای میان حرفه

 :زبان و ادبیات فارسی

توانند  ها به واسطۀ نقش نظارتی، آموزشی، راهنمایی و هدایت کنندگیِ خوبی که می انجمن

توانند اخالق را ترویج کنند. نشریات علمی چون وابسته به  اشند، در واقع میداشته ب

توانند نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند و آن را ترویج کنند. همچنین  هاست می انجمن

شناسی و روش تحقیق باید بحث اخالق علمی را  هایی همچون، مرجع ها در درس در دانشگاه

 بسط و توسعه داد.
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توانند  ای می های حرفه ها با حفظ استقالل و به عنوان نهادهای مدنی علمی و کانون منانج

ها  های برخی از انجمن المللی مورد توجه باشد. در مقام مقایسه، فعالیت در دو سطح ملی و بین

نظر تقویت شود که در صورت  های پایین سبب شده است تا این نقطه با پرسنل اندک وهزینه

های اجرایی  های علمی دارند وظایف برخی از سازمان ای که انجمن های بالقوه واناییتوجه به ت

 توان به آنها واگذار کرد. های گزاف، را می شمار و هزینه دولتی، دارای کارمندان بی

 المللی های علمی بين . تأثيرپذیری از تجربيات انجمن4-5

ها در  علمی استفاده از تجربیات انجمن های ای در انجمن های توسعه اخالق حرفه یکی از راه

جا یک چالش وجود دارد، به گفتۀ برخی از رؤسای  المللی و ملی است. اما در این سطح بین

چه  طور که تشکیل انجمن علمی یک تقلید از فضای علمی دنیا است، آن های علمی همان انجمن

تواند از طریق  دارند نیز می ای خود برعهده های حرفه های علمی در زمینه ایفای نقش انجمن

های علمی در حال حاضر با ارتباطات  چه برخی از انجمن اشاعه و یادگیری انجام شود. چنان

ها و  کنند تا برخی از نقش های علمی در رشته خود دارند تالش می المللی که با سایر انجمن بین

توجه این است که وقتی سطح هنجارهای نقش را در این زمینه الگوبرداری نمایند. نکته قابل 

شود آنگاه رعایت استانداردهای  رود و جهانی می ها از سطح ملی فراتر می ها و همکاری فعالیت

 یابد و اهمیت خود را نشان خواهد داد. ای علم به ناگزیر ضرورت می حرفه

 های علمی . تغيير رویکرد نهادی نسبت به موقعيت ساختاری و کارکرد انجمن4-6

ها و رویکردهای  ( تغییر در نگرش2هادی مستلزم توجه به چند موضوع اصلی است: تغییر ن

پژوهی، ترویج و کاربست  ها در فرایند دانش های بالقوه آن ها، توانایی نهادی که نسبت به انجمن

( تغییر رویکرد در 2ها به عنوان مرجع هنجاری اجتماعات علمی دارند،  دانش و نقشی که آن

( و 9های علمی،  گذاری علم در ایران و تعیین جایگاه مشارکتی انجمن ی سیاستساختار سازمان

ها و  ها و پژوهشگاه های علمی با دانشگاه نهادی )انجمن توجه به کارکرد ارتباطات بین

 ای. های علمی دیگر( به منظور توسعه اخالق حرفه انجمن

ها )مانند  گذاری ر سیاستهای علمی د ها به انجمن در همین ارتباط واگذاری برخی نقش

ها( مسیری برای ارتقای  کننده، ناظر و حتی در مواردی به عنوان مجری سیاست مشاور، توصیه
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های علمی در  های علمی است. موضوعی که هم در پیشینه مطالعاتی نقش انجمن جایگاه انجمن

ی است. به ویژه های علم شود و هم یکی از مطالبات جدی رؤسای انجمن ایران بر آن تأکید می

ها است، از این تخصص در تبدیل شدن  های علمی تخصص آن در شرایطی که تنها ابزار انجمن

توان بهره برد. در حال حاضر  ها می سازی ها و تصمیم گذاری های فکر برای سیاست به اتاق

ها و  گذاری ها در سیاست های علمی وجود نداردو انجمن ارتباط ارگانیکی میان دولت و انجمن

ها آمادگی  تصمیمات دولت و حاکمیت حتی در زمینه علم نقش چندانی ندارند. هر چند که آن

خود را برای این مشارکت اعالم کرده و خواهان این ارتباط هستند. در حال حاضر به گفته 

ها نه تنها در  اعتنایی نسبت به کارکرد و نقش انجمن ها فرایندی از بی برخی از رؤسای انجمن

های عمومی کشور وجود دارد. در صورتی که  گذاری های علم، بلکه در سیاست گذاری ستسیا

تواند جای خود را همراه  ها می ها و توان بالقوه آن رویکرد ابزاری، موردی و مقطعی به انجمن

گرایانه، کارکردی و تعاملی دهد.  ها به رویکردی واقع با مصونیت سیاسی و قضایی انجمن

ها، ضعف  های علمی، مشکالت مالی و منبع درآمدی انجمن به جایگاه انجمن توجهی دولت بی

های علمی، نبود حمایت از  رابطه انجمن با مردم، ضعف همکاری وزارت علوم با انجمن

ها در  های علمی، نبود حمایت از انجمن ها در عملیاتی و کاربردی نمودن دانش و ایده انجمن

ها در گرو  هایی هستند که حل آن می روز از جمله چالشهای عل کردن دانش و ایده مردمی

های علمی است. در حال حاضر این باور  تغییرات نهادی و بازنگری جایگاه ساختاری انجمن

ها در اهمیت دادن به  های علمی صرفاً دستاویزی برای تظاهر دولتی وجود دارد که انجمن

ی و تزئینی در اثبات ادعای مشارکت و نهادهای مدنی هستند و یا ابزاری برای نمایش آمار

 :انجمن زبان و ادبیات فارسیفعالیت مدنی از سوی نهادهای رسمی هستند. به گفته رئیس 

های مشترکی با وزارت علوم داریم. برای مثال وزارت علوم سال گذشته با انجمن  ما نشست

خیلی برای نزدیکی  ها نیز ما نشست مشترک داشت. در این زمینه نیز رئیس کمیسیون انجمن

شود.  ها و وزارت علوم تالش کرده است. اما واقعیت این است که انگار جدی گرفته نمی انجمن

ها( را به  و این برخالف همه جای دنیا است. همه جای دنیا نهادهای مردمی و مدنی )سمن

المجالس  ها( تزیئنی هستند. زینت شناسند، در ایران نهادهای مردمی و مدنی )سمن رسمیت می

شود که بگویند ما این تعداد انجمن داریم. آن جاهایی که الزم باشد  است. تنها برای این بیان می
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جا که باید کار کارشناسی شود، از  کنند ولی آن کنند و از آن استفاده می ها را پررنگ می انجمن

 شود. ها استفاده نمی انجمن

 های علمی . تقویت جایگاه حقوقی انجمن4-7

ها در رابطه با وظایف نقش خود در فرایندهای تولید، ترویج و  از مشکالتی که انجمن یکی

گذاری علم دارند، این است که اعضای انجمن به عنوان  کاربست علم و نیز فرایندهای سیاست

ها  شوند و وقتی خارج از انجمن به این فعالیت های علمی می اشخاص حقیقی عضو انجمن

های علمی است. بنابراین، متخصصان به عنوان  ها در انجمن ط با عضویت آنپردازند بی ارتبا می

افرادی مستقل و نه اعضای انجمن در ارتباط با مشتریان، بازار و دولت محل مراجعه هستند. 

ها، مؤسسات( که بتواند  برای حل این مسأله عضویت اعضای حقیقی و حقوقی )شامل سازمان

کردن نقش  تواند تا حدودی به برجسته ار و صنعت( باشد میپاسخگوی مشتریان )دولت و باز

های علمی در این زمینه کمک نماید. تجربه زیسته رئیس انجمن انرژی در این زمینه  انجمن

توانند داشته  های علمی می تری از دلیل عدم توجه به نقشی که انجمن تواند تصویر روشن می

 باشد، ارائه کند:

های درجه سه و چهار  آید و در کنار پروپوزال شرکت ی علمی میها وقتی پروپوزال انجمن

نفره را به  21- 1گذارند و شرکت تازه بنیان  گیرد، پروپوزال انجمن را کنار می قرار می

که انجمن علمی  دهند. و برای خودشان دالیلی هم دارند: یکی این ی انجمنی ترجیح می مجموعه

از اساتید دانشگاه که در کشور ما برفرض اگر استادی کار  اند گو نیست. مثالً ترکیب شده پاسخ

تحقیقی خودش را درست انجام ندهد پیگیری قانونی وجود ندارد و شاید به خاطر وجهه 

 شد. و ساختارهایی مثل دانشگاه و مدرسه و همچین ساختارهای آموزشی اجتماعی توصیه نمی

گیرند. ... ولی خوب است که  نونی قرار نمیهایی هستند که معموالً مورد پیگرد قا جزء مجموعه

ها  ها محول شود. و به این طریق انجمن ها از طریق ساختارهایی مثل انجمن ها به شرکت پروژه

 شوند. وارد فضای عملیاتی می

ها و توجه قانونی و حقوقی به جایگاه، مرجعیت و اهمیت  مندی از توانایی بالقوۀ انجمن بهره

گیری و تعیین سیاست یا اجرا،  گذاری اعم از تصمیم مام فرایند سیاستهای علمی در ت انجمن

های عمومی و اجتماعی را از یک پشتیبانی  گذاری تواند هم سیاست نظارت و پایش سیاست می
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ها به عنوان  تواند به تقویت جایگاه انجمن مند نماید و هم می کارشناسانه و علمی، عقالنی بهره

 مک نماید.مراجعی حقیقی و حقوقی ک

 های مستقل . استقالل نهاد علم و انجمن4-8

ها که اجتماعات  ای های حرفه گذاری و هم در سایر فعالیت استقالل نهاد علم هم در بعد سیاست

ها و ...( دارند و هم در چارچوب  ها و پژوهشگاه علمی و سایر کنشگران علم )دانشگاه

شود معیارهای ارزیابی و  ل از یک سو سبب میهای انجمنی مورد توجه است. این استقال فعالیت

ارزشگذاری علمیِ درون آکادمی به دور از فشارهای بوروکراتیک، ایدئولوژیک و سیاسی تعیین 

های ترمیمی و تنبیهی در رو به رو شدن با  شود تا مکانیسم شود. همچنین سبب می

انجمن تضمین گردد. رئیس های علمی از دورن خود اجتماعات علمی  ها و ناراستی هنجارشکنی

ها را راه حل  داند، بلکه استقالل دانشگاه های علمی را کافی نمی استقالل انجمن ریاضی ایران

 داند: مسألۀ اخالق از یک سو و موضوع توسعه پایدار در ایران می

ها است  حل اصلی، مبتنی بر استقالل دانشگاه ها راه حل موقتی است. راه استقالل انجمن

بینم فقط به عنوان یک راه حل موقت است چرا که  قدر نزدیک نمی ن اتفاق را آنچون ای

های مستقل واقعاً نبض توسعه پایدار کشورها هستند. در جوامع غربی گذشته از معیارها  دانشگاه

ها  شان است. در غرب دانشگاه شان، علت پیشرفت های هایی که دارند، رقابت دانشگاه و ارزش

اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و اخالقی هستند که جامعه را  و وزین علمی،نهادهای سنگین 

 کنند. ما هم باید در کشور خودمان به این سمت برویم و گرنه عقب خواهیم ماند. هدایت می

گیری،  گذاری و تصمیم های علمی در امتداد استقالل نهاد علم، در ابعاد سیاست استقالل انجمن

های علمی است.  ضروریات و مقدمات ایفای نقش مؤثر از سوی انجمن مالی و نیز توسعه علمی از

 :انجمن حمل و نقل ریلی ایرانبه گفتۀ رئیس 

کنم. من استقالل این جا را  خانه راه هستم، اما هیچ تبعیتی نمی من انجمن علمی وزارت

که به بنده جا استمرار داشته باشد من حتی پیشنهادهای مختلفی  که این فروشم و برای این نمی

ها بدهند. این ظرفیت قانونی است  ی ششم توسعه را به انجمن ام. باید رصد برنامه شد را نپذیرفته

ها به جز برنامه سوم ناکارآمد بودند و این علت ناکارآمدی باید  که باید ایجاد شود. اکثر برنامه

 به وضوح ابالغ شود و زیر سؤال قرار بگیرند.
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ها  رود که حتی برخی از رؤسای انجمن ای علمی تا جایی پیش میه سخن از استقالل انجمن

های  ها خود باید بسترها و امکانات مادی و سازمانی را برای شروع فعالیت عقیده دارند، انجمن

های علمی باید  انجمنی فراهم نمایند. با وجود این از یک سو تاکید بر این است که انجمن

لتی فعالیت خود را انجام دهند و از سوی دیگر، به لزوم مستقل و به دور از هر مداخلۀ دو

های دولتی و تقویت  ها در پست های انجمن مشارکت و وجود افرادی از اعضای هیأت مدیره

های علمی  دهد، انجمن شود. این خود نشان می ها توجه می های آن ارتباطات بین نهادی و فعالیت

اند و نه اعتماد و اطمینان کافی به همین  تی دریافتهدر ایران نه جایگاه و نقش خود را به درس

رسد که خود را نیازمند یک حامی  رو چنین به نظر می شان دارند. از این جایگاه و موقعیت کنونی

 ها باشد. ها و مخاطرات مراقب آن دانند که در بزنگاه می

 گيری بحث و نتيجه
ها در ارتقای  در ایران و نقشی که آن ای علم های علمی به موضوع اخالق حرفه رویکرد انجمن

های اصلی این مطالعه بود. چرا که فهم این دو موضوع به  ای علم دارند از دغدغه اخالق حرفه

ها یعنی ارتقای اخالق  های اصلی آن های علمی درباره یکی از کارویژه شناخت عملکرد انجمن

توجه داشت که حساسیت بسیار باالیی نماید. در آغاز باید به این موضوع  ای علم کمک می حرفه

ای علم وجود دارد و عموماً بر ضرورت و اهمیت رسیدگی به  نسبت به مسئله اخالق حرفه

های علمی در ایران با گستره  ای علم تأکید و اصرار دارند. اما آشنایی انجمن وضعیت اخالق حرفه

ای به  ی علمی موضوع اخالق حرفهها اندک است و در اکثر انجمن ای علم و تأثیر آن اخالق حرفه

های علمی کمیته اخالق علم وجود  عنوان موضوعی مشخص مورد توجه نیست و در بیشتر انجمن

 شان تناسبی وجود ندارد. ها و عملکرد و فعالیت اندک ندارد. در واقع میان حساسیت باالی انجمن

نظر  خالق علم از نقطهمندی از ا های مهم این پژوهش، ارایۀ تعریف زمینه یکی از جنبه

های علمی است. این تعریف عمدتاً مبتنی بر بیان مصادیقی از هنجارشکنی در ابعاد  انجمن

ای همان  آموزش و پژوهش علم است. در مواردی نیز گمان بر این است که اخالق حرفه

الق اخالقیات اجتماعی و عرفی است که در حوزه علم نیز باید اجرا شود. در میان تعاریف اخ

تر است. بخش  ای علم در فرایند آموزش و پژوهش برجسته علم، توجه به رعایت اخالق حرفه

گردد که یک کنشگر علمی برای انجام  ای از تعاریف مطرح شده نیز به رعایت اصولی برمی عمده
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بایست مدنظر قراردهد. چنان که توافق چندانی بر سر چیستی و تعریف  های پژوهش می فعالیت

ای بلکه  رسد این موضوع نه به خاطر تنوع رشته ای علم وجود ندارد. به نظر می حرفهاخالق 

 ای علم است. بیشتر به دلیل عدم آشنایی با ماهیت و واقعیت اخالق حرفه

دهد، فضای هنجاری علم در ایران دارای چند ویژگی برجسته از جمله  نتایج نشان می

، «های علمی های پایش ناراستی نبود سیاست»، «یهای علم کنندۀ ناراستی های تسهیل سیاست»

« ای علم رهاشدن اخالق حرفه»، و در نتیجه «ورزی سازی به جای علم ماراتون سراسری علم»

تواند ضمانت اجرایی الزم برای رعایت  است. در این شرایط صرف وجود کدهای اخالقی نمی

به طرزی خودانگیخته و طی یک  ای بایستی ای ایجاد نماید، بلکه اخالق حرفه اخالق حرفه

که  ای شود. ضمن این سازی و تبدیل به بخشی از هویت حرفه فرایند آموختنی، درونی

گذاری )قانونی و اجرایی( نیز به عنوان راهبردهای پیشگیرانه، ترمیمی و  های سیاست ضمانت

 تنبیهی به ایجاد فضای هنجارمند بینجامند.

یل فردمحوری به جای مشارکت انجمنی، فقدان یا ضعف های علمی در مواردی به دل انجمن

مشارکت و فقدان اصالت در فعالیت انجمن، قرار گرفتن در وضعیت رهاشدگی و استفاده ابزاری 

ای نیستند. این تصویر از  های خود در جهت ارتقای اخالق حرفه ها، قادر به انجام کارویژه از آن

های علمی جهت مقابله با هنجارشکنی است هم  جمنفضای هنجاری علم که مانعی بر سر راه ان

ها و هم ادعای قانعی راد  ( مبنی بر مشکالت ساختاری انجمن2932های عبداللهی ) موید یافته

الف( مبنی بر ضعف اجتماع علمی در ایران است. که به نوبه خود امتناع تغییر فضای  2931)

جه فرایند هنجارشکنی سیستماتیک، هنجاری کنونی علم را در پی داشته است که خود نتی

(. نتیجه این 2969شدن هنجارشکنی و فقدان اراده برای تغییر است )قاراخانی و میرزایی،  عادی

مندی و ضرورت توجه به اخالق علم واقف هستند  های علمی ایرانی به مسأله که هرچند، انجمن

گیری از هنجارگریزی و مجازات اما از ساختار پشتیبان و امکانات الزم برای رویارویی و پیش

ها نیز وابسته به  های پراکنده و محدود آن هنجارگریزان برخوردار نیستند. اقدامات و فعالیت

هاست که بیشتر جنبه شخصی و موقتی دارد. از این رو  عالیق و سالیق برخی اعضای آن انجمن

پیشگیری و مقابله با  ها همچنان چشم انتظار اقدامات وزارت علوم برای بسیاری از انجمن

های رخ داده در فضای علمی هستند. رویکردی که مغایر با ماهیت  ها و ناراستی هنجارگریزی

خورد این است که  جا به چشم می رسد. تناقضی که در این های علمی به نظر می مدنی انجمن
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قواعد آن را ها با وجود این که وزارت علوم و ساختار توزیع منابع و نظام  اغلب این انجمن

خواهند اقدامات الزم را در این خصوص  خانه می دهند، از همین وزارت مورد نقادی قرار می

ها بر این باورند که ساختار متمرکز و وابسته به وزارت علوم، آنها را  انجام دهد. حتا این انجمن

ها وارد  برآن هایی را نیز حاصل گرفتار نموده و آسیب در یک فرایند بوروکراتیک مداوم و بی

های علمی خود با مشکالت و مسائل بسیاری مواجه هستند و  ای که انجمن نموده است. به گونه

و حفظ  وزارت علوم تحقیقات و فناوریها برای پرکردن جداول ساالنه  حتی بسیاری از آن

افتند.  یای علم م هایشان به ناگزیر در دام اقدامات صوری، نمایشی و مغایر با اخالق حرفه رتبه

های انجمنی، نبود ارتباط کافی با سایر نهادهای علمی، مشارکت پایین اعضا،  نشدن فعالیت نهادینه

نبود استقالل نسبی، نداشتن یا کمبود امکانات )مالی، فیزیکی( و نداشتن ضمانت اجرایی برای 

ی دولتی و برد تصمیماتشان، عضویت دوگانه و همزمان اعضای آنها در نهادهای علمی رسم پیش

های علمی ایرانی است. در نتیجه این که  های پیش روی انجمن انجمن، تنها برخی از چالش

شان در همین چارچوب  های علمی به تثبیت هر چه بیشتر جایگاه های انجمن بسیاری از فعالیت

یر ها را عمالً غ شود. وضعیتی که مواجهه با هنجارگریزی ساختاری که منتقد آن هستند منجر می

(. از این رو به 2969؛ 2963سازد )بنگرید به قاراخانی و میرزایی،  رو می ممکن و با امتناع روبه

های علمی، شواهد تجربی نشان دهنده سطح پایین  رغم افزایش تراکم مادی و صوری انجمن

 ( و در نتیجه2962های فکری )عباداللهی و خستو،  ( نبود حلقه2972ارتباطات علمی )ابراهیمی، 

( است. در مجموع چنین به نظر 2969زاده چوبستی و علیزاده،  تراکم اخالقی پایین )جانعلی

 نهاد علم در ایران ها و نواقص ساختاری اجتماع و های علمی نیز دچار کاستی که انجمنرسد  می

های علمی ایران هنوز با اهداف استراتژیک خود بسیار  انجمن»این گفته عبداللهی که هستند. 

 (17: 2932)عبداللهی، « له دارند و عملکرد یا نقش صنفی و علمی آنها بسیار ضعیف استفاص

های علمی در ارتقای نقش علمی و نیز  همچنان رواست. برخالف اذعان به اهمیت نقش انجمن

های  های مورد مصاحبه اتفاق نظر داشتند، که انجمن ای تقریباً همه اعضای انجمن اخالق حرفه

های علمی واقعی در دنیا هستند و  با توجه به نقش و جایگاهشان، بدلی از انجمنعلمی ایرانی 

ها در جامعه به طور عام و به طور خاص در جامعۀ علمی به طور کلی  لذا ضرورت و کارکرد آن

 فهم نشده است.



 

 

 

 

 

 7331پاييز و زمستان ، دو، شماره 52شناختی دوره مطالعات جامعه   333 
 

 

های علمی در ایران نقش  های پیش روی انجمن ها و دشواری با توجه به همه کاستی

تواند متفاوت  ای در قالب سه رویکرد پیشنهادی می ی در ارتقای اخالق حرفههای علم انجمن

های علمی در ایران را فراهم  باشد و زمینه بازنگری در نقش نهادی و جایگاه ساختاری انجمن

شود که  ها، در این رویکرد باال به پایین چنین برداشت می ( رویکرد دولتی به انجمن2نماید: 

ای علم باید از سوی  ای ایفای نقش خود در زمینۀ گسترش اخالق حرفههای علمی بر انجمن

ای که این  گذار )دولت و وزارت علوم( مورد توجه جدی قرارگیرند. به گونه نهادهای سیاست

های بازی  ها را به مثابه مهره های علمی آن گیری خود نسبت به انجمن نهادها با تغییر جهت

( رویکرد خود 2ها( در نظر گیرند؛  ین و هم اجرای سیاستگذاری )هم در مرحله تدو سیاست

های علمی  شود که انجمن های علمی: در این رویکرد پایین به باال چنین فرض می اتکایی انجمن

با توجه به ماهیت مستقل و دموکراتیکی که دارند اساساً نباید منتظر چراغ سبز نهادهای 

ای باشند. البته  های حرفه یستی خود نقطه آغاز فعالیتگذار و دولتی باقی بمانند بلکه با سیاست

های علمی از جهت تأمین منابع مالی و  های انجمن در این رویکرد برخی بر مشکالت و دشواری

های علمی را در پرتو  ها توجه داشته و محقق شدن نقش انجمن ای نیز ضعف مشارکت هم حرفه

( رویکرد تعاملی: این رویکرد بر حرکت 9انند؛ د تقویت اجتماع علمی در آن حوزه از دانش می

ها دولت( برای رسیدن به یک  گذار )در رأس آن های علمی و نهادهای سیاست توأمان انجمن

های علمی ضمن حفظ استقالل رأی  نقطه مشترک همکاری استوار است. در این رویکرد انجمن

ای خود را محقق سازند. در  رفهتوانند کارکرد ح خود از طریق حمایت مالی و معنوی دولت می

ای خود، که ارتقای اخالق  های علمی نخواهند توانست به وظایف حرفه غیر این صورت انجمن

 ای نیز بخشی از آن است، بپردازند. حرفه

 منابع
 ( فلسفه انجمن2939آراسته، حمید )  22 – 29، بهار، صص 92های علمی، رهیافت، شماره. 

 ( اجتماع علمی، ساختار و هنجارهای آن، رهیافت، تابستان و پاییز، صص 2972ابراهیمی، قربانعلی )

31 – 91. 

 ( نگرش تاریخی به انجمن2979امیرشیبانی، محمدعلی )  9های علمی در ایران، رهیافت، شماره ،

 .31 – 36بهار، صص 
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 رانشناسی ای اجتماع علمی در جامعه( »2969زاده چوب بستی، حیدر و مصطفی علیزاده ) جانعلی »

 .6-32(. صص 2) 2شناسی نهادهای اجتماعی  فصلنامه جامعه

 2936های علمی ایران از سال  ( شیب رشد عملکرد انجمن2961های علمی ایران ) کمیسیون انجمن 

 http://www.isacmsrt.ir/files/site1/files.pdf 2963تا 

 های علمی سال  اله انجمن( جدول امتیاز دهی عملکرد یکس2961های علمی ایران ) کمیسیون انجمن

2963 http://www.isacmsrt.ir/files/site1/files/forme_ezharnameh_amalkard_94.xls 

 ( موانع فرهنگی توسعۀ تحقیق در ایران 2931طایفی، علی )«سوزی در  ورزی و اندیشه ای بر اندیشه مقدمه

 ، تهران: آزاداندیشان.«ایران

 اجتماع علمی در دانشگاههای ایران: مطالعه موردی ( »2962تو )عباداللهی چنذانق، حمید و زهرا خس

، 3، شماره مجله جامعه شناسی ایران «های عالمه طباطبایی و تهران های علوم اجتماعی دانشگاه دانشکده

 .23 -16صص 

 ( 2932عبداللهی، محمد« )مجله ، «های علمی در زمینه ترویج و توسعه علم و اخالق علمی انجمن
 .37-99، صص 2، دوره چهارم، شماره سی ایرانجامعه شنا

 تهران: «اخالق علم در علوم اجتماعی ایران( »2969اهلل میرزایی ) قاراخانی، معصومه و سید آیت ،

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 های دانشگاهی در  عوامل مؤثر بر ناراستی( »2961اهلل میرزایی ) قاراخانی، معصومه و سید آیت

 ، دوره نهم، شماره دوم.فصلنامه تحقیقات فرهنگی، «ضای آموزش علوم اجتماعی ایرانف

 ( فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی ایران 2963اهلل میرزایی ) قاراخانی، معصومه و سید آیت

، تابستان، 96، شماره 22، دوره فصلنامه علوم اجتماعیهای دولتی تهران(،  )مطالعه موردی دانشگاه

 .217-223صص 

 ( سیاست2969قاراخانی، معصومه )  ،فصلنامه علوم های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران
 .99، پاییز، شماره اجتماعی

 ( اخالق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی 2969اهلل میرزایی ) قاراخانی، معصومه و سید آیت

 .36-226، صص 2، دوره بیستم، شماره شناختی مطالعات جامعهایران، 

 مطالعه کارکرد ( »2969راد، سید محمد امین، معصومه قاراخانی و سید آیت اهلل میرزایی ) قانعی

طرح پژوهشی، تهران: مرکز تحقیقات  «ای علم در ایران های علمی در گسترش اخالق حرفه انجمن

 سیاست علمی کشور.
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 تهران:  وم انسانی،( الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توسعه عل2961راد، سید محمدامین ) قانعی

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 شناسی کنشگران علمی در ایران،  ( جامعه2961راد، سیدمحمدامین و فرهاد خسروخاور ) قانعی

 تهران: نشر علم، چاپ اول.

 نامۀ علوم «وضعیت اجتماعی علمی در رشتۀ علوم اجتماعی»الف(  2931راد، سیدمحمدامین ) قانعی ،

 .19-27، صص: 27شمارۀ اجتماعی، 

 نقش تعامالت دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه »ب(  2931راد، سیدمحمدامین ) قانعی

 .26 – 9، بهار، صص 2، دوره هفتم، شماره شناسی ایران مجله جامعه، «اجتماعی دانشگاهی

 وردی رشتۀ تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی: مطالعه م»پ(  2931راد، سیدمحمدامین ) قانعی

 ، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی.«علوم اجتماعی

 الف( اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران،  2969اهلل و معصومه قاراخانی ) میرزایی، سید آیت

 طرح پژوهشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ب( اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران،  2969اهلل و معصومه قاراخانی ) میرزایی، سید آیت

 ، دوره پانزدهم، شماره دوم.شناسی ایران مجله جامعه

 های آکادمیک در  گی ساختاری ناراستی ( دوسویه2969اهلل و معصومه قاراخانی ) میرزایی، سید آیت

 پژوهی فرهنگی، )زیر چاپ( ایران، مجله جامعه

 ( تاریخ پیدایش علم2937وستفال، ریچارد )  ،جدید، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و رضا رضایی

 تهران: نشرنی.
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