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 آیشن زارعی شهرک 
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 چکیده 

میان گستره  پزشکی  حوزهرشته-مهندسی  استای  مهندسی  علوم  و  پزشکی  علوم  مطالعاتی  روش    . های  با  که  نوشتار  این 

  درصدد است بدین پرسش پاسخ دهد که  ، ای نگاشته شدهرشته-های میانکرد پژوهش گیری از رویتحلیلی و با بهره-توصیفی

پزشکی چیست؟ مبانی پاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی شامل  های پاسداشت اخالق در مهندسی  ترین مؤلفهمهم

-ترین چالشاز مهم  برخیکم رنگ بون کدهای رفتاری    رایی و گمادی  . نهادینگی اخالق در زندگی انسان و حق بر سالمت است

و    های اخالقیینی آموزشبها مستلزم در پیش گرفتن راهبردهایی همانند پیشگذار از این چالش  .های فراروی این آرمان است

استگسترده جامعه  در  اخالق  پایداری    .سازی  شامل  پزشکی  مهندسی  گستره  در  اخالق  پاسداشت  دانشبرآیندهای    ، تولید 

 .  ها استسازی اخالق در دیگر گسترهپیاده شکوفایی علوم مهندسی و علوم پزشکی و الگوسازی برای

 

 علوم فنی و مهندسی   ،علوم پزشکی ، مهندسی پزشکی ، اخالق هاي كلیدي:  واژه



 مهندسی  در کاربردی  علوم مطالعات

 30-35، صفحات  1401 پاییز ،3 شماره  ،8 دوره

31 

 

 مقدمه 

مروهژا پدیژدار سژاخته را در ایژن قلای  های ویژژهدبنیا  هفناوری در زیست انسانی ضرورت توجه ب  های شتابان دانش وپیشرفت 

احتمژا  تحقژق   ویهژای زنژدگی  یژ  از گسژتره  هژرر  توانژد دو مژیهای شخصژیتی اچرا که ماهیت انسان و پیچیدگی  .است

  .دارد یار از آنها اهمیت بسیارذرای گبن دیدگاه کوشش یای را فراهم سازد از ارکردهای ویژهکژکا

با حساسیتی افزون در این راستا  میانی علوم مهندسی و علوم پزشکی بی ی  پزشکی به عنوان ی  رشته علم  ی مهندس  گمان 

عینی    صورتیاشد به  باشته  د  دوزه علمی یادشده وجوهایی که ممکن است در دو حای که هر ی  از چالشبه گونه  .همراه است

انگا از  دسته  این  داردهردر  وجود  نیز  علمی  پژوهش  .های  دروند  و  علمی  مباحث  و  حوزهها  و  حوزه  این  و اغ  مشترک    های 

محققان این  ازآنجاکه ضریب همکاری گروهی    . های جدید مطالعاتی در این حرفه شده استتاثیرگذاری آنها موجب ظهور حوزه

پژوهشگران می دارد  قرار  باالیی  در سطح  ارتباطات گستردهحوزه  طریق  از  مهندسی توانند  توسعه  و  پیشبرد  به  یکدیگر  با  تر 

   (1400: 273، جعفری نایینی و دیگران) . کم  کنندپزشکی 

پزشکی نیز به خوبی دریافت   یندسگستره مه  بایستگی توجه به نهادینگی اخالق در  ،گفتهترتیب با توجه به واقعیات پیشبدین 

سب اخالقی است تژا های منابینی زیرساختپیش ،های مرتبط در این راستاهای نظامترین بایستهدر نتیجه یکی از مهم  .شودمی

   ..ردی شدن هری  از نتایج نظری و عملی در روندهای مربوط به مهندسی پزشکی امیدوار بودبراه بتوان به کاراز این 

 هژژای گیژژری از رویکژژرد پژژژوهشتحلیلژژی و بژژا بهژژره-ایژژن نوشژژتار کژژه بژژا روش توصژژیفی ،ایژژه ایژژن مراتژژببژژر پ  

هژای پاسداشژت اخژالق در مهندسژی تژرین مؤلفژهمهژم سش پاسخ دهد کژهدرصدد است بدین پر  ،ای نگاشته شدهرشته-میان

دهای پاسداشت اخالق در مهندسژی پزشژکی در ها و برآینبایسته  ،پزشکی چیست؟ برای دستیابی به این هدف هر ی  از مبانی

 .  شودمبحثی مستقل بررسی می

 

 مبانی پاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی  -1

   .شودای استوار است که در ادامه هر ی  از آنها واکاوی میی بر پایه مبانی ویژهگستره مهندسی پزشکپاسداشت اخالق در  

 

 گی انسان  در زندالق  نهادینگی اخ-1-1

 .ه اسژتدای همراه بوها با پذیرش همگانی گسترهداصو  کلی و برآین ،اختالفاتی آشکار پیرامون ماهیت  دیرباز با وجودز  ااخالق   

های از رعایت انگاره  ه برخاستهدهای سازندتا آنجا که ممکن است از برآین  ندهای علمی نیز باید بتوانی  از زمینهو هر  راز همین

  .به خوبی برخوردار شوند دعملیاتی خو  گوناگون  هایدی در روناخالق

شهای انسانی است کژه هژرروز یکی از عمده ترین مشکالت بشر در عصر کنونی بی توجهی یا کم توجهی به اصو  اخالقی و ارز 

از سویی به دلیل گسترش و توسعه صنعت   .باهی سوق میدهدبیشتر از پیش برخی از انسانهای عصر حاضر را به سمت فساد و ت

مستقیم بر زندگی روزمره انسانها اثر بگذارد ازآنجاکه مشاغل به سژمت حرفژه و فناوری تصمیمات ی  مهندس میتواند به طور  

مقابله با تعارف های اخالقی و گرفتن تصژمیمات منطبژق بژااخالق مهندسژی در حرفژه ای بژودن یژ    ،روندای شدن پیش می

هت دهی و حرکت کشژتی نقش مهمی در ج  ،طوری که امروزه افراد این جمعیت به عنوان سکانداران  .مهندس بسیار مهم است

تی دقیق و عمیق از اخالق دست پیدا کرد و ابتدا به شناخ  پس الزم است تا  .جامعه در دریای بیکران بی اخالقیها بر عهده دارند
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سژوی  به حرکژت بژه ،سردمداران آن هستند ندسیجامعه مهسپس با به کارگیری آن در زندگی ماشینی بتوان در مسیری که 

 (1400:  118، صانعی و دیگران)  .دهدف متعالی و کما  ادامه دا

پزشژکی بژه  یسژدمژی و از جملژه مهنهژای علسازی هر چه بیشتر اخالق در هر ی  از شاخهترتیب باید دانست که پیادهیندب 

سی پزشژکی دچرا که مهن .دور از انتظار باشدامری  دتوانهرگز نمی یسدای در میان علوم پزشکی و علوم فنی و مهنعنوان حلقه

خژوبی   هبژ  در بیشترین میژزان خژودهای اخالقی  از انگاره  درو بایدر جامعه است و از همین  دنیز بخشی از واقعیات علمی موجو

  .دخوردار شوبر

 

 حق بر سالمت  -1-2

بژه عنژوان یکژی از  دانست که خژودپزشکی را باید حق بر سالمت  یسدر گستره مهنداشت اخالق دای مهم برای پاسنیگر مبد 

اری از دهای حاکمیتی و بازیگران جامعوی را به پاسژیدار شده و نظامدالمللی حقوق بشر پ ر منشور بیند  هاین انساندحقوق بنیا

  .ه استدفراخوان دخو

یدی در اثرگذاری این دهیچ تر  ،سی پزشکیدو از جمله مهنهای علوم پزشکی  با توجه به اثرگذاری آشکار و انکارناپذیر پیشرفت 

های به افزایش کیفیت انگاره دتوانر این گستره میدر نتیجه از آنجا که اخالق د .ارددن  دشاخه علمی بر حق بر سالمت افراد وجو

از حژق بژر سژالمت  ف پاسژداریدستیابی بژه هژدالزم است    ،سی پزشکی منجر شوددر گستره مهنداسته از علوم گوناگون  برخ

-راه بیشژینه  ردانست و با اسژتفاده از ابزارهژای گونژاگون  د  دپیونهای اخالقی در این حوزه کامال همحکیم پایهشهروندان را با ت

   .سازی آن کوشش کرد

 

 هاي پاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی  چالش-2

ها در ادامه مطالعه دارد که برخی از این چالش  دی پزشکی وجوپاسداشت اخالق در گستره مهندس  های گوناگونی ر برابرچالش 

   .شودمی

 

 گرایی مادي-2-1

  .اخژژژالق اسژژژت دهماننژژژ اعیژژژاتیی از انتزو دور گرایژژژییدمژژژا ،مدرنیتژژژه برخاسژژژته ازیکژژژی از برآینژژژدهای مهژژژم  

 دش چیره یز بر این چالش مهمبیش و پیش از هر چ  دگی اخالق در گستره مهندسی پزشکی بایترتیب کوشش برای نهادینبدین

 سی و نیز علومدهای هر ی  از علوم مهنانداز کارویژهمعه و از چشمای گوناگونی برای جن راه بتوان انتظار داشت که مزایااز ای  ات

   .دست آید پزشکی به

 

 هاي رفتاري  دن كدكم رنگ بو-2-2

از جمله مهنسی پزشکی وجود نژارد امژا بژای   ن وی گوناگوهار پژوهشدآن که تردیدی در بایستگی پاسداشت اخالق    دبا وجو 

ی آرمان پایدارسژازی اخژالق را دتوان پیروزمنخاطرنشان شو که تدوین کدهای رفتاری در این راستا اهمیتی شگرف اشته و می

   .در این گستره توجیه کند

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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اهمیت انکارناپژذیر پاسداشژت  دوکه با وج  شودتدوین کدهای رفتاری از جمله سبب میدر زمینه    دمشکالت موجو  بترتینبدی 

  .های بسیاری رویارو شودتحقق این هدف مهم و بنیادین همواره با چالش  ،ای همانند مهندسی پزشکیاخالق در گستره

 

 پاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی    يراهبردها-3

   .دشوشماری از آنها بررسی می هدر ادامپاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی راهبردهای گوناگونی داردکه  

 

 هاي اخالقی بینی آموزشپیش-3-1

 .داشته باشد دهای اخالقی به گونه مناسبی وجوپزشکی الزم است آموزش یسدآموزشی مهن  هایدر هری  از روندبه طور کلی   

ه خژوبی بژ  دت اخالق ر گستره عملیژاتی خژوها و مزایای فراوان پاسداشفناوران این حوزه از همان آغاز با بایسته  ر این صورتد

   ..ارددن دف وجودستیابی به این هدهای گوناگون برای ه تحمیل هزینهبزی ایدگاه دیگر نیدن یو از ا  دشونآشنا می

مهمترین   .اخالق مهندسی از جمله موضوعاتی است که در سا  های اخیر توجه جامعه مهندسی را به خود معطوف کرده است 

امژروزه بژا توسژعه و  .پرورش ارزش های انسانی و اخالقژی در دانشژجویان مهندسژی اسژت  ،رربیت مهندس در کشوچالش در ت

در کشور های جهان ضرورت آشنایی با اصو  و عقایژد دیگژران  اخالق مهندسیپیشرفت روزافزون علوم و فن آوری ها از جمله 

 اخالق مهندسژیروش های آموزشی در زمینه  ،ایجاب می کند برای دست پیدا کردن به بهترین و ایده آ  ترین اصو  اخالقی

در کشورمان ایران با روش های روز دنیا بروزرسانی در کشور های پیشرفته صنعتی بررسی کرد و با مقایسه روش های آموزشی  

  اخالقی که در زمینه های مختلژ  ایجژاد کژرده این حقیقت پوشیده نیست که کشورهای پیشرفته کاماال پایبند به اصو  .کنیم

جامعژه   .تع اضطرار بی اخالقی و بداخالقی های زیادی از سوی آنان در سا  های اخیر مشاهده شژده اسژاند هستند و در مواق

در خصژو  روش و کیفیژت آمژوزش   ،مهندسی کشور به اهمیت اخالق در رشته های مهندسی پی برده اسژت ولژی متاسژفانه

: 87، خلیلیان و حسینی چالشژتری) .تقیق و بررسی زیادی انجام نشده اسبرای دانشجویان رشته مهندسی تح ندسیاخالق مه

1400) 

 

 الق در جامعه سازي اخگسترده-3-2

 بترتیژبژدین .سژازی اخژالق در جامعژه اسژتگسژترده  ،سی پزشژکیدرای پاسداری از جایگاه اخالق در مهنبم  هراهبرد م  ی  

 یسژدمهن دی هماننژدم و کژاربرهژای مگسژتره دتوانژر سرتاسر جامعه از جمله مژیدینگی هر چه بیشتر اخالق  دفراگیری و نها

 . ار سازددبرخور ده خودهای سازنداز برآینپزشکی را نیز 

 

 برآیندهاي پاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی  -4

امه به بررسی هر ی  از آنها پرداخته در ادارد که  دای را به همراه  های ویژهپاسداشت اخالق در گستره مهندسی پزشکی برآیند 

 .  شودمی

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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 پایداري تولید دانش -4-1

انسژانی   ررفت توان نظری و عملیژاتی نیژرویدجلوگیری از ه  اب  دتوانسی پزشکی میدر گستره مهنده اخالق  پاسداری از جایگا 

 .  انجامدبیهای الزم برای تولید دانش بیشتر زمینهر این راستا به فراهم کرن هر چه دکنشگر 

رو کوشش بژرای از همین .نی آن روشن استاما اثرگذاری عملی و عی ،اعی داردماهیتی کامال انتز آن که اخالق چهره و دبا وجو 

 . ازهای گوناگون اهمیت بسیاری داردداننهادینگی آن همواره از چشم

 

 پزشکی  سی و علوم دشکوفایی علوم مهن-4-2

بنیژان -های گوناگون اخالقی در این پهنژه از زنژدگی دانژشکاربست انگاره  ،پزشکی  یسدای مهنرشته-با توجه به ماهیت میان 

  .دمهندسی و علوم پزشکی منجر شو های علومهای آن یعنی پهنهی  از سازه  شکوفایی هر هآشکارا ب  ندتوایانسان م

حوزه مهندسژی پزشژکی بژه  .مهندسی در حوزه پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری ها استمهندسی پزشکی کاربرد علوم   

عبارتی مهندسی پزشکی ی  تخصص بین رشژته ای اسژت به    .دنبا  رفع نیازهای متنوع پزشکی به کم  علوم مهندسی است

ایژن امژر باعژث افژزایش  .دیگژر دارد ارتباط نزدیکی بژا بسژیاری از علژوم ،که عالوه بر کاربردهای زیاد آن در تشخیص و درمان

تی نبا)  .مهندسی پزشکی ترکیبی از علوم پزشکی و علوم مهندسی است  .پیچیدگی و جذابیت حوزه مهندسی پزشکی شده است

 (1401: 57، و دیگران

  

 ها دیگر گسترهسازي اخالق در  پیاده الگوسازي براي-4-3

کژه   دشژواخژالق پزشژکی سژبب مژی  دای کژاربردی هماننژبیشتر شژاخه  ی آشکار جامعه به شکوفایی هر چهدگمان نیازمنبی 

 یابی سژژژتد هر ایژژژن گسژژژتره بژژژا توجژژژه بژژژدسژژژازی اخژژژالق نهادینژژژه چژژژونراهبژژژردی عملیژژژاتی و اثرگژژژذار 

هژای هژای علمژی و یژا حتژی گسژترهیگر شژاخهدر هر ی  از د داخالتی همانندبرای م به آن الگویی مناسدهای سازندبه برآین

  .ای شودرشته-میان

 

 گیرينتیجه

انژداز یر مهندسی پزشکی در راه دستیابی به اهداف مهمی همانند پاسژداری از حژق بژر سژالمت در چشژمذبرآیندهای انکارناپ  

هژای چژالش  در این گسژتره بژرای گژذار از هژر یژ  از  رامندی از راهبردهای بنیادین و توانمندساز  بایستگی بهره  ،ده آنگستر

  .ه خوبی مطرح ساخته استبلی فرارو احتما

ایژن  نکننژدگان ایژن حژوزه از یژ  سژو و دریافژتاهای ساختاری فنژاورویکردهای اخالقی در کنشر  نهادینگی  ،در این میان 

یماران به بهبود برسانی به  بایستگی با افزایش کیفیت خدمات  نچرا که ای  .گوناگون اهمیت دارد  تاز جها  ،از دیگر سو  اهیفناور

   .شودوضعیت سالمت در جامعه منجر می

 سژازیا هدف بیشژینهباخالقی  دار از قواع ذگ نامکا ..مالکیت فکری و ق نقض حقو ،روشن است که به دالیلی همانند سودجویی 

اندرکاران فکری و عملیژاتی بژا و بنابراین الزم است دستت زیاد اساره  وهای موردنظر در گستره مهندسی پزشکی همسودمندی

   .های اخالقی در این راستا در پیش گیرندای را برای تحکیم انگارهدهای سازندهافزایی خود راهبرهم
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 .گستره انجام شژودپایدار و نیز فراگیر در میان فناوران گوناگون این   ایآموزش اخالق در مهندسی پزشکی باید همواره به گونه 

سژاز نهژادینگی توان به چیرگی بر هر ی  از موانع احتمالی برای دستیابی بژه هژدف سرنوشژتر این صورت است که مید  تنها

   .قلمرو مهندسی پزشکی امیدوار بود رهای موردنظر ددر هر ی  از حوزه اخالق 

 دانسژژته شژژده  یمهندسژژ مپزشژژکی و علژژوایژژن کژژه مهندسژژی پزشژژکی خژژود بژژه عنژژوان پلژژی میژژان علژژوم بژژا توجژژه بژژه  

گمژان بژی ،هر ی  از این حوزه علمی در آن به خوبی نگریسژته شژود  پیوند باها و واقعیات همو از این دیدگاه الزم است بایسته

یژه در این راستا نیز باید تا آنجا که ممکن است بژر پاسازی راهبردهای مدنظر و کوشش برای دستیابی به اهدافی مشخص  پیاده

  .گفته دنبا  شودواقعیات پیش

-به گونه آشکاری به بهبود کیفیت خژدمات ارایژه  نتوااخالق در گستره مهندسی پزشکی می  یبه طور کلی در صورت نهادینگ 

  .امیدوار بود دمیزان خو در بیشترینشده در این گستره و پایداری سودمند برآیندهای برخاسته از آنها 

ای مشخص و شود از سوی مراجع مربوط مجموعه قواعد اخالقی و هنجاری ویژهپیشنهاد می  ،این پژوهش  هایتای یافتهدر راس 

در ایژن  .ی  از کنشگران مهندسی پزشکی به استواری در راه تحقق اهژداف مژوردنظر در ایژن گسژتره فراخوانژده شژوندهر  در  

توان به رخژداد د اخالق در مهندسی پزشکی تا چه اندازه مییدوار بود که دنبا  کردن راهبردی بنیادین هماننتوان امصورت می

 . های علمی منجر شوداز دیگر شاخه ای در هر ی   برآیندهای سازنده
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