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 هاي  محیط  در ايحرفه  اخالق راهبردهاي واصول 

 کارگاهی و صحرایی  آزمایشگاهی،
 

  *2زهرا مختاریدکتر ، 1دکتر شهره میناپور

 گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نیشابور  .1
 دانشگاه نیشابور شناسی، دانشکده علوم پایه،گروه زمین .2

 ( 2/99/ 16رش: ، تاریخ پذی98/ 12/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 د؛شووجوامع بشری محسوب میترین علوم برای از ضروری 1علم اخالق
طلبی دارد و ایون میول خوود منفعتطور طبیعی میل به  انسان بهچراکه  

آرموانی اتوتب بسویاری از   ایعاملی مهم در جلوگیری از برپایی جامعوه
عوالو   روازاین و شودهای اجتماعی از این طبیعت انسان ناشی میتنش

نیروی درونی به نام اخالق نیاز اتت تا رفتوار و مونش   یک  بر قانون، به
اخوالق شوامل ب (2،1) خود درآوردفرد در مناتبات اجتماعی را به کنترل 

تازد با رعایت را قادر می  اومعیارهایی برای تفکر و رفتار آدمی اتت که  
ود و محیط اجتماعی حقوق یکدیگر و محیط، تکالیف انسانی نسبت به خ

زنودگی و   )شامل دیگران و طبیعت( و در مکاتب دینی نسبت به خوال،،
 ب(3) دپیشرفت کن

 کوه اتوت اخوالق علوم جدیود هایشواخه از یکی 2ایحرفه اخالق

اخالق  (ب4) هدد پاتخ گوناگون هایحرفه اخالقی مسائل به کوشدمی
 ی مورد انتظار وقاخال هایارزش و اصول مسائل، بهتوان  میای را حرفه

 
 
 

 
 در محویط اخالق بر ناظر ای خاص محدود کرد کهحرفه نظام یک از

ای در مفهوم اموروزی های اخالق حرفهویژگی (ب6،5)اتت ای نیز حرفه
اند از: دارای هویت علم و دانش بودن، داشتن نقشی کاربردی، آن عبارت
نو،، وابسوتگی بوه ای، بومی و وابسته بودن به فرهای حرفهارائه صبغه

نسانی و دارای زبان روشن انگیزشوی دانشی ا  ییک نظام اخالقی، ارائه
 ب(7)

محلی اتت که اتتعداد و توانایی شخص برای احراز یک حرفه   ،دانشگا 
در کشور طی چندین تال از تطح کارشناتی تا تخصصی پورورش داد  

 یک واننعبه  دانشگاهی  هایآموزش  و  تدریس  فرآیند  یاثربخششودب  می
ای و ای از عوامول فوردی، حرفوهه مجموعوهبو  ایحرفوه  مهوم  یحوز 

فرد در طول تحصیالت دانشگاهی خوود   ب یک(8)  دارد  بستگی  ازمانیت
تخصصی  یبرای کسب مهارت در یک رشتهرا واحدهای مختلف درتی 

 ار، با اخالقوواما به محض خروج از دانشگا  و ورود به بازار ک  ،آموزدمی
 
 

 چکیده

های دانشگاهی، نقش ترین واحدهای آموزشی عملی در اکثر رشتهعنوان مهمبههای عملیاتی و صحرایی محیطها و  ها، کارگا آزمایشگا زمینه:  
 هواایون محیطهای اخالقی در بررتی اصول و چالش با هدف این تحقی،های الزم دانشجویان دارندب بسیار مهمی در فراگیری تجربه و مهارت

ای در ارتباط مداوم و برخورد عینی با مسائل مرتبط با اخالق حرفه، طی چندین تال کارنویسندگان  تجربه، کار و پژوهش ینتیجهانجام شد  و 
  بو کارفرمایان اتت، کارشناتان تعامل با دانشجویان، اتاتید

صوحت و دقوت  های کارگواهی و صوحرایی، اهمیوتو پروژ   های آزمایشگاهیآزمونافزون تعداد و تنوع  افزایش روزبا توجه به    گیری:نتیجه
ی صحیح از تجهیزات، تعامالت بر مبنای اخالق، حفظ کرامت انسانی، تالش برای ارتقوا  منزلوت حرفوه و های اتتخراجی، ایمنی، اتتفاد داد 

ی هوااخالقوی در محیط بروز رفتارهوای اتتبها های علمی و اخالقی هنگام کار در این محیطترین چهارچوبرعایت حقوق نسل آیند  از مهم
شود  کموک چهوارچوب اخالقوی ارائه بپذیر نبود  و نیازمند آموزش، اشاعه و ترویج اتوتامکان خودیخودبه و صحرایی کارگاهی  آزمایشگاهی،

ی خالق جامعوه را تشوکیل خواهنود همدار که در آیند  بدنخواهد کرد تا اتاتید و کارشناتان تمام تالش خود را برای ترتیبت متخصصان اخالق
 بکار گیرندبهداد،  

 
 ای، اخالق دانشگاهی، آزمایشگا ، کارگا ، محیط صحراییباخالق حرفه: واژگانیدلک

 zahra.mokhtari@neyshabur.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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اخوالق ب شوودمواجوه می آزمون و خطوا صورتبهخود   یرشته  ایهحرف 
 یهای اخیر توجه جامعوهاز جمله موضوعاتی اتت که در تال  3مهندتی

ای مهندتوان رفتارهوای حرفوهب مهندتی را به خود معطوف کرد  اتوت
ی اتت که در مباحث اخوالق مهندتوی بایود بوه دمتأثر از عوامل متعد

هوای عادت  ،باورهواعوامل اصولی،  دب ازجمله  ها توجه شوآن  یمجموعه
 هاییتیاتوت و تواختارها نووع همچنینهای اجتماعی و فردی و تنت

 (ب11-9کننوود )می اتخووا  ایحرفووه هایتووازمان و نهادهووا کووه اتووت
ای اتت که چگونگی اتتفاد  از مواد، اجزا و ابزار موجود مهندتی، حرفه

(ب ایون 12کنود )می در جهت رتویدن بوه یوک هودف معوین را تعقیوب
د گیری از مواد و انرژی موجوعلوم دیگر و با بهر   یها با پشتوانهتوانایی

که حاصول کوار مهندتوان در ارتبواط شودب از آنجاییدر زمین انجام می
خطا در کار  ینترکوچکمستقیم با جامعه و برای تأمین رفا  مردم اتت، 

 روازاینب در پی داشته باشد تواند خسارات مالی و حتی جانی زیادی رامی
انسوانی  هایکشور، پرورش ارزش چالش در تربیت مهندس در  ینترمهم

نتایج تحقیقاتی که در این (ب 13) اتت دانشجویان مهندتی  در  اخالقی  و
اند، عنوان واحد درتی گذراند بر روی دانشجویانی که اخالق را بهزمینه  

های شوناختی مهارت  ،خالقآموزش ادهد که  انجام شد  اتت نشان می
هوای ، کارگا 4هاآزمایشگا (ب  14بخشد)می  بهبود  را  دتیدانشجویان مهن

از اولوین روزهوای آمووزش مهندتوی،  6های صحراییمحیط  و  5آموزشی
ی کارشناتی هستند و نقش بسیار مهمی در تربیت بخش مهمی از دور 

پوس هندتی  دانشجویان م موردنیاز جامعه دارندب    7نیروی متخصص ماهر
شووند کوه نقوش ای مشغول میبه حرفهاغلب از فراغت از تحصیل نیز،  

دارد و بدیهی اتت موفقیوت کامول و  های جامعهگیریمهمی در تصمیم
ی شغلی منوط به آشونایی و یوادگیری مهوارت و ها در حیطهاخالقی آن

 ای اتتبتخصص آمیخته با اخالق حرفه
 

 ی در آموزش نقش واحدهای آزمایشگاهی و کارگاه
کووه عاموول بسوویار مهمووی در  ی آموزشوویهوواروشتوورین از مهمیکووی 

ای هوای کواری و حرفوهدر بخشتوانمندتازی و افزایش مهارت افوراد  
 آزمایشوگاهی، کارگواهی و صوحراییهای تخصصی  بخش آموزش  ،دارد

متناتب با نیازهای مختلوف  عملی و کارگاهی  هایآموزش  یاتتب ارائه

زمینوه را بورای   افوراد، ها و مراکوز علموی بوهنشوگا جامعه از طورف دا
تحووالت  توازدبمیتر شدن علوم تئوری در تطح جامعه فراهم کاربردی

هوا بوا تویی هرچه بیشتر آنهم  منظوربههای دانشگاهی  در نظام  بزرگ
نیوز در هموین   المللویای و بوینطقهاقتصادی بومی، من  یفرآیند توتعه

های نظری، انجوام ای مدلهوت و محدودیتشناتایی نقاط ق  تتبراتتا
ها و تجهیوزات مختلوف، تفسویر، کار تجربی، آشنایی و کوار بوا دتوتگا 

های تجربی حاصل از کار عملی، طراحی، تواخت و داد تجزیه و تحلیل  
تیستم، یادگیری از شکسوت و بندی بخشی از یک محصول یا یا ترهم

پورورش خالقیوت و ،  مونشناتایی نتایج ناموف، جهت پیشبرد مجدد آز
کوار و   توالمت  حل مسئله در دنیای واقعوی، آمووزش ایمنوی وتوانایی  

و کار تیمی، فراگیری اخالق در محیط کار   ثرمؤارتباطات  ،  محیط زیست

مایشگاهی و واحدهای آزترین اهداف  از جمله مهمعملی و آگاهی حسی  
 (ب15) در آموزش اتت کارگاهی

 

 
)ب(   آزمایشگاهی،های )الف( حیط هایی از ممثال : 1 نگاره

 و )ج( صحرایی کارگاهی
 

های آزمایشگاهی، کارگاهی ضرورت رعایت اخالق در محیط

 و صحرایی 
ای، مهندتووی و ی اخووالق حرفووهتحقیقووات زیووادی در زمینووه توواکنون

هوای دانشگاهی صورت گرفته اتت، اما توجه ویژ  به اخوالق در محیط
در طول گذراندن این   ویانکه دانشج  و صحرایی  آزمایشگاهی، کارگاهی

واحدهای درتی مهم و پس از فراغت از تحصیل در شغل مربوط، بوا آن 
در   پایبندی به اصول اخالقیار گرفته اتتب  درگیر هستند مورد اغفال قر

، بلکوه شوخص اخوالق فوردی تنهانوه های آموزشی عملوی،این محیط
 دهودبمی أثیر قوراررا تحت تو تایرین ی دانشگاهی وکل جامعه اخالق

اجتماعی و شغلی، آشونایی و تمورین اصوول صوداقت،   8پذیریمسئولیت
تورین دتوتاوردهای تالمت و ایمنوی مهم  عدالت،  ، وفاداری،داریامانت

های آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی اتوت کوه اخالقی کار در محیط
آمووزش  باشوندبای در جامعوه ضوروری میبرای افراد متخصص و حرفه

هوا بوه دانشوجویان در دروس ندهای الزم و اهمیوت اجورای آتوتاندارا
صوورت دقیو،، کامول و صوادقانه یکووی از آزمایشوگاهی و کارگواهی به

ها را برای رعایوت اتوتانداردها در ترین مسائل آموزشی اتت که آنمهم
رود دانشوجویان از کودهای انتظار مویشان آماد  خواهد کردب ل آیند شغ

ول و آگوا  شووند و بور اتواس ایون اصو  عملوی  هوایطدر محی  9اخالق
 ب(16،17) رفتار کنند 01های اخالقیارزش

هووای آزمایشووگاهی، کارگوواهی و صووحرایی هموووار  از کووار در محیط
ب برخوورد عینوی بوا (18)  های خاص خود برخوردار بود  اتوتپیچیدگی
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 مسائل کاری و بایدها و نبایدهای اخالقی مرتبط با آن، بودون حووور و
طرفی آمووزش   پذیر نیستب ازستقیم در موقعیت مذکور امکانی م مواجه

ی بسویار ها وقوت و هزینوهی مستلزم صرف تالو یادگیری چنین اصول
از دانشوگا   تازگیبوهی کوه کانی بورای فوردکه چنین ام   بساچهاتت و  

موجوود در ایون  خوأبا توجه بوه میسر نباشدب    اتت،  التحصیل شد فارغ
هوای کواری وختگوان بوا محیطآم که ارتباط مستقیم دانش  ی مهمزمینه

، وجوود چهوارچوبی کوه بتوانود (19) را رقم خواهد زد 11صنعتی و معدنی
بیان کند، ضوروری ها را  این محیطای در  ترین اصول اخالقی حرفهمهم

در ن  نویسوندگاها تجربه، کار و پژوهش  تال  یاین تحقی، نتیجهاتتب  
ارتبواط موداوم و کارگاهی و صحرایی،  شگاهی،  ف آزمایمختل  یهامحیط

ای در تعامل با دانشجویان، برخورد عینی با مسائل مرتبط با اخالق حرفه
کاران و کارفرمایان اتتب معدن ، کارشناتان، کارکنان، صنعتگران،اتاتید

تورین اصوول اخالقوی حواکم بور با هدف بررتی و ارزیابی جزئوی مهم
ورت اهی و صوحرایی، بوه توضویح ضورهای آزمایشوگاهی، کارگومحیط

صوورت هوا بهای در این محیطکارگیری اصول اخالق حرفهآموزش و به
شایان  کر اتوت کوه بوا توجوه بوه تخصوص   مجزا پرداخته شد  اتتب

های عمومی و مهندتوی موورد توجوه ها و کارگا آزمایشگا   ،نویسندگان
 ی نشد  اتوتبهاهای پزشکی اشار اتت و به اصول اخالقی آزمایشگا 

موورد انتظوار از افورادی کوه در کلی    اتمعیارهای اخالقی ناظر بر تعهد
اعوم از دانشوجویان، کننود )کوار می کارگاهیو  آزمایشگاهی  هایمحیط

 بر ادامه آورد  شد  اتتمهندتان( د اتاتید و
 

 آزمایشگاه و کارگاه  در  کدهای اخالقی
 طور کامل و توتط خود فردانجام کار به -1
  21رعایت اصول اخالق علمی -2

 31علمی و ادبی ترقتاجتناب از  الف(
ها و نتایج تحقیقات دیگران بودون  کور ها، تخنان، یافتهاتتفاد  از اید 

هوای منابع چاپی یا اینترنتوی بودون  کور مرجوع، بخشمنبع اصلی آن،  
کپی کردن بدون  کر نقل قول و   اصطالحبهشد  از منابع مختلف و  کپی

 و ادبووی تورقت علمویدر گوزارش آزمایشووگا  و کارگوا   اصولی مرجوع
در  بردارینقوض حو، نسوخه نظر به اهمیت موضووع شودبمحسوب می

از ابتودای ورود بوه دانشوجویان الزم اتت توا    ،المللیمقیاس ملی و بین
و  صورت بسیار دقی، و کامول از جزئیوات ایون اموربه  محیط دانشگاهی

  بشوند آگا  عواقب ناشی از عدم رعایت آن
 تقلباجتناب از  ب(
های ی اطالعات و نتایج دیگوران و یوا دریافوت اطالعوات و یافتوهارائه

در یوک  غیرمجوازی همکوار و همچنوین از دیگوران یوا پوروژ   آزمایش
شودب الزم به  کر اتت کوه تقلب محسوب میتکلیف، آزمایش یا پروژ   

انجوام دادن  ملشواانجام کار گروهوی در محویط آزمایشوگا  و کارگوا   
ها و طوفان فکری گروهی برای انجام و بررتی گروهی آزمایش یا پروژ 

ای یوادگیری و بلکوه در راتوت  ،شوودتنها تقلوب محسووب نمینتایج نوه
لیکن تالش، کوشوش و یوادگیری در الزم اتتب    اثربخشی بهتر آموزش

و شوجانکامل متعل، به خود د  طوربهانجام تکالیف، پروژ  یا گزارش باید  
 باشدب 

 قدامات فریبکارانهاجتناب از ا ج(
شرکت در جلسوات آزمایشوگاهی و کارگواهی یوا امتحوان جعل هویت،  

یک دانشجوی دیگر، اجاز  دادن به شوخص   جایبهآزمایشگا  و کارگا   
ی دیگر برای شرکت در یک جلسوه آزمایشوگا  یوا کارگوا  و یوا جلسوه

ی حوور برای ای برگهاموو    حووروغیابامتحانی آن، فریب اتاتید در  
ی ی کوه برگووهیوک دانشوجوی دیگور، اجواز  دادن بوه شوخص دیگور

از  آمد دتووتبههووای تجربووی کنوود، تغییوور داد  را اموووا حووووروغیاب
مرجع از مصادی، اصول   عنوانبه  نشد اتتفاد ی منابع  و ارائه  هاآزمایش

 روندب می شمار بهفریب و اغفال  غیراخالقی
 اقترعایت اصل صدد( 

، هواآزمایشبایسوتی در انجوام دروس آزمایشوگا  و کارگوا   دانشجویان  
همچنین اظهارات یوا شوهادت ها و نتایج گزارش یافته  یارائهها و  پروژ 
عالو  اتواتید و کارشناتوان نیوز به بصداقت کامل را داشته باشند  عینی،

 زندب صداقت بپردا باید به هدایت دانشجویان با باالترین اتتانداردهای
  پایبندی به اصول ایمنی و تالمت کار  -3

، هاآزمایشدانشجویان بایستی نسبت به حفظ تالمتی و ایمنی در انجام 
های آزمایشوگاهی و کارگواهی اهتموام ورزنودب ها و کار با دتتگا پروژ 

هووای بوودیهی اتووت آموووزش نکووات ایمنووی و تووالمت کووار در محیط
، ایهووای حرفوووهو راهنمایی کارگوواهی در دانشوووگا آزمایشووگاهی و 

دانشجویان را بورای حفوظ توالمت، ایمنوی و رفوا  عمووم در مشواغل 
 شان که یک اصل مهم اخالقی اتت، آماد  خواهد تاختب آیند 

 صالحیت انجام کار -4
هایی که فورد انجام خدمات و کارهای آزمایشگاهی و کارگاهی در زمینه

و  ه خطور انوداختن توالمتا ندارد، عالو  بر بتخصص و مهارت الزم ر
ها و تجهیوزات، ایمنی خود فرد و دیگران و آتیب رتویدن بوه دتوتگا 

 تبب هدر رفت مواد و منابع خواهد شدب  
 و وفاداری داریامانترعایت اصل  -5
از  جابوه نوای نادرتت و افشای اطالعات محرمانه و خصوصی، اتتفاد  

مشواهد  یوا  و رمجوازیغ رتیدتت ،اختیارات و اموال آزمایشگا  و کارگا 
ها، های کامپیوتری یا تیسوتمر تواب، کامپیوتری، اصالح برنامهتغییر ه
غیرمجواز یوا   هایشود  از طریو، دتترتویآوریاطالعوات جمعانتشار  

های کامپیوتری یا در دتترس بودن تیستمو  هرگونه دخالت در اتتفاد   
و کارگوا  در انجوام کارشناتان آزمایشگا     غیراخالقی اتتب  اطالعات  و
خدمات به مراکز دیگور بایود صوادقانه و   های تحقیقاتی و، طرحهاوژ پر

رزشومند از وفادار عمل نمایندب دریافت مستقیم موال و یوا توایر مووارد ا
گیری تصومیمهستند، دیگران در ارتباط با کارهایی که مسئول انجام آن 

ن و دانشوجویان از ی اتاتید، کارشناتااتتفاد   شخصی،بر اتاس منافع  
زمایشگا  و کارگا  جهت انجام امور یا منوافع شخصوی بودون امکانات آ

عودم حووور کوافی اتواتید و کارشناتوان در ،  کسب اجاز  از دانشوگا 
عودالتی در تونجش بیو    آزمایشگا  و کارگا  و عدم پاتخگویی مناتب

 غیراخالقی و نادرتت اتتب کار عملی دانشجویان



      هی، کارگاهی و صحرایی های آزمایشگا محیط  در  ایحرفه  اخالق راهبردهای واصول  : شهره میناپور  دکتر و  زهرا مختاریدکتر 
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 حفظ و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی اهتمام کامل به -6
 ها و موووادبایوود در حفووظ و نگهووداری تجهیووزات، دتووتگا  دانشووجویان

ها لطمه نزنند و بدون کسب آزمایشگاهی و کارگاهی کوشا باشند، به آن
اجاز  از مسئول مربوطه از تجهیزات، لوازم، آزمایشگا  و یا کارگا  جهوت 

امور  جزبهشخصی اتتفاد  نکنندب انجام اموری   یانجام آزمایش یا پروژ 
درس آزمایشگاهی و کارگاهی بدون اطالع اتتاد درس مجواز مربوط به  

 و مواد تحقیقاتی کوه  تجهیزاتیا از بین بردن  و  ترقت، تخریب    نیستب
 محروم کند، غیراخالقی اتتب  هاآن از دیگران را از اتتفاد 

 ی پایدار  و اصول توتعهرعایت حقوق محیط زیست، نسل آیند -7
هوا بایسوتی جهوت ها و کارگا کارکنان آزمایشوگا دانشجویان، اتاتید و  

ی پایودار های آیند ، به اصول توتعهحفاظت از محیط زیست برای نسل
 ها را رعایت کنندباحترام بگذارند و آن

 رعایت قوانین آموزشی و اخالقی -8
رگا  نیز از نظر آموزشوی همچوون دانشجویان باید بدانند آزمایشگا  و کا

های دیگر غیور از آنان هستند و اینکه این دروس در محیطوس  تایر در
موزشووی و اخووالق شوووند دلیوول بوور نقووض قوووانین آکووالس برگووزار می
 دانشگاهی نیستب

 حفظ کرامت انسانی ترام وتعامل اخالقی افراد، اح -9
افرادی متخصص و   های کارگا اتاتید، کارشناتان آزمایشگا  و تکنسین

که برای راهنموایی و کموک بوه دانشوجویان  دارای مهارت الزم هستند
ط آزمایشوگا  و هوا و دانشوجویان در محویحوور دارندب تعامول بوین آن

ای باشدب اخالقی و بر مبنای اصول اخالق دانشگاهی و حرفه  کارگا  باید
ماننود   قیآمیز و خالف اصول اخالهرگونه رفتار ناشایست، زنند ، توهین

غیرمجواز اتوت و بایود بور اتواس  لتیعودامزاحمت، تهدید، رشو  و بی
 مقررات با آن برخورد گرددب  

 تالش برای ارتقا  منزلت حرفه  -10
دانشجویان، اتاتید، کارکنوان آزمایشوگا  و کارگوا  بایسوتی بوا احتورام، 

ت بسته بوه موقعیو هرکدام، اخالقی و قانونی رفتار کنند تا  پذیرمسئولیت
ی خود را چه در زمان حال افتخار، شهرت و تودمندی حرفهخود بتوانند  

 و چه در آیند  ارتقا دهندب
 

 
 های آزمایشگاهی و کارگاهی: اصول اخالقی محیط2 نگاره

 های صحرایی و معدنیاخالقی در محیط هایکد
هووای واضوح اتوت کووه تموام کوودهای اخالقوی  کرشوود  بورای محیط

 بوه  بایستی حاکم باشد، لیکنی در این بخش نیز  آزمایشگاهی و کارگاه
اصول مهم در این حیطوه    کرحساتیت کار صحرایی و معدنی به    دلیل

 : (20،21) پرداخته شد  اتت
منافع، حرمت و بت به  نس  اصول، معیارها و دتتورات اخالقیرعایت    -1

  حرفه منزلت
 تالش برای ارتقا  منزلت حرفه  -1-1
 ایصالحیت حرفه  -1-2

  ایپایبندی به اصل رقابت حرفه  -1-3
 تمام افراد 41ر گرفتن کرامت انسانیای و در نظرفتار حرفه -2

های فوق توتط افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی و در اغلب موارد محیط
کوارآموزی  یشودب رفتار دانشوجویان دور تنتی ادار  می یدارای تجربه
ای باشد که بوا حسون گونهد بهسئول پروژ  در این مواقع بایو مهندس م 
و از اعمال یوا ایوراد توخنانی کوه اعتبوار   اتتای تازگار  شهرت حرفه

در محویط را بوا مشوکل  هاآنکار   یو ادامه  دارای ایشان را خدشهحرفه
 پرهیز نمایندب  ،  کندمیمواجه 

 رعایت اصل صداقت و درتتکاری -3
 داریطرفی و امانترعایت اصل بی -4
 

 
 صحرایی و معدنی های : اصول اخالقی محیط 3 نگاره

 

از معحدنی: فح و  صححراییهای  های اخالقی در محیطچالش

 مطالعاتی 
تأمین مواد اولیه بورای توایر   یتدرنهاجویی و کشف  خایر معدنی و  پی

شناتان و مهندتان معدن اتت تا ی زمینهای مهندتی بر عهد فعالیت
ب با توجوه بوه (21) مهم بپردازند های صحرایی به اینبا کاوش در محیط

نیاز امروز کشور ما به مواد معدنی از جمله آهن، مس، ترب، روی، طوال 
ژیک، اهمیوت ایون مسوئله و غیر  در بسیاری از صونایع مهوم و اتوترات

مطالعواتی در منطقوه و  ینهیمورور دقیو، پیشو شودبروشن می  وضوحبه



 های آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی محیط  در ایحرفه  اخالق راهبردهای واصول  : شهره میناپور  دکتر و  زهرا مختاریدکتر 
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آوری برداری و جموعنوهبازدید میدانی از آن برای تعیوین مسویرهای نمو
و اتتحصوال  51جویی، اکتشاف ، اولین قدم در پیزمینی یاطالعات اولیه

 یمعدنی اتت که ماحصل این بخش از کار منجور بوه ارائوه  یهر ماد 
گورددب در ایون طرح توجیهی تخصصی توتط پژوهشگران و مجریان می

صوادی اقت یها آنچه بیش از همه مورد توجه اتت، بررتوی صورفهطرح
 شود ی برآوردی با توجه به میزان هزینهمواد معدن  61اکتشاف و اتتخراج

گرفتن مالحظات اخالقی در کار صحرایی از در نظر ب اتتتود حاصله و 
جوویی و اکتشواف اتوت، اول که همان نوشتن طورح تووجیهی پیقدم  

اصول اخالقی مورد انتظار از هر متخصص کوه مسوئول   شودبشروع می
 :(22خالصه کرد )توان در موارد زیر توجیهی اتت را میی طرح  تهیه

 توجیهیداشتن دانش و تخصص الزم برای نوشتن طرح  -1
شد  برای اجرای هور فواز از عملیوات و تمام  یبرآورد صحیح هزینه  -2

 جوییرعایت اصل صرفه
 هاداد تعیین روش اجرای طرح و همچنین تجزیه و تحلیل  -3
 ی مطالعاتی اولیهدر مرحله محیطیستارزیابی زی -4

محویط  محافظت از نیز انسان ب اخالقارچوه که حتى در چروشن اتت  
تمووام افووراد یووک جامعووه اتووتب مهندتووان بایوود در  یوظیفووه زیسووت
ملوی را در اولویوت قورار داد  و   ای خود همیشه منافعهای حرفهفعالیت

های نسول زیست و میراث فرهنگی را مورد توجه قرار دهودبحفظ محیط
ح، اتتفاد  از منابع طبیعی را دارند و نسل حاضر وظیفوه دارد   آیند  نیز

 ب (23) های خود نیازهای نسل آیند  را در نظر بگیردگیریتصمیمدر 
 

فحاز ی: های صححرایی و معحدنهای اخالقی در محیطچالش

 اجرایی و استخراج
 اتتخراج  یارزیابی زیست محیطی در مرحله -1
 هاای جهت حفظ جان انسانرفهبهداشت ح -2
عودنی بوه تواعات خاصوی از هوای م د کردن برخوی از فعالیتومحد  -3

 روزشبانه
از  ی معودنیمواد در برخی از معادن روباز و زیرزمینی بورای اتوتخراج  

 یرناپوذاجتناببا توجه به شودب زنی اتتفاد  میهای آتشباری و چالروش
بر زندگی تواکنین منواط،   آندهای  کاری، پیام بودن آتشباری در معدن

اطراف معدن نیز تأثیرات خواص خوود را خواهود داشوتب ایون عووار  
ناگهانی ممکن اتت روی کودکان، زنان بواردار و افوراد توالخورد  نیوز 

رود و شاغالن در پروژ  انتظار مویبیشتر از تایرین باشدب لذا از مجریان  
حدود بوه تواعات دن را م برای به حداقل رتاندن عوار ، انفجار در مع

ار نیوز هشودارهای خاصوی را در جومعینی از روز کنند و قبل از انجام انف
 محل پخش نمایند تا تاکنین اطراف پروژ  از وقوع عملیات مطلع شوندب 

 ی معودنیمواد کشور ضمن اتتخراج   یهای آیند رعایت ح، نسل  -4
 ها()در نظر گرفتن عدالت بین نسل

مختلووف یووک کشووور در اتووتفاد  از  یهانسوول عوودالت بووین یمسووئله
ها و های ملی و منابع معدنی بحثی اتت که به جد باید در دانشگا ثروت
ها و منابع ملوی های کاری به آن پرداخته شودب این مهم که ثروتمحیط

 بماندنیز نباید از نظر دور  ،های آن اتتدر کشور ح، تمام نسل

 گیرینتیجه
در ایون ای در دانشوگا ،  وزش اصول اخالق حرفوهآم   ضرورتبهبا توجه  
شوود  از بایوودها و نبایوودهای شوود  و پذیرفتهای ارزیابیمجموعووهمقالووه 

های آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی ارائوه گردیود  اخالقی در محیط
 همچنوین الزم و رفتواری اتوتانداردهایاصول اخالقی و آموزش    اتتب

و  کارگواهی در دروس آزمایشوگاهی،ه دانشجویان ها باهمیت اجرای آن
تورین مسوائل آموزشوی صورت کامل و صادقانه یکی از مهمبه  صحرایی

شوان ل آیند در شغ  ی اخالقیها را برای رعایت اتتانداردهااتت که آن
پرواضح اتت این امر منجر به تغییر در توطح دانوش،  آماد  خواهد کردب

وری، آن افزایش تطح بهور   تبعبهمندان و  فتار اخالقی حرفهنگرش و ر
ضریب ایمنی و ایجاد حوس مثبوت ناشوی از رعایوت ضووابط علموی و 

اصول اخالقوی و اتوتانداردهای رفتواری کوه بورای   گرددباجتماعی می
و  کارگوا  دانشجویان و کارکنوان آزمایشوگا ، اتاتید،  افراد اعم از  تمامی

خالقوی در ها نسبت بوه رفتوار اشود، تعهد آناعمال می  محیط صحرایی
کنودب تموامی های آموزشی و پژوهشوی را تأییود میانجام تمامی فعالیت
اجتمواعی  پذیریعودالت و مسوئولیتبایسوتی بوه  هاافراد در این محیط

 هوای عملوی،در ایون محیط  هر تطحی از مودیریتب  (24متعهد باشند )
ی و اتوتانداردهای رفتوار را داردب مسئولیت نظارت و اتخا  قوانین اخالق

توالش ، اخالقی و اتتانداردهای رفتواری افوراد  هایاصول مندرج در کد
منعکس را  ایها جهت به دتت آوردن احترام، کرامت و منزلت حرفهآن
های عملوی هودف قورار که تطح باالتری از دتتاورد  طورهمانکندب  می
 هوا و تعوامالتی محیطتموام رفتوار اخالقوی در پایبنودی بوه  گیورد،می

های عملیواتی ماننود اتیت و پیچیدگی کار در محیطضروری اتتب حس
ای آزمایشگا ، کارگا  و محیط صحرایی، لزوم پایبندی به اخوالق حرفوه

ول صوالحیت و کندب هور شوخص مسوئها را دوچندان میدر این محیط
را بوه عملوی های کوار ت و بایود تموام جنبوهات خودپیامدهای اقدامات  

نجوام دهودب بواالترین اتوتانداردهای علمی، اخالقی و قانونی ای  اشیو 
صووداقت، امانووت، وفوواداری، اعتموواد، عوودالت، احتوورام، انصوواف و 

ثر اصول ؤپیروی و اجرای م باید در تعامالت حفظ شودب    پذیریمسئولیت
هوا از تمامی افوراد در ایون محیط،  ی الزماخالقی و اتتانداردهای رفتار

هوا صوورت بوه آن  الزمهوای  ضروری اتت آموزشانتظار اتت و  مورد  
در ایون تحقیو،،   شد ارائه  هایپیشنهادامید اتت با اجرایی شدن    گیردب

هوای آزمایشوگاهی، ای در محیطقدمی در بهبود و ارتقا  اخوالق حرفوه
گیور بوا ایون آموختگان درکارگاهی و صحرایی برای دانشجویان و دانش

از جانب توایر  هاپیشنهادی دیگر عالو  با ارائهبهها برداشته شودب محیط
ین حوز  دتوت امع اخالقی در اپژوهشگران و فعالین، به یک پروتکل ج

 بیافته شود
 

                 خالقیا  یمالحظهها
علموی  داریامانتاتتفاد ، اخالق   در این پژوهش با معرفی منابع مورد  

 برعایت و ح، معنوی مؤلفین آثار محترم شمرد  شد  اتت
 



      هی، کارگاهی و صحرایی های آزمایشگا محیط  در  ایحرفه  اخالق راهبردهای واصول  : شهره میناپور  دکتر و  زهرا مختاریدکتر 
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 هنام واژه
 Ethics .1 قاخالعلم 

 Professional ethics .2 ایاخالق حرفه 

 Engineering ethics .3 اخالق مهندتی 

 Laboratory .4 آزمایشگا  

 Workshop .5 کارگا 

 Field .6 محیط صحرایی 

 Skilled specialist people .7 نیروی متخصص ماهر

 Responsibility .8 پذیری مسئولیت 

  Code of ethics .9 کدهای اخالقی 

 Moral values .10 های اخالقی ارزش 

 Mine .11 معدن 

 Scientific ethics .12 اخالق علمی 

 Plagiarisms .13 ترقت علمی و ادبی 

 Human dignity .14 کرامت انسانی 

 Exploration .15 اکتشاف 

 Extraction .16 اتتخراج
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