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اخالق و رفتار حـرفه ای 
برای سرآمدسازی 
حرفۀ طراحی صنعتی

چکیده 
کشـور باشـد، بهره گیـری از  کـه می توانـد تأثیرگـذار بـر رشـد اقتصـادی  یکـی از حوزه هایـی 
کشـورمان به منظـور خلـق و بهبـود مسـتمر  ظرفیت هـا و توانایی هـای طراحـی صنعتـی 
سیسـتم ها، محصـوالت و خدمـات قابل رقابـت و همچنیـن تأثیرگـذاری مؤثـر بـر انتخـاب 
صحیـح سیسـتم ها، محصـوالت و خدمـات وارداتـی اسـت. دانـش الزم بـرای ایـن مهـم 
کـه  بـا تـالش محافـل دانشـگاهی در حـال انتقـال بـه نسـل جدیـد اسـت؛ امـا موضوعـی 
گفـت به طـور منسـجم بـه آن پرداختـه شـده، جایـگاه و اهمیـت اخـالق و  کمتـر می تـوان 
کـردن و رشـد تأثیرگـذار حرفـه اسـت. در برخـی مطالعـات در  رفتـار حرفـه ای در متبلورتـر 
کشـورهای صنعتـی نشـان داده شـده کـه مهارت هـای ارتباطـی و قـوه تعامـل افـراد نقش 
باالتری در مقایسه با علم افراد در موفقیت و تأثیرگذاری مثبت آن ها داشته است. این 
پژوهـش بـا مـرور و تحلیـل مسـتندات و منابـع و همچنیـن رفتارسـنجی تعامـالت جامعۀ 
تخصصـی طراحـی صنعتـی در فضاهـای مجـازی، آموزشـی، صنعتـی و پژوهشـی اقـدام 
کـرده اسـت. ایـن پژوهـش اقـدام بـه معرفـی و تبییـن مفاهیم و  بـه ارزیابـی وضـع موجـود 
کیـد بـر آموزه هـای دینی کـرده و محورهـا و کد  اهمیـت حـوزۀ اخـالق و رفتـار حرفـه ای بـا تأ
الزم بـرای اخـالق و رفتـار حرفـه ای را بـرای اعتـال و سرآمدسـازی حرفه پیشـنهاد می کند.
همـکاری بیـن دانشـگاه ها و انجمـن صنفی مدرسـین در تدویـن و نهایی کـردن الزامات 
اخـالق و رفتـار حرفـه ای جامعـۀ تخصصـی طراحـی صنعتـی و بـه تصویـب رسـاندن ایـن 
گیر  الزامـات توسـط مقامـات عالـی وزارت صنایـع و علوم و همچنین تأسـیس انجمن فرا

طراحی صنعتی کشـور پیشـنهاد شـده اسـت.

کلیدواژه ها 
اخالق حرفه ای، طراحی صنعتی، آموزش و توسعه

خشایار حجتی امامی  استادیار دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر
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گونی را انجام می دهیم و آثار مفید آن ها، ما و دیگران را خشنود می سازد و متأسفانه برخی اوقات از آثار  گونا ما انسان ها، رفتار و حرکات 
الزام و  برای خود و دیگران به وجود می آوریم. اختیار و مسئولیت پذیری آدمی، نوعی  زیان بارشان ناخرسند، شرمنده و پشیمانی 
تعهدآور است. این الزامات گاهی به صورت مکتوب و مدون بوده و به تصویب رسمی می رسند؛ به گونه ای که در این تصویب، 
سرپیچی از آن، جرم و خالف تلقی می شود و برای سرپیچی کننده متناسب با نوع الزام و تعهد، مجازات و عقوبت 
پیش بینی می شود یا انتظار می رود. اما الزامات همیشه به طورکامل به زبان دقیق قانونی و آیین نامه ای 
تدوین نشده اند و یا برای سرپیچی کننده عقوبت های معینی تصویب یا وضع نشده است و لذا 
گرچه نوع عقوبت تعیین نشده است ولی همه به مدد  متخلف پیگرد قانونی نمی شود. ا
وجدان فردی درمی یابیم که چنین نباید کرد و همچنین دیگران در جامعۀ خود 
 فرد را می سنجند و متناسب با این سنجه ها، وزن اخالق مداری به 

ً
نیز مستمرا

شخص می دهند و آن هویت و اعتبار اخالقی و حرفه ای هر فرد را شکل داده و 
تعریف می کند )قراملکی، 1387(.

تعهد اخالقی فراتر از تعهد قانونی است. هر حرفه مندی مکلف است حتی 
آنچه را قانونگذار نتوانسته ببیند و بین طرف های قرارداد تکلیف آن را تعیین 
کند، رعایت کرده و به مورداجرا دربیاورد. ابتدا یک ضرورت اخالقی در جامعه 
که به عنوان خبرگان آن حوزه  کسانی  ایجاد می شود و پس ازآن اهل حرفه و 
می کنند  الزام آور  اخالقی  قواعد  به  تبدیل  را  ضرورت  این  می روند  به شمار 

)غفاری، 1395(.
و  الزامات  و  ارتباطات  نوع  و  اندازه  شدن  گسترده تر  و  پیچیده  به  توجه  با 
کار می کنیم و به طورخاص در  که در آن زندگی و  انتظارات اخالقی جامعه ای 
جامعۀ تخصصی طراحی صنعتی کشورمان و جهان، این نوشتار سعی بر این 
رفتار  و  اهمیت اخالق  و  تبیین مفاهیم، جایگاه  راستای  گامی در  تا  داشته 
حرفه ای برداشته و قدم آغازینی برای همفکری و همکاری بین اعضای این 
حرفه در توسعه و بهبود مستمر و نظام مند اخالق مداری و حرفه ای گری در 
سطح رضایت بخش در بین کلیۀ اشخاص فعال در این حرفه در هر جایگاهی 

که قرار دارند، محسوب شود.
اعمال  و  گروهی  و  فردی  اهتمام  آموزه ها،  گیری  فرا با  که  است  این  بر  باور 
نظارت های الزم، ماورای منشورهای اخالقی عمومی سازمانی و آیین نامه ها 
و قوانین و مقررات اداری و انضباطی موجود تأثیرگذار بر جایگاهمان، بتوانیم 
از  حاصل  عملکردمان،  و  بازده  در  رضایت بخش تر  و  مؤثرتر  هم افزایی  یک 
که در  کالم و رفتار تک تکمان به آن معنا و موجز  حرفه ای شدن تفکر، بینش، 

این نوشتار ارائه شده را ببینیم.

مـعرفی 
این نوشتار در این بخش با مرور و بررسی منابع و مستندات مرتبط با حوزۀ 
اخالق و رفتار حرفه ای و همچنين رفتارشناسی چندین ساله بر تعامالت 
موجود در جامعۀ طراحان صنعتی از طریق فضاهای مجازی تخصصی، 
گردهمایی ها و نشست های تخصصی و تعامالت با  فضاهای آموزشی، 
کشور، اقدام به شناسایی و ارزیابی چالش ها در وضع موجود و  صنایع 

انتظارات کلی از یک فرد حرفه ای می کند.
الف. اخالق در آموزه های دینی

و  »صالح  افراد  از  است  عبارت  اسالمی  جامعه  ساختمانی  مصالح 
شایسته«. اسالم از افراد شروع می کند و از فرد جامعه می سازد و قرآن مجيد 
فطرتًا  بر  کيد  تأ فرقان/54(  آل عمران/195،  زخرف/32،  )حجرات/13، 
اجتماعی بودن انسان دارد و آموزه های الهی متعددی برای استحکام و 
پایداری و رشد جامعه )انعام/152، انعام/159، حجرات/10، انفال/46، 
مائده/2، آل عمران/104، آل عمران/103-105( وجود دارد. بدون تردید 
که مشترک بین همۀ افراد باشد،  هر جامعه ای با هدف و غرض واحدی 

که در همۀ جوانب جامعه،  به وجود می آید. هدف، روح واحدی است 
کرمانی، 1388(. یکی  مساوی و با هرکدام به نحوی متحد است )حجتی 
از اهداف انبيا، احقاق حقوق مردم و توصيه به رعایت آن هاست. رسالۀ 
رفتار  در  حقوق  رعایت  دغدغۀ  اهميت  نشانگر  )ع(  سجاد  امام  حقوق 
اما  قراملکی، 1387(.  و  نراقی، 1385  )انصاریان، 1375؛  است  ارتباطی 
برای  زیرساختی  نقش  درون شخصی،  ارتباطی  رفتار  در  بودن  اخالقی 
که احترام و عزت نفس  کسی بیاموزد  گر  اخالق در تعامل با دیگران دارد. ا
خویش را پاس بدارد، بر احترام و تکریم دیگران نيز توانا خواهد بود؛ پس 
اخالق درون شخصی بر اخالق برون شخصی مقدم است. امام علی )ع( 
می فرماید: هرکس عيب خود را بیند از غيبت و جست وجوی عيب دیگران 
غ می شود و به اصالح خود می پردازد. اميرمؤمنان )ع( در نهج البالغه  فار
کيد فراوان دارد و در باب رحم و شفقت  بر رفتار ارتباط درون شخصی تأ
می فرماید: »چرا آن گونه که به دیگران رحم می کنی به خود رحم نمی کنی« 
)انصاریان، 1375(. این سخن هرگز دعوت به بی تفاوتی نسبت به رنج ها 
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و آالم دیگران نيست؛ بلکه توجه به اهميت خودشناسی و تقدم اصالح 
خویش بر اصالح دیگران است.

ب. چیستی حرفه، حرفه ای و اخالق حرفه ای
واژۀ حرفه به معنای پیشه، شغل، کار و کسب است. مفهوم اصطالحی 
حرفه از دیرباز متفاوت با کار و حتی شغل به کار می رود. توجه به تمایز این 
دو واژه رهگشاست. کسب وکار معطوف به سود را حرفه نمی دانند. اشتغال 
یکی از مؤلفه های حرفه است. مؤلفۀ دیگر، روزی به دست آوردن از طریق 
کار  کار و اشتغال است. حرفه یک  اشتغال است. مؤلفۀ سوم اختيار در 
اختياری است. مؤلفۀ مهم، خدمت محوری، کارآمد بودن، مفيد بودن یا 
مطلوبیت اجتماعی حرفه است. مؤلفۀ پنجم، برخورداری از دانش، مهارت 
و توانایی است )قراملکی، 1387(. برخی، فرد حرفه ای را چنين تعریف 
که از خدمات مفيد و ارزش محور  گروه اختصاصی از افراد  می کنند: »عضو 
کسی  کاری خود صاحب دانش اند«. حرفه ای  برخوردار و نسبت به حوزۀ 
که توانمندی خود را در پایبندی به قانون و نظام مندی حرفه ای  است 
کسی است  می داند؛ می سازد؛ تقویت می کند و حفظ می کند. حرفه ای 
شخص  و  دارد  باور  حرفه  در  را  توانستن  و  خواستن  دانستن،  افعال  که 
را الزمۀ  که خودشناسی، خودسازی و خودباوری  کسی است  حرفه ای 
مدبر  است  کسی  حرفه ای  می داند.  ماندن  حرفه ای  و  شدن  حرفه ای 
که موفقيت  کسی است  دارای منش، بینش و روش حرفه ای. حرفه ای 
خود را در حرفه، حاصل پیوند و یکپارچگی عقيده، عشق، عرضه و عمل 
کار، پیکار، ابتکار و  که  کسی است  حرفه ای می یابد و می داند. حرفه ای 
کسب وکار خود می داند و می کوشد با درستکاری  پشتکار را اجزای نظام 
کسی  و همکاری با دیگران به اهداف حرفه ای خود دست یابد. حرفه ای 
کارآفرینی  کسب فرصت ها و ایده ها و  که همواره در جست وجوی  است 
تازه  ایده ها و فرصت سازی های  و  این فرصت ها  ارزش روی  ایجاد  برای 
که مهم ترین منبع زندگی؛ یعنی عمر خود را  کسی است  است. حرفه ای 
که متناسب با عقاید و عالیق و استعدادهای اوست، بجا،  در حرفه ای 
که به مدیریت  کسی است  به اندازه و به موقع استفاده می کند. حرفه ای 
حرفه و حرفۀ مدیریت احترام می گزارد )Freidson, 2001(. برخی اخالق 
به وسيلۀ  که  می دانند  افراد  بودن  حرفه ای  بر  کم  حا اصول  را  حرفه ای 
آن اصول می توان رفتارها را سنجيد )معيد فر، 1380(. اخالق حرفه ای 
بنا به تعریفی »بررسی مجموعۀ آداب و شيوه های رفتاری پسندیده ای 
و  صفات  مجموعۀ  و  کنند  رعایت  می باید  مشاغل  صاحبان  که  است 
کنند« )اصفهانی،  که الزم است از آن اجتناب  اعمال نکوهيده ای است 
عبارت  می شود  تعریف  حرفه ای  اخالق  مبحث  به عنوان  آنچه   .)1372
بر  برون شخصی مبتنی  و  ارتباطی درون شخصی  رفتار  »الگوی  از:  است 
گر من در ارتباط با خود، حقوق خویش  رعایت حقوق طرف ارتباط«، ا
)قراملکی،  است  اخالقی  درون شخصی  من  با  من  رفتار  کنم،  رعایت  را 
1387(. همچنين است رفتار من با دیگر افراد، نهادها، امور، جانداران و 
محيط زیست که این مقوله به عنوان ارتباط برون شخصی تعریف می شود 
)قراملکی، 1387(. اخالق حرفه ای به مسائل عينی در حرفه می پردازد و 
نقش عملياتی در حل معضالت اخالقی در حرفۀ فرد دارد. اخالق حرفه ای 
کاهش موانع  نقش راهبردی در افزایش عوامل تسهيل کنندۀ موفقيت و 
کاميابی سازمان ها، نهادها و جامعه دارد )Davis, 2004؛ روستا،  بازدارندۀ 

کرد، 1392(. کت و  1385؛ سا
ج. مطالعات رفتارشناسی در جامعۀ تخصصی طراحی صنعتی

که توجه به اصول و موازین اخالقی،  کيد بر این نکته ضروری است  تأ
رمز بقا و توسعۀ همه جوامع انسانی است )پژوهشکدۀ تحقيقات راهبردی 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1390(. نخستين گام در آموزش اخالق، 

به  درون شخصی  ارتباط  است،  خودش  با  فرد  ارتباطی  رفتار  اصالح 
هرگونه ای سامان یابد، الگوی ارتباطی برون شخصی مشابه آن می شود 
)قراملکی، 1387(. همان گونه که انسان ها برای سالمت جسم و روحشان 
نياز داشته تا جامۀ جدید و تميز بر تن خود کنند، نباید غافل از این بود که 
تفکر و بینش و رفتار همۀ انسان ها نيز الزم داشته تا هر روز جامه ای نوتر، 

برازنده تر و رضایت بخش تر از روز پیش بر خود کند.
مشاهده،  طریق  از  اطالعات  جمع آوری  بر  مبتنی  بررسی  و  مرور  با 
جامعۀ  اعضای  بین  تعامالت  از  برگرفته  مکاتبه های  و  شنيده ها  گفتار، 
کادر علمی  طراحی صنعتی در فضاهای آموزشی )تعامالت دانشجویان و 
)تعامالت  مجازی  مرکز(،  تهران  آزاد  و  تهران  الزهرا،  هنر،  دانشگاه های 
در فضاها و سایت های مرتبط طراحی صنعتی در تلگرام(، نشست ها و 
گردهمایی های تخصصی و جلسات  و  )کنفرانس ها  جلسات تخصصی 
داخل  خدماتی  بخش های  و  صنایع  با  تعامالت  و  جشن ها(  و  داوری 
که طی ساليان متوالی حاصل شد؛ جدای از فضای غالب سازنده  کشور 
کثریت تعامالتمان، متأسفانه حتی وجود قليل  و اخالق مدار حرفه ای در ا
موارِد - انشااهلل - غيرعمد شناسایی شده مانند تخریب و خدشه به اعتبار 
و شهرت و احترام افراد، تقابل غيرسازندۀ نظرات و دیدگاه ها، استفاده 
ناصحيح از قدرت و جایگاه و نفوذ، تضاد منافع، عدم شفافيت و اغراق 
کار تخصصی  در ارائۀ تخصص داشته و نداشته به مشتریان، عدم انجام 
ارائۀ  آوردن غيرواقعی قيمت  پایین  انتظار مشتریان و ذی نفعان،  مورد 
رقابت  از  خود  حرفه ای های  هم  کردن  خارج  برای  حرفه ای  خدمات 
سازنده و خدشه به شهرت حرفه با سرانجام فسخ زودهنگام قرارداد یا 
کار، عدم ارتقا و  کيفيت پایین  کارفرمایان به دليل  عدم رضایت از سوی 
که این نوشتار و  بروزرسانی علم و تخصص و غيره؛ نگارنده را بر آن داشت 
پیشنهاد های منعکس شده در بخش بعد را به عنوان راهگشای تأثيرگذار بر 

بهبود عملکرد و بازده این جامعۀ تخصصی ارائه کنم.

طراحان  جامعۀ  برای  حرفه ای  رفتار  و  اخالق  پیشنهادی  الزامات 
صنعتی کشور:

که بازیکنان باید با یکدیگر هماهنگ، همراه و  گروهی  همانند یک ورزش 
که ممکن است تک تک اعضا  تکميل کنندۀ قوی یکدیگر باشند، هرچند 
به عنوان افراد دارای شایستگی های باال باشند، خانوادۀ تخصصی ما نيز 
کند. در اینجا نگارنده با بهره گيری از اطالعات  باید به همين منوال عمل 
پیِش رو  مستندات  برخی  تحليل  و  مرور  و  پیشين  بخش  در  ارائه شده 
انجام  و  حرفه ها  دیگر  و  جوامع  دیگر  حرفه ای  اخالق  کدهای  درزمينۀ 
ارائۀ محورهای پیشنهادی  تعدیل ها و بومی سازی های الزم، اقدام به 
کردن و تسری آن به جامعۀ تخصصی می کند  ذیل برای نهایی و تأیید 
 2000 ,Andrews & Kemper؛   1999 ,HFES؛   2005 1388؛  )معماریان، 
& APEGGA, 1995 ؛ CIPC, 2016 ؛ الریجانی، 1395؛ صادقی، 1394؛ 

)BCRSP, 2016 ؛ ICSID, 2016 ؛ NSC, 2012 کرمانی، 1394؛ حجتی 

طراحی صنعتی  رفتار حرفه ای جامعۀ  و  الزامات پیشنهادی اخالق 
کشور:

طراحی 	  حرفه ای  متخصص  خوب:  نیت  و  احترام  باانصاف،  رفتار 
همکاران،  به  نسبت  رفتارش  و  اعمال  که  است  فردی  صنعتی 
زیردستان، مافوق، مشتریان و افراد جامعه همراه با انصاف، احترام و 

نيت خوب است.
ارائۀ اطالعات حقیقی و غیر اغراق آمیز: متخصص حرفه ای طراحی 	 

صنعتی فردی است که صالحيت ها و شایستگی هایش و خدماتی را که 
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می تواند ارائه دهد، فقط از طریق اطالعات حقيقی بدون اغراق گویی 

تبليغ و ارائه دهد.
 عدم اعمال قدرت، نفوذ و تأثیرگذاری ناصحیح از جایگاه: متخصص 	 

که قرار دارد، نباید اقدام به  حرفه ای طراحی صنعتی در هر جایگاهی 
اعمال قدرت، نفوذ و تأثيرگذاری ناصحيح کند.

گذاری 	  عدم پذیرش یا ارائۀ امتیاز مالی و غیرمالی برای پذیرش یا وا
ارائه  با  متخصص حرفه ای طراحی صنعتی نباید  فعالیت حرفه ای: 
کردن یک  گذار  و قبول امتياز مالی یا غيرمالی برای انجام دادن یا وا

فعاليت مرتبط با تخصص خود به طور غيرمنصفانه اقدام کند.
ارائۀ اطالعات به طور روشن، شفاف و صحیح: متخصص حرفه ای 	 

طراحی صنعتی می بایستی به طور روشن و شفاف و صحيح به مشتریان 
و کارفرمایان خود عواقبی را که می تواند درنتيجۀ بررسی ها، ارزیابی ها و 
تحليل ها و طراحی های پیشنهادشده خود وجود داشته و همين طور 
گر آن ها مورد هر نوع تغيیر و تعدیل و یا عدم توجه توسط دیگران قرار  ا
گيرد، با بهترین قضاوت تخصصی خود به کارفرما و حتی در صورت حاد 

گزارش دهد. ع وقت  بودن عواقب به مراجع قانونی ذی صالح در اسر
عدم افشای اطالعات محرمانه: متخصص حرفه ای طراحی صنعتی 	 

یا  کارفرمایان  یا  مشتریان  رضایت  با  مگر  را  محرمانه  اطالعات  نباید 
همکاران و یا فرد ذی حق افشا کند.

عدم درگیر شدن در فعالیت های با تضاد منافع: متخصص حرفه ای 	 
که در آن ها نوعی از  طراحی صنعتی نباید در فعاليت هایی درگير شود 
تضاد یا تصادم یا هم پوشانی منافع وجود دارد؛ مگر با رضایت مشتری 

یا کارفرما یا طرف های درگير.
وفاداری به مشتریان: متخصص حرفه ای طراحی صنعتی می باید 	 

کارفرمایان و مشتریان خود  به عنوان نمایندگان وفادار و مورد اعتماد 
عمل کنند.

طراحی 	  حرفه ای  متخصص  منصفانه:  و  کامل  و  مستقل  قضاوت 
کامل و  صنعتی می باید هميشه با قضاوت مستقل همراه با اطالعات 

درست و رعایت عدالت و انصاف عمل کند.
متخصص 	  کامل:  بررسی  و  مرور  با  دیگران  کار  سرپرستی  و  تأیید 

کار دیگری،  کامل  حرفه ای طراحی صنعتی نباید بدون مرور و بررسی 
که قرار دارد،  تأییدیۀ خود را در هر جایگاه و سطح نظارتی و سرپرستی 

کار فرد دیگر قرار دهد. روی 
کار در صورت وجود صالحیت: متخصص حرفه ای طراحی 	  قبول 

که واجد صالحيت انجام  کند  کاری را قبول و عمل  صنعتی فقط باید 
کار به سبب آموزش و تجربه شان هست. آن 

متخصص 	  افراد:  رفاه  و  امنیت  سالمت،  ایمنی،  به  ویژه  توجه 
حرفه ای طراحی صنعتی باید حفظ سالمت، ایمنی، امنيت و رفاه افراد 

را در باالترین حد توجه خود قرار دهد.
متخصص حرفه ای 	  بهبود، حفظ و عدم آسیب به محیط زیست: 

به  آسيب  عدم  و  بهبود  برای  باالیی  توجه  باید  صنعتی  طراحی 
محيط زیست داشته باشد.

تفاهم و همکاری سازنده با دیگر متخصصان مبنی بر رقابت پذیر 	 
کردن طراحی ها: متخصص حرفه ای طراحی صنعتی باید تمام تالش 
گرفته تا با همکاری و تفاهم سازنده با سایر  و تخصص خود را به کار 
متخصصان دیگر رشته ها و ذی نفعان، اقدام به خلق راهکارهایی برای 
توسعه و بهبود سيستم ها و محصوالت و خدمات رقابت پذیر با کمترین 
ریسک قابل قبول به سالمت، ایمنی و امنيت افراد و محيط زیست کند.

حساسیت و ارائۀ مشارکت در امور مرتبط به تخصص فرد در جامعه: 	 

متخصص حرفه ای طراحی صنعتی باید به مسائل و امور جامعۀ خود 
که می بیند صالحيت حرفه ای اش ممکن است  حساس بوده و زمانی 
گيرد، درهرصورت ممکن  مورد فایده و بهره برداری برای جامعه قرار 

اهتمام به ارائۀ خدمت کند.
حساسیت و ارائۀ مشارکت در امور مرتبط به تخصص فرد در جامعه: 	 

متخصص حرفه ای طراحی صنعتی باید به مسائل و امور جامعۀ خود 
که می بیند صالحيت حرفه ای اش ممکن است  حساس بوده و زمانی 
گيرد، درهرصورت ممکن  مورد فایده و بهره برداری برای جامعه قرار 

اهتمام به ارائۀ خدمت کند.
تأیید و به کارگیری صحیح و روشن از کار دیگران: متخصص حرفه ای 	 

طراحی صنعتی همواره باید به طور شفاف، صحيح، صادقانه و قانونی 
کار دیگران را معرفی کند و مورداستفاده قرار دهد.

عدم خدشه به اعتبار و شهرت هم حرفه ای های خود: متخصص 	 
حرفه ای طراحی صنعتی نباید اعتبار و شهرت هم حرفۀ خود را با نيت 

بد زیر سؤال ببرد.
اهتمام به اعتالی شهرت و اعتبار و توسعۀ حرفه: متخصص حرفه ای 	 

طراحی صنعتی باید همواره به عنوان نماینده ای از حرفۀ خود، جایگاه 
کالم و اعمال خود  و ارزش های باالی حرفۀ خویش را مستمرًا با افکار، 

تقویت کند و ارتقا دهد.
رقابت سازنده و سالم با هم حرفه ای های خود: متخصص حرفه ای 	 

طراحی صنعتی موظف به رقابت سازنده با هم حرفه ای های خود در به 
دست آوردن فعاليت ها، پروژه ها و مشاغل حرفه ای با ارائۀ هزینه های 

کيفيت بدون خدشه به اعتبار حرفه واقعی جهت انجام کار با
توسعۀ مستمر دانش و مهارت های تخصصی: متخصص حرفه ای 	 

طراحی صنعتی باید دانش و مهارت تخصصی خود را مستمرًا توسعه 
دهد.

اهتمام سازنده به جلوگیری از خطا یا استمرار خطاهای حرفه ای 	 
که بر خود  دیگران: متخصص حرفه ای طراحی صنعتی فردی است 
کد  کميتۀ نظارتی این  الزم می داند بسته به وخامت موضوع بدنه یا 
اخالق و رفتار حرفه ای را مطلع از رفتار خطا و ناشایست همکار حرفه ای 
که درهرصورت ممکن  کند. در موارد غيرحاد بر خود الزم بداند  خود 
کرده تا مستقيمًا یا باواسطه، اقدام به بهبود وضع و جبران و  سعی 

پیشگيری از تکرار وضع کند.
که در این حوزه، هر یک از ما  اعتقاد نگارندۀ این سطور بر این است 
کسب و ارائۀ آموزش )گنجاندن درس اخالق و رفتار حرفه ای  با قبول به 
در دوره های دانشگاهی(، ارائۀ کارگاه های مربوطه برای دانش آموختگان، 
گروهی مضاعف و دریافت مشاوره و نظارت از سوی بزرگان  تالش فردی و 
کميتۀ نظارتی  موردقبول در حرفه و چه بسا در آینده توسط یک هسته یا 
اخالق و رفتار حرفه ای همانند برخی از دیگر حرفه ها بعضًا در کشورمان یا 
کشورهای پیشروی صنعتی، بتوانيم حرفه ای مقيد به باالترین  در دیگر 
استانداردها در راستای خدمت بهتر به جامعه و تعامل سازنده با جهان 
شکل داده و آن را به سرآمدی و اعتالی رضایت بخش برسانيم )معماریان، 
 1995  &  2000 ,Andrews & Kemper؛   1999 ,HFES؛   2005 1388؛ 
حجتی  صادقی، 1394؛  الریجانی، 1395؛  ؛   CIPC, ؛ 2016   APEGGA,

)BCRSP, 2016 ؛ ICSID, 2016 ؛ NSC, 2012 کرمانی، 1394؛
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جمع بندی د
باالی  فردی  تخصصی  و  علمی  ظرفيت های  و  توانایی ها  وجود  با 
روبه رشدی که در جامعۀ تخصصی طراحی صنعتی وجود دارد، متأسفانه 
دانش افزایی  و  تکميلی  تحصيالت  و  )کارشناسی  دانشگاهی  دوره های 
مدرسان( و غيردانشگاهی موجود کشورمان هيچ جا مبحث مهم و حتی 
بسيار مهم تر از دانش و مهارت تخصصی فرد یعنی اخالق و رفتار حرفه ای را 
جزء برنامه های آموزشی قرار نداده است. قطعًا وجود منشورهای اخالقی 
عمومی سازمانی و آیین نامه های انضباطی و اداری الزم بوده، ولی کافی و 
اثرگذار نيست که این همانند برخی حرفه های دیگر نيازمند خودپرورشی، 
خودمشاوره ای و خودنظارتی صنفمان و خانوادۀ طراحی صنعتی است. 
الزامات اخالق و رفتار حرفه ای جامعۀ طراحی صنعتی می تواند با تفاهم 
بین دانشگاه ها و صنف انجمن مدرسان و مشورت با نمایندگانی از وزارت 
صنایع و دیگر ذی نفعان تدوین و درنهایت برای اجرا به تأیید مقامات 
عالی وزارتخانه های صنایع و علوم برسد. به اميد اینکه در آینده بتوان برای 
گير قانونی دربرگيرندۀ اعضای متشکل از  حرفۀ طراحی صنعتی انجمن فرا

همۀ دانشجویان، دانش آموختگان و استادان تأسيس کرد.
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