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اخالق در حرفه مهندسی
)با تاکید بر حرفه مهندسی صنایع(
)Engineering Ethics(

ی شیرازمهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمعضو هیات علمی گروه–علی تقی زاده 
Email:Avaz_tagh@yahoo.com

دانشجوي رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی شیراز -محمد امین
Email:m_amin7562@yahoo.com

: چکیده
و هـم  مسـایل منسـجم  دانـش آن اسـت کـه در آن    . اي در درجه اول یک دانش و معرفت اسـت اخالق حرفه

در این رابطه نقش آموزش به موازات تحـوالت فرهنگـی   . اي به نحو روشمند تحقیق شده و پاسخ یابندخانواده
ارائـه مطالـب و دروس جدیـد احسـاس     و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوي دیگـر نیازمنـد بـه   

شود که خصوصیات فنی به دانـش،  مهندسان در جامعه به دو بخش فنی و رفتاري تقسیم میعملکرد . شودمی
در این نوشته اهمیـت توجـه   . گردد و رفتار به اصول، عقاید و تربیت فرد متکی استسطح علمی و تجربه برمی

ن پرداخته و همچنین بنا به ضرورت ارائـه محتـواي درس اخـالق    به اخالق به عنوان ي فضیلت براي مهندسا
. شوددر حرفه مهندسی براي دانشجویان رشته مهندسی پیشنهاد می

:هاي کلیديواژه
کدهاي اخالقی/مهندسی صنایع / اخالق حرفه اي / اخالق مهندسی 

مقدمه -1
ي خلـق و  گـاهی اخـالق بـه معنـا    . د متمایز دارنددو کاربرEthics2و moral1واژه اخالق همانند دو واژه 

هـا  معناي دیگر ایـن واژه . رودو گاهی به معناي عادت به کار می. روداج به کار میخوي، رفتار عادت شده و مز
. شـود اي نیز به دو معنـا اطـالق مـی   اخالق حرفه. کنددانشی است که از حسن و خوبی و بدي رفتار بحث می

. کنداي در کسب و کار بحث میو دانش که از مسایل اخالق حرفهاي خلق و خوي حرفه
انسـان  . گـردد هاي میان انسان و سایر حیوانات مسئولیت پذیري و رفتار اخالقی برمـی یکی از مهمترین تفاوت

پـذیري آدمـی   ولیتسعادت و شقاوت همه به مسوو فضیلت و رذیلت . موجودي خودآگاه، مختار و مسئول است
ــی ــرددبرمـــ ــی     . گـــ ــم مـــ ــر دو قســـ ــق بـــ ــان دقیـــ ــردي در بیـــ ــالق فـــ ــداخـــ :باشـــ

شغلی که در این جا مراد از اخالق شغلی مسئولیت اخـالق فـرد از   –و اخالق فردي شخصی–اخالق فردي 
هـاي  افـراد در شـغل  . آفرینـد ولیتهاي اخالقی خاصی مـی اي، مسوهر شغلی به اقتضاي حرفه. حیث شغل است

ا اخالقیـات کارمنـدان بیمارسـتان    اخالقیات کارمندان بانک ب. ستندمواجه ها مسائل گوناگون اخالقمختلف ب
یابـد و  دمات اخالقیات خاص دارد و در بخش صنعت اخالقیات دیگري مـی مشاغل در بخش خ. یکسان نیست

گرایـی یکـی از مهمتـرین    پـذیري و تخصـص  تنـوع . گـردد بستگی به تنوع شغلی و کار افراد در سازمان برمـی 

معنوي-اخالقي ١
اصول اخالقي٢
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-وکـال –سرپرستان –مدیران -اخالق معلمان،اخالق پزشکان. اخالق فردي و اخالق شغلی استتفاوتهاي
مهندسان کـه قشـري مهـم در هـرم نیروهـاي انسـانی متخصـص        تجار و -خبرنگاران–محققان -رانندگان

. شوندمحسوب می
رود کـه  گـروه انتظـار مـی   اي مهم و آموختنی است و از مهندسان به عنوان اعضاي ایـن اصوالً مهندسی حرفه

مهندسـی تـأثیري حیـاتی و مسـتقیم بـر      . استاندارد بسیار باالئی از صداقت و اخالق را در رفتار خود بروز دهند
شـود مسـتلزم   ئـه مـی  مهندسـان ارا ها دارد و بر همین اساس خـدماتی کـه بوسـیله    کیفیت زندگی همه انسان

بر حمایـت از بهداشـت همگـانی امنیـت و رفـاه عمـومی       انصاف  و برابري است و باید –بی طرفی -صداقت
آموزش اخالق مهندسی باعث افزایش حساسیت دانشجویان به وظائف ویژه مهندسان، افـزایش  . معطوف باشد

. شوداي آنان و کمک به اجماع عقاید مهندسان میتوان اخالقی و حرفه
. بـه اصـول و ضـوابط معنـوي و وجـدانی اسـت      بندي و اعتقادبطور خالصه منظور از اخالق در این مقاله پاي

اي آوري بیش از پیش نیاز است تا مهندسان به اصـول اخالقـی حرفـه   امروزه با پیشرفت روز افزون علوم و فن
.بند باشندپاي

ق و معنویت در فعالیت هاي مهندسینقش اخال-2
تر و هاي مهندسی حساسگیريتصمیمشود اصول معنوي و اخالقی به میان کشیده میبه واقع زمانی که پاي

ها منفعـت مـالی و دنیـوي در یـک کفـه تـرازو و اصـول        ها و موقعیتدر واقع در این حرفه. شوندتر میمشکل
. ها برقرار نمودي دیگر قرار دارند که باید تعادل را در میان آناخالقی معنویت و وجدان در کفه

نی که مهندسان شروع به ساخت و ایجاد تمام چیزهایی کـه امـروزه   آنچه مسلم است در چند دهه اخیر و از زما
بنـدي  اعتقاد و پاي. نمودند) ها و فضا پیماهاها گرفته تا رایانهها و ماشینها و ساختماناز پل(در اطراف ماست 

است و ناپذیر مورد انتظار جوامع بشري بوده به اصول اخالقی به عنوان یک ضرورت اجتناب) مهندسان(ایشان 
. شوداین انتظار روز به روز بیشتر می

و فنـاوري نـوین و   متمام آنچه را که در زندگی روزمره از صبح تا شب با آنها سرو کـار داریـم و دسـتاورد علـو    
در واقع این مهندسان هستند که روش و سبک زندگی مـا  . باشدها و طراحی مهندسان میگیريحاصل تصمیم

ي ري ضمن اعتبار و ارزش خاصی که بـراي حرفـه  ي بشدهند به همین علت جامعهمیرا بوجود آورده یا تغییر
هایشـان  هـا و طـرح  گیـري مهندسان را بـه عنـوان تنهـا مسـئول و پاسـخگویی تصـمیم      . مهندسی قایل است

. شناسندمی

ترویج اخالق مهندسی-3
این موضـوع نیازمنـد   . عمده داردترویج نکات اخالقی در مهندسی در بسط و رعایت آن توسط مهندسان نقشی

هاي تـرویج اخـالق مهندسـی بـه بحـث و      در اینجا برخی راه. طلبداي را میکارهاي ویژهدقت نظر است و راه
. بررسی گذارده شود

:آموزش) الف
را کجـا  "اياخـالق حرفـه  "مـوازین  . شوداي وارد میالتحصیلی به جامعه حرفهمهندس جوانی که پس از فارغ

در . شـود افعـال نیکوسـت و کـدام ناپسـند شـمرده مـی      اي جزباید بداند کدام عمل حرفهد بیاموزد؟ چگونهبای
. شـود تـدریس نمـی  اي براي مهندساندنیا اخالق حرفههاي هاي کشور ما برخالف بعضی از دانشگاهدانشکده
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توانـد  هـاي مهندسـی مـی   تدریس یک درس دو واحدي در رشته. مقررات اخالق نیز بصورت مدون وجود ندارد
. اي مهندسـان باشـد  معنایی مناسب براي آموزش تقویت حسن اخالقی در عملکردهاي فردي و جمعـی حرفـه  

اي مزین ورود آنان به عرصه حرفهیلی دانشجویان ارائه شود که با شود این درس در آخر ترم تحصپیشنهاد می
. گردد

انجام شود که از طریق آموزشهاي گروهی توسـط جوامـع   و همچنین بخش دیگر آموزش باید در دروان حرفه
. گرددمهندسی پیشنهاد می

: ايتدوین مقررات اخالقی حرفه) ب
هـاي مهندسـی همزمـان بـا اعطـاي پروانـه       اي نیز براي رشتهنامه اخالق حرفهتدوین مقررات اخالقی با آیین

امري که در مورد کارشناسـان رسـمی   . ا آورداشتغال به کار مهندسی طی مراسمی براي رعایت آن سوگند به ج
تـدوین مقـررات   . و پزشکان در حال حاضـر در کشـور مـا جـاري اسـت     حسابداران قسم خورده–دادگستري 

. هاي مهندسی صورت گیردشکلتاخالقی باید توسط 
: هاي اخالقیارزشمند کردن فعالیت) ج

به حفـظ محـیط زیسـت و عـدم اسـتفاده ناسـالم از       درستکاري، رعایت انصاف، احترام به مسئولیت خود، توجه
اي کسـب  امکانات و مجوزهایی که حرفه در اختیار مهندس به تبع دانشگاهی و توفیق در احراز شـرایط حرفـه  

هاي متعالی همواره مـورد تأییـد و داراي اعتبـار    ارزش"همچنین سایر موارد اخالقی باید به عنوان . کرده است
یت اصول و موازین اخالقی در شخص اعتماد به نفس، احساس مهم بـودن و در دیگـران   و رعا. واال تلقی شود

. تقدیر و تحسین را برانگیزد
:تشویق و تنبیه) د

تیباتی را معمول دارند تا اشخاص درست کردار و پایبند به هاي صحیح، ترباید با ایجاد نظاماي نیزجوامع حرفه
تشـویق از طریـق انتخـاب    . اي تنبیه شوندارج از حیطه اخالق حرفهاي تشویق و عمل کنندگان خاصول حرفه

. اعمال گردد،کنندمهندسان برتر و تنبیه براي آنان که تخطی می

چرا مهندسان باید آموزش اخالق مهندسی را ببینند؟-4
:در زبان انگلیسی حداقل سه مفهوم دارد) اتیکز(Ethicsواژه 

اصول اخالقی معمولی-1
لسفه ف-2
اي از استانداردهاي ویژه که از نظر اخالقی مجاز هستندمجموعه-3

اي از رفتارهایی که هر شخص منطقی از جمله مهندسان باید داشته باشند اخالق نامیـده  براین اساس مجموعه
. شودشود و در نقش یک انضباط فلسفی معرفی میمی

شود که در ارتباط با اصول اخالقیـات  از فلسفه قلمداد میاي رشته"اخالق مهندسی"براساس مفاهیم یاد شده 
بنابراین وقتی که یک گروه فلسفه درس اخالق مهندسی یا مسائل مربوط بـه آن  . رودبراي مهندسان بکار می

در خـالل  . کند باید در آن دوره استانداردهاي ویژه مهندسی با استفاده از دالیل منطقی تفهیم شـود را ارائه می
شناسـی مهندسـی پرداختـه و همچنـین     مهندسی به بررسی جزئیات تـاریخ و جامعـه  ره باید در دانشکدهاین دو

. درباره کدهاي مربوط به اخالق مهندسی بحث شود
.باشدبطور کلی اخالق مهندسی شامل اصول اخالقی عادي و معمولی نیز می
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آموزش اخالق مهندسی چیست؟-5
: و محور استوار استآموزش اخالق مهندسی بر مبناي د

کند که در عمل در قالب کـدهاي  اي دارد که از اصول اخالقی مجاز پیروي میمهندسی استانداردهاي ویژه-1
. پذیرفته شده استABET4و NSPE3گیرد و از جانب مؤسساتی مانند رسمی اخالق قرار می

به رسمیت شناختن استانداردها از جانب مهندسان -2
: شود که به قرار زیر استمهندسی حداقل منجر به سه نتیجه سودمند و مطلوب میآموزش اخالق 

افزایش حساسیت اخالقی -1
افزایش دانش استانداردهاي مربوط به اخالق -2
هاي مهندسیگیريپرورش اخالق در رفتار و تصمیم-3

درس اخالق مهندسی در سایر کشورها-6
اخالق مهندسی در ابتـدا بـه   .در ایاالت متحده انجام شد1990ندسی در دهه اولین تحقیقات در باره اخالق مه

صورت اعمال و تصمیماتی که توسط افراد به صورت فردي یا جمعی در ارتباط با حرفه مهندسـی گرفتـه مـی    
تقریبـا ر تمـام جهـان    .شود تعریف شد ولی بعدها از آن به عنوان وسیله اي براي کنترل تکنولوژي نام برده شد

در حـال حاضـر درسـی بـا عنـوان اخـالق       .محققان بر توجه مهندسان به مسوولیت هاي حرفه اي اعتقاد دارند
ــا، ار   ــاي آمریکـــــ ــگاه هـــــ ــی در دانشـــــ ــا،مهندســـــ ــترالیاوپـــــ ــدریس ... و اســـــ تـــــ

در این درس مباحثی چون نقش مهندسان در جامعه، تئوري اخالق و ارتباط آن با اخالق مهندسـی و  . می شود
حرفه اي مهندسان در جامعه، اقتصاد مهندسی، طرز رفتـار بـا کـارگران و روشـهاي مـدیریت،      مسوولیت هاي 

.ر می گیردابررسی قرائف و حقوق مهندسان در جامعه موردمسائل زیست محیطی و وظ

در ایران) مهندسی(اخالق حرفه اي -7
شیراز تـدریس مـی شـد و از ارائـه     پیش از انقالب درس با عنوان آشنایی با حرفه اخالق مهندسی در دانشگاه 

در سال هاي اخیر دانشجویان حرفه پزشکی موظـف  .چنین درسی در سایر دانشگاهها اطالعی در دست نیست
به گذراندن درسی با عنوان اخالق پزشکی دارند و در حقیقت دانشگاه هاي علـوم پزشـکی در زمینـه آمـوزش     

سـی بـا عنـوان اخـالق     ر دانشـگاه صـنعتی شـریف نیـز در    خیرا دا.اخالق حرفه اي در ایران پیش قدم هستند
رفصل دروس دانشجویان گنجانده شده و متخصصان حوزه مهندسـی درپـی تحقیقـاتی در ایـن     مهندسی در س
.زمینه هستند

به نظر می رسد توسعه متوازن فرهنگ، دانش، صنعت و اخالق به صورت توام می تواند زمینه ساز رسـیدن بـه   
. و بهترین بستر براي شروع این تغییر در دانشگاه ها میسر استتوسعه پایدار باشد 

در حرفه مهندسی صنایعمهندسیاخالقآموزش -8

٣National society of professional Engineering
٤Acceridation Bord of Engineering and technology
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نقشـی  ن صنایع با توجه به جایگاهی که در سیستم هاي کـاري بـر عهـده مـی گیرنـد     مهندساامروزه 
اعـال نگـاه داشـتن ایمنـی،     براي در حـد  . دارند...بخش هاي مختلف صنعتی، خدماتی، آموزشی و محوري در

باید تعهد اخالقی داشته باشند و به ابزارهایی مجهز باشند تا بتوانند بـا مسـائل   این افرادسالمت و رفاه جامعه، 
.که با آنها مواجه می شوند دست و پنجه نرم کننددشوار اخالقی

ي گیري، مدیریت و برنامه ریـز یموري، توجه به کاهش هزینه، استانداردسازي، تصمبهینه سازي، توجه به بهره
براي پرداختن به آنها آموزش می بینند و با توجه به نوع دانشی که کسب از مواردي است که مهندسان صناي

لـذا بـه منظـور    . میکنند غالبا در رده هاي مدیریتی و تصمیم گیري حوزه کاري مربوط به خود قرار مـی گیرنـد  
وزش آن به دانشجویان رشته مهندسی صـنایع مـی توانـد شـروع     آموزش و گسترش بحث اخالق حرفه اي آم

.مناسب و موثري باشد
ي اخــالق مهندسـی از ایــن جهـت کــه هــم بـه تولیــد محصـوالت مهندســی ایمـن و مفیــد کمــک      مطالعـه 

اخالق مهندسی پیچیده است به نحوي کـه  . کند و هم به تالش هاي مهندسان معنا می بخشد مهم استمی
امـا اخـذ   ی شودمي در کل یک دوره ي شغلی دارد که با کسب یک مدرك دانشگاهی شروع نیاز به تفکر جد

.مدرك پایان کار نیست
این است که قابلیت شخص را براي حل کردن پیچیـدگی هـاي   مطالعه اخالق مهندسیهدف مستقیم

دربـاره ي سـواالت   لیت استدالل شفاف و دقیق رابمطالعه ي اخالق مهندسی قا. اخالقی در مهندسی باال ببرد
.باال می بردبراي مهندسان صنایعاخالقی

بهبود بخشیدنهمی تواند ببراي مهندسین صنایعتعمق با دقت در مسائل اخالقی،بهبود بخشیدن توانایی
.بحث اخالق مهندسی در کل جامعه مهندسی منجر شود

نتیجه گیري-9
دسـی در کشـور وجـود دارد و خـالء دروس مناسـب در      با توجه به نتـایجی کـه در سیسـتم آمـوزش مهن    -1

هـا  سی کار، در دانشـگاه هاي فنی و مهندسی به خصوص آموزش اخالق مهندسی و تاریخ علم و روانشنارشته
. هود استکامالً مش

ضـرر و  هـاي مهندسـی همـه سـاله    ار و مسـئولیت به دلیل عدم آموزش مناسـب مهندسـان در زمینـه رفتـ    -2
. شودغیر مادي فراوانی به کشور وارد میهاي مادي و زیان

ــم در دانشــ  -3 ــن شــاخه عل ــه اهمیــت ای ــه ب ــا توج ــو ب ــان ضــرورت توجــه مس ــف جه والن گاههاي مختل
. وجود دارداي ارائه دروس در زمینه حرفه مهندسیمهندسی و تصمیمات الزم را برخشآموزش عالی در ب

: د زیر باشدتواند دربرگیرنده موارمحورهاي عمده تدریس می-4
اي اخالق حرفه-وتاریخ مهندسی در ایران و جهان –الف 
اخالق مهندسی-زسیر تحوالت علمی و صنعتی در جهان –ب 
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار-حروابط کاري و حقوقی صنفی –ج 
جایگاه مهندسان در چرخه توسعه جهانی شدن -طروابط اقتصادي و تولیدي -د

ارتباط صنعت و دانشگاه -ياردهاي طراحی و تولیدي استاند-هـ
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86امین، محمد، پژوهشی در اخالق مهندسی، پروژه پایانی، تابستان -1
.1383ون اي، چاپ دوم، قم، مجنفرامرز قراملکی، احد، اخالق حرفه-2
1383، "اخالق و آداب دانشجویی"کالنتري ارسنجانی، علی اکبر -3
82مجله تهویه مطبوع، اسفند "اخالق مهندسی"مؤمنی فراهانی، فرشید، -4
فصـلنامه  "اياخـالق حرفـه  ": بهادري نژاد مهدي، در فضایل انسـانی مهندسـان، بخـش سـوم    ،یعقوبی، محمود-5

.1382پنجم، تابستان ، سال18آموزش مهندسان ایران، شماره 
اخـالق در حرفـه مهندسـی درسـی بـراي دانشـجویان       "یعقوبی، محمود و بهادري نژاد مهدي، عزیزیـان کیـان،   -6

.، سال پنجم20، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره "مهندسی
7- Engineering Ethics Professional Practice, National Society of professional
Engineers, publication of Wisconsin society of Professional Engineers 12001
8- Martin, M.W and Schinzinger, R., Ethics in Engineering, Mc Grow Hill,
new York, 1996.
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