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هدف از این پژوهش بررس��ی جایگاه اخالق مهندس��ی در میان شایستگی های حرفه ای مهندسان 
اس��ت. الگوی شایس��تگی مهندسان، ابتدا از طریق پژوهش کیفی به روش دلفی و با مشارکت قریب 
50 نفر از خبرگان به دس��ت آمد و س��پس در یک نظرسنجی از صاحب نظران این حوزه، مورد تأیید 
کلی قرار گرفت و در نهایت، در یک پژوهش پیمایش��ی توس��ط گروهی از دانش آموختگان دانشگاه 
صنعتی ش��ریف بر اس��اس نمونه گیری افراد در دس��ترس، ارزیابی ش��د. از این طریق، الگوی نهایی 
)مش��تمل بر 4 شایس��تگی کالن، 7 شایستگی اصلی و 28 شایس��تگی فرعی( به دست آمد. پژوهش 
حاضر، ابتدا برای مهندسان، 8 شایستگی اصلی حرفه ای را مدنظر داشت. شایستگی اول و دوم این 
فهرس��ت عبارت بودند از: پرانگیزه و فعال بودن و اخالقمند و پاس��خگو بودن. پژوهش کّمی نشان 
داد که تفکیک دو شایس��تگی حرفه ای فوق، پاس��خگوی مدل مطلوب نیست. لذا این دو شایستگی 
در یکدیگر ادغام ش��د و شایس��تگی حرفه ای جدید با عنوان »انگیزه متعالی داش��تن« شکل گرفت و 
8 شایس��تگی حرفه ای، به 7 شایستگی تقلیل یافت. مقاله حاضر، نشان می دهد که جایگاه شایستگی 
حرفه ای »انگیزه متعالی داشتن« در عرض سایر شایستگی ها قرار ندارد، بلکه هسته مرکزی و موتور 
محرک 6 شایس��تگی حرفه ای دیگر است. ضمنًا »انگیزه متعالی« برای فعالیت حرفه ای یک مهندس، 
نباید مستقل از سایر انگیزه های او در زندگی باشد، بلکه یک مهندس مطلوب از حیث انگیزه، کسی 
اس��ت که رس��الت واحدی را در کل زندگی فردی و اجتماعی خود برگزیده اس��ت و همان رسالت 

واحد، در نقش های مختلف زندگی، انگیزه متعالی آن نقش را مهیا می کند.
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مقدمه
اخالق حرفه اي، از رشته اي علمي فراتر رفته و گستره معرفتي وسيعي را به ميان آورده است. 
تولد و رشد رشته هاي فراوان در اخالق حرفه اي معطوف به ِحَرف و صنعت ها، حاصل دغدغه هاي 
اخالقي درحرفه و عرضه نيازهاي پژوهش حاصل از آنها به دانشگاه هاست. اخالق حرفه اي پيشينه اي 
بيش از س��ه هزار س��ال در ايران باستان دارد و از منزلت اساسي در آموزه هاي اسالمي برخوردار 
است. امروزه به تبع تطور مفهوم حرفه، تنوع و درهم تنيدگي حرفه ها و چالش هاي فراوان برخاسته 
از جهاني ش��دن، اخالق حرفه اي جايگاهي راهبردي در محيط جهاني كس��ب و كار يافته است. 
جامعه ما بر س��ر س��ه گنج پنهان در اخالق حرفه اي نشسته است: ميراث اخالقي ايران باستان، 
ميراث غنِي اخالق حرفه اي در آموزه هاي اس��المي و ميراث اخالق حرفه اي در تمدن اس��المي. 
ولي در عين حال، در مقايسه با كشورهاي صنعتي، در توسعه اخالق حرفه اي،  وضعيت مطلوبي 

نداريم. اين وضعيت اسف بار، ما را در چنين حالي قرار داده است كه )قراملکی، 1387: 5(: 
زآنکه اندر غفلت و در پرده ام! )مولوي( بر سِر گن���ج از گدايي مرده ام 

اخالق حرفه اي، شاخه اي از اخالق كاربردي است كه به مباحث اخالقي در حرفه مي پردازد. 
صاحبان حرفه، از دانش اخالق دو توقع دارند: يکي بيان نظام مند مسئوليت هاي اخالقي در حرفه 
و ديگري، تش��خيص دقيق و حل اثربخش مس��ائل اخالقي در آن حرفه )قراملکی، 1387: 25(. 
مراد از اخالق حرفه اي، مسئوليت اخالقي فرد، از حيث شغل وي است. يك پزشك يا مهندس 
به عنوان يك ش��خص حقيقي، قطعاً مس��ئوليت اخالقي دارد، ولي مس��ئوليت هاي حرفه اي او 
برخاسته از شغلي است كه بر دوش گرفته است، به گونه اي كه اگر شغل ديگري را مي پذيرفت، 
مسئوليت هاي حرفه اي او نيز تغيير مي كرد. لذا از اين نگاه، اخالق وابسته به شغل است و تنوع 
كاربردي دارد: اخالق پزشکي، اخالق مهندسي، اخالق مديريت، اخالق معلمي،  اخالق پژوهش، 

اخالق خبرنگاري، اخالق تجارت، اخالق قضاوت، اخالق وكالت و ... .
اگر ماهيت اخالق را »رفتار« بدانيم، مقوالت اخالقي مس��تقل از يکديگر مي باش��ند؛ يعني 
مي توان تصور كرد كه كسي اخالق فردي مطلوبي نداشته باشد ولي اخالق حرفه اي او مطلوب 
باشد. در مقابل، اگر ماهيت اخالق را صفت باطني، روحي و قلبي انسان بدانيم كه اعمال آدمي 
را جهت دهي مي كند و او را بدون نياز به تفکر و تأمل آش��کارا، به عمل وامي دارد )بهادري نژاد، 
1388 و س��عادت پرور، 1370(، در اين صورت اخالق، واقعيت بس��يط و يکپارچه اي اس��ت كه 
هم در جايگاه حقيقي انسان و هم در جايگاه حقوقي و شغلي او، نمود و ظهور دارد و تضاد در 

اخالقيات امکان پذير نيست يا بسيار به ندرت يافت مي شود.
يکي از مش��کالت علوم، كلمات و واژگان مش��ابه براي مقاصد متفاوت است. خصوصاً برخي 
كلمات كه بار ارزش��ي بيش��تري در ميان مردم دارند، بيشتر دچار اين آفت شده اند. يکي از اين 
قبيل واژگان، واژه»اخالق« است كه به دليل بار ارزشي آن، توسط افراد و صنوف مختلف، براي 

مقاصد گوناگون به كار برده مي شود.
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در مقاله حاضر براي آن كه بحث به ارائه راهکار مناسب و مؤثر در آموزش اخالق مهندسي، 
منته��ي گردد، نياز به واكاوي مفهوم اخالق اس��ت، تا از اي��ن طريق، فهم دقيق تري از اصطالح 
»اخالق مهندس��ي« حاصل ش��ود. ضمناً در اين مقاله، بيش از بهره گيري از منابع خارجي، از 
متون و منابع ديني و داخلي استفاده شده است، چرا كه به تعبير قراملکي )1387( بر سر گنج 
س��ه گانه اي نشس��ته ايم كه بايد بيش از گذش��ته قدر آن را بدانيم. مقوله اخالق، هدف غايي يا 
حداقل هدف مياني بعثت پيامبر اكرم)ص( اس��ت )بهادري نژاد، 1388( پس چه منبعي غني تر 

از متون ديني خود مي توانيم در اين زمينه بيابيم؟ 
هدف از پژوهش حاضر اوالً شناسايی شايستگی های حرفه ای مهندسان و ثانياً بررسی جايگاه 
اخالق مهندسی در ميان آن شايستگی هاست. بر اين اساس پژوهش حاضر، به دنبال ارائه پاسخي 

مناسب براي پرسش هاي زير است:
1. شايستگی های اصلی حرفه ای مهندسان چيست و مؤلفه های هر يك از آنها چيست؟

2. منظور از كاربرد واژه اخالق در اصطالح »اخالق حرفه اي« چيست؟
3. پيچيدگي هاي موجود در تصميم هاي اخالقي در حرفه هاي مهندسي چيست؟

4. بنيان و ريشه اخالق حرفه اي و همچنين اخالق مهندسي چيست؟
5. جايگاه واقعی اخالق مهندسی در نسبت با ساير شايستگی های حرفه ای مهندسان چگونه است؟

1. اهميت اخالق حرفه اي و اخالق مهندسي
بهادري نژاد )1388( معتقد اس��ت كه در ايران، مش��کل و مسئله اي در كشاورزي، خدمات، 
علم و فناوري نداريم، تنها مش��کل ما از نوع اخالق و فرهنگ اس��ت. مهم ترين چالش در تربيت 
مهندس��ي در كشور پرورش ارزش هاي انساني واخالق مهندسي در دانشجويان مهندسي است. 
اگر مي خواهيم به عنوان يك كش��ور كهن در جهان س��رافراز باشيم و حتي ادامه حيات بدهيم، 
راهي جز آموزش و پرورش اخالق در جامعه نداريم. الزم اس��ت اصول اخالقي مهندس��ي را در 
دانش��کده هاي مهندس��ي آموزش و مهم تر از آن اين كه اين اصول را در دانش��جويان مهندسي 
پرورش دهيم. الگوبودن اس��تادان مهندسي از حيث اخالقي، بهترين روش براي پرورش اخالق 

مهندسي در بين جوانان است )بهادري نژاد، 1388(.
با توجه به اين كه طي پنج دهه  گذشته بسياري از مهندسان در رأس تصميم گيري، مديريت، 
اقتصاد و سياست گذاري هاي كشور بوده اند، اگر اخالق در حرفه فني و مهندسي حاكم و نهادينه 
نشده و مقبوليت نيافته باشد، فرهنگ روزمرگي، فرصت طلبي، سودجويي، زياده خواهي و بسياري 
از خصايل غيراخالقي در تصميم گيري ها دخيل خواهد ش��د و آنچه تاريخ گواه آن اس��ت؛ يعني 
رش��د اقتصادي، رش��د علم و توسعه سياسي به معناي تقس��يم قدرت كه عمران، آبادي، رفاه و 
امنيت را در درازمدت به همراه خواهد داشت، به صورت پايدار به دست نخواهد آمد. همچنان 
كه ش��رايط حاضر كش��ور ما آنچنان مبهم است كه نمي توان آن را در تقسيم بندي توسعه يافته 

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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يا در حال توس��عه قرار داد. عملکرد اخالقي يا غيراخالقي مهندس��ان با عملکرد ساير گروه هاي 
علمي از نظر تأثيري كه بر محيط مي گذارد، مش��ابه نيس��ت. براي نمونه. عملکرد غيراخالقي 
مهندس��ان با عملکرد پزشکان داراي تأثير متفاوت است. هميشه آثار خوب يا غيراخالقي رفتار 
پزشکان بالفاصله قابل محاسبه و دريافت است. اما نتايج خوب يا غيراخالقي مهندسان سال ها 
طول مي كش��د تا ظاهر و معلوم ش��ود. لذا، اس��تادان در حوزه ارزش دانش نيکو، بينش عميق، 
ضمير آگاه. خودشناس، مسئول و باكرامت را در خواهند يافت و بي شك، در تربيت دانشجويان 

و پرورش آنها ثمرات فراواني خواهد داشت)يعقوبي، 1389(.

2. دو رويكرد متفاوت به اخالق
رويکرد اول، اخالق را صفت فعل مي داند و نه واقعيتي مستقل در وجود انسان. از اين منظر، 
برخي افعال انسان، اخالقي است و برخي غيراخالقي. اين رويکرد، در نظام فکري غرب، با تعبير 
Moral به كار مي رود. Moral بودن يك فعل، يعني ستودني بودن آن فعل در نزد وجدان ها و 
عقل هاي سليم بشري. در اين رويکرد، نوشتن ُكدهاي اخالقي1 و پيمان نامه هاي اخالق حرفه اي، 
ارزش و اهميت ويژه اي مي يابد. چرا كه محتواي اين اسناد، اعمال و افعال اخالقي است، يعني 
آنچه رعايت آنها در آن حرفه، س��تودني و گرانبهاس��ت. يکي از ابزارهاي بس��يار رايج براي اين 
موضوع، كدهاي اخالقي است كه تدوين، آموزش، اعمال نظارت و تأكيد بر پيروي و رعايت آنها 

حاصل تعامل انديشمندان دلسوز هر يك از حرفه هاست. 
»كارهايي كه ما به آنها كار اخالقي مي گوئيم، فرقشان با كار عادي اين است كه قابل ستايش 
و آفرين و تحس��ين اند. به عبارت ديگر، بش��ر براي اين گونه كارها ارزش قائل اس��ت. تفاوت كار 
اخالقي با كار طبيعي )عادي( در اين اس��ت كه كار اخالقي در وجدان هر بش��ري داراي ارزش 

است و گرانبهاست« )مطهري، 1371: 14(
و اما رويکرد دوم، اخالق را واقعيتي مستقل از رفتار مي داند. در اين رويکرد، اخالق در باطن، 
قلب يا روح آدمي شکل مي گيرد و »فضائل اخالقي، حاصل همراهي علم نافع و عمل صالح در 
يك دوره طوالني و ممارس��ت بر اين دو است« )سعادت پرور، 1370: 10(. از اين منظر، اخالق 
به تدريج شکل مي گيرد و هر چند در ابتداي بلوغ عقلي، عمل انسان، در شکل گيري اخالق وی 
تأثيرگذار است ولي پس از چند سال از گذشت عمر، اخالق بر عمل سيطره پيدا مي كند و آن 
را جهت دهي و فرماندهي مي كند. )امام خميني، 1371: 17( در اين رويکرد، اخالق حقيقي و 
اخالق حقوقي )مراعات حقوق( قابل تفکيك نيس��تند، بلکه دو نمود از يك واقعيت هس��تند. از 
اين نگاه، اخالق، صفت فعل نيس��ت، بلکه صفت قلب اس��ت و فضائل يا رذائل اخالقي، در قلب 
ش��کل مي گيرند. قياس بين اين دو رويکرد، در دو نمودار 1و2 خالصه ش��ده است و در نهايت، 

تالش مقاله حاضر بر تلفيق دو رويکرد ذيل معطوف خواهد شد.

1. Codes of Ethics
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3. بيان مسئله
همه فلسفه های آموزش عالی اتفاق نظر دارند كه دانشگاه ها، در كنار دروسی كه به دانشجو 
ارائه می كنند و با برگزاری آزمون های متعدد و ارائه نمرات، او را تحصيل كرده محسوب می نمايند، 
هرگز كفايت نياز جامعه و حتی بنگاه های صنعتی و تجاری را نمی كنند )آراسته، 91: 1383(. 
از يك مهندس، انتظاراتی بسيار فراتر از دانستن مجموعه ای از دانش های بنيادين و فناوری  های 
نوين اس��ت. »امروزه مش��کالتی در مورد عدم س��ازگاری برنامه های درسی با تقاضای بازار كار 
و موفق نبودن برنامه های درس��ی در كمك به دانش��جويان برای كسب اطالعات و مهارت های 
الزم جهت ايفای نقش مؤثر در دنيای كار متحول امروزی، مش��اهده می شود« )عارفی، 1384: 
45(. آنچه به عنوان مس��ئله اساس��ي پژوهش، مطرح است، فقدان چارچوب جامعي از معيارها 
و ش��اخص هاي موردنياز براي ارزيابي دانش آموختگان دانش��کده هاي مهندسي در نقش شغلی 
و حرفه ای آنان اس��ت. به عالوه اينکه اخالق مهندس��ی به عنوان يکی از رايج ترين موضوعات 
م��ورد تأكيد موسس��ات و نهادهای اعتبارس��نجی آموزش مهندس��ی، چ��ه جايگاهی در ميان 
س��اير شايس��تگی ها دارد؟ اين نکته وقتی به صورت يك مسئله جدی بروز و ظهور می كند كه 

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان

برخي از انواع 
اخالقيات

اخالق زيست محيطياخالق اجتماعياخالق حرفه اياخالق خانوادگياخالق فردي

نمودار 1: طرح شماتيك ارتباط ميان اخالقيات يك فرد )با رويكرد اول(

اخالق حرفه اي

....

اخالق حرفه اي

اخالق خانوادگياخالق فردي

اخالق اجتماعي اخالق زيست محيطي

نمودار2: طرح شماتيك ارتباط ميان اخالقيات يك فرد )بارويكرد دوم(

اخالق
)واقعيتي در باطن انسان(
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پيچيدگی ه��ای موجود در عملکرد و تصميم گيری های متخصصان و از جمله مهندس��ان مورد 
دقت قرار گيرد. موضوع اخالق حرفه اي بعضاً بس��يار پيچيده تر از آن چيزي اس��ت كه ما تصور 

مي كنيم و نياز به تحليل دقيق و عميق دارد. 
گاهي در مرزهاي علم و در طرح هايي كه موجب تغييرات بزرگ مي ش��ود، دانش��مند خود 
را با مسائل اخالقي مواجه مي بيند و بايد تصميم بگيرد. صاحبان تصميم و مشاوران طرح هاي 
بزرگ تکنولوژيك نبايد سود و زيان كارها و تصميم ها و طرح هايشان را بسنجند، بلکه در عالم 
مهندسي بايد كساني باشند كه بيانديشند فناوري چه مي كند و آثار غيرمستقيم آن در جهان 
و در زندگي مردمان چيست. وقتي ساختن يك سّد موجب مي شود كه منطقه اي آباد و بهره مند 
و در مقابل، آبادي هايي خشك و ويران شود، چگونه خيالمان درباره طرح هاي بزرگ تکنولوژيك 
آسوده باشد. دانشمندان زماني كه مي بينند جهانشان ممکن است با تصميمي كه غيراهل علم 
مي گيرند، زير و بر شود، نبايد چندان غافل باشند و نپرسند كه اين جهان به كجا مي رود. شايد 
در نظر كانت، دانش��مندي كه س��الح اتمي و هيدروژني ساخته است، مسئول به كار بردن اين 
سالح و آثار ويران گر آن نباشد، اما در خصوص دانشمندي كه به سياست مداران، ساختن و به 
كار بردن آن را پيش��نهاد كرده اس��ت، چه بايد گفت؟ خلبان هايي كه بمب اتمي را بر سر مردم 
شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي انداختند چه حکمي دارند؟ آيا آدمکش و تبهکارند و اگر چنين 
اس��ت تبهکاريش��ان در كدام حرير پوش��يده شده اس��ت كه در نظام دموكراتيك مدعي رعايت 
حقوق بش��ر، تبهکاري به حس��اب نمي آيد. آيا سياست هم در عرض علم قرار دارد و تصميمات 
سياست مداران مانند نتايج پژوهش هاي علمي از حکم و محاكمه اخالقي معاف و مستثناست؟ 

)داوري اردكاني، 1389(
تضاد منافع وضعيتي اس��ت كه با تأثير بر روي كار مهندس، مانع از برآورده ش��دن نيازهاي 
مشتري و كارفرما مي شود. پذيرفتن يك هديه از يك فروشنده باعث تضاد منافع مي شود، زيرا 
باع��ث ناديده گرفتن توليدكنندگان ديگر، كه حتي ممکن اس��ت كاالي بهتري نس��بت به آن 
فروشنده ارائه دهند، شود. هر چند پذيرفتن و اهدا كردن هداياي كوچك در فعاليت هاي شغلي 
معمول اس��ت، ولي بسياري از ش��ركت ها پذيرش هداياي قابل توجه، كه ممکن است به عنوان 
رش��وه قلمداد ش��ود، را ممنوع كرده اند. آگاهي از اطالعات داخلي يك ش��ركت و داشتن منافع 
در يك ش��ركت رقيب، مصاديقي از تضاد منافع هس��تند. قوانين اخالق مهندسي، مهندسان را 
صريحاً به خودداري از قرارگيري در وضعيت هايي كه قضاوت حرفه اي مهندسان را به مخاطره 

مي اندازد، ملزم كرده است)ظهور و خلج، 1389(. 
مديران بر حسب تصور خود از اخالقي بودن و يا غيراخالقي بودن با مسائل مواجه مي شوند. 
عده اي بر حس��ب تصور ناقص و يا وارونه از مس��ائل اخالقي، صرفاً عمده ترين و بارزترين مفاسد 
رفتاري و مالي مانند اعتياد، دزدي، روابط نامش��روع جنس��ي و اختالس بّين را مسائل اخالقي 
مي دانند و اهل دقت به دليل داشتن تصور كامل از مسائل اخالقي، در بُن هر تصميم مديريتي 



121

ده ها مسئله و معضل اخالقي را رصد مي كنند )قراملکی، 1382: 225(. 
قراملکی)1382: 225( ويژگي هاي اساس��ي يك مسئله اخالقي در حرفه را كه نياز به تأمل 

و واكاوي دارد، چنين فهرست كرده است: 
1. فراگيري. 

2. بسترهاي فراسازماني )اجتماعي و تاريخي(. 
3. آثار پايدار و زنده. 

4. نتايج مركب. 
5. آثار فراسازماني )ملي و بشري(. 

6. نتايج ناپيدا و نامعلوم. 
7. داراي جايگزين هاي مختلف. 

8. وابسته به شخص يا اشخاص معين )و انديشه هاي آنها(. 
9. چندتباري )متضلّع و چندبعدي(. 

10. صعوبت در تشخيص و حل. 
آموزه هاي س��نتي، تعارضات اخالقي را به وس��يله اصِل »دفع افسد به فاسد« حل مي كند. 
اين روش مبتني بر س��نجش اهميت دو طرف تعارض )اصول يا مسئوليت ها( و محاسبه ميزان 
خسارت و آثار زيان بار هر يك از اقدام ها است. وقتي بر سر دو راهه قرار مي گيريم، اخذ هر يك 
از آنها خالف اصول يا تعهدات اخالقي است. ميزان خالف بودن را مي سنجيم و راه خالف كمتر 
را بر مي گزينيم تا در راه خالف بيشتر نيفتيم. فاسد و بد را انتخاب مي كنيم تا از افسد و بدتر 
مصون باشيم. بر اساس اين اصل در مواردي، گريزي از كار بد نيست زيرا در صورت عدم انجام 
آن فس��اد بيش��تري حاصل مي گردد. بنابراين، در موارد ضروري به تعبير مولوي»مردار، مباح 

مي شود و فساد صالح« )قراملکی، 1382: 250(. 
توس��ل به روش دفع افس��د به فاس��د غالباً چشم فرد را از جس��تن راه سوم باز مي دارد. در 
مواضع فراواني اين كه تنها و تنها بر س��ر دو راهه هس��تيم پنداري غيرواقعي اس��ت و راه هاي 
متعدد ديگري وجود دارد. در چنين مواضعي عمل كردن به روش دفع افس��د به فاس��د قبل از 
جس��تجوي راه هاي ديگر خطا و فس��ادانگيز اس��ت. روش قابل توصيه در حل تعارضات اخالقي، 
جس��تجو از راه هاي س��وم است. اين كه در همه موقعيت ها راه سوم مي تواند وجود داشته باشد 
رهيافت مهم در مواجهه با تعارضات اخالقي اس��ت. جس��تجو از چنين راه هايي وظيفه اخالقي 
اس��ت كه ما را از تصميم س��اده انگارانه در تعارضات رها مي سازد. اين راه حل ها واقعاً خالقانه اند 
زيرا مس��تلزم ابداع گزينه هايي هس��تند كه غالباً مورد توجه نيس��تند. روش جستجو از راه هاي 
س��وم توصيه مي كند كه فرد به نحو خالقانه، گزينه هاي متنوعي را ابداع و فهرس��ت كند. آنگاه 
هر يك از آنها را به دقت توزين )وزن دهي( كرده و باالخره گزينه هاي مطلوب تر را مورد آزمون 

قرار دهد )قراملکی، 1382: 251(. 

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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4. نگاهی به پيشينه اخالق حرفه اي
در ب��اب اهميت پرداختن به اخالق حرفه اي، انديش��مندان متع��ددي اظهارنظر كرده اند و 
پيش��ينه موضوع، حتي به حکومت هخامنشيان و يونان باستان هم مي رسد. بحث آن در يونان 
وقتي آغاز ش��د كه تدوين يك نظم سياس��ي جديد مطمح نظر قرار گرفت. اين سياست در نظر 
يونانيان مي بايد مجالي را براي نيل اهل مدينه به فضائل اخالقي فراهم سازد. در آن زمان اخالق 
حرفه اي مطرح نبود. البته، اصناف و اهل حرفه رسوم و شعايري داشتند. اما چيزي مثل اخالق 

مهندسي نداشتند) داوري اردكاني، 1389(. 
قراملکي )1387( در مجموعه مقاالتي كه گردآوري كرده اس��ت پيش��ينه اخالق حرفه اي 
را به تمدن ايران باس��تان و حتي بيش از 3000 س��ال قبل مي رس��اند. اين روند با ظهور اديان 
آسماني خصوصاً اسالم با جهش بزرگي همراه مي شود. امروزه در هر يك از حرفه هاي تخصصي 

و مهارتي يکي از مطرح ترين مباحث، اخالق مناسب آن حرفه است. 
در س��ال 1994 يك تحقيق پيمايشي پيرامون تأثيرگذاري تدوين و ترويج اخالق حرفه اي 
در مي��ان كاركنان و مديران تع��دادي از صنايع گوناگون، صورت گرفت. يافته هاي اين پژوهش 
نش��ان داده كه بين رفتارهاي اخالقمند كاركنان س��ازمان هايي كه براي كدهاي اخالقي بهايي 
قائل ش��ده اند و سازمان هايي كه به آنها بي توجهي كرده بودند، تفاوت آشکار و معناداري وجود 

داشته است )ميلِن1، 2000(. 
لشکر بلوكي )1387( در يك پژوهش استقرايي، پيرامون اخالق حرفه اي پژوهشگران، جدولي 
از تعهدات اخالقي را تدوين كرده اس��ت. در اين جدول، ده گروه ذينفعان با پنج مرحله مطرح 
در فرايند يك پژوهش، تضارب سطر و ستوني كرده، 50 مقوله اخالقي را به وجود آورده است. 
چارچوب ارائه ش��ده توس��ط وي كه با استفاده از اسناد 30 سازمان پژوهشي تدوين شده، براي 

ساير حرفه ها نيز قابل بهره برداري است. 

5. جايگاه اخالق مهندسي در الگوهای شايستگي مهندسان
فردوسي در شاهنامه خود »مهندس« را به معناي »سازنده بنا و ساختمان« آورده است. او 
درباره مهندسان در ايران باستان چنين مي  نويسد: »آنان در حرفه خود ماهر و استاد و متبّحر 
و از اخالق وااليي چون مسئوليت پذيري برخوردار بوده اند. ارزش هايي چون قدرداني، سخاوت، 
جوانمردي، دادگري، خردمندي، دانايي، خداپرس��تي، وطن دوستي و بي توجهي به ثروت و مال 

و منال از صفات بارز آنها بود« )بهادری نژاد، 1388: 90(. 
منظور از شايس��تگی های حرفه ای مهندس��ان، قابليت ها و توانمندی هايی است كه تجميع 
آنها در يك مهندس منجر به موفقيت او در وظايف ش��غلی و اقتصادی او می گردد. اهميت اين 
شايس��تگی ها به اندازه ای اس��ت كه حتی فقدان يکی از آنها )در عين وجود ساير شايستگی ها( 

1. Milne
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شکس��ت وی را در وظايف حرفه ای او در پی خواهد داش��ت )فيض، 1389(. مطالعه و بررس��ي 
پيش��ينه موضوع نمايانگر اين نکته است كه عليرغم پراكندگي و وسعت مقوله هاي مطرح شده 
در فهرست شايستگي هاي مهندسان كه توسط نهادها و مؤسسات معتبر ارائه شده است، وجوه 
مشترك متعددی وجود دارد و در مواردي وجه اختالف، مربوط به ادبيات به كار رفته و يا ميزان 
تأكيد بر برخي از آنهاس��ت. يك مقايس��ه گذرا در جدول 1 بر اساس عالئم اختصاری مندرج در 
پيوست 1 و با تأمل بر مستندات 21 نهاد و شورای معتبر، در حوزه آموزش مهندسي ارائه شده 
است )ِدوين1، 1998؛ سينگال2، 2005؛ پوردو3، 2008؛ ابِت4، 2009؛ يو.آي.سي.اي.اي5، 1998 

و واشينگتن اِكورد6، 2005 (.
جدول 1: مهم ترين شايستگی های مورد تأکيد

مؤسسات و نهادهای اعتبارسنجی آموزش مهندسی
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عنوان شايستگی ف
ردي

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * درک ضرورت کسب مداوم دانش در 
طول کار حرفه ای 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * توانايی به کارگيری دانش های رياضی، 
علوم و مهندسی در حل مسئله 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * توانايی ايجاد ارتباط مؤثر )شفاهی، 
نوشتاری، تصويری ( 3

* * * * * * * * * * * * * توانايی شناسايی، فرموله کردن و حل 
مسائل مهندسی با نگاه سيستمی 4

* * * * * * * * * * * * توانايی درک مسئوليت های حرفه ای 
و اخالقی و رعايت مفاد آن 5

* * * * * * * * * *
توانايی استفاده از فناوری ها و 
ابزارهای مدرن در فعاليت های 

مهندسی
6

* * * * * * * * * * * راهبری گروه و مديريت پروژه با 
تيم های چندرشته ای 7

* * * * * * * * * * * * کسب آموزش الزم برای درک تأثير 
مهندسی بر جامعه محلی و جهانی 8

* * * * * * * * * * * * توانايی تصوير کردن مشكل و حل 
خالق مسئله و رفع نياز 9

1. Duyen
2. Singla
3. Purdue
4. ABET
5. UICEE
6. Washington Accord

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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* * * * * * * * * * توانايی طراحی و اجرای آزمايش ها و 
تحليل و تفسير داده ها 10

* * * * * * * * توانايی کار انفرادی در ضمن کار 
گروهی 11

* * * * * * * * * شناخت و درک استانداردها و قوانين 
مرتبط با فعاليت های مهندسی 12

* * * * * * * * * توانايی کار در گروه های دارای 
عملكردهای متفاوت 13

* * * * * * * تفكر انتقادی و
انتقادپذيری 14

* * * * * * * توانايی تدوين طرح های جامع 
چندرشته ای برای رفع نيازهای جامعه 15

* * * * حساسيت نسبت به موضوعات 
جهانی، اجتماعی و زيست محيطی 16

* * * * کار آمدی در انجام وظيفه علی رغم 
محدوديت امكانات 17

* * * * توانايی کاربرد اصول و فنون 
مهندسی و درک کميت های فيزيكی 18

* * * * * توانايی طراحی يك وسيله، سيستم يا 
فرآيند برای رفع يك نياز 19

* * *
انعطاف پذيری سازمانی/ انجام 

چندوظيفه همزمان و توانايی انتقال 
يادگيری در فعاليت حرفه اي

20

در اي��ن ج��دول، از بين 44 شايس��تگی مورد تأكيد مراكز و نهاده��اي مختلف، تنها به 20 
شايستگی دارای تأكيد بيشتر اشاره شده است )فيض، 1389(. چنانچه جدول 1 نشان مي دهد در 
همه نهادها و مؤسسات مذكور، به نوعي به مقوله اخالق مهندسي به عنوان يکي از شايستگي هاي 
اساسي مهندسان تأكيد شده است. اين تنوع ادبيات در رديف های5، 8، 12 و 16 مشهود است. 
در برخي از اين عناوين به جنبه حساس��يت داشتن نسبت به معيارهاي اخالق مهندسي توجه 

شده و در برخي نسبت به داشتن دانش مرتبط با اين مقوله. 
ضمناً در اينجا ضروری است دو مفهوم كليدی تعريف شود: 

الف( الگوی شايس�تگی: اگر همه شايس��تگی های مورد انتظار از مهندس��ان را در يك مدل 
مفهومی تصور كنيم، مفهوم )س��ازه(جديدی تحت عنوان الگوی شايس��تگی مهندس��ان شکل 
می گيرد. الگوی شايس��تگی مفهوم نس��بتاً جديدی اس��ت كه بس��ياری از انتظارات موردتوجه 
صاحب نظران را در خود جای می دهد. با نگاهی به ادبيات رايج در توسعه منابع انسانی اصطالح 
مدل يا الگوی شايستگی برای مشاغل و حرف مختلف به كرات ديده می شود. برای مثال: الگوی 
شايس��تگی مديران، الگوی شايس��تگی پزشکان، الگوی شايس��تگی معلمان، الگوی شايستگی 
مش��اوران و نهايتاً الگوی شايستگی مهندس��ان. »در 75 درصد از مراكز ارزيابي موفق و پيشرو 
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جهان، تعداد اين قابليت ها، بين 7 تا 10 مورد است. فقط در 10 درصد از مراكز ارزيابي، تعداد 
اين شايستگي ها، بيش از 15 مورد گزارش شده است« )ابوالعاليی، 1385(.  

ب( مدل عمومی هر شايستگی: منظور از مدل عمومی هر شايستگی، تشريح و توصيف صريح 
يك شايس��تگی در قالب مؤلفه های تش��کيل دهنده آن است، چرا كه هر شايستگی، آميزه ای از 
چند مؤلفه نسبتاً مستقل است. »با پخته تر شدن مفهوم شايستگي، ديدگاه شايستگي، حوزه هاي 
مشخص تري را در بر گرفت. برای مثال: »تركيب دانش، مهارت ها، توانايي ها و ساير ويژگي ها«1 كه 
عملکرد باالتر از متوسط را متمايز مي كند« )دّری و همکاران، 1385(. مدل عمومی شايستگی، 
به دليل تنوع ديدگاه ها خود نيازمند بررس��ی اس��ت كه در پژوهش حاضر مورد تجزيه و تحليل 
قرار گرفته اس��ت. در اين پژوهش برای هر شايس��تگی 5 مؤلفه در نظر گرفته شده بود كه پس 

از مرحله كمی و ارزيابی مدل تئوری، مورد تجديد نظر قرار گرفته، به 4 مؤلفه تغيير يافت. 

6. ريشه يابی بنيان اخالق حرفه اي و اخالق مهندسي
ظهور و خلج )1389( معتقدند: »اصول اخالقي از جهان بيني، دين، اجتماع و فرهنگ جامعه 
تأثير مي گيرد. باور به ارزش هاي اخالقي در واقع، مبنا و ضامن تعهد به انجام دادن امور با حس 
مسئوليت است. ارزش هاي اخالقي هر فرد مجموعه اي از اصول و ارزش هايي است كه از عقايد، 
آداب يا فرهنگ اجتماع و خانواده نشئت مي گيرد. اين اصول و ارزش هاي اخالقي جنبه آرماني 

دارند و دستيابي و تحقق آنها در سايه تالش و مراقبت حاصل مي شود.«
در موقعيت دش��وار حرفه اي يا س��ازماني فقط با استفاده از آيين نامه ها نمي توان تصميمات 
مناسب اخالقي اتخاذ كرد، بلکه با كمك ارزش هاي اخالقي مي توان از ميان گزينه هاي دشوار، 
گزينه اي را كه همخواني بيش��تري با اخالقيات دارد، برگزيد. در واقع، آيين نامه هاي حرفه اي و 

سازماني راهنما و هشداردهنده هستند، ولی ضمانت اجرايی ندارند. 
وقت��ي توصيه مي كنيم كاركنان بايد عاليق و منافع س��ازمان را بر عالئق ش��خصي ترجيح 
دهند، ممکن اس��ت بپرس��ند: چرا؟ غالباً در توصيه هاي فني، بهداشتي، ايمني پرسش از چرا را 
صرفاً كارشناسان و متخصصان به ميان مي  آورند اما غالب كاركنان آنها را بدون چون و چرا به 
كار مي برند در خصوص توصيه هاي اخالقي، هر فردي مي تواند بپرس��د: چرا؟اين سئوال، بدون 
ترديد، موّجه و معقول است و بدون پاسخ به آن نمي توان به ترويج اخالق در فرهنگ سازماني 

و حل نهايي مشکالت اخالقي اميد بست )قراملکی، 1387(. 
قراملکی )1387( معتقد است: طبيعت آدمي را دو ساحت متمايز اما مرتبط است: شناخت 
و رفتار ما. ما موجوداتي عالم و عامل هستيم. مي شناسيم و اقدام مي كنيم و در هر دو ساحت 
سخت خطاپذير هستيم؛ انديشه هاي روا و ناروا، رفتارهاي شايسته و ناشايست. تشخيص خطا 
از صواب و پيشگيري و درمان خطا ضرورت تکامل حيات بشري است. آنچه بين خطا و صواب 

1. KASOS: Knowledge, Abilities, Skills & Other Characteristics
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تمايز مي آورد، قواعد و نظام مندي فعاليت هاي آدمي اس��ت. اگر ذهن بر اس��اس قواعد معين 
)قواع��د منطقي( حرك��ت كند، از بي راهه مصون مي گردد و خطاپذي��ري و ناكامي آن كاهش 
مي يابد. در ساحت رفتار نيز تمايز بين رفتار شايسته و رفتار ناشايست به وسيله اصول اخالقي 
معين مي ش��ود. فکر و رفتار درس��ت به ترتيب مرهون تفکر منطقي و اقدام اخالقي است و اين 
دو )منطقي فکر كردن و اخالقي عمل نمودن( تمايز اساس��ي بين انس��ان و س��اير موجودات 
انگاش��ته مي ش��ود. اگر به عنوان انس��ان، موجودي عاقل و خردمنديم، رفتار ما نيز بايد معقول 
باش��د. نکته مهم در اين مقام، ارتباط معنادار بين دو س��احت ياد ش��ده اس��ت. همان گونه كه 
كيلفورد نش��ان مي دهد در س��احت انديشه نيز اخالقي و غيراخالقي بودن در ميان است. تأمل 
در زنجيره استدالل  ها نشان مي دهد كه در تصميم اخالقي، محتاج سه امريم: قواعد كاربردي، 

اصول راهبردي و مالك نهايي. 
ط��رح س��ئوال »چرا« در اخالقي ب��ودن هر اقدامي و ارائه آن س��ئوال به ص��ورت زنجيره 
اس��تدالل خواهي، ما را به صورت هرمي با س��ه عنصر مواجه مي سازد )شکل3(. قواعد كاربردي، 
اخالقي بودن رفتارهاي موردي و عيني را نش��ان مي دهند و لذا مورد كاربرد در كس��ب و كارند. 
به ديگر سخن، اخالقي بودن تصميم هاي عيني در كسب و كار به وسيله قواعد كاربردي تبيين 
مي ش��وند و قواعد كاربردي نيز به وس��يله اصول راهبردي تبيين مي گردند و در نهايت اصول 
راهبردي به وس��يله مالك نهايي اخالق تبيين مي ش��وند و مالك نهايي محتاج تبيين نيس��ت. 
مالك نهايي، معنابخش همه اقدام هاي اخالقي اس��ت و خود، محتاج معنا نيس��ت. آن، آرمان 
همه تالش هاي اخالقي اس��ت و ترويج اخالق در نهايت به س��وي آن، جهت گيري ش��ده است 

)قراملکي، 1382: 262(. 

آرمان
)مالك نهايي(

اهداف کلي
)اصول راهبردي(

اهداف رفتاري
)قواعد کاربردي(

رفتارهاي اخالقي

نمودار3: هرم موجه سازي رفتارهاي اخالقي )قراملكي، 1382(
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صرف نظر از نزاع هاي بي پايان فيلس��وفان اخالق در اين كه آيا مالك نهايي واحد اس��ت يا 
گوناگون، امر واقعي اس��ت يا قراردادي، عقلي اس��ت يا نه و ... مي توان گفت: كارآيي و اثربخشي 
مالك نهايي در ارائه نظام اخالقي سازگار و كارآمد، مرهون برخورداري از ويژ گي هاي خاصي است. 
مالك نهايي به دليل نهايي بودن بايد نسبت به همه رفتارهاي آدمي فراگير باشد به گونه اي كه 
به مدد آن بتوان خوبي و بدي هر رفتاري را تعيين كرد. مالك نهايي همچنين بايد نامش��روط 
باشد چرا كه، امر مشروط، نهايي نيست زيرا موّجه به غير است و از دليل آن مي توان پرسيد. 
مالك نهايي، نظام ساز است به معناي اين كه بر حسب مالك نهايي مي توان اصول راهبردي 
اخالق را به دست آورد و بر اساس آنها جدول فضائل و رذائل اخالقي را ترسيم و قواعد كاربردي 
را ارائه كرد. به همين دليل، بر حسب پاسخ معين بر اين كه مالك نهايي چيست، نظام خاص 
اخالقي حاصل مي آيد. دانش��مندان بر اس��اس مالك هاي متعددي به نظام هاي مختلف اخالقي 
رسيده اند. نظام اخالقي ارسطويي در اين ميان سابقه طوالني تري دارد. اخالق حرفه اي در تفکر 
سنتي بيش و كم بر نظام ارسطويي استوار بوده است. اما امروزه نظام هاي ديگري نيز مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. امروزه غالباً پنج نظام عمده اخالقي در بيان اخالق حرفه اي مورد اس��تفاده 
ق��رار مي گي��رد. مالك مقبوليت اين پنج نظام در ميان ده ها نظريه اخالقي، توانايي آنها در بيان 
سيس��تماتيك فضائل و رذائل اخالقي و ارائه نظام س��ازگار، فراگير و كارآ است. اين پنج نظام يا 
نظري��ه عبارت ان��د از: نظام فايده گرا، نظام وظيفه  گرا، نظام مبتني بر عدالت فراگير، نظام مبتني 

بر آزادي فردي و نظام مبتني بر زيبايي و خير مطلق )قراملکی، 1382: 267(. 
از مي��ان 5 نظ��ام اخالقي فوق، در اين مقاله به تناس��ب نياز بح��ث، فقط به نظام مبتني بر 
زيبايي و خير مطلق پرداخته مي شود. در خصوص اخالق، اين اتفاق نظر وجود دارد كه توقع ما 
از دين، در اين خصوص يعني ارائه نظام اخالقي، و اين طبيعي ترين توقع از دين اس��ت. پيامبر 
گرامي اس��الم)ص( بعثت خود را براي اتمام مکارم اخالق دانس��ته است. در اين نکته هم توافق 
نظ��ر وج��ود دارد كه اديان آس��ماني، خداوند را مالك نهايي اخالق دانس��ته اند. خداوند زيباي 
محض اس��ت و معنابخش زيبايي، خير مطلق و آفريننده هر امر خير و حقيقت نامش��روط است 
كه خود شرط تحقق همه موجودات است. تکليف و پذيرفتن الزامات و تعهدات اخالقي در قبال 
ديگران، وجود آدمي را معنادار مي كند و آن را از سطح تعّينات حيواني فراتر مي برد اما تکليف 
فرد، محتاج معنا است و با خدا مي توان تکاليف را معنادار ساخت. الهي بودن تکاليف، باالترين 
ارزش را به ميان مي آورد و چون خداوند متعال نامشروط و مطلق است، محتاج مالك ديگري 
براي ارزش يافتن نيست. بر مبناي اين كه خداوند متعال را مالك نهايي ارزش ها بدانيم شاخص 
خوب، رفتار مقّرب به خدا و شاخص بد، رفتار دور كننده از خدا است. بنابراين، رضايت و عدم 
رضايت خدا، فضائل و رذائل اخالقي را متمايز مي كند. اين مالك نس��بت به نظريه هاي پيشين 

از مواضع قوت زير برخوردار است )قراملکی، 1382: 270(: 
رضايت و عدم رضايت خدا هر دو بُعد اخالقي بودن يعني ُحس��ن فاعلي )نّيات و مقاصد( و 
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ُحسن فعلي )آثار و نتايج( را فرا مي گيرد زيرا شرط رضايت خداوند، نيکو بودن هر دو امر است 
در حالي كه نظريات پيشين فقط يکي از اين دو امر را فرا مي گرفته اند. 

رضاي��ت خ��دا همه مالك هاي ياد ش��ده را فرا مي گيرد. زيرا در رواب��ط اجتماعي و رفتار 
ارتباطي، ش��اخص رضايت خدا، رعايت حقوق ديگران و رضايت مردم اس��ت. حرمت انسانيت 
و كرام��ت آدم��ي )و همچنين مفيد بودن براي مردم( مهم ترين اصل راهبردي اس��ت كه در 
رفتار آدمي، تحقق عيني رضايت خداوند را نش��ان مي دهد. عدالت، آزادي و بيشترين منفعت 
براي بيش��ترين كس��ان، قواعد راهبردي هستند كه به حرمت انس��انيت و كرامت آدمي قابل 
برگشت اند. كسي كه دغدغه رضايت خداوند را دارد، عدالت را رعايت مي كند، دغدغه آزادي 
خود و ديگران را مي يابد و تالش در رس��اندن بيش��ترين س��ود براي بيشترين كسان دارد. به 
اين ترتيب همه آنچه مالك نهايي انگاشته مي شدند در پرتو رضايت خداوند به صورت اصول 

راهبردي اخالق تلقي مي شوند. 
اين مالك عالوه بر تعريف بايدها، به آنها قداست نيز مي بخشد، قدسي بودن ارزش ها ضامن 
اجراي��ي اخالق اس��ت و اخالق از اين طريق به س��طح متعالي در حي��ات آدمي ارتباط مي يابد. 
اينك به س��هولت و با عقالنيت كامل مي توان منافع ش��خصي را تحت الشعاع منافع عام قرار داد 

و منافع اعم را بر منفعت عام ترجيح بخشيد. 
ملکی و همکاران )2009( در يك پژوهش پيمايشی در ميان دانش آموختگان دانشگاه های 
صنعتی شريف، تهران و شهيد بهشتی به اين نتيجه رسيده اند كه اعتقاد به سنت های قرآنی و 
باورهای مرتبط با فلس��فه زندگی، بر انتخاب ش��غل آنها و سپس نحوه عملکرد آنها در آن شغل 

تاثير بسيار قابل توجه و معناداری داشته است. 

7. رويكرد و طرح كلي پژوهش گزارش شده
در اينجا گزارش پ  ژوهش��ی كه در قالب يك رس��اله دكترا )فيض، 1389( در دانشگاه شهيد 
بهش��تي اجرا ش��ده است، به طور فشرده و گزينشي به تناس��ب موضوع مقاله، ارائه شده است. 
طرح كلی پژوهش، اكتش��افی تركيبی1 متوالی از نوع كيفی و كمی اس��ت كه بخش اصلی آن، 

پژوهش كيفی می باشد. 
راهبرد اكتشافي متوالي، كه مبنای پژوهش حاضر است، »شامل گردآوري و تحليل داده هاي 
كيف��ي در مرحل��ه اول و ب��ه دنبال آن گردآوري و تحليل داده هاي كّمي در مرحله دوم اس��ت. 
داده های كمی در اين رويکرد، خود بر اساس نتايج كيفي مرحله اول بنا نهاده مي شوند. معموالً 
مرحل��ه اول مطالع��ه، مورد تأكيد قرار مي گيرد و تركي��ب داده ها از طريق برقراري ارتباط بين 

تحليل داده هاي كيفي و گردآوري داده هاي كّمي انجام مي گيرد )كيامنش، 1389: 33(. 

1. Mixed Method
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8. چارچوب نظری پژوهش
چارچوب مورد نظر در پژوهش حاضر، در ش��کل 4 نمايش داده ش��ده اس��ت. در اين مدل، 
شايس��تگی های مورد انتظار از يك دانش آموخته دانشکده مهندسی، در موقعيت شغلی مرتبط 
با تخصص وی و هدف اصلی دانش��کده، مدنظر می باشد. چرا كه يك دانش آموخته دانشگاه، در 
حال و آينده، در نقش های متعددی حضور می يابد و در هر يك از اين نقش ها از وی انتظارات 
متفاوتی مدنظر می باشد كه اكثر آنها ارتباط چندانی با شايستگی های موردانتظار از يك مهندس 
ندارد. در عوض آنچه موردانتظار اس��ت، صرفاً ويژگی ها و قابليت های مرتبط با حرفه مهندس��ی 
اوس��ت. ديدگاه ارائه ش��ده توسط بهادری نژاد و يعقوبی )1382( و همچنين يعقوبی و همکاران 
)1383( كه در آن، پرورش مهندسان شايسته در سه سطح متمايز هدف گذاری شده اند و تأييد 
تجرب��ی اين دي��دگاه در يك پژوهش ميدانی )في��ض و زارع، 1388( چارچوب نظری پژوهش 

حاضر را شکل می دهند. 

نمودار4: سطوح پرورش و ارزيابی شايستگی های مهندسی، برگرفته از فيض و زارع )1388(
بر اين اساس، يك دانش آموخته دانشکده فنی � مهندسی نمی تواند فارغ التحصيل شايسته ای 
خصوصاً از حيث داشتن اخالق و نگرش مطلوب مهندسی باشد، مگر آنکه در دو سطح زيربنايی 
)پس زمينه( آن، به وضعيت مطلوبی رس��يده باش��د. اين ارتباط س��طوح، در پژوهش مذكور، با 

محاسبه ضرايب همبستگی دوگانه بين سطوح مختلف به اثبات رسيده است. 

9. مراحل و روش اجراي پژوهش
چنانچه ذكر ش��د، از آنجا كه موضوع پژوهش، گس��ترده و چندوجهي اس��ت، براي يافتن 
پاسخ هاي سؤاالت مطروحه، از روش تركيبی )آميخته( به صورت پژوهش كيفی و كمی متوالی 
ش��امل مطالعه اسنادي، روش دلفي1 و پيمايش نظرسنجي، متناسب با نوع سؤال استفاده شده 

است. 

1. Delphi Method
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10. روند بخش كيفي پژوهش و روايي آن
بخش كيفی پژوهش، عمدتاً بر اس��اس الگوهای مطرح ش��ده در بخش اول طراحی گرديد. 
بدين منظور ابتدا زندگی نامه 12 نفر از مهندسان برجسته ايرانی و غير ايرانی نيز مورد مطالعه 
قرار گرفت تا ويژگی های بارز و مش��ترك آنها شناس��ايی و استخراج گردد. سپس حدود 90 نفر 
از خبرگان موضوع در سه گروه، شامل مديران پرسابقه بخش صنعت، برنامه ريزان نظام آموزش 
مهندسی كشور و اعضای پرسابقه هيئت علمی دانشکده های فنی � مهندسی)به عنوان ذينفعان 
مشاركت كننده( شناسايی و به مشاركت دعوت شدند. از اين ميان 47 نفر از خبرگان منتخب، 

در فرايند پژوهش مشاركت نمودند. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه ب��راي نمونه گيري افراد مورد مش��اهده در پژوهش هاي كيفي، به 
جاي نمونه گيري احتمالي، از راهبردهاي نمونه گيري قصدي يا نمونه گيري هدفمند اس��تفاده 
مي ش��ود. در اين نوع نمونه گيري، پژوهش��گر س��عي بر آن دارد كه افراد را چنان انتخاب كند 
ت��ا هدف تحقيق، تحقق يابد)بازرگان، 1387: 46(. س��پس متون معتبر در توصيف و تعريف 
مهندس و شايستگی های مورد انتظار از وی، مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن، در چارچوب 
يك پژوهش كيفی به روش دلفی، اين بخش از پژوهش، با هدف دس��تيابی به شايستگی های 
مورد انتظار از مهندس��ان نظام آموزش عالی ايران طراحی و اجرا ش��د. مواد خام اين پژوهش 
كيفی، حاصل مطالعات كتابخانه ای گسترده، جستجو در منابع اينترنتی و همچنين برگزاري 
2 جلسه هم انديشی )مصاحبه گروهی( در تابستان 1388 با حضور 35 نفر از خبرگان موضوع 
طی دو جلس��ه و نهايتاً دقت و تأمل در 21 اظهار نظر مکتوب ارس��الی توس��ط برخی ديگر از 

صاحب نظران بود. 
ب��ا نگاه��ی به مت��ون معتبر و نظرات خبرگان اين حوزه، مش��اهده می ش��ود كه حدود 50 
شايس��تگی در سطوح مختلف و با جنس متفاوت قابل احصاء می باشد. انتخاب تعداد محدودی 
از اين شايس��تگی ها به عنوان شايس��تگی های كليدی حرفه مهندسی كاری بس دشوار و شايد 
غيرممکن باش��د. كاربرد مدل فركتال به ما اين امکان را می دهد كه از اكثريت قريب به اتفاق 
شايس��تگی های موجود در متون معتبر، برای تدوين الگوی شايس��تگی اس��تفاده كنيم و تا حد 
امکان، از هيچ عنوان مفيد و مؤثری چشم پوش��ی نکنيم، چرا كه پژوهش حاضر نش��ان داده كه 
اكثريت قريب به اتفاق اين شايس��تگی ها از اهميت نسبتاً هم ترازی برخوردار می باشند. در اين 
مرحله، در قالب يك مدل فركتالی براي هر يك از وصف هاي كلي مهندس شايسته، سه مؤلفه 
به دس��ت آمد. اين الگو پس از نظرس��نجی، مورد بازنگری كلی قرار گرفت كه ابتدا به پنج مؤلفه 

افزايش يافت و درنهايت با اجرای مرحله كمی پژوهش به چهار مؤلفه تبديل شد. 

11. بررسی روايی بخش كيفی پژوهش
بايد توجه داش��ت كه در پژوهش  كيفی، مفهوم روايی و پايايی )بررس��ی ثبات يا همسانی 
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پاسخ ها( و همچنين تعميم پذيری، بيانگر همان مفاهيم ضمنی موجود در پژوهش  كّمی نيستند. 
پايايی  كيفی1 نش��ان می دهد كه رويکرد پژوهش��گر با رويکرد پژوهشگران ديگر و همچنين در 
پروژه های ديگر يکس��ان و مشابه اس��ت )كيامنش، 1389(. در پژوهش كيفی، روايی پژوهش 
ب��ه معنای معتبر ب��ودن نتايج پژوهش از منظر خبرگان موضوع و س��ازگاری نتايج حاصله، با 
ديدگاه های صاحب نظران اس��ت. به عالوه اينکه پژوهش كيفی، معموالً نيازمند بررسی پايايی 

نمی باشد. 
ب��ه منظور ارزيابی روايی2 )اعتبار( الگوی شايس��تگی تدوين ش��ده، ب��ه عنوان محصول 
بخ��ش كيف��ی پژوهش، ابتدا در جلس��ه ای با حضور 12 نفر از خب��رگان موضوع، ارائه و پس 
از درياف��ت موافق��ت كلی آنها با اين الگو، چارچوب كل��ی و جزئيات الگو برای همه خبرگان 
مشاركت كننده )47 نفر( ارسال شد. در نهايت بر اساس 34 پاسخ دريافتی، كليت الگو تأييد 
و جزئياتی از آن، نيازمند اصالح تش��خيص داده ش��د كه مورد توجه قرار گرفت و اصالحات 

ضروری اعمال گرديد.
 

12. روند بخش كّمي پژوهش و روايي آن
از آنجا كه بخش عمده پژوهش، مطالعات كيفي بود و انجام پژوهش كمی صرفاً برای آزمون 
نتاي��ج حاصل از پژوهش كيفی بوده اس��ت، لذا برخ��ی از اصول و قواعد رايج در مطالعات كمی 
از قبيل روش نمونه گيری تصادفی و تعيين حجم نمونه در اين پژوهش مراعات نش��ده اس��ت. 
به عبارت ديگر هدف ما از اجرای طرح پيمايش��ی در ميان بخش��ی از فارغ التحصيالن دانشگاه 
صنعتی ش��ريف، صرفاً ارزيابی مدل نظری )الگو يا نقشه مفهومی( حاصل از انجام مرحله كيفی 
است و نه قضاوت )و تعميم يافته ها( درباره شايستگی های حرفه ای عموم مهندسان فارغ التحصيل 
دانشگاه صنعتی شريف. در بخش كمی پژوهش، جامعه آماري پژوهش، دانش آموختگان دانشگاه 
صنعتي شريف بودند كه اكثراً طي سال هاي 68 تا 87 در مقطع كارشناسي، در رشته هاي مختلف 
مهندس��ي فارغ التحصيل ش��ده اند. اين امکان برای حدود 6000 نفر كه آدرس اينترنتی آنها در 
انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه موجود بود، مهيا گرديد. پرسشنامه ارسالی، توسط پژوهشگر و 
به صورت خودارزيابی طراحی شده بود )فيض، 1389( در نهايت حدود 460 فرم تکميل شده 
درياف��ت ش��د كه به علت نقص برخی از آنها، تحلي��ل آماری بر روی 411 نمونه صورت گرفت. 
اطالعات به دس��ت آمده از پرسش��نامه های تکميلی، با نرم افزاره��ای 3SPSS و 4AMOS مورد 

تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت. 

1. Qualitative Reliability
2. Validity
3. Statistical Program for Social Sciences
4. Analysis of Moment Structures
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13. ارزيابي روايي و پايايي بخش كّمي )پرسشنامه خودارزيابي مهندسان(
الف( روايی بخش کمی: از آنجا كه پرسش��نامه خودارزيابی، بر مبنای نتايج حاصل از بخش 
كيفی طراحی گرديده بود، لذا روايی بخش كيفی، در واقع، روايی اين پرسشنامه نيز محسوب 
می ش��ود. به عبارت ديگر، روايی بخش كيفی پژوهش، برای پرسش��نامه استفاده شده در بخش 

كمی نيز معتبر است. 
ب( پايايی بخش کمی: پس از اطمينان از روايی ابزار اندازه گيری، پايايی ابزار مورد ارزيابی قرار 
گرفت. به منظور بررسی پايايی پرسشنامه، آلفای كرونباخ1 )كه معرف جنبه همگنی پايايی ابزار 
است( برای 8 قسمت اصلی پرسشنامه مهندسان، به تفکيك و بر اساس 7 پرسش مستقِل پيرامون 
هر شايستگی، محاسبه شد. با توجه به عدم وجود ابزار اندازه گيری پرسابقه در اين حوزه، نبايد 
انتظار مقدار آلفای كرونباخ بااليی را از ابزار محقق ساخته اين پژوهش انتظار داشت. لذا آلفاهای 
به دست آمده اكثراً قابل قبول بودند. يافته ها نشان می داد كه شايستگی های »فعال و پرانرژی 
بودن« و »اخالقمند و پاس��خگو بودن« از ضريب آلفای پايين تری )0/635 و 0/653( برخوردار 
بوده، نياز به تجديدنظر داش��تند. اين واقعيت، در ارزيابی الگوهای مفهومی اين دو شايس��تگی، 
توس��ط نرم افزار AMOS نيز مورد تأييد قرار گرفت. لذا به عنوان يك راه حل، شايس��تگی های 
1و2 با يکديگر ادغام شدند و شايستگی جديدی با عنوان »انگيزه متعالی داشتن« شکل گرفت 
كه آلفای كرونباخ آن با 10 پرس��ش مس��تقل ارزيابی ش��د و مقدار نسبتاً قابل قبول 0/767 را 
كسب كرد. برای ارزيابی ميزان پايايی پرسشنامه طراحی شده، در اندازه گيری شايستگی كلی 
مهندس��ان، مقدار كّمی شايس��تگی كل، با استفاده از 5 بخش مستقل پرسشنامه، محاسبه شد 
كه آلفای كرونباخ برابر با 0/807 به دس��ت آمد. اين آلفا نش��ان دهنده همگنی كلی پرسشنامه 
در ارزيابی شايس��تگی حرفه ای مهندس��ان و ش��اهد ديگری بر پايايی پرسشنامه محقق ساخته 

محسوب می شود.
 

14. روش ارزيابی الگوی مفهومی )برازش مدل( 
در پژوهش حاضر، به منظور تركيب دو مرحله، آنچه از مرحله كيفی بدست آمد، در مرحله 
كم��ی م��ورد ارزياب��ی قرار گرفت تا صحت و س��قم الگوی مفهومی هر يك از شايس��تگی ها، با 
تحليل های آماری س��نجيده ش��ود. اين ارزيابی، با استفاده از نرم افزار تخصصی AMOS كه در 
روش های تحليل مس��ير2 كاربرد دارد صورت پذيرفت. س��پس الگوی پيش فرض، مورد بازنگری 
ال��ف( الگوی مفهومی هر  قرار گرفت و نتايج نهايی دو مرحله در قالب دو موضوع تدوين شد:  

يك از شايستگی ها ب( الگوی كالن شايستگی حرفه ای مهندسان

1. Alpha Chronbakh
2. Path Analysis 
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15. بخشي از يافته هاي پژوهش
در پيش فرض الگوي شايس��تگي مهندس��ان كه حاصل مرحله كيفی بود، 8 شايس��تگي 
اصل��ي وج��ود داش��ت كه هر ك��دام داراي 5 مؤلفه فرعي ب��ود )يعنی جمعاً 40 شايس��تگی 
فرعی(. بر اس��اس داده هاي حاصل از خود ارزيابي مهندس��ان، الگوي 5 مؤلفه اي هر يك از 
8 شايس��تگي ها، به تفکيك به وس��يله نرم افزار SPSS16 و AMOS16 ارزيابي ش��د. نرم افزار 
 Model براي هر يك از الگوهای مورد بررس��ی، 10 جدول ارزيابي تحت عنوان AMOS16
Fit ارائ��ه مي كند كه حاوي اطالعات متعددي درباره برازش مدل تعريف ش��ده، نس��بت به 
داده هاي كّمي و آماری است. ولی در جدول 1 فقط 4 پارامتر مهم تر ارائه شده است. خالصه 
نتايج ارزيابي 8 الگوي شايستگي، و مقدارهای پارامترهای هر كدام از آنها و همچنين مقدار 
ضريب اس��تاندارد ش��ده هر يك از مؤلفه های هر شايستگی، در تركيب خطی آن شايستگی، 

در جدول 2 ارائه شده است. 

جدول2: پارامتر های برازش مدل هر يك از شايستگی ها و ضرايب استاندارد شده مؤلفه های پنج گانه آنها

ف
ردي

شايستگی های اصلی 

8گانه
CMINPGFIRMSEA

نگرشی/
انگيزشی

تقيد 
وجدانی

توانايی 
ذهنی

دانش 
کاربردی

مهارت 
عملی

ضريب استاندارد هر مؤلفه در ترکيب خطی هر 
شايستگی

0/320/350/18حذف*1/8580/0980/9920/0460/17فعال و پر انرژی بودن1

0/130/30حذف*0/1810/9091/0000/0000/240/28اخالقمند و پاسخگو بودن2

0/5650/6880/9980/0000/220/120/260/330/23تحليلگر و هوشمند بودن3

0/330/410/18حذف*0/7750/5080/9980/0000/29تسلط بر دانش گسترده4

2/9710/0510/9950/0690/150/100/230/170/06توانمندی در يك عرصه مهندسی5

1/6410/1610/9950/0400/430/100/180/160/28مهارت در کارگروهی6

0/9680/4360/9970/0000/220/100/130/210/28يادگيرندگی مادام العمر7

حذف*0/2850/8360/9990/0000/360/200/190/30ياددهندگی دلسوزانه8

*( حذف بدين معناست كه اثر اين مؤلفه بر شايستگی مربوط، بسيارناچيز بوده است. 
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جدول 1 نشان مي دهد كه مؤلفه تقيدي، در اكثريت قريب به اتفاق الگوهاي ارزيابي شده، 
با ضريب رگرس��يون اس��تاندارد بس��يار پائين، همراه و يا به كلی حذف شده است. لذا مي توان 
نتيج��ه گرف��ت كه مؤلفه تقيدي مي بايد از الگوي عمومي شايس��تگي ها حذف گردد، ولی برای 
حذف اين مؤلفه از هر شايستگی بايد تبيين و تحليل مناسبی را عرضه كرد كه در بخش پنجم 
بيان می شود. ضمناً در هر شايستگي، در خصوص مؤلفه هايي از اين نتايج كه ضريب رگرسيون 
پائيني داشت، تجديدنظر صورت گرفت كه الگوي نهايي شايستگي مهندسان و مؤلفه هر كدام، 
تحت تأثير اين اصالحات تدوين شده است. براين اساس، الگوی اوليه )پيش فرض( 5 مؤلفه ای 

هر شايستگی، به الگوی 4 مؤلفه ای، شامل موارد زير تغيير يافت: 
� مؤلفه عمدتاً توانايی ذهنی � مؤلفه عمدتاً نگرشی/انگيزشی  
� مؤلفه عمدتاً مهارت عملی � مؤلفه عمدتاً دانش كاربردی  

اين الگوی عمومی شايستگی، در 6 عنوان از 8 عنواِن شايستگی ها تأييد شد و لذا می تواند 
الگوی عمومی شايستگی ها محسوب شود. بر اين اساس می توان الگوی نمودار 6 را حاصل اين 

پژوهش دانست. 

AC

PA

AL

LL

ER

TW

EK

C

CT

مؤلفه توانايي

مؤلفه انگیزشی

CE-1

مؤلفه مهارتي

مؤلفه دانشي

مؤلفه تقیدي

CE-14

AC: فعال و پر انرژی بودن
ER: اخالقمندی و پاسخگويی
AL: تحليل گری و هوشمندی

EK: دانش كاربردی
PA: توانمندی در يك عرصه مهندسی

TW: مهارت در كار گروهی
LL: يادگيری مستمر

CT: ياددهندگی و دلسوزی
CE1-14: پارامترهای ارزيابی شايستگی 
يك مهندس در عملکرد حرفه ای وي 

نمودار 5: مدل پيش فرض تحليل مسير الگوی شايستگی حرفه ای مهندسان
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جدول 3 حاوی پارامتر های برازش دو مدل برای رابطه بين شايستگی كلی يك مهندس و 
فهرست شايستگی های حرفه ای او می باشد. در مدل پيش فرض، 8 شايستگی و در مدل اصالح 
شده، با ادغام شايستگی اول و دوم، در قالب يك شايستگی جديد با عنوان »انگيزه متعالی1«، 
7 شايستگی مطرح بوده است. پارامترهای برازشی دو مدل، برای رابطه بين شايستگی كلی يك 
مهندس و شايستگی های حرفه ای او، در جدول3 آمده است. در جدول 3هر يك از پارامتر های 
چهارگانه، دارای دو حد نصاب )بيش��ينه يا كمينه( اس��ت كه مقادير آن در جدول نيامده ولی 
برای هر يك از مقدار های به دس��ت آمده از پارامتر، وضعيت نس��بی آن در قياس با حد نصاب 

درج شده است. 
جدول3: مهم ترين پارامترهای برازش دو مدل )در دو الگوی پيش فرض و اصالح شده(

مهم ترين وضعيت پارامترها بر اساس مدل پيش فرض
پارامتر های 
برازش مدل 
AMOS در

وضعيت پارامترها بر اساس مدل اصالح شده

وضعيت نسبت به حد نصابمقدار پارامتروضعيت نسبت به حد نصابمقدار پارامتر

بسيار نزديك به حدنصابCMIN2/074نزديك به حدنصاب2/185

بسيار نزديك به حدنصابP0/04خيلی دور از حدنصاب0/000

بسيار نزديك به حدنصابGFI0/895نزديك به حدنصاب0/863

بسيار نزديك به حدنصابRMSEA0/051نزديك به حدنصاب0/054

1. Exalted Motivation
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دانش
کاربردي

توانايي
ذهني

انگيزه
متعالي

مهارت
عملي

نمودار 6: الگوی عمومی هر شايستگی
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 بدين ترتيب، الگوي شايس��تگي حرفه اي مهندسان، به عنوان محصول نهايی اين پژوهش، 
شامل 7 شايستگي اصلي است كه حاصل تركيب نهايی پژوهش كيفی و كمی می باشد. اين 7 

شايستگی عبارت اند از: 
1. دارای انگيزه متعالی برای ارائه موثرترين خدمت مهندسی )خدمتی بي ريا به نيازمندترين 

افراد، همراه با پرهيزكاری كامل و عشق ورزی بی توقع(. 
2. توانايی ابتکار و خالقيت در تبيين علمی و حل نظام مند مسئله های مهندسی. 

3. بهره مندی از حجم وسيعی از دانش پايه مهندسی و دانش تخصصی رشته خود. 
4. مهارت در انجام فعاليت اثربخش در يکی از عرصه های 14 گانه كاربرد مهندسی. 

5. مهارت در انجام فعاليت در يك گروِه كاری به عنوان عضو مؤثر گروه. 
6. اهتمام به يادگيری مستمر و مادام العمر خصوصاً در حوزه علوم و فنون مهندسی. 

7. اهتمام خودجوش به ثبت آموخته ها و يافته ها و انتقال دانش، تجارب و قابليت های خود 
به همکاران و همگنان. 

17. جايگاه اخالق حرفه اي در الگوي شايستگي مهندسان )حاصل پژوهش(
در ميان 7 شايستگي اصلي مهندسان، به جاي عنوان رايج اخالق مهندسي، كه در تمامي 

فهرست هاي شايستگي هاي حرفه اي مهندسان مشاهده مي شود، عبارت زير آمده است: 
دارای انگي�زه متعالی برای ارائه موثرترين خدمت مهندس�ی )خدمتی بی ريا به نيازمندترين 

افراد، همراه با پرهيزکاری کامل و عشق ورزی بی توقع(
اين عبارت در بردارنده اخالق مهندسی نيز می باشد. ضمناً در متن مؤلفه های انگيزشی هر 
يك از شايستگی ها، ويژگی اخالقمندی و پاسخگويی مدنظر قرار گرفته است. لذا ادعا مي شود كه 
وجود اين دو نکته، جايگزين مناسبي براي اخالق مهندسي خواهد بود. يکی از مهم ترين مباحثی 
كه در حوزه اخالق مهندسی در منابع مختلف ديده می شود، حل تعارض در تصميم گيری های 
مهندس��ی است. اين موضوع نيازمنِد در دست داش��تن معيارهايی است كه بتوان با استفاده از 
آنها اولويت ها را س��نجيد. وجود انگيزه متعالی در يك مهندس و همکاران او، تصميم گيری در 
موقعيت های تعارض مصالح و منافع را، از پيچيدگی های رايج، خارج می سازد. به اعتقاد برخی 
روان شناس��ان، انگيزه، قلب روان شناس��ی است )شعاری نژاد، 1380(. انگيزه كه معموالً مترادف 
با انگيزش به كار می رود )ولی متفاوت هس��تند(، چرايی رفتار و عاملی اس��ت كه س��بب ايجاد 
رفتاری معين )يا ترك آن( می ش��ود. انگيزه، پاس��خ يك سؤال مهم درباره رفتار فرد است: چرا 
فالن ش��خص، آن رفتار خاص را انجام داد؟ يا انجام نداد؟ )س��يف، 1378(. بر اين مبنا به نظر 
می رس��د كه انگيزه متعالی را بايد شايستگی محوری يك مهندس شايسته به حساب آورد، كه 
ساير شايستگی ها را نيز، به شدت تحت تأثير قرار می دهد. اين نگاه با رويکرد بهادری نژاد )1388( 
كه ثمربخشی يك مهندس برای جامعه خود را درفرمول M.E.R.K.S خالصه كرده است، تطابق 
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دارد. در اين فرمول، M مخفف Motivation ]انگيزه[ اس��ت كه فقدان آن، س��اير سرمايه های 
انس��ان را نيز بی تأثير می كند. عليرغم فقدان ظاهری شايستگی»اخالق مهندسی« در فهرست 
شايستگی های 7 گانه مهندسان، در عوض، به مصاديق آن در قالب موارد زير توجه شده است: 
• دارای انگيزه متعالی برای ارائه موثرترين خدمت مهندسی )خدمتی بی ريا به نيازمندترين 

افراد، همراه با پرهيزكاری كامل و عشق ورزی بي توقع(
• گرايش به كارگش��ايی در حل مس��ئله های مهندسی با اس��تفاده از اطالعات و امکانات در 

دسترس و بهينه كردن دقت، سرعت و هزينه در امور مهندسی
• گرايش به خلق سرمايه و ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتی برای سازمان متبوع و كشور 

با توجه به فوريت های كشور و سازمان
• گراي��ش ب��ه همکاری با ي��ك گروه كاری و عالقمندی به موفقيت هم��ه اعضا با عنايت به 

مسئوليت فردی خود
• گرايش به حفظ و ارتقاء اثربخشی و كارآمدی زندگی شخصی و حرفه ای با رعايت اولويت های 

حال و آينده سازمانی 
• گرايش به مشاركت بی منت در ارتقاء اثربخشی و كارآمدی ديگران با رعايت حقوق مالکيت 

معنوی و حفظ اسرار ملی و سازمانی 
لذا هر چند اخالق مهندس��ی در رديف 7 شايس��تگی اصلی نيامده است، ولی توجه به آن، 
در پيوندی كه با ساير شايستگی ها دارد، حتی بيشتر از ساير الگوها، مد نظر بوده است و نمود 
اخالق مهندسي در ساير شايستگي ها مشهود است. به عالوه اينکه قلب هر يك از شايستگی ها، 
مؤلفه انگيزش��ی آن است و اين مؤلفه بدون مقارنت با ارزش ها و فضائل اخالقی مهيا نمی شود. 
لذا نبايد اخالق مهندس��ی، در عرض)هم رديف( س��اير شايستگی ها، محسوب شود، چرا كه در 
اين صورت تعارض های واقعی در فعاليت های مهندس��ی، كار را چنان دش��وار می كند و در اكثر 
مواقع، اخالق مهندسی به خطر می افتد و ضوابط آن، زير پا گذاشته می شود. در عوض، ضوابط 
اخالق مهندس��ی می بايد در متن و بطن انگيزه فعاليت مهندس��ی، حضور داش��ته باشد. انگيزه 
فعاليت يك مهندس ، اگر به موضوعاتی پست و كم ارزش مربوط باشد، هرگز نمی تواند او را به 

مهندسی شايسته و اخالقمند تبديل كند. 

18. بحث، نتيجه گيري، پيشنهادهاي پژوهشی و كاربردي
يك مهندس، نقش هاي مختلفي را در زندگي خود، تجربه مي كند كه با نگاه اجمالي مي توان 

اين نقش ها را چنين برشمرد: 
• نقش بنده اي در برابر خدا. 
• نقش فردي براي خودش. 

• نقش عضوي از خانواده )سرپرست خانواده(. 

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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• نقش تعامل با مردم. 
• نقش يك عنصر اقتصادي � شغلي )به عنوان يك مهندس(. 

• نقش يك عنصرسياسي � اجتماعي در سطح جامعه. 
• نقش يك انسان آكادميك )تحصيل كرده دانشگاهی(. 

• نقش جزئي از نظام هستي و موجودي در طبيعت زنده. 
هر انسان، اگر چه در نقش هاي مختلف، حضور مي يابد، ولي وجودي بسيط و يکپارچه دارد 
ك��ه بي توجهي ب��ه اين ويژگي، ما را از تحليل واقعيت ها و اجراي راهکارهاي بنيادين در تربيت 
مهندس��ان شايس��ته، دور مي كند. در اين زمينه، اس��تفان كاوي )صاحب يکی از پرفروش ترين 

كتاب های دنيا( تأكيد دارد: 
هم��ه نقش ه��ا حائز اهميت اند، لذا موفقيت در يك نقش نمي تواند شکس��ت در نقش ديگر 
را توجيه كند. به بياني ديگر موفقيت در كس��ب و كار، ناكامي در زندگي زناش��ويي را توجيه 
نمي كن��د و ي��ا كاميابي در خدم��ت و ايثار به جامعه، نمي تواند قصور در وظيفه پدر نس��بت به 
فرزند را برطرف كند. از س��وي ديگر موفقيت يا ناكامي در هر نقش، كيفيت نقش هاي ديگر و 
كل زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد. بدون توجه به اين »تصوير بزرگ از كليت وجود انسان« 
كه نمايانگر هش��ياري ما نس��بت به نقش هايمان است ممکن است به سادگي، اوقات خويش را 
ب��ه چن��د نقش خاص اختص��اص داده و از توجه و صرف وقت در نقش ه��اي ديگر غافل بمانيم 

)استفان كاوی، 1386: 176(. 
به نظر مي رسد بهترين روش در توجه همه جانبه به همه نقش ها، همانا داشتن يك رسالت 
واحد1 و منحصربه فرد در كل زندگي و شناسايي مأموريت هاي متفاوت براي هر يك از نقش ها بر 
اساس همان رسالت واحد است. به عبارت ديگر، انساني با يك رسالت واحد ولي چند مأموريت 
همزمان، كه هر يك از اين مأموريت ها چيزي جز ظهور همان رسالت واحد در موقعيت هر نقش 
و به اقتضاي ضرورت هاي آن نقش نيس��ت. اين راه حل را براي نجات از تعارض ميان انتظارات 
مطرح در هر نقش، استفان كاوي با رسم يك درخت با تنه اي واحد و شاخه هاي متعدد به خوبي 

به نمايش گذاشته است )استفان كاوي، 1386(. 

الف(بحث درباره نتايج
وجوه تمايز و مزايای قابل توجه در الگوی نهايی اين پژوهش را، در قياس با س��اير الگوهای 

شايستگی حرفه ای مهندسان می توان در نکات زير خالصه كرد: 
1. ساختارمندی الگوی نهايی در قالب سطوح سه گانه شامل 1، 3، 6 و 24 ويژگی. 

2. بازنگ��ری صورت گرفته در الگوی نظری، با اس��تفاده از نتايج بخش كمي پژوهش كه در 
كمتر پژوهشی ديده می شود. 

1. Life Mission
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3. هر چند اخالق مهندس��ی در رديف 7 شايس��تگی اصلی نيامده است ، ولی توجه به آن، 
در پيوندی كه با ساير شايستگی ها دارد، حتی بيشتر از ساير الگوها، مدنظر بوده است. 

4. تفکيك صريح شايستگی های عمومی مهندسان از شايستگی های ضروری برای هر يك از 
عرصه های 14 گانه كاربرد مهندسی و يا حوزه های 5 گانه اشتغال مهندسان، كه در هيچ يك 

از پژوهش های مرور شده، سابقه نداشته است. 
در ابتداي مقاله، دو رويکرد به مفهوم »اخالق« بيان شد. اين دو رويکرد، عليرغم تفاوت هايي 
كه با يکديگر دارند، مکمل يکديگر نيز هستند. الگوي نهايي شايستگي  هاي مهندسي، در نمودار 
7 نمايش داده ش��ده اس��ت. در اين الگو، تلفيق دو رويکرد مذكور، مش��اهده مي شود. تلفيق دو 
رويک��رد ف��وق، از اين جهت حائز اهميت اس��ت كه از رويکرد اول مي ت��وان اين نکته مثبت را 
برداش��ت كرد كه دانش اخالق در حوزه هاي كاربردي مختلف، متفاوت اس��ت. به عبارت ديگر، 
دان��ش موردني��از در اخالق خانوادگي، با دانش موردنياز در اخالق حرفه اي و همچنين با دانش 
موردنياز براي اخالق زيست ميحطي متفاوت است. لذا براي عامل بودن به قواعد هر يك از اين 
اخالقيات كاربردي، دانستن دانش آن حوزه ضروري است. بنابراين از حيث دانش، قابل تفکيك 
و تجزيه هستند. اما از رويکرد دوم، اين نکته كليدي را مي توان برداشت كرد كه انگيزه رعايت 
اخالقيات در همه حوزه هاي كاربردي، انگيزه اي واحد و منحصربه فرد است. اين انگيزه در روح 

و جان آدمي جايگاه دارد و از جنس دانش نيست كه در ذهن آدمي جاي دارد. 
بر اين مبنا، هسته انگيزشي همه اخالقيات، مشترك است. تلقيق دو رويکرد مذكور در ابتداي 
مقاله، بدين معناست كه اوالً انگيزه مراعات همه ضوابط اخالقي، مشترك، واحد و منحصربه فرد 
است و ثانياً دانش موردنياز هر يك از حوزه هاي اخالقيات كاربردي، با دانش حوزه ديگر متفاوت 
اس��ت. اين تركيب، در ش��کل 6 نيز قابل مشاهده اس��ت. هسته مركزي شکل 7، انگيزه متعالي 
يك مهندس اس��ت كه سرچش��مه ساير شايستگي هاي اوست و به س��اير شايستگي هاي او نيز 
رنگ و بوي تعالي مي بخش��د. در عين حال، دقت در هر يك از 6 شايس��تگي حلقه مياني اين 
مدل، و شرح تحليلي آنها كه در قسمت 17 ارائه شد نشان مي دهد كه در متن هر كدام از اين 
شايس��تگي ها، هم مؤلفه اي انگيزش��ي نهفته است و هم مؤلفه اي دانشي. مؤلفه انگيزشي اين 6 
شايس��تگي در حقيقت، ارزش اخالقي آن شايستگي است كه از هسته مركزي سيراب مي شود 
)رويکرد دوم( و مؤلفه دانش��ي آن، همان نقطه تفاوت بين آنهاس��ت كه به تفکيك بايد آموخته 
شود و برای هر يك از آنها متفاوت است )رويکرد اول(. در بين عناصر 24 گانه اي كه در حلقه 
خارجي ش��کل 7 وجود دارد 6 مؤلفه انگيزشي است كه به شش شايستگي اصلي مرتبط است. 

اين شش مؤلفه كه در شکل 7 با زمينه تيره متمايز شده است، عبارت اند از: 
1. گرايش به كارگش��ايی در حل مس��ئله های مهندسی با استفاده از اطالعات و امکانات در 

دسترس و بهينه كردن دقت، سرعت و هزينه
2. گرايش به تعامل حرفه ای با متخصصان رشته های مختلف مهندسی و غيرمهندسی

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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3. گرايش به خلق سرمايه و ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتی برای سازمان متبوع و كشور 
با توجه به فوريت های كشور

4. گراي��ش به همکاری با يك گ��روه كاری و عالقمندی به موفقيت همه اعضاء، با توجه به 
مسئوليت فردی خود

5. گرايش به حفظ و ارتقاء اثربخش��ی و كارآمدی در زندگی ش��خصی و حرفه ای با رعايت 
اولويت های حال و آينده سازمانی

6. گراي��ش به مش��اركت بی منت در ارتقاء اثربخش��ی و كارآمدی ديگ��ران با رعايت حقوق 
مالکيت معنوی و حفظ اسرار ملّی و سازمانی. 

تأمل در ش��ش مؤلفه فوق نش��ان از حضور آثار اخالق مهندس��ي در مؤلفه انگيزش��ي همه 
شايس��تگي هاي مهندسان دارد. اين حضور پررنگ، نياز واقعي عملکرد مطلوب مهندسان است 
كه فقدان هر يك از آنها مي تواند پيامدهاي خطرناكي را به دنبال داش��ته باش��د. اين نگراني، 

همان است كه حکيمان گوشزد كرده اند: چو دزدي با چراغ آيد، گزيده تر برد كاال!

نمودار7: الگوي کلي شايستگي هاي حرفه اي مهندسان با تأکيد بر جايگاه انگيزه متعالي



141

چنانچه بيان ش��د هس��ته مركزي اين الگو، انگيزه متعالي است. هر چند اين ويژگي، اولين 
شايستگي از 7 شايستگي حرفه اي مهندسان )به عنوان حاصل پژوهش گزارش شده( مي باشد، 
ولي در حقيقت، هسته مركزي و موتور محرك 6 شايستگي ديگر است. به عبارت ديگر، انگيزه 

متعالي يك مهندس، او را به سمت كسب سه ويژگي كالن يعني: 
• تخصص علمي، 

• توانمندي عملي، 
• و رشد و بالندگي، 

س��وق مي دهد و اين س��ه ويژگي كالن، هر كدام، به دو شايس��تگي تجزيه مي ش��ود كه در 
مجموع 6 شايستگي شکل مي گيرد. 

نکته حائز اهميت، ماهيت شايستگي است كه بر اساس نتايج پژوهش، همزمان در بردارنده 
4 مؤلفه متمايز است: 
• مؤلفه انگيزشي، 

• مؤلفه توانايي ذهني، 
• مؤلفه دانش كاربردي، 
• و مؤلفه مهارت عملي. 

بر اين اس��اس، هر يك از شايس��تگي هاي 6 گانه حلقه مياني الگوي فوق، داراي يك مؤلفه 
انگيزش��ي نيز مي باشد. چنانچه ذكر ش��د، اين مؤلفه هاي انگيزشي، از همان انگيزه متعالي كه 
شايستگي محوري است، سرچشمه مي گيرند. از سوي ديگر، وجود مؤلفه دانشي در هر يك از 
شايس��تگي ها، ضرورت پرداختن به دانش اخالق مهندس��ي را نيز ايجاب مي كند. دانش اخالق 
مهندس��ي، ش��امل مواردي از قبيل اس��تانداردهاي ضروري، انواع آالينده ها، خطرات احتمالي 
محيط كاري، قوانين و ضوابط حرفه اي و ... مي باش��د. دانس��تن اين اطالعات، مشابه آگاهي فرد 
از پيام هاي نهفته در رنگ هاي سه گانه چراغ راهنمايي و همچنين پيامد عدم توجه به آنها چه 
از حيث جريمه و چه از حيث خطرات اس��ت. لذا داش��تن انگيزه متعالي، براي رعايت الزامات 
اخالق مهندسي كافي نيست بلکه دانش مرتبط را نيز  طلب مي كند. بنابراين وجود دروس اخالق 
مهندس��ي يا مش��ابه آن ضروري اس��ت. از طرف ديگر، رعايت ضوابط اخالق مهندسي، نيازمند 
تواناي��ي ذهني خاصي اس��ت تا يك مهندس بتواند در موقعي��ت تصميم گيري، بين گزينه هاي 
ممک��ن، گزين��ه مفيدتر يا گزينه كم ضررتر را بيابد و يا اساس��اً به دنبال راه حل جديد )به تعبير 
قراملکی )1382( راه حل سوم( و خالقانه اي باشد تا از بحران تصميم هاي متعارض نجات يابد. 
ملکی و همکاران )2009( نيز در يك پژوهش پيمايش��ی خود به اين نتيجه رس��يده اند كه 
اعتقاد به سنت های قرآنی و باورهای مرتبط با فلسفه زندگی، بر انتخاب شغل دانش آموختگان 
دانشگا ها و سپس نحوه عملکرد آنها در آن شغل تأثير بسياري داشته است. الگوي زندگي موّحدانه 
كه برگرفته از آموزه هاي قرآن كريم اس��ت، مهندس��ي را توصيف مي كند كه در برابر انتظارات 

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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چندگان��ه قرار ندارد؛ انتظارات وجدان، انتظ��ارات كارفرما، انتظارات قانوني، انتظارات پيمانکار، 
انتظارات خانواده، انتظارات ملي و انتظارات جهاني. بلکه در عوض، يك مهندس موّحد، خود را 
در برابر يك حقيقت و فقط همان حقيقت پاسخگو مي داند و آن كسي جز خدا نيست، همان گونه 
ك��ه قراملک��ی )1382( با تعبير انگيزه تقرب به خدا از آن بحث كرده و مزايای اين انگيزه را در 
تحقق اخالق حرفه ای برش��مرده اس��ت. اين پاسخگويي به خداوند و انگيزه تقرب به او، قطعاً به 
تعالي فرد و جلب منافع عمومي نيز منجر خواهد شد. قدر و منزلت اين الگوي زندگي موحدانه 

در قياس با سبك هاي رايج زندگي، در مثال مندرج در آيه 29 سوره زمر، آشکار شده است: 
ضرب اهلل مثاًل رجاًل فيه شركاُء متشاكسون و رجاًل سلماً لِرُجل، هل يستويان مثال؟ ... )زمر: 29(

»خداوند مثالي زده است: مردي )فردي( را تصور كنيد كه همزمان، برای او اربابي ناسازگار 
و س��خت گير وجود دارد و فردي كه به صورت مس��المت آميز، فقط فرمانبردار يك نفر است، آيا 

حال اين دو با هم يکسان است؟«
در اين ميان ، قرآن كريم تنها رسالت انسان را بندگی خالص خداوند بيان كرده: 

و ما اُِمروا ااّل لِيعبدوا اهللَ مخلصين )بيّنه: 5( )آدميان به چيزی جز بندگی خالصانه خداوند 
امر نشده اند.(

بندگی؛ همان نوِع رفتاری اس��ت كه ريش��ه در انگيزه مقدس تقرب دارد و انسان را به مقام 
قدس ربوبی نزديك تر می گرداند. يك مهندس شايسته، كسي است كه انگيزه متعالي او، همان 
رسالت واحد او در كل زندگي است. اين رسالت واحد، او را هم مهندس شايسته اي كرده و هم 
سرپرس��ت خانواده اي شايس��ته و هم يك شهروند شايس��ته و ... و همين رسالت واحد، در همه 
شايستگي هاي حرفه اي او ظهور كرده و او را در همه شايستگي هاي حرفه اي، در اوج قرار داده 
اس��ت. بدين ترتيب، اخالق مهندس��ي، در حقيقت، ظهور تعهد يك مهندس نس��بت به انگيزه 
متعالي خويش در همه موقعيت هاي ش��غلي او و همه شايس��تگي  هاي حرفه اي او مي باشد. اين 
نگاه به مقوله اخالق مهندس��ي، س��طح موضوع را بس��يار فراگيرتر از سطح رايج قرار مي دهد و 
شکل گيري آن را نيز پيچيده تر و دقيق تر از آن كه صرفاً با برگزاري كالس رسمي تحقق يابد، 
آشکار مي سازد. اگر بخواهيم ريشه بسياري از تخلفات حرفه مهندسي را شناسايي كنيم روايت 

زير محل تامل است: 
پيامبر اكرم)ص( فرموده اند: حبُّ الدنيا، راُس كلِّ خطيئٍه )دنيا دوس��تی، س��ر منش��أ همه 

خطاهاست(. 
 لذا تا اين سر منشأ و سرچشمه، پا برجاست، پيوسته، اخالق مهندسی در معرض تهديد است 
و اگر به ريشه مشکل پرداخته نشود، نمی توان از طريق مقابله با شاخ و برگ ها، به رفع مشکل 
پرداخت. اگر انگيزه های يك مهندس توانمند به مظاهر دنياخواهی آلوده باشد، هرگز نمی توان 
از وی انتظار داش��ت كه در برابر فش��ارهای درونی و برونی مقاومت كند و ضوابط اخالقی را در 

فعاليت حرفه ای خود مراعات نمايد. امام سجاد)ع( مظاهر دنياخواهی را چنين بر شمرده اند: 
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• ثروت اندوزی � فخرفروشی )علمی و ...(
• شهرت طلبی � جاه طلبی

• شهوت رانی � گزافه گويی 
• راحت طلبی )محمدي ری شهری، 1383(.

بنابراين در تربيت مهندس��ان شايس��ته می بايد انگيزه آنها را نيز تعالي  بخشيد، چرا كه اگر 
توانمندی های مهندس��ی، با انگيزه هاي پس��ت و زودگذر از قبيل رسيدن به رفاه مادي، شهرت 
و مقام، همراه باش��د، قطعاً ضررش بيش��تر از منفعت است. در اين زمينه، امام خمينی )1378( 

اين چنين هشدار داده اند: 
»ممکن است يك مهندس درست كنيد كه در علم خودش خوب است، اما وقتي مي خواهد 
نقش��ه اي بدهد، اس��تادي هاي خود را طوري به كار مي گيرد كه مفيد به حال مردم نباشد و به 

شکل منفعت طلبي باشد، اگر چنانچه تقوا در كار نباشد.«
پس بيش��ترين سرمايه گذاري براي ارتقاي اخالق حرفه اي مهندسان بايد بر ايجاد و تقويت 
انگيزه هاي متعالي )از قبيل خدمت صادقانه به مردم، رفع مشکالت زندگي بشر، رفع محروميت ها، 

نجات مستضعفان، آبادكردن زمين، احياي منابع طبيعي و امثال آن( باشد. 

ب(پيشنهادهاي پژوهشی
جهت تکميل پژوهش حاضر پيش��نهاد می ش��ود در موضوعات زير پژوهش های مس��تقلی 

صورت پذيرد: 
• نس��بت ميان باورهای دينی و رعايت ضوابط اخالق مهندس��ی با يك پژوهش ميدانی در 

ميان مهندسان پرسابقه و موفق
• تحليل محتوای آموزه های رساله حقوق امام سجاد)ع( از منظر اخالق حرفه ای. 

ج(پيشنهادهاي كاربردی 
1. چنانچه پژوهش حاضر نش��ان داد، تعهد به اخالق مهندس��ی، جز با وجود انگيزه متعالی 
امکان پذير نيست. شکل گيری اين انگيزه، می بايد در دوره دانشجويی به عنوان يکی از اساسی ترين 
ضروريات تربيت مهندسان شايسته، مدنظر قرار گيرد. لذا می بايد در وهله اول نسبت به ايجاد 
و تقويت اين انگيزه در اس��اتيد محترم تالش گردد و در وهله دوم، نس��بت به محدودس��ازی 
اس��اتيدی كه نه تنها اين انگيزه را تقويت نمی كنند، بلکه با تمام توان می كوش��ند تا انگيزه های 
پس��ِت دنيايی را ايجاد و يا تقويت نمايند، اقدام نمود. در غير اين صورت توقع تربيت مهندس��ان 

اخالقمند و مسئوليت پذير، انتظاری رؤيايی و دست نيافتنی است. 
2. تجربه زيست شده1 يکی از مفاهيم جديد علوم اجتماعی و علوم رفتاری است. اين مفهوم 

1. Lived Experience

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان
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اش��اره بدان دارد كه مهم ترين يافته های ماندگار انس��ان ها، همانا تجربه های ش��خصی آنها در 
صحنه های مختلف زندگی )در محيط خانه، جامعه، محل كار و ...( اس��ت )فراستخواه، 1389(. 
يکی از مهم ترين راه كار های شکل گيری انگيزه متعالی در دوره دانشجويی، همراهی دانشجويان با 
اساتيد خود در يك محيط زندگی واقعی است تا تجربه زيست شده مشترك آنها، اثر ماندگاری بر 
دانشجو گذارد. اين موقعيت ها در شرايطی از قبيل اردو، بازديد علمی، همراهی در مجامع علمی 
و سفر های فرهنگی به خوبی شکل می گيرد و اساتيد دانشگاه ها در اين زمينه بايد تشويق شوند. 
3. در تربيت مهندسان شايسته، نبايد از مقوله برنامه درسی پنهان1 غافل بود. »از اين منظر 
برنامه درس��ي عبارت اس��ت از كليه فعاليت هايي كه توس��ط يك مؤسسه آموزشي، برنامه ريزي 
و هدايت ش��ده باش��د، خواه اين فعاليت ها به صورت تدريس و يادگيري در كالس باش��د، خواه 
در قالب مراس��م، بازديدها و هرگونه فعاليت ديگر برنامه ريزي شده صورت پذيرد. برنامه درسي 

پنهان را مي توان حداقل در سه محور عمده مورد توجه قرار داد:
• آموخته هاي يادگيرندگان از يکديگر، 

• تعامالت يادگيرندگان با اساتيد و مسئوالن نهاد آموزشي، 
• فضا و جّو موجود در محيط آموزشي.« )نوروززاده و فتحی، 1387: 49(.

4. چنانچه در جای جای پژوهش تأكيد ش��د، توفيق در يك نقش، به توفيق يا عدم توفيق 
در ساير نقش های يك انسان، وابستگی شديد دارد. لذا برنامه ريزان و متوليان دانشگاه ها می بايد 
عالوه بر احس��اس تعهد و مس��ئوليت نسبت به ايجاد شايس��تگی در حرفه مهندسی، در ايجاد 
شايس��تگی در س��اير نقش ها نيز، خود را موظف و مس��ئول بدانند، تا از اين طريق، تربيت يك 

مهندس شايسته امکان پذيرتر باشد.*
 

پيوست 1: عالئم اختصاری مؤسسات و نهادهای مطرح شده در جدول 1

عنوان کاملعنوان اختصاريرديف

1IASفرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران
2ABETAccreditation Board for Engineering and Technology – US

3JABEEJapan Accreditation Board for Engineering Education

4SPINESuccessful Practices in International Engineering

5NSFNational Science Foundation-US

6EMTAEngineering Marine Training Authority-US

7EPCEngineering Professor's Council-UK

8IPENZInstitution of Professional Engineering of New Zealand

9IEEEInstitute of Electrical & Electronics Engineers-US

1. Latent Program
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10TACTechnology Accreditation Commission –US

11SPECUK-Standards for Professional Engineering Competence

12IESInstitution of Engineers, Singapore

13EAABEngineers Australia Accreditation Board

14ACMAssociation for Computing Machinery

15EAEngineers Australia

16WASHتوافقنامه واشنگتن
17SYDتوافقنامه سیدنی
18DUBتوافقنامه دوبلین
19APECAsia Pacific Economy Cooperation

20CACComputing Accreditation Commission

21NAENational Academy of Engineers- US

 1

*در اینجا ضروری است، مراتب سپاس و تشکر خود را از اساتید محترم مشاور؛ جناب آقاي دکتر 
علیرضا کیامنش و جناب آقاي دکتر حمیدرضا آراسته و همچنین همه عزیزان و بزرگوارانی که 
پژوهشگران را در انجام پژوهش حاضر، با شرکت فعال در چندین جلسه هم اندیشی، مشارکت 

دراجرای روش دلفی و ارائه راهنمایی های سازنده، یاری فرمودند، ابراز نماییم. 

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان



146

راهبرد فرهنگ / شماره هشتم و نهم / زمستان 1388 و بهار 1389

منابع
1. قرآن کریم. ترجمه برگرفته از عالمه طباطبایي. قم: نشر معارف اسالمی. 

2. آراسته، حمیدرضا. ) 1383(. فلسفه های آموزش عالی. دايره المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاددانشنامه 
بزرگ فارسی. 

3. آراسته، حمیدرضا. )1383(. اخالق در آموزش عالی. دايره المعارف آموزش عالی. تهران بنیاد دانشنامه 
بزرگ فارسی. 

4. ابوالعالیی، بهزاد. )1385 (. چارچوب نظری مراکز ارزیابی و توس��عه مدیریت. مجموعه مقاالت اولین 
همايش توسعه شايسته ساالری در سازمان ها. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. 

5. استفان کاوی. ) 1386 (. آيین زندگی مردمان مؤثر. محمدرضا آل یاسین. چاپ سوم. تهران: اطلس چاپ. 
6. اس��المي، محمدتقی؛ احمد دبیری و مهدی علیزاده. )1386(. اخالق کاربردی. قم: پژوهش��گاه علوم و 

فرهنگ اسالمی.
7. امام خمینی، س��یدروح اهلل. )1378(. دانشگاه و دانشگاهیان. تبیان: دفتر چهاردهم. تهران: مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی. 
8. ب��ازرگان ، عباس. ) 1387(. مقدم��ه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته ، رويكرد های متداول در 

علوم رفتاری. تهران: دیدار.
 9. بهادری نژاد، مهدی. )1385(. نکته هایی در اخالق مهندس��ی. فصلنامه اخالق درعلوم و فناوری. س��ال 

1385. شماره 1.
10. بهادری نژاد، مهدی. )1388(. اخالق مهندسی و مهندسی اخالق. تهران: انتشارات یزدا. 

11. حجازي، جالل. )1389(. اخالق و آیین مهندس��ی جهان پایی اس��ت. فصلنامه آموزش مهندسي ايران. 
شماره 46. تابستان. 

12. خوشدس��ت، حمید و عباس س��ام. ) 1388(. ارائه الگویی برای آموزش مؤثر اخالق مهندسی در دوره 
کارشناسی. فصلنامه آموزشي مهندسي ايران. شماره 43. پائیز. 

13. داوري اردکاني، رضا. ) 1389(. مالحظاتی درباره اخالق در جهان علم و مهندس��ی. فصلنامه آموزش 
مهندسي ايران. شماره 46. تابستان. 

14. دّری، بهروز؛ حسین نجات؛ علی معماری و الدن بهروزی. )1385(. طراحی و توسعه الگوی شایستگی. 
مجموعه مقاالت اولین همايش توسعه شايسته ساالری در سازمان ها. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. 

15. سعادت پرور، علي. )1370(. سیري به سوي انسانیت. جلد 1. تهران: انتشارات حکمت. 
16. سیف، علی اکبر. )1378(. روان شناسی پرورشی. چاپ بیست و دوم. تهران: انتشارات آگاه. 

17. ش��عاری نژاد، علی اکبر. )1380(. نگاهی نو به روان شناس��ی آموختن یا روان شناسی تغییر رفتار. نهران:  
چاپخش. 

18. عارف��ی، محبوبه. )1384(. برنامه ريزی درس��ی راهبردی در آموزش عالی. تهران: جهاد دانش��گاهی 
واحد شهید بهشتی. 

19. ظهور، حسن و محمد خلج. )1389(. فصلنامه آموزش مهندسي ايران. شماره 46. تابستان. 
20. فتحی واجارگاه، کوروش. )1378(. نیازس��نجی در آموزش و توس��عه منابع انسانی سازمان ها. چاپ 

اول. تهران: ایران زمین. 
21. فراستخواه، مقصود. )1389(. مذاکره حضوری در مؤسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی. 

22. فرامرزقراملکي، احد. )1382(. اخالق حرفه ای. تهران.
23. فرامرزقراملک��ي، احد فرامرز. )1387(. اخالق حرفه اي درتمدن ايران و اس��الم. تهران: پژوهش��کده 

مطالعات فرهنگي و اجتماعي. 22.
24. فیض، مهدی. )1389(. الگوی شايستگي حرفه ای دانش آموختگان دانشكده هاي مهندسي نظام آموزش 
عالی ايران )موردپژوهي: دانش آموختگان دانش��گاه صنعتي ش��ریف( رساله دکتری. دانشکده علوم تربیتی 



147

جایگاه اخالق مهندسي در شایستگي هاي حرفه اي مهندسان

دانشگاه شهید بهشتی. شهریور 1389. )گزارشی از روند و نتایج این پایان نامه. در فصلنامه آموزش مهندسی. 
تابستان 1389. شماره 46 درج شده است.(

25. فیض، مهدی و احس��ان زارع. )1388(. معیارهای ارزیابی شایس��تگی مهندس��ان. نشريه دانشكده فنی 
دانشگاه تهران. زمستان 1388. تهران: دانشکده فنی.

26. کیامن��ش، علیرض��ا. )1389(. روش های پژوهش کمی، کیف��ی و ترکیبی در علوم رفتاری )کتاب در 
دست چاپ(. 

27. لش��کربلوکی، مجتب��ی. )1387(. چارچوب تدوین ارزش ها و اخالق حرف��ه ای پژوهش های علمی و 
فناوری. فصلنامه اخالق درعلوم و فناوری. سال 1387. شماره 1و2

28. محمدی ری شهری، محمد. )1383(. میزان الحكمه. تهران: انتشارات دارالحدیث. 
29. مطهري، مرتضي. )1371(. فلسفه اخالق. تهران: انتشارات صدرا. 

30. یعقوبی، محمود و بهادری نژاد، مهدی. )1382(. در فضائل انسانی مهندسان، بخش سوم: اخالق حرفه ای. 
مجله آموزش مهندسی ايران. شماره 18. تابستان 1382. 

31. یعقوبي، محمود. )1389(. مس��ئولیت اخالق حرفه ای در آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسي 
ايران. شماره 46. تابستان 1389. 

32. یعقوبی، محمود. کیان عزیزیان و مهدی بهادری نژاد. )1383(. ویژگی های اجتماعی مهندسان در صنعت. 
فصلنامه آموزش مهندسی ايران. شماره 22. تابستان 1383. 

33. ABET. (2009). Web site: WWW.ABET.Org/Criteria for Accrediting Programs. 
34. Duyen Q. Nguyen. (1998). The Essential Skills and Attributes of an Engineer. Journal of Engi-
neering Education. Australia.
35. Khazaei Z. (2007). Applied Ethics: It's nature, methods and Related Challenges. Philosophical – 
Theological Research. Fall 2007. 
36. Maleki A. H; A. Gholipour & H. Abedi Jafari. (2009). Effects of Religious Belives on Tendency 
Towards new Business Venture. Journal of Entrepreneurship Development. Spring 2009. 
37. Milne Gr. (2000). Privacy and Ethical Issues in Database/Interactive Marketing and Public 
Policy: A Research Framework and Overview of the Special Issue. Journal of Public Policy & 
Marketing. 2000: 19
38. Shafiei A, Farsam H. (2008). Teaching and Learning Pharmaceutical Code of Ethics as a syl-
labus. Iranian Journal of public Health. January 2008. 
39. Singla P. K; K. M. Rastogi & Jain Sunita Rani. (2005). Developing Competency-Based Cur-
riculum For Technical Programms. National Sympasium on Engineering Education. India Institute 
of Science. Banglore. 
40. Purdue University. (2008). What Is Engineering Technology. Available at Website: Purdue. edu. 
41. UICEE. (1998). Journal of International Centre for Engineering Education. 1998. Vol. 2. No. 1.
42. Washington Accord,. (2005). Graduate Attributes and Professional Competencies. Ver 1. 




