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  سرآغاز 

از ایـن   . در لغت جمع واژة خلق و به معناي خوي هاست         1اخالق
ها و رفتارهاي آدمی،     گذاري بر خوي   روي، دانش بررسی و ارزش    

اخـالق در سـطوحِ فـردي، بـین         ). 1(شود   علم اخالق نامیده می   
اي، علمـی و پژوهـشی، مبحثـی      ، حرفه )اجتماعی(فردي، جمعی   

هـایی   ت و شامل اصـول و مـسئولیت       گسترده در دنیاي امروز اس    
شـوند و در     است که در نهایت باعث ترقی و آسایش بشریت می         

اي از جمله مهندسی این قواعد راهنما و حامی کارکنان           هر حرفه 
  ). 2(است 

 یکــی از مباحــث مطــرح در حــوزة اخــالق  2اخــالق مهندســی
در تحقیقات گوناگون مورد اي   است که به طور گسترده3اي حرفه
برخـی  : بـراي نمونـه   ). 6-3(العه و کنکاش قرار گرفته است       مط

پژوهشگران، سیر تحوالت مبانی اخالق مهندسـی در فرانـسه و           
منظـور از اخـالق   ). 9 -7(انـد   آلمان را مـورد بررسـی قـرار داده        

مهندسی تأمل دربارة ابعاد اخالقی مسائل و موضوعاتی است که          
تیـب بـا رعایـت      شـود تـا بـدین تر       به حرفۀ مهندسی مربوط می    

. هاي خـود باشـند   اخالق، مهندسان بتوانند ناظر و مراقب فعالیت   
هـا و     بـراي شـرکت    4هاي اخالقی  نامه در این رابطه، تدوین آیین    

  )مقالۀ پژوهشی(
 هاي عمرانی  اخالق مهندسی در پروژه

 
  2لوئیان ، دکتر رسول اجل∗1وحید جودکی

 ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور هراز راه  گروه . 1

   مهندسی، دانشکدة علوم، دانشگاه اصفهان شناسی گروه زمین. 2

    )       26/6/94: ، تاریخ پذیرش16/3/94:تاریخ دریافت(
  

  چکیده

این امر ناشی از آن است که؛ .  استاي  تعامالت حرفه هاي عمرانی بیش از پیش مطرح است ضعف مبانی اخالق مهندسی در آنچه امروزه در پروژه: زمینه
 هدف پژوهش حاضر بارو  از این. هاي اخالقی در جامعه مهندسین، مورد توجه قرار نگرفته است هاي دانشگاهی، مبحث اخالق و چالش در دوره آموزش
  .هاي عمرانی صورت گرفته است هاي اخالقی در کارگاه بررسی چالش

جامعه پژوهش شامل تمامی مهندسین شاغل در در دو پروژة بزرگ عمرانی هستند که با استفاده از .  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است:روش
ها با کمک آمار توصیفی مورد  پرسشنامه پژوهشگر ساخته، جمع آوري و دادهطالعات به وسیله ا.  نفر انتخاب شدند100گیري تصادفی ساده،  روش نمونه

  . اند تحلیل و تفسیر قرار گرفته
رابطه و نفوذ را عامل مؤثر % 87دانند و  ي عمرانی را فاقد گفتمان اخالقی میها گروه نمونه، کارگاه% 44دهند که؛   نتایج به دست آمده نشان می:ها یافته

در . دانند از افراد آموزش ناکافی را علت این مسئله می% 78 اخالق مهندسی آگاهی ندارند و هاي نامه گروه نمونه از مفاد آیین% 79. دانند در استخدام می
  .دانند ها را با بی اخالقی در جامعه مرتبط می گروه نمونه، بی اخالقی در کارگاه% 53نهایت 
هاي اخالق مهندسی از آموزش ناکافی در سطوح دانشگاهی ریشه  نامه سطوح پایین آگاهی از آیین: توان گفت  حاصل می با توجه به نتایج:گیري نتیجه
تواند  گردد که می ها منجر به کاهش رضایت شغلی کارکنان و ایجاد تجارب نامطلوب براي افراد جویاي کار می هاي اخالقی در کارگاه چالش. گیرد می

  .  ل اخالقی را در سطح اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار دهدپایبندي آنها به اصو
  

   رضایت شغلیهاي اخالقی، نامه  آیینهاي عمرانی، اخالق مهندسی، پروژه :کلید واژگان
  
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  Joudaki_vahid @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: ویسنده مسؤولن* 
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ها براي تعبیـر و تفـسیر        مؤسسات، آموزش مهندسان در دانشگاه    
در ). 10(اي برخـوردار اسـت       ها از اهمیت ویژه    نامه مفاد این آیین  
نامه اخالق مهندسی که به وسیلۀ  تی از مفاد آیینجدول یک، نکا

 تدوین گشته، ارائه شـده      5اي آمریکا  انجمن ملی مهندسان حرفه   
  .است

  
  )11(نامه اخالق مهندسی  آیین: 1جدول 

  مفاد  ردیف
مهندسان باید ایمنی، سالمت و رفاه عمومی را سرلوحۀ کار خود   1

  .قرار دهند
ودة مهارت خود به ارائه خدمات بایست تنها در محد مهندسان می  2

  .بپردازند
طرفانه داشته  مهندس باید اظهارات عمومی و رسمی حقیقی و بی  3

  .باشد
با هر کارمند یا ارباب رجوع به عنوان نماینده یا معتمد برخورد   4

  .کنند
  .از اعمال فریبنده بپرهیزند  5
فتار کنند تا مهندسین باید محترمانه، مسئوالنه، اخالقی و قانونی ر  6

  .موجب افزایش احترام، شهرت و سودمندي این حرفه شوند
هاي خود باالترین معیارهاي صداقت و شرافت را  در تمامی ارتباط  7

  . راهنماي خود قرار دهند
  .به اشتباهات خود اقرار کنند و حقایق را وارونه جلوه ندهند  8
 آمیز زمانی که یک مهندس معتقد است که یک طرح موفقیت  9

  .نخواهد بود طرف قرارداد و کارفرماي خود را راهنمایی کند
  .مهندسان همواره بکوشند تا در خدمت منافع عمومی باشند  10
هاي  هاي مدنی، راهنمایی هاي شرکت در فعالیت براي خود فرصت  11

شغلی براي جوانان جویاي کار، اقدام براي افزایش امنیت، 
  . ایجاد کنندبهداشت و بهتر شدن جامعه را

ها و جزئیاتی که مطابق با معیار موجود مهندسی نیست  طرح  12
اگر طرف قرار داد یا کارفرما بر این . تکمیل، امضا و یا مهر نکنند

اي اصرار داشت، مراجع مربوطه را آگاه سازند و از  رفتار غیرحرفه
  .ارائه خدمات بیشتر خودداري کنند

تقدیر از تخصص مهندسی و در جهت گسترش دانش عمومی و   13
  .دستاوردهاي آن بکوشند

 در جهت حفظ محیط زیست 6تالش کنند به اصول توسعۀ پایدار  14
  .هاي آینده وفادار باشند براي نسل

  .طبق قانون رفتار کنند  15
اند قدردانی کنند و  ها همکاري کرده از اشخاصی که در پروژه  16

  .حقوق دیگران را محترم بشمارند
ر صورت امکان نام شخص یا اشخاصی را که در طراحی اختراع د  17

  .اند ذکر کنند و نگارش یک پروژه سهیم بوده
همواره دانش تخصصی خود را در دوران کاري ارتقا دهند و از   18

هاي آموزشی  طریق انجام کارهاي عملی، شرکت در دوره
ا ه ها نشست تکمیلی، مطالعه ادبیات رشته خود، شرکت در همایش

  . اي، اطالعات خود را به روزرسانی کنند و سمینارهاي حرفه
  

هـاي کـاري و       در محیط  7نبودن اخالق، ضعف گفتمان مهندسی    
هـاي عمرانـی     الگوهاي نادرسـت رفتـاري مهندسـین در پـروژه         

هاي فراوانی را براي جامعۀ مهندسـی بـه وجـود            تواند چالش  می

از اتمــام وقتــی یــک مهنـدس جــوان پــس  : بـراي نمونــه . آورد
تحصیالت دانشگاه، در جستجوي کار حین مراجعـات مکـرر بـه            

هاي مختلف، احساس کند که فعاالن و مدیران صنعتی با           محیط
اند؛  بـسیار     اي و غیر اخالقی رفتار کرده      او بر خالف اصول حرفه    

عـدالتی و    احـساس بـی   (گرفتار مشغولیت ذهنـی     تواند   آسان می 
جربیـات نـامطلوب گذشـته را    شـود و ناخودآگـاه ت   ) حتی تحقیـر  

، 8بـر اسـاس تئـوري یـادگیري اجتمـاعی         . کانون زندگیش سازد  
مدارانـه، فعالیـت     چنین شخصی در آینده به جاي اینکـه اخـالق         

اي خود را اداره کند؛ بر اساس مشاهدة الگوهاي نامناسـب             حرفه
در محیط اجتماعی، به شکلی ناهنجـار و غیـر اخالقـی واکـنش        

 9اي یدان تعهدات اخالقـی و وجـدان حرفـه        دهد و از م    نشان می 

  . خارج می شود
در ایــران مبحــث اخــالق مهندســی از جملــه مباحــث جدیــدي 

شود که چندان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و               محسوب می 
پیرامون آن، مطالعات شاخص معدودي توسط نویـسندگان ارائـه         

ـ   )1نگـارة  (از نظر نگارندگان این مقاله      . شده است  ه ، بـا توجـه ب
بافت سـنتی و مـذهبی کـشور، پایبنـدي بـه اصـول اخالقـی و                 

یکی از مهمترین مقـدمات پـرورش نیروهـاي انـسانی           اي،   حرفه
از ایـن  .  و متعالی استیافته کارآمد براي ایجاد یک جامعۀ توسعه  

اخـالق مهندسـی در     رو، پژوهش حاضر بر آن شد تا با بررسـی           
  : پروژه هاي عمرانی، خرده اهدافی شامل

التحـصیالن جویـاي کـار در     ل تأثیرگذار در اسـتخدام فـارغ     عوام
 .هاي عمرانی پروژه

هاي  هاي اخالقی انجمن   نامه سطح آگاهی مهندسین از مفاد آیین     
 .یافته مهندسی کشورهاي توسعه

هاي دانـشگاهی در جهـت شـناخت معـضالت و            کیفیت آموزش 
  .آموختگان تنگناهاي اخالقی حرفه آینده دانش

میـزان  (هـا   دن گفتمان اخالق مهندسی در کارگاهمیزان حاکم بو 
  ).اي رضایت مهندسین از فضاي حرفه

تبعــات تجربیــات نــامطلوب فــارغ التحــصیالن جویــاي کــار در 
 .هاي عمرانی مراجعات مکرر به پروژه

  . را مورد بررسی قرار دهد
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  روش

جامعـه پـژوهش   . پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی اسـت   
دسین شـاغل در در دو پـروژه بـزرگ عمرانـی           مهن تمامیشامل  
باشد و  یک پروژه شامل عملیات احداث سد و نیروگاه می. هستند

پروژه دیگر راهسازي است که کارفرماي هـر دو طـرح، شـرکت         
در این تحقیق  با استفاده   .  ي ایران است  توسعه منابع آب و نیرو    

نتخاب  نفر از مهندسین ا100گیري تصادفی ساده،  از روش نمونه
  . گردیدند
 نفـر   100دهد که در مجموع      هاي نمونه آماري نشان می     ویژگی

 درصد داراي مـدرك کارشناسـی،   81از افراد نمونه، همگی مرد،     
 درصد داراي مدرك 5 درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد و  14

هـاي    گـروه نمونـه همگـی از پرسـنل شـرکت     .کاردانی هـستند  
درصد فراوانی مربوط بـه مهندسـین   اند و به ترتیب    پیمانکار بوده 

برداري، ایمنی   شناسی، نقشه  هاي عمران، معدن، زمین    در گرایش 
بهداشت، برق، صنایع، کامپیوتر، مکانیـک و تاسیـسات برودتـی           

  .اند بوده
 پژوهـشگر سـاخته،     آوري اطالعات از پرسـشنامۀ     به منظور جمع  

. رفـت استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان مورد تایید قرار گ          
ها طی  به منظور اجراي پژوهش پس از انتخاب نمونه، پرسشنامه      

  . اند هاي انفرادي با هر یک از مهندسین تکمیل شده مصاحبه
هــاي حاصــل از پــژوهش، از آمــار  بــراي تجزیــه و تحلیــل داده

  .استفاده شده است) اي نمودارهاي مستطیلی و دایره( توصیفی 
  

  ها  یافته

  : اده ها نشان می دهدتجزیه و تحلیل آماري د
ــته  87 ــار داش ــه اظه ــروه نمون ــد از گ ــذب    درص ــه در ج ــد ک ان
هاي عمرانی، رابطه و نفوذ      التحصیالن جویاي کار در کارگاه     فارغ

ایـن در  ). 2نگـارة  (شود  اشخاص اولین فاکتور مؤثر محسوب می  
حالی است که دیدگاه مهندسین پیرامون نحوه مکانیـسم جـذب           

داري بـا نبـود سیـستم        ه مـستقیم و معنـی     التحصیالن، رابط  فارغ
ــار در   ارزشــیابی قاعــده ــاي ک ــراد جوی ــراي اســتخدام اف ــد ب من

  .هاي عمرانی دارد کارگاه
  

  
عقیده مهندسین در مورد مهمترین عامل : 2 نگارة

التحصیالن جویار کار در  تأثیرگذار در جذب فارغ
  هاي عمرانی پروژه

  
هاي اخالقی    نامه  آیین  درصد از افراد اطالع مشخصی از مفاد       79

). 3نگارة  (یافته ندارند    براي جامعۀ مهندسی در کشورهاي توسعه     
این در حالی است که؛ سطح پـایین آگـاهی مهندسـین از مفـاد               

داري بـا    هاي اخالق مهندسی، رابطه مـستقیم و معنـی          نامه آیین

 

  
  

سه زیربناي ضروري براي ( در توسعه نیروي انسانی در حوزه دانشگاه و صنعت اي جایگاه اصول اخالقی و حرفه: 1نگارة 
 ).یافته جامعۀ توسعه
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م وجـود چنـین سرفـصلی در    عد(هاي دانشگاهی    کیفیت آموزش 
و نیـز عـدم توجـه بخـش     ) ي مهندسی کشور  ها دروس دانشکده 

هاي کاري،  ها در محیط نامه صنعت نسبت به ترویج و انتشار آیین 
  . دارد

  

  
میزان آشنایی مهندسین با مفاد : 3نگارة 

  هاي اخالق مهندسی نامه آیین
  

شان فاقد  هاي دانشگاهی  درصد افراد معتقد بودند که آموزش78
ها و تنگناهاي اخالقی حرفه  دروسی بوده که ایشان را با چالش

این در حالی است که؛ بهبود ). 4نگارة (آیندة آنها آشنا نماید 
داري  تواند رابطه مثبت و معنی هاي دانشگاهی می کیفیت آموزش

اي در  هاي حرفه با توانایی مهندسین در حل و فصل چالش
  . باشدهاي عمرانی داشته کارگاه

  

  
  

رد میزان کیفیت عقیده مهندسین در مو: 4نگارة 
هاي دانشگاه جهت شناخت معضالت و  آموزش

  هاي عمرانی تنگناهاي اخالقی در کارگاه
    درصد از افراد گـروه نمونـه بـر ایـن باورنـد کـه در محـیط                  44

هاي عمرانی، گفتمان و اخالق مهندسی در حـد مطلـوب            کارگاه

این در حالی اسـت کـه؛ ضـعف جـو           ). 5نگارة  (فرما نیست    حکم
داري  ها، رابطه معکوس و معنی     اي کارگاه  و فضاي حرفه  اخالقی  

  .هاي عمرانی دارد با رضایت شغلی مهندسین در کارگاه
  

  
عقیده مهندسین نسبت به میزان حاکم : 5نگارة 

  هاي عمرانی بودن گفتمان اخالق مهندسی در کارگاه
  

هـا و     درصد از افراد گروه نمونه نیـز معتقدنـد کـه؛ برداشـت             53
هاي عمرانی،   التحصیالن جویاي کار در کارگاه     ی فارغ تجارب منف 

اي و   گرایی در زندگی حرفه    بیشترین تبعات نامطلوب را بر اخالق     
این در حالی است که؛ تجارب نامطلوب فارغ . اجتماعی افراد دارد

داري بـا سـطح      التحصیالن جویاي کار، رابطه معکوس و معنـی       
 کـار آینـده و زنـدگی    گرایی در کسب و پایبندي ایشان به اخالق   

تواند با شدت  البته این تجارب نامطلوب می. اجتماعی ایشان دارد 
کمتري با انگیزه ادامه تحصیل و روابط عاطفی فرد با نزدیکانش       

  . )6نگارة (داري داشته باشد   و معنینیز رابطه معکوس
  

  
عقیده مهندسین نسبت به سه جنبه از : 6نگارة 

ارغ التحصیالن جویاي تبعات تجربیات نامطلوب ف
  هاي عمرانی کار در مراجعات مکرر به پروژه
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  بحث

هـاي   اي کارگـاه   هـاي حرفـه    بر اساس نتایج این تحقیق، چالش     
عمرانی، معلول ضعف مبانی اخالق مهندسی در بخش صنعت و          

از ایـن رو،    . هـاي کـشور اسـت      کمبودهاي آموزشی در دانشکده   
تـایج مطالعـات یکـی از       توان نتایج این تحقیق را همسو بـا ن         می

صاحبنظران داخلی دانست که در تألیفات خـود پیرامـون مبـانی            
هاي ایران در حـوزه      اخالق مهندسی، ریشه بسیاري از نابسامانی     

صنعت، اقتصاد و مسائل اجتماعی را در عـدم برخـورداري وافـر              
  ).14-12(داند  اي می مردم از اخالق حرفه

م جــذب مهندســین نتــایج حــاکی از وجــود ضــعف در مکانیــس 
 این نتیجه با مطالعات دیگري    .باشد ها می  التحصیل در پروژه   فارغ

هـاي فــراوان در جـذب فــارغ    کـه نـشان دهنــده وجـود چــالش   
مـشکل  ). 18-15(التحصیالن دانشگاهی هستند همـسو اسـت        

شــود کـه جــذب نیروهـا در چنــین    اصـلی از جـایی شــروع مـی   
ــروژه ــستم مــصاحبه  پ ــق سی تخدامی و هــاي اســ هــایی، از طری
از ایـن رو، ایـن امکـان        . گیرد مند انجام نمی   هاي قاعده  ارزشیابی

هـاي برابـر بـر اسـاس         وجود نـدارد کـه متقاضـیان در فرصـت         
شان از فیلتر مشخـصی عبـور        هاي عمومی و تخصصی    صالحیت

همچنین، در حال حاضر با توجه به افزایش نـرخ بیکـاري            . کنند
از (هاي غیرمـرتبط     شتهآموختگان ر  کشور، حضور برخی از دانش    

هـاي   در پـروژه ...)  انـسانی، هنـر، کـشاورزي و       هاي علـوم   گروه
ایـن قبیـل افـراد کـه رشـته          . عمرانی بر کسی پوشـیده نیـست      

شان ارتباطی با فعالیت عمرانی ندارد به ناچـار بـا روش             تحصیلی
ی و اصول اولیه کـار      تجربیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ آزمون و خطا، در حال یادگیري مبان       

 بدبینی و کـاهش انگیـزه     تواند موجب  چنین شرایطی می  . هستند
با فعالیت عمرانـی، نـسبت بـه    هاي مرتبط    آموختگان رشته  دانش

  .ادامه تحصیل در تحصیالت تکمیلی شود
همچنین با توجه به نتایج به دست آمده؛ میزان آشنایی افـراد بـا      

بـسیار پـایینی قـرار دارد    هاي اخالق مهندسی در سطح     نامه آیین
هایی دانست کـه     اي را همسو با پژوهش     توان چنین یافته   که می 

-19(اي اشاره دارند     بر پایین بودن سطح آگاهی از اخالق حرفه       
22  .(  

هـاي   هاي دانشگاهی و رابطـه آن بـا چـالش          کمبودهاي آموزش 
.  در جامعۀ مهندسی از نتایج دیگر پژوهش حاضر است         10اخالقی
هاي اخالق مهندسی همچنین     نامه هی مهندسین از آیین   عدم آگا 

تواند ریشه در ضعف فرهنگ مطالعـه و کتـابخوانی در قـشر              می
ایـن امکـان وجـود دارد کـه از طریـق            . دانشگاهی داشته باشـد   

از جملـه مبـانی     (هاي اینترنتی، مطالعه مباحـث گونـاگون         سایت
  زینه ناچیز  و با ه   ترین زمان ممکن   را در کوتاه  )  اخالق مهندسی 

شواهد نـشان  اما . انجام داد) نسبت به خرید کتاب و منابع چاپی      (
رغم  توسعه چشمگیر خدمات شبکه اینترنتی در         دهد که علی   می

، مهندسـین در اوقـات فراغـت        )هاي اخیر  ویژه در سال   به(کشور  
از این فـضاي مجـازي   ) تعطیالت ماهیانه پرسنل این دو کارگاه  (

برند و بیشتر بـه دنبـال        نمی العه و تحقیق    بهره چندانی براي مط   
هـاي اجتمـاعی     هـاي تفریحـی در قالـب شـبکه         استفاده از جنبه  

  .هستند
 با توجه به نتایج به دست آمده، مهندسان بـه دلیـل ضـعف جـو               

ایـن  . از حرفه خود رضـایت چنـدانی نداشـتند        ها،   اخالقی کارگاه 
ت که جـو  توان همسو با مطالعات پژوهشگرانی دانس نتیجه را می 

 و تناسب شـخص بـا       11اخالقی را مرتبط با سطح رضایت شغلی      
  ).  26-23(دانند  سازمان می

هاي عمرانی با توجه به نبود امنیت شغلی، برخی افـراد        در کارگاه 
هاي شخصی و تجـارب فنـی خـود، شـیوه            بجاي اتکا به قابلیت   

تثبیت و ارتقاي موقعیت شغلی خود را در مسیر دیگري جـستجو            
چنین افرادي به مجرد مشاهدة کوچکترین قـصوري در        . ندکن می

عملکرد دیگران، بجاي مصالحه و رفع مشکل، با تحمیـل فـشار      
کنند  آرایی می عصبی بر محیط کار، در مقابل همکاران خود صف       

و با نقض اصول اخالقی فضاي همکاري را به فضاي کشمکش           
ي پرسنل و   بند گاه اینگونه تعامالت موجب گروه    . کنند تبدیل می 

  یکدیگر در یک مجموعۀ واحد می       تشکیل چند باند شود  مخالف. 
کند که پرسـنل بـر اسـاس          حکم می  12اگرچه معیارهاي اخالقی  

در راستاي هـدفی واحـد، متحـد باشـند، امـا در              13تعهد سازمانی 
اي، تنها الزامات محیط کار و نیازهـاي         چنین فضاي غیر دوستانه   

د افراد به ناچار با ادامـۀ جنـگ         شو اقتصادي است که موجب می    
گـاه ایـن ارتباطـات    . سرد به فعالیت مشترك خـود ادامـه دهنـد         
ها و افزایش زمانبندي     ناموزون موجب بروز مشکالت در طراحی     

شود  منیت و خودمداري موجب می. شود اجراي پروژه عمرانی می   
  ،داوري طرفین براي شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت با پیش

وقفه بر قصور و گناه دیگري تأکید ورزنـد و در قبـال شـرایط         بی
  . حادث شده مسئولیتی را به عهده نگیرند
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 نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد؛ که در بیشتر موارد،  رو از این 
هـاي رفتـاري غیـر     احساسات نامطلوبِ ناشی از برخورد با شـیوه       

 بلکـه بـه     روند  در اولین تجارب شغلی، هرگز از بین نمی         اخالقی
شـوند و در   هاي ذهنِ افراد محبوس و متراکم مـی  تدریج در الیه  

هـاي معمـول در زنـدگی اجتمـاعی، تـأثیرات       نهایت در اثر تنش 
به عبارتی مشاهده بی اخالقی در      . کنند مخرب خود را آشکار می    

اي، الگویی براي بی اخالقی در دیگـر سـطوح           هاي حرفه  محیط
اي همـسو بـا تئـوري یـادگیري          چنین نتیجـه  . جامعه خواهد بود  

کند مـشاهده یـک الگـوي نامناسـب      اجتماعی است که بیان می  
  ). 27(منجر به تقویت رفتارهاي ناهنجار در افراد می شود 

در نهایت، با توجه به اینکه نتایج ایـن تحقیـق حـاکی از وجـود                
هـاي عمرانـی اسـت،       اي کارگـاه   ها در فضاي حرفه    برخی چالش 

هـاي دانـشگاهی و       در محـیط   بایست ایط می براي بهبود این شر   
لـذا در   . گـشا بـود    هاي صنعت به دنبال راهکارهایی مسئله      بخش

  :گردد این راستا موارد زیر پیشنهاد می
بایست در  ها و مباحث اخالق مهندسی می سرفصل -1

هاي تخصصی بررسی شوند و به عنوان دروس آموزشی  کارگروه
ارشد در  ارشناسیاجباري براي دانشجویان کارشناسی و ک

از آنجایی که این . هاي مهندسی کشور تدوین گردند دانشکده
شناسی و روانشناسی  مباحث بیشتر شامل مسائل جامعه

هاي  شود، ضرورت توجه بیشتر دانشکده هاي صنعتی می محیط
. شود مهندسی کشور به حوزه علوم انسانی احساس می

یست از با ، می14 کار بخصوص در بحث روانشناسی محیط
به طور . هاي کتب و تألیفات منتشر شده استفاده شود سرفصل

مثال در دوره دانشگاه، آموزش روانشناسی پیرامون نحوة 
هاي کنترل فشارهاي  و روش15هاي دشوار همکاري با شخصیت

تواند در آیندة شغلی موجب افزایش  روانی در محیط کار، می
اي و کاهش  مهارت مهندسین در تعدیل تعامالت غیرحرفه

توان به تألیفات  در این زمینه می. هاي سازمانی شود تنش
هاي  نویسندگان داخلی پیرامون مباحث روانشناسیِ محیط

عالوه بر این تألیفات ). 32-28(سازمانی و صنعتی، مراجعه نمود 
 و 33(بسیار فراوانی نیز از نویسندگان خارجی منتشر شده است 

قین در مقاله خود به ارائه یک به طور مثال یکی از محق). 34
ي دانشجویان مقطع کارشناسی پرداخته است سبک آموزشی برا

)35.( 

متعددي تحت پوشش  هاي علمی هاي اخیر انجمن در سال -2
در این میان رسالت اصلی . اند وزارت علوم و فناوري تشکیل شده

 برقراري ارتباط مؤثر "فنی و مهندسی"هاي گروه  انجمن
هاي فنی و  انجمن. هاي مختلف صنعت است بخشها با  دانشگاه

هاي اخیر از رشد کمی چشمگیري  مهندسی کشور در سال
 انجمن 47ها از  اند به نحوي که تعداد این انجمن برخوردار بوده

.  رسیده است1391 انجمن در سال 90 به حدود 1384در سال 
ها اغلب ترکیبی از اساتید برجسته  هیئت مدیره این انجمن

بطور معمول در . هاي صنعتی هستند ها و مدیران بخش گاهدانش
هاي آموزشی  هاي علمی، یکسري گارگاه هاي انجمن قالب برنامه
اندیشی مابین دانشگاهیان و فعاالن صنعتی  هاي هم و نشست
هاي علمی، بستر  هاي انجمن این قبیل فعالیت. شود برگزار می

هاي اخالق  هنام بسیار مناسبی براي تدوین و تنظیم آیین
 .هاي مختلف صنعت هستند مهندسی براي حوزه

هاي علمی به عنوان حلقه رابط وزارت علوم با صنایع  انجمن -3
بایست تا حد امکان از دامنۀ نفوذ خود استفاده نمایند  کشور، می

آموختگان نخبه جهت  و رسالت خود را در قبال حمایت از دانش
در .  انجام رسانندهاي عمرانی، به جذب و اشتغال در پروژه

بخشی از یک مقاله که توسط نویسندگان همین مقاله ارائه شده 
هاي علمی جهت توسعه  است، به شرح اهمیت فعالیت انجمن

آموختگان  تعامالت دانشگاهیان با صنعت و حمایت از دانش
با توجه به ارتباطات این ).  36(مستعد، پرداخته شده است 

آموختگان  رود دانش ، توقع میهاي صنعتی ها با شرکت انجمن
هاي عمرانی  نخبه با سوابق پژوهشی ارزشمند را به شرکت

معرفی نمایند و با اهرم حمایتی خود از تضیع حق آنان جلوگیري 
نمایند؛ چرا که در شرایط فعلی با وجود خیل کثیر متقاضیان 

هاي عمرانی کشور، نفوذ و رابطه افراد نسبت به  اشتغال در پروژه
تري  آموختگان، وزنۀ سنگین  و شایستگی دانشتخصص

 .شود محسوب می
آموختگان در دوره  داد دانش نتایج این تحقیق نشان می -4

هاي عمرانی را کسب  اطالعات کافی از فضاي کارگاهدانشگاه 
هاي  هاي پیمانکار با سیستم لذا نحوه تعامالت شرکت. اند نکرده

 و 16اي ایف حرفهها و الزامات وظ تفاوت(نظارت و کارفرما 
و آشنایی با مباحثی نظیر )  در هر یک از آنها17فرهنگ سازمانی
را به ... و....) طرح و ساخت، سه عاملی و (ها  قراردادهاي پروژه

رو   ازین.اند صورت تجربی و حین فعالیت صنعتی درك نموده
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دروس دوره تحصیل مهندسین، فاقد   دهد شواهد نشان می
 که ایشان را نسبت به فضاي صنعت و هایی بوده است آموزش

این مشکل را .  حرفۀ آینده آگاه نماید18تنگناهاي اخالقی
 توسط اساتیدي که تجربه فعالیت صنعتی ها توان در دانشگاه می

چنین اساتیدي مشاهدات خود در . دارند تا حدي جبران نمود
هاي عمرانی را، در خالل تدریس دروس تخصصی به  کارگاه

لذا در شرایط فعلی یکی از . دهند انتقال میدانشجویان 
اساتید دانشگاهی فعال "ترین راهکارها، افزایش تعداد  يضرور
وقت متخصصین  هتدریس پار" و نیز "وقت در بخش صنعت هپار

در حال حاضر درصد اساتید و .  است"ها هصنعت در دانشگا
هاي کشور که در بخش صنعت به  هاعضاي هیئت علمی دانشگا

وقت مشغول هستند؛ پاسخگوي نیازهاي آموزش  هپارصورت 
وقت در  هحضور بیشتر و فعالتر اساتید دانشگاهیِ پار. عالی نیست

تواند موجب کاهش موانع دسترسی  یصنعت، مهاي  شبخ
دانشجویان به فضاهاي صنعتی، سهولت در بازدیدها و ارتباط 

  .کشور شودهاي عمرانی  هپیوستۀ دانشگاهیان با کارگا
تواند با وضع قوانین جدید، بستري را فراهم  ارت علوم میوز -5

هاي عمران،  تکمیلی در گروه تحصیالت دانشجویان نماید تا
ملزم شوند براي انجام مطالعات ... شناسی و  معدن، زمین

تحصیل را بعنوان  واحدهاي آموزشی دوره از نامه، بخشی پایان
در یکی ) القۀ فردبر حسب زمینه مورد ع(با انتخاب خود  کارآموز
هاي سد سازي،  طرح(ها  هايِ صنایعِ مرتبط با این رشته از پروژه

زیر نظر متخصصینِ آن صنعت بگذرانند و ...) راهسازي، معادن و
هاي حرفۀ آینده   تحصیل از فضاي کار عمرانی و چالشدر حین

چنین مکانیزمی با ایجاد زمینه مطالعاتیِ . شناخت پیدا کنندخود 
مه براي دانشجویان؛ فرصت مناسبی را نیز براي نا پایان
کند تا ضمن پیشنهاد  ها فراهم می هاي مجري پروژه شرکت

از نتایج مطالعات آنها  موضوعات مورد نیاز خود به دانشجویان،
پتانسیلِ  در مراحل اجراي پروژه استفاده نمایند و عالوه بر این 

عالیت در مشاغل آموختگان را از نظر توانایی براي ف این دانش
دسترسی شرایط این سازوکار . کارگاهی، مورد بررسی قرار دهند

دیده و نخبه را براي  التحصیالن آموزش اصولی به فارغ
  . کند فراهم می، هاي عمرانی کارگاههاي فعال در  شرکت

هاي ملی و بزرگ عمرانی کشور  هاي اخیر در پروژه در سال -6
 از کارشناسان علوم نل،براي کنترل کیفیت رژیم غذایی پرس

از طرفی . شود  استفاده می(HSE)تغذیه در ترکیب گروه ایمنی 

عمرانی هاي  به نظر مؤلفین این مقاله، در فضاي خشن کارگاه
توجه به سالمت روحی افراد، همانند بحث سالمت جسمی از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چراکه این دو پارامتر الزم و 

لذا پیرامون بحث سالمت . شوند  محسوب میملزوم یکدیگر
گردد وزارت کار و تأمین اجتماعی با   میروحی پرسنل پیشنهاد
اي را فراهم سازند تا با  هاي نظارتی، زمینه همکاري دیگر ارگان

وضع قوانین جدید، از دانش متخصصین علوم روانشناسی در 
. هاي عمرانی استفاده شود هاي بزرگ صنعتی و کارگاه محیط

 در وقت توانند با حضور مستمر و یا پاره این کارشناسان می
ها عالوه بر ارائه خدمات مشاورة حضوري، با برگزاري  کارگاه
شرایط ) البته با شرکت داوطلبانۀ پرسنل(اي  ههاي دور آزمون

اي پرسنل را مورد کنکاش قرار دهند و در جهت  روحی و حرفه
کارهاي علمی و تجربی خود ها، راه اي کارگاه بهبود فضاي حرفه

 .  را ارائه دهند
باید پذیرفت که ضعف مبانی اخالق مهندسی تنها مربوط به  -7

هاي دانشگاهی نیست و در یک دیدگاه  کیفیت آموزش
بایست عوامل کلیدي دیگري را نیز مورد بررسی  گرایانه می جامع

آموختگان  هاي اخیر افزایش نرخ بیکاري دانش در سال. قرار داد
هاي اشتغال و نیز عدم امنیت شغلی  نشگاهی، کاهش فرصتدا

هاي  اي در کارگاه مالت غیر حرفهتعا موجب تشدید مهندسین،
ها بر  عدالتی در این میان برخی بی. عمرانی شده است

در حال حاضر تقریباً تمامی . افزاید هاي موجود می نابسامانی
ق بیمه حها،   براي کاهش هزینههاي پیمانکار عمرانی شرکت

. کنند پرسنل خود را در قالب بیمه کارگر ساختمانی پرداخت می
در این نوع بیمه برخی از خدمات و تعهدات مهم نظیر بیمه 

شود و مهندسین پس از اتمام عملیات اجرایی  بیکاري، منتفی می
 دستمزد ایام هیچگونه امکانی براي دریافت) و یا اخراج(کارگاه 

و معیشت هاي اقتصادي  ه تأمین هزینهاین مسئل. بیکاري ندارند
در . سازد میمهندسین در زمان بیکاري را با مخاطره مواجه 

هاي  چنین فضایی واهمه از بیکاري، موجب افزایش رقابت
 این در حالی است که .شود هاي کارگاهی می ناسالم در محیط

کند که مهندسان در مواجهه با  شأن حرفه مهندسی ایجاب می
ظرفیت کنترل هیجانات، تعامل مؤدبانه، ط کار از هاي محی تنش

کننده و منشی متوازن برخوردار  برخورد خیرخواهانه، رفتار مجاب
آموختگان مهندسی همواره از  در تمامی ممالک دنیا، دانش. باشند

اند و حقوق ایشان  شده اقشار فرهیخته جوامع محسوب می
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ور ما در کشرسد  به نظر میاما . شود محترم شمرده می
 برخالف ها موجب شده است مهندسین اي از نابسامانی مجموعه

چندان دور، در شیوه زندگی و برخوردهاي اجتماعی  هاي نه سال
هایی نظیر ادبیات  حتی در جنبه(از شأن و هویت دانشگاهی خود 

در این شرایط . فاصله بگیرند) هاي کالمی گفتگو و مهارت
بایست با   اجتماعی کشور میهاي نظارتی و سازمان تأمین ارگان

، از )ویژه پیرامون مسئله بیمه بیکاري به(وضع قوانین جدید 
 .هاي عمرانی حمایت نمایند حقوق و شأن مهندسین در کارگاه

ها  اي در کارگاه ها و تعامالت غیر حرفه بسیاري از بداخالقی -8
 .روح محیط کار است  بیهاي فضاي خشن و ناشی از استرس
هاي عمرانی به لحاظ سطح باالي فشارها و  گاهفعالیت در کار

هاي کاري، قابل قیاس با مشاغل دولتی و نیروهاي  استرس
هاي مورد  کارگاه. استخدامی در ادارات مناطق شهري نیست
هاي عمرانی دیگر، در  بررسی در این پژوهش و بسیاري از پروژه

براي بازة زمانی مناطق دوردست قرار دارند و مهندسین 
در محل کار )  روز در هر ماه22(روزي  مدت بطور شبانه نیطوال

 که این مسئله بار روانی سنگینی را براي ایشان و حضور دارند
 - رو احداث اماکن تفریحی  از این.نماید هایشان ایجاد می خانواده

که دور از مناطق شهري (هاي عمرانی بزرگ  ورزشی در کارگاه
رسنل اثرات مثبت داشته باشد و تواند در روحیه پ می) قرار دارند

در کشورهاي . ي محیط کار مفید واقع شودها در تعدیل تنش
هاي  خوابگاه( ورزشی -توسعه یافته، تأمین امکانات رفاهی

هاي بدنسازي و   سالنهاي پرسنل، متاهلی براي اسکان خانواده
هاي عظیم  ترین الزامات کارگاه از معمول...)  و استخرفوتسال و 
این در حالی است که در کشور ما به این نکته .  استعمرانی

لذا با توجه به جوان بودن جمعیت نیروي . شود توجه چندانی نمی
گردد  هاي عمرانی کشور، پیشنهاد می انسانی در پروژه

تري  هاي نظارتی به این مهم توجهات جدي ن و ارگانکارفرمایا
 .را مبذول نمایند

در قالب مباحث (  علمی   و کنفرانس ساالنه صدها همایش -9
هاي عمرانی و  مرتبط با پروژه... شناسی، معدن و  عمران، زمین
هاي کشور برگزار  در دانشگاه) هاي صنعتی کشور دیگر بخش

رغم اهمیت فراوانش،  اما بحث اخالق مهندسی علی. شود می
. اندیشی است هاي هم ترین موضوع در این نشست مانده مغفول

ها،  هاي برگزارکنندة این نشست نشگاهدر چنین شرایطی دا
بایست مبحث اخالق مهندسی را به عنوان یک محور اساسی  می

در . در میان سایر محورها به طور جدي مورد توجه قرار دهند
اخالق در علوم و "گردد انجمن علمیِِِ  این میان پیشنهاد می

هاي مهندسی کشور، بطور ساالنه   با همکاري انجمن"19فناوري
مستمر اقدام به برگزاري یک کنفرانس ملی در زمینه مباحث و 

در حاشیه چنین . اي در مشاغل صنعتی نماید اخالق حرفه
نظر داخلی و  توان با دعوت از اساتید صاحب هایی، می کنفرانس

هاي آموزشی در زمینه روانشناسی  خارجی، به برگزاري کارگاه
  .محیط صنعت و دیگر مباحث مورد نیاز پرداخت

  
  گیري نتیجه

آموختگان جویاي کار و بـسیاري از        تعامالت غیر اصولی با دانش    
هـاي عمرانـی، معلـولِ      دیگر در محیط پـروژه  اي معضالت حرفه 
مانده پیرامون ترویج مباحث اخالق مهندسـی در     ضرورتی مغفول 

نتـایج نظرسـنجی   . هاي دانشگاهی و صنعتی کشور اسـت     محیط
سـین، نیـز بیـانگر ضـعف        این پـژوهش در جامعـۀ آمـاري مهند        

هاي  ها و نیز در کارگاه     اي در دانشگاه   آموزش مبانی اخالق حرفه   
هـاي پـژوهش حاضـر     بر اساس یافتـه   . عمرانی کشور بوده است   

منـد بـراي     قواعـد ضـابطه   سیـستم ارزشـیابی بـا       مشخص شد؛   
 وجـود نـدارد و    هاي عمرانـی   التحصیالن در کارگاه   استخدام فارغ 

اي در سطوح    هاي اخالق حرفه   نامه د آیین آگاهی مهندسین از مفا   
هـایی در    در همین راستا مشخص شـد؛ ضـعف       . پایینی قرار دارد  

وجـود  هاي دانشگاهی پیرامون مباحث اخالق مهندسـی         آموزش
بایست، دروس آموزشـی مناسـب در ایـن زمینـه در             دارد که می  

در این راستا پیگیـري برخـی   . ها طراحی و تدریس گردد    دانشگاه
هاي مهندسی وزارت علـوم      دات از جمله؛ مشارکت انجمن    پیشنها

اي و حمایــت از  هــاي حرفــه  نامــه در زمینــه تــدوین آیــین  
آموختگان نخبه، حضور پاره وقت اساتید و دانـشجویان در           دانش
، هـا   عمرانی، ارتقاي امکانات رفاهی ورزشی در پـروژه        هاي پروژه

ین، وضع قوانین جدید براي حل مـشکل بیمـه بیکـاري مهندسـ         
توانـد در    مـی ...  از دانـش متخصـصین روانـشناسی و        مندي بهره

 .هاي عمرانی مفید واقع شـود  اي کارگاه جهت بهبود فضاي حرفه 
ریـزان در دو حـوزه       لذا شرایط فعلی عزم راسخ مدیران و برنامـه        

طلبد تا با ورود به این عرصـه در جهـت            دانشگاه و صنعت را می    
ــ    ــرد جامع ــاي عملک ــایص و ارتق ــع نق ــشور  رف ــین ک   ۀ مهندس

  . بکوشند
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 هاي اخالقی مالحظه

در پژوهش حاضر اصـل امانتـداري و راز داري رعایـت و نتـایج               
  . پژوهش با رضایت آگاهانه افراد مورد پژوهش ارائه گردیده است

  
 سپاسگزاري

تمـامی مهندسـینی    دانند از  در پایان نویسندگان بر خود الزم می
هـا مـشارکت     کمیل پرسشنامه ها و ت   که با سعه صدر در مصاحبه     

در ایـن میـان از مـساعدت و         .  صمیمانه تـشکر نماینـد     اند نموده
 آقایان مهندس محمد آسترکی، شورش مرادي و علـی           همکاري

 . شود هاشمی به طور ویژه تشکر می بنی
  

 
  نامه واژه

1. Ethics اخالق  
2. Engineering Ethics اخالق مهندسی  
3. Professional Ethics اي الق حرفهاخ  
4. Code of Ethics  هاي اخالقی نامه آیین  
5. National Society of  Professionals Engineers 

  اي آمریکا انجمن ملی مهندسان حرفه
6. Sustained Development  توسعۀ پایدار  
7. Engineering Discourse گفتمان مهندسی  
8. Social Learning Theory   ي اجتماعیتئوري یادگیر  
9. Professional Conscience وجدان حرفه اي  
10. Ethical Challenges  هاي اخالقی چالش  
11.  Job Satisfaction رضایت شغلی  
12.  Ethical Standards   معیارهاي اخالقی  
13. Organizational Commitment 

  تعهد سازمانی
14. Work Psychology روانشناسی محیط کار  
15. Difficult Personalities هاي دشوار شخصیت  
16. Professional Duties اي وظایف حرفه  
17. Organizational Culture فرهنگ سازمانی  
18. Ethical Dilemmas تنگناهاي اخالقی  
19. Association for Ethics in Science & Technology 

  انجمن اخالق در علوم و فناوري
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