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چکیده: پیشروی مشاغل به سمت حرفه ای شدن، اهمیت مقابله با تعارض های اخالقی و اخذ تصمیمات 

منطبق با اخالق مهندسی را دوچندان می نماید. پایبندی به اخالق مهندسی با تعیین عوامل شایستگی 
اولویت بندی  و  شناسایی   ، حاضر پژوهش  هدف  این  رو  از  می شود.  میسر  آن ها  از  تبعیت  و  حرفه ای 
کتشافی  مؤلفه های شایستگی حرفه ای مبتنی بر اخالق مهندسی با رویکرد دلفی فازی به روش آمیخته ا
است. در مرحله نخست شایستگی های حرفه ای مهندسی از ادبیات پژوهش مرتبط و 9 آیین نامه  در حوزه 
طریق  از  صنایع  مهندسی  حرفه ای  شایستگی های  گردید.  استخراج  مؤلفه   14 قالب  در  مهندسی  اخالق 
فازی  دلفی  رویکرد  گردید.  شناسایی  صنایع  مهندسین  جامعه  خبره   15 نظر  با  مصاحبه  و  محتوا  تحلیل 
دومرحله ای جهت دستیابی به توافق گروهی خبرگان استفاده شد. یافته  ها نشان داد که میزان اختالف نظر 
خبرگان برای تمامی شایستگی های حرفه ای مهندسی صنایع شناسایی شده مطلوب و قابل  قبول است. 
که »ایمنی، سالمت و رفاه جامعه، مدیریت پایدار منابع، مسئولیت پذیری، عرضه خدمات  نتایج نشان داد 
و  انصاف، تجربه، حفظ  و  از تضاد منافع، صداقت و بی طرف، عدالت  در حد شایستگی خویش، اجتناب 
توسعه دانش و مهارت، درک فناوری، اهتمام به یاد گیری و بالندگی، افزایش منزلت حرفه مهندسی، احترام 
به شخصیت افراد، حمایت از انجمن های حرفه ای« به ترتیب، دارای باالترین اولویت بوده است. نتایج این 

پژوهش در تدوین آیین نامه های اخالقی مهندسین صنایع تأثیرگذار است.
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مقدمه� 1
بـر  تمرکـز  دارد.  بسـتگی  انسـانی  نیـروی  و  فنـاوری  عنصـر  دو  رشـد  بـه  جامعـه  هـر  در  صنعتـی  پیشـرفت 
بـه دنبـال نخواهـد  را  توسـعه  و  توانمنـد، پیشـرفت  انسـانی  منابـع  بـه  توجـه  بـدون  پیشـرفته  فناوری هـای 
، خالقیـت و نـوآوری به  عنـوان بزرگ تریـن دارایی  داشـت. منابـع انسـانی بـه لحـاظ برخـورداری از نیـروی تفکـر
کـه هرگونـه بهبـود، پیشـرفت و تغییـر در سـامانه های فنـی و  در سـازمان های نویـن محسـوب می شـوند چـرا 
سـازمانی، توسـط نیروهـای انسـانی انجـام می پذیـرد. امـروزه بخش های صنعتی، پیشـتاز توسـعه در کشـورها 
هسـتند، به گونـه ای کـه صنایـع و مهندسـی صنایـع نقـش بسـیار مؤثـری در توسـعه اقتصادی کشـورها دارند. 
از طرفـی توجـه بـه مقولـه کیفیـت، عامـل مهـم و راهبـردی پیشـرفت در صنعـت به شـمار می رود کـه این مهم 

.)Zare Banadkouki, 2022( برعهـده مهندسـین صنایـع اسـت
کار و آنچـه در نظـام  کـه بیـن شایسـتگی های موردنیـاز بـازار  پژوهش هـای صورت گرفتـه بیانگـر آن اسـت 
 Salehi Omran, Einkhah, 2021(( نـدارد  وجـود  کافـی  هماهنگـی  و  تطابـق  می شـود،  ارائـه  عالـی  آمـوزش 
تدویـن  اساسـی،  رسـالت های  از  یکـی  راسـتا،  ایـن  در   .))Chamadia & Shahid, 2018( )Wahba, 2019
شـرایطی اسـت کـه در آن منابـع انسـانی از دانـش، نگـرش و مهارت هـای هماهنـگ بـا نیازهـا و شـرایط متغیـر 
کـه تحـت عنـوان شایسـتگی حرفـه ای1 شـناخته می شـود. شایسـتگی2، ترکیبـی از  کار برخـوردار باشـند  بـازار 
دانـش، مهـارت و نگرش هـای مـورد نیـاز برای انجام یک شـغل به  گونه ای اثربخش اسـت. بـرای ارزیابی نظام 
گـون مـورد انتظـار از دانش آموختـگان ایـن  گونا ، نیـاز اسـت تـا شایسـتگی های  کشـور آمـوزش مهندسـی در 
.)Salehi Omran, Einkhah, 2021( نظـام، بـه  خصـوص شایسـتگی های حرفه ای آنان، به  روشـنی بیـان شـود

توسـعه علـم در حـوزه شایسـتگی ها در تمامـی حوزه هـا مهـم اسـت و می تـوان از آن بـه  منظـور انتخـاب، 
مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از  نیـز  صنایـع  مهندسـی  جامعـه  بی شـک  کـرد.  اسـتفاده  عملکـرد  و  آمـوزش  ارتقـا، 
اقتصـاد،  و  مدیریـت  رایانـه،  ریاضیـات،  مهندسـی،  دانـش  تلفیـق  بـا  می کوشـد  صنایـع  مهندسـی  نیسـت. 
عملکـرد سـامانه های تولیـدی و خدماتـی را بهبـود بخشـد. مهندسـی صنایـع به طورکلـی اثربخشـی، کارایـی، 
کاالهـا و خدمـات و سـودآوری را بـا توجـه  بـه  کیفیـت و بهبـود مسـتمر  تطبیق پذیـری، پاسـخ گویی، ارتقـای 

قـرار می دهـد.  و اجتماعـی مـد نظـر  مالحظـات زیسـت محیطی 
کـه تجمیـع آن هـا بـه موفقیـت او در  شایسـتگی حرفـه ای مهندسـان، قابلیـت و توانمندی هایـی اسـت 
کـه فقـدان یکـی از آن هـا، شکسـت  وظایـف شـغلی منجـر می شـود. اهمیـت شایسـتگی ها بـه  انـدازه ای اسـت 
وی را در وظایـف حرفـه ای در پـی خواهـد داشـت )Oghli Reyhan & Alizadeh, 2018(. اخـالق مهندسـی، 
ظهـور تعهـد مهندسـین نسـبت بـه انگیـزه متعالـی در همـه شایسـتگی های حرفـه ای و همـه موقعیت هـای 
شـغلی اسـت. با توجه  به اهمیت شایسـتگی حرفه ای مهندسـی و تأثیر اخالق مهندسـی صنایع در موفقیت 

1- Professional competency 2- Competency
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پروژه هـای صنعتـی، داشـتن شـاخص های شایسـتگی حرفـه ای، مسـئوالن را در انتخـاب بهینـه مهندسـین 
کـه مؤلفه هـای شایسـتگی مبتنـی بـر اخـالق حرفـه ای بیشـترین  یـاری می نمایـد. مطالعـات نشـان می دهـد 
)Rahmani & Majrouhi, 2015( )Safaei et al., 2020( دارنـد  مهندسـین  مهارت هـای  تقویـت  در  را   تأثیـر 
در  صنایـع  مهندسـی  حرفـه ای  شایسـتگی  مؤلفه هـای  بـا  آشـنایی  زمینه هـای  در  پژوهشـی  خألهـای  کـه 
هـدف  بـا  حاضـر  پژوهـش  دارد.  حـوزه  ایـن  سیاسـت گذاران  توجـه  بـه  نیـاز  کـه  دارد  وجـود  آیین نامه هـا 
گام بـر   شناسـایی و اولویت بنـدی شایسـتگی های حرفـه ای مهندسـی صنایـع بـا رویکـرد اخـالق مهندسـی 

اسـت: پرسـش ها  ایـن  بـه  پاسـخگویی  دنبـال  بـه  حاضـر  پژوهـش  مـی دارد. 

z	 مؤلفه های شایسـتگی الزم مبتنی بر اخالق مهندسـی جهت پاسـخگویی در حوزه مهندسـین صنایع
چه مؤلفه هایی هسـتند؟

z	اولویت بندی شایستگی های الزم مبتنی بر اخالق مهندسی برای رشته مهندسی صنایع چگونه است؟

مبانی نظری پژوهش� 2
شایستگی حرفه ای. 2-1

کـه بـه شـخص اجـازه می دهـد  شایسـتگی، مجموعـه ای از دانـش، مهـارت و توانایـی در شـغل خـاص اسـت 
در  شایسـتگی  بـه  اشـاره   .)Chekani Azaran et al., 2021( یابـد  دسـت  وظایـف  انجـام  در  موفقیـت  بـه  تـا 
 Rahimnia &( سـطح فـردی اسـت و شایسـتگی حرفـه ای اشـاره بـه شایسـتگی در سـطح یـک حرفـه اسـت
بررسـی پیشـینه پژوهـش تدویـن می شـود  و  از مطالعـه  Hoshyar,2012(. مؤلفه هـای شایسـتگی حرفـه  ای 

.)Dibaei Saber et al., 2020(

تفاوت شایستگی و صالحیت. 2-2
جوانـان بـرای ورود بـه عرصه هـای شـغلی بـه صالحیت هـای متنـوع شـناختی، عاطفـی و مهارتـی نیـاز دارنـد. 
دامنـه صالحیت هـای مـورد نیـاز بـرای اشـتغال بیـش از مهارت هـای صـرف مربـوط بـه یـک شـغل اسـت و 
شـخصی،  صالحیت هـای  و  رفتارهـا  فکـری،  ارتباطـی،  مهارت هـای  از  وسـیعی  مجموعـه  صالحیت هـا  ایـن 
 ، صـدر سـعه   کـره،  مذا نـوآوری،  و  خالقیـت  انعطاف پذیـری،  گروهـی،  کار  مهارت هـای  مسـئولیت پذیری، 

.)Seraji,2018( می شـود  شـامل  را  دیگـری  متعـدد  مـوارد  و  اخالق مـداری  انگلیسـی،  زبـان  یادگیـری 
شایسـتگی ها ترکیبـی از دانـش، مهـارت  و نگرش هـای مـورد نیـاز بـرای انجـام یک شـغل به گونـه اثربخش 
اسـت )Salehi Omran, Einkhah, 2021(. شایسـتگی حرفـه ای بـه مهندسـان کمـک می نمایـد تـا در شـرایط 
سـخت شـغلی بتواننـد به راحتـی خـوب را از بـد تشـخیص و کار درسـت را انجـام دهند. هر چقـدر متخصصان 
از شایسـتگی اخالقـی بیشـتری برخـوردار باشـند، اسـتدالل های اخالقـی بهتـری انجـام می دهنـد و در حرفـه 
خـود توانمندتـر خواهنـد شـد. مهندسـان بایـد صالحیـت حرفـه ای داشـته باشـند. بـا کسـب شایسـتگی های 
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.)Imanzadeh et al.,2020( اخالقـی، صالحیـت حرفـه ای را گسـترش می دهنـد

اخالق مهندسی. 2-3
دانـش بررسـی و ارزش  نهـادن بـر خوی هـا و رفتارهـای آدمـی »علم اخـالق« نامیده می شـود و در هر حرفه ای 
از جملـه مهندسـی، ایـن قواعـد، راهنمـا و حامـی کارکنـان اسـت. اخـالق مهندسـی یکـی از مباحـث مطـرح در 

اخـالق حرفه ای اسـت. مهندسـان به سـه زمینه
مختلف اخالقی در ارتباط هستند:

z	.که درباره تصمیم های فنی و علمی اخذ می شود اخالق فنی 

z	.کارمندان مرتبط است که با سایر مهندسان، مدیران و  اخالق حرفه ای 

z	.که مربوط به تعهدات ملی و جامعه انسانی است اخالق اجتماعی 
اخالق حرفه ای مجموعه ای از آیین نامه ها و مقرراتی اسـت که عمل اخالقی را برای آن حرفه مشـخص 

.)Oghli Reyhan & Alizadeh, 2018( می کند و هر شغل نیز اخالق حرفه ای مختص به خود را دارد

پیشینه پژوهش� 3
جامعـه مهندسـی صنایـع بـه  عنـوان بخـش مهمـی از جامعـه کالن، بایـد علـم را در خدمـت اخـالق درآورد و 
بـا دقـت امـور را پیـش بـرد. علـم و اخـالق الزم و ملـزوم یکدیگرنـد. وجـود آیین نامه هـای اخـالق مهندسـی و 
شـاخص های شایسـتگی حرفـه ای مهندسـی صنایـع می توانـد نقشـی بـه سـزا و کلیـدی در ارتقـای اخالقیـات 

داشـته باشـد. در ادامـه بـه بررسـی مطالعـات صورت گرفتـه در حـوزه اخـالق مهندسـی پرداختـه می شـود:

z	 مطالعـه ای بـا هـدف بررسـی و اعتبار یابـی مقیـاس اخـالق پژوهـش در )Pakmehr,2022( ک مهـر پا
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی مهندسـی انجـام داد. روایـی مقیـاس اخـالق پژوهـش از دو جنبـه 
کـه  تأییـدی نشـان داد  بـرازش تحلیـل عاملـی  گرفـت و شـاخص های  قـرار  محتوایـی و سـازه مـورد 

الگـوی تأییـدی از بـرازش قابـل  قبولـی برخـوردار اسـت.

z	 دسـتیابی بـه ویژگی هـا و هنجارهـای اخـالق ،)Khalafi et al.,2021( هـدف از مقالـه خلفـی و همـکاران
و  مدیریتـی  تجربیـات  بـر  مبتنـی  نتایـج  اسـت.  صنعـت  حـوزه  در  دانشـگاهی  پژوهشـگران  پژوهشـی 
کـی از آن اسـت کـه مهم تریـن ویژگی هـای  پژوهشـی کارفرمایـان و پژوهشـگران کارآمـد صنعـت بـرق، حا
کارآمـد »داشـتن صداقـت و تخصـص، صبـور  بـودن، ارتباطـات خـوب،  اخـالق پژوهشـی پژوهشـگران 
سخت کوشـی، اخـالق حرفـه ای، فراتـر از تعهـد عمل کـردن، مطـرح  بـودن در صنعـت، پاسـخگو بـودن 
نسـبت  به ایرادات و انتقادات، درک مسـئله و موضوع مطرح شـده، عرق ملی، امانت داری، قانع  بودن، 
درک جایـگاه و نیـاز کارفرمـا، جـوان بـودن، دغدغۀ حل مسـئله، کنجکاوی، پیگیر بودن، نـوآوری و ثبت 
اختـراع، داشـتن مقـاالت پژوهشـی و نیـز کاربـرد پژوهـش آنـان در یـک یـا چنـد شـرکت« شناسـایی گردیـد.
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z	 رویکـرد بـا  مهندسـی  اخـالق  مؤلفه هـای   )Safaei et al.,2020( همـکاران  و  صفایـی  پژوهـش  در 
تصمیم گیـری چند شـاخصه شناسـایی و رتبه بنـدی گردیـد. نتایج پژوهش نشـان داد کـه مؤلفه های 
پاسـخگویی، پایبنـدی بـه ضوابـط و قوانیـن و پایبنـدی بـه رفـاه عمومـی و محیط زیسـت، مهم تریـن 

مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی هسـتند.  

z	 بررسـی می کنـد کـه چگونـه تصمیم گیـری اخالقـی مهندسـان را می توان )Walker,2019( مقالـه والکـر
از طریـق درک بهتـر ایـن عوامـل اجتماعـی و روان شـناختی )بـه  اصطـالح »اخـالق رفتـاری«( بهبـود 
در  به ویـژه  اخـالق   یادگیـری  در  مـوردی،  مطالعـات  و  سـخنرانی ها  کـه  داد  نشـان  نتایـج  بخشـید؟ 
گاهـی و قضـاوت مؤثـر اسـت ولـی بـرای جنبه هایـی ماننـد عمـل، نیـاز بـه ارائه  جنبه هـای مربـوط بـه آ

مطالـب درسـی یـا فعالیت هایـی تکمیلـی اسـت.

z	 تأملـی بـر اخـالق آمـوزش در )Abdullahi & Taghizade,2019( هـدف پژوهـش عبدالهـی و تقـی زاده
دانشـگاه های فنـی و مهندسـی کشـور و مقایسـه آن بـا یکصـد دانشـگاه فنـی و مهندسـی برتـر جهـان 
و مهندسـی  فنـی  ، دانشـگاه های  کـه در حـال حاضـر اسـت  آن  از  کـی  پژوهـش حا یافته هـای  بـود. 
ایـران، از نظـر توجـه بـه اخـالق آمـوزش )مسـتندات اخالقـی( در سـطح قابـل  قبولـی نیسـتند و بایـد با 
توجـه  بـه دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان و در نهایـت، بـا بومی سـازی های الزم اقدامـات 
گیـرد. در نهایـت، بـا تکیـه  بـر یافته هـای پژوهـش، راهکارهایـی بـه  مناسـبی در ایـن زمینـه صـورت 
 منظـور ایجـاد سـند جامـع اخالقـی مناسـب دانشـگاه های فنـی و مهندسـی کشـور ارائـه شـده اسـت، 
اولین قدم در داشـتن اخالق در آموزش، داشـتن سـند جامع اخالقی اسـت که موجب وحدت رویه 

در پیاده سـازی اخالقیـات در دانشـگاه ها می شـود.

z	 اخـالق مهندسـی و شـکاف آن )Haghighattalab et al,2019( در مقالـه حقیقت طلـب و همـکاران
گردیـد. در ایـن مقالـه ابتـدا نقـش عوامـل انسـانی در وقـوع  در مدل هـای تحلیـل تصـادف بررسـی 
حـوادث ارائـه شـده اسـت. نتایـج نشـان داد بـا پیاده سـازی اخـالق مهندسـی به عنـوان کنترل کننـده 
در محـدوده سـامانه در مدل هـای تصادفـات سیسـتمی، علـل اخالقـی حـوادث، شناسـایی و از بـروز 

تصـادف جلوگیـری می شـود.

z	 مـدل شایسـتگی کارکنـان بـر )Niazi Ghaziani et al., 2019( در پژوهـش نیـازی قاضیانـی و همـکاران
مبنـای سـازمان های دولتـی ایـران طراحـی گردیـد. یافته هـا نشـان داد کـه صالحیت های شایسـتگی 
گردیـد. در بخـش صالحیت هـای عمومـی  کارکنـان بـه دو بخـش عمومـی و تخصصـی تقسـیم بندی 
صالحیت هـای  در  و  عملکـردی«  شایسـتگی  و  رفتـاری  شایسـتگی  فنـی،  »شایسـتگی  معیـار  سـه 
تخصصـی شـش معیـار »شایسـتگی رهبری، شایسـتگی هوش هیجانی، شایسـتگی هـوش اجتماعی، 
شایسـتگی قـدرت حـل مسـئله، شایسـتگی مدیریـت تعـارض و شایسـتگی مدیریـت منابـع انسـانی« 

گردیـد. شناسـایی 
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z	 جایـگاه اخـالق مهندسـی در )Oghli Reyhan & Alizadeh, 2018( در مقالـه اوغلی ریحـان و علیـزاده
آمـوزش مهندسـی ایـران مـورد مطالعـه قـرار گرفت. نتایج نشـان داد کـه آموزش اخالق در رشـته های 
مهندسـی مغفـول واقـع شـده اسـت و الزم اسـت تـا مطالعاتـی در ایـن  خصـوص انجـام و راهکارهایـی 

گردد. ارائـه 

z	 مدیریـت ارائـه  بـه   )Shafie Nikabadi & Sangbar, 2017( سـنگبر  و  نیک آبـادی  شـفیعی  مقالـه 
از  حاصـل  نتایـج  بـا  مطابـق  پرداختنـد.  فـازی  رویکـرد  بـا  چشـم انداز  تئـوری  اسـاس  بـر  شایسـتگی 
تحقیـق، مؤلفه هـای توانایـی شـناخت خطـرات اجتماعـی و روانـی، مدیریـت پـروژه ایمنـی و توانایـی 
تحقیـق  نتایـج  گرفـت.  قـرار  برنامه ریـزی  اولویـت  در  ترتیـب  بـه  زیسـت محیطی،  خطـرات  شـناخت 
شایسـتگی های  ارتقـای  جهـت  آموزشـی  برنامه هـای  تدویـن  در  را  کارخانـه  ایـن  مدیـران  می توانـد 

کنـد. کمـک  ایمنـی 

z	 اخـالق مهندسـی پروژه هـای عمرانـی )Jodki & Ajloiyan, 2017( در پژوهـش جودکـی و اجل لوئیـان
کارگاه هـای عمرانـی را  گـروه نمونـه،  کـه %44  گردیـد. نتایـج به دسـت آمده نشـان می دهنـد  بررسـی 
گفتمـان اخالقـی می داننـد و 87% رابطـه و نفـوذ را عامـل مؤثـر در اسـتخدام می داننـد. %79  فاقـد 
کافـی  گاهـی ندارنـد و 78% از افـراد، آمـوزش نا گـروه نمونـه از مفـاد آیین نامه هـای اخـالق مهندسـی آ
کارگاه هـا را بـا بی اخالقـی  گـروه نمونـه، بی اخالقـی در  را علـت ایـن مسـئله می داننـد. در نهایـت %53 

در جامعـه مرتبـط می داننـد.

z	 از دیـدگاه جهانـی کتـاب هینـز و همـکاران )Heinz et al., 2017(، اخـالق مهندسـی  اول  در فصـل 
بررسـی می شـود. در ایـن فصـل »تغییـرات اخیـر در محیط هـای کاری مهندسـی و آموزشـی و تأثیرات 
آن بـر اخـالق مهندسـی توضیـح داده می شـود«، »مفروضـات اولیـه بـرای یـک رویکـرد جهانـی اخـالق 
مهندسـی فهرسـت می کنـد« و »ماهیـت و ارتبـاط ایـن مفروضـات را بـا مالحظـات مسـائل اخالقـی در 

مهندسـی توضیـح می دهـد«.  

z	 ارتبـاط بیـن شایسـتگی حرفـه ای اسـاتید ،)Mosavi & Abazari, 2017( پژوهـش موسـوی و ابـاذری
و مهندسـی فرهنگـی از دیـدگاه دانشـجویان دکتـری دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و توان بخشـی تهـران 
کـرد. نتایـج نشـان داد بیـن شایسـتگی حرفـه ای  کرمانشـاه را بررسـی  و دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد 

اسـاتید و مهندسـی فرهنگـی رابطـۀ مثبـت و معنـادار وجـود دارد.  

z	 ضـرورت رعایـت اخـالق در تحقیقـات مهندسـی )Mouton et al. 2015( مطالعـه موتـون و همـکاران
اجتماعـی را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. مهندسـی اجتماعـی عمیقـًا در زمینه هـای علـوم رایانـه و 
روان شناسـی اجتماعـی ریشـه دوانـده اسـت. در هـر دو ایـن رشـته ها، دانـش بـرای انجـام تحقیقـات 
مبتنـی بـر مهندسـی اجتماعـی مـورد نیـاز اسـت. در ایـن پژوهـش تعـدادی از نگرانی هـای مربـوط بـه 
مهندسـی اجتماعـی را شناسـایی می شـود. همچنیـن نگرانی هـای شناسایی شـده را بـا توجـه  به سـه 
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رویکـرد مختلـف اخـالق هنجـاری )اخـالق فضیلت گـرا، فایده گرایـی و ریشه شناسـی( مـورد بحـث قـرار 
می دهـد و دیدگاه هـای اخالقـی متناظـر بـرای تحقیقـات مهندسـی اجتماعـی را ارائـه می کنـد.

z	 .اسـت گرفتـه  قـرار  بررسـی اجمالـی  مـورد  اخـالق مهندسـی  و  اسـپیر )Spier, 2012( علـم  در مقالـه 
علـم و اخـالق مهندسـی، هـم بـر رفتـار حرفـه ای مهندسـان و هـم بـر محصـوالت تولیـدی آن هـا تمرکـز 
کـرده اسـت، زیـرا بسـیاری از  دارد. ایـن زمینـه تحقیقـات اخالقـی توجـه بیشـتری را بـه خـود جلـب 
حوزه هـای علـم و مهندسـی ماننـد زیسـت فناوری، محاسـبات و فیزیـک هسـته ای، دوره هـای رشـد 
قابل ت وجهی را پشـت سـر گذاشـته اند. حوزه های علوم و مهندسـی با چالش های جدید بسـیاری 
ماننـد نیـاز روزافـزون بـه پاسـخگویی، افزایـش همکاری هـا بیـن تحقیـق و توسـعه مبتنـی بـر دانشـگاه 
انسـان ها مواجـه  بـا  از مسـائل زیسـت محیطی و همچنیـن مسـائلی  گاهـی روزافـزون  آ و صنعـت، و 

شـده اند. از ایـن  رو مطالعـات در ایـن حـوزه اهمیـت ویـژه ای دارد.
کـه ایـن نقـاط  ارزش هـای اخالقـی در نقـاط مشـترک بسـیار بـا پروژه هـای مهندسـی در هـم  تنیـده شـده اند 
شـامل اصـول و اسـتانداردهای پایـه حرفـه مهندسـی صنایـع اسـت. بهره منـدی از چنیـن اصولـی در سـاختار 
شـرکت ها بـه  عنـوان جوامعـی از مـردم کـه در فعالیت  های مشـترک درگیر هسـتند، عالوه بر ایـن که اخالقیات 
کـه جهـت  در جامعـه را ارتقـا می بخشـد، باعـث جهت دهـی بـه منـش و رفتـار مهندسـان صنایـع می شـود 
پیشـرفت فنـاوری را بـه  پیـش می راننـد و بـا دل سـپردگی تمـام، علـم و دانـش خـود را در جهـت خدمـت بـه 
جامعه به کار می گیرند. بررسـی مطالعات گذشـته نشـان می دهد که مطالعات اندکی در خصوص شناسـایی 
گرفتـه اسـت. از آنجایـی  کـه شناسـایی شایسـتگی های  شایسـتگی های حرفـه ای مهندسـی صنایـع صـورت 
حرفـه ای مهندسـی در تدویـن آیین نامه هـای اخالقـی تأثیرگـذار اسـت، از ایـن  رو پژوهـش حاضـر بـا هـدف 
گام  مهندسـی  اخـالق  رویکـرد  بـا  صنایـع  مهندسـی  حرفـه ای  شایسـتگی های  اولویت بنـدی  و  شناسـایی 

بر مـی دارد.

روش شناسی پژوهش� 4
کتشـافی اسـت. جامعـه آمـاری  کاربـردی و از بعـد ماهیـت و روش، آمیختـه ا پژوهـش حاضـر از لحـاظ هـدف 
ایـن پژوهـش مشـتمل بـر صاحب نظـران و اسـاتید دانشـگاهی بـا تسـلط نظـری و تجربـه یـا خبرگـی محـرز در 
حـوزه مطالعاتـی اسـت. خبـرگان از میـان صاحب نظـران و اسـاتید دانشـگاهی فعـال در ایـن زمینـه انتخـاب 
گـروه خبـرگان، حجـم نمونـه 10  شـدند. از نظـر ترسـین و ریگـز و همچنیـن بریـدی، در صـورت همگـن بـودن 
الـی 15 نفـر کفایـت می کنـد کـه جامعـه پژوهـش حاضـر 15 نفـر از صاحب نظـران و اسـاتید دانشـگاهی طـی دو 
کـه از ایـن تعـداد 70% افـراد جامعـه را آقایـان و 30% افـراد جامعـه را بانـوان تشـکیل  مرحلـه نظرسـنجی اسـت 

می دهنـد.  
بـا توجـه  بـه اینکـه شـاخص های اولیـه پژوهـش از آیین نامه هـا اسـتخراج شـده اسـت، باید مـورد قضاوت 
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خبـرگان قـرار گیـرد و صحـت، دقـت و شـمول شـاخص ها مورد بازنگری واقع شـود و خبرگان مسـتقل از عنوان 
تخصصـی مهندسـی بـه بررسـی مجـدد این شـاخص ها بپردازند. به این روش، شـاخص هایی کـه از جامعیت 
بیشـتری برخوردارنـد، انتخـاب می شـوند. ابـزار اصلـی مورد اسـتفاده در جمـع آوری داده ها پرسـش نامه بوده 
اسـت. روایـی پرسـش نامه از آنجایـی  کـه بـر پایه عوامل شناسایی شـده در پیشـینه پژوهـش و آیین نامه های 
معتبـر و دیـدگاه خبـرگان تهیـه شـده ، مـورد تأیید اسـت. پایایی پرسـش نامه نیـز با مقدار 0/76 توسـط آزمون 
مهندسـی  حرفـه ای  شایسـتگی  اولویت بنـدی  و  شناسـایی  جهـت  گردیـد.  بـرآورد  مناسـب  کرونبـاخ،  آلفـای 
دسترسـی  فـازی،  دلفـی  روش  از  هـدف  اسـت.  شـده  اسـتفاده  دومرحلـه ای  فـازی1  دلفـی  روش  از  صنایـع 
بازخـورد خبـرگان صـورت  و  از پرسـش نامه  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  گروهـی خبـرگان  توافـق  بـه مطمئن تریـن 
n امیـن خبـره از   i از نـگاه خبـره   J ارزیابـی شـاخص  کـه ارزش  بـر ایـن اسـت   می گیـرد. در ایـن روش، فـرض 
)wij=)aij,bij,cij کـه مقـدار j برابـر j=1,2,…,m و میـزان i برابـر بـا i=1,2,…,n اسـت. بدیـن ترتیـب ارزش فـازی 

معیـار j از رابطـه )1( محاسـبه شـده و بـرای فازی زدایـی نیـز از رابطـه مینکووسـکی )2( اسـتفاده می شـود:
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i

b b
n

=

= å        { }maxj ijc c=  )1(

4
x m

b a-
= +  )2(

گـر مقـدار  گرفتـه می شـود. ا ، حـدود قابـل  قبـول 0/7 در نظـر  جهـت اسـتخراج شـاخص های مـورد نظـر
قطعـی عـدد فـازی مثلثـی حداقـل 0/7 باشـد، بـه  عنـوان شـاخص قابـل  قبـول، پذیـرش شـده و در غیـر ایـن 

صـورت مـورد قبـول واقـع نمی شـود.
کوچک تریـن و بزرگ تریـن مقـدار ممکـن(  ( [a1,a2] بـازه تکیـه گاه ،A گـر در مواجهـه بـا یـک عـدد فـازی ا
قابـل  تعییـن باشـد و بتـوان یـک مقـدار aM در بـازه [a1,a2] را بـه  عنـوان محتمل ترین مقدار برای نشـان دادن 
مقـدار نامعیـن مشـخص نماییـم، را آن نقطـه )aM,1( خواهـد بـود. حـال بـا ایـن سـه  نقطـه a1,aM,a2، یک عدد 
مثلثـی بـه  صـورت رابطـه )3( قابـل  تعریـف اسـت. در ایـن صـورت بـرای n عـدد فـازی مثلثـی که هرکـدام دارای 
:)Latifi et al., 2018( محاسـبه می شـود )باشـند، میانگین مثلثی موزون مطابق رابطه )4 wi درجه اهمیت

Ai a a a i ni
M
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w i i i
ave i i M

W
i
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n
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m

= = =

= = ∑ ∑ ∑  )4(

گردیده است.   در پژوهش حاضر از طیف فازی مثلثی متناظر ارائه شده در جدول 1 و شکل 1 استفاده 

1- Fuzzy Delphi
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)Latifi et al�, 2018( جدول 1- ارزش گذاری شایستگی ها مبتنی بر متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثیمتغیر کالمی

)0/25و0و0(خیلی کم

)0/5و0/25و0(کم

)0/75و0/5و0/25(متوسط

)1و0/75و0/5(زیاد

)1و1و0/75(خیلی زیاد

 
 

استخراج 
 شایستگی

یع  طراحی و توز
 پرسشنامه

 محاسبه مقادیر 
 فازی مثلثی خبرگان

محاسبه میانگین 
 داییزیفازی و فاز 

ندی شایستگی بتاولوی
 ی مهندسی صنایع اهحرف

شکل 1. تابع عضویت مثلثی متغیرهای کالمی.

گرفت. پژوهش مبتنی بر پنج مرحله ارائه شده در شکل 2 صورت 

شکل 2. روند نمای پژوهش

در مرحلـه نخسـت شایسـتگی های حرفـه ای مهندسـی از 8 ادبیـات پژوهـش و 9 آیین نامـه  در حـوزه 
گردیـد.در مرحلـه دوم بـر اسـاس شایسـتگی های شناسایی شـده، پرسـش نامه  اخـالق مهندسـی اسـتخراج 
گردیـد. در مرحلـه سـوم بـرای اجـرای روش دلفـی فـازی، ابتـدا مقادیـر  تنظیم شـده در بیـن خبـرگان توزیـع 
گردیـد. در مرحلـه چهـارم میانگیـن فـازی محاسـبه و فازی زدایـی صـورت  فـازی مثلثـی خبـرگان محاسـبه 
گرفـت. عـدد قطعـی میانگیـن فـازی، نشـان دهنده درک مشـترک گـروه تصمیم گیـری بـرای شـاخص اسـت. در 

مرحلـه نهایـی، وزن نهایـی شـاخص های شایسـتگی حرفـه ای مهندسـی صنایـع ارائـه می شـود.
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یافته ها� 5
باتوجه بـه آیین نامه هـای ملـی و بین المللـی مذکـور و مطالعات صورت گرفته، شـاخص های اخالق مهندسـی 

شناسایی شـده مطابـق جدول 2 ارائه می شـود. 

جدول 2. شاخص های شایستگی حرفه ای مهندسی صنایع.

PMIIPMANSPEEAIECFIDICنظام مهندسیIRSCEسوگندنامهشاخص

مسئولیت پذیری
)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Loo, 2002(, )Mouton, 2015(, 
)Quintens, 2017(

٭٭٭٭٭٭٭٭٭

عدالت و انصاف
)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Ocone,2013(

٭٭٭٭٭٭٭

صداقت و بی طرفی 
)Rahmani & Majrouhi, 2015(,
)Quintens,2017(,
)Adnan et al., 2012(

٭٭٭٭٭٭٭

احترام به شخصیت افراد 
)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Mouton, 2015(, )Zaman, 2012(

٭٭٭٭٭٭٭

ایمنی، سالمت و رفاه جامعه 
)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Mouton, 2015(, )Quintens,2017(

٭٭٭٭٭٭٭

عرضه خدمات در حد شایستگی 
خویش

)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Ocone,2013(

٭٭٭٭

افزایش منزلت حرفه مهندسی
)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Ocone,2013(

٭٭٭

حمایت از انجمن های حرفه ای 
)Wang et al., 2015(

٭

مدیریت پایدار منابع
)Quintens,2017(, )Ocone,2013(, 
)Zaman, 2012(

٭٭٭٭

٭اجتناب از تضاد منافع 

حفظ و توسعه دانش و مهارت 
)Quintens,2017(

٭٭

درک فناوری 
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ادامه جدول 2

PMIIPMANSPEEAIECFIDICنظام مهندسیIRSCEسوگندنامهشاخص

تجربه
)Rahmani & Majrouhi, 2015(, 
)Mouton, 2015(

٭٭

اهتمام به یادگیری و بالندگی 
)Rahmani & Majrouhi, 2015(

٭٭

پـس از شناسـایی شایسـتگی ها، جهـت دسـتیابی بـه اجمـاع نظـر خبـرگان از پرسـش نامه ای مبتنـی بـر 
نتایـج تحلیـل محتـوا در اختیـار خبـرگان قـرار گرفـت. پـس از جمع آوری پرسـش نامه، میانگین فـازی مثلثی و 
مقـدار فازی زدایـی تمـام شایسـتگی های مرحلـه نخسـت دلفـی فازی به دسـت آمـد. برای محاسـبه میانگین 

فـازی از رابطـه )4( اسـتفاده می شـود: 
Ai بیانگـر دیـدگاه خبـره i ام و Aave بیانگـر میانگیـن دیدگاه هـای خبـرگان اسـت. تحلیـل نظرسـنجی 
نخسـت و نتایـج میانگیـن فازی زدایی شـده مرحلـه نخسـت بـه شـرح جـدول 3 می باشـد. میانگیـن فـازی 
از طریـق روابـط )2 و 4( صـورت پذیرفتـه اسـت. جهـت انجـام محاسـبات،  مثلثـی و عملیـات فازی زدایـی 
فـازی  میانگیـن  میانگیـن،  فازی زدایـی  شـامل  محاسـبات  ایـن  اسـت.  شـده  اسـتفاده  کسـل  ا نرم افـزار  از 

اسـت. خبـرگان  اختالف نظـر  بررسـی  و  شایسـتگی ها 

جدول 3. نتایج نظرسنجی مرحله نخست دلفی فازی.

میانگین قطعی مرحله نخستمیانگین فازی مثلثی  )m,α,β(شاخص

0/81)0/95و0/83و0/78(مسئولیت پذیری

0/6875)0/88و0/73و0/65(عدالت و انصاف

0/7175)0/9و0/75و0/68(صداقت و بی طرفی

0/6775)0/95و0/72و0/62(احترام به شخصیت افراد

0/86)1و0/88و0/83(ایمنی، سالمت و رفاه جامعه

0/775)0/88و0/78و0/75(عرضه خدمات در حد شایستگی خویش

0/635)0/95و0/73و0/58(افزایش منزلت حرفه مهندسی

0/6425)0/78و0/61و0/6(حمایت از انجمن های حرفه ای

0/7825)0/93و0/8و0/75(مدیریت پایدار منابع

0/7375)0/93و0/78و0/7(اجتناب از تضاد منافع

0/6725)0/9و0/73و0/63(حفظ و توسعه دانش و مهارت

0/68)0/9و0/7و0/63(درک فناوری

0/695)0/93و0/75و0/65(تجربه

0/705)0/95و0/73و0/65(اهتمام به یادگیری و بالندگی
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میانگیـن قطعـی به دسـت آمده نشـان دهنده موافقـت خبـرگان بـا هـر شایسـتگی اسـت. بـر اسـاس نتایج 
به دسـت آمده، بیشـترین میزان توافق خبرگان مربوط به شایسـتگی »ایمنی، سـالمت و رفاه جامعه« اسـت. 
پـس از بررسـی نتایـج مرحلـه نخسـت، دیـدگاه دوم خبـرگان نیـز اخـذ می شـود و نتایـج دو مرحلـه مقایسـه و 
نتیجـه تعییـن خواهـد شـد. در پرسـش نامه دوم بـر اسـاس ارزیابی مجدد هـر خبره، می تـوان نتایج جدیدی 
بـه دسـت آورد. از ایـن  رو اختـالف میانگیـن محاسـبه می شـود. اختـالف میانگیـن دو مرحلـه اول و دوم بـا 
اسـتفاده از روابـط فاصلـه میـان اعـداد فـازی محاسـبه می شـود. چنانچه اختـالف میانگین از حد آسـتانه کم 

)0/1( کمتـر شـود، فراینـد متوقـف می شـود. 
شایسـتگی  شـاخص های  نهایـی  وزن  اسـت.  شـده  ارائـه   4 جـدول  در  دوم  مرحلـه  نظرسـنجی  نتایـج 

می شـود.  ارائـه  3و4  شـکل  و   4 جـدول  مطابـق  صنایـع  مهندسـی  حرفـه ای 

جدول4. نتایج نظرسنجی مرحله دوم دلفی فازی.

میانگین فازی مثلثی شاخص
)m,α,β(

میانگین قطعی مرحله 
دوم

اختالف مرحله نخست 
و دوم

0/830/02)0/97و0/85و0/8(مسئولیت پذیری

0/7250/0375)0/97و0/75و0/67(عدالت و انصاف

0/72750/01)0/9و0/75و0/69(صداقت و بی طرفی

0/70/0225)0/92و0/72و0/65(احترام به شخصیت افراد 

0/8750/015)1و0/9و0/85(ایمنی، سالمت و رفاه جامعه

0/790/015)0/88و0/8و0/77(عرضه خدمات در حد شایستگی خویش

0/70250/0675)0/95و0/74و0/65(افزایش منزلت حرفه مهندسی

0/70/0575)0/9و0/7و0/65(حمایت از انجمن های حرفه ای

0/83750/055)0/93و0/82و0/81(مدیریت پایدار منابع

0/830/02)0/97و0/85و0/8(مسئولیت پذیری

0/7250/0375)0/97و0/75و0/67(عدالت و انصاف

0/72750/01)0/9و0/75و0/69(صداقت و بی طرفی

0/70/0225)0/92و0/72و0/65(احترام به شخصیت افراد 

0/8750/015)1و0/9و0/85(ایمنی، سالمت و رفاه جامعه

0/790/015)0/88و0/8و0/77(عرضه خدمات در حد شایستگی خویش

0/70250/0675)0/95و0/74و0/65(افزایش منزلت حرفه مهندسی

0/70/0575)0/9و0/7و0/65(حمایت از انجمن های حرفه ای

0/83750/055)0/93و0/82و0/81(مدیریت پایدار منابع

0/7450/0075)0/93و0/79و0/71(اجتناب از تضاد منافع

0/71250/04)0/92و0/75و0/67(حفظ و توسعه دانش و مهارت
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ادامه جدول 4

میانگین فازی مثلثی شاخص
)m,α,β(

میانگین قطعی مرحله 
دوم

اختالف مرحله نخست 
و دوم

0/710/03)0/98و0/7و0/64(درک فناوری

0/7150/02)0/95و0/77و0/67(تجربه

0/70750/0025)0/96و0/73و0/65(اهتمام به یادگیری و بالندگی

نتایـج نشـان داد کـه »ایمنـی، سـالمت و رفـاه جامعـه، مدیریـت پایـدار منابـع، مسـئولیت پذیری، عرضـه 
انصـاف،  و  عدالـت  بی طرفـی،  و  صداقـت  منافـع،  تضـاد  از  اجتنـاب  خویـش،  شایسـتگی  حـد  در  خدمـات 
تجربـه، حفـظ و توسـعه دانـش و مهـارت، درک فنـاوری، اهتمـام به یاد گیـری و بالندگی، افزایـش منزلت حرفه 
مهندسـی، احتـرام بـه شـخصیت افـراد، حمایـت از انجمن هـای حرفـه ای« بـه ترتیـب دارای باالتریـن اولویـت 
بـوده اسـت. نتایـج اولویت بنـدی در شـکل 3 و مقایسـه دو مرحلـه نخسـت و دوم در شـکل 4 ارائـه شـده 

است.

۰.۸۷۵ 

۰.۸۳۷۵ 

۰.۸۳ 

۰.۷۹ 

۰.۷۴۵ 

۰.۷۲۵ 

۰.۷۲۵ 

۰.۷۱۵ 

۰.۷۱۲۵ 

۰.۷۱ 

۰.۷۰۷۵ 

۰.۷۰۲۵ 

۰.۷ 

۰.۷ 

۰
۰.۱
۰.۲
۰.۳
۰.۴
۰.۵
۰.۶
۰.۷
۰.۸
۰.۹
۱

              

شکل3. نمودار میله ای شاخص های شایستگی حرفه ای مهندسی صنایع
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0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

ت و رفاه جامعه
ایمنی،سالم

ت پایدار منابع 
مدیری

ت پذیری 
مسئولی

ت در حد شایستگی   
عرضه خدما

… 

ب از تضاد منافع
اجتنا

ت و بیطرفی 
صداق

ف 
ت و انصا

عدال
تجربه 
ت 

ش و مهار
حفظ و توسعه دان

ک فناوری 
در

اهتمام به یاد گیری و بالندگی 
ت حرفه مهندسی 

ش منزل
افزای

ت افراد و مالحظه 
احترام به شخصی

ت از انجمن های حرفه ای 
حمای

 
 مرحله دوم مرحله اول

شکل4. مقایسه شایستگی های حرفه ای مهندسی صنایع در دو مرحله اول و دوم دلفی فازی

بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده، »ایمنـی، سـالمت و رفـاه جامعـه« یکـی از شایسـتگی های مهـم حرفه ای 
اسـت کـه بایـد در سـطح جامعـه مهندسـی صنایـع مـورد توجـه سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان قـرار گیرد. پس 
کـه بسـتر مناسـبی را جهـت برنامه ریـزی  از آن بیشـترین توافـق در خصـوص »مدیریـت پایـدار منابـع« اسـت 
اصولـی مدیریـت پایـدار متناسـب بـا شـرایط منابـع کشـور فراهم خواهـد آورد. مسـئولیت پذیری، یکـی دیگر از 
شایسـتگی های حرفـه ای مهـم شناسایی شـده اسـت. درک اهمیـت و ضـرورت مسـئولیت پذیری باید توسـط 
شناسایی شـده  شایسـتگی های  سـایر  توسـعه  بـه  آن هـا  شـدن  متعهـد  و  امـر  مسـئولین  و  سیاسـت گذاران 

اقدامـی بسـیار مهـم در جامعـه مهندسـی صنایـع اسـت.

بحث� 6
بر اسـاس نتایج به دسـت آمده بیشـترین میزان توافق خبرگان مربوطه به شایسـتگی »ایمنی، سـالمت و رفاه 
کمتریـن توافـق بـا شایسـتگی »حمایـت از انجمن هـای حرفـه ای«  جامعـه« بـا مقـدار دیفـازی شـده 0/875 و 
بـا مقـدار دیفـازی شـده 0/7 اسـت. شایسـتگی »ایمنـی، سـالمت و رفـاه جامعـه« از اساسـی ترین معیارهـای 
رفـاه اجتماعـی هـر جامعـه ای اسـت و در ارتقـای کیفیـت زندگـی هـر جامعـه ای مؤثـر اسـت. ایمنـی اجتماعـی 
بـه معنـای حفـظ نظـام اجتماعـی در مقابـل تهدیدهـای اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. در ایـن میـان نقـش 
جوانان در کاهش یا افزایش آسـیب های اجتماعی و به  تبع آن احسـاس امنیت و ارتقای سـالمت اجتماعی 
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اهمیـت دارد. بـا توجـه  بـه نقـش سـازنده جوانـان در جامعـه و افزایـش نیـاز روزافـزون صنعـت بـه مهندسـین 
صنایـع، پـرورش اسـتعدادها و شایسـتگی حرفـه ای مهندسـین جـوان، هماهنـگ بـا نیازهـا و تحـوالت جامعه 

بسـیار مؤثـر اسـت کـه در نهایـت بـه  سـالمت جامعـه می انجامـد.
کیـد  تأ مـورد  همـواره  آن  بـه  توجـه  کـه  اسـت  دیگـری  اثرگـذار  عامـل  منابـع«  پایـدار  »مدیریـت  عامـل 
اندیشـمندان دیگـر بـوده اسـت. مصـرف رو بـه ا فزایـش منابـع راهبردی، سـبب تهدید کمیـت و کیفیت منابع 
گرفته اند. سیاسـت گذاران کالن باید با توجه  شـده اسـت، به  طوری که برخی از منابع در شـرایط بحرانی قرار 
 بـه اهمیـت ایـن عامـل، بـر بعـد فّناورانـه و سـایر ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی تمرکـز نماینـد. 
بهره گیـری از ایـن عامـل، رفتارهایـی همچـون توجـه بـه مدیریـت پایـدار منابـع را افزایـش داده و بدیـن  طریق 
می تواننـد شایسـتگی های متناسـب بـا جامعـه مهندسـی صنایـع را نهادینـه کننـد کـه در نهایـت بنواند منجر 

بـه شـکل گیری صحیـح شـود. در ایـن راسـتا توجـه بـه مشـارکت مـردم می توانـد بسـیار کارسـاز باشـد.
می شـود.  تلقـی  مهندسـی،  جامعـه  هـر  در  سـالم  انسـان  حرفـه ای  شایسـتگی های  از  مسـئوالنه،  رفتـار 
مسـئولیت پذیری، نوعـی احسـاس تعهـد و پایبنـدی بـه دیگـران، تبعیـت از قواعـد و معیارهـای اجتماعـی و 
گرفتـه اسـت و بـر رفتارهـای او اثـر می گـذارد. در مسـئولیت پذیری  کـه در ذهـن فـرد شـکل  گروهـی  درک قواعـد 
اجتماعی فرد گرایش مسـئوالنه دارد، برای فعالیت به  صورت مسـئوالنه احسـاس شایسـتگی می کند، فعالیت 
مسـئولیت پذیرانه خـود را اثرگـذار احسـاس می کنـد و اعمـال مسـئوالنه انجـام می دهـد. احسـاس عـزت  نفـس، 
اعتمـاد نهـادی، مشـارکت رسـمی و غیررسـمی در مجمـوع بیشـترین تأثیـر هم زمـان را بـر مسـئولیت پذیری 
اجتماعی دارند. سـازمان ها باید فضاسـازی مناسـب برای مشـارکت فعاالنه را ایجاد نمایند. مسـئولیت پذیری، 

نقشـی تعیین کننـده در شـکل گیری شایسـتگی های حرفـه ای مهندسـی صنایـع دارد. 
کـه پیش زمینـه مطلـوب  همچنیـن بـا توسـعه و ترویـج ارزش هـای »عرضـه خدمـات در حـد شایسـتگی« 
کـه در  کـرد  دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی سـازمانی اسـت می تـوان پیشـرفت هایی را در سـازمان  ها مشـاهده 
فرایندهـای  شـدن  دانش محـور  نظیـر  تحوالتـی  می شـود.  سـازمانی  قابلیت هـای  بهبـود  بـه  منجـر  نهایـت 
توسـعه  و  رشـد  در  انسـانی  سـرمایه های  اهمیـت  ضریـب  افزایـش  و  دانایـی  توسـعه  ضـرورت  و  سـازمانی 
راهبردهـای نویـن عرضـه خدمـات، مدیریـت را بـه شایسته سـاالری معطـوف سـاخته اسـت. مدیـران ارشـد 
سـازمان ها بـا عرضـه خدمـات در حـد شایسـتگی، قـادر بـه تدویـن و اجـرای راهبردهـای توسـعه شایسـتگی 

منابـع انسـانی و تعییـن شـکاف دانشـی، مهارتـی و نگرشـی منابـع انسـانی خواهنـد بـود.
یافته هـای ایـن پژوهـش، اجتنـاب از تضـاد منافـع را بـه  عنـوان یکـی دیگـر از مهم تریـن شایسـتگی های 
در  شـخصی  منفعـت  کـه  اسـت  موقعیتـی  منافـع،  تضـاد  می نمایـد.  مطـرح  صنایـع  مهندسـین  حرفـه ای 
مقـام انجـام وظایـف بـا اعمـال اختیـارات قانونـی در تعـارض بـا منافـع عمومـی اسـت و می توانـد مانـع انجـام 
بی طرفانـه و بـدون تبعیـض وظایـف مذکـور شـود. یکـی از راهکارهـای حـل  و فصـل تضـاد منافـع، ممانعـت از 
تصمیم گیـری شـخصی اسـت کـه در موقعیـت تعـارض منافـع قـرار می گیـرد و اخـذ تصمیم گیـری با فـرد دیگری 
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اسـت. اجتنـاب از تضـاد منافـع، نیازمنـد بهره گیـری از ارزش هـای رفتـاری »صداقـت و بی طرفـی، عدالـت و 
انصـاف« جمعـی و گروهـی اسـت. توسـعه ارزش هایـی کـه فعالیت هـای جمعـی را مـورد حمایت قـرار می دهد، 
بـا تلفیـق ایده هـای  کنـد ودر نهایـت  بـروز خطـا و اشـتباه جلوگیـری  از  تـا تجمـع دیدگاه هـا  باعـث می شـود 

مختلـف، برنامه ریـزی صحیحـی جهـت ارتقـای جامعـه مهندسـی صنایـع فراهـم آیـد.
اهمیـت »تجربـه، حفـظ و توسـعه دانـش و مهـارت، درک فنـاوری، اهتمـام بـه یاد گیـری و بالندگـی« نیـز 
کـه امـروزه دغدغـه  از دیگـر شایسـتگی های حرفـه ای شناسایی شـده مهـم ایـن پژوهـش اسـت. مفاهیمـی 
اصلـی اندیشـمندان را تشـکیل داده انـد. یادگیـری، پدیـده ای فراینـدی و تدریجـی اسـت کـه از »تجربه، حفظ 
و توسـعه دانـش و مهـارت، درک فنـاوری، اهتمـام بـه یاد گیـری و بالندگـی« حاصـل خواهـد شـد. یادگیـری 
گروهـی و  مهم تریـن راه بـرای بهبـود عملکـرد سـازمان در بلند مـدت اسـت. یادگیـری در سـه سـطح فـردی، 
سـازمانی برای دسـتیابی به آرمان سـازمان یادگیرنده امری حیاتی اسـت. سـازمان ها، برای آنکه به سـازمانی 
یادگیرنـده تبدیـل شـوند بـه توسـعه مهـارت یادگیـری در سـه سـطح فـوق نیازمندنـد. در آینـده نزدیـک تنهـا 
سـازمانی می توانـد ادعـای برتـری کنـد کـه قادر باشـد از قابلیت هـای تعهد و ظرفیت یادگیری افـراد در تمامی 

سـطوح سـازمان بـه نحـو احسـن بهره بـرداری نمایـد.
اخـالق سـازمانی، نـه لزومـًا بـه فـرد یا سـازمان یا محیط وابسـته اسـت، بلکـه کلیه عوامل فـردی، محیطی 
و سـازمانی در آن تأثیر دارد. بنابراین، ما در پرداختن به شایسـتگی های  حرفه ای، نیازمند نگرش نظام مند 
هسـتیم. بـرای داشـتن هویـت اخـالق حرفـه ای »افزایش منزلت حرفه مهندسـی، احترام به شـخصیت افراد« 
گروهـی بـر اسـاس منابـع تکویـن، روشـی مناسـبی جهـت افزایـش خودبـاوری و  کـه مشـاوره  گیـرد  بایـد شـکل 

احتـرام به نفس در مهندسـان اسـت. 
انجمن هـای حرفـه ای مهندسـی، وظیفـه تشـخیص شایسـتگی حرفـه ای بـرای ارائـه راهنمایـی اخالقـی 
بـه اعضـای خویـش را دارنـد و بـرای اعضـای خویـش آییـن رفتـار حرفـه ای مبتنـی بـر اخـالق مهندسـی تنظیم 
کـه وظایـف خویـش را بـر  می کننـد. انجمن هـای حرفـه  ای در چشـم اندازی وسـیع، اعضـا را ملـزم می نماینـد 

اسـاس اطمینـان از شایسـتگی حرفـه ای مهندسـی مبتنـی بـر اخـالق انجـام دهنـد.  
کـه می توانـد مـورد توجـه سیاسـت گذاران و  ارائـه می دهـد  را  ایـن مطالعـه شایسـتگی هایی  یافته هـای 
مدیـران قـرار گیـرد. شـاخص های شناسایی شـده پژوهـش در طراحـی نظام هـای تصمیم گیـری مدیـران و در 

تدویـن آیین نامه هـای اخالقـی تأثیرگـذار اسـت.

 نتیجه گیری� 7
بـر همیـن اسـاس خدمـات  کیفیـت زندگـی همـه انسـان ها دارد و  بـر  تاثیـری حیاتـی و مسـتقیم  مهندسـی، 
مهندسـان مسـتلزم شایسـتگی هایی اسـت که باید بر حمایت همگانی، امنیت و رفاه عمومی معطوف باشـد. 
اخـالق مهندسـی طـرز عمـل و شـیوه رفتـار و تعامـل حرفـه ای مهندسـان اسـت کـه بـر پایـه تفکـرات وارزش های 
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حرفه مهندسی استواراست. از این جهت نظارت سازمانی برای رعایت اخالق حرفه ای ضرورت پیدا می کند. 
از ایـن  رو، پژوهـش حاضـر بـا هـدف شناسـایی و اولویـت شایسـتگی های حرفـه ای مهندسـی صنایـع صـورت 
گرفت. بر این اسـاس مطالعه حاضر در دو سـطح شـامل شناسـایی شایسـتگی های حرفه ای مهندسی صنایع 
شـاخص های  پژوهـش،  نتایـج  پذیرفـت.  صـورت  شناسایی شـده  حرفـه ای  شایسـتگی های  اولویت بنـدی  و 
شایسـتگی حرفه ای مهندسـی صنایع را با رویکرد اخالق مهندسـی و به کمک روش دلفی فازی دومرحله ای، 
شناسـایی و ارزیابـی کـرد. بـا توجـه  بـه شایسـتگی های استخراج شـده از ادبیـات پژوهـش و آزمـون اعتبـار اولیـه 
آن هـا بـا اسـتفاده از روش دلفـی فـازی و نظرسـنجی خبرگان، می توان 14 شایسـتگی  شناسایی شـده را مناسـب 

قلمـداد نمود. 
نتایج نشـان می دهد که شایسـتگی های اجتماعی نسـبت به شایسـتگی های حرفه ای و فردی اهمیت 
و جایـگاه مهم تـری دارنـد. بـر ایـن مبنـا پیشـنهاد می شـود کـه بـه شایسـتگی های اجتماعـی و سـازمانی توجه 
گرفتـه شـود.  بیشـتری شـود و جایـگاه مناسـبی در برنامه هـای آموزشـی اخـالق مهندسـی بـرای آنـان در نظـر 
جامعـه مهندسـی صنایـع، هماننـد سـایر جوامـع مهندسـی، متناسـب بـا سـاختار خویـش دارای ارزش هایی 
منحصربه فـرد هسـتند. بنابرایـن مدل هـای دیگـر در سـطوح مختلـف کشـورهای دیگـر و یـا جامعه مهندسـی 
، کاربـرد چندانـی در قلمـرو جامعـه مهندسـی صنایـع نـدارد. بـر ایـن اسـاس بایـد بـا کنـکاش  حوزه هـای دیگـر
در شایسـتگی های حرفـه ای محـوری، نظیـر »ایمنـی، سـالمت و رفـاه جامعه«، سـعی در نهادینه شـدن آن در 

میـان سـایر ارکان دیگر شـود.
ایـن  کـه  نمـود  اشـاره  بایـد  یافته هـای محققـان  بـا سـایر  یافته هـای پژوهـش حاضـر  مـورد مقایسـه  در 
پژوهـش سـعی بـر توسـعه مـدل بـا اسـتفاده از شایسـتگی حرفـه ای مهندسـی مبتنـی بـر اخـالق مهندسـی در 
جامعـه مهندسـین صنایـع داشـته اسـت. از ایـن  رو ایـن پژوهـش همسـو یـا سـایر پژوهش هـا گامـی در جهـت 
شـناخت بهتـر شایسـتگی حرفـه ای مهندسـی برداشـته اسـت. از سـویی دیگـر ایـن پژوهـش بـا رتبه بنـدی 
شایسـتگی حرفـه ای مهندسـی صنایـع می توانـد نقـش شایسـتگی حرفه ای را برای مهندسـین صنایع آشـکار 

کالن خـود، ایـن عوامـل را موردتوجـه قـرار دهنـد. سـازد تـا در برنامه ریزی هـای 
نتایج مطالعه حاضر پیشـنهاد می کند که سـازمان ها به شایسـتگی حرفه ای، مبتنی بر اخالق مهندسـی 
توجـه ویـژه ای نماینـد و بـا اسـتخراج ایـن ارزش هـا و تعدیـل آن هـا بـر اسـاس شـرایط سـازمانی خویـش، بهـره 
الزم را در جهـت توسـعه شایسـتگی های حرفـه ای بـه عمـل آورنـد. بـا توجـه  بـه جایـگاه مهندسـین صنایـع 
در رده هـای مدیریتـی و تصمیم گیـری، امـکان آمـوزش و گسـترش بحـث اخـالق حرفـه ای آمـوزش در صنایـع 

می توانـد بـه نحـو مؤثـری پیـش رود.

 پیشنهادها� 8
بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش پیشـنهاد می شـود کدهـای اختصاصـی گرایش هـای متفـاوت رشـته مهندسـی 
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گرایش هـای مختلـف چـون در مفاهیـم و حوزه هـای فعالیت هـای خویـش، اختـالف  صنایـع تدویـن شـود. 
کدهـای اخالقـی مختـص خـود را داشـته باشـند. از طـرف دیگـر  کـه  هرچنـد جزئـی بـا هـم دارنـد، الزم اسـت 
کـم  علی رغـم اصـول عمومـی شایسـتگی حرفـه ای مبتنـی بـر اخـالق مهندسـی، بـا توجـه  بـه اینکـه فلسـفه حا
کدهـای اخالقـی  بـر یـک جامعـه بـر نـوع رفتارهـای اخالقـی آن جامعـه تأثیـر می گـذارد، پیشـنهاد می شـود 

کشـور تدویـن و توسـعه داده شـود. متناسـب بـا فرهنـگ دینـی و بومـی 
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