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 2هالدین علیزادسیدشمس  و 1 ریحاناوغلیفریبا محمد

   

 ترینمهم. است کرده معطوف خود به را مهندسی جامعه توجه اخیر هايلسا در که است موضوعاتی جمله از مهندسی اخالق :چکیده

 اخالق آموزش اهمیت به توجه با لذا. است مهندسی دانشجویان در اخالقی و انسانی هايارزش پرورش کشور، در مهندس تربیت در چالش

 در که مهندسی اخالق آموزش و مهندسی اخالق مهندسی، آموزش موضوعات با مرتبط مقاالت و مطالعات بررسی به مطالعه این مهندسی،

 این  در.شود مشخص ایران در مهندسی آموزش در اخالق جایگاه تا پرداخته است، دهش چاپ ایران مجالت ساله دربیست  زمانی بازه یک

 پایان  تا1375 سال ابتداي از که بود مقاالتی تحلیل و بنديطبقه یافتن، هدف. شدند بررسی مندنظام صورتبه زبان فارسی مجالت مطالعه

 ابتدا اساس، این بر. بودند شده منتشر مجالت این در مهندسی اخالق آموزش و مهندسی اخالق مهندسی، آموزش خصوص  در1395 سال

 اطالعات معتبر هايمجله و سایر پایگاه هر اختصاصی صفحه به سپس. شد تهیه بودند، هازمینه این در مقاله داراي که مجالتی فهرست

 جامعه که کرد گیرينتیجه توانمی. شدند بانتخا بررسی مورد موضوع با مرتبط مقاله 232 با مجله 46 نهایت در. شد مراجعه نشریات

 مهندسی اخالق آموزش کیفیت و روش خصوص در ،سفانهأمت ولی است برده پی مهندسی هايرشته در اخالق اهمیت به کشور مهندسی

 مهندسی هايتهرش در اخالق آموزش که گفت توانمی بنابراین. است نشده انجام زیادي بررسی و تحقیق مهندسی رشته دانشجویان براي

  . دشو ارائه راهکارهایی و شده انجام خصوص این در مطالعاتی تا است الزم و است شده واقع مغفول

  

 اي، اخالق، آموزشمهندسی، اخالق حرفه اخالق مهندسی، آموزش :کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .1

علم  مهندسی علوم، فرهنگستان تعریف طبق. است عمیق و گسترده بسیار امروزي متمدن جوامع در مهندسان نقش

 سازيدوباره تولید، ساخت، در که است نوآوري و سازيآینده راهبري، ریزي،برنامه طراحی، انتخاب، در مهندس توانایی

 و تـطبیع ازيـسدگرگون و ادهـاستف با یـانسان عـجوام نیازهاي امـتم و هاراه بناها، ابزار، ها،دستگاه داريـنگه و

 راستاي در و زیستمحیط به توجه با و انسانی و تجربی علوم از ايپشتوانه با انرژي و مواد از گیريبهره و هاساختهانـنسا

 عبارت امروز، جوامع در نامهندس نقش و مهندسی حرفه اهمیت باب در. )1392امواج برتر، ( گیرد انجام جهانی منافع

 مهندسان تاریخ، طول در. است دهش بیان »است مهندسی هايالیتفع مرهون بشر کنونی مادي آسایش و رفاه«

 مربوط مختلف مسائل حل به خود ابتکار و خالقیت با و دانشمندان علمی هايیافته و کشفیات از استفاده با اندتوانسته

 آسایش و رفاه نهایت، در و نموده کمک... و ونقلحمل مسکن، کشاورزي، آموزش، درمان، بهداشت، سالمت، به

 مختلف افزارهايجنگ کارگیريبه و تولید ساخت، طراحی، دیگر سوي از. آورند فراهم خود جامعه افراد براي بیشتري

 سلب طبیعی، منابع کردن نابود گناه،بی هايانسان کشتار قبیل از پیامدهایی که است مهندسی هايفعالیت مرهون نیز

همکاران،  و نژادمطهري(است  داشته همراه به را زمین ذخایر و منابع رفتن هدر و زیستمحیط آلودگی مردم، آسایش

 مناسب بسترایجاد  و ؛آگاه و متعهد ماهر، انسانی نیروي: دارد بستگی مهم عامل دو به کشورها رشد و توسعه). 1391

 خلق در مهندسان جایگاه بشري، توسعه براي. شودمی فراهم نظام سوي از که مختلف هايفعالیت دادن انجام براي

 سهم دهندهنشان و است ارزشمند بسیار انسانی نیروي هرم در صنایع، مدیریت و تولید الزم، امکانات تهیه ها،فناوري

  مطمئن ايوسیله عنوانبه همواره مهندسی آموزش. )1390معماریان،( است کشور جانبههمه توسعه در آنان مهم

 فراوانی معضالت ایجادبه  آن نبود واست  بوده مدنظر فنی و تخصصی کالتمش حل در عملکرد کیفیت بهبود منظوربه

 عنوانبه مهندسی آموزش نیروها، این از مؤثر گیريبهره و متخصص انسانی نیروي تجهیز و تربیت ، برايلذا. انجامدمی

 صنعت توسعه و ترشگس دلیل به). 1391همکاران،  و نژادمطهري(است  داشته خاصی اهمیت همواره عامل مؤثرترین

 به مشاغل که آنجا از. بگذارد اثر هاانسان روزمره زندگی بر مستقیم طوربه تواندمی مهندس یک ياهتصمیم فناوري، و

 ايحرفه در مهندسی اخالق با منطبق ياهگیريتصمیم و اخالقی هايتعارض با مقابله روند،می شدن ايحرفه سمت

 ). 1390نژاد، مطهري( است مهم بسیار مهندس یک بودن

 کرده معطوف خود به را مهندسی جامعه توجه اخیر هايسال در که است موضوعاتی جمله از مهندسی اخالق

 دیگر زمان هر از بیش آن به توجه لزوم مهندسی، هايفعالیت گسترش و فناوري سریع پیشرفت با امروزه  واست

 رفتار بر دو هر که است این دهد،می پیوند م هبه را مهندسی هايفعالیت و اخالقی مباحث آنچه اما. شودمی احساس

 اخالق مباحث در که است متعدي عوامل از متأثر معموالً مهندسان ايحرفه رفتارهاي. شوندمی متمرکز مهندس

 و عیاجتما هايسنت و فردي هايعادت و باورها یکی اصلی، عوامل ازجمله. شود توجه آنها مجموعه به باید مهندسی

  ). 1391همکاران،  نژاد ومطهري(کنند می اتخاذ ايحرفه هايسازمان و نهادها که است هاییسیاست و ساختارها نوع دیگري
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 در ايلهئمس و مشکل ایران در که است معتقد ایران، در مهندسی اخالق درس مدرس اولین عنوانبه نژادبهادري

 تربیت در چالش ترینمهم. است فرهنگ و اخالق نوع از ما مشکل نهات ؛نداریم فناوري و علم و خدمات کشاورزي،

 به توجه با لذا). 1393معماریان، (است  مهندسی دانشجویان در اخالقی و انسانی هايارزش پرورش کشور، در مهندس

 ضوعاتمو با مرتبط مقاالت و مطالعات بررسی به تا است شده سعی مطالعه این در مهندسی، اخالق آموزش اهمیت

 چاپ ایران مجالت در سالهبیست زمانی بازه یک در که مهندسی اخالق آموزش و مهندسی اخالق مهندسی، آموزش

  .دشو مشخص ایران در مهندسی آموزش در اخالق جایگاه تا شود پرداخته است، شده

 

  روش بررسی  .2

 بنديطبقه یافتن، وهش از پژهدف. شدند بررسی مندنظام صورتبه زبانفارسی مجالت مطالعه این در

 آموزش درخصوص1395 سال پایان تا 1375 سال ابتداي از که بود مقاالتی وتحلیلتجزیه و

 اساس این بر. بود شده منتشر مجالت این در مهندسی اخالق آموزش و مهندسی اخالق مهندسی،

 یکی ،مجله انتخاب معیار دو. شد تهیه بودند، هازمینه این در مقاله داراي که مجالتی فهرست ابتدا

 و ؛مهندسی اخالق آموزش یا مهندسی اخالق مهندسی، آموزش زمینه در مقاله یک حداقل بودن دارا

 هر اختصاصی صفحه به منظور همینبه. بود 1394سال  پایان تا مجله انتشار نشدن متوقف دیگري

یدانشگاه جهاد علمی اطالعات ، پایگاه1کشور نشریات اطالعات پایگاه مجله،
 علمی جویشگر و 2

 آموزش« هايکلیدواژه با مجله هر بایگانی در مطالب جويوجست. شد مراجعه نتعلم فارسی

 عنوان در و »مهندسی اخالق آموزش« و »مهندسی آموزش + اخالق« ،»مهندسی اخالق« ،»مهندسی

 مورد موضوع اب مرتبط ولی شدندمی یافت هاکلیدواژه این با مقاالتی چنانچه. گرفت صورت مقاالت

 سمینارها، ها،همایش ها،کنفرانس مقاالت نـهمچنی. شدندمی ذفـح مطالعه نبودند، از یـبررس

 بودند، ارزشمند بسیار مقاالت این از تعدادي اینکه رغمعلی تخصصیهاي باکت و هارساله ها،نامهپایان

 و بررسی مورد موضوع با بطمرت مقاله 232 با مجله 46 نهایت در. نشدند بررسی مطالعه این در

 .شدند آورده 1 جدول مانند جدولی در مقاالت جو،وجست هايکلیدواژه اساس بر. شدند انتخاب
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 بندي مقاالت مرتبط با آموزش مهندسی، اخالق مهندسی و آموزش اخالق مهندسیستهد: 1  جدول

شماره 

  مقاله

سال   عنوان مقاله

  انتشار

  مجله  کلیدواژه  نویسندگان

 در مهندسی ايحرفه اخالق نامهآیین  1

  ایران

مهران رحمانی   94

سامانی، جواد 

  مجروحی سردرود

فصلنامه آموزش   اخالق مهندسی

  مهندسی ایران

استانداردهاي تضمین کیفیت آموزش   2

  رویکردي جهانی: مهندسی در ایران

نژاد و حسین مطهري  91

  همکاران

فصلنامه آموزش   آموزش مهندسی

  رانمهندسی ای

ارائه الگویی براي آموزش مؤثر اخالق   3

  مهندسی در دوره کارشناسی

حمید خوشدست و   88

  عباس سام

آموزش اخالق 

  مهندسی

فصلنامه آموزش 

  مهندسی ایران

...  ...  ...  ...  ...  ...  

        

بندي دسته 2  دسته در جدول4مقاالت در  ،1 آمده از جدولدستهنتایج ب از استفاده با سپس

هاي مطالعاتی آنها بررسی شدند که نتایج این بررسی  و زمینهابندي مقاالت، محتوپس از دسته. شدند

  . اندهاي زیر آورده شدهدر بخش
  

   شدهتعداد مقاالت براي هر دسته  و هر مجله انتخاب :2 دولج

ه بندي موضوعاتتدس  

 عنوان مجله ردیف
»آموزش مهندسی« » اخالق مهندسی«   

آموزش «

 مهندسی

+  

  » اخالق

آموزش اخالق «

»مهندسی  

 کل

سیسات و تجهیزاتأدو فصلنامه توسعه ت 1  1 0 0 0 1 

 1 0 0 1 0 دوماهنامه منابع انسانی 2

 2 0 0 0 2 دوماهنامه مهندسی شیمی ایران 3

 1 0 0 0 1 دوماهنامه مهندسی مدیریت 4

 3 0 1 2 0 دوماهنامه هوش مصنوعی و ابزاردقیق 5

 4 0 0 4 0  و فناوريفصلنامه اخالق در علوم 6

 129 1 2 10 116 فصلنامه آموزش مهندسی ایران 7

 1 0 0 0 1 فصلنامه برق شریف 8

زي درسیریمهفصلنامه پژوهش در برنا 9  1 0 0 0 1 

 11 1 0 9 1 فصلنامه پنجره 10

 3 0 0 2 1 فصلنامه راهبرد فرهنگ 11
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2ادامه جدول    

 

 

 1 0 0 0 1 فصلنامه رهیافت 12

 1 0 0 0 1 فصلنامه سرامیک ایران 13

نامه علم و فناوريفصلنامه سیاست 14  1 0 0 0 1 

 7 0 0 0 7 فصلنامه فناوري آموزش 15

فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی  16

 ساختمان استان فارس
1 5 0 0 

6 

0÷ 1 فصلنامه معماري و فرهنگ 17  0 0 1 

 1 0 0 0 1 فصلنامه نامه فرهنگستان علوم 18

 2 0 0 1 1 فصلنامه نظام مهندسی معدن 19

فصلنامه نقد کتاب علوم محض و  20

 کاربردي
0 1 0 0 

1 

روزفصلنامه نیروف 21  1 0 0 0 1 

 5 0 0 0 5 ماهنامه امواج برتر 22

)علوم و صنایع پلیمر(ماهنامه بسپار  23  1 0 0 0 1 

       

 1 0 0 1 0 ماهنامه پیام آبادگران 24

 1 0 1 1 0 ماهنامه پیام مهندس 25

 2 0 0 2 0 ماهنامه تهویه مطبوع 26

نماماهنامه دانش 27  0 2 0 0 2 

هواییماهنامه صنایع  28  0 1 0 0 1 

 2 0 0 0 2 ماهنامه صنعت نساجی و پوشاك 29

 1 0 0 1 0 ماهنامه صنعت و کارآفرینی 30

 1 0 0 1 0 ماهنامه طاق 31

 1 0 0 0 1 ماهنامه نفت پارس 32

 1 0 0 0 1 مجله آموزش عالی 33

زیست و توسعه مجله آموزش محیط 34

 پایدار
1 0 0 0 

1 

 1 0 0 0 1  صنعتیمجله توسعه تکنولوژي 35

 1 0 0 0 1 مجله عمران شریف 36

یند نوامجله فر 37  0 2 0 0 2 

 1 0 0 0 1 مجله مکاترونیک 38

 1 0 0 1 0 مجله مهندس مشاور 39
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2ادامه  جدول    

 

 

 6 1 0 3 2 مجله مهندسی مکانیک 40

 13 0 0 0 13 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 41

وريهنشریه مدیریت بهر 42  1 0 0 0 1 

 - نشریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 43

 دانشگاه پیام نور استان تهران
0 1 0 0 

1 

 2 0 0 2 0 نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی 44

 1 0 0 0 1 نشریه نامه آموزش عالی 45

 3 0 0 1 2 ویژه نامه ریخته گري 46

 232 3 3 54 172 کل 

 

آموزش مهندسی. الف  

توسعه کشور، بیش از بهتحول کنونی و روند روبهعنوان یک ضرورت در جامعه روه آموزش مهندسی بهتوجه ب

هاي سنتی در آموزش مهندسی با نیازهاي امروز و فرداي جامعه و صنعت  تکیه بر روش،شکبی. گذشته مطرح است

اي کشور و ی در راستاي تحقق اهداف توسعهدرپهاي پیهاي نوین همراه با ارزشیابیهمخوانی ندارد و استفاده از شیوه

 نژاد و همکارانحسین مطهري). 1392امواج برتر، (ها بر اساس ساختار جامعه داخلی مطرح است سازي این روشبومی

اند هاي جهانی پرداخته مدلاهاي آموزش مهندسی بر اساس تحلیل محتواي به تعیین ابعاد و مؤلفه در مطالعه)1391(

. تـاس هـلفؤ م27وع داراي ـن شده که در مجمـعد براي آموزش مهندسی تعییاس تحلیل ایشان، هفت بکه بر اس

هاي آموزش مهندسی، فضا و امکانات آموزشی، سنجش ارزشیابی، شده به ترتیب بر فلسفه و هدفهاي بررسیمدل

). 1390 ( حسین معماریان.کید را دارندیند تدریس و یادگیري، بیشترین تأاعلمی، دانشجویان و فربرنامه درسی، هیأت

نیازهاي آموزش موفق ها را یکی از پیشهاي یادگیري مناسب براي برنامه آموزشی و درساي تعیین هدفدر مقاله

 24اي  طی مطالعه)1391( نژاد و همکارانحسین مطهري .دهددانسته و نحوه تهیه و سازماندهی این اهداف را ارائه می

شده در این زمینه هاي انجامبندي شدند و بر اساس پژوهشپنج گروه دستهزش مهندسی تعیین کردند که در هدف براي آمو

   .ارتباط دارد به نحو مطلوبی با مستندات موجود نظرهاي موردد که هدفشمشخص 

هاي آن یهاي آموزش مهندسی بهترین روش براي آگاهی از کاستدهد که ارزشیابی برنامهتجربه جهانی نشان می

هاي آموزش مهندسی بر اساس معیارها و از آنجایی که طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه). 1390 نژاد،مطهري(است 

رود، استفاده از این اي مهم در تضمین کیفیت آموزش مهندسی به شمار میالمللی جنبهاي و بینترازهاي منطقه

آموختگان هاي موردنیاز دانشن دولت و صنعت به دانش و مهارتپارامترها در برنامه آموزش مهندسی موجب اطمینا

 در دو مرحله ارزیابی درونی و  ارزشیابی آموزش مهندسی معموالً).1391 همکاران، و مطهري(شود مهندسی می
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ضاي یندي است که در آن اعها فراهاي آموزشی دانشگاهارزیابی درونی گروه ).1393 معماریان،(گیرد بیرونی صورت می

کنند که از نظر کیفیت در ابعاد مختلف در چه ه و تعیین میکردها در خصوص عملکرد خود قضاوت علمی گروههیأت

 براي هاییعنوان دادهآمده بهدستتوانند از نتایج بهجایگاهی قرار دارند و پس از مشخص شدن سطح کیفیت عملکرد خود می

ات مستقل انجام ـرونی را مؤسسـ ارزیابی بی).1395فر، زمانی(د ـستفاده کننهاي آینده اتـ بهبود فعالیوریزي برنامه

یند ارزشیابی آموزش افر ،1390ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در سال  سسهؤدهند که در ایران پس از تأسیس ممی

که با هدف تعیین اي  در مطالعه)1391 (نژاد و همکاران حسین مطهري).1393 معماریان،(مهندسی کشور تدوین شد 

اند، سه مدل جهانی را در خصوص تضمین استانداردهاي تضمین کیفیت آموزش در ایران با رویکرد جهانی ترتیب داده

ها را ده و وجوه مشترك معیارها و الزامات این مدلکرکیفیت و اعتباربخشی برنامه آموزش مهندسی، بررسی و تحلیل 

علمی، منابع مالی و خدمات پشتیبانی، ها و نتایج برنامه، برنامه درسی، هیأتدفه: در قالب هشت دسته استاندارد شامل

 در مطالعه دیگري .ندکردیند تدریس و یادگیري دانشجویان و سنجش و ارزشیابی مشخص افضا و امکانات آموزشی، فر

ی و اعتباردهی به آن از ضمن بررسی تأثیر ابعاد مختلف برنامه اطمینان از کیفیت در آموزش مهندس) 1379(یعقوبی 

جهت نقش و جایگاه آن در توسعه علمی و صنعتی کشور، ساختار و اهداف برنامه اطمینان از کیفیت چندین کشور را 

 نیز به واکاوي نقش اعتباربخشی )1394(سلطانی  .ی آموزش مهندسی برداشت و ارائه کرده استلالملاز یک مجله بین

یندي است که ای فرـهاي دانشگاهاعتباربخشی برنامه. ش مهندسی پرداخته استیند تضمین کیفیت در آموزادر فر

بررسی اعتباربخشی در . دهندام میـی در آنها انجـالمللمنظور بررسی وجود برخی معیارهاي بیناي بهاي حرفهمجموعه

اي و اخالق مهندسی سسهؤیند بر استانداردهایی چون معیارهاي دانشگاهی و ماآموزش مهندسی نشان داد که این فر

     .استوار است
  

ـ الف   ارتباط صنعت و دانشگاه. 1 

 میان ارتباط ایجاد). 1391 دوامی،(هاي اقتصادي کشور است لفهؤترین معنوان یکی از مهمارتباط صنعت و دانشگاه به

 در نوآوري ملی نظام چارچوب در نوآوري، گذاريسیاست موضوعات ترینمهم از صنعتی و دانشگاهی هايبخش

در حال تغییر  کشورها ریزيبرنامه و مدیریت در هادانشگاه نقش و است توسعهدرحال و یافتهتوسعه مختلف کشورهاي

 یربناییز دنها دو ینا از یک هر ظایفو و نقشاي به  در مطالعه)1391 (دوامی). 1395شیخان،  نژاد وبختیاري(است 

اساس و براي بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و بر  سیربررا  دو ینا بین ساسیا و یمنطق تباطیار دیجاا نعامو و جامعه

 نیز در )1395(یخان نژاد و ش بختیاري.نیازي که این دو سازمان به هم دارند، مدلی را براي برقراري این ارتباط ارائه داده است

 دانشگاه پرداخته و پیشنهادهایی را براي تقویت بخشی از مقاله خود به مشکالت مربوط به برقراري ارتباط بین صنعت و

هاي همکاري هاي بازدید حین تحصیل از مراکز صنعتی و شرکت در دورهاند که تدارك برنامهاین ارتباط عنوان کرده

 طرحی را پیشنهاد کردند که طبق آن یکی از )1387(نمکی نژاد و بهادري. استا همشترك ازجمله این پیشنهاد

طور موازي در دانشگاه و صورت آزمایشی به پذیرش دانشجویانی که آموزش خود را بهي مهندسی کشور بههادانشکده



  مند نظاممرور:        بررسی جایگاه اخالق مهندسی در آموزش مهندسی ایران



 

86

گذرانند، اقدام کند و در صورت موفقیت طرح و تمایل سایر دانشکده هاي مهندسی کشور این طرح را اجرا صنعت می

 نژاد و همکارانمطهري .د توجه ویژه بودکنند که در برنامه دروس این طرح، پرورش خالقیت و اخالق مهندسی مور

اي را براي تعیین الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهاي صنعت در کشور ترتیب دادند و در این مطالعه) 1390(

مطالعه ضمن اشاره به روندهاي اصلی آموزش مهندسی، مسائل و مشکالت نظام آموزش مهندسی و صنعت براي 

پرداختند و در هاي ارتباطی بین دانشگاه و صنعت ها و کانال را بررسی کرده و به معرفی انواع تعاملثر با یکدیگرؤارتباط م

هاي مهندسان براي نوآوري و اصالح نهایت، ساختار سنتی و دولتی صنعت در کشور استفاده کمتر صنعت از دانش و توانایی

دسی، نحوه برگزاري کنکور و پذیرش دانشجو بدون توجه آموختگان مهنامور، متناسب نبودن رشد صنعت براي جذب دانش

 پایین بودن سطح دروس ها،هی در دانشگاهبه استعداد و عالقه آنان، آموزش با کمترین امکانات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و کارگا

اه و رتباط دانشگثر بر اؤگرا بودن آموزش کشور را از جمله مشکالت مهاي کاربردي و غیر هدفمند و مدركعملی و آموزش

  .صنعت با یکدیگر عنوان کردند
  

ـ الف   توسعه پایدار و آموزش مهندسی. 2 

ترین چالش این کار جامعه براي مقابله با بزرگوترین سازبخشطور خاص، اثرطور عام و آموزش مهندسی بهآموزش به

 آوردن زمینه مناسب براي بازنگري برنامه ها فراهم یکی از وظایف مهم دانشگاه،بنابراین. قرن یعنی توسعه پایدار است

 توسعه پایدار ).1393 ظهور، غفاري و(هاي توسعه پایدار است آموزش و پرورش در ارتباط با تحقق معیارها و شاخص

نیازهاي  نوعی توسعه است که بتواند نیازهاي کنونی را تأمین کند، بدون آنکه توانایی نسل آینده را در برآوردن ،درواقع

  توان آن راهاي کنونی و آینده معتقد است، میاز آنجا که توسعه پایدار به برقراري مساوات بین نسل. ندازدی به مخاطره بخود

 و بررسی اي به تحلیل در مطالعه)1393(غفاري و ظهور ). 1389فیض، (عنوان یک اصل اخالقی نیز در نظر گرفت به

هاي جهانی،  رابطه با توسعه پایدار پرداخته و با مرور تجربهروي آموزش و پرورش مهندسی درهاي پیشِچالش

 نازي دیزجی و . آموزش مهندسی ایران ارائه دادندراهبردي براي تدوین چارچوب یا نقشه راه توسعه پایدار براي

 هاي توسعه پایدارلفهؤ در مطالعه خود در مورد اخالق معماري به نقش یک معمار در توسعه م)1389 (همکاران

   .زیست، فرهنگ، آموزش، علم، اخالق، امنیت و مشارکت معرفی کردندها را انسان، محیطلفهؤپرداخته و این م
  

  زیست و آموزش مهندسیمحیط. 3ـ الف

 و ديقتصاا توسعه در مهمی ربسیا نقش روز نشدا هاي آینده وهاي امروز، فرصتبه چالش هگاآ نمهندسا تربیت

 در نمهندسا تطالعاا هرچهبیشتر تا دارد سعی مهندسی زشموآ فعلی رساختا .کندمی یفاا مختلف معاجو جتماعیا

 ارقر ثیرأت تحت را یستزمحیط عمدتاً که نهاآ هايفعالیت نباجو سفانهأمت و یابد یشافزا مربوط تخصصی هايزمینه

ترین وظایف انسانی، ی از مهمنویسند که یک می)1389 (نازي دیزجی و همکاران. دهد، مورد غفلت قرار گرفته استمی

ترین و ، یافتن مناسبآن است که هدفترین شیوه در حفاظت زیست بنیاديآموزش محیط. استزیست حفظ محیط

هاي ساز ارتقاي آگاهیاري است که زمینهـراي ساختـها و اجتـب و نحوه فعالیـن نظام و شیوه ارائه مطالـبهتری
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 به ارزیابی برنامه درسی )1392(پور عزیزمحمدي و ). 1392 زاده،الهی و یبريخ (استمحیطی در سطح جامعه زیست

هاي این یافته. محیطی پرداختندمحیطی در چند رشته مهندسی با معیارهاي توسعه پایدار زیستشده زیستتدوین

 و نیز تناسب تر استنهاي ابعاد دروس اجراشده از معیارهاي توسعه پایدار پایی میانگینتماممطالعه نشان داد که 

ل ـی تأثیر شیوه آموزش مسائـنیز به بررس )1392 (زادهالهی و ريـخیب. ی هم میان این دو مشاهده نشدـچندان

    . ندازیستی بر عملکرد مهندسان پرداختهمحیط
  

ـ الف   توسعه فناوري و آموزش مهندسی. 4 

فناوري، منطق . توان بین آنها دو مرز شفاف ترسیم کردسختی میاندکه بهمهندسی و فناوري مقوالتی در هم تنیده

اي هاي ارزشمند براي جامعه و برزخ میان علم و نوآوري است و مهندسی مقولهتبدیل منابع در دسترس به خروجی

آموزش مهندسی را کلید ) 1378(مضطرزاده ). 1389 فیض،(است که هم به فناوري و هم به نوآوري مربوط است 

 باور همگان شرایط مختلف زندگی در ممالک دنیاشده در مورد بر اساس اطالعات گردآوري: نویسدند و میداتوسعه می

ص، کلید توسعه است و توسعه نیز توجه به توانایی نسل آینده در اطور خاین است که آموزش علوم و مهندسی به

 با بیان اینکه فناوري همان علم کاربردي )1395 ( حسینیحاجی چاپرك و .برخورد به نیازهاي فردي و اجتماعی است

 که شودنویسند که زمانی، فناوري علم کاربردي تلقی می نیست، در بررسی نقش علم و فناوري در حوزه آموزش می

هاي علمی استفاده  بتوانند در شرایط کاري و کاربردي از آن دانش پرداخته و بعداًدانشجویان به یادگیري علوم مربوط

 هستند و هم مهندسان در فضاي کاريمند رفرمایان از دانش کم مهندسان گلهن در حالی است که هم کاای. کنند

هد رشد چندانی در دانند و از طرف دیگر با رشد فزاینده علم شاهاي نظري خود را نامربوط میبسیاري از آموخته

   .فناوري نیستیم
  

ـ الف  روند تکامل آموزش مهندسی. 5 

آگاهی از تکامل . هاي باشکوهی بوده است و بر تکامل آموزش مهندسی داللت داردندسی شاهد پیشرفتتاریخ آموزش مه

تاریخی آموزش مهندسی، به درك وضعیت موجود آن و همچنین بهبود و اصالح آموزش مهندسی متناسب با شرایط جدید 

 موردنظر یک هايت تواناییفهرسان ـز بیس اـاي پهـدر مقال) 1390( معماریان ).1392 نژاد،ريـمطه(کند ک میـکم

، که توسط فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا منتشر شده است، به تحوالتی که 2020آموخته مهندسی در سال دانش

عناصري از چارچوب مهندسی که در این . کند اشاره می،طی پنجاه سال گذشته در آموزش مهندسی ایجاد شده است

  : موارد زیر استاند شامل مدت تغییر کرده

 زیستی با آنتغییر از سلطه بر طبیعت به هم 

 جهانی شدن و رقابت جهانی 

 هاي مهندسیپاره شدن و پراکندگی جغرافیایی فعالیتپاره 
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 هاي مهندسیمحور شدن طبیعت فعالیتانسان 

 گسترش صنایع خدماتی و کاهش صنایع تولیدي 

 هاکاهش طول عمر محصوالت و فناوري. 
  

ـ الف  هاي آموزشیهاي آموزش مهندسی و لزوم بازنگري در برنامهها و ضرورتچالش. 6 

هایی نیز در این زنجیره صورت یک زنجیره آموزشی مهم مطرح است که نواقص، معضالت و چالشآموزش مهندسی به

ها عنوان چالش بهایران پرداخته و موارد زیر راهاي آموزش مهندسی در  چالشبه بررسی  ،)1392 (یزدانی. وجود دارد

  :عنوان کرده اند

 آشنایی کافی دانشجویان در زمان انتخاب رشته تحصیلی اطالعی و نداشتنبی   

 سرخوردگی دانشجویان پس از ورود به دانشگاه  

 از بین رفتن انگیزه دانشجویان پس از ورود به دانشگاه و نگرانی در ارتباط با یافتن شغل مناسب  

  امواج  (آموختگیدانشپس از زم به هنگام ورود به بازار کار ، کارآیی و اعتماد المهارتن از عدم برخورداري دانشجویا

 )  1392برتر، 

افزایی هاي عمومی برنامه آموزش مهندسی ایران را تا حد زیادي ناشی از توجه بیش از حد به دانش، کاستی)1390 (معماریان

 .ده استکرکار گروهی، ارتباطات و طراحی در دانشجویان عنوان : ي مانندهاي ضرورها و نگرشتوجهی به توسعه مهارتو کم

 متداول آموزش مهندسی در کشور مورد هاياي مواجه است، باید روشهاي عمدهاز آنجایی که آموزش مهندسی با چالش

در ) 1390 (نژادريعقوبی و مطهی). 1394همکاران،  محمدي و(د شوبازنگري قرار گیرد و تغییرات اساسی در آن ایجاد 

قرار گرفتن دروسی با هاي اصلی در تدوین راهبردهاي آموزش مهندسی ایران پرداخته و مورد تأکید اي به ضرورتمقاله

لیسی را براي پاسخگو ها و دروس زبان انگها، کارآموزي و کارگاه، دروس عملی مانند پروژه، آزمایشگاهاستفاده از رایانه

هاي درسی آموزش مهندسی در قبال نیازها و شرایط جدید الزم و ضروري دیده و همچنین گذراندن کردن برنامه

پذیري بیشتر دانشجویان مهندسی و مشارکت زیست و انرژي را براي مسئولیتدرس اخالق مهندسی و درس محیط

 که پرسشمنظور پاسخگویی به این گري بهنیز در مقاله دی) 1392 (نژادمطهري. اندآنها در توسعه پایدار را الزامی دانسته

ده و با کریکم چگونه باید دانشجویان مهندسی را آموزش داد، روند تکامل آموزش مهندسی را بررسی ودر قرن بیست

. ویکم تأکید کرده استهاي قرن جدید بر رویکردي متفاوت در آموزش مهندسی نسبت به قرن بیستتوجه به چالش

 شد که عالوه بر تلفیق علم و عمل در برنامه آموزش مهندسی، باید زمینه عمل مهندسی، یعنی در این رویکرد مشخص

 )1395(دائیان  و پاك تیغجهان. مباحث اجتماعی، سیاسی، محیطی و اقتصادي در آموزش مهندسان مدنظر قرار گیرد

وزش اصول آن به دانشجویان عدي در طراحی مهندسی و ضرورت آمببه بررسی اهمیت و کاربردهاي مدلسازي سه

مهندسی پرداخته و طراحی را قلب مهندسی و یکی از اهداف آموزش مهندسی را تربیت مهندسانی که بتوانند در 

 دانش و مهارت چندین رشته ارتباط(برنامه درسی تلفیقی ) 1394 (نژادمطهري. دانندچرخه طراحی فعالیت کنند، می
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ندیمی . انجام دادن و شدن عنوان کرده استی دانسته و آن را ایجاد پل دانستن، را نیاز امروز آموزش مهندس) علمی

ا بیان این مطلب که طراحی هنر ایجاد تغییر و تصرف در محیط براي پاسخگویی به نیازهاي انسان است و ب) 1391(

را به جایگاه ذاتی خود تواند توجه به عنصر انسانی را در آموزش مهندسی احیا و مهندسی رویکرد طراحی مهندسی می

. نزدیک کند، ضرورت تغییر رویکرد آموزش مهندسی از آموزش علوم به آموزش طراحی را مورد بحث قرار داده است

هاي اساسی ثیر زبان تخصصی در آموزش مهندسی پرداخته و سپس با اشاره به ویژگینیز به نقش و تأ) 1395 (عالمی

عنوان عنصر هاي مهندسی را بههاي درسی رشتهزش زبان تخصصی در برنامه شدن آموهاي ارتباطی، گنجاندهمهارت

 را چارچوبی ابتکاري براي تربیت CDIO نیز برنامه )1390 (معماریان. زش مهندسان فردا الزم دانسته استحیاتی آمو

کند که بر شناسایی و کند که این برنامه، آموزشی را به دانشجویان عرضه مینسل آینده مهندسان دانسته و عنوان می

  ). 1390معماریان، (هاي دنیاي واقعی تمرکز دارد برداري محصوالت و سیستمطراحی، ساخت و بهره
 

ـ الف   مقایسه وضعیت موجود آموزش مهندسی با وضعیت مطلوب آن. 7 

پایه علمی آنان و تا شود، انتقال دانش به دانشجویان و قوي کردن هاي مهندسی کشور انجام میآنچه امروز در دانشکده

در حالی که در تربیت ). 1387نژاد و نمکی، بهادري(هاي جدید است اي توانا ساختن آنها براي فراگیري دانشاندازه

هاي اجتماعی، نوآوري، خالقیت و کارآفرینی چندان خبري مهندسان از مقوالتی چون اخالق مهندسی، افزایش سرمایه

اي به تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش در مقاله) 1394(نژاد مطهري). 1378مضطرزاده، (نیست 

، در وضعیت موجود، اکثر معیارهاي آموزشی در انادتمهندسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه اس

، تمام معیارهاي تر از متوسط قرار دارد اما از دیدگاه دانشجویان مهندسی، در وضعیت موجودحد متوسط و پایین

 و هم از دیدگاه دانشجویان میزان رعایت داناتتر از متوسط قرار دارد و هم از دیدگاه اسآموزش مهندسی پایین

از آنجا که برنامه درسی یکی از مهم ترین درون دادهاي . از وضعیت مطلوب استتر معیارهاي آموزش مهندسی پایین

 در .)1395، فرد و همکارانزمانی(آید، رتقاي کیفیت آموزش عالی به شمار مینظام دانشگاهی و از عناصر مهم و اصلی ا

هاي تابعه وزارت  گروه آموزش مهندسی دانشگاه80اي، وضعیت برنامه درسی را بر اساس نتایج ارزیابی درونی در مطالعه

 مالك اصلی عامل پنجت علوم، تحقیقات و فناوري بررسی کردند و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که وضعی

   .  مطلوبی قرار دارد نشانگر در وضعیت نسبتا40ًبرنامه درسی بر اساس 
  

  اي مهندسی اخالق حرفه  . ب

ـ ب   اياخالق حرفه. 1 

تواند همراه با بهبود در اي میست و هرگونه بهبود در اخالق حرفهها بسیار با اهمیت ااي در زندگی اجتماعی انساناخالق حرفه

 تفاوت میان اي در مقاله)1389 (نژادبهادري). 1394منی، ؤم(ي آن یعنی مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فرد باشد پیامدها

مانده را نه در قدمت آنها، نه در میزان منابع طبیعی قابل استحصال، نه در سطح هوش و فهم کشورهاي پیشرفته و عقب

   فرهنگ و اخالق نام گرفته است،هاهایی که در طول سالو نه در نژاد و رنگ پوست؛ بلکه تفاوت را در رفتار
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کند که هر سازمانی براي پویایی اي بیان می کارشناس عمران و استاد حوزه علمیه قم در مقاله)1392 ( معرفت.داندمی

سان و اي است که بر اساس آن مدیران، کارشناکارگیري استانداردهاي اخالق حرفهو بقاي خود نیازمند تدوین و به

مند شوند و سازمان از آن بهرهنفعان آورند تا ذياي را پدید میهاي مشترك حرفهعوامل انسانی با پایبندي به آن، ارزش

شناسی و ها، وظیفهاحترام به شأن و آزادي انسان: ند ازای بر اصولی است که این اصول عبارتـاي مبتنهـالق حرفـاخ

 صبر و هاي جامعه و رعایترسانی، عدالت و عدم تبعیض، توجه به نظام ارزشسیبپذیري، سودمندي و عدم آمسئولیت

دست  نتیجه  به این»اي مدیران آموزشیاخالق حرفه«عنوان   در مطالعه خود با)1395 ( موسوي و همکاران.بردباري

 را جامعه سو یک از نامزسا اــت تــسا وريرــض و زمال يرــما ن،مازاــس در اي هــحرف قالــخا عایتر کهیافتند 

. کند تضمین را دوـخ تدـبلندم منافع نهامنددخر و منطقی تتصمیما ذتخاا با ،رـیگد يسو از و نکند رضتعا رچاد

  هدـمدآوـجوبه خأل نمبیّ آن بمطلو ضعیتو با ايحرفه قخالا دموجو ضعیتو بین دارامعن وتتفا دجوو همچنین

  .هددمی ننشا را عمل در آن از دهستفاا اییـناتو و ادرـفا تـنیهذ در یـخالقا ثـمباح به دعتقاا از ناشی
  

ـ  ب   اخالق مهندسی. 2 

ها و  دانش بررسی و ارزش نهادن بر خويرو،ایناز. خوي استرفتار و خُلق و لق و به معناي اخالق در لغت جمع واژه خُ

 این قواعد، راهنما و حامی کارکنان ،ندسیاي از جمله مهشود و در هر حرفه نامیده می»علم اخالق«ارهاي آدمی رفت

مهندسان با سه ). 1395لوئیان، جودکی و اجل(اي است اخالق مهندسی یکی از مباحث مطرح در اخالق حرفه. است

  : ندازمینه مختلف اخالقی در ارتباط

 شود میاخذهاي فنی و علمی اخالق فنی که درباره تصمیم 

 استن، مدیران و کارمندان و کارگران مرتبط اي که با سایر مهندسااخالق حرفه 

  1386نژاد، بهادري(اخالق اجتماعی که مربوط به تعهدات ملی و میهنی و جامعه انسانی است  .( 

کند که چرا مهندسان ایرانی را مطرح میپرسش  این »اخالق مهندسی«اي با عنوان  در مقاله)1386 (نژاديادرـبه

؟ این در حالی است که جوانان ایرانی از هوش اینگونه نیستته شکوفا شوند ولی در ایران توانند در کشورهاي پیشرفمی

ه ـ با بیان رابطپرسشن ـایخ به ـدر پاس. و استعداد سرشار و کشور از منابع طبیعی و مالی فراوانی برخوردار است

د و داشتن منابع طبیعی و مالی، شرط الزم کند که برخورداري از هوش و استعداسنجی و تشریح این رابطه عنوان میپیشرفت

 و عواملی نظیر انگیزه، باور و تالش افراد درگیر اجراي یک طرح یا فعالیت و برخورداري آنان از یستو کافی براي پیشرفت ن

     .ثرندؤاي در اجراي موفق طرح یا فعالیت نیز ماخالق حرفه
  

ـ ب  اي مهندسینامه اخالق حرفهآیین. 3 

کند و هر ها و مقرراتی است که عمل اخالقی را براي آن حرفه مشخص مینامهاي از آییناي مجموعهفهاخالق حر

کنند و این  مؤسسات معتبر تدوین میاي را معموالًهاي حرفهنامهآیین. اي مختص به خود داردشغل نیز اخالق حرفه
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فارغ . کنند پیروي میآنهاردم و نیز مهندسانی باشد که از توانند با توجه به محتواي خود ضامن سالمت مها مینامهنآیی

هایی وجود دارد که پایبندي به نامه یا کدهاي اخالقی تدوین شده است، بنیاناز اینکه در هر رشته مهندسی چه آیین

د، صداقت، ها، تعهبرخی از این بنیان .شودها و کدهاي اخالقی محسوب مینامهآنها نوعی ضمانت اجرایی براي آیین

: نویسدمی) 1387(رضایی ). 1389ظهور و خلج، (هاي جدید است تضاد منافع، افشاگري، توسعه پایدار و فناوري

ان ـوري توجه نشـه اول به امـمهندسان در درج. مدیران در قیاس با مهندسان باید عوامل بیشتري را در نظر بگیرند

مدیران هم باید این عوامل را در نظر داشته . شودکیفیت مربوط میدهند که به سالمت جامعه و ایمنی، هزینه و می

 بی دردسر سازمان، ها، وجهه عمومی، اخالق، روحیه کارکنان، کار یکنواخت و نسبتاًباشند ولی به بقاي سازمان، برنامه

ناچار  و مهندسان، بههاي مدیرانبا توجه به این تفاوت. رضایت مشتري، راهبردهاي فروش و مانند آن نیز توجه دارند

دلیل داشتن ارشدیت بر مهندسان، ممکن است آنها را نادیده آید و مدیران بهگیري به وجود میهایی در تصمیمتعارض

شود که مندي از کدهاي اخالقی و در پی آن رعایت اخالق مهندسی باعث میاي با بهرهنامه اخالق حرفه آیین.بگیرند

زیست د و در سطحی باالتر از منافع جامعه انسانی و سالمت محیطهایشان باشنده فعالیتکننمهندسان، خود، کنترل

هاي مناسب با شرایط و موضوعات کاري را در اختیار هر این اصول اخالقی عالوه بر این که راهنمایی. حمایت کنند

. شودهم اخالق در مهندسان میهاي مبگیري و موقعیتدهد، باعث ایجاد هماهنگی در زمان تصمیممهندسی قرار می

همچنین . استا هگیرياي ثابت در تصمیماي شدن نیز ایجاد هماهنگی و رویهاین در حالی است که هدف از حرفه

شود تا کارفرمایان نتوانند مهندسان را مجبور کنند تصمیماتی مغایر با اخالق هاي اخالقی موجب مینامهوجود آیین

هاي اخالقی نامهآیین به بررسی )1394(مجروحی سردرود رحمانی سامانی و . ن حامی آنهاستبگیرند، زیرا این قوانی

اي مهندسان کشورهاي مختلف پرداخته و پس از طی مراحلی موفق به ارائه اخالق حرفه اي مهندسان در ایران حرفه

  .اي استو قوانین اخالق حرفهاي هاي اخالق حرفهمتناسب با شرایط موجود کشورمان شدند که شامل دو بخش ارزش
   

ـ ب   ايجایگاه اخالق مهندسی در شایستگی حرفه. 4 

 موفقیت به مهندس یک در آنها تجمیع که است هاییتوانمندي و هاقابلیت مهندسان، ايحرفه هايشایستگی از منظور

 آنها از یکی فقدان حتی که است اياندازه به هاشایستگی این اهمیت. دشومیمنجر  او اقتصادي و شغلی وظایف در او

نژاد بهادريفیض و . داشت خواهد پی در او ايحرفه وظایف در را وي  شکست)هاشایستگی سایر وجود عین در(

اي اي پرداخته و درنهایت الگوي کلی شایستگی حرفه به بررسی جایگاه اخالق مهندسی در شایستگی حرفه)1389(

 شایستگی اصلی 7 شایستگی کالن، 4اند که این الگو مشتمل بر گیزه متعالی را ارائه دادهکید بر جایگاه انأمهندسان با ت

  . است شایستگی فرعی 28و 
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ـ ب   آموزش اخالق مهندسی. 5 

 وينیر ورشپر به ،ترتیب به یک هر گرفتن هیددنا که ستا تربیت و از تعلیم يعدبُدو سیستم یک نمهندسا زشموآ

 بهترین به تا زدمیسا درقا را سمهند زش،موآ تربیتی عد بُ.شد هداخو منجر ي غیر مؤثرمعنو و ديما وريهبهر ر وکا

. دبگیر يمعنو و خالقیا بطاضو گرفتن نظر در با را تتصمیما و بهترین کند لستدالا زد،سا اربرقر طتباار نحو

 سطح براي چهارالگو داراي  الگویی براي آموزش موثر اخالق مهندسی ارائه دادند که این )1388(سام خوشدست و 

 آشنایی با نظریه ـ2 ؛ی با مبانی مهندسیسطح آشنایـ 1: ند ازاتدریس اخالق مهندسی است که این سطوح عبارت

همچنین در این مقاله پیشنهاد شده است که . هاي علمی تقویت تواناییـ4و  آشنایی با اخالق مهندسی ـ3 ؛اخالق

در مطالعه دیگري جودکی و . واحدي و اجباري آموزش داده شود3ل ـتقی در قالب یک درس مسـق مهندساخال

ن ـپایید که سطوح کردنگیري هاي عمرانی نتیجههاي اخالق در کارگاهبا هدف بررسی چالش). 1395(لوئیان اجل

ت غیر الـرد و تعامـگیه میـهاي اخالق مهندسی، از آموزش ناکافی در سطوح دانشگاهی ریشنامهینی از آیـآگاه

ول ـهاي عمرانی، معلاي دیگر در محیط پروژهآموختگان جویاي کار و بسیاري از معضالت حرفهی با دانشـاصول

  . هاي دانشگاهی و صنعتی کشور استمانده پیرامون ترویج مباحث اخالق معنوي در محیطی مغفولـضرورت

   

  توزیع مطالعات بر اساس سال انتشار .3

، شودهمان طور که مشاهده می. بر اساس موضوعات مختلف مورد بررسی آورده شده است توزیع مقاالت 3در جدول 

، توزیع مقاالت بر 1همچنین در شکل . درصد مقاالت را به خود اختصاص داده است74آموزش مهندسی، بیش از 

یشترین مقاالت صورت نامنظم است و بدهد که توزیع بهاین شکل نشان می. اساس سال انتشار نشان داده شده است

 نسبت به دو دهه گذشته، روند انتشار مقاالت بهبود یافته و نسبتاً ، 90همچنین در دهه. اند منتشر شده1388در سال 

  . استمنظم 

   توزیع مقاالت بر اساس موضوعات مختلف موردبررسی:3جدول 

  درصد مقاالت  تعداد مقاالت  موضوع

  2/74  172 مهندسی آموزش

  2/23  54 مهندسی اخالق

  3/1  3 مهندسی اخالق + مهندسی آموزش

  3/1  3 مهندسی اخالق آموزش

  100  232 جمع
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  وزیع مقاالت بر اساس سال انتشارت : 1 شکل

  

 مقاله،  54 مقاله و اخالق مهندسی با 172آمده ، مقاالت مربوط به آموزش مهندسی با دستهبا توجه به نتایج ب

اند، ولی تعداد مقاالت مربوط به آموزش اخالق مهندسی بسیار کم  اختصاص دادهبیشترین تعداد مقاالت را به خود

   .است

  

  گیريبحث و نتیجه .4

و در این باره شود میشدت احساس دهد که نیاز به آموزش مهندسی در کشور بهآمده از مطالعه نشان میدستهآمار ب

دسی کشور به اهمیت اخالق  که جامعه مهنفتر گ نتیجهتوان می،همچنین.  زیادي انجام شده استنیز مطالعات نسبتاً

 در خصوص روش و کیفیت آموزش اخالق مهندسی براي ، ولی متأسفانه؛اندهاي مهندسی پی بردهدر رشته

دانشجویان رشته مهندسی تحقیق و بررسی زیادي انجام نشده است و زمانی که جاي چنین مقاالتی در عرصه پژوهش 

 مهندسی ـ هاي فنیه آموزش اخالق مهندسی در دانشکده نیز اقدام خاصی در حوزی عمالًکشور خالی است، یعن

هاي مهندسی مغفول واقع شده است و الزم توان گفت که آموزش اخالق در رشتهبنابراین می.  صورت نگرفته است

  . دشواست تا مطالعاتی در این خصوص انجام شده و راهکارهایی براي این امر مهم ارائه 

ها تمام امکانات و انرژي خود را صرف آموزش  شود که دانشگاهرسد که مشکل از آن جایی شروع میبه نظر می

گیرند  اي را مد نظر علوم انسانی از جمله اخالق حرفهنمایند، بدون اینکه دروسهاي فنی میمهارت دروس تخصص و

 دانشجویان گنجانده شده باشد، دانشجویان این و حتی اگر این دروس در معدود واحدهاي درسی در برنامه درسی
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چرا که این دروس اغلب در قالب دروس ؛ ها شرکت نکنندرا جدي نگرفته و حتی ممکن است در این کالس واحدها

  . شوداختیاري ارائه می

  :استها شامل موارد زیر ود آموزش اخالق مهندسی در دانشگاهراهکارهاي پیشنهادي نویسندگان در راستاي بهب

 اندتااي در بین اس در مرحله اول باید اخالق حرفه»از کوزه همان برون تراود که در اوست«المثل طبق ضرب 

اي ثر بر اخالق حرفهؤعوامل م. د تا بتوانند آن را به دانشجویان آموزش دهندوو مسئوالن دانشگاه جاري ش

  با. بندي کردی، سازمانی و فراسازمانی دستهتتوان به عوامل فردي، شغلی، مدیری و مسئوالن را میداناتاس

هاي بعدي تربیت مهندسان توان وارد قدماخالق در سیستم آموزشی میکارگیري نیروي انسانی متعهد و باهب

 .آینده شد

  مهندسی تعریف شود و با توجه به این اهداف نیازهاي ـ هاي فنیاهداف آموزشی در دانشکدهباید در گام دوم 

 هم شامل اهداف علمی و پژوهشی و هم اهداف داین اهداف بای .شودشجویان مهندسی مشخص آموزشی دان

 .تربیتی و اخالقی باشد

  آموزش اخالق مهندسی . شوددرگام سوم برنامه درسی مناسب و منطبق با اهداف و نیازهاي آموزشی طراحی

 .هاي درسی دانشجویان گنجانده شودنیز باید در برنامه

 دانشگاه باید به صورت تنگاتنگ وجود داشته باشد تا دانشجویان بتوانند از همان ترم هاي اول ارتباط صنعت و 

 به تحصیل دروس نظري بدون اشراف به هاي صنعتی و مشکالت آن آشنا شوند و صرفاًتحصیل با محیط

اي از  توشهتگیآموخدانشاي باشد که در زمان شرایط کاري در صنایع و محیط کار نپردازند، بلکه به گونه

تجارب آشنایی با محیط هاي کاري از قبیل مهارتهاي ارتباطی، کار مشارکتی و خصوصا اخالق مهندسی را 

توان به تحقق این با افزایش واحد هاي کارآموزي و کار عملی و آزمایشگاه می. براي شروع به کار داشته باشند

 .کردامر کمک 

 ب واحد اجباري در برنامه درسی دانشجویان مهندسی و تدریس گنجاندن واحدهاي اخالق مهندسی در قال

تواند تا حدودي به آشنایی دانشجویان با این  متعهد و فعال در عرصه صنعت میانادتاین واحدها توسط اس

  .دکر نهادینه ایشانها را در هاي تکمیلی این آموزشتوان با برگزاري کارگاههمچنین می. حوزه کمک نماید

پوشانی مطالب با  که در متن از آنها به دلیل هم،شده در این مطالعهالزم به ذکر است تمام مقاالت بررسیدر پایان 

 . انددر پیوست آورده شدهنیامده است، یکدیگر و نیز جلوگیري از افزایش حجم مقاله 
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