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  ∗اخالق مهندسي چالشي مهم در تربيت مهندس در كشور
 

  1 مهدي بهادري نژاد
  
  

  قومي كه گشت فاقد اخالق مردني است  اند اقوام روزگار به اخالق زنده
  نظامي

اگر . ترين چالش در تربيت مهندس در كشور پرورش ارزشهاي انساني و اخالق مهندسي در دانشجويان مهندسي است مهم  :چكيده

آمـوزش و پـرورش اخـالق در     جز  هيرا  ،بدهيم حيات   ادامه  عنـوان يك كشور كهن در جهــان سرافراز باشيم و حتي  خواهيم بهــيم

  .جامعه نداريم

تر از آن اينكه اين اصـول را        هاي مهندسي آموزش و مهم      الزم است اصول اخالقيِ مهندسي را در دانشكده       

الگوي اخالقي بودن استادان مهندسـي بهتـرين روش بـراي پـرورش             . در دانشجويان مهندسي پرورش دهيم    

  .اخالق مهندسي در اين جوانان است
بهتـرين الگـو     اخالقمنـد   آموزان هستند، مهندسان طور كه معلمــان اخالقمند بهترين الگــو براي پرورش اخالق در دانش       همان

 بهتـرين    مهندسيِ هر چه بيشتر اخالقمنـد        و استادان    ندادمات مهندسي   سسات خ ؤخود در صنايع و م      پرورش اخالق در همكاران       براي  

 اخالق در آموزش و پژوهش توانيم با مراعاتما استادان مهندسي مي. براي پرورش اخالق در دانشجويان مهندسي هستند الگــو 

مـا   .باشـيم بـسيار خـوبي   الگوهـاي اخالقـي    ،دگذرانن مي حرفه خود براي جواناني كه چند سال از بهترين سالهاي عمر خود را با ما در

سسات توليـدي و خـدماتي كـشور     همكاران خود در مؤ  براي ييالگوهااخالقمند  كه آنان نيز به عنوان مهندسان      توانيم اميدوار باشيم   مي

تالي علمــي، اجتماعي، اقتـصـادي،  آن اع اعتالي اخالقــي و در نتيجه  توانيم اميدوار باشيم تا در جهــان      با اين اقدامات مــي   . باشند

ت ئـ نويس يك منشور اخالقيِ استادان مهندسي پيشنهاد شده است تـا اعـضاي هي         در اين مقاله پيش    .سياسي، فرهنگي و صنعتي يابيم    

كنند وين هاي مهندسي كشور بتوانند با توجه به آن و استفاده احتمالي از آن براي خود يك منشور اخالقي تد            علمي هر يك از دانشكده    

  .سازندو با امضاي آن خود را نسبت به اجراي مفاد آن متعهد 

  
  

  اخالق مهندسي، مهندسي اخالق، اخالق در آموزش، اخالق در پژوهش :هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

، كـشاورزي، اقتـصاد و غيـره    فنـاوري اي در پيشرفت علم و       ايران مشكل و مسئله   كشور  ما در    •
  .ما در كشور مشكل فرهنگي و اخالقي استتنها مشكل و مسئله . نداريم

 ،خواهيم به عنوان يك كشور كهن در جهان سرافراز باشيم و حتي ادامه حيات بـدهيم    اگر مي  •
 .هي جز آموزش و پرورش اخالق در جامعه نداريم را

 داشـتن   و ولي بهترين روش پرورش اخالق،توان اصولِ اخالقي را آموزش داد      در حالي كه مي    •
 .القمند در جامعه استي اخيالگوها

 .آموزان هستند معلمان اخالقمند بهترين الگو براي پرورش اخالق در دانش •

سسات و خدمات ؤمهندسان اخالقمند بهترين الگو براي پرورش اخالق در همكاران خود در م           •
 .اندمهندسي 

ن استادان مهندسيِ هر چه بيشتر اخالقمند بهترين الگو بـراي پـرورش اخـالق در دانـشجويا                 •
 .مهندسي هستند

 ايـن  ولي باور نويسنده     ،كنند حرفة خود را مراعات مي      استادان مهندسي عموماً اصول اخالقي     •
دهيم روش بهتري نيـز وجـود دارد و برماسـت كـه ايـن          است كه براي هر كاري كه انجام مي       

دسـي  توانيم سطح اخالق مهن از اين نظر ما استادان مهندسي هميشه مي . روش بهتر را بيابيم   
 تادانهدف اين مقاله ارائـه نكـاتي اسـت كـه مراعـات آنهـا توسـط اسـ        . خود را تعالي بخشيم   

 .را تعالي بخشد اي آنان تواند سطح اخالق حرفه مهندسي مي

 

 رابطة پيشرفت سنجي .2

  ].1[ ديدزيرتوان در رابطه  سياسي را مي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، هاي زمينه در جامعه پيشرفت
)1(  

rA MERKSα=   
 نشان دهنـده  K نشان دهنده ميزان پيشرفت با كيفيت در يك فعاليت به خصوص،     Arدر اين رابطه    

كـار و فعاليـت مـورد    دادن   نشان دهنده منابع مالي براي انجام        R كار،   دادندانش و تجربه در انجام      
دي كه مستقيماً در فعاليت مورد نظر        نشان دهنده ميزان برخورداري از اخالق آن عده از افرا          Eنظر،  

دهنده انگيزه افرادِ درگير اجراي طرح يا فعاليت و تالش مستمر آنان در اين                 نشان Mدرگير هستند،   
ثير مقررات موجود در جامعه و عالقه و توجه و حمايت مردم براي موفقيـت       أ نشان دهنده ت   Sزمينه،  
 Qنشان دهيم كه ) Q/t(توانيم نرخ پيشرفت  با كيفيت را با  مي. بديل است يك ضريب تαطرح و 

 انجـام  بـراي  كـه  است زماني مدت t و شده انجام فعاليت يا شده توليد يا ساخته محصول كيفيت  معرف

  :آيد  در مي2رابطه به صورت ) 1(رابطه ،بنابراين .شود مي مصرف محصول آن توليد يا فعاليت آن دادن
)2(  /Q t MERKSα=  
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  مانده  تفاوت ميان كشورهاي پيشرفته و عقب .3
  . نيستها قدمت آندرتفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير  •
 .ميزان منابع طبيعي قابل استحصال آنها نيست تفاوت كشورهاي فقير و ثروتمند در •

 . در اين ميان نداردچشمگيريسطح هوش و فهم نيز تفاوت  •

 .نيز مهم نيستندنژاد و رنگ پوست  •

 در چيست؟ تفاوت در رفتارهايي است كه در طول سالها فرهنـگ و اخـالق نـام                   آنها پس تفاوت 
كنـيم، متوجـه      وقتي كه رفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمنـد را تحليـل مـي             . گرفته است 

  ]:1[كنند شويم كه بيشتر آنها از اصول زير در زندگي خود پيروي مي مي
  ان اصل پايهاخالق به عنو •
 وحدت •

 پذيري مسئوليت •

 احترام به قانون و مقررات •

 احترام به حقوق ديگر شهروندان •

 عشق به كار •

 گذاري براي آينده تحمل سختيها به منظور سرمايه •

 العاده ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق •

 پذيري نظم •

 در ايـران فقيـر      ما .ندكن  اما در كشورهاي فقير تنها شمار اندكي از مردم از اين اصول پيروي مي             
ما بايد تالش كنيم تـا اخـالق را در          .  به مقدار كم برخورداريم    ياد شده ل  ي براي اينكه از فضا    ،هستيم
  .ويژه اخالق مهندسي را در آموزش مهندسان، پرورش دهيمه جامعه، ب

  بايـد ابتـدا روش     ،اي مرفـه و شـاد داشـته باشـيم           خواهيم كشوري آباد، سربلند و جامعه       اگر مي 
  .تغيير دهيمرا زندگي، افكار و گفتار و رفتار خود 

" . . . رُوا ما بِاَنْفُسِهِمغَيتَّي يمٍ حرُ ما بِقَوغَياِنَّ اهللا ال ي . . ."  
سـوره    (". . .خدا چيزي را كه از آن مردمي است دگرگون نكند تا مردم خود دگرگون شـوند                 . . . "

  )11 آيه –الرعد 
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 روزمـره   ويژه آيات زير را در فعاليتهـاي      ه ب يم و  ايمان آور   كريم  خداوند در قرآن   هايگفتهبايد به   
  :خود مورد توجه قرار دهيم

 فَهـو  اللَّهِ علَى يتَوكَّلْ ومن يحتَسِب لَا حيثُ مِنْ ويرْزقْه .مخْرَجا لَّه يجعل اللَّه يتَّقِ ومن. . . 
هبس3 و 2 طالق ، آيات سورة. . . ( ح( ،  

ي كـه گمـانش   يي براي بيرون شدن قرار خواهد داد و از جا پيشه كند براي او راها تقو كسي هر. . . 
  ... دهد و هر كه بر خدا توكل كند، خداوند او را كافي است  ش ميا روزي،را ندارد

 يظْلَمـونَ  الَ وهـم  مِثْلَها إِالَّ يجزَي فَالَ يئهِبِالس جاء ومن أَمثَالِها عشْرُ فَلَه بِالْحسنَةِ جاء من  

  ، )160 انعام ، آيه سوره(
 هماننـد  فقـط  ده برابر به او پاداش دهند و هر كه كار بدي انجام دهد              ، نيكي انجام دهد   كارهر كس   

  .آن كيفر ببيند تا ستمي بر آنها نرفته باشد
  :فرمايد  مياسالمن أالش پيامبر عظيم

 ). اممن براي تكميل كردن مكارم اخالقي مبعوث شده (انما بعثت التمم مكارم االخالق •

 فقـر  و  تنگدسـتي  آن باعـث  نبودگشايش در رزق و روزي و         يكي ازعوامل   از اخالق    برخورداري •
 . شود مي 

 .گنجهاي رزق در اخالقِ خوب نهفته است •

  .ودشاخالق نيكو نصف دين است و موجب زيادت در روزي مي •
   از روزي مقـرر خـود محـروم        ]بـدي اخـالق   [ كه انسان گاهي به دليل انجام گنـاه          به درستي  •

  .شودمي

ي كند كه به    نظام آفرينش خداوندي طوري عمل م      باور دارم كه      مطالب ياد شده   با توجه به  
 " ،اي كه از اخالق يـا ارزشـهاي انـساني برخـوردار اسـت              يا جامعه  فعاليتهاي فرد، گروه  

 ،شود و هر چه ميزان برخورداري از اخالق يا ارزشهاي انساني بيشتر باشد        ه مي  داد "بركت
   و اين افراد كارهايشان در كمال شادي و آرامش خاطر و مي شود بركت خداوند  نيز بيشتر    

  .شود به راحتي در زماني كمتر و باكيفيتي باالتر انجام مي
اي انـساني و اخـالق مهندسـي در          چالش در تربيت مهندس در كشور پرورش ارزشه        ترينبزرگ

ما اسـتادان   . براي اين كار بايد سعي كنيم تا براي اين جوانان الگو باشيم           . دانشجويان مهندسي است  

 در حرفه خود براي جوانـاني كـه چنـد    اخالق در آموزش و پژوهش    توانيم با مراعات      مهندسي مي 
توانيم  ما مي . اي اخالقيِ بسيار خوبي باشيم     الگوه ،گذرانند  را با ما مي    خود عمر سالهاي بهترين از سال

سـسات  ؤي براي همكاران خـود در م      يه عنوان مهندسان اخالقمند الگوها    اميدوار باشيم كه آنان نيز ب     
 و اخالقيتوانيم اميدوار باشيم تا در جهان اعتالي   با اين اقدامات مي   . و خدماتي كشور باشند    توليدي
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تـوانيم بـراي    ما مي .يابيمباقتصادي، سياسي، فرهنگي و صنعتي     اعتالي علمي، اجتماعي،     ،در نتيجه 
  . خود يك منشور اخالقي تدوين كنيم و خود را نسبت به اجراي آن متعهد بدانيم

الزم است اين . توان به صورت بخشنامه به استادان يك دانشكده ابالغ كرد            را نمي  اخالقي منشور
ت علمي  ئ اعضاي هي  هنشوري را براي خود تدوين و كلي      عزيزان با بحث و گفتگوي فراوان در نهايت م        

نـويس يـك       پيش ادامهدر  . به اجراي آن متعهد بدانند     و خود را نسبت       كنند را امضا  آن دانشكده آن  
  .شده استپيشنهاد منشور اخالقي 

  

  پيشنهاد يك منشور اخالقيِ استادان .4
  آنـان داراي وظـايف زيـر         در قبـال  ت علمي دانشگاه با افراد مختلفي در تعامل است و           ئهي عضو يك
  :است
  خودنسبت به . الف

ثرترين ؤنهايت استفاده از استعداد شخصي و امكانات موجود براي ارتقاي دانش خود و ارائه مـ   •
   ؛ريا به جامعه خدمت بي

 .تالش براي رسيدن به كمال انساني و عروج معنوي •

 نسبت به ساير استادان . ب

  ؛ علمي و آكادميك جامعهداشتن رفتاري مناسب با شأن  •
  ؛تعامل سازنده با هدف ارتقاي سطح علمي كشور •
 .رعايت حقوق ديگر استادان در موارد مختلفي چون استفاده از امكانات دانشگاه •

  دانشجوياننسبت به . پ

   ؛، مانند فرزندان يا برادران و خواهران خوددانشجويانورزيدن به   دوست داشتن و عشق •
 ؛بردن سطح علمي دانشجويان باالبه منظورتالش  •

  ؛پرورش اخالق مهندسي و عشق به وطن در دانشجويان •
  ؛رعايت عدالت و مساوات بين دانشجويان •
  ؛ل شدن براي شخصيت دانشجويانيارزش قا •
  ؛ن دانشگاهمشكالت دانشجويان به مسئوال انتقال دلسوزانه مسائل و •
 .درك و در نظر داشتن مشكالت دانشجويي •

 ندان دانشگاهنسبت به كارم. ت

  ؛آنهاكارمندان حفظ شخصيت و رعايت ادب در رفتار با  •
  ؛داشتن درك صحيح از وظايف آنها و نداشتن انتظار بيش از حد •
 . و انتقادات در جايگاه استاديهاگذاري و ارائه پيشنهاد ثيرأت •
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 نسبت به مديران دانشگاه. ث

  ؛اهگيري نظر شخصي در تصميمرفتار در چارچوب قوانين تصويب شده دانشگاه و عدم اعمال  •
 . ارتقاي كيفي دانشگاهبه منظورمشكالت آموزشي و ساختاري  كمك به حل مسائل و •

  علميجامعهنسبت به . ج

مراعات هر چه بيشترحقوق همكاران و مراعات هر چه بيشتر صداقت و دقت در انتشار نتـايج                  •
 و  و حفاظت از محيط زيـست     بيعي و ملي    پژوهشي به دست آمده و استفاده بهينه از منابع ط         

   .ريا  با جامعه علمي در پيشبرد مرزهاي دانش و ارتقاي سطح علمي كشور همكاري بي
  شهروندانبهنسبت . چ

  ؛رعايت هر چه بيشتر ادب و احترام همراه با محبت ورزي در برخورد با شهروندان •
  ؛نداشتن انتظار بيش از حدود تعريف شده در جامعه •
 .ن از مسائل مهم روز در صورت نياز، به عنوان قشر هوشيار جامعهآگاه ساختن شهروندا •

  طبيعتنسبت به . ح

 و و مراعـات حقـوق سـاير موجـودات زنـده     تعمق و جـستجوي هـر چـه بيـشتر در طبيعـت             •
  ؛ورزيدن به آنها به عنوان جزئي از جهان آفرينش عشق

  ؛ طبيعتپاكيزه نگاه داشتن هر چه بيشتر محيط زندگي خود براي كمك به حفظ •
 و   اسـتفاده از منـابع طبيعـي، كـاهش آلـودگي           سـاختن متعـادل   خصوص  وهش بيشتر در    پژ •

  ؛محيطهاي طبيعي ظت از زيستافح
اهميت دادن هر چه بيشتر به حفظ طبيعـت در آموزشـهاي خـود و ترغيـب دانـشجويان بـه                      •

 .تالش در اين زمينه
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