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ها اثر ن بر زندگي روزمره انسابه طور مستقيمتواند به دليل گسترش و توسعه صنعت و فناوري، تصميمات يك مهندس مي :چكيده

تن تصميمات منطبق با اخالق روند، مقابله با تعارضهاي اخالقي و گرفاي شدن پيش مياز آنجا كه مشاغل به سمت حرفه. بگذارد

مهندسان معموالً به صورت گروهي با مهندسان ديگر يا وابسته به سازمانها . اي بودن يك مهندس بسيار مهم استمهندسي در حرفه

نند كه  بايد از يك سري قواعد و قوانين سازماني پيروي ك،كنند و كمتر به صورت فردي فعاليت دارند؛ به همين دليليا شركتها كار مي

اي و سازماني افراد نسبت به يكديگر تفاوت پايبندي و تعهد به اخالق حرفه. كندپايبندي به اخالق سازماني را براي مهندسان الزم مي

اي يا سازماني اي يكسان در يك رشته، آثار و تبعات عملكرد حرفه به همين دليل است كه با وجود برخي قوانين و مقررات حرفه ودارد

 ولي بسته به نوع تفكرات و پايبندي ،ن در جوامع مختلف تفاوت دارد؛ يعني با وجود آنكه الگوي عمل مهندسان يكسان استمجريا

كند و اختالف در اصول و مباني اخالقي و تربيتي افراد در يك فرد به ارزشها و مباني اخالقي عملكرد و نتايج مهندسان تفاوت پيدا مي

توان منكر باورهاي عقيدتي و اجتماعي و سازماني يك مهندس در  به طوري كه نمي،گذارد آنان تأثير مياي و سازمانيعملكرد حرفه

اي و اخالق سازماني، مباني اخالق كه در مذهب، فلسفه، فرهنگ بومي، سنت،  عالوه بر اخالق حرفه،بنابراين. عملكرد نهايي وي بود

 . شوداثير مستقيم دارد و از اركان آن محسوب ميدارد، در اخالق مهندسي تريشه خانواده و مليت 
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 مقدمه .1

 با ابتكار و  ودارد روز نگه   ، اين دانش را بهباشد از دانش مربوط به تخصص خود برخوردار بايدمهندس 

 بهداشت، درمان، آموزش، كشاورزي، مسكن، حمل و نقل، ،متل مربوط به سالئتواند مسابخالقيت 

 آسايش و رفاه بيشتري را براي ، حل كند و در نهايتل مرتبط با تخصص خود رائساير مساصنعت و 

اي گوناگون، حوزه خدمات و هبا گسترش مرزهاي دانش مهندسي و ايجاد تخصص. مردم فراهم آورد

جوامع پيشرفته صنعتي . تر شده استليت آنها نيز سنگينوئمشاغل مهندسي بسيار وسعت يافته و مس

 مهندسي  از آن جمله علوم وهاي مختلف رشتهكه به موضوع اخالق در اند شده آن بر گذشته دهه دو در

 ناظر و مراقب رفتارهاي خود صاًكه از طريق اين اخالق، مهندسان شخ طوري   به،بيش از بيش بپردازند

كنندگان از آنها  توانند جنگ افزارهاي فراواني را خلق كنند تا استفاده  مي،مهندسان همچنين .باشند

همراه با هر دو نوع فعاليت . يا بيمار سازند تري انسانهاي بيشتري را از بين ببرند بتوانند در زمان كوتاه

  بودهسازي محيط زيست و اتالف منابع طبيعي  ياد شده، فعاليتهاي مهندسي همراه با تخريب و آلوده

ل مختلف را حل كنند و ئبرند، مسابتوانند از قدرت خالقيت و ابتكار خود بهره   ميمهندسان]. 1[است

 موجبرفاه و آسايش بيشتري را براي خود و مردم فراهم سازند، ولي برخورداري از اخالق مهندسي 

ي و سالمت  حافظ منافع جامعه انسان،و در نهايت حساس فعاليتهاي خويشه بشود مهندسان  مي

و  مهندسان براي تواند مي مهندسي اخالق و انساني ارزشهاي از برخورداري .]2[محيط زيست باشند

از  كه مهندسي ؛بيافريند واقعي سعادت از ناشي شادي ،نهايت در و باطن رضايت خاطر، آرامش جامعه

كه بيشترين نياز  كساني به ريا بي خدمت ثرترينؤم هئارا در را خود رسالت ،است برخوردار مهندسي اخالق

اي اخالق و  رشتهدر حوزه بيناين دانش . دارد داند و در جهت تحقق اين رسالت گام بر مي را دارند مي

  ].3[استمين امنيت، رفاه و آسايش انساني در حوزه مهندسي أ تآنترين هدف مهندسي است كه مهم

 

  ارزشها و اصول اخالقي .2

  باور به ارزشهاي اخالقي. گيردثير ميأ، اجتماع و فرهنگ جامعه تبيني، ديناصول اخالقي از جهان

ارزشهاي اخالقي هر فرد . ليت استئوامور با حس مسدادن  مبنا و ضامن تعهد به انجام ،در واقع

. گيرد ميئتاي از اصول و ارزشهايي است كه از عقايد، آداب يا فرهنگ اجتماع و خانواده نشمجموعه

 اخالقي جنبه آرماني دارند و دستيابي و تحقق آنها در سايه تالش و مراقبت اين اصول و ارزشهاي

  . ]4[شودمي حاصل

توان تصميمات مناسب ها نمينامه با استفاده از آيينفقطاي يا سازماني در موقعيت دشوار حرفه

   كهرا ايينههاي دشوار، گزتوان از ميان گزينهاخالقي اتخاذ كرد، بلكه با كمك ارزشهاي اخالقي مي

اي و سازماني راهنما و هاي حرفهنامه آيين،در واقع.  برگزيد، با اخالقيات دارديهمخواني بيشتر

االت و موقعيتهاي اخالقي مواجه ؤمهندسان ممكن است در حرفه خود با س. هشدار دهنده هستند
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اي يا سازماني در ع حرفهدر مواقعي كه مناف. ها يافتنامهشوند كه پاسخ آنها را نمي توان در آيين

گيرد، پايبندي به اصول و عقايد اخالقي به مقابل منافع و ارزشهاي بنيادين فردي و اجتماعي قرار مي

از آنجا . ]5[ترين گزينه را انتخاب كنندهاي مختلف، اخالقيكند تا از ميان گزينهمهندسان كمك مي

ريشه  فرهنگ بومي، سنت، خانواده و مليت كه اصول اخالقي و ارزشهاي انساني در مذهب، فلسفه،

اي، شركتها و تمام سطوح براي آموزش آن ، انجمنهاي حرفهدارد، بايد در خانواده، مدرسه، دانشگاه

قضايي قادر هستند تا حدودي رعايت اخالق نظام اي و قوانين اصول انجمنهاي حرفه. اهتمام شود

مبناي اخالقي، پايبندي  ندي فرد به ارزشهاي انساني و ولي پايب،اي و سازماني را ضمانت كنندحرفه

توان انگيزه با تشكيل جلسات، همايشها و گفتگوها مي. كندبه اين اصول و قوانين را مستحكم مي

  .]6[اي و سازماني را تقويت كرداقبال به اخالق حرفه

اي و سازماني در پايبندي يا عدم پايبندي به ارزشهاي انساني باعث رشد و توسعه اخالق حرفه

توان در عدم اي و سازماني را مياصول حرفهنكردن رعايت . شودمشاغل مختلف و يا افول آن مي

مباني اخالقي جايگاهي باالتر از قانون و مقررات دارد، . پايبندي فرد به اصول و مباني اخالق دانست

لف از نظر قانون و مقررات منعي هاي مخت در حالتي كه يك مهندس براي انتخاب بين گزينه،بنابراين

نداشته باشد، حتي اگر  منفعت مادي كمتري هم داشته باشد، به دليل باورهاي انساني و ارزشهاي 

  . ]7[كندتر را انتخاب ميهاي اخالقياخالقي گزينه

هاي اخالقي خود را در حرفه يا سازمان رعايت نكند، پيامدهاي وقتي يك مهندس در مواردي باور

پذيري و حيثيتي براي وي شديدتر از ليتئو مسدليلي آن مثل پشيماني و مالمت دروني به عاطف

  كنترل وكند كه خوداي اخالقي اين قدرت را براي فرد فراهم ميهارزش. مجازاتهاي قانوني است

ينه اخالقي نوعي وجدان بيدار در فرد و سازمان نهاد خود بهبودگر باشد؛ پايبندي به ارزشهاي انساني و

ممكن است با تغيير فناوري يا . كندميايجاد اي و سازماني اخالق حرفهراي كند و ارزش افزوده بمي

ي و كيفي اي و سازماني در جهت ارتقاي كمتغيير مكان يا تغيير زمان، اصول و مباني اخالق حرفه

ز فناوري، زمان و مكان دچار تغييرات و نوسانهايي شود، ولي اصول اخالقي و ارزشهاي انساني فراتر ا

اصول اخالقي و ارزشهاي انساني، فراتر از ظرف زمان و مكان، ابعاد ثابت اخالق . مانندثابت باقي مي

خاسته از نگرشهاي اي و فراسازماني براين اصول با ماهيت فراحرفه. اي و سازماني هستندحرفه

  .]8[شناسانه يك مهندس استشناسانه و انسانهستي

اي و سازماني  ولي اخالق حرفه،رزشهاي انساني جزو اصول ثابت اخالق مهندسي هستنداصول و ا

ه ئارابه منظور  و كاركرد و نقش آنها شودميدر طول زمان با توجه به مقتضيات زمان و مكان متحول 

 حاصل باورهاي اخالقي و ،وجدان كاري كه نوعي احساس پايبندي است. كندتر تغييري ميمطلوب

ثير نظام اعتقادي حاكم بر فرد أوجدان كاري قبل از هر چيز تحت ت. اي معنوي مهندسان استارزشه
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اي يا سازماني فقط در صورتي ممكن است كه آن اصول اخالقي با ثر هر نظام حرفهؤعملكرد م. است

  .]9[اقتدار حفظ شود

  

  اياخالق حرفه .3

 مشخص و ة كه عمل اخالقي را براي آن حرفها و مقرراتي استنامهاي از آييناي مجموعهاخالق حرفه

هاي مختلف بر حسب اي مختص به خود را دارد؛ حرفههر شغل نيز اخالق حرفه. كندخاص تعريف مي

. هستند داراي معيارهاي اخالقي متفاوت ،اي كه در خدمت به جامعه دارندميزان حساسيت و وظيفه

اي مهندسي شيمي هندسي مكانيك با اخالق حرفهاي م در گروه مهندسي بخشي از اخالق حرفه،مثالً

اي دندانپزشكي اي داروسازي با اخالق حرفهتفاوت دارد؛ در علوم پزشكي بخشي از اخالق حرفه

ها و مقررات نامهاي خاص خود را دارند كه در آيينهليتئو صاحبان هر حرفه مس،واقع در. متفاوت است

خالقي چارچوبي براي عمل و قضاوت اخالقي يا غير اخالقي هاي انامهآيين. آن حرفه بيان شده است

 . شوندهر حرفه محسوب مي

توانند با ميها اين آيين نامه و كنندسسات معتبر تدوين ميؤمعموالً مرا اي هاي حرفهنامهآيين

 ،كنندنامه پيروي ميتوجه به محتواي خود ضامن سالمت مردم و نيز مهندساني كه از اين آيين

اي ايفا ليت حرفهئومسداي اي مراعات برخي از اصول نقش بسيار مهمي در ادر اخالق حرفه. شندبا

هاي اخالقي تدوين شده است، نامه يا كدفارغ از اينكه در هر رشته مهندسي چه آيين .]10[كنندمي

هاي اخالقي ها و كدنامهبنيانهايي وجود دارد كه پايبندي به آنها نوعي ضمانت اجرايي براي آيين

  : ترين آنها شامل موارد زير استبرخي از مهم. شوندمحسوب مي

  

  تعهد . 1. 3

به همين دليل، اين مفهوم نقش محوري در تمام . تعهد يكي از اركان اصلي اخالق در هر جامعه است

  كننده بدون وجود كنترل حتيشود فرد كه سبب مياست عاملى تعهد . هاي اخالق داردنظريه

 تعهد داراي دو جنبه كاري و .احسن انجام دهد نحو  اى درونى كارش را به  انگيزه دليل  و بهخارجى

صرف   كار خودبراي يك مهندسمبين ميزان تالشى است كه سازماني است؛ تعهد كاري 

نخست جنبه فنى و دوم  :گيرددو جنبه مورد توجه قرار مي هر مهندسط با كار ابترادر  .]11[كند مي

اساس   براگر يك مهندس. از اهميت زيادى برخوردار است توجه به هر دو جنبه. ساني استجنبه ان

انتظار داشت  توان  مي شود،اساس تخصص يا شايستگى فنى به كارى گمارده بر و شرح وظايف معين

ناى حال داشتن توانايى در كارى معين الزاما به مع  با اين. كه با توانايى فني وظايف خود را ايفا كند

زيرا عامل انسانى و مختصات ويژه فرد در تعامل با شايستگى فنى او قرار  انجام دادن آن نيست

 هاي انسانى فرد در طول نحوى كه اگر جنبه   به،كند ثر متقابلى ايجاد ميأثير و تأت گيرد و مي
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 ،صورت  اين غير يد يكديگر خواهند بود و درؤعكس، اين دو عامل مرهاى فنى وى بوده باشد و ب جنبه

  .]12[هر كدام مانعى براى ديگرى ايجاد خواهد كرد

  

  صداقت. 2. 3

ثير أمهندسان ت. رود كه باالترين معيارهاي صداقت و امانت را رعايت كننداز مهندسان انتظار مي

ه شده توسط مهندسان ئ خدمات ارا، مردم دارند، بر اين اساسمستقيم و حياتي بر كيفيت زندگي همه

اشند بد كه به حقيقت پايبند انمهندسان موظف. طرفي باشدبي و عدالت و انصاف صداقت، با راههم بايد

دروغ گفتن، تحريف شرايط و تخصيص اعتبار براي كارهاي غير . و از هر گونه فريب كاري دوري كنند

  .]13[استكاري ضروري برخي از اشكال فريب

حلهاي پيشنهادي  محصوالت و راهخصوصاهانه در گيريهاي آگبه دليل آنكه مهندسان عامل تصميم

صداقت، اعتماد نبود . هستند حقايق به كارفرمايان، مشتريان و اعضاي جامعه ئةهستند، موظف به ارا

  . ]14[شود مهندسي ميبرد و باعث بي اعتمادي جامعه به حرفهرا از بين مي

 

  تضاد منافع . 3. 3

بر روي كار مهندس مانع از برآورده شدن نيازهاي مشتري و ثير أتضاد منافع وضعيتي است كه با ت

شود، زيرا باعث ناديده پذيرفتن يك هديه از يك فروشنده باعث تضاد منافع مي. شودكارفرما مي

دهند، ه ئگرفتن توليدكنندگان ديگر، كه حتي ممكن است كاالي بهتري نسبت به آن فروشنده ارا

، ولي استدا كردن هداياي كوچك در فعاليتهاي شغلي معمول با وجود اينكه پذيرفتن و اه. شود

بسياري از شركتها پذيرش هداياي قابل توجه، كه ممكن است به عنوان رشوه قلمداد شود، را ممنوع 

آگاهي از اطالعات داخلي يك شركت و داشتن منافع در يك شركت رقيب مصاديقي از تضاد . اندكرده

گيري در وضعيتهايي ندسي، مهندسان را صريحاً به خودداري از قرارقوانين اخالق مه. هستندمنافع 

  . اندازد، ملزم كرده استن را به مخاطره ميااي مهندسكه قضاوت حرفه

 هر گونه تضاد منافعي را كه ممكن است بر كيفيت يا قضاوت خدمات آنها تأثير هستندمهندسان ملزم 

 انجام يك پروژه از چند گروه يا از عوامل خارجي مرتبط توانند برايمهندسان نمي. بگذارد افشا كنند

  .]15[با پروژه مورد نظر پاداش، كمك مالي و وام دريافت كنند

 

  افشاگري . 4. 3

ند رفاه، اموظفآنها كارفرمايان صادق و وفادار باشند، تا در قبال همان طور كه مهندسان وظيفه دارند، 

 افراد جامعه  در قبالليتئوگاهي اين دو مس. ل برآورده سازندسالمت و امنيت جامعه را به بهترين شك
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  روه ب هنگامي كه يك مهندس با اين موضوعات اخالقي رو. شوندو مافوق باعث تضاد مي

 . شود، يك پاسخ اين است كه افشاگري كندمي

  :]16[در بعضي از موارد افشاگري قابل توجيه است

   ؛ به منافع مليجدي و قابل توجه بودن امكان ضرر رساني �

 ؛ باالترپس از گفتگوي بي نتيجه با مافوق مستقيم و رده �

 ؛حلهاي ممكن و مختلف ديگر مسئلهه راهئپس از ارا �

 . هاي سازماني راهطي شدن همه �

 :در بعضي از موارد افشاگري اجبار و وظيفه است

 ؛باره خط مشي اشتباه شركت وجود شواهد متقاعد كننده در �

 .از جامعهيري چشمگدفع خسارت  �

 

  توسعه پايدار . 5. 3

 موضوع توسعه پايدار در بخشهاي مختلف از جمله آموزش مهندسي اهميت و جايگاه خاصي ،امروزه

تواند موفقيت را براي مهندسان و جامعه پيدا كرده است و عدم شناخت مهندسان از توسعه پايدار نمي

همه جانبه نياز به آموزشهاي علوم انساني در كنار براي توسعه پايدار و . صنعتي و توليدي فراهم كند

هاي توجه به توسعه پايدار در اصول اخالقي جامعه .]17[علوم تجربي براي مهندسان وجود دارد

 :]18[مهندسي گنجانده شده است

مهندسان بايد جامعه را در باالترين سطح ايمني، سالمت و رفاه قرار دهند و تالش كنند كه  �

  ؛ پايدار را رعايت كننداي اصول اساسي توسعهظايف حرفه ودايدر حين ا

اي مهندسان به دليل به خطر افتادن ايمني، سالمت و تحت شرايطي كه قضاوتهاي حرفه �

شود، شود يا هنگامي كه اصول توسعه ناپايدار ناديده گرفته ميرفاه جامعه نقص مي

 سازند؛الي كارشان آگاه مهندسان بايد مشتريان يا كارفرمايان را از عواقب احتم

 خدمات مفيد باشند و براي رائهدر كارهاي عمراني مهندسان بايد به دنبال فرصتي براي ا �

   براي تحقق توسعه پايدار از،ي ايمني، سالمت و رفاه جامعه تالش كنند و همچنينتوسعه

 محيط زيست نيز حفاظت كنند؛

 تا بدين هستندحفظ محيط زيست  پايدار متعهد به مهندسان با تكيه بر اصول توسعه �

 . وسيله كيفيت زندگي عمومي بشر را ارتقا دهند
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  اي جديدهفناوري. 6. 3

جوامع  ثير بسزايي بر توسعهأفناوري كاربرد عملي دانش و ابزاري براي كمك به تالش انسان است و ت

 مفيد و مضر  مهندسان اين است كه با توجه به تخصصهاي خود پتانسيلهايوظيفه. بشري دارد

مهندس بايد . فناوريهاي جديد حوزه خود را به طور كامل بشناسند و آنها را براي عموم مشخص كنند

  . ]19[هاي پايدار باشددر نظر داشته باشد كه فناوريهاي جديد در راستاي توسعه

   

  اخالق سازماني  .4

سسات، ؤر باشند، معالوه بر مهندسان كه الزم است از اخالق مهندسي در حرفه خود برخوردا

اي هستند كه ا و بنگاهها نيز ملزم به برخورداري از يك اخالق حرفههسازمانها، دانشگاهها، شركت

اي از بايدها و نبايدهايي است كه اخالق سازماني مجموعه. ]1[شوداخالق سازماني ناميده مي

اين . كنندرعايت ميي و كيفي كار  جهت تحقق كامل شرايط كمبه منظورسسه ؤمهندسان در يك م

اخالق . اي تابعي از آن خواهد بودكند كه اخالق و تعهد حرفهاي ايجاد مياخالق نوعي اجتماع حرفه

كنند تا نقشهاي هاي راهنمايي هستند كه به اعضاي يك سازمان كمك ميسازماني همچون نقشه

  .خود را به روشني و وضوح كامل ايفا كنند

آن  افراد در ويژه رفتار نوعي كه شودمي موجب مهندسي ايهشركت و سساتؤم در سازماني اخالق

خود  خاص فرهنگهاي خرده داراي مختلف طبقات و شاغل افراد آنكه رغمعلي و شود مشاهده سازمان

  موجب سازماني اخالق .بگيرد شكل سازمان يا سسهؤم آن در كاري تعصب نوعي ،هستند

 مبادله را خود احساسات و افكار حرفه يك عضو افراد و دباي مستحكم ساختار كاري محيط تا شودمي

خودخواهانه  طلبيهاي منفعت و عاليق ،باشد مكررتر و ترگسترده سازمان يك اعضاي روابط هرچه .كنند

اين . شود گام برداشته مي، و به سمت منفعت اجتماعي كه نوعي رفتار اخالقي استشودمي مهار فردي

  .]20[ و مانع ناهنجاريهاي كاري در يك حرفه شودنداي هر فرد را كنترل كرفهتواند رفتار حاخالق مي

  

   مزاياي اخالق سازماني. 1. 4

  :]21[برخي از محاسن و مزاياي ارزشهاي سازماني به شرح زير است

 نمايش بقا و زندگي هماهنگ سازمان �

 انسجام بخشي به كاركنان �

 در پي داشتن وحدت رويه آحاد سازماني �

 عتماد و رشد افراد در سازمانايجاد ا �

 تشخيص بايدها و نبايدهاي سازمان �



 اركان اخالق مهندسي    
 

90

سازي ارزشهاي سازماني و توجه به اخالق با توجه به مزايا و محاسن ناشي از تدوين و جاري

اي، بسياري از سازمانها و بنگاهها به رغم اهتمام به مباني ارزشي و تدوين منشور اخالقي و حرفه

ا با روح واقعي ارزشهاي تدوين شده و كاركردهاي سازماني فاصله زيادي هناي آسازماني، اخالق حرفه

  : ند ازاله عبارتئبرخي از داليل عمده اين مس. دارند

 اجراي نمادين و نمايشي تحقق ارزشها  �

 تالش جدي در چارچوب ارزشهاي تدوين شدهنبودن  �

 دوين شده در امور داخلي سازمانهااي تهارزشنيافتن نفوذ  �

توان جاري شود كه ارزشهاي سازمان را چگونه ميال مطرح ميؤ، اين سياد شده به موارد با توجه

  : استريزال، مستلزم پرداخت به نكات ؤپاسخ به اين س ساخت؟

  ؛اي سازمانيهتطبيق ارزشهاي فردي كاركنان با ارزش �

 ؛تعريف دقيق رفتارهاي منطبق با ارزشهاي سازماني �

 ؛ مديريت عملكرد سازماننظام و رفتارهاي مرتبط با آن در گيري از ارزشهاي سازمانيبهره �

 ؛گيري از ارزشها در فرايند جذب و استخدامبهره �

 ؛كيد بر ارزشهاي سازماني در جلسات و تعامالت جاري سازمانأت �

  ؛اهتمام به ارزشهاي سازماني در برنامه استراتژيك سازمان از طريق هدفگذاري عملياتي �

 .شهاي تدوين شده و مورد نظر در فرايند مديريت تغييرتمركز سازماني بر ارز �

هدف . كندجاري سازي ارزشها در سازمانها زمينه ايجاد مديريت مبتني بر ارزشها را فراهم مي

مديريت مبتني بر ارزشها بر خالف مديريت مبتني بر . سازي اولويتهاستمديريت ارزشها روشن

سازي تواند نيازهاي معطوف به كيفيت بهتر، خشنوديدستورالعملها و مديريت مبتني بر اهداف م

گران موفقيت همكاران، سا به تسهيلؤتر، تبديل ربيشتر مشتري، ايجاد ساختارهاي سازماني چاالك

  اهمديريت مبتني بر ارزش. النه و ايجاد حس تعهد را تا حدود زيادي تحقق بخشدئوخودمختاري مس

  :]22[شودر مي در سازمان مستقريزاساس اقدامات  بر

سازي رسالت، هدف و ارزشهاي سازماني پس از تهيه فهرست اوليه اصول ارزشي؛ در  شفاف:گام اول

  اگر شرايطي پيش آيد كه: طرح كرد و به آن پاسخ دادم هر يك از آنها بايد اين پرسش را خصوص

؟ اگر پاسخ صادقانه پايبندي به اين اصل آسيب ببينيم، آيا باز هم آن را حفظ خواهيم كرددليل به 

  .شود كه اصل انتخابي اصل ارزشي نيست و بايد از فهرست حذف شودمثبت نباشد، معلوم مي

گيري آنها  به كاردليلاي سازماني؛ همگاني كردن ارزشها به ههمگاني كردن رسالت و ارزش: گام دوم

  .در امور و فعاليتهاي جاري و تصميمات سازماني اهميت دارد

همسوسازي اقدامات روزمره با رسالت و ارزشهاي سازماني و مباني اخالقي؛ همسوسازي : گام سوم

فعاليتهاي جاري و تصميمات سازماني در تمام اركان يك سازمان با نظام ارزشي و منشور اخالقي 
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  درك اين اصل كليدي است كه ارزشهاي سازماني با حيات سازمان گره مستلزم شده، تدوين

 بلكه جاري سازي ،شودند، لذا به صرف تدوين بيانيه، ارزشها و حيات سازمان تضمين نمياخورده

  . ارزشها و استقرار آن در فرايندهاي مختلف سازماني ضامن بقاي سازمان خواهد بود

در اين ميان، نقش كليدي و حساس مديريت ارشد سازمانها در فرايند تدوين و جاري سازي 

 به طوري كه در گام اول، مديران ارشد سازمان بايد به عنوان الگوي ،ميت استارزشها، بسيار حايز اه

 . آفريني كنندتعالي و مدافع نظام ارزشي حاكم بر سازمان نقش

  

  كاربردي كردن اخالق سازماني. 2. 4

كارگيري اخالق در موفقيت روش فرايند كاربردي كردن اخالق در رفتار افراد و گروهها و نيز روش به

  :]23[استزماني داراي مراحل زير سا

  ايسرچشمه گرفتن موفقيت از اخالق حرفه �

 اي از اعتماد آفرينيايجاد اخالق حرفه �

 بيني رفتارآفريني از پيشايجاد اعتماد �

 مند بودن رفتاربيني رفتار از مستمر بودن و قانونپيش �

 مند بودن رفتار ناشي از مسئوليتمستمر بودن و قانون �

 ليت از قانون و باورهاي فردوئيري مسگشكل �

اخالق سازماني از . كارگيري مديريت اخالق درسازمان استموفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و به

ارشد، مياني و مديران (ها و مديران هر چه اعتماد به سازمان، برنامه. شودآفريني شروع مي اعتماد

اعتمادآفريني به افزايش توان .  بيشتر خواهد شدبيشتر باشد، ميزان تعهد به سازمان و وظايف) پايه

   زيرا اعتمادآفريني در توان سازمان،خواهد شدمنجر دهي به نيازهاي محيطي سازماني در پاسخ

هر چه اعتماد كاركنان به مديران و سازمان كاهش يابد، مديران بايد . ايجاد خواهد كردهم افزايي 

 . كنان بپردازند و نتيجه كمتري نيز به دست خواهند آوردكنترل رفتار كاربراي هزينه بيشتري را 

 دقيق و آسان ديگران براي ما رفتار بينيپيش چه هر .شودمي حاصل رفتار بينيپيش از اعتماد ايجاد

 و داد خواهد كاهش مشتريها و كاركنان براي را پذيريخطر ميزان و شد خواهد بيشتر ما به اعتماد ،باشد
 توقعات از متفاوت نوع سه .شد خواهد مديريت و سازمان طرف به كاركنان و افراد بجذ باعث امر همين

  :وجود دارد

  ؛توقعات مرتبط با زندگي اجتماعي، حفظ ثبات، نظم و قانون �

موفقيت دادن توقعات مرتبط با عملكرد فني و تخصصي مانند توقع از يك مهندس در انجام  �

  ؛آميز يك پروژه

 .وظايف و تعهداتشاندادن رتباط با انجام توقعات از ديگران در ا �
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  اي در سازمانها آسيب شناسي اخالق حرفه.3. 4

ترين مانع رشد اخالقي در سازمانها ست و اي مهمتصور ناقص و ناروا و تقليل دادن مفهوم اخالق حرفه

برخي . زنداي بپرداشود كه هر يك از مهندسان يا مديران با گمان خود به ترويج اخالق حرفهسبب مي

  : ]24[ند ازااي عبارتاز ابعاد تقليل در اخالق حرفه

ها؛ دامنه اخالق بسيار فراتر از قانون است نامهاي به قانون، مقررات و آيينتقليل اخالق حرفه �

مين حمايت حقوقي و كيفري أ قوانين بخشي از اخالقيات هستند كه به منظور ت،و در واقع

  .بايد دانست كه اخالق نه صرفاً خود قانون، بلكه روح قانون است. اندبه شكل قانون در آمده

تر ليتهاي اخالقي در حرفه بسيار مهمئواي؛ مسليتهاي حرفهئواي به مستقليل اخالق حرفه �

اي شامل حداقلي از وليتهاي حرفهئمس. استاي يا شرح وظايف شغلي وليتهاي حرفهئاز مس

 .ليتهاي اخالقي در هر حرفه استئومس

اي به آداب و هنجارهاي رايج در مشاغل؛ آداب و هنجارهاي رايج در قليل اخالق حرفهت �

اند و اي به گروه وابستهآداب و هنجارهاي حرفه. اي دانستحرفه را نبايد اخالق حرفه

اي ممكن است ضد اخالق  آداب و هنجارهاي حرفه،از طرفي. شمول نيستند جهان،بنابراين

 در حالي ،كن است كم كاري در محيطي به هنجار تبديل شده باشد مم، مثالرايب. باشند

 .كه اين عمل در همه نظامهاي اخالقي ناپسند است

وليتهاي اخالقي منابع انساني؛ بايد توجه داشت كه رفتار ئاي به مستقليل اخالق حرفه �

اي از اگر چه سازمان از مجموعه. اخالقي كاركنان به عملكرد اخالقي سازمان وابسته است

نگر  ولي اينكه سازمان چيزي جز افراد نيست، نوعي تلقي تقليل،افراد تشكيل شده است

اخالقي بودن سازمان يك مزيت رقابتي است و سازماني داراي اخالق سازماني است . است

  . كه اهداف، وظايف و ساختار خود را به مميزي اخالقي بسپارد

 

  ل اخالقيئمراحل تصميم سازي در مسا .5

  :]24[ند ازا عبارت،توجه قرارگيرد مورد اخالقي سازيهايتصميم در بايد كه اصلي شاخص سه ،كليورط به

  حداقل شدن ضرر، زيان يا خسارت  �

  رعايت و پايبندي به تعهدات و منطقي  �

  عادالنه رفتار كردن  �

  : االت زير را از خود بپرسدؤل اخالقي يك مهندس بايد سئهنگام مواجهه با مسا

 جلوگيري آن از پس( كرد؟ جلوگيري آن از بتوان كه دارد وجود خسارتي يا زيان ضرر، آيا �

  ).كنيد

 ).بنابراين آن را به حداقل برسانيد(آيا ضرر، زيان يا خسارت غير قابل اجتنابي وجود دارد؟  �
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 و نيدتعهدات صريح و ضمني را مشخص ك(وليتي در اين زمينه وجود دارد؟ ئچه تعهد و مس �

 ).د باشيدبه آنها پايبن

 ).اقدامات عملي انجام دهيد( ليت اولين قدم عملي چيست؟ئوبراي ايفاي مس �

 ).پس كمبود اطالعات جبران شود( آيد؟دست ميه اطالعات الزم از چه كسي و چگونه ب �

گيرند كه  در موقعيتهاي دشوار قرار مي، سنگيني كه دارنددليل مسئوليتهاي به مهندسان معموالً

مواقعي كه فرد به دليل تعهد اخالقي در مقابل ساير .  آنها به هيچ وجه آسان نيست دراتخاذ تصميم

سه گزينش .  دشوار استحداقل ،كن نباشدنا ممهمه تعهدها اگر دادن  انجام ،گيردها قرار ميتعهد

 :]25[براي چنين مواقعي وجود دارد

  

   گزينش آسان. 1. 5

توان تصميم گرفت كه هاي ديگر است كه به آساني ميتر از تعهدگاهي يكي از تعهدها آن قدر مهم

  تر از ساير تعهدهاست،زماني كه يكي از تعهدها به طور برجسته مهم. تر را بايد انجام دادتعهد مهم

مثالً . تر عمل كرد، هر چند ساير تعهدها ناديده گرفته شوندبه آساني معلوم است كه بايد به تعهد مهم

 محصول را چنان طراحي كند كه توليدتا مهندس خواسته شود  يك از وليمحص طراحي در است ممكن

انتخاب آسان است؛ تعهدي  وضعيت اين در .باشد برخوردار نيز كمتري ايمني از اما ،شود ترارزان آن

 گزينش آسان ،البته. تر از تعهد او در مقابل كارفرماستكه فرد در قبال سالمت جامعه دارد بسيار مهم

  . بلكه دانستن آن چه بايد كرد آسان است، نيست كه لزوماً اجراي تصميم آسان استاين معندب

  

 گزينش خالقانه بينابيني. 2. 5

   دشوارتر،كارها موقعيتهايي وجود دارد كه تشخيص آن چه بايد انجام داددادن گاهي در انجام 

گيري دشوار د و تصميمدر اين حالت تعهدهايي وجود دارد كه اهميت كمابيش يكسان دارن. شودمي

ي، وجود دارد كه بهتر است ئ اگر در طراحي يك محصول اشكاالت ايمني، حتي به شكل جزمثالً. است

براي رفع نقص دوباره طراحي شود يا طراحي آن بازنگري شود، در اين حالت بين تعهد خيرخواهانه 

بال تحويل به موقع محصول به شتري، تعهد ايجاد سود براي شركت و كارفرما و تعهد در قدر قبال م

 زيرا از يك سو بايد نزد مشتري اعتراف كند كه محصول با طراحي ،شودمشتري تعارض ايجاد مي

 ممكن است مشتري ،تواند آن را به موقع تحويل دهد و از سوي ديگرفعلي ايمني الزم را ندارد و نمي

 ممكن است ،بنابراين. داد منعقد كندقيد اين محصول را بزند و با يك شركت يا سازمان ديگر قرار

آوري و تعهد تحويل به موقع محصول به مشتري با اين بهانه كه ايراد در طراحي مخاطره سود تعهد

در اين حالت بايد به . جدي براي مشتري ندارد، بر تعهد خيرخواهانه نسبت به مشتري غلبه كند

توان ايراد ايمني را با  ميمثالً. ا را انجام دادراههاي بينابيني بود و تا حد امكان همه تعهده دنبال



 اركان اخالق مهندسي    
 

94

حلهاي اين راه. مشتري در ميان گذاشت و با گرفتن فرصت و زمان، مخاطره ايمني را برطرف كرد

ها تا بينابيني مستلزم مصالحه و سازگاري ميان تعهدهاي مختلف است، به نحوي كه هر يك از تعهد

  .حدودي برآورده شود

   

  وارگزينش دش. 3. 5

اي نيز حل خالقانهدر مواقعي كه فرد با چند تعهد اخالقي با ارزش كمابيش يكسان مواجه شود و راه

شود كه  دشوار تلقي مينظراين گزينش از اين .  مجبور به يك گزينش دشوار است،به ذهن او نرسد

 اگر در مثالً. دممكن است با اتخاذ هر تصميم، تعهدهايي ناديده گرفته شود و ضررهايي پذيرفته شو

الن آن شركت به اين ئومحصول يك شركت اشكاالت اساسي و مخاطرات ايمني وجود دارد و مس

مين و أ يعني ايمني جامعه را ت؛دهند، اگر يك مهندس بخواهد يكي از ارزشهانمياهميتي موضوع 

   دادن انجامجامعه را از مخاطرات جدي با خبر كند، ممكن است شغلش را از دست بدهد و قادر به 

. گيردمين خانواده نباشد؛ در اين حالت در مقابل گزينش دشوار قرار ميأهايش در قبال تتعهد

  .هاي مطالعه اخالقي مهندسي استيادگيري نحوه اجتناب از گزينشهاي دشوار يكي از انگيزه

 

  وليتئالگوهاي مس .6

 اما به ،نه مهندسي را فهميدئوالتوان كار مسنامه اخالقي در حكم چارچوبي است كه در آن ميآيين

امكان دارد مهندسان مختلف تلقي . شودهيچ وجه يك دستورالعمل تفصيلي و كامل محسوب نمي

سازي الگوهاي مختلفي وجود تصميم در ارتباط با. ليتهاي خود داشته باشندئومتفاوتي از مس

  : ]25[دارد

  

  گيريالگوي آسان. 1. 6

ل و اجتناب ئو هدف آن درگير نشدن با مشكالت و مسازدن صدمه  از جلوگيرياصل مهم در اين الگو 

شود، مين ميأاين الگو تا زماني كه روشهاي عملياتي استاندارد ت طبق .است انگاريسهل از

 اما تكيه ،شودوليتهاي مهمي مشخص ميئدر اين الگو مس. وليتهاي مشخص نيز ادا شده استئمس

  .اردصرف بر آنها پيامدهاي ناگواري د

  

  الگوي دقت معمول. 2. 6

اصل مهم در اين الگو دقت معقول و هدف آن نه تنها اجتناب از خسارت، بلكه پيشگيري از خسارت و 

مين أگيري فراتر است؛ به طوري كه عالوه بر تاين الگو از الگوي آسان. صدمات به مشتري است
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ليت ئودر اين الگو مس. شودبيشتري مييات مربوط به ايمني دقت ئروشهاي عملياتي استاندارد، بر جز

  .ليت شخص بعدي همچنان ادامه داردئوشخص با آغاز مس

  

  الگوي خيرخواهي. 3. 6

رود  و كاري بيش از آن چه از فرد انتظار ميرودميالگوي خيرخواهي از الگوي دقت معقول نيز فراتر 

اي هلئاي تعطيل خود را صرف مسمهندسي مدتهاي طوالني روزه است ممكن ،مثال رايب .دهدمي انجام

ها را كاهش دهد حلي پيدا كند كه مانع ضررهايي شود، هزينهاند و راهكند كه ديگران متوجه آن نشده

اما شايد هيچ كس نفهمد كه اين فرد چه . يا موجب شود كه پروژه مهمي در موعد مقرر به پايان برسد

يي پيدا كند و يا أده از اين الگو فرد نبايد حالت خود ر در استفا.اي انجام داده استالعادهكوشش فوق

 مهندسان در كارهاي خود ،به هر حال. توجه بيش از اندازه به موضوعي او را از ساير كارهايش باز دارد

  . كننداز يكي از اين سه الگو يا تركيبي از آنها پيروي مي

  

  گيرينتيجه .7

توان تصميمات مناسب ها نمينامه استفاده از آيين بافقطاي يا سازماني در موقعيت دشوار حرفه

كه با را اي هاي دشوار، گزينهتوان از ميان گزينهاخالقي اتخاذ كرد، بلكه با كمك ارزشهاي اخالقي مي

اي در مقابل منافع و در بسياري از مواقع كه منافع حرفه.  دارد برگزيدياخالقيات همخواني بيشتر

 پايبندي به اصول و عقايد اخالقي كمك بزرگي به ،گيرند اجتماعي قرار ميارزشهاي بنيادين فردي و

از آنجا كه اصول اخالقي و ارزشهاي انساني در مذهب، فلسفه، فرهنگ بومي، . كندانتخاب صحيح مي

اي و شركتها و دارد، بايد در خانواده، مدرسه، دانشگاه، انجمنهاي حرفهريشه سنت، خانواده و مليت 

ها و مقرراتي است نامهاي از آييناي مجموعهاخالق حرفه. ح براي آموزش آن اهتمام شودتمام سطو

كند و چارچوبي براي عمل و قضاوت كه عمل اخالقي را براي آن حرفه مشخص و خاص تعريف مي

نامه يا فارغ از اينكه در هر رشته مهندسي چه آيين .شوداخالقي يا غير اخالقي هر حرفه محسوب مي

هاي اخالقي تدوين شده است، بنيانهايي وجود دارد كه پايبندي به آنها نوعي ضمانت اجرايي براي كد

شوند؛ تعهد، صداقت، تضاد منافع، افشاگري، توسعه پايدار، هاي اخالقي محسوب ميها و كدنامهآيين

اي مهندسي بايد فههاي اخالق حرها و كدنامه آيينفناوريهاي جديد برخي از مواردي است كه در همه

سسه ؤاي از بايدها و نبايدهايي است كه مهندسان در يك ماخالق سازماني مجموعه. به آنها توجه كرد

هرچه روابط . كنند رعايت مي،اندي و كيفي كاري كه تعهد كرده تحقق كامل شرايط كمبه منظور

  ي خودخواهانه فردي مهارطلبيها عاليق و منفعت،تر و مكررتر باشداعضاي يك سازمان گسترده

اين روابط قادر . شود گام برداشته مي،و به سمت منفعت اجتماعي كه نوعي رفتار اخالقي است دوشمي

تصور .  و مانع ناهنجاريهاي كاري در يك حرفه شوندننداي هر فرد را كنترل كخواهند بود رفتار حرفه
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ترين مانع رشد اخالقي در سازمانها است و اي مهمناقص و ناروا و تقليل دادن مفهوم اخالق حرفه

  . اي بپردازندشود كه هر يك از مهندسان يا مديران با گمان خود به ترويج اخالق حرفهسبب مي
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