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چکیده :بررسی میزان رعایت کدهای اخالقی مهندسی در دانشجویان رشته مهندسی برق بهعنوان
کارکنان آینده این حرفه ضرورتی اجتنابناپذیر است .هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت کدهای
اخالق مهندسی برق در بین دانشجویان دانشکده برق دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن است .در این
پژوهش مقطعی توصیفی ـ تحلیلی تعداد120نفر از دانشجویان مهندسی برق با سابقه فعالیت بهصورت
هدفمند انتخاب شدند .دادهها توسط یک پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شد .شاخص اعتبار
محتوا براساس مقیاس Bausell & Waltzبرای کل ابزار 83/2۱به دست آمد و آلفای کرونباخ پرسشنامه
 0/76محاسبه شد .پرسشنامه حاوی  40گویه در سه ُبعد فردی ،فنی و حرفهای و اجتماعی است .دادهها
با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  ۲۰تجزیهوتحلیل شد و ضمن بررسی جامع اطالعات توصیفی
شرکتکنندگان ،برای اطالعات استنباطی از آزمونهای تی ،فریدمن ،تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که میزان رعایت دانشجویان دانشکده برق دانشگاه
تبریز از کدهای اخالقی مهندسی در هر سه حیطه باالتر از میانگین جامعه بوده و در رتبهبندی این خرده
مقیاسها به ترتیب اخالق اجتماعی ،اخالق فردی و اخالق فنی قرار داشتند .متغیرهای جنسیت ،سابقه
شغلی و میزان آشنایی با کدهای اخالقی اختالف معناداری با رعایت کدهای اخالق مهندسی برق نشان
نداد؛ ولی متغیر سطح تحصیل اختالف معناداری با میزان رعایت کدهای اخالقی نشان داد .میتوان با
اتخاذ تدابیری نظیر طراحی و تدوین کدهای اخالقی مهندسی برق و گنجاندن آن در درس اخالق حرفهای
مهندسی و آموزش آن و درونیسازی این کدهای اخالقی ،میزان رعایت این کدها را بین دانشجویان
مهندسی برق افزایش داد.
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1.1مقدمه
بـا توجـه بـه نقـش فلسـفه حا کـم بـر یک جامعه بـر جهتدهی بـه فعالیتهای حرفـهای ،یکـی از دغدغههای
اصلـی در آمـوزش دانشـجویان رشـتههای مختلـف علمـی افزایـش توانایـی در موضوعـات اخالقـی و
اسـتدال لهای اخالقی اسـت (ایمانزاده .)1394،امروزه با پیشـرفت علوم ،گونا گونی در آن و پدیدار گشـتن
رشـتههای مختلـف مهندسـی ،الزم اسـت درک بهتـری از ایـن حرفـه مهـم داشـته باشـیم .بـا توجـه بـه تنـوع
فعالیتهـای مهندسـی و تفـاوت کامـل نتایـج ایـن فعالیتها ،جوامع پیشـرفته صنعتی بر آن شـدهاند که به
موضـوع اخلاق در علـوم مهندسـی بیشازپیـش بپردازنـد (بهادر 
ینـژاد .)1385 ،اخلاق 1در زبـان انگلیسـی
دو واژه  Moralیعنـی اخلاق فـردی کـه ریشـه در ویژگیهـای ژنتیکـی و آموزههـای خانوادگـی اجتماعی دارد و
 Ethicsیعنی اسـتانداردها و کدهای خاص که از نظر اخالقی قابل انجام هسـتند .این اسـتانداردها و کدها
ً
را معمـوال انجمنهـای تخصصـی و حرفـهای تدویـن میکننـد و اعضـای خـود را ملزم به رعایت آنها میسـازند
(دوامـی .)1395 ،از نظـر دورکهایـم اخلاق نوعـی نهاد اجتماعی اسـت که بهمنزله یـک نظام فرهنگی واقعیت
نفـردی ،اجتماعی و حرفهای مبحثی
پیـدا میکنـد (بـه نقـل از یعقوبـی .)1389 ،اخالق در سـطوح فردی ،بی 
گسـترده در دنیـای امـروز اسـت و شـامل مسـئولیتهایی اسـت کـه باعـث آسـایش بشـر میشـود کـه در هـر
حرفـهای راهنمـای کارکنـان اسـت ( .)Davis, 1998اخـلاق مهندســی 2کــاربرد روشهـای اخالقـی و فلسـفی
بـرای رفتارهـای مهندسـان در انجـام کار اسـت ( .)Baura, 2006ایـن علـم بینرشـتهای کـه در سـایه تفکـرات
وحدتگرایانـه معرفتشـناختی و بهخصـوص بـا ظهـور تفکـرات جاندیویـی در امریـکا و در بسـتر فلسـفه
پرا گماتیسـم شـکل گرفـت ( )Emison, 2004و بعدهـا بـا نهضـت کاربـردی کردن علـوم و بهخصوص کاربردی
کـردن اخلاق و ظهـور اخلاق کاربـردی بـه اوج خـود رسـید )Harris et al., 2013( ،مخالفانـی نیـز دارد .برخـی
رویکردهـای فلسـفی نویـن نظیـر پساسـاختارگرایان ،فیلسـوفان زبانـی ،کـه بـر تکثرگرایـی معرفتشـناختی
تأ کیـد دارد ،امـکان شـکلگیری علـوم جدیـدی مثـل اخلاق مهندسـی ،روانشناسـی اسلامی و ...را بیمعنا
ً
میداننـد و دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه علـم و بهویـژه علـوم مهندسـی را صرفـا بـا نـگاه اثباتگرایانـه مینگرند
( .)Imanzadeh, 2011از طرفـی اخلاق مهندسـی تأمـل دربـاره ابعـاد اخالقـی مسـائل و موضوعاتـی اسـت
کـه بـه حرفـه مهندسـی مربـوط میشـود تـا بدیـن ترتیـب بـا رعایـت اخلاق مهندسـان بتواننـد ناظـر و مراقـب
فعالیتهـای خـود باشـند (بهادرینـژاد .)1385 ،نیـاز بـه پذیـرش اسـتانداردهای اخالق مهندسـی بهمنظور
تأمیـن منافـع حیاتـی جامعـه و ارزشهـای بنیـادی آن بایـد از اولویتهـای باالیـی برخـوردار باشـد و در
درازمـدت حفـظ چنیـن اسـتانداردهایی موجـب پیشـرفت و ترقـی کل جامعـه و جوامـع انسـانی خواهـد شـد
(دوامـی .)1395 ،اخلاق حرفـهای 3مجموعـهای از آییننامههـا و مقرراتـی اسـت کـه عمـل اخالقـی را برای آن
ً
حرفـه مشـخص و خـاص تعریـف میکنـد .هـر شـغل نیـز اخالق حرفـهای مختص به خـود را دارد .مثلا در گروه
3- Professional Ethics

2- Engineering Ethics

1- Ethics

ناراکمه و هدازنامیا یلع  33

مهندسـی بخشـی از اخالق حرفهای مهندسـی مکانیک با اخالق حرفهای مهندسـی شـیمی تفاوت دارد؛ در
علوم پزشـکی بخشـی از اخالق حرفهای داروسـازی با اخالق حرفهای دندانپزشـکی متفاوت اسـت .درواقع،
صاحبـان هـر حرفـه مسـئولیتهای خـاص خـود را دارنـد کـه در آییننامههـا و مقـررات آن حرفـه بیـان شـده
اسـت .آییننامههـای اخالقـی چارچوبـی بـرای عمـل و قضـاوت اخالقـی یـا غیراخالقـی هـر حرفـه محسـوب
ً
میشـوند (ظهـور و خلـج .)1389 ،آییننامههـای حرفـهای 1را معمـوال مؤسسـات معتبـر تدویـن میکننـد کـه
مطابـق محتـوای خـود میتواننـد ضامـن سلامت مـردم و نیـز مهندسـانی باشـند کـه از ایـن آییننامـه پیروی
میکننـد .در اخلاق حرفـهای رعایـت برخـی از اصـول نقـش بسـیار مهمـی در ادای مسـئولیت حرفـهای ایفـا
میکنند ) .(Herkert, 2007اخالق مهندسـی همانطور که ذکر شـد ،کاربرد اصول اخالقی و اسـتانداردهای
حرفـهای در مـواردی اسـت کــه افـراد در جریـان کار مهندسـی بـا آنهـا روبـهرو میشـوند (رحمانـی و مجروحـی
سـردرود .)1394 ،درواقـع ،کدهـای اخلاق مهندسـی نیـز بـه انسـانها اهمیـت صداقـت را در ایفـای وظایـف
حرفـهای بهصـورت خودکنترلـی یـادآوری میکنـد (دوامـی.)1386 ،
مهندسـی کـه از اخلاق مهندسـی برخـوردار اسـت ،رسـالت خـود را در ارائـه مؤثرتریـن خدمـت بیریـا
بـه کسـانی کـه بیشـترین نیـاز را دارنـد ،میدانـد و درجهـت تحقـق ایـن رسـالت گام برمـیدارد (بهادرینـژاد،
 .)1385ایـن دانـش در حـوزه بینرشـتهای اخلاق و مهندسـی و مهمتریـن هـدف آن تأمیـن امنیـت ،رفـاه و
آسـایش انسـانی در حـوزه مهندسـی اسـت (ظهـور و همـکار .)1389 ،ازایـنرو ،خدماتـی کـه مهندسـان ارائـه
میکننـد ،مسـتلزم صداقـت ،بیطرفـی ،انصـاف و برابـری اسـت و باید بر حمایت از بهداشـت همگانی ،امنیت
رفتار حرفهای کار کننـد و این امر
و رفـاه عمومـی معطـوف باشـد .مهندسـان بایـد در چارچـوب یک اسـتاندارد ِ
مسـتلزم وفـاداری بـه بزرگتریـن و مهمتریـن اصـول کردار اخالقـی اسـت ( .)NSPE, 2007هر چقدر متخصصان
حـوزه مهندسـی از توانایـی اخالقـی بیشـتری برخـوردار باشـند ،بهتبـع آن بـرای اسـتدال لهای اخالقـی و حـل
معماهـای اخالقـی ظاهرشـده در حرفـه خـود تواناتـر خواهنـد بـود ( .)Davis, 2017با ظهـور مکتبهای فکری
جدیـد در قـرن  21و تقاضاهـا و انتظـارات بـرای کاربـردی کـردن علـوم ،نیـاز بـه اخالق مهندسـی بهعنوان نوعی
اخلاق کاربـردی بیشازپیـش اهمیـت یافتـه اسـت (.)Michelfelder & Jones, 2013
مجامـع حرفـهای مهندسـی جهـان از سـال  1906بـا رویکـردی جدیـد بـه مقولـه اخلاق در مهندسـی
پرداختهانـد و بهمنظـور دسترسـی مهندسـان بـه دسـتورالعملها و راهکارهـای اخالقـی در حرفـه مهندسـی،
بـه تدویـن آییننامههـای اخالقـی اقـدام کردهانـد کـه الزمـه عضویـت در ایـن مجامـع حرفـهای پایبنـدی و
تبعیـت از ایـن قواعـد اخالقـی اسـت (حافظـی .)1387 ،اصـول اخالقی عبارت اسـت از مجموعه اسـتانداردهای
رفتـاری در خصـوص نحـوه برخـورد افـراد در یـک سـازمان بـرای آنکـه بتواننـد بهعنـوان عضـوی از آن سـازمان
پذیرفتـه شـوند (روزبهـی و دیگـران .)1390 ،سـاختار کلـی قواعـد اخالقـی در سـه بخـش اصلـی :اصـول اساسـی،
1- Code of Ethics
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قوانیـن اساسـی و راهکارهـا تقسـیمبندی شـده اسـت ( .)NSPE, 1996بـه همـان میـزان کـه بـه قواعـد اخالقـی
در کل جامعه نیاز است ،وجــود قواعــد خــاص اخالقــی در جامعــه مهندسی نیز از ضروریات است ،این قواعد
کمک میکند تــا در روابــط دوســویه حــدا کثر مطلوبیت حاصل شود (حافظی .)1387 ،ورود اخالق فردگرایانه
بـه حـوزه مهندسـی در سـایه رویکردهـای مکتبهـای قـرن نوزدهمـی ()Conlon, E. & Zandvoort, 2011
و اخالق جنسـیتگرایانه به حوزههای علمی و بهخصوص به حوزههای علم مهندسـی ()MacGregor, 2017
نیاز به اخالق مهندسـی را برجسـتهتر کرده اسـت .دالیل زیادی را میتوان در ضرورت وجود اخالق مهندسـی
و آییننامه اخالقی برای مهندسان برشـمرد که به بعضی از آنها اشاره میشود )1 :مهندس مسئول نمیتواند
نسـبت بـه نگرانـی بشـر دربـاره محیطزیسـت ،ایمنـی و مسـائل سیاســی بیتفـاوت باشـد؛  )2آییننامههـای
اخالقـی میتواننـد راهنمـا و هشـداردهنده مسـائل اخالقـی حرفـهای باشـند؛  )3مهندسـان ممکـن اسـت در
حرفه خود بــا پرسشهای اخالقــیای مواجــه شــوند کــه بـه پاسـخ آنهـا نیازمندند؛ و  )4آییننامههای اخالقی
باعـث افزایـش اعتبـار و ارزش حرفه مهندسـی میشـود (ابوالبشـرا و طالبانفـرد.)1383 ،
آییننامههـای اخلاق حرفـهای مهندسـی مختلـف کشـورهایی کـه در ایـن حــوزه فعالیــت کردهانـد ،در
جـدول  1جمـعآوری شـده اسـت (رحمانـی سـامانی و مجروحـی سـردرود.)1394 ،
جدول  :1اطالعات مربوط به آییننامههای اخالقی مورداستفاده

آییننامههای اخالق حرفهای مورداستفاده

کشور

عالمت اختصاری

شهر

مؤسسه مدیریت پروژه

USA

PMI

Philadelphia

انجمن ملی مهندسان حرفهای

USA

NSPE

Washington

انجمن مهندسان عمران آمریکا

USA

ASCE

Reston

مؤسسه مهندسان عمران آفریقای جنوبی

Midrand

South Africa

SAICE

مهندسان استرالیا

Australia

Engineers Australia

Canberra

مؤسسه مهندسان عمران انگلیس

UK

ICE

London

انجمن مهندسان عمران ژاپن

Japan

JSCE

Tokyo

مهندسان هند

India

CEA

New Delhi

انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا

USA

IEEE

New York

جامعۀ مهندسان مکانیک آمریکا

USA

ASME

New York

فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور

Switzerland

FIDIC

Geneva

مهندسان مشاور در ایران

IRAN

IRSCE

Tehran

سوگندنامه مهندسی در ایران

IRAN

SMSM

Tehran

آییننامه اخالقی انجمن مهندسـان برق و الکترونیک 1در سـال  1979تدوین شـده اسـت و خالصهتر از
)1- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE
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 NSPEاسـت و تنهـا بـرای اعضـای  IEEEبـه کار مـیرود (حافظـی )1387 ،که به شـرح ذیل اسـت :ما اعضای
انجمـن مهندسـان بـرق و الکترونیـک بـا تشـخیص اهمیـت اثربخشـی فناوریهایمـان در کیفیـت زندگـی در
پهنـه جهـان ،ضمـن پذیـرش تعهـد شـخصی بـه حرفهمـان ،اعضـا و اجتماعـی کـه بـه آن خدمـت میکنیـم،
بدینوسـیله خـود را بـه باالتریـن رفتـار اخالقـی و حرفـهای متعهـد میدانیـم و موافقـت میکنیـم کـه:
ً
zتصمیمـات مهندسـی مـا بـر پایـه ایمنـی ،بهداشـت و نفـع عمومـی بوده و سـریعا مـواردی را که ممکن
اسـت باعـث بـه خطـر افتـادن عموم یـا محیطزیسـت گردد ،فـاش کنیم.
zاز تضـاد منافـع حقیقـی یـا متصـور تـا جایـی کـه امـکان دارد اجتنـاب کـرده و در صـورت وجـود آنهـا را
بـرای طرفهـای ذینفـع فـاش کنیـم.
 zبرآوردها و طرح ادعاها با توجهبه اطالعات در دسترس باشد و صادق و واقعبین باشیم .
zهرگونه رشوه را در همه اشکال آن رد کنیم.
zفهم خود را نسبت به فناوری ،کاربرد مناسب از آن و ظرفیتهای تبعی آن افزایش دهیم.
zصالحیـت فنـی خـود را حفـظ کـرده و توسـعه دهیـم و انجـام وظایـف فنـی بـرای دیگـران را تنهـا
درصورتیکـه از طریـق آمـوزش یـا تجربـه صالحیـت الزم را کسـب کـرده باشـیم ،یـا پـس از اعلام
محدودیتهـای مربـوط ،قبـول کنیـم.
zانتقـاد درسـت از کارهـای فنـی را در دسـتور کار قـرار دهیـم و پذیـرای انتقـاد و قبـول آن باشـیم .بـه
اشـتباهات اعتـراف کـرده و آنهـا را اصلاح کنیـم و بهصـورت مناسـب سـهم کمکدهنـدگان را ارج
گذاریـم.
zبـا همـه بـدون در نظـر گرفتـن نـژاد ،مذهـب ،جنـس ،معلولیـت ،سـن یـا ملیـت آنهـا رفتـاری منصفانه
داشـته باشیم.
zاز واردکـردن لطمـه بـه دیگـران ،امـوال ،اشـتهار یـا اشتغالشـان از طریـق ادعاهـای نادرسـت یـا
کینهجویانـه اجتنـاب ورزیـم.
zبـه همـکاران در توسـعه حرفـهای کمـک کـرده و پشـتیبان آنهـا در پیـروی از ایـن مقـررات اخالقـی
باشـیم (.)IEEE, 1979
ساختار آییننامه اخالق حرفهای مهندسان در ایران به دو بخش ارزشهای اخالق حرفهای و قوانین
اخلاق حرفـهای تدویـن شـده اسـت .ایـن ارزشهـا شـامل .1 :پایبنـدی بـه ایمنـی ،سلامت ،رفـاه عمومـی
و حفاظـت از محیطزیسـت؛  .2شایسـتگی و مسـئولیتپذیری؛  .3انصـاف؛  .4صداقـت و درسـتکاری؛ .5
احتـرام و  .6رفتـار حرفـهای اسـت (رحمانـی سـامانی و همـکار.)1394 ،
جودکـی و اجللوئیـان ( )1395پایبنـدی بـه اصـول اخالقـی و حرفـهای را یکـی از مهمتریـن مقدمـات
پـرورش نیروهـای انسـانی کارآمـد بـرای ایجـاد یـک جامعـه توسـعهیافته و متعالـی دانسـتند.
دانشـگاهها مرا کز آموزشـی هسـتند که تعداد کثیری از دانشـجویان و محققان را در خود جای میدهند
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و بسـتر آمـوزش آنـان را فراهـم میکننـد .از آنجـا کـه اخلاق مهندسـی تأمــل دربــاره ابعــاد اخالقـی مســائل و
موضوعاتـی اسـت کـه بـه حرفـه مهندسـی مربـوط میشـود و میتـوان آن را بـه دانشـجویان مهندسـی آموزش
داد ،میـزان رعایـت کدهـای آن را نیـز میتـوان در بیـن دانشـجویان افزایـش داد .بـه همیـن منظـور ،بـا ایجـاد
برنامههـای جدیـد آمـوزش اخلاق مهندسـی میتـوان جامعـه مهندسـی در راسـتای رسـیدن بـه اهـداف
مطلـوب داشـت.
جعفـری منـش و همـکاران ( )1392در پژوهـش مقطعـی توصیفـی ـ تحلیلـی کـه بـا عنـوان «بررسـی میـزان
رعایـت کدهـای اخلاق حرفـه پرسـتاری در بیـن دانشـجویان پرسـتاری» انجـام دادنـد اذعـان داشـتند کـه
سـنجش میـزان رعایـت کدهـای اخالق پرسـتاری در دانشـجویان پرسـتاری بهعنوان کارکنان آینده سیسـتم
خدمـات بهداشـتی درمانـی ،امـری ضـروری اسـت .همچنیـن ،نتایـج حا کـی از آن بـود که مدیریـت تعارضات
و سـپس احتـرام بـه همـکاران تیـم درمانـی بیشـترین اصـل از کدهـای اخالقــی و احتـرام بـه حقـوق بیمـاران
و آمـوزش بـه بیمـار از کمتریـن اصولـی بودنـد کــه دانشــجویان پرسـتاری آن را رعایـت میکردنـد .ازایـنرو،
در تحقیـق دیگـری کـه توسـط عضـدی و همـکاران ( )1393بـرای بررسـی رابطـه آ گاهـی از کدهـای اخلاق و
میـزان خطاهـای پرسـتاری گزارششـده صـورت گرفـت ،مطابـق نتایـج حاصـل شـده توصیـه شـد کـه آموزش
اخلاق حرفـهای بـرای دانشـجویان و کارکنـان پرسـتاری و ارائـه برنامههـای الزم بـرای ارتقـای آمـوزش اخلاق
حرفـهای و کاهـش میـزان خطاهـای پرسـتاری در اولویـت قـرار گیـرد .رحمانیسـامانی و همـکاران ()1394
در پژوهـش خـود بیـان کردنـد آییننامههـای اخالقــی باتوجهبـه شـرایط فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی هـر
کشـوری متفـاوت اسـت و اثرگـذاری متفاوتـی نیـز دارد و از آنجــا کــه در ایــران آییننامههـای اخلاق مهندسـی
مدونـی مطابـق بـا نیازهـای قشـر مهندسـان تدویـن نشـده و سـوگندنامه مهندســی و آیــین اخـلاق حرفـهای
مهندسـان مشـاور تنهـا اسـناد اخالقـی موجـود شناختهشـده در بیـن قشـر مهندسـان اسـت ،لـذا تدویـن
آییننامـه اخالقــی در حرفـه مهندسـی امـری ضـروری بـه نظـر میرسـد .حافظـی ( )1387ضمـن معرفـی
شـاخصترین آییننامههـای اخالقـی در مجامـع مهندسـی جهـان و بهمنظـور ایجـاد زمینـه مسـاعد جهـت
تهیـه آییننامههـای اخالقـی ،بـه ارائـه روشهـای تدویـن و نـگارش آییننامههـای اخالقـی پرداختـه اسـت.
بهادرینـژاد ( )1385در تحقیـق خـود بیـان میکنـد کـه برخـورداری از اخلاق مهندسـی باعـث میشـود
مهندسـان ،خـود ،ناظـر فعالیتهـای خویـش و حافـظ منافـع جامعـه انسـانی و سلامت محیطزیسـت
باشـند .درواقـع ،باتوجهبـه تنـوع فعالیتهـای مهندسـی و تفـاوت کامـل نتایـج ایـن فعالیتهـا ،جوامـع
پیشـرفته صنعتـی بـر آن شـدهاند کـه بـه موضـوع اخلاق در علـوم و مهندسـی بیـش از گذشـته بپردازنـد.
مکنـی 1و همـکاران ( )2010در پژوهشـی بـه بررسـی تأثیـر کدهـای اخالقـی بـر ادرا ک اخالقـی پرداختنـد و
بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه آشـنایی بـا کدهای اخالقـی میتواند بـه ادرا ک اخالقی منجر شـود .آدامز 2و
2- Adams

1- McKinney
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همکاران ( )2001در پژوهش خود به این یافته اشـاره کردهاند که کدهای اخالقی نشـانهای برای پیشبینی
رفتارهـای اخالقـی اسـت و تدویـن نشـانگرهای اخالقـی بـرای قضـاوت دربـاره عمـل اخالقـی الزامـی اسـت .از
دیـدگاه آنهـا رفتـار اخالقـی افـراد بـا بـاال رفتـن سـابقه شـغل آنهـا بیشـتر میشـود .یافتههـای بیـور و برایتمـن

1

( )2016بـه ایـن امـر اشـاره دارد کـه اصولگرایـی تأملـی رویکـردی اثربخـش بـرای رشـد اسـتدال لهای اخالقـی
مهندسـان اسـت و ایـن رویکـرد در مقابلـه بـا رویکردهـای نسـبیتگرا کـه اخلاق عصـر حاضـر را تحـت سـیطره
خـود درآورده ،اثربخشـی بهتـری از خـود نشـان میدهـد .یافتههـای پژوهـش جونـز 2و همـکاران ( )2017بـه
ایـن امـر اشـاره میکنـد کـه مدیـران مهندسـی برخـوردار از چارچوبهـای اخالقـی بـرای حرفـه خـود ،مدیرانی
تحولآفریـن بـوده و در مسـائل و مشـکالت سـازمانی و بهخصـوص چالشهـای اخالقـی سـازمان رویکردهـا
و راهحلهـای بهتـری را بـرای ایـن مسـائل و مشـکالت تـدارک میبیننـد .هـر انـدازه مدیـر بـا کدهـای اخالقـی
حرفـه خـود آشـنایی بیشـتری داشـته باشـد ،احتمـال بـروز عمـل اخالقـی در او باال تـر اسـت .پژوهـش کارنـه و
ماتن )2016( 3نشـان داد که دانشـجویان رشـته مهندسـی ادرا ک خود از اخـلاق مهنـدســی را در شایستگــی
حرفهای ،رفتــار حرفهای و صداقــت حرفهای میداننــد .سلــف و الیسون  )1998(4در پژوهش خود با عنوان
«تدریـس اخلاق مهندسـی و ارزیابـی تأثیـر آن بـر مهارتهـای اسـتدالل اخالقـی دانشـجویان» بـه ایـن نتیجه
دسـت یافـت کـه رابطـه معنـاداری بیـن آمـوزش اخلاق مهندسـی و توانایـی مهارتهـای اسـتدالل اخالقـی
دانشـجویان وجـود دارد و بـا افزایـش نمرههـای اخلاق مهندسـی ،اسـتدالل اخالقـی دانشـجویان هـم رشـد
میکنـد.
ا گرچـه مطالعـات و پژوهشهـای بسـیاری در زمینـه اخلاق مهندسـی و آییننامههـای اخالقـی در
گذشـته صـورت گرفتـه اسـت ،امـا پژوهشـی کـه در بـاب کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق و میـزان رعایـت ایـن
کدهـا توسـط دانشـجویان مهندسـی بـرق باشـد ،صـورت نگرفتـه اسـت و شـکاف پژوهشـی عمیقـی در ایـن
زمینـه احسـاس میشـود؛ بنابرایـن طبـق نتایـج حاصلشـده و نیـز بـه ایـن دلیـل کـه حرفـه مهندسـی بـا
توسـعه دانـش و فناوریهـا از جایـگاه ویـژهای در جوامـع امـروزی برخـوردار اسـت ،پژوهشـگر پـس از مطالعـه
مقالههـای داخلـی و خارجـی بـه تدویـن کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق پرداختـه تـا بررسـی شـود میـزان
آشـنایی دانشـجویان بـا کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق بـه چـه صـورت بـوده و همچنیـن رعایـت ایـن کدهـا
توسـط دانشـجویان بـه چـه میـزان اسـت؟
2.2اهداف پژوهش
هـدف اصلـی پژوهـش تعییـن میـزان رعایـت کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق در بیـن دانشـجویان مهندسـی
دانشـکده بـرق دانشـگاه تبریـز اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه هـدف فـوق ،اهـداف زیـر مـد نظـر قـرار گرفته اسـت:
3- Crane & Matten

2- jones

1- Beever & Brightman
4- Self & Ellison
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2-222بررسی میزان رعایت کدهای اخالق مهندسی برق در بین دانشجویان دانشکده برق در حوزه فردی
2-222بررسـی میـزان رعایـت کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق در بین دانشـجویان دانشـکده بـرق در حوزه فنی
و حرفهای
2-222بررسـی میـزان رعایـت کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق در بیـن دانشـجویان دانشـکده بـرق در حـوزه
اجتماعـی
2-222بررسـی نقش متغیرهای جنسـیت ،سـطح تحصیل ،سـابقه شـغل و میزان آشـنایی با کدهای اخالقی
در میـزان رعایـت کدهای اخالقی
3.3روش پژوهش
باتوجهبـه اینکـه ایـن پژوهـش بـر آن اسـت کـه میـزان رعایـت کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق را در بیـن
دانشـجویان دانشـکده بـرق بررسـی کنـد ،روش پژوهـش مقطعـی توصیفـی ـ تحلیلـی اسـت .جامعـه آمـاری
پژوهـش شـامل تمـام دانشـجویان بـرق دانشـکده بـرق تبریـز اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری
هدفمنـد تعـداد 120نفـر از دانشـجویان ،کـه سـابقه فعالیـت داشـتند ،انتخـاب شـدند.
4.4ابزار پژوهش و روش تحلیل دادهها
ابـزار مورداسـتفاده در ایـن پژوهـش ،پرسـشنامه محقـق سـاخته کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق در سـه بعد
فـردی ،فنـی و حرفـهای و اجتماعـی بـا  40گویـه اسـت که بعد فردی در  9گویـه ،بعد فنی و حرفهای  21گویه،
بعـد اجتماعـی در  10گویـه تنظیـم شـده اسـت .روش تهیـه پرسـشنامه ایـن اسـت کـه ابتـدا جسـتوجوی
گسـتردهای در متـون و مقـاالت منتشرشـده و بانکهـای اطالعاتـی اینترنتـی صـورت گرفـت تـا کدهـای
مختلـف رایـج تحـت عنـوان کدهـای اخلاق حرفه مهندسـی برق بررسـی شـده و اطالعات مربـوط به کدهای
اخلاق مهندسـی بـرق در کشـورهای مختلـف بـه دسـت آید .سـپس مـواردی که میتوانسـت گویـای عملکرد
اخالقـی و حرفـهای مهندسـان بـرق در شـرایط اجتماعـی ،فرهنگـی کشـور مـا باشـد اسـتخراج و در نهایـت
پرسـشنامهای تدویـن شـد .ایـن پرسـشنامه بـر اسـاس مقیـاس پنجگزینـهای لیکـرت (خیلـی زیـاد=،5
زیـاد= ،4متوسـط= ،3کـم= ،2خیلـی کـم= )1سـاخته شـده اسـت .سـپس اعتبـار علمـی ابـزار بـه روش مـروری
بـر مطالعـات و همچنیـن ،شـاخص اعتبـار محتـوا بررسـی شـد .بدیـن ترتیـب کـه پـس از اسـتفاده از مقـاالت
متعـدد و نظـر محققـان در طراحـی پرسـشنامه ،ابـزار پژوهـش بـه  ۵نفـر از اسـتادان رشـته مهندسـی بـرق و
همچنیـن  ۵نفـر از دانشـجویان ایـن رشـته داده شـد کـه نظـر خـود را نسـبت بـه آن ثبـت کننـد.
پـس از جمـعآوری نظـرات آنهـا تغییـرات مناسـب صـورت گرفـت .درنهایـت ،شـاخص اعتبـار محتـوا بـر
اسـاس مقیـاس  Bausell & Waltzبـرای کل ابـزار  83/2۱بـه دسـت آمـد .همچنیـن بـرای بررسـی اعتبـار
پرسـشنامه پـس از توزیـع و گـردآوری پرسـشنامه در میـان  30نفـر از افـراد مشـابه بـا نمونههـای پژوهـش ،از
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روش آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد و عـدد آلفـای  0/76بهدسـت آمـد.
دادههـای پژوهـش بـا اسـتفاده از نرمافـزار آمـاری  SPSSنسـخه  ۲۰مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت.
ضمـن بررسـی جامـع اطالعـات توصیفـی شـرکتکنندگان بـر اسـاس مؤلفههـای جنسـیت ،مـدرک تحصیلـی،
سـابقه کار و فعالیـت و میـزان آشـنایی بـا کدهـای اخالقـی ،برای اطالعـات اسـتنباطی از آزمونهای فریدمن،
تحلیـل واریانـس و آزمـون تعقیبـی توکـی اسـتفاده شـد.
5.5یافتههای پژوهش
در بررسـی کدهـای اخالقـی مهندسـی بـرق ،پـس از توزیـع و گـردآوری پرسـشنامهها در میـان نمونههـای
انتخابـی ،ابتـدا توصیفـی آمـاری از وضعیـت پاسـخگویان بـه شـرح زیـر ارائـه میشـود.
جدول  :1توزیع فراوانی و درصد نمونهها

جنسیت

سن

مدرک تحصیلی

آشنایی با کدهای اخالقی

سابقه

زن

مرد

مجموع

کارشناسی

فراوانی

80

40

درصد

66/7

59

33/3

120
100

49/2

6
0/5

دکتری

کارشناسی ارشد
55
45/8

مجموع
120
100

25-20

40

30-26

77

1

64/2

2

100

97/6

1/7

1

0/8

120

117

2
1/6

100

0/8

120

19
15/8

15

33/3

50-46

40-36

5-0

مجموع

10-5

15-10

مجموع

خیلی کم

کم
18

15
12/5

زیاد

متوسط
67
55/8

100

مجموع

خیلی زیاد
1

120

0/8

همانطـور کـه در جـدول  1مشـاهده میشـود ،از تعـداد  120نمونـه مشـارکتکننده در پژوهـش 40 ،نفـر
زن و  80نفـر مـرد بودهانـد؛  59نفـر تحصیالتـی در مقطـع کارشناسـی 55 ،نفـر در مقطـع کارشناسـی ارشـد
و  6نفـر در مقطـع دکتـری داشـتهاند؛  77نفـر در حـدود سـن  20-25سـال 40 ،نفـر در حـدود سـن 26-30
ســال 2 ،نفــر در حــدود ســن  36-40ســال و  1نفـر دارای سـن  46-50سـال داشـته و هیـچ شـرکتکنندهای
در میانگینهـای  31-35و  41-45را اعلام نکردهانـد 117 .نفـر کمتـر از  5سـال سـابقه 2 ،نفـر بیـن  5-10سـال
سـابقه و  1نفـر نیـز بیـن  10-15سـال سـابقه شـغلی داشـته اسـت .همچنیـن 19 ،نفـر اطالعاتـی در حـد خیلـی
کـم 18 ،نفـر اطالعاتـی در سـطح کـم 67 ،نفـر اطالعاتـی در سـطح متوسـط 15 ،نفـر اطالعاتـی در سـطح زیاد و 1
نفـر اطالعاتـی در سـطح بسـیار زیـاد در مـورد کدهـای اخلاق مهندسـی را گـزارش کردهانـد.
در ادامـه بـه تحلیـل دادههـا بـرای پاسـخ بـه پرسـش اصلـی پژوهـش اقـدام شـد و بـرای بررسـی میـزان
پایبنـدی نمونههـا بـه کدهـای اخالقـی مهندسـی بـرق از آزمـون تـی تکنمونـهای اسـتفاده شـد .نتایـج در
جـدول آورده شـده اسـت.

 .. 40قرب یسدنهم قالخا یاهدک تیاعر نازیم یسررب
جدول  :2میزان پایبندی نمونههای موردبررسی به کدهای اخالقی مهندسی برق

کدهای اخالق مهندسی

فراوانی

میانگین انحراف استاندارد درجه آزادی نمره تی سطح اطمینان

کدهای اخالق اجتماعی

120

4/02

0/398

119

110/76

000

کدهای اخالق فنی

120

3/94

0/352

119

122/79

000

کدهای اخالق فردی

120

4/02

0/397

119

110/84

000

کدهای اخالق مهندسی (مجموع)

120

3/99

0/318

119

137/81

000

همانطـور کـه در جـدول  2مشـاهده میشـود ،نمـره تـی بهدسـتآمده بـرای میانگیـن کدهـای اخلاق
ً
اجتماعـی ( )110/76اخلاق فنـی ( ،)122/79اخلاق فـردی ( ،)110/84و نهایتـا اخلاق مهندسـی بهطـور
کلـی ( )137/81بـا سـطح اطمینـان ( )0/05سـطح معنـاداری از رعایـت اخلاق مهندسـی در میـان نمونههای
موردبررسـی را بـه نسـبت جامعـه پیشفـرض آنهـا نشـان میدهـد.
در ادامـه ،از آزمـون فریدمـن بـرای رتبهبنـدی مهمتریـن خردهکدهـای اخالقـی اسـتفاده شـد .نتایـج در
جـدول  3آمـده اسـت.
جدول :3رتبهبندی مهمترین خردهمقیاسهای اخالق مهندسی

کدهای اخالق مهندسی

رتبه میانگینها

کدهای اخالق اجتماعی

2/14

کدهای اخالق فنی

1/74

کدهای اخالق فردی

2/12

مجذور کای

12/130

درجه آزادی

2

سطح اطمینان

0/002

همانطـور کـه در جـدول  3آمـده اسـت ،آزمـون فریدمـن نشـان داد کـه اهمیـت و رتبـه کدهـای
مطر حشـده دربـاره مهندسـان بـرق در سـطح اطمینـان ( )0/05بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت .مقایسـه
میانگیـن رتبههـا گویـای ایـن نکتـه اسـت کـه کدهـای اخالقـی مهندسـی بـرق بـه ترتیـب اهمیـت عبارتانـد
از :اخلاق اجتماعـی ،اخلاق فـردی و اخلاق فنـی .میانگیـن رتبـه ایـن ویژگیهـا بـه ترتیـب 2/12 ، 2/14
و  1/74اسـت.
در پاسـخ بـه پرسـشهای فرعـی پژوهـش بـه دنبـال مقایسـه گروههـای مختلفـی کـه در ایـن پژوهـش
شـرکت کردنـد (جنسـیت ،سـن ،سـابقه ،سـطح تحصیلات و میـزان آشـنایی بـا کدهـای اخلاق مهندسـی)
از آزمونهـای مقایسـه میانگیـن اسـتفاده شـد .در بررسـی تفـاوت میـان جنسـیتها از آزمـون تـی مسـتقل
اسـتفاده شـد .نتایـج ایـن مقایسـه در جـدول  4آمـده اسـت.
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جدول  :4مقایسه خردهمقیاسهای اخالق مهندسی در میان دو جنس

کدهای اخالق مهندسی

جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

3/99

0/39

زن

4/08

0/4

مرد

3/93

0/33

زن

3/97

0/39

مرد

4/03

0/37

زن

4

0/45

مرد

3/98

0/31

زن

4/02

0/34

کدهای اخالق اجتماعی
کدهای اخالق فنی
کدهای اخالق فردی
کدهای اخالق مهندسی
(مجموع)

نمره تی

درجه آزادی سطح اطمینان

-1/253

118

0/213

-0/636

118

0/526

0/36

118

0/72

0/605

118

0/546

همانطور که در جدول  4آمده اسـت ،برمبنای نمرات تی محاسبهشـده و میانگینهای بهدسـتآمده
در خردهمقیاسهـای کدهـای اخالقـی و نمـره مجمـوع آنها بـا اطمینان ( )0/05تفاوت معنـاداری میان زنان
و مردان پاسـخگو مشاهده نشد.
همچنیـن گروههـای سـنی ،تحصیلات مختلـف دانشـگاهی ،سـوابق شـغلی مختلـف و میـزان آشـنایی
متفـاوت از کدهـای اخلاق مهندسـی با کمک تحلیل واریانس یکسـویه مورد مقایسـه قـرار گرفتند .جداول
 5تـا  10ایـن مقایسـهها را گـزارش میکننـد.
جدول  :5مقایسه میانگینهای پاسخگویان با گروههای سنی مختلف

کد
کدهای اخالق
اجتماعی

کدهای اخالق فنی

گروه

مجموع مربعها

بین گروهی

0/23

3

0/077

درون گروهی

18/588

116

0/16

مجموع

18/818

119

بین گروهی

0/305

3

0/102

درونگروهی

14/434

116

0/124

مجموع
کدهای اخالق فردی

کدهای اخالق
مهندسی (مجموع)

درجات آزادی میانگین مربعها

نمره F

0/478

0/817

سطح اطمینان
0/698

0/487

119

بین گروهی

0/897

3

0/299

درونگروهی

17/901

116

0/154

مجموع

18/797

119

بین گروهی

0/279

3

0/093

درون گروهی

11/726

116

0/101

مجموع

12/005

119

1/937

0/919

0/127

0/434

همانطـور کـه در جـدول  5آمـده اسـت ،در مقایسـه میانگینهـای پاسـخگویان در گروههـای سـنی
مختلـف بـا سـطح اطمینـان ( )0/05اختلاف معنـاداری مشـاهده نشـد.

 .. 42قرب یسدنهم قالخا یاهدک تیاعر نازیم یسررب
جدول  :6مقایسه میانگینهای پاسخگویان با سطح تحصیالتی مختلف

گروه

کد
کدهای اخالق
اجتماعی

کدهای اخالق
فنی

کدهای اخالق
فردی

کدهای اخالق
مهندسی
(مجموع)

مجموع مربعها درجات آزادی میانگین مربعها

بین گروهی

0/505

2

0/253

درون گروهی

18/313

117

0/157

مجموع

18/818

119

بین گروهی

0/742

2

0/371

درونگروهی

13/997

117

0/12

مجموع

14/739

119

بین گروهی

1/838

2

0/919

درونگروهی

16/959

117

0/145

مجموع

18/797

119

بین گروهی

0/649

2

0/324

درونگروهی

11/357

117

0/097

مجموع

12/005

119

نمره F

1/614

3/103

6/341

3/341

سطح اطمینان
0/203

0/049

0/002

0/039

همانطـور کـه در جـدول  6آمـده اسـت ،در مقایسـه میانگینهـای پاسـخگویان در سـطوح تحصیالتـی
مختلـف بـا سـطح اطمینـان ( )0/05بـه جـز میانگینهـای پاسـخگویان در مقیـاس کدهـای اخلاق اجتماعـی
اختلاف معنـادار بهدسـت آمـد .بـرای تعییـن جزئیـات ایـن اختالفهـا از آزمـون تعقیبـی توکـی اسـتفاده شـد
کـه در جـدول  7و  8نتایـج آن ارائـه شـده اسـت.
جدول  :7میانگینهای سطوح مختلف تحصیلی در پاسخ به دو خردهمقیاس اخالق فردی و اخالق فنی ،اخالق مهندسی بهطور کلی

کدهای اخالقی
کدهای اخالق فنی

کدهای اخالق فردی

کدهای اخالق مهندسی (مجموع)

سطوح تحصیلی

میانگینها

انحراف استاندارد

کارشناسی

3/95

0/393

کارشناسی ارشد

3/91

393

دکتری

4/28

0/291

کارشناسی

4/03

0/399

کارشناسی ارشد

3/96

0/376

دکتری

4/54

0/084

کارشناسی

3/98

0/351

کارشناسی ارشد

3/98

0/275

دکتری

4/32

0/165
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جدول  :8آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اختالف معنادار میان میانگینهای بهدست آمده در دو خردهمقیاس اخالق فنی ،اخالق فردی و
اخالق مهندسی بهطور کلی

کدهای اخالقی

مقایسه مقاطع تحصیلی با هم
کارشناسی

اختالف میانگینها انحراف استاندارد سطح معناداری

کارشناسی ارشد

0/0386

0/065

0/823

دکتری

-0/3319

0/148

0/069

کارشناسی ارشد

دکتری

*-0/3704

0/149

0/037

کارشناسی

کارشناسی ارشد

0/0746

0/071

0/55

دکتری

*-0/5069

0/163

0/007

کارشناسی ارشد

دکتری

*-0/5815

0/164

0/002

کارشناسی

کارشناسی ارشد

-0/003

0/058

0/999

دکتری

*-0/3387

0/133

0/033

دکتری

*-0/3357

0/134

0/036

کدهای اخالق فنی

کدهای اخالق فردی

کدهای اخالق
مهندسی (مجموع)
کارشناسی ارشد

همانطـور کـه در جـدول  7مشـاهده میشـود ،در خردهمقیـاس اخلاق فنـی اختلاف معنـادار میـان
میانگینهـای پاسـخگویان بـا تحصیلات دکتـری و کارشناسـی ارشـد بـا سـطح معنـاداری ( ،)0/037و
همچنیـن ،در خردهمقیـاس اخلاق فـردی میـان افـراد دارای مـدرک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـا
ً
دکتـری ،بـه ترتیـب بـا سـطوح معنـاداری ( )0/007و ( )0/002و نهایتـا ،در اخلاق مهندسـی بهطـور کلـی ،میان
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـا دکتـری بـه ترتیـب بـا سـطوح اطمینـان ( )0/033و ( )0/036مشـاهده شـده
اسـت .بدینترتیـب ،باتوجهبـه میانگینهـای ارائهشـده در جـدول  7در خردهمقیـاس اخلاق فنـی افـراد
دارای مـدرک دکتـری بهطـور معنـاداری نمرههـای باال تـری نسـبت بـه افـراد دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد
کسـب کردهانـد .در خردهمقیـاس اخلاق فـردی و اخلاق مهندسـی بهطـور کلـی نیـز ،افـراد دارای مـدرک
دکتـری در مقایسـه بـا افـراد دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد و کارشناسـی نمرههـای باال تـر معناداری را کسـب
کردهانـد.
ً
بـرای مقایسـه پاسـخگویان بـا میـزان سـوابق شـغلی مختلـف نیـز مجـددا از تحلیـل واریانـس یکسـویه
اسـتفاده شـد .نتایـج ایـن تحلیـل در جـدول شـماره  9نشـان داده شـده اسـت.
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جدول  :9مقایسه میانگینهای پاسخگویان با سوابق شغلی مختلف

مجموع مربعها درجات آزادی میانگین مربعها
کدهای اخالق
اجتماعی

کدهای اخالق فنی

بین گروهی

0/166

3

0/055

درون گروهی

18/652

116

0/161

مجموع

18/818

119

بین گروهی

0/208

3

0/069

درونگروهی

14/532

116

0/125

مجموع

14/739

119

بین گروهی

0/482

3

0/161

کدهای اخالق فردی درونگروهی

18/316

116

0/158

مجموع

18/797

119

بین گروهی

0/116

3

1/039

درون گروهی

11/889

116

0/102

مجموع

12/005

119

کدهای اخالق
مهندسی (مجموع)

نمره F

0/343

0/552

1/017

0/377

سطح اطمینان
0/794

0/648

0/388

0/77

همانطور که در جدول  9آمده اسـت ،در مقایسـه میانگینهای پاسـخگویان با سـوابق شـغلی مختلف
ً
بـا سـطح اطمینـان ( )0/05اختلاف معنـاداری مشـاهده نشـد .نهایتا ،در تعیین میزان آشـنایی پاسـخگویان
بـا کدهـای اخالقـی مهندسـی در پنـج درجـه :خیلیکـم ،کـم ،متوسـط ،زیـاد و خیلیزیـاد بـا کمـک تحلیـل
واریانـس نتایـج جـدول  10بـه دسـت آمد.
جدول  :10مقایسه میانگینهای پاسخگویان با درجات آشنایی مختلف از کدهای اخالق مهندسی

کد
کدهای اخالق
اجتماعی
کدهای اخالق
تکنیکی و فنی
کدهای اخالق
فردی

کدهای اخالق
مهندسی (مجموع)

گروه

مجموع مربعها

درجات آزادی

میانگین مربعها

بین گروهی

0/053

4

0/013

درون گروهی

18/765

115

0/163

مجموع

18/818

119

بین گروهی

0/3

4

0/075

درونگروهی

14/44

115

0/126

مجموع

14/739

119

بین گروهی

0/353

4

0/088

درونگروهی

18/445

115

0/16

مجموع

18/797

119

بین گروهی

0/159

4

1/04

درونگروهی

11/847

115

0/103

مجموع

12/005

119

نمره F

0/081

0/597

0/55

0/385

سطح اطمینان
0/988

0/666

0/7

0/819
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همانطـور کـه در جـدول  10آمـده اسـت ،در مقایسـه میانگینهـای پاسـخگویان بـا درجـات مختلـف
آشـنایی از کدهـای اخلاق مهندسـی بـا سـطح اطمینـان ( )0/05اختلاف معنـاداری مشـاهده نشـد.
6.6بحث
رشـد سـریع علـم و توسـعه حوزههـای علمـی و حا کمیـت رویکردهـای اثباتگرایـی بـر آنهـا ایـن علـوم را بـا
مسـائلی در بـاب اخلاق روبـهرو کـرده اسـت (ایمـانزاده و سلحشـوری .)1390،جدایـی علـم از متافیزیـک و
جدایـی حـوزه کشـف و داوری از جملـه ویژگیهایـی در رویکـرد اثباتگرایـی (باقـری )1382،بـود کـه مانـع از
ورود اخلاق بـه حوزههـای علمـی و مهندسـی مانـع میشـد .با ظهـور رویکرد پسـااثباتگرایی در علـم و تأ کید
آن بـر درهمتنیدگـی علـم بـا ارزش ،علـم بـا متافیزیـک و ظهـور رویکردهـای وحدتگرایـی معرفتشـناختی
در حـوزه فلسـفه و بـه رسـمیت شـناختن امـکان اشـترا ک علـوم بـا هـم و تشـکیل علـوم بینرشـتهای جدیـد
ضـرورت رشـتههای بینرشـتهای ازجملـه رشـته اخلاق مهندسـی بیـشاز پیـش احسـاس شـد.
اخلاق مهندسـی از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه در سـالهای اخیـر توجـه جامعـه مهندسـی را بـه خـود
معطـوف کـرده اسـت و امـروزه بـا پیشـرفت سـریع فنـاوری و گسـترش فعالیتهـای مهندسـی ،لـزوم توجـه بـه
آن بیـش از هـر زمـان دیگـر احسـاس میشـود .امـا آنچـه مباحـث اخالقـی و فعالیتهـای مهندسـی را بـه هـم
پیونـد میدهـد ،ایـن اسـت کـه هـر دو بـر رفتـار مهنـدس متمرکـز میشـوند .رفتارهـای حرفـهای مهندسـان
ً
معمـوال متأثـر از عوامـل متعـدی اسـت کـه در مباحـث اخلاق مهندسـی بایـد بـه مجموعـه آنهـا توجـه شـود.
ازجملـه عوامـل اصلـی ،یکـی باورهـا و عادتهـای فـردی و سـنتهای اجتماعـی و دیگـری نـوع سـاختارها و
ینـژاد و همـکاران.)1391 ،
سیاسـتهایی اسـت کـه نهادهـا و سـازمانهای حرفـهای اتخـاذ میکننـد (مطهر 
یافتههـای پژوهـش نشـان داد کـه میـزان رعایـت کدهـای اخلاق مهندسـی بـرق در بیـن دانشـجویان
دانشـکده بـرق دانشـگاه تبریـز در حـد مطلـوب و باال تـر از میانگیـن جامعـه قـرار داشـت و دانشـجویان
بهطـور معنـاداری ایـن کدهـای اخالقـی را در حرفـه مهندسـی بـرق رعایـت میکننـد .در رتبهبنـدی ایـن
خـرده مقیاسهـا میـزان رعایـت اخلاق اجتماعـی باالتریـن و میـزان رعایـت اخلاق فنـی کمتریـن را بـه خـود
اختصـاص میدهـد .دلیـل ایـن امـر را میتـوان بـه فلسـفه حا کـم بـر جامعـه کـه مبتنـی بـر جامعـه دینـی اسـت
ارجـاع داد .نقـش رسـانهها ،برنامههـای درسـی مـدارس و دانشـگاهها و برنامههـای فوقالعـاده در جامعـه
دینـی در نهادینـه کـردن ایـن نـوع اخلاق نقـش مهمـی را ایفا میکنـد .پایین بـودن میزان رعایـت اخالق فنی
ً
میتوانـد بهدلیـل عـدم آ گاهـی دانشـجویان بـرق از ایـن کدهـای اخالقـی باشـد کـه ایـن امـر اتفاقـا ضـرورت
تدویـن کدهـای اخالقـی و آمـوزش هدفـدار ایـن کدهـا در برنامـه درسـی دانشـگاهی را بیـشاز پیـش مهـم
جلـوه میدهـد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا یافتههـای رحمانـی سـامانی و همـکاران ( )1394و بهادرینـژاد
( )1385همسـویی دارد.
یافتههـای پژوهـش فـوق نشـان داد کـه بیـن جنسـیت و اخلاق و رعایـت کدهـای اخالقـی رابطـه
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معنـاداری وجـود نـدارد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا یافتههـای پژوهشـی معارفـی و همـکاران ( )1393و
حجـازی و مسـافری ( )1391بیـور و برایتمـن ( )2016همسـو و بـا یافتههـای جعفریمنـش و همـکاران ()1392
کـه بـر ارتبـاط معنـادار بیـن جنسـیت و رعایـت کدهـای اخالقـی در حـوزه پرسـتاری بـود ناهمسـویی نشـان
میدهـد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا برخـی از نظریههـای نوظهـور در بـاب اخلاق ،متفـاوت و ناهمسوسـت.
برخـی از نظریههـای اخالقـی از جملـه اخالق فمینیسـت و اخلاق مراقبتی ،نگاهی جنسـیتگرایانه به اخالق
ً
دارنـد و آن را بهعنـوان جایگزینـی بـرای نظریههـای اخالقی سـنتی که عمدتا مردسـاالر بودنـد ،ارائه میدهند
( .)Edvards, 2003از دیـدگاه گیلیـگان و نادینگـز کـه از نظری هپـردازان مطـرح ایـن نـوع اخلاق هسـتند،
معتقدند مردان و زنان در رشـد اخالقی و قضاوتهای اخالقی یکسـان عمل نمیکنند (.)Luchman, 2009
ً
اخلاق زنـان عمدتـا عاطفهنگـر و اخلاق مـردان عدالتمحـور اسـت ( .)Meiers & Brauer, 2008برمبنـای
آموزههـای اسلامی اصـول و فضایـل اساسـی اخلاق ،اصـول و فضایلـی عـام و مشـترکاند کـه دربـاره انسـان از
آن جهت که انسـان اسـت نه از آن جهت که مرد یا زن اسـت ،به کار میروند و این اصول و فضایل نسـبیت
زمانـی و مکانـی نیـز ندارنـد ( .)Imanzadeh, 2011اصولـی ماننـد حسـن راسـتگویی ،وفـای بـه عهـد ،احتـرام
بـه همنـوع ،رعایـت و احتـرام قوانیـن و مقـررات ،قبـح تجـاوز بـه مـال و جـان و نامـوس دیگـران و فضایلـی
ماننـد شـجاعت ،سـخاوت ،سختکوشـی ،پا کدامنـی ،مهربانـی ،وفـاداری ،امانتداری و ...اصـول و فضایلی
هسـتند بـرای همـه انسـانها و اختصاصـی بـه زن یـا مـرد بـودن نـدارد.
بـر اسـاس یافتههـای پژوهـش بیـن سـابقه شـغلی ارتبـاط معنـاداری بـا رعایـت کدهـای اخالقـی وجـود
نـدارد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا یافتههـای پژوهـش معارفـی و همـکاران ( )1393همسـو اسـت ولـی بـا
یافتههـای معصومـی و همـکاران ( )1395و آدامـز و همـکاران ( )2001ناهمسوسـت .آدامـز و همـکاران در
پژوهـش خـود بـه ایـن امـر اشـاره داشـتند کـه بـا بـاال رفتن سـابقه شـغل افـراد میزان رعایـت اخلاق حرفهای و
رعایـت کدهـای اخالقـی بیشـتر میشـود.
در پژوهـش حاضـر بیـن میـزان آشـنایی بـا کدهـای اخالقـی و میـزان رعایـت کدهـای اخالقـی رابطـهای
مشـاهده نشـد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا یافتههـای گال ( )1987همسوسـت .گال در پژوهـش خـود بـر
روی پرسـتاران بـه ایـن نتیجـه اشـاره کـرده بـود کـه بیـن انتخـاب اخالقـی و دانـش اخالقـی و عمـل اخالقـی
رابطـه معنـاداری وجـود نـدارد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا یافتههـای عضـدی و همـکاران ( )1395و مکنـی و
همـکاران ( )2010و جونـز و همـکاران ( )2017ناهمسوسـت .پژوهشهـای عضـدی و همـکاران ( )1395به این
امـر اشـاره دارد کـه بیـن ا گاهـی از کدهـای اخالقـی و عمـل اخالقـی و کاهـش خطاهـای شـغلی و حرفـهای ،که
یـک عمـل غیراخالقـی اسـت ،رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد .مکنـی و همکاران ( )2010در پژوهشـی به بررسـی
تأثیـر کدهـای اخالقـی بـر ادرا ک اخالقـی پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه آشـنایی بـا کدهـای
اخالقـی میتوانـد بـه ادرا ک اخالقـی منجـر شـود .یافتـه جونـز و همـکاران ( )2017بـر تأثیـر دانـش اخالقـی یـک
مدیـر بـر بـروز رفتـار اخالقـی آن تأثیرگـذار میدانـد.
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در باب سـطح تحصیالت ،میانگینهای پاسـخگویان در سـطوح تحصیالتی مختلف با سـطح اطمینان
( )0/05بهجـز میانگینهـای پاسـخگویان در مقیـاس کدهـای اخلاق اجتماعـی اختلاف معنـادار بـه دسـت
آمـد .ایـن امـر بیانگـر آن اسـت کـه بـا بـاال رفتـن سـطح تحصیلات ،میـزان رعایـت کدهـای اخالقـی نیـز بیشـتر
میشـود .در خردهمقیـاس اخلاق فنـی و اخلاق فـردی دانشـجویان دکتـری نمرههـای باال تـری را نسـبت بـه
دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد به دسـت آوردند .این امر میتواند بهخاطر آشـنایی بیشـتر افراد
بـا کدهـای اخالقـی از راههـای مختلـف ،دریافـت آموزههـای دینـی بیشـتر در قالـب مـواد درسـی در سـطوح
مختلـف یـا عوامـل دیگـر باشـد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا یافتههـای پژوهش معارفـی و همـکاران ( )1393و
بـاری و اوهالنـد )2006( 1ناهمسوسـت کـه بـر عـدم ارتبـاط سـطح تحصیلات بـا رعایـت کدهـای اخالقـی تأ کید
داشـتند ولـی بـا یافتههـای هرکـت ( )2003و کارپنتـر 2و همـکاران ( )2006همسـو اسـت.
پژوهـش حاضـر بـا محدودیتهایـی نیـز مواجـه بـود .نبـود کدهـای اخلاق اختصاصـی مهندسـی بـرق و
آشـنا نبـودن دانشـجویان بـا کدهـای اخالقـی از محدودیتهایی بود که پژوهشـگران را بـا محدودیت مواجه
میکـرد.
بر اسـاس یافتههای پژوهش پیشـنهاد میشـود کدهای اختصاصی رشـته علمی مهندسـی برق تدوین
شـود .حوزههـای علمـی مختلـف چـون مفاهیـم و حوزههـای فعالیتهـای هرچنـد جزیـی بـا هـم دارنـد ،الزم
اسـت کـه کدهـای اخالقـی مختـص به خود را داشـته باشـند .از طرف دیگر ،علیرغم اصـول عمومی و جهانی
پذیرفتهشـده بـرای حرفـه مهندسـی و مهندسـی بـرق ،باتوجهبـه اینکـه فلسـفه حا کـم بـر یـک جامعـه بـر نـوع
رفتارهـای اخالقـی آن جامعـه جهـت میدهـد ،پیشـنهاد میشـود کدهـای اخالقـی مهندسـی بـرق متناسـب
بـا فرهنـگ دینـی و بومی تدوین شـود.
7.7نتیجهگیری
نقش اخالق در حرفههای مختلف ازجمله حرفههای مهندسـی روزبهروز درحالافزایش اسـت .رشـد علوم
و تغییـر در اهـداف ،محتـوا و روشهـای آن علـوم ،مسـائل اخالقـی را بـه دنبال داشـته اسـت .علوم مهندسـی
بهدلیـل ارتبـاط گسـترده دو بعـد اصلـی آن یعنـی انسـان و فنـاوری همـواره بـا مسـائل اخالقـی روبهروسـت و
در آینـده هـم مسـائل اخالقـی جدیـدی در ارتبـاط بـا ایـن علـوم ظاهـر خواهـد شـد .آشـنا کـردن دانشـجویان
مهندسـی بـا مسـائل اخالقـی در حالـت عـام و بـا کدهـای اخالقـی حرفـه مهندسـی در حالـت خـاص میتوانـد
خیلـی از بحرانهـای نوظهـور در ایـن حیطـه را مرتفـع کنـد .علیرغم وجود اصول اخالقی جهانشـمول برای
حرفـه مهندسـی ،باتوجهبـه اینکـه اخلاق در بسـتر فرهنـگ و فلسـفه حا کـم بـر آن جامعـه تعریـف میشـود،
تدوین کدهای اخالقی حرفه مهندسـی برق متناسـب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی میتواند بسـتری مناسـب
2- Carpenter

1- Barry & Ohland
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بـرای تربیـت مهندسـین اخالقمـدار بـرای جامعـه بهطـور عـام و جامعـه مهندسـی بهطـور خـاص باشـد.
میتـوان بـا اتخـاذ تدابیـری نظیـر طراحـی و تدویـن کدهـای اخالقـی مهندسـی بـرق و گنجانـدن آن در درس
اخلاق حرفـهای مهندسـی و آمـوزش آن و درونیسـازی ایـن کدهـای اخالقـی از طـرق مختلـف و بـا بهرهگیری
از روشهـای آموزشـی نوظهـور ،میـزان رعایـت ایـن کدهـا را بیـن دانشـجویان مهندسـی بـرق افزایـش داد.
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WWعلـی ایمـان زاده :دانشـیار رشـته فلسـفه تعلیـم و تربیـت و عضـو هیـات
علمی دانشـگاه تبریز اسـت و مدرک دکتری خود را در سـال  1387از دانشـگاه
تربیـت مـدرس دریافـت کـرده و حـوزه پژوهشـی و مطالعاتـی ایشـان اخلاق
حرفـهای ،اخلاق سـازمانی ،برنامـه ریـزی آموزشـی و فلسـفه تعلیـم و تربیـت
اسـت.

WWآیسـان پاشـائی فخـری :کارشناسـی ارشـد آمـوزش و بهسـازی منابـع
انسـانی بـوده و دانـش آموختـه رشـته منابـع انسـانی از دانشـگاه تبریـز اسـت.
حـوزه مطالعاتـی وی مهندسـی بـرق و آمـوزش و بهسـازی منابـع انسـانی اسـت.

WWهانیه کالنتری :اسـتادیار تکنولوژی آموزشـی و عضو هیات علمی دانشـگاه
مالیـر اسـت .ایشـان دکتـری خـود را در رشـته علـوم تربیتـی از دانشـگاه عالمـه
طباطبائـی اخـذ کـرده و حـوزه مطالعاتـی و پژوهشـی ایشـان تکنولـوژی
آموزشـی ،طراحـی نظامهـای آموزشـی و رسـانههای آموزشـی اسـت.

