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کشور و مقایسه آن  بر اخالق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی  چکیده: هدف این پژوهش تأملی 
با یکصد دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان بود. جامعه پژوهش شامل 100 دانشگاه فنی و مهندسی برتر 
جهان ) بر اساس رتبه بندی معتبر بین المللی رتبه بندی دانشگاه های جهان( و 127 دانشگاه های فنی و 
بود. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری و روش تحقیق شامل روش های مطالعات  ایران  مهندسی 
که با بهره گیری از روش بهینه کاوی و تجارب موفق ملی و بین المللی انجام شد.  کتابخانه ای بود  اسنادی و 
از نظر توجه  ایران  که در حال حاضر، دانشگاه های فنی و مهندسی  از آن است  کی  یافته های پژوهش حا
فنی  دانشگاه های  به  توجه  با  باید  و  نیستند  قبولی  قابل  اخالقی( در سطح  )مستندات  آموزش  اخالق  به 
گیرد.  صورت  زمینه  این  در  مناسبی  اقدامات  الزم  بومی سازی های  با  درنهایت،  و  جهان  برتر  مهندسی  و 
درنهایت، با تکیه بر یافته های پژوهش راهکارهایی به منظور ایجاد سند جامع اخالقی مناسب دانشگاه های 
جامع  سند  داشتن  آموزش  در  اخالق  داشتن  در  قدم  اولین  این  است،  شده  ارائه  کشور  مهندسی  و  فنی 

که موجب وحدت رویه در پیاده سازی اخالقیات در دانشگاه ها می شود. اخالقی است 

کلیدی: بهینه کاوی، مستندات اخالق آموزش، اخالق آموزش، اصول اخالقی، دانشگاه های فنی  گان  واژ
و مهندسی
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مقدمه� 1
کسـب می کننـد، به چهره شـهرها زیبایی خاصی  که  کـه می بیننـد و مهارت هایـی  مهندسـان بـا آموزش هایـی 
کشـور بـا فضاسـازی ها و سـاختمان های آن مشـخص می شـود و ایـن بار مهـم بر دوش  می بخشـند. چهـره هـر 
کشـور بسـیار اهمیـت دارد،  گرچـه آمـوزش فنـون مهندسـی بـه مهندسـان آینـده  کشـور اسـت.  مهندسـان هـر 

اخـالق آمـوزش و آمـوزش اخالقیـات نیز بسـیار مهم اسـت.
گـر  ا مـا  کشـور  اسـت.  اخالقـی  و  فرهنگـی  مسـائل  مـا  کشـور  در  مشـکل  مهم تریـن  حاضـر،  حـال  در 
کشـورهای جهـان قـرار بگیـرد، بایـد بـه مسـئله آمـوزش بـر مبنـای  بخواهـد در جایگاهـی مناسـب در میـان 
کنـون در آمـوزش مهندسـی وجـود دارد، بیگانگـی بیشـتر  کـه ا کمبـودی  اخـالق توجـه ویـژه ای داشـته باشـد. 

.)Yaghoubi et al., 2002( اسـت  ایرانـی  تمـدن  و  فرهنـگ  اخـالق،  بـا  دانش آموختـگان 
از سـوی دیگـر، در اخـالق بـا توجـه بـه برجسـته شـدن بعـد پیچیـده ای نظیـر انسـان نیازمنـد ابزارهایـی 
کنـد. اخـالق را می تـوان آمـوزش داد، امـا بهتریـن روش بـرای  هسـتیم تـا مدیریـت را در ایـن زمینـه آسـان تر 
کـردن اخـالق داشـتن الگوهـای مناسـب اخالقـی اسـت. در عمل، بـرای مدیریت و آمـوزش بر مبنای  نهادینـه 
اخـالق بایـد سـند جامـع اخالقـی تدویـن شـود تـا از اعمـال نظرهـای شـخصی جلوگیـری شـود و دانشـگاه ها 
بتواننـد زبـان واحـدی در ایـن زمینـه داشـته باشـند. از سـوی دیگـر، فعالیت هـای مهندسـی بایـد به گونـه ای 
کند. برای رسـیدن به  کسـب  باشـد تـا مهنـدس از زندگـی و فعالیـت خـود بیشـتر لـذت ببـرد و شـادی بیشـتری 
کـه »اخـالق مهندسـی« نامیـده می شـود )Yaghoubi et al., 2002(. لذا،  ایـن اهـداف بـه ضوابطـی نیـاز اسـت 
کار و تیـم خـود تشـخیص دهـد و بـا تکیـه بـر اصـول  مهنـدس بایـد قـادر باشـد تـا مسـائل اخالقـی را در محیـط 

.)Faramarz Gharamelaki, 2006( کنـد اخالقـی قضـاوت و حکـم 
رعایـت  و  اخالقـی  مباحـث  بـه  ویـژه  توجـه  نیازمنـد  هسـتند،  انسان سـاز  چـون  دانشـگاه ها  کل،  در 
کارکنـان بـا اخـالق،  اخـالق به ویـژه در مباحـث آموزشـی خـود هسـتند. درنتیجـه، به کارگیـری هیئـت علمـی و 
کننـده اخـالق و توجـه بـه اخـالق آمـوزش اهمیـت بسـیاری دارد. بنابرایـن، اخالقیـات بایـد  فرهنـگ حمایـت 
گرفتـه شـود بـه کار  کامـاًل واضـح   در تمـام اسـتانداردها، مراحـل، فرایندهـا و عملیـات دانشـگاهی به صـورت 
مهـم  عاملـی  به عنـوان  انسـان  کرامـت  بـه  توجـه   .)Burnell Beverly & Schnackenberg Heidi, 2015(
گـون سـازمان می توانـد اثربخشـی آمـوزش مهندسـی را بـه دنبـال داشـته باشـد. آمـوزش  گونا در جنبه هـای 
کـردن امکانـات الزم بـرای  کـه توجـه بـه آن و شفاف سـازی و آمـاده  مهندسـی پیچیدگی هـای زیـادی دارد 
گامـی مؤثـر در بهبـود اثربخشـی آمـوزش مهندسـی محسـوب می شـود. در این خصـوص، توجه به  اجـرای آن، 

.)Thomas & Baron, 1994( اخـالق در مباحـث آموزشـی موجـب افزایـش اثربخشـی می شـود
گاهـی اخـالق بـه معنـای خلـق و خـوی، رفتـار عـادت شـده و مـزاج بـه کار  کاربـرد متمایـز دارد:  واژه اخـالق دو 
گاهی به معنای حسن و قبح و خوبی و بدی رفتار است )Faramarz Gharamelaki, 2006(. اما از بعد  می رود و 
سـازمانی بـا اتـکا بـه اصـول اخالقـی، مدیـران قادر می شـوند تا تصمیم بگیرنـد که چه چیزی درسـت و چه چیزی 
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نادرسـت اسـت. بنابرایـن، مدیـر در انجـام دادن وظایـف خـود نظیر تصمیم گیری، ارزشـیابی، نظارت، تشـویق و 
.)Alvany, 2000( کنـد تنبیـه بـدون وجـود یـک نظـام اخالقی در سـازمان نمی تواند با قاطعیت عمـل 

دادن  انجـام  حیـن  در  افـراد  بایـد  کـه  را  رفتـاری  و  اخالقـی  قوانیـن  و  قواعـد  نیـز  حرفـه ای  اخـالق  در 
 .)Professional Ethics, 2016( کننـد، در اصطـالح اخـالق حرفـه ای می گوینـد فعالیت هـای شـغلی رعایـت 
علمـی،  هیئـت  اعضـای  ارزشـی  و  فرهنگـی  مفاهیـم  گیرنـده  بـر  در  عالـی  آمـوزش  در  اخـالق  دیگـر،  سـوی  از 
مدیران، متخصصان خدمت دهــی به دانشجویــان و در برگیرنــده صـــدای دانشجویــان و دانش آمـوختگــان 
هیئـت  اعضـای  نقـش  زمینـه  ایـن  در   .)Burnell Beverly & Schnackenberg Heidi, 2015( اســت 
خـود  توانایی هـای  بایـد  آن هـا  دارد.  بسـیاری  اهمیـت  اخالق مـدار  دانشـجویان  پـرورش  زمینـه  در  علمـی 
را در زمینه هـای مختلـف علمـی و اخالقـی ارتقـا بخشـند و سیاسـتگذاری مناسـب در ایـن زمینـه می توانـد 
مهندسـی  آمـوزش  اخـالق   .)Burnell Beverly & Schnackenberg Heidi, 2015( باشـد  راهگشـا  بسـیار 
خـاص  و  مشـخص  حرفـه  آن  بـرای  را  اخالقـی  عمـل  کـه  اسـت  مقرراتـی  و  آیین نامه هـا  از  مجموعـه ای  نیـز 
اسـت حرفـه ای  اسـتانداردهای  و  اخالقـی  اصـول  کاربـرد  عـام،  به طـور  مهندسـی  اخـالق  و  می کنـد   تعریـف 
 .)Rahmani Samani & Majruhi Sardroud, 2015; Richard Bowen, 2014; Richard Bowen, 2003(
کـه در سـال های اخیـر توجـه  کـه اخـالق مهندسـی از جملـه موضوعاتـی اسـت  کـرد  بنابرایـن ، می تـوان بیـان 
کالنتـری پاشـایی فخـری و  زاده،  ایمانـی  بـرای مثـال،  کـرده اسـت.  بـه خـود معطـوف  را   جامعـه مهندسـی 
دانشـجویان  میـان  در  بـرق  مهندسـی  اخـالق  کدهـای  رعایـت  میـزان  دربـاره   )Imanzadeh et al., 2018(
ایـن  رعایـت  میـزان  کـه  داد  نشـان  آنهـا  پژوهـش  یافته هـای  کردنـد.  بررسـی  تبریـز  دانشـگاه  بـرق  دانشـکده 
کدهـای اخـالق مهندسـی در هـر سـه حیطـه اخـالق اجتماعـی، اخـالق فـردی و اخـالق فنـی  دانشـجویان از 
کدهـای اخالقـی  باالتـر از میانگیـن جامعـه اسـت. متغیرهـای جنسـیت، سـابقه شـغلی و میـزان آشـنایی بـا 
اختـالف  ولـی متغیـر سـطح تحصیـل  نـدارد،  بـرق  اخـالق مهندسـی  کدهـای  رعایـت  بـا  اختـالف معنـاداری 
نظیـر  تدابیـری  اتخـاذ  بـا  بنابرایـن، می تـوان  کدهـای اخالقـی نشـان می دهـد.  رعایـت  بـا میـزان  معنـاداری 
کدهای اخالق مهندسـی برق و قرار دادن آن در درس اخالق حرفه ای مهندسـی و آموزش  طراحی و تدوین 
کدهـا را در میـان دانشـجویان مهندسـی بـرق بهبود  کدهـای اخالقـی، میـزان رعایـت ایـن  و درونی سـازی ایـن 
کشـور پـرورش  کـه مشـخص اسـت، مهم تریـن چالـش در تربیـت مهنـدس در  بخشـید. درنتیجـه، همان طـور 
کـه ایـن امـر از طریـق توجـه بـه اخـالق آمـوزش  ارزش هـای انسـانی و اخالقـی در دانشـجویان مهندسـی اسـت 
کشـور بـه اهمیـت اخـالق در رشـته های مهندسـی پـی  میسـر می شـود. در حـال حاضـر، جامعـه مهندسـی 
کیفیـت آمـوزش اخـالق مهندسـی بـرای دانشـجویان رشـته  بـرده اسـت، ولـی متأسـفانه، درخصـوص روش و 
 .)Mohammad Oghirihihan & Alizadeh, 2017(مهندسـی تحقیـق و بررسـی زیـادی انجـام نشـده اسـت
گاهی، حرکـت، مسـئولیت پذیری، عدالت جویی  در هـر زمـان جامعـه بـرای رسـیدن به رشـد اجتماعـی، خودآ
روابـط  آن،  از  برگرفتـه  اصـول  مـدد  بـه  بتوانـد  تـا  دارد  نیـاز  »اخـالق«  دادن  قـرار  محوریـت  بـه  عزت طلبـی  و 
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کنـد. مهندسـان به عنـوان سـکانداران، در  میـان افـراد، جایـگاه و وظیفـه متعالـی آنهـا را در ایـن عالـم تبییـن 
که ابتدا به شـناختی دقیق  کشـتی جامعـه نقـش مهمـی بـر عهده دارند. پس الزم اسـت  جهت دهـی و حرکـت 
کرد و سـپس، با به کارگیری آن در زندگی ماشـینی بتوان در مسـیری درسـت به  و عمیق از اخالق دسـت پیدا 

.)Khaghani et al., 2016( کمـال ادامـه داد حرکـت در جهـت اهـداف متعالـی و 
کـه بـر عهـده دانشـگاه ها  از سـوی دیگـر، امـروزه، تولیـد علـم یکـی از وظایـف و رسـالت های مهمـی اسـت 
بررسـی  بنابرایـن،  می دانـد.  علـم  ذات  را  )هنجارهـا(  اخالقـی  رفتـار  مرتـن«  »رابـرت  اسـت.  شـده  گذاشـته 
از  الهـام  -بـا  و سـوگیری های ضـد هنجـاری  علمـی  بـه هنجارهـای  علمـی  اعضـای هیئـت  پایبنـدی  میـزان 
نظریـه مرتـن و میتـروف- بسـیار مـورد نیـاز اسـت )Islam, Farzad & Najafi, 2016(. در ایـن زمینـه رحمانـی 
سـامانی و مجروحـی سـردرود)Rahmani Samani & Majruhi Sardroud, 2015( دربـاره آیین نامـه اخـالق 
کـه اخـالق مهندسـی  کردنـد. در ایـن پژوهـش بیـان شـده اسـت  کشـور ایـران بررسـی  حرفـه ای مهندسـی در 
کاربـرد اصـول اخالقـی و اسـتانداردهای حرفـه ای اسـت. آیـین نامـه هــای اخالقــی بـا توجـه بـه  به طـور عـام، 
کــه  کشـور متفـاوت اسـت و اثرگـذاری متفاوتـی نیـز دارد. از آنجــا  شـرایط فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی هـر 
کشـور ایــران آیین نامه هـای اخـالق مهندسـی مدونـی مطابـق بـا نیازهـای قشـر مهندسـان تدویـن نشـده  در 
و سـوگندنامه مهندســی و آیــین اخــالق حرفـه ای مهندسـان مشـاور فقـط اسـناد اخالقـی موجـود شـناخته 
لحـاظ  شـرط  بـه  مهندسـی  حرفـه  در  اخالقــی  آیین نامـه  تدویـن  اسـت،  مهندسـان  قشـر  میـان  در  شـده 
کــشور امــری ضـروری بـه نظـر  گی هــای فرهنگــی، اجتمــاعی و سیاســی  کـردن شـرایط بومـی متناسـب بــا ویژ
متناسـب  ایـران  کشـور  در  مهندسـان  حرفـه ای  اخـالق  آیین نامـه  پرسشنامــه  پژوهـش  ایـن  در  می رسـد. 
گـروه علـوم مهندسـی کشـور ارائـه شـده اسـت. همچنیـن اعضـای شـاخه معمـاری و هنـر،   بـا شـرایط بومـی 
سـند  درخصـوص   )Faculty of Architecture & Art, Department of Engineering Sciences, 2015(
کرده انـد. هـدف از ایـن نوشـتار بررسـی معضـالت ماهـوی  راهبـردی آمـوزش معمـاری دوره دکتـری بررسـی 
اسـتادان دوره هـای  و  بـه مسـئوالن  راه هایـی  پیشـنهاد  و  و مدیریتـی دوره هـای دکتـری معمـاری  علمـی  و 
کشـور  و  معمـاری  حرفـه  علـم،  بـه  بیشـتر  خدمـت  جهـت  در  دوره هـا  ایـن  بهسـازی  بـرای  معمـاری  دکتـری 
معمـاری،  دکتـری  دوره  کنونـی  وضعیـت  آسـیب های  بـر  مـروری  شـامل  فصـل  پنـج  در  نوشـتار  ایـن  اسـت. 
چیسـتی، محصـول، زمینه هـا و انـواع تحقیـق و آداب تحقیـق تنظیم شـده اسـت. بنابراین، اخالق مهندسـی 
کشـور محسـوب می شـود و الزم اسـت اصـول اخالقـی مهندسـی را در  چالشـی مهـم در تربیـت مهنـدس در 
دانشـکده های مهندسـی آمـوزش و مهم تـر از آن، ایـن اصــول را در دانشـجویان مهندسـی پـرورش دهیـم. 
الگوی اخالقی بودن استادان مهندســی بهتــرین روش بــرای پــرورش اخالق مهندسی در مهندسان است. 
اسـتادان مهندسـی می تواننـد بـا مراعـات اخـالق در آموزش و پژوهش برای جوانان الگوهــای اخالقــی بــسیار 
خــوبی باشــند. بنابرایـن، ایجـاد پیش نویـس منشـور اخالقـی بـرای اسـتادان مهندسـی بسـیار مفیـد اسـت 

.)Bahadorinejad, 2010(
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منابـع  در  مهندسـی  آمـوزش  اثربخشـی  بهبـود  سـازمان ها  اساسـی  چالش هـای  از  دیگـر  یکـی  امـروزه، 
که این امر می تواند با اسـتفاده از فرایند تحلیل شـبکه ای تحلیل و بررسـی و بر اسـاس  انسـانی دانشـی اسـت 
آن راهبردهای مناسـب بهبود اثربخشـی آموزش مهندسـی در منابع انسـانی دانشـی ارائه شـود. روش مذکور 
در شـرکت ایرانسـل آزمایش و ارزیابی و با اسـتفاده از روش های اعتبارسـنجی سـاختاری بررسـی شـده اسـت 
گرفتـن  کـه نادیـده  )Najafi et al., 2010(. آمـوزش مهندسـان یـك سیسـتم دوبعـدی از تعلیـم و تربیـت اسـت 
کار آسـیب می رسـاند. بعـد تربیتـی آمـوزش، مهنـدس را قادر می سـازد تا بـه بهترین  هـر یـك بـه پـرورش نیـروی 
گرفتـن ضوابـط اخالقـی و معنـوی بهتریـن تصمیمـات را  کنـد و بـا در نظـر  نحـو ارتبـاط برقـرار سـازد، اسـتدالل 
بگیرد. درنتیجه، آموزش و مطالعه اخالق مهندسـی در قالب یك واحد درسـی، دانش پژوهان را برای زندگی 
کـه آمـوزش بـر مبنـای  و آینـده حرفـه ای آمـاده خواهـد سـاخت. رسـیدن بـه ایـن مهـم زمانـی ممکـن می شـود 
گیـرد. ایـن الگـو می تواند متشـکل از چهـار بخش اهداف، سـرفصل ها، نحوه  الگویـی صحیـح و منظـم صـورت 

.)Khoshdast & Sam, 2009(تدریـس و نتایـج مـورد انتظـار باشـد
از سوی دیگر، برنامه آموزش مهندسی به موازات تحوالت فرهنگی و اجتماعی و رشد علم و صنعت هر 
ساله باید بررسی و مطالبی به آن اضافه و حذف  شود. در این خصوص، با آموزش درسی به نام حرفه مهندسی 
کـم بـر پایداری جامعـه، محیط و روابط انسـانی تکیـه دارد،  کـم بـر اخـالق و اصـول حا کـه بـر اخـالق و اصـول حا
کار  که پس از ورود به محیط  که بنیادهای عملی و علمی مهندسان در وظایف متنوعی  پیش بینی می شود 
.)Yaghoubi & Bahadori Nejad, 2002( گاهی بیشـتر همراه شـود  پیدا می کنند، تقویت و خدمات آنها با آ
اما برای رسـیدن به شـادی واقعی و داشـتن ارتباطات سـالم به خردمندی و توجه به اهداف واالی انسـانی 
کشـور جایـگاه مهمـی دارنـد و بایـد همراه با آموزش مهندسـی بـا ارزش های  نیـاز اسـت. مهندسـان در توسـعه 
دیگـری نیـز بـرای زندگـی مناسـب آراسـته شـوند )Yaghoubi & Bahadori Nejad, 2002(. خـأ نبـود توجـه 
کـه یکـی از نمودهـای آن تقلـب دانشـجویان  کافـی بـه مسـئله اخـالق آمـوزش مهندسـی مسـئله مهمـی اسـت 

 .)Tabsh et al., 2019( مهندسـی اسـت
در ایـن زمینـه دانشـگاه لونـد سـوئد )Lund University, 2017( منبعـی را در زمینـه پروتـکل دانشـجویان 
ابـداع،  و  تحقیـق  زمینـه  در  مطالبـی  منبـع  ایـن  در  اسـت.  کـرده  ارائـه  بین المللـی(  دانشـجویان  )به ویـژه 
اعضـای هیئـت علمـی، دانشـجویان، زندگـی دانشـگاهی، زندگـی دانشـجویی، دانش آموختـگان، برنامه های 
شـده  ارائـه  دانشـگاهی  محیـط  و  قوانیـن  مطالعـه،  مهارت هـای  دانش آموختـگان،  برنامه هـای  تابسـتانی، 
کسـتر )University of Exeter, 2017( منبعـی را در زمینـه سیاسـت های اخالقـی  اسـت. همچنیـن دانشـگاه ا
پیشـگفتار،  جملـه  از  بخش هایـی  منبـع  ایـن  اسـت.  کـرده  ارائـه  خـود  مهندسـی  و  فنـی  دانشـجویان  بـرای 
کاری، مالـی، ثبـات، ارتباطات خارجـی، فرایندی برای  کمیتـه اخالقـی، تحقیـق و یادگیـری، محیـط  اهـداف، 
کمیتـه اخالقـی  گزارش هـای سـالیانه بـه  ارائـه خدمـات دانشـگاهی و حرفـه ای، مسـئولیت های دانشـگاه و 

دانشـگاه دارد.



کشور... کید بر اخالق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی  6 تأملی بر میزان تأ

که به دانشـجویان در حرفه و زندگی شـان  بنابراین، اخالق مهندسـی بخش مهمی از علوم تربیتی اسـت 
گرفت  که نمی شـود آنهـا را نادیده  کمـک می کنـد. ادغـام اخـالق در برنامه هـای مهندسـی نتایج بسـیاری دارد 
)Lundqvist, 2016(. در ایـن خصـوص، انجمـن ایالـت پـن)Penn State Community, 2016( نیـز در منبعـی 
ارائـه  دانشـگاهی  اخالقـی  و  عمومـی  سیاسـت های  و  قوانیـن  بـا  دانشـجویان  آشـنایی  به منظـور  راهنمایـی 
کدهـای اجرایـی  کـرده اسـت. ایـن منبـع شـامل بخش هایـی از جملـه پیشـگفتار )ارزش هـا، حقـوق، اجـرا، 
و خطاهـا(، بیانیـه خـط مشـی)داروها، سـیگار و ...(، سـایر سیاسـت های انتخابـی )تسـهیالت، ثبـت نـام و 
کتابخانـه، امنیـت و سـازمان های دانشـجویی( اسـت. همچنیـن  ...( و سـایر قوانیـن )سـالمت، اتوموبیـل، 
دانشـگاه پلـی تکنیـک میـالن ایتالیـا )Polytechnic University of Milan, 2012( در منبعـی منشـور اخالقـی 
کـرده اسـت. ایـن منبـع دارای چهـار بخـش اسـت: بخـش اول پیشـگفتار و اهـداف،  بـرای دانشـگاه خـود ارائـه 
بخـش دوم ارزش هـا و مسـئولیت ها، بخـش سـوم ارزش هـا و قوانیـن اجرایـی و بخـش چهـارم مقـررات اصلـی 
بـر ایـن، دانشـگاه واترلـو )فنـی و مهندسـی( )University of Waterloo, 2012( منشـوری  و موقـت. عـالوه 
کرده اسـت. در این منبع مطالبـی در زمینه اسـتانداردها و امنیت، قوانین،  اخالقـی بـرای ایـن دانشـگاه ارائـه 
کار و قانون اسـتخدام و قوانین محیطی  مالکیـت معنـوی، عملکـرد حرفـه ای، راه حل هـای جایگزیـن، روابـط 
بیـان شـده اسـت. همچنیـن ایـن منشـور اخالقـی بـر هفـت موضـوع تمرکـز دارد: عملکـرد شـخصی اخالقـی، 

کارمنـدان. حرفه ای هـا، اسـتاندارد های رفتـاری، سـایر مهندسـان، سـایر حرفه ای هـا، مراجعـان و 
پالـم و هانسـون )Palm & Hansson, 2006( بـه ارزیابـی فنـاوری اخالقـی پرداخته انـد. در ایـن پژوهـش 
کـردن مشـکالت اخالقـی قدیمـی ایجـاد  گاهـی فناوری هـای جدیـد بـه سـبب بـر طـرف  کـه  بیـان شـده اسـت 
می شـوند و مـدت زمانـی طـول می کشـد تـا با جامعه یکپارچه شـوند. ارزیابـی فناوری اخالقـی به عنوان ابزاری 
کـه فناوری هـای جدیـد را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. ایـن ارزیابـی به صـورت  بـرای شناسـایی مسـائلی اسـت 
از اطالعـات و  بـر اسـاس 9 جنبـه اصلـی مهندسـی اسـت: 1. اسـتفاده  مـداوم اسـت و شـامل چـک لیسـتی 
کنتـرل، تأثیـر و قـدرت؛ 3. تأثیـر بـر الگوهـای ارتباطـی اجتماعـی؛ 4. خصوصی سـازی؛ 5. ثبـات  انتشـار آن؛ 2. 
و پایـداری؛ 6. بازتولیـدات انسـانی؛ 7. جنسـیت، نظـارت و قضـاوت؛ 8. روابط بین الملـل؛ 9. تأثیر ارزش های 
انسـانی. ایـن پژوهـش نیـز نشـان دهنده لـزوم توجـه بیـش از پیـش بـه اخـالق آمـوزش به ویـژه در مهندسـی 

است.
به ویـژه  دانشـگاهیان،  و  اسـت  شـده  انجـام  حاضـر  پژوهـش  موضـوع  بـا  مرتبـط  پژوهش هایـی  گرچـه 
بررسـی  پـی  برده انـد،  اخالقـی  جامـع  سـند  داشـتن  و  اخـالق  اهمیـت  بـه  مهندسـی،  و  فنـی  دانشـگاه های 
و  فنـی  دانشـگاه های  در  آمـوزش  اخـالق  بررسـی  زمینـه  در  پژوهـش  خـأ  نشـان دهنده  پژوهـش  پیشـینه 
اسـت.  آشـکار  به خوبـی  حاضـر  پژوهـش  موضـوع  اهمیـت  بنابرایـن،  اسـت.  جهـان  برتـر  و  ایـران  مهندسـی 
و  فنـی  دانشـگاه های  در  اخالقـی  جامـع  سـند  تدویـن  زمینـه  در  زیـادی  کمـک  حاضـر  پژوهـش  درنتیجـه، 
مهندسـی محسـوب می شـود. ایـن امـر بـا ارائـه راهکار هایی مناسـب برای تدوین سـند جامـع اخالقی صورت 
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می گیـرد. بنابرایـن، هـدف از پژوهـش حاضـر بررسـی و بهینـه کاوی تجـارب موفـق ملـی و بین المللـی در حـوزه 
و  تدویـن  به منظـور  راهکارهایـی  شناسـایی  و  مهندسـی  و  فنـی  دانشـگاه های  اخالقـی  مسـتندات  تدویـن 
کشـور اسـت. تدوین مسـتندات اخالقی در هر  ارتقای مسـتندات یادشـده در دانشـگاه های فنی و مهندسـی 
گامـی مهـم در جهـت تحقـق اهـداف  دانشـگاه نشـان دهنده میـزان توجـه آن دانشـگاه بـه مسـائل اخالقـی و 
گرفـت(. امـا مسـتندات  اخالقـی اسـت )گرچـه نمی تـوان مسـائل فرهنگـی و الگوسـازی های اخالقـی را نادیـده 
کشـور دارای چـه مؤلفه هایـی اسـت؟ مؤلفه هـای مسـتندات  کیـد بـر بعـد آمـوزش( دانشـگاه های  اخالقـی )تأ
کید  که مسـتندات اخالقی )تأ کیـد بـر بعـد آمـوزش( دانشـگاه های برتـر جهان چیسـت؟ بهتر اسـت  اخالقـی )تأ

کشـور دارای چـه مؤلفه هـا و بخش هایـی باشـد؟ بـر بعـد آمـوزش( دانشـگاه های 

روش پژوهش� 2
و  اسنــادی  مطالعـات  روش هـای  از  تحقیـق  اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  و  بـود  کیفـی  حاضـر  پژوهـش  روش 
روش  شـد.  بـرده  بین المللی2بهـره  و  ملـی  موفـق  تجـارب  بهینـه کاوی1  روش  از  بهره گیـری  بـا  کتابخانــه ای 
نمونه گیـری به صـورت تمام شـماری و جامعـه پژوهـش شـامل 100 دانشـگاه فنـی و مهندسـی برتـر جهـان از 
قاره های آسـیا، آمریکا، اروپا و اسـترالیا )Times Higher Education, 2018( و 127دانشـگاه فنی و مهندسـی 
ایـران3 بـود )National Organization of Educational Testing, 2018(. از ایـن تعـداد 25 دانشـگاه فنـی 
کیـد بـر بعـد  و مهندسـی ایـران و 100 دانشـگاه فنـی و مهندسـی برتـر جهـان دارای مسـتندات اخالقـی )بـا تأ
آمـوزش( بودنـد. درنتیجـه، 100% از دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان و 19.68% از دانشـگاه های 
فنـی و مهندسـی ایـران دارای مسـتندات اخالقـی بودنـد. از 100 دانشـگاه برتـر جهـان 27 دانشـگاه از آسـیا، 
8 دانشـگاه از اسـترالیا و 65 دانشـگاه از آمریـکا و اروپـا بودنـد. در ایـن بیـن، دانشـگاه های فنـی و مهندسـی 
آسـیا دارای رتبه هـای مناسـبی در میـان 100 دانشـگاه فنـی و مهندسـی برتـر جهـان هسـتند. برای مثـال، رتبه 
کنـگ و رتبـه 20  13 متعلـق بـه دانشـگاه ملـی سـنگاپور، رتبـه 16 متعلـق بـه دانشـگاه علـم و صنعـت هنـگ 
متعلـق بـه دانشـگاه صنعتـی نانیانـگ سـنگاپور اسـت. امـا دانشـگاه های فنـی و مهندسـی اسـترالیا نیـز دارای 
رتبه هـای 53، 54، 62، 68، 73، 86، 90 و 91 هسـتند. بـا وجـود ایـن، بـاز هـم بهتریـن دانشـگاه های فنـی و 
کـه ایـن دانشـگاه ها  کـه بـا بررسـی آنهـا مشـخص می شـود  مهندسـی جهـان متعلـق بـه آمریـکا و اروپـا هسـتند 
از بعـد اخـالق آمـوزش نیـز در جایـگاه مناسـبی نسـبت بـه سـایر دانشـگاه ها قـرار دارنـد )جدول هـای 2 و 3 (.
کلی بررسـی و تحلیل  در این پژوهش مسـتندات اخالقی از نظر سـرعنوان های اصلی یا همان چارچوب 
کیـد  محتوایـی شـده اسـت تـا بتـوان بـا بررسـی آنهـا راهـکاری مناسـب بـرای تدویـن سـند جامـع اخالقـی )تأ

1- Benchmarking 2- Best Practice

3- بــا احتســاب واحدهــای دانشــگاه آزاد، دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و دانشــگاه پیــام نــور به عنــوان یــک دانشــگاه و همچنیــن در نظــر نگرفتــن شــعب 
ســایر دانشــگاه ها انتخــاب شــدند. 



کشور... کید بر اخالق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی  8 تأملی بر میزان تأ

کـرد. تحلیـل داده هـا در ایـن پژوهـش بـه شـکل  کشـور ارائـه  بـر آمـوزش( در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی 
کـه منظـور از مسـتندات  گفتنـی اسـت  کیفـی بـود و بـا بهره گیـری از روش هـای آمـار توصیفـی صـورت پذیرفـت. 
کـه در دانشـگاه های یادشـده دارای  کلیـه مدارکـی اسـت  اخـالق آمـوزش در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی، 
محتوایـی مرتبـط بـا حـوزه اخـالق آمـوزش بوده انـد. همچنین منظـور از مؤلفه هـای اخالق آمـوزش نیز اجزای 

کـه در جدول هـای 1، 2 و 3 ارائـه شـده اسـت.  ح شـده اسـت  تشـکیل دهنده مسـتندات مطـر

یافته های پژوهش� 3
در ادامـه یافته هـای پژوهـش در قالـب جدول هایـی ارائـه شـده و مقایسـه اجمالـی بر اسـاس جدول ها صورت 
پیشـین،  تحقیقـات  نظـری،  مبانـی  محتوایـی  تحلیـل  بـه  توجـه  بـا  راهکارهایـی  نیـز  انتهـا  در  اسـت.  گرفتـه 

کشـورهای مختلـف بیـان شـده اسـت. مسـتندات موجـود و بررسـی و مطالعـه تجـارب ملـی و بین المللـی 
جدول 1: میزان برخورداری دانشگاه های فنی و مهندسی ایران از مستندات اخالقی )الفبایی نام دانشگاه(

نام دانشگاه

 1 ار 
گفت

ش
پی

2 ی 
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی)خط مشی دانشگاه 
در قبال...(

عهدنامه اخالقی )تعهد افراد در 
برابر دانشگاه(

جو
ش

دان

ی
لم

ت ع
هیئ

ی 
ضا

اع

ان
رکن

کا

ان
فع

ذین
 و 

منا
ت ا

هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر

ی
لم

ت ع
هیئ

ی 
ضا

اع

ان
رکن

کا

ان
جوی

ش
دان

ان
فع

ذین
 و 

منا
ت ا

هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر

********دانشگاه آزاد اسالمی
**دانشگاه ارومیه

**********دانشگاه الزهرا تهران )س(
***دانشگاه پیام نور
*دانشگاه تفرش

****دانشگاه تهران )در حال تکمیل(
کاربردی ***دانشگاه جامع علمی و 

*دانشگاه خوارزمی )در حال تکمیل(
*دانشگاه سمنان

**دانشگاه شهید بهشتی
*دانشگاه شهید رجایی

***دانشگاه شهید عباسپور تهران
*دانشگاه صنعت نفت آبادان

کم است. کلی اعضای جامعه دانشگاهی در برابر اصول اخالقی حا 1- این بخش شامل تعهد 
کــه به  صــورت مــوردی معمــواًل بیــان می  شــود. بــرای مثــال، عدالــت و انصــاف،  کلــی جامعــه دانشــگاهی اســت  2- ایــن بخــش شــامل اصــول اخالقــی 

درســتکاری، امانتــدارى و خیرخواهــی.



حسین عبداللهی و سعیده تقی زاده 9

ادامه جدول 1
کبیر *دانشگاه صنعتی امیر 
**دانشگاه صنعتی اصفهان

*دانشگاه صنعتی شریف )در حال تدوین(
*دانشگاه علم و صنعت ایران

***دانشگاه فردوسی مشهد
*****دانشگاه فرهنگیان

کاشان *دانشگاه 
گیالن *دانشگاه 
**دانشگاه مفید
*دانشگاه یزد

*دانشگاه فنی و حرفه ای
***مرکز آموزش عالی شهرضا

کل 8145611126108000جمع 

کشور 1397  منبع انتخاب دانشگاه ها: سازمان سنجش آموزش 
جدول 2 : مستندات اخالقی دانشگاه های فنی و مهندسی آسیایی )به ترتیب رتبه(

نام دانشگاهرتبه

1 تار
گف

ش
پی

2 ی
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی3)خط مشی 
دانشگاه در قبال...(

عهدنامه اخالقی4 )تعهد 
افراد در برابر دانشگاه(

جو
ش

دان
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

جوی
ش

دان
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر

***دانشگاه ملی سنگاپور135

کنگ166 *****دانشگاه علم و صنعت هنگ 

**********دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور207

***دانشگاه پکینگ چین248

**دانشگاه تسینگوآ چین269

**دانشگاه ملیسئول2910

****دانشگاه توکیو3211

1- Introduction 2- Ethical Principles 3- Code of Ethics
4- Ethical Commitment 5- National University of Singapore (NUS)
6- Hong Kong University of Science & Technology (HKUST) 7- Nanyang Technological University (NTU)
8- Peking University 9- Tsinghua University 10- Universitas Nationalis Seulensis
11- University of Tokyo



کشور... کید بر اخالق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی  10 تأملی بر میزان تأ

ادامه جدول 2

نام دانشگاهرتبه

تار
گف

ش
پی

ی
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی)خط مشی 
دانشگاه در قبال...(

عهدنامه اخالقی )تعهد افراد 
در برابر دانشگاه(

جو
ش

دان
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

جوی
ش

دان
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر

کره401 *********دانشگاه علم و صنعت پوهانگ 

کیوتو432 ********دانشگاه 

*****دانشگاه ملی تایوان443

**دانشگاه ژجیانگ چین474
***دانشگاه توحکو ژاپن525
کره جنوبی576 کوانکوان  *****دانشگاه سانگ 
****مؤسسه فناوری توکیوژاپن587
**دانشگاه علم و صنعت چین648
کنگ659 *****دانشگاه چینی هنگ 
***دانشگاه دولتی لومونسوف مسکو6610
***دانشگاه شانگهای جیائو تنگ6711
کنگ7012 ******دانشگاه پلی تکنیک هنگ 
***دانشگاه فودان7513
*مؤسسه صنعتی تکنیوم اسرائیل8014
کره8115 **مؤسسه پیشرفته علم و صنعت 
**دانشگاه ملی تسینگ هوآ تایوان8516
کره جنوبی9617 **دانشگاه 
کا ژاپن9818 ******دانشگاه ازا
******مؤسسه علمی هند9919

کل 2010137510214821323جمع 

THE (Times Higher Education) World university ranking 2018 :منبع انتخاب دانشگاه ها

1- Pohang University of Science & Technology (POSTECH) 2- Kyoto Universit
3- National Taiwan University 4- Zhejiang University
5- Tohoku University 6- Sungkyunkwan University
7- Tokyo Institute of Technology 8- University of Science & Technology of China
9- Chinese University of Hong Kong 10- Lomonosov Moscow State University
11- Shanghai Jiao Tong University 12- Hong Kong Polytechnic University
13- Fudan University 14- Technion Israel Institute of Technology
15- Korea Advanced Institute of Science &Technology (KAIST) 16- National Tsing Hua University
17- Korea University 18- Osaka University
19- Indian Institute of Science



حسین عبداللهی و سعیده تقی زاده 11

جدول 3: مستندات اخالقی دانشگاه های فنی و مهندسی آمریکا، اروپا و استرالیا )به ترتیب رتبه(

نام دانشگاهرتبه

تار
گف

ش
پی

ی
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی)خط مشی 
دانشگاه در قبال...(

عهدنامه اخالقی )تعهد افراد 
نسبت به دانشگاه(

جو
ش

دان
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا

ان
جوی

ش
دان

ان
فع

ذین
 و 

منا
ت ا

هیئ
زه

می
ت م

هیئ
ی

زش
مو

ی آ
ها

وه 
گر

************دانشگاه استنفورد11

کلتچ22 ******دانشگاه 

*******دانشگاه ام آی تی33

کمبریج44 ******دانشگاه 

کالیفرنیا-برکلی55 *******دانشگاه 

کسفورد66 *****دانشگاه آ

******دانشگاه پرینستون77

******دانشگاه زوریخ88

*********کالج سلطنتی لندن99

کارنگی ملون1010 *********دانشگاه 

**********دانشگاه هاروارد1111

******مؤسسه فناوری جورجیا1212

******دانشکده فنی فدرال لوزان1413

کمپ اوربانا1514 ****دانشگاه ایلینویز در 
*********دانشگاه میشیگان1715

*********دانشگاه نورث وسترن1816

*****دانشگاه صنعتی دلفت1917

کرنل2118 ****دانشگاه 

کالیفرنیا، سانتا باربارا2219 ****دانشگاه 
*******دانشگاه تگزاس در آستین2320

1- Stanford University, Stanford, California 2- California Institute of Technology (Caltech)
3- Massachusetts Institute of Technology (MIT) 4- University of Cambridge
5- University of California-Berkeley 6- University of Oxford
7- Princeton University 8- ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
9- Imperial College London 10- Carnegie Mellon University
11- Harvard University 12- Georgia Institute of Technology
13- École Polytechnique Fédérale de Lausanne 14- University of Illinois at Urbana-Champaign
15- University of Michigan 16- Northwestern University
17- Delft University of Technology 18- Cornell University
19- University of California, Santa Barbara 20- University of Texas at Austin



کشور... کید بر اخالق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی  12 تأملی بر میزان تأ

ادامه جدول 3

نام دانشگاهرتبه

تار
گف

ش
پی

ی
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی)خط مشی 
دانشگاه در قبال...(

عهدنامه اخالقی )تعهد افراد 
نسبت به دانشگاه(

جو
ش

دان
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا

ان
جوی

ش
دان

ان
فع

ذین
 و 

منا
ت ا

هیئ
زه

می
ت م

هیئ
ی

زش
مو

ی آ
ها

وه 
گر

********دانشگاه تورنتو251

******دانشگاه فنی مونیخ272

کا. لوون283 *********دانشگاه یو. 

******دانشگاه آر.دبلیو. تی. اچ. آخن304

کالیفرنیا جنوبی315 **دانشگاه 
******دانشگاه پوردو336

کلمبیا357 ******دانشگاه 

****دانشگاه منچستر368

***دانشکده فنی فرانسه379

*******کالج دانشگاه لندن3810

******دانشگاه ایالت پنسیلوانیا3911

گیل4112 **********دانشگاه مک 

کا. تی اچ.4213 ***مؤسسه فناوری سلطنتی 

کالیفرنیا، سن دیگو4514 ******دانشگاه 

کلمبیا4615 ****دانشگاه بریتیش 

کارلسروهه4816 ***مؤسسه فناوری 

********دانشگاه ای. و ام. تگزاس4917

*******دانشگاه ویسکانسین-مدیسون5018

********دانشگاه واشینگتون5119

****دانشگاه موناش استرالیا5320

1- University of Toronto 2- Technical University of Munich
3- KU Leuven 4- RWTH Aachen University
5- University of Southern California 6- Purdue University
7- Columbia University, New York 8- The University of Manchester
9- École Polytechnique 10- University College London
11- Pennsylvania State University 12- McGill University
13- KTH Royal Institute of Technology 14- University of California, San Diego
15- University of British Columbia 16- Karlsruhe Institute of Technology
17- Texas A&M University 18- University of Wisconsin-Madison
19- University of Washington 20- Monash University
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ادامه جدول 3

نام دانشگاهرتبه

تار
گف

ش
پی

ی
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی)خط مشی 
دانشگاه در قبال...(

عهدنامه اخالقی )تعهد افراد 
نسبت به دانشگاه(

جو
ش

دان
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا

ان
جوی

ش
دان

ان
فع

ذین
 و 

منا
ت ا

هیئ
زه

می
ت م

هیئ
ی

زش
مو

ی آ
ها

وه 
گر

******دانشگاه پلی تکنیک میالن ایتالیا55

********دانشگاه ملبورن561

*****دانشگاه ماساچوست592

********دانشگاه رایس603

کانادا61 *******دانشگاه واترلو 

***دانشگاه صنعتی ایدوفون624

****دانشگاه ادینبورگ635

******دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی استرالیا686

******دانشگاه بریستول697

*****دانشگاه ایالتی اوهایو718

کالیفرنیا، دیویس729 **********دانشگاه 

*****دانشگاه سیدنی استرالیا7310

****دانشکده فنی دانمارک7411

*****دانشگاه ساوتهمپتون7612

*****دانشگاه مینه سوتا7713

*******دانشگاه براون7814

*****دانشگاه صنعتی چالمرز7915

کالج پارک8216 ******دانشگاه مریلند، 

*********دانشگاه تونته8317

********دانشگاه ایالتی میشیگان8418

123456789101112131415161718 THE (Times Higher Education) World university ranking 2018 :منبع انتخاب دانشگاه ها

1- The University of Melbourne 2- University of Massachusetts
3- Rice University 4- Eindhoven University of Technology
5- The University of Edinburgh 6- University of New South Wales
7- University of Bristol 8- The Ohio State University
9- University of California, Davis 10- Sydney Univercity
11- Technical University of Denmark 12- University of Southampton
13- University of Minnesota 14- Brown University
15- Chalmers University of Technology 16- University of Maryland, College Park
17- University of Twente 18- Michigan State University



کشور... کید بر اخالق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی  14 تأملی بر میزان تأ

ادامه جدول 3

نام دانشگاهرتبه

تار
گف

ش
پی

ی
الق

اخ
ل 

صو
ا

منشور اخالقی)خط مشی 
دانشگاه در قبال...(

عهدنامه اخالقی )تعهد افراد 
نسبت به دانشگاه(

جو
ش

دان
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا
ان

فع
ذین

 و 
منا

ت ا
هیئ

زه
می

ت م
هیئ

ی
زش

مو
ی آ

ها
وه 

گر
ی

لم
ت ع

هیئ
ی 

ضا
اع

ان
رکن

کا

ان
جوی

ش
دان

ان
فع

ذین
 و 

منا
ت ا

هیئ
زه

می
ت م

هیئ
ی

زش
مو

ی آ
ها

وه 
گر

کانادا861 دانشگاه آلبرتا 

******دانشگاه بوستون872

***دانشگاه اشتوتگارت آلمان883

***دانشگاه فرایبورگ آلمان894

*********دانشگاه ملی استرالیا905

****دانشگاه صنعتی وینا استرالیا916

***دانشگاه لوند سوئد92

*دانشگاه تربیت نورمن لیون فرانسه937

کستر94 ******دانشگاه ا

**دانشگاه ادالید958

****یو. تی. درسدن آلمان979

***یو. تی. دارمستات آلمان10010

کل 605751292622350536013242جمع 

کشور با دانشگاه های فنی و مهندسی برتر جهان  جدول 4: مقایسه مستندات اخالقی دانشگاه های فنی و مهندسی 
بر اساس میزان تکرار )اهمیت(

 مستندات اخالقی دانشگاه های
فنی و مهندسی )اجزا(

اولویت بندی مستندات 
اخالقی بر اساس میزان 
تکرار در دانشگاه های 

فنی و مهندسی برتر 
آمریکا، اروپا و استرالیا

اولویت بندی مستندات 
اخالقی بر اساس میزان 
تکرار در دانشگاه های 

فنی و مهندسی آسیا

اولویت بندی مستندات 
اخالقی بر اساس میزان 
تکرار در دانشگاه های 
فنی و مهندسی ایران

1
113عهدنامه اخالقی دانشجویان 

123پیشگفتار

251اصول اخالقی2

کارکنان3 362عهدنامه اخالقی 

1- University of Alberta 2- Boston University
3- University of Stuttgart 4- University of Freiburg
5- Australian National University 6- Vienna University of Technology
7- École Normale Supérieure de Lyon 8- University of Adelaide
9- TU Dresden 10- TU Darmstadt
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ادامه جدول 4

 مستندات اخالقی دانشگاه های
فنی و مهندسی )اجزا(

اولویت بندی مستندات 
اخالقی بر اساس میزان 
تکرار در دانشگاه های 

فنی و مهندسی برتر 
آمریکا، اروپا و استرالیا

اولویت بندی مستندات 
اخالقی بر اساس میزان 
تکرار در دانشگاه های 

فنی و مهندسی آسیا

اولویت بندی مستندات 
اخالقی بر اساس میزان 
تکرار در دانشگاه های 
فنی و مهندسی ایران

445منشور اخالقی دانشجویان4

534عهدنامه اخالقی اعضای هیئت علمی5

674منشور اخالقی اعضای هیئت علمی6

کارکنان7 787منشور اخالقی 

8100عهدنامه اخالقی هیئت ممیزه8

990عهدنامه اخالقی هیئت امنا و ذینفعان9

گروه های آموزشی10 10106منشور اخالقی 

11

11117منشور اخالقی هیئت امنا و ذینفعان

1107منشور اخالقی هیئت ممیزه

گروه های آموزشی 1190عهدنامه اخالقی 

بحث� 4
کـه دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران در  کامـاًل مشـهود اسـت  از طریـق داده کاوی1 جدول هـای 1، 2 و 3 
ارائـه مسـتندات اخالقـی سـطح مناسـبی ندارنـد. دانشـگاه های فنـی و مهندسـی آسـیا نیـز در حـال حاضـر بـا 
حـد مطلـوب فاصلـه دارنـد. امـا بـا بررسـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا ایـن مطلـب 
کـه مسـتندات اخالقـی موضوعـی مـورد توجـه در ایـن قاره هاسـت و از سـطح خوبـی برخـوردار  روشـن می شـود 
کشـورها نیـز درنتیجـه توجـه بـه دانشـگاه ها و به ویـژه مباحـث اخالقـی  اسـت. درواقـع، پیشـرفت های ایـن 
ح جهـان بـا پـی  بـردن بـه نقـش اخالقیـات بـه سـمت  ح شـده در آن اسـت. امـروزه، دانشـگاه های مطـر مطـر
کـه ایـن امـر به ویـژه در اخـالق آمـوزش تجلـی می کنـد. حـال  داشـتن دانشـگاه های اخالق مـدار پیـش رفته انـد 
گـر بـه جدول هـای 1، 2 و 3 دقیق تـر نـگاه شـود، می تـوان سـند اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی را بـه  ا
کـرد و بـه  دو قسـمت منشـور )تعهـد دانشـگاه در قبـال...( و عهدنامـه )تعهـد افـراد در برابـر دانشـگاه( تقسـیم 
کـه در ادامـه بیـان شـده اسـت. در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران، آسـیا، آمریـکا، اروپا و  نتایجـی رسـید 
اسـترالیا بـه عهدنامـه اخالقـی بیـش از منشـور اخالقـی توجـه شـده اسـت. ایـن امـر نشـان دهنده ایـن مطلـب 
کـه در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی بیشـتر بـه تعهـد افـراد در قبـال دانشـگاه ها  اسـت 
توجه شـده اسـت تا تعهد دانشـگاه در قبال افراد. نسـبت توجه به مسـتندات اخالقی در دانشـگاه های فنی 
و مهندسـی ایـران، منشـور 16 و عهدنامـه 23، دانشـگاه های فنـی و مهندسـی آسـیا، منشـور 28 و عهدنامـه 

1- Datamining
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51 و دانشـگاه های فنی و مهندسـی آمریکا، اروپا و اسـترالیا، منشـور 112 و عهدنامه 201 اسـت. بنابراین، نیاز 
کـه در سـند جامـع اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی بـه منشـور اخالقـی دانشـگاه ها بیشـتر توجه  اسـت 

کنـار هـم اهمیـت دارنـد. شـود. ایـن دو بعـد در 
کشور ایران شش دانشگاه فنی و مهندسی غیر دولتی )واحدهای فنی و مهندسی دانشگاه  همچنین در 
کاربـردی، دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و دانشـگاه مفید  آزاد اسـالمی، دانشـگاه پیـام نـور، دانشـگاه جامـع علمـی و 
قـم و مرکـز آمـوزش عالـی شـهرضا( و نـوزده دانشـگاه فنـی و مهندسـی دولتـی دارای مسـتندات اخالقی هسـتند. 
کشـور ایـران بیشـتر دانشـگاه های فنـی و مهندسـی دولتـی دارای مسـتندات اخالقـی هسـتند و  بنابرایـن، در 
که در دانشگاه های  بخش خصوصی به مستندات اخالقی توجه شایانی ندارد. دلیل این امر شاید این باشد 
که آنها به مسـتندات اخالقی و  کسـب درآمد اسـت و این امر موجب شـده اسـت  خصوصی بیشـترین توجه به 
درنتیجـه، بـه کار بـردن اخـالق در مباحـث آموزشـی و ... توجه مناسـبی نداشـته باشـند. با این حـال، در دنیای 
کسـب درآمد  کـه توجـه بـه اخالقیـات در تمـام دانشـگاه ها )دولتـی و غیردولتـی( موجب  امـروز ثابـت شـده اسـت 
کسـب درآمـد بیشـتر نیازمنـد توجـه بـه  بیشـتر می شـود و بنابرایـن، دانشـگاه های غیردولتـی نیـز حتـی بـرای 
اخالقیـات، به ویـژه اخـالق آمـوزش، هسـتند. امـا از نظـر محتوایـی تفـاوت چندانـی میـان محتـوای مسـتندات 

اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی دولتـی و غیردولتـی در ایـران وجـود نـدارد.
در دانشـگاه های فنی و مهندسـی برتر جهان )آسـیا( تعداد مؤسسـه ها در مقایسـه با تعداد دانشگاه های 
اخالقـی  مسـتندات  اجـزای  بـودن  دارا  و  محتوایـی  نظـر  از  و  تـا(  )چهـار  اسـت  کـم  بسـیار  مهندسـی  و  فنـی 
تفـاوت خاصـی میـان آنهـا مشـاهده نمی شـود. در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آمریـکا، اروپـا 
کالج هـا در مقایسـه بـا تعـداد دانشـگاه های فنـی و مهندسـی بـاز هـم بسـیار  و اسـترالیا( تعـداد مؤسسـه ها و 
کـم اسـت )ده تـا( و از نظـر محتوایـی و دارا بـودن اجـزای مسـتندات اخالقـی نیـز تفـاوت خاصـی میـان آنهـا 
کـه مانند دانشـگاه های فنی  کـرد  مشـاهده نمی شـود. درنتیجـه، در تحلیـل داده هـای ایـن بخـش بایـد بیـان 
کمتـری بـه  ایـران، دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان نیـز در بخـش خصوصـی توجـه  و مهندسـی 

مسـتندات اخـالق آمـوزش دارنـد.
دانشـگاه های  اخالقـی  مسـتندات  در  اسـت،  مشـخص   3 جـدول  در  کـه  همان طـور  دیگـر،  سـوی  از 
فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا( تمـام اجـزای سـند جامـع اخالقـی وجـود دارد. ایـن 
کـه در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا( بـه  امـر نشـان دهنده آن اسـت 
کـه  تمـام ابعـاد مسـتندات اخـالق آمـوزش توجـه شـده اسـت. پیشـرفت ایـن دانشـگاه ها نیـز نشـان می دهـد 
که برای داشـتن  بـه اخالقیـات، به ویـژه اخـالق آمـوزش، توجـه مناسـبی شـده اسـت. البتـه، بـاز هم نیاز اسـت 
گیـرد. امـا در مسـتندات  سـند جامـع اخالقـی )به صـورت منسـجم تر( تـالش بیشـتری در ایـن زمینـه صـورت 
اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آسـیا( فقـط منشـور اخالقـی هیئـت ممیـزه وجـود نـدارد. 
کـه از نظـر دانشـگاه های فنـی و مهندسـی آسـیایی، تعهـد دانشـگاه بـه هیئت  ایـن امـر نشـان دهنده آن اسـت 
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که با آنها به نوعی در ارتباط هسـتند،  ممیـزه اهمیـت زیـادی نـدارد. امـا دانشـگاه ها بایـد در برابر تمام افرادی 
متعهـد باشـند.

کـه   در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های ایـران سـه مـورد از اجـزای سـند جامـع اخالقـی وجـود نـدارد 
عبارت انـد از: عهدنامـه اخالقـی هیئـت امنـا و ذینفعـان، عهدنامـه اخالقـی هیئـت ممیـزه و عهدنامـه اخالقـی 
کـه در دانشـگاه های ایـران توجـه مناسـبی بـه هیئـت  گروه هـای آموزشـی. ایـن امـر نشـان دهنده آن اسـت 
کـه بیشـتر دانشـگاه های دولتـی دارای مسـتندات  کـه شـاید بدیـن دلیـل باشـد  امنـا و ذینفعـان وجـود نـدارد 
اخالقـی هسـتند و در دانشـگاه های دولتـی توجـه خاصـی بـه هیئـت امنـا و ذینفعـان وجـود نـدارد. البتـه، در 
سـال های اخیـر ایـن توجـه بیشـتر شـده اسـت. از نظـر توجـه بـه تعهـد اخالقـی هیئـت ممیـزه و تعهـد اخالقـی 
گروه های آموزشـی به دانشـگاه نیز در مسـتندات اخالقی دانشـگاه های فنی و مهندسـی ایران توجه مناسـب 
کـردن درسـت اخالقیـات )به ویـژه از بعـد آموزشـی( نیـاز اسـت تـا به ایـن دو بعد  کـه بـرای اجرایـی  وجـود نـدارد 
گروه هـای آموزشـی دو بخـش بسـیار مهـم در دانشـگاه ها محسـوب  بیشـتر توجـه بشـود، زیـرا هیئـت ممیـزه و 

می شـوند و درنتیجـه، بایـد بـه دانشـگاه متعهـد باشـند.
همچنیـن مـواردی از اجـزای مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران و دانشـگاه های 
بـا شـماره ای پـر رنگ تـر و برجسـته تر در  کـه دارای اولویـت یکسـان هسـتند و  فنـی و مهندسـی برتـر جهـان 
کـه دارای اولویـت یکسـانی در مسـتندات  جـدول 4 مشـخص شـده اند، در ادامـه بیـان شـده اسـت. اجزایـی 
جهـان  برتـر  مهندسـی  و  فنـی  دانشـگاه های  و  )آسـیا(  جهـان  برتـر  مهندسـی  و  فنـی  دانشـگاه های  اخالقـی 
)آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا( هسـتند، عبارت انـد از: عهدنامـه اخالقـی دانشـجویان )اولویـت 1(، منشـور اخالقـی 
گروه هـای  دانشـجویان )اولویـت 4(، عهدنامـه اخالقـی هیئـت امنـا و ذینفعـان )اولویـت 9(، منشـور اخالقـی 
آموزشـی )اولویـت 10( و منشـور اخالقـی هیئـت امنـا و ذینفعـان )اولویـت 11(. ایـن امـر نشـان دهنده تشـابه 
بیشـتر بیـن مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی آسـیایی، آمریکایـی، اروپایـی و اسـترالیایی 
کـه مشـاهده می شـود، در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان  اسـت. همان طـور 
)آسـیایی، آمریکایـی، اروپایـی و اسـترالیایی( بیشـترین توجـه بـه تعهـد اخالقـی دانشـجو بـه دانشـگاه وجـود 
کارکنـان و هیئـت علمـی. در حالی کـه  دارد و ایـن امـر نشـان دهنده توجـه بیشـتر بـه دانشجوسـت تـا توجـه بـه 

ایـن دو بعـد نیـز اهمیـت بسـیاری دارنـد.
و  اسـترالیا(  و  اروپـا  )آمریـکا،  جهـان  برتـر  مهندسـی  و  فنـی  دانشـگاه های  اخالقـی  مسـتندات  بیـن 
کارکنـان  اولویـت مشـترک وجـود دارد و آن منشـور اخالقـی  یـک  نیـز  ایـران  دانشـگاه های فنـی و مهندسـی 
اسـت )اولویـت 7(. همچنیـن بیـن مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آسـیا( و 
دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران هیـچ اولویـت مشـترکی وجـود نـدارد. بنابرایـن، تفـاوت زیـادی میـان 
چارچـوب مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران و دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر 

می شـود. مشـاهده  آسـیا(  و  اسـترالیا  اروپـا،  )آمریـکا،  جهـان 
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از سـوی دیگر، در مسـتندات اخالقی دانشـگاه های فنی و مهندسـی برتر جهان )آمریکا، اروپا و اسـترالیا( 
کارکنـان )اولویـت 4( و بعـد از آن توجـه به اعضای  ابتـدا توجـه بـه دانشـجویان )اولویـت 1(، بعـد از آن توجـه بـه 
هیئـت علمـی )اولویـت 5( وجـود دارد. بنابرایـن، در اخـالق آمـوزش بیشـترین توجـه دانشـگاه های برتر جهان 
بـه دانشـجویان اسـت. درواقـع، اعضـای هیئـت علمـی در زمینـه اخـالق آمـوزش  اروپـا و اسـترالیا(  )آمریـکا، 
از  آنهـا را حتـی مهم تـر  بایـد  از اهمیـت بیشـتری برخوردارنـد و  بـا دانشـگاه ها  افـراد مرتبـط  بـه سـایر  نسـبت 
گرفـت تـا دانشـگاه ها بتواننـد بـه اهـداف آموزشـی مـد نظـر به درسـتی دسـت یابنـد. در  دانشـجویان در نظـر 
مسـتندات اخالقی دانشـگاه های فنی و مهندسـی برتر جهان )آسـیا( ابتدا توجه به دانشـجویان )اولویت 1(، 
کارکنـان )اولویـت 6( وجـود دارد.  بعـد از آن توجـه بـه اعضـای هیئـت علمـی )اولویـت 3( و بعـد از آن توجـه بـه 
کـه دانشـگاه های برتـر جهـان )آسـیا( نسـبت بـه دانشـگاه های برتـر جهان  ایـن مسـئله نشـان دهنده آن اسـت 
که قابل توجه اسـت. اما اولویت یک  )آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا( توجـه بیشـتری بـه اعضای هیئت علمـی دارند 
کارکنان  در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران بعد از اصـول اخالقی، عهدنامـه اخالقی 
کارکنـان )اولویـت 2(، بعـد  اسـت. در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران ابتـدا توجـه بـه 
از آن توجـه بـه دانشـجویان )اولویـت 3( و بعـد از آن توجـه بـه اعضـای هیئـت علمـی )اولویـت 4( وجـود دارد. 
کارکنـان و نبـود توجـه مناسـب  ایـن امـر نشـان دهنده توجـه بیشـتر دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران بـه 
کـه  بـه دانشـجویان و اعضـای هیئـت علمـی از نظـر اخـالق در آمـوزش )مسـتندات اخالقـی( اسـت. در حالـی 

اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان از اهمیـت بیشـتری در زمینـه اخـالق آمـوزش برخوردارنـد.
بـرای دانشـجویان  الگو هـای عملـی اخـالق  کـه اسـتادان  اینجـا قابـل ذکـر اسـت  ایـن نکتـه در  درواقـع، 
کـه  هسـتند و اهمیـت آنهـا در بعـد آمـوزش و اثرگـذاری بـر دانشـجویان انکارناپذیـر اسـت. اسـتادان بـا وقتـی 
کـه چـه به صـورت علمـی و چه  به صـورت مناسـب بـرای تعلیـم دانشـجویان اختصـاص می دهنـد و بـا تعهـدی 
به صـورت اخالقـی بـه دانشـجویان دارنـد، اخالقیـات را بـه دانشـجویان خـود و تمـام جامعـه مخاطـب انتقـال 
کـه تقلـب می کنـد یـا در سـایر مسـائل اخالقـی ضعـف دارد نیـز تـا حـدود زیـادی  می دهـد. حتـی دانشـجویی 
که این مسـئله بیشـتر از همه به معلمان  که از اخالق آموزش مناسـبی برخوردار نبوده اسـت  مشـخص اسـت 

و اسـتادان دانشـجو بـر می گـردد.
کشـور بـا دانشـگاه های  در نهایـت، بـا مقایسـه مسـتندات اخـالق آمـوزش دانشـگاه های فنـی و مهندسـی 
کـه در حـال حاضـر، در اغلـب مـوارد چارچـوب واحـدی  گرفـت  فنـی و مهندسـی برتـر جهـان می تـوان نتیجـه 
کیـد بـر بعـد آمـوزش( وجـود نـدارد و هـر دانشـگاه چارچـوب خـاص خـود را  بـرای ارائـه مسـتندات اخالقـی )تأ
کافـی در بیشـتر مـوارد برخـوردار  کـه ایـن چارچوب هـا از جامعیـت و مانعیـت  کـرد  دارد و شـاید بتـوان بیـان 
چارچـوب  ایجـاد  موجـب  می توانـد  آمـوزش  اخـالق  جامـع  سـند  بـرای  مناسـب  چارچوبـی  ارائـه  نیسـتند. 
ح شـده در سـند اخالقی بشـود و اسـتفاده از آن را هم برای دانشـگاهیان و  مشـخصی از مهم ترین موارد مطر
کند و با آن از اعمال نظرهای شـخصی درخصوص اخالق آموزش می توان  هم برای دانشـجویان و ... آسـان 
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کـه چهارچـوب پیشـنهادی پژوهـش حاضـر بـرای سـند جامـع  گرفـت  کـرد. ایـن را نیـز بایـد در نظـر  جلوگیـری 
بـر  ارائـه و  کـه در جدول هـای 1، 2 و 3  اخـالق آمـوزش در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی چارچوبـی اسـت 
اسـاس آن مسـتندات اخـالق آمـوزش دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران و برتـر جهان بررسـی شـده اسـت. 
درنهایـت، هـر دانشـگاه بایـد بـا توجـه بـه شـرایط بومـی خـود محتـوای مناسـب را بـرای چارچـوب سـند جامـع 
کـه صـرف داشـتن سـند جامـع اخـالق آمـوزش تضمینـی برای  گفتنـی اسـت  کنـد. همچنیـن  اخالقـی انتخـاب 
اقـدام عملـی و پایبنـدی بـه اخالقیـات در دانشـگاه وجـود نـدارد. درواقـع، دانشـگاه ها بایـد با فرهنگ سـازی، 
گرفتن مسـئول  گذاشـتن تضمین های اجرایی )قوانین و ...(، در نظر  آموزش )صریح و ضمنی(، الگوسـازی، 

کننـد. بـرای پاسـخگویی در ایـن زمینـه و... از پیـاده سـازی اخـالق آمـوزش حمایـت 

نتیجه گیری� 5
کشـور ایـران و دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان  در ایـن پژوهـش دانشـگاه های فنـی و مهندسـی 
کـه بیـان شـد، 100% از دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان و %19.68  مقایسـه شـده اند. همان طـور 
نشـان دهنده  درصدهـا  ایـن  هسـتند.  اخالقـی  مسـتندات  دارای  ایـران  مهندسـی  و  فنـی  دانشـگاه های  از 
بـر بعـد آمـوزش( در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان و  کیـد  اهمیـت زیـاد مسـتندات اخالقـی )تأ
کشـور  از سـوی دیگـر، در  ایـران اسـت.  کـم مسـتندات اخالقـی در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی  اهمیـت 
ایـران بیشـتر دانشـگاه های فنـی و مهندسـی دولتـی دارای مسـتندات اخالقـی هسـتند و در دانشـگاه های 
کز به مسـتندات اخالقی  کالج ها و سـایر مرا فنی و مهندسـی برتر جهان نیز دانشـگاه های فنی و مهندسـی به 
توجـه بیشـتری دارنـد. همچنیـن در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آسـیا، 
کشـور ایـران پـر تکرارتریـن  آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا( پـر تکرارتریـن عضـو عهدنامـه اخالقـی دانشـجویان و در 
برتـر  فنـی و مهندسـی  تکـرار در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های  اولویـت دوم  جـزء اصـول اخالقـی اسـت. 
جهـان )آمریـکا، اروپـا و اسـترالیا( اصـول اخالقـی اسـت؛ در مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی 
کارکنـان اسـت.  برتـر جهـان )آسـیا( پیشـگفتار و در دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران عهدنامـه اخالقـی 
کارکنان،  اولویـت سـوم دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آمریـکا، اروپا و اسـترالیا( عهدنامه اخالقـی 
دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آسـیا( عهدنامـه اخالقی اعضـای هیئت علمی و در دانشـگاه های 

فنـی و مهندسـی ایـران عهدنامـه اخالقـی دانشـجویان و پیشـگفتار اسـت.
بـا توجـه بـه بررسـی اجـزای مسـتندات اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان )آمریـکا، اروپـا 
کارکنـان، دانشـجویان و بعـد از آن به  کـه بیشـتر بـه مسـائل اخالقـی  و اسـترالیا( می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید 
مسـائل اخالقـی مربـوط بـه اعضـای هیئـت علمـی توجـه شـده اسـت )کارمندمـداری(. در مسـتندات اخالقـی 
بعـد  علمـی،  هیئـت  اعضـای  اخالقـی  مسـائل  بـه  ابتـدا  )آسـیا(  جهـان  برتـر  مهندسـی  و  فنـی  دانشـگاه های 
کشـور ایـران ابتـدا بـه مسـائل اخالقـی  کارکنـان توجـه شـده اسـت )هیئـت علمی مـدار(. در  دانشـجویان و بعـد 
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کـه  همان طـور  )کارمندمـدار(.  اسـت  شـده  توجـه  علمـی  هیئـت  اعضـای  بعـد  و  دانشـجویان  بعـد  کارکنـان، 
مشـاهده می شـود، اولویت هـای اولیـه دانشـگاه های فنـی و مهندسـی برتـر جهـان و ایـران تفـاوت چندانـی بـا 
که در حال حاضر، مسـتندات  کرد  هـم ندارنـد، امـا میـزان ایـن توجـه متفاوت اسـت. بنابراین، می توان بیـان 
اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران بـا سـطح مطلوب فاصله زیـادی دارد. عالوه بر ایـن، همان طور 
بـرای تدویـن سـند جامـع اخالقـی در دانشـگاه ها وجـود نـدارد.  کـه مشـاهده می شـود، چارچـوب واحـدی 
گیـرد و ارزش هـای  کـه در تدویـن سـند جامـع اخالقـی هدفگـذاری به درسـتی صـورت  درنتیجـه، الزم اسـت 
اصلـی اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی، به ویـژه در بعـد آمـوزش، مشـخص شـود تـا بتـوان بـه هـدف 

اصلـی دانشـگاه ها در تدویـن سـند جامـع اخالقـی دسـت یافـت.
که بدین صورت در آن مسـتندات اخالق آموزش  بـا توجـه بـه اینکـه این پژوهش اولین مطالعه ای اسـت 
دانشـگاه های فنـی و مهندسـی بـرری شـده اسـت، بحـث، تحلیـل و مقایسـه آن بـا سـایر آثـار مشـابه سـخت 
می شـود. در تمـام پژوهش هـای انجـام شـده مرتبـط بـا موضـوع مطالعـه حاضـر، بـه اهمیـت اخـالق آمـوزش، 

کافـی در ایـن زمینـه و وجـود مشـکالت در بخـش اجرایـی اشـاره شـده اسـت. نبـود تحقیقـات 
)Mohammad Oghirihihan & Alizadeh, 2017; Islam et al., 2016; Tabsh et al., 2019; Penn State 

Community, 2016(.
مسـئله توجـه بـه مسـتندات اخـالق آمـوزش بـر آمـوزش اخـالق مهندسـی و تربیـت نیـروی ماهـر و بـا اخـالق 
در ایـن حـوزه تأثیـر شـگرفی دارد، امـا بعضـی از اعضـای هیئـت علمـی درک، دانـش و تخصـص الزم را در ایـن 
تحقیقـات  در   .)Lundqvist, 2016; Khaghani Borojeni & Bakhshani Khoraji, 2016( ندارنـد  زمینـه 
کـه بایـد بـرای اعضـای هیئـت علمـی برنامه هـای رسـمی آمـوزش اخـالق و  کرده انـد  پیشـین محققـان پیشـنهاد 
ضـرورت توجـه بـه اخالقیـات ارائـه شـود تا آنها آمادگی بیشـتری را برای تدریـس اخالق مدار به دسـت آورند. ارائه 
سـمینارهایی به منظور آشـنایی مدیران، اعضای هیئت علمی و دانشـجویان با اخالق در آموزش و مسـتندات 

.)Islam et al., 2016; Tabsh, et al, 2019( اخـالق آمـوزش می توانـد بسـیار راهگشـا باشـد
کـه در ادامـه  در بعضـی از مطالعـات چارچوبـی بـرای سـند جامـع اخالقـی دانشـگاه ها ارائـه شـده اسـت 
 )Rahmani Samani & Majruhi Sardroud, 2015( بیـان شـده اند. رحمانـی سـامانی و مجروحـی سـردرود
ارائـه  ایـران آیین نامـه اخـالق حرفـه مهندسـی را  کشـور  بـا بررسـی آیین نامـه اخـالق حرفـه ای مهندسـی در 
کشـور ایـران ارائـه شـده  کردنـد. ایـن آیـین نامــه اخالقــی بـا توجـه بـه شـرایط فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی 
کـه بخش هـای مختلفـی دارد. چارچـوب ارائـه شـده در ایـن پژوهـش مختـص اعضـای هیئـت علمـی،  اسـت 
کارمنـدان و دانشـجویان نیسـت و تفـاوت زیـادی میـان آن بـا سـند جامـع اخالقـی )آمـوزش( دانشـگاه های 
کسـتر )University of Exeter, 2017( منبعـی  فنـی و مهندسـی برتـر جهـان وجـود دارد. همچنیـن دانشـگاه ا
کـه دارای بخش هایـی  کـرده  در زمینـه سیاسـت های اخالقـی بـرای دانشـجویان فنـی و مهندسـی خـود ارائـه 
ارتباطـات  ثبـات،  مالـی،  کاری،  محیـط  یادگیـری،  و  تحقیـق  اخالقـی،  کمیتـه  اهـداف،  پیشـگفتار،  شـامل 
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گزارش هـای  و  دانشـگاه  مسـئولیت های  حرفـه ای،  و  دانشـگاهی  خدمـات  ارائـه  بـرای  فراینـدی  خارجـی، 
ح شـده در ایـن  کـه مشـخص اسـت، بخش هـای مطـر کمیتـه اخالقـی دانشـگاه اسـت. همان طـور  سـالیانه بـه 
پژوهـش همخوانـی زیـادی بـا سـند جامـع اخالقـی )آمـوزش( دانشـگاه های فنی و مهندسـی برتر جهـان دارد.
کـه تدویـن سـند جامـع اخالقـی بهتـر اسـت بـا مشـارکت تمـام افـراد درگیـر در  کـرد  درنهایـت، بایـد بیـان 
دانشـگاه های فنی و مهندسـی و همراه با دادن آموزش های الزم به منظور آشـنایی و به کار بسـتن سـند جامع 
گرفته شـود. بنابرایـن، پژوهش های آتی در  اخالقـی باشـد و ضمانت هـای اجرایـی الزم در ایـن زمینـه نیز در نظر 
که در زمینه  که این پژوهش نخسـتین پژوهشـی اسـت  گفتنی اسـت  این زمینه می تواند بسـیار راهگشـا باشـد. 
کشـور  کیـد بـر بعـد آمـوزش(  ایجـاد چارچوبـی بـرای سـند جامـع اخالقـی دانشـگاه های فنـی و مهندسـی )بـا تأ

کمـک بـه تدویـن سـند جامـع اخالقـی اسـت. گام مهمـی در جهـت  تدویـن شـده و بنابرایـن، 
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W	 دکتر حسین عبداللهی: دکتری خود را از دانشگاه تهران در رشته مدیریت

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  کردند. ایشان استاد و مدیر  آموزشی اخذ 

علـوم  و  روانشناسـی  دانشـکده  عالـی(  آمـوزش  و مدیریـت  آموزشـی  )مدیریـت 

کتاب هایی از جمله نوسـازی  تربیتی دانشـگاه عالمه طباطبایی تهران , مؤلف 

کرسـی های  مقـاالت  مجموعـه  انسـانی،  روابـط  و  رفتـار  ظرافت هـای  زندگـی، 

نظریـه پـردازی و برنامه ریـزی توسـعه آمـوزش و پـرورش هسـتند.

W	 کنـون دانشـجوی ترم آخـر دکتری مدیریـت آموزش سـعیده تقـی زاده: هـم ا

مـدرک   1387 سـال  در  ایشـان  اسـت.  طباطبایـی  عالمـه  دانشـگاه  در  عالـی 

کارشناسـی خـود را از دانشـگاه امـام رضـا )ع( مشـهد و در سـال 1390 مـدرک 

کـرده اسـت. کارشناسـی ارشـد خـود را از دانشـگاه الزهـرا )س( تهـران اخـذ 


