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که بتواند بیانگر نحوه ارتقای صالحیت اخالق حرفه ای مهندسان عمران باشد، ارائه نشده  دارد، اما مدلی 
و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای ارتقای صالحیت اخالق 
کیفی و با به کارگیری  حرفه ای مهندسان در رشته مهندسی عمران بود. این پژوهش در چارچوب رویکرد 
کتشافی نیمه ساختاریافته  روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های ا
گردآوری اطالعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از نوع دیدگاه فرد ماهر با 25 نفر از  بود. به منظور 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی  مهندسان رشته عمران مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله 
گرفت. روایی محتوایی مدل با دو شاخص CVR و CVI بررسی و از طریق ثبات فرایند دستیابی به  انجام 
کد  نتایج، شاخص اعتماد به یافته های پژوهش حاصل شد. نتایج پژوهش نشان دهنده استخراج 487 
که در قالب مدل پارادیمی شامل صالحیت اخالق  از مصاحبه ها و نیز احصای 42 مفهوم و 13 مقوله بود 
حرفه ای مهندسان عمران به عنوان مقوله محوری و شرایط عّلی )عوامل فردی و محیطی(، عوامل زمینه ای 
)صالحیت های حرفه ای(، شرایط مداخله گر )فساد اداری و محیط(، راهبردها )برنامه ریزی منابع انسانی، 
با  مختلف  سازمان های  همکاری  گری،  افشا حرفه ای،  تعهد  حرفه ای،  مسئولیت پذیری  سازمان،  ساختار 
ارائه شده می تواند راهنمای عمل  گرفت. مدل  مهندسان( و عوامل پس آیندی )آثار اخالق حرفه ای( قرار 
گنجاندن این مدل در درس اخالق حرفه ای مهندسی و آموزش  برای مهندسان عمران باشد. همچنین با 

کدهای اخالقی را در میان دانشجویان مهندسی عمران افزایش داد. آن می توان میزان رعایت 

کلیدی: اخالق، اخالق حرفه ای، صالحیت، مهندسان عمران، نظریه زمینه ای. گان  واژ
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مقدمه� 1
امـروزه، داشـتن اخـالق حرفـه ای1 به عنـوان یـک مزیـت رقابتـی در سـازمان مطـرح می شـود. تحلیـل اخـالق 
حرفـه ای نیازمنـد تحلیـل دو مؤلفـه اخـالق2 و حرفـه3 اسـت )Faramarz Gharemaleki, 2016(. واژه اخـالق 
کـه رفتـار اخالقـی4و دانـش اخالقـی5 از آن جملـه هسـتند. دانـش اخالقـی  کاربردهـای مختلـف و متنوعـی دارد 
که موضوع آن ارزش )خوب بودن یا بد بودن( رفتارهای انسـانی اسـت. اخالق  شـاخه ای از علوم انسـانی اسـت 
کـه شـاخه ای از فلسـفه  کامـاًل مجـزا تقسـیم می شـود. شـاخه اول فلسـفه اخـالق نـام دارد  بـه سـه نـوع شـاخه 
کلـی خوبی و بدی  اسـت و وظیفـه آن پاسـخگویی بـه پرسـش هایی از قبیـل ماهیـت و حقیقـت مفاهیم، معیار 
یـا رفتـار اخالقـی و... اسـت و به عنـوان پایـه اخـالق نظـری محسـوب می شـود. شـاخه دوم اخـالق نظـری6 اسـت 
کـه وظیفـه آن مطالعـه صفـات و اعمـال اخالقـی و پاسـخگویی بـه انتظاراتـی از قبیـل شناسـایی، دسـته بندی و 
تعریـف صفـات و اعمـال اخالقـی در حـوزه عمومـی، شـناخت ریشـه ها و پیامدهـای آنهـا و قضـاوت دربـاره خوبی 
کـه درواقـع، فنـی بـرای رسـیدن از  یـا بـدی صفـات اسـت و شـاخه سـوم اخـالق عملی7یـا تربیـت اخالقـی اسـت 
وضعیـت مطلـوب ناموجـود بـه وضعیـت موجـود مطلـوب در اخـالق اسـت. از ایـن نظـر، اخالق اسـاس معنویت 

.)Prasad et al., 2011( کـه اخالقی تـر اسـت، معنوی تـر اسـت اسـت و انسـانی 
کـه از  شـاه علی و همـکاران )Shah Ali et al., 2015( اخـالق را مجموعـه ای از صفـات انسـانی می داننـد 
کـه روابط انسـان با خود  خلقیـات درونـی انسـان ناشـی و به صـورت رفتـار ظاهـر می شـود. اخـالق علمی اسـت 
و دیگـران را بهبـود می بخشـد و می توانـد چگونـه زیسـتن و سـعادتمند شـدن را بـه آدمـی بیامـوزد. اخـالق 
بـا عنـوان اخـالق  از جملـه حوزه هـای سـازمانی و شـغلی  کـه می توانـد در حوزه هـای مختلـف  علمـی اسـت 

کنـد. حرفـه ای، موفقیـت شـغلی افـراد را تضمیـن 
کار8  کار و اخـالق مشـاغل بـه کار می رفـت. مـراد از اخـالق  مفهـوم اخـالق حرفـه ای ابتـدا بـه معنـای اخـالق 
کار یـا مشـاغل نوعـی  مسـئولیت های اخالقـی9 فـرد از نظـر شـغلی اسـت. تعریـف اخـالق حرفـه ای بـه اخـالق 
زیـرا هویـت جمعـی و سـازمانی در نهادهـای شـاغل  تقلیـل دادن اخـالق حرفـه ای اسـت،  و  تحویلی نگـری 
کار بسـی فراتـر و پیچیده تـر از شـغل فـردی اشـخاص اسـت )Faramarz Gharemaleki, 2017(. بـرای  کسـب و 
آنکـه از ایـن نـگاه تحویلی نگـری رهایـی یابیـم، الزم اسـت ابتـدا حرفـه تعریـف و بعـد از آن اخـالق حرفـه ای 

بررسـی شـود.
کـه بـه خدمـات اجتماعـی ارزنـده یـا تولیـدی ارائـه و بـا  حرفـه دسـته ای از مشـاغل در یـک حـوزه اسـت 
پایبنـد بـودن بـه اصـول اخالقـی، خـود را در جامعـه معرفـی می کنـد و مـورد وثـوق جامعـه اسـت. در تعریـف 
مذکـور، چنـد نکتـه را بایـد توضیـح داد. اول آنکـه حرفـه متشـکل از چنـد شـغل اسـت؛ بـرای مثال، مهندسـان 

1- Professional Ethics 2- Ethics 3- Profession
4- Ethical Behavior 5- Moral Khowledge 6- Theoretical Ethics
7- Practical Ethics 8- Work Ethics 9-  Moral Responsidility
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کـه دانـش ریاضـی و علـوم طبیعـی حاصـل از مطالعـه، تجربـه و عمـل را بـه همـراه بررسـی و  گروهـی هسـتند 
گسـترش و پیشـرفت راه هـای اسـتفاده اقتصـادی از مـواد و نیروهـای طبیعـت بـرای منافـع  اظهـار، به منظـور 
انـرژی  معمـاری،  و  عمـران  کشـاورزی،  فضـا،  چـون  مختلفـی  بخش هـای  در  و  می گیرنـد  بـه کار  انسـان ها 
هسـته ای، مکانیـک، بـرق و... مشـغول هسـتند و به عنـوان حرفـه مهندسـی شـناخته می شـوند. دوم آنکـه 
حـوزه فعالیـت حرفه هـا را ارائـه خدمـات ارزنـده و تولیـد شـکل می دهـد. خدمـات ارزنـده و تولیـد خدماتـی 
کـه بـه رفـع نیازهـای متعـدد انسـان ها منجـر می شـود و ارتقـا و تعالـی انسـان ها را در پـی دارد. سـوم،  هسـتند 
کـه حاصل آن  کاری خویـش متعهـد بـه رعایـت اصـول اخـالق حرفـه ای هسـتند  صاحبـان حرفـه در چارچـوب 
سالم سـازی جامعـه از آلودگی هاسـت و نهایـت آنکـه از نظـر برخـورداری از ماهیـت مثبـت و انسـانی خویـش 
مـورد توجـه، عالقـه و اطمینـان مـردم هسـتند و صاحبـان حرفـه بـرای پرداختن بـه آن تمایل دارنـد و رضایت 
و ارضـای خویـش را در آن می یابنـد )Maleki, 2016(. در تعریـف دیگـری از حرفـه این چنیـن آمـده اسـت: »تـا 
گـروه مجموعـه ای از معیارهـا و ارزش ها را داشـته باشـند  کـه ایـن  گروهـی از همـکاران نباشـید  کـه عضـو  زمانـی 

.)Heydari, 2002(»گـروه حـذف می شـوید، حرفـه ای نیسـتید کـه بـا رعایـت نکـردن آنهـا از حرفـه یـا 
کشـورهای  کشورهاسـت و بـه همیـن سـبب،  حرفه گرایـی رمـز و راز مانـدگاری حرفه ای هـا و زمینـه توسـعه 
کیفی همه مشـاغل به رشـد حرفه  کیـد دارنـد. حرفه گرایـی عـزم ملـی در ارتقـای  توسـعه یافته بـر حرفه گرایـی تأ
کید  کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه بر آن تأ که  و رشـد متوازن هر حرفه اسـت. در برابر حرفه گرایی 
کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و آن سیر قهقرایی جامعه از حرفه  می کنند، جریان ضد حرفه گرایی نیز در 
که برخی از حرفه ها )پزشکی، معلمی و قضا و... ( از نظر تاریخی  به مشاغل است. در چنین جوامعی هرچند 
کاسـته می شـود و به منزلت  پیشـینه حرفه گرایی بیش از هزار یا دو هزار سـال دارند، اما از شـأن حرفه ای آنها 
یـک شـغل سـقوط می کننـد! معمـواًل در چنیـن حرفه هایـی اصـول و معیارهـای اخالقـی رعایـت نمی شـود. 
.)Faramarz Gharemaleki, 2017( همیـن موضـوع مشـکالت عدیـده ای را بـرای سـازمان ها ایجـاد می کنـد 
کـم شـود، آنهـا طبـق معیـار  کارکنـان سـازمان حا گـر اخـالق حرفـه ای بـه معنـای واقعـی بـر رفتـار  کـه ا در حالـی 
کننـد. ارزش یک  اخالقـی وظایـف خـود را انجـام می دهنـد و می تواننـد به راحتـی مشـکالت سـازمان را برطرف 
کـره درباره فرهنگ های  کاری، مذا کارایـی آن در حـل معضالت اخالقی، ایجاد روابط سـالم  عمـل اخالقـی بـه 
 .)Zhu & Jesiek, 2017( کاری مفیـد و محتمـل و... بسـتگی دارد سـازمانی موجـود و دسـتیابی بـه منابـع 
گزاره هـای اخالقـی، بایدهـا و نبایدهـای موجـود در  کـه اخـالق حرفـه ای مجموعـه ای از  گفـت  پـس می تـوان 
کـه از سـوی سـازمان ها  کنش هـای اخالقـی پذیرفتـه شـده اسـت  کنش هـا و وا یـک حرفـه و مجموعـه ای از 
بـرای اعضـای خـود در اجـرای وظایـف  تـا مطلوب تریـن روابـط ممکـن را  و مجامـع حرفـه ای مقـرر می شـود 
از شـعبه های جدیـد  از طرفـی، اخـالق حرفـه ای یکـی   .)Ehrambafian et al., 2014(آورد حرفـه ای فراهـم 
گـون از جملـه پزشـکی، قضـا، مهندسـی و...  گونا کـه می کوشـد بـه مسـائل اخالقـی حرفه هـای  اخـالق اسـت 

.)Brands et al., 2011( پاسـخ دهـد و بـرای آن اصولـی خـاص در نظـر بگیـرد
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کـه  انسـان ها موجـودات اخالقـی هسـتند. آنهـا رفتارهـای خـوب و بـد را بـر اسـاس درک صریـح و روشـنی 
یـا نادرسـت متخصصـان  از اخـالق دارنـد، بررسـی می کننـد. امـا ایـن ارزیابـی بـرای بررسـی عملکـرد درسـت 
کاربـردی نیـاز دارنـد. بـرای مثال، پزشـکان بـه اخالق  کافـی نیسـت. متخصصـان بـه دانـش اخالقـی  حرفـه ای 
پزشـکی نیـاز دارنـد و بـه همیـن ترتیـب، مهندسـان نیـز بـرای ادای وظایف حرفـه ای خود به اخالق مهندسـی 
وظایـف  صالحیـت  و  مهـارت  داشـتن  و  عقالنیـت  طریـق  از  کـه  مهندسـانی  شـک،  بـدون  دارنـد.  احتیـاج 
حرفـه ای خـود را انجـام می دهنـد، شایسـته تقدیـر هسـتند. مهندسـان همچنیـن در قبـال مسـائل اجتماعی 
کـه ممکـن اسـت محصـول تولیـد یـا طراحـی آنهـا باشـد، بایـد پاسـخگو باشـند. بنابرایـن، الزم  و مشـکالتی 
.)Murphy et al., 2015(گیرنـد کارهـای حرفـه ای خـود بـه کار  کـه مهندسـان اخـالق مهندسـی را در   اسـت 
گونـی در آن و پدیـدار شـدن رشـته های مختلـف مهندسـی الزم اسـت درک  گونا امـروزه، بـا پیشـرفت علـوم، 
کامـل نتایج این  بهتـری از ایـن حرفـه مهـم داشـته باشـیم. بـا توجـه به تنـوع فعالیت های مهندسـی و تفاوت 
که به موضوع اخالق در مهندسـی بیـش از پیش بپردازند  فعالیت هـا، جوامـع پیشـرفته صنعتـی بـر آن شـدند 
کـه مهنـدس آن را انجـام می دهـد و اثرهـای عمیقـی بـر  )Bahadori Nejad, 2006(. مهندسـی عملـی اسـت 
کیفیـت  کـه  کـه مهندسـان محصـوالت و فرآورده هایـی را تولیـد می کننـد  دیگـران و زندگـی آنهـا می گـذارد. چـرا 
غـذا، سـرپناه، انـرژی، ارتباطـات، بهداشـت و نحـوه حفاظـت در برابـر بالیـای طبیعـی را بهبـود می بخشـد و 

.)Schinsinger & Martin, 2008( موجـب رفـاه بیشـتر و بهتـر شـدن زندگـی روزمـره انسـان می شـود
طبـق دیـدگاه صاحبنظـران در جوامـع پیشـرفته صنعتـی، مهنـدس بایـد از دانش مربوط بـه تخصص خود 
برخوردار باشد، این دانش را به روز نگه دارد و با ابتکار و خالقیت بتواند مسائل مربوط به سالمت، بهداشت، 
کند و  کشاورزی، مسکن، حمل و نقل، صنعت و سایر مسائل مرتبط با تخصص خود را حل  درمان، آموزش، 
درنهایت، آسایش و رفاه بیشتری را برای مردم فراهم آورد)Zohoor & Khalaj, 2010(؛ به بیان دیگر، مهندسان 
باید صالحیت های حرفه ای داشـته باشـند. به دلیل آنکه موضوع اخالق تشـخیص خوب از بد اسـت، می توان 
 صالحیت های اخالق حرفه ای1 را معادل صالحیت های حرفه ای دانست )Fitzergland & Van Hooft, 2007(؛
گسـترش می دهند. کسـب همین  یعنـی مهندسـان بـا کسـب فضایـل اخالقـی صالحیت هـای حرفـه ای خـود را 
کمـک می کند تا در شـرایط سـخت شـغلی بتواننـد به راحتی خـوب را از  شایسـتگی های حرفـه ای بـه مهندسـان 
کار درسـت را انجـام دهنـد. هـر چقـدر متخصصـان حـوزه مهندسـی از توانایـی اخالقـی بیشـتری  بـد تشـخیص و 
انجـام می دهنـد و در حرفـه خـود توانمندتـر خواهنـد شـد  برخـوردار باشـند، اسـتدالل های اخالقـی بهتـری 
کـه اخـالق مهندسـی تأمـل دربـاره ابعـاد اخالقـی مسـائل و موضوعاتـی  گفـت  )Davis, 2017(. پـس می تـوان 
کـه بـه حرفـه مهندسـی مربـوط می شـود تـا بدیـن ترتیـب، بـا رعایـت اخـالق، مهندسـان بتواننـد ناظـر و  اسـت 
که مسـتقیمًا با حقوق  مراقب فعالیت های خود باشـند )Bahadori Nejad, 2006(. مهندسـی حرفه ای اسـت 
کـه بـرای مهنـدس و حرفه مهندسـی ارائه می شـود، ایـن حرفه به  انسـانی مرتبـط اسـت و در تمـام تعریف هایـی 

1- Qualification of Professinal Ethics 
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کـه بـا حق و حقوق انسـانی مرتبط هسـتند، سـروکار  گرفتاری هـای موجـود در جامعـه  نوعـی بـا حـل مشـکالت و 
کـه آنهـا را بـا حقـوق افـراد جامعـه  دارد. بـا توجـه بـه ایـن دیـدگاه، آمـوزش مهندسـان بایـد شـامل مـواردی باشـد 
کنـد. از سـوی دیگـر، فعالیت هـای مهندسـی بایـد به گونـه ای  و وظایـف مهندسـان در قبـال افـراد جامعـه آشـنا 
کنـد. بـرای نیـل بـه این  کسـب  باشـد تـا مهنـدس از زندگـی و فعالیـت خـود بیشـتر لـذت ببـرد و شـادی بیشـتری 
.)Abolbashari & Taleban, 2004( کـه »اخـالق مهندسـی« نامیـده می شـود  اهـداف بـه ضوابطـی نیـاز اسـت 
اخـالق مهندسـی را مطالعـه روشـمند اصـول و نظریه هـای اخالقـی در ارتبـاط بـا حرفـه مهندسـی نیـز عنـوان 
می کننـد )Yaghobi & Bahadorinejad, 2003(.در اخـالق حرفـه ای رعایـت برخـی از اصـول نقش بسـیار مهمی 

.)Herkert, 2007( در ادای مسـئولیت های حرفـه ای دارد
کـه در آیین نامه هـا و مقـررات آن حرفـه  درواقـع، صاحبـان هـر حرفـه مسـئولیت های خـاص خـود را دارنـد 
بیـان شـده اسـت. آیین نامه هـای اخالقـی چهارچوبـی بـرای عمـل و قضـاوت اخالقـی یـا غیراخالقـی هـر حرفـه 
کاربرد اصول اخالقی و استانداردهای  محسوب می شوند )Zohoor & Khalaj, 2010(. اخالق مهندسی نیز 
.)Rahmani & Majrouhi, 2015(کار مهندسـی بـا آن روبـه رو می شـوند کـه افـراد در جریـان   حرفـه ای اسـت 
مجامـع حرفـه ای مهندسـی از سـال 1906 بـا رویکـردی جدیـد بـه مقولـه اخـالق در مهندسـی پرداخته انـد و 
بـه تدویـن  راهکارهـای اخالقـی در حرفـه مهندسـی،  و  بـه دسـتورالعمل ها  به منظـور دسترسـی مهندسـان 
کـه الزمـه عضویـت در ایـن مجامـع حرفـه ای پایبنـدی و تبعیـت از این  کرده انـد  آیین نامه هـای اخالقـی اقـدام 

.)Hafezi, 2008( قواعـد اخالقـی اسـت
کرده انـد، در  کـه در ایـن حـوزه فعالیـت  کشـورهای مختلـف  آیین نامه هـای اخـالق حرفـه ای مهندسـی 

.)Rahmani & Majrouhi, 2015( جـدول 1 جمـع آوری شـده اسـت
جدول 1: اطالعات مربوط به آیین نامه های اخالقی

شهرعالمت اختصاریکشورآیین نامه های اخالق حرفهای مورد استفاده

USAPMIPhiladelphiaمؤسسه مدیریت پروژه

USANSPEWashingtonانجمن ملی مهندسان حرفه ای

USAASCERestonانجمن مهندسان عمران آمریکا

South AfricaSAICEMidrandمؤسسه مهندسان عمران آفریقای جنوبی

AustraliaEngineers AustraliaCanberraمهندسان استرالیا

UKICELondonمؤسسه مهندسان عمران انگلستان

JapanJSCETokyoانجمن مهندسان عمران ژاپن

IndiaCEANew Delhiمهندسان هندوستان

USAIEEENew Yorkانجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا

USAASMENew Yorkجامعۀ مهندسان مکانیک آمریکا

SwitzerlandFIDICGenevaفدراسیون بین المللی مهندسان مشاور

IRANIRSCETehranمهندسان مشاور در ایران

IRANSMSMTehranسوگندنامه مهندسی در ایران
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کـه بـه طراحـی، نگهـداری و  در ایـن میـان، رشـته مهندسـی عمـران یکـی از شـاخه های مهندسـی اسـت 
امـروزه،  کانال هـا، سـدها و سـاختمان ها می پـردازد.  سـاخت سـازه های مصنوعـی ماننـد جاده هـا، پل هـا، 
کـه از دیربـاز نخسـتین پایـگاه مردمـی و  گذاشـته اند  گام هایشـان را بـر شـانه های اسـتوار دانشـی  مهندسـان 
نخسـتین ایسـتگاه های مهندسـی را بـه همـراه ابنیـه بی شـمار، پل هـا، جاده هـا و دیگـر دسـتاوردهای بشـری 
کلیـه شـئون زندگـی از دسـتاوردهای مهندسـی  کـه انسـان امـروزی و اجتماعـات انسـانی در  پدیـد آورده اسـت 
کـه مهندسـان  کـه باشـند، در فضایـی هسـتند  کجـا  عمـران بهـره می برنـد )Vafaei et al., 2006(. افـراد در هـر 

کـرده و سـاخته اند. عمـران، طراحـان محیـط و معمـاران آن را طراحـی 
کدهـای اخالقـی  مهندسـان عمـران نیـز بایـد بـه آیین نامه هـا و اصـول حرفـه ای خـود پایبنـد باشـند و 
کدهـای اخالقـی  کننـد. مکنـی و همـکاران )McKinney et al., 2010(. در پژوهشـی دربـاره تأثیـر  را رعایـت 
ک اخالقـی  کدهـای اخالقـی می توانـد بـه ادرا کـه آشـنایی بـا  ک اخالقـی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد  بـر ادرا
کدهـای  کـه  منجـر شـود. آدامـز و همـکاران )Adams et al., 2001( در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کدهـای اخالقـی بـرای قضـاوت عمـل اخالقـی  اخالقـی رفتارهـای اخالقـی را پیش بینـی می کننـد و تدویـن 

الزامـی اسـت.
گسـترده ای انجـام شـده اسـت. یعقوبـی و بهادری نـژاد  دربـاره اخـالق حرفـه ای مهندسـان پژوهش هـای 
)Yaghoubi & Bahadorinejad, 2003( در پژوهـش خـود بـه اخـالق حسـنه به عنـوان یـک فضیلـت انسـانی 
برای مهندسـان توجه داشـتند. در این مقاله به اهمیت توجه به اخالق حسـنه به عنوان یک فضیلت برای 
کشـورهای صنعتـی به عنـوان اخـالق در مهندسـی ارائه  مهندسـان پرداختـه و معیارهـای بـه کار بـرده شـده در 
شـده اسـت. ابوالبشـری و طالبان فرد )Abolbashari & Taleban, 2004( درباره پیشـینه تاریخی »اخالق در 
)Hejazi, 2010( مهندسی« و ضرورت توجه به اخالق و استفاده از آیین نامه های اخالقی بررسی کردند. حجازی 
در مقاله خود با عنوان »اخالق و آیین مهندسی جهان پایی است« به اخالق مهندسی از منظرهای مختلف 
کـرده اسـت. در مقالـه حاضـر بـا ارائـه تعریـف مهندسـی و توجه بـه دانایـی، توانایی و اخالق مهندسـی،  توجـه 
که  گـی اخالقـی و آیینـی مهندسـان، جهان پایـی و پایش جهان اسـت  کـه مهم تریـن ویژ مشـخص شـده اسـت 
)Jodaki & Ajlouleian, 2016( به عنوان محور سوم به تعریف مهندسی افزوده می شود. جودکی و اجل لوئیان 
و  کردنـد  بررسـی  کارگاه هـای عمرانـی  در پژوهـش پیمایشـی توصیفـی خـود دربـاره چالش هـای اخالقـی در 
گفتمـان اخالقـی و 87% رابطـه نفـوذ را عامـل  کارگاه هـای عمرانـی را بـدون  گـروه نمونـه  کـه %44  نشـان دادنـد 
گاهـی نداشـتند و  گـروه نمونـه از آیین نامه هـای اخالقـی مهندسـی آ مؤثـر در اسـتخدام می دانسـتند. %79 
گـروه نمونـه بی اخالقـی  کافـی را علـت ایـن مسـئله می دانسـتند. درنهایـت، %53  78% از افـراد نبـود آمـوزش 
گفت  کارگاه هـا را بـا بی اخالقـی در جامعـه مرتبـط می دانسـتند. بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده می تـوان  در 
کافـی در سـطوح دانشـگاهی ریشـه می گیـرد.  کـه سـطوح پاییـن آیین نامه هـای اخـالق مهندسـی از آمـوزش نا
کارکنـان و ایجـاد تجـارب نامطلـوب بـرای افـراد  کاهـش رضایـت شـغلی  کارگاه هـا بـه  چالش هـای اخالقـی در 
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کـه می توانـد پایبنـدی آنهـا بـه اصول اخالقی را در سـطح اجتماعی تحـت تأثیر قرار  کار منجـر می شـود  جویـای 
کدهـای اخـالق مهندسـی ایالـت  دهـد. حـس و فـور )Hess & Fore, 2018( بـه بررسـی نظام منـد مداخـالت 
کشـور  که در مجالت معتبر این  متحـده آمریـکا پرداختنـد. در ایـن مطالعـه از طریـق بررسـی روشـمند مقاالتی 
کشـور آمریـکا شناسـایی شـد. نتایـج  کدهـای اخالقـی در  در سـال های 2000 تـا 2015 بـه چـاپ رسـیده بـود، 
از مطالعـات و  ادغـام اخـالق در مهندسـی، اسـتفاده دانشـجویان  بـرای  کـه متداول تریـن روش  نشـان داد 
کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت. تقریبـًا نیمـی از مقـاالت به ایـن امر پرداختـه بودند  فعالیت هایـی اسـت 
کـه دانشـجویان از طریـق آشـنایی بـا مبانـی اخالقـی و فلسـفه اخـالق می تواننـد اخـالق را در مهندسـی رعایـت 
کـه هـر چنـد  کننـد. عبدالرحمـان و همـکاران )Abdul-Rahman et al., 2011( در پژوهـش خـود دریافتنـد 
کاهش  کدهـای اخـالق حرفه ای می تواننـد به  کـه  بسـیاری از احـزاب در صنعـت و ساخت وسـاز ادعـا می کننـد 
کننـد، امـا واقعیـت آن  کمـک  رفتـار غیراخالقـی مهندسـان عمـران و شهرسـازی و بهبـود سـطح اخالقـی آنهـا 
کـه هنـوز دربـاره صنایـع سـاختمانی بسـیاری از رفتارهای غیراخالقـی وجود دارد. به همیـن دلیل، این  اسـت 
تحقیـق دربـاره دیـدگاه مشـتریان از اخـالق حرفـه ای مهندسـان شهرسـازی بـوده اسـت. بـه رفتـار غیراخالقـی 
توافـق مناقصـه ای، در 55 مصاحبـه سـاختاریافته،  و  تقلـب، رشـوه خواری  ماننـد  در صنعـت ساخت وسـاز 
توجـه شـده اسـت. مصاحبه هـا نشـان دهنده علـل رفتـار غیراخالقـی بـرای صنعت سـاخت و سـاز به ویـژه برای 
کم کاری، اتالف وقت  مهندسان عمران بودند. در این مطالعه یک مدل برای رفتار غیراخالقی ناسالم مانند 
و عملکـرد نـا امیدکننـده و نیـز مـدل دیگـری بـرای رفتـار غیر عادی مانند تقلب، ناسپاسـی و همـکاری با طرف 
)Mohammad Oghli Reyhan & Alizadeh, 2018(رقیب ارائه شد. از طرفی، محمداوغلی ریحان و علیزاده 
در پژوهـش خـود بـا عنـوان »بررسـی جایـگاه اخـالق مهندسـی در آمـوزش مهندسـی ایـران: مـرور نظام منـد« 
اخـالق  آمـوزش  و  مهندسـی  اخـالق  مهندسـی،  آمـوزش  موضوعـات  بـا  مرتبـط  مقـاالت  و  مطالعـات  دربـاره 
کردنـد و بـه ایـن  کـه در یـک بـازه زمانـی بیسـت سـاله در مجـالت ایـران چـاپ شـده بـود، بررسـی  مهندسـی 
کشـور بـه اهمیـت اخـالق در رشـته های مهندسـی پـی بـرده اسـت،  کـه جامعـه مهندسـی  نتیجـه رسـیدند 
کیفیـت آمـوزش اخـالق مهندسـی بـرای دانشـجویان رشـته مهندسـی  ولـی متأسـفانه، درخصـوص روش و 
رشـته های  اخـالق در  آمـوزش  کـه  گفـت  بنابرایـن، می تـوان  اسـت.  نشـده  انجـام  زیـادی  بررسـی  و  تحقیـق 
مهندسـی مغفـول مانـده و الزم اسـت مطالعاتـی در ایـن خصـوص انجام و راهکارهایی ارائه شـود. پینکوس و 
کـه یـک اجمـاع عمومـی دربـاره نقـش اصلـی  همـکاران (Pinkus et al., 2015) در تحقیقـی دریافتنـد در حالـی 
آمـوزش اخـالق حرفـه ای بـه مهندسـان وجـود دارد، درخصوص چگونگـی یادگیری اخالق حرفـه ای مبتنی بر 

اسـتدالل متقـن هنـوز تحقیقـات زیـادی انجـام نگرفتـه اسـت.
کدها و آیین نامه های  که در زمینه اخالق حرفه ای مهندسـان انجام شـده و بیان  با توجه به تحقیقاتی 
کدهای اخالقی پایبند  که شایسـته اسـت، به رعایت  اخالقی مرتبط با آن، هنوز برخی از مهندسـان آنچنان 
نیسـتند. در میان رشـته های مهندسـی، رشـته مهندسـی عمران سـابقه زیادی دارد. از طرفی، تولیدات این 
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رشـته مسـتقیمًا بـا زندگـی انسـان سـروکار دارد و بـه همیـن دلیـل، مهندسـان عمـران بایـد اخـالق حرفـه ای را 
کـه زمینـه آشـنایی  کار خـود قـرار دهنـد. ارائـه مدل هـای اخـالق حرفـه ای می توانـد راهـکاری باشـد  سـرلوحه 
ادامـه محققـان دربـاره  آورد. در  کدهـای اخالقـی فراهـم  بـا  را  ایـن رشـته  مهندسـان عمـران و دانشـجویان 
کردنـد تـا بتواننـد مـدل صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان در رشـته  مدل هـای اخـالق حرفـه ای بررسـی 

مهندسـی عمـران را ارائـه دهنـد.
گرفتن پیشـفرض هایی ارائه  اولیـن بـار بارتلـس )Bartels, 2008( مـدل اخـالق حرفـه ای خـود را بـا در نظـر 
کـه شـامل مؤلفه هـای تأثیـرات فرهنگـی، عوامـل غیـر اقتصادی و انتظـارات نقش بود. بارتلـس درنهایت،  داد 
کـرد. رسـت نیـز در مـدل اخـالق  عاملـی مهـم در مـدل اخـالق خـود را »آسـتانه حساسـیت اخالقـی« معرفـی 
کـه برای افـراد اتفاق  کولبـرگ اسـت، چهـار نـوع فراینـد شـناختی را  کـه برگرفتـه از مـدل اخالقـی  حرفـه ای خـود 
کـه شـامل حساسـیت اخالقـی، قضـاوت اخالقـی،  کـرد  می افتـد تـا رفتـار اخالقـی از خـود بـروز دهنـد، تبییـن 

.)Bahrami & Mirtahari, 2017( انگیـزش اخالقـی و اقـدام اخالقـی اسـت
ارزیابـی مـدل عملکـرد اخالقـی  عبـاس زاده و همـکاران )Abbaszadeh et al., 2002( دربـاره طراحـی و 
کردنـد. ایـن مطالعـه در دو مرحلـه انجـام شـد. در مرحلـه اول اطالعـات از طریـق مصاحبـه  پرسـتاران بررسـی 
گرانـدد تئـوری، مـدل اخـالق حرفـه ای پرسـتاران  گـردآوری و بـا اسـتفاده از روش  بـا هشـت نفـر از پرسـتاران 
کـه  کمـی - توصیفـی بـا نمونـه ای از 119 پرسـتار،  ارائـه شـد. در مرحلـه بعـد مطالعـه ای بـا اسـتفاده از روش 
کـه مـدل  کاربـرد مـدل مشـخص شـد. محققـان معتقدنـد  به طـور تصادفـی انتخـاب شـده بودنـد، انجـام و 
همـکاران و  فرخانـی  نیک خـواه  باشـد.  مفیـد  مراقبتـی  اقدامـات  در  می توانـد  پرسـتاران  حرفـه ای   اخـالق 
کـه بـا هـدف شناسـایی ابعـاد و  کتشـافی خـود  )Nikkhah Farrokhani et al., 2014( در پژوهـش آمیختـه ا
مؤلفه هـای رفتـار اخالقـی پرسـتاران و ارائـه مـدل مربـوط، در شـبکه خدمـات درمانـی - دولتـی انجـام شـد، 
کردند. نتایـج این پژوهش  مـدل رفتـار اخالقـی پرسـتاران را بـا بهره گیـری از تئـوری اخالق فضیلت محـور ارائه 
می توانـد راهنمـای عمـل مدیـران منابع انسـانی بیمارسـتان های دولتی باشـد تا درزمینـه ای فضیلت مندانه 
بـه اشـاعه اخالقـی رفتـار پرسـتاران بپردازنـد. قاضـی و همـکاران )Qazi et al., 2018(در پژوهشـی بـا عنـوان 
»طراحـی مـدل اخـالق حرفـه ای در پزشـکان: مـدل دلفـی«، 11 مؤلفـه شـامل وظیفه شناسـی، تعالـی شـغلی، 
زمـان، هـوش  اجتماعـی، مدیریـت  بـه عدالـت  تعهـد  نوعدوسـتی،  بـه دیگـران،  احتـرام  و شـرافت،  درسـتی 

کردنـد. هیجانـی، رازداری، دانـش اخالقـی و حساسـیت اخالقـی را شناسـایی 
ارتقـای  کـه هنـوز مدلـی به منظـور  ایـن نتیجـه رسـیدند  بـه  بررسـی پژوهش هـای مختلـف  بـا  محققـان 
صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان رشـته عمـران ارائـه نشـده اسـت. پژوهـش حاضـر به منظـور طراحـی و 
گرفـت تا از این  تبییـن مـدل ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفه ای مهندسـان در رشـته مهندسـی عمران صورت 
طریـق بتـوان راهکارهایـی را به منظـور پایبنـدی مهندسـان عمـران بـه اخـالق حرفـه ای تبییـن و مشـکالت 
کـرد. همچنیـن ایـن  ایجـاد شـده بـرای مهندسـان عمـران را به دلیـل رعایـت نشـدن اخـالق حرفـه ای بررسـی 
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کدهـای اخالقـی در  مـدل می توانـد راهـکاری به منظـور پایبنـدی بیشـتر مهندسـان ایـن رشـته بـه اخـالق و 
حرفـه مهندسـی باشـد. مهندسـان عمـران بـا پایبنـدی بـه ایـن مـدل از یـک سـو می تواننـد وظایـف خـود را 
کننـد و از سـوی  به درسـتی انجـام دهنـد و بـا مدیـران، سـایر مهندسـان و اربـاب رجـوع به درسـتی برخـورد 
کننـد. همچنین  کارایـی بـاال احداث  گسـترش دهنـد و سـازه هایی بـا  کشـور  دیگـر، فعالیت هـای عمرانـی را در 
گنجانـده شـود تـا بـا آمـوزش ایـن مـدل  ایـن مـدل می توانـد در دروس اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران 

میـزان رعایـت اصـول اخـالق حرفـه ای در دانشـجویان ایـن رشـته افزایـش یابـد.

اهداف و سؤال های پژوهش� 2
هـدف اصلـی پژوهـش تبییـن مـدل ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان در رشـته مهندسـی عمران 

گرفت: کـه بـرای رسـیدن بـه آن اهـداف و پرسـش های زیـر مـد نظـر قـرار  بـود 

اهداف جزئی. 2-1

z	شناسایی مؤلفه های اثرگذار در اخالق حرفه ای از دیدگاه مهندسان رشته عمران

z	شناسایی عوامل اثرگذار بر اخالق حرفه ای مهندسان عمران

z	شناسایی موانع تحقق اخالق حرفه ای در رشته مهندسی عمران

z	شناسایی راهکارها به منظور تحقق اخالق حرفه ای در رشته مهندسی عمران

z	شناسایی پیامدهای حاصل از تحقق اخالق حرفه ای در میان مهندسان رشته عمران

پرسش ها. 2-2

z	کدام اند؟ مؤلفه های اثرگذار بر اخالق حرفه ای از دیدگاه مهندسان رشته عمران 

z	کدام اند؟ کننده اخالق حرفه ای مهندسان رشته عمران  عوامل ایجاد 

z	موانع تحقق اخالق حرفه ای مهندسان رشته عمران چیست؟

z	راهکارهای تحقق اخالق حرفه ای مهندسان رشته عمران چیست؟

z	پیامدهای حاصل از تحقق اخالق حرفه ای مهندسان در رشته مهندسی عمران چیست؟

z	مدل ارتقای صالحیت اخالق حرفه ای مهندسان عمران چگونه است؟

روش شناسی تحقیق� 3
کاربـرد روش شناسـی مناسـب - نظریـه مبتنـی بـر زمینـه1- بـا هـدف تبییـن مـدل ارتقـای  تحقیـق حاضـر بـا 

1- Grounded Theory
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ح ریزی شـده است. روش تحقیق نظریه  صالحیت اخالق حرفه ای مهندسـان در رشـته مهندسـی عمران طر
که به وسـیله آن با اسـتفاده از یک دسـته مفاهیم نظریه ای  کیفی اسـت  مبتنی بر زمینه یک شـیوه پژوهش 
کـه ایـن نظریـه در سـطحی وسـیع یـک فراینـد، یـک عمـل یـا یـک تعامـل را تبییـن  تکویـن می یابـد، به طـوری 
گـون امـکان می دهـد  گونا کـه بـه پژوهشـگران درحوزه هـای  کتشـافی اسـت  می کنـد. ایـن روش اسـتقرایی و ا
تـا به جـای اتـکا بـه نظریه هـای موجـود، خـود بـه تدوین نظریـه از طریـق تحلیل مقایسـه ای مشـاهدات اقدام 
کـه ایـن نظریـه برخاسـته از داده اسـت، متناسـب بـا موقعیـت مـورد مطالعـه اسـت و تبییـن  کننـد و از آنجایـی 
بهتـری از نظریه هـای موجـود بـرای موقعیـت نامعیـن فراهـم مـی آورد )Bazargan, 2015(. در نظریـه مبتنی بر 
زمینـه، پژوهـش از یـک حـوزه مطالعاتـی شـروع و فرصـت داده می شـود تا آنچه متناسـب و مربـوط به موضوع 
 .)Strauss & Carbon, 2017(کتشـافی تلقـی می شـود اسـت، خـود را نشـان دهـد و بنابرایـن، نوعـی پژوهـش ا
کـه با اسـتفاده  کلیـه مهندسـان رشـته مهندسـی عمـران دانشـگاه مالیـر بـود  جمعیـت پژوهـش حاضـر شـامل 
از روش نمونه گیـری هدفمنـد از نـوع دیـدگاه فـرد ماهـر، بـا 25 نفـر؛ یعنـی 9 مـرد و 7 زن در مصاحبـه فردی و 5 
کتشـافی نیمـه سـاختار یافتـه انجـام شـد. در جـدول 2  کانونـی مصاحبـه ا گروه هـای  مـرد و 4 زن در مصاحبـه 

کننـده در مطالعه آورده شـده اسـت. دموگرافیـک مهندسـان شـرکت 

جدول 2: دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه

کارمدرک تحصیلیجنسیت سابقه 

زنمرد

مجموع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

ی
دکتر

مجموع

5-0

10-5

15-10

مجموع

ی
1411251110425614525فراوان

تحقیـق  اهـداف خـاص  اسـاس  بـر  و  به صورت هـای مختلـف  کـه  بودنـد  افـرادی  تمـام شـرکت کنندگان 
بـر  ارتبـاط داشـتند. در طـول تحقیـق  بـا اخـالق حرفـه ای مهندسـی عمـران  - تجربـه علمـی و حرفـه ای - 
گلولـه برفـی  کتشـافی، مراجعـه بـه مشـارکت کنندگان دیگـری نیـز بـه روش  حسـب محتویـات مصاحبه هـای ا
کـه فراینـد تجزیـه و تحلیـل  کـرد  گـردآوری اطالعـات تـا زمانـی ادامـه پیـدا  ضـرورت می یافـت. نمونه گیـری و 
گـردآوری داده هـا در مصاحبـه انفـرادی بـا اسـتفاده از روش مصاحبـه  کتشـاف بـه اشـباع نظـری رسـید.  و ا
گرفـت. مـدت زمـان هـر مصاحبـه حـدود یـک سـاعت بـود. در مصاحبـه انفـرادی روایـت افـراد  روایـی انجـام 
از خودشـان بازخوانـی و از ایـن طریـق فراینـد شـکل گیری اخـالق حرفـه ای بـر اسـاس تجربه هـای مهندسـان 
گردآوری داده هـا و نیز بسـط دامنه موقعیـت مصاحبه،  کیفیـت  کنتـرل  عمـران مشـخص شـد. سـپس، بـرای 
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در  کانونـی  گروه هـای  جزئیـات مصاحبـه  انجـام شـد.  کانونـی  گروه هـای  مصاحبـه  رویکـرد  بـا  مصاحبـه  دو 
جـدول 3 آورده شـده اسـت.

کانونی با مهندسان رشته عمران گروه های  جدول 3: جزئیات اجرای دو مصاحبه 

مدت زمانمردزنرشتهمحل برگزاریتاریخ برگزاری

45دقیقه31عمرانشهرداری25/ 1397/4

45دقیقه14عمراننظام مهندسی1397/5/8

ابزار پژوهش و روش تحلیل داده ها� 4
ح جدول 4 استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از ابزارهایی به شر

گردآوری شواهد و داده ها جدول 4: ابزارهای 

گردآوری شواهد و داده هاردیف کاغذی و الکترونیکیابزارهای  وسایل و ادوات 

مصاحبه نیمه ساختاریافته1
وسایل ثبت و ضبط مصاحبه )وسایل صوتی و استفاده از مداد و 

کاغذ برای یادداشت برداری(

استفاده از برگه های باز پاسخپرسش باز2

رجوع به برگه های ثبتتأمالت شخصی3

یادداشت دیگران از تحلیل خود4
که مهندسان عمران بعد از مطالعه یاداشت ها و  رجوع به نامه هایی 

کردند. کدگذاری داده ها برای محققان ارسال  نحوه 

کانونی5 گروه های  استفاده از مصاحبه 
وسایل ثبت و ضبط مصاحبه )وسایل صوتی و استفاده از مداد و 

کاغذ برای یادداشت برداری(

ابتـدا متـن مصاحبه هـا بـر روی نـوار ضبـط و در مرحلـه بعـد مصاحبه هـا برگـردان و به عنـوان داده هـای 
از  اجـازه  کسـب  بـا  پژوهـش، ضبـط مصاحبه هـا  اخـالق  رعایـت  به منظـور  اسـتفاده شـدند.  پژوهـش  اصلـی 
گفت وگـو موافقـت نکردنـد. با مراجعـه بـه مصاحبه های  کـه فقـط 8 نفـر بـا ضبـط  کننـدگان انجـام شـد  شـرکت 
کـه مرتبـط بـا اخـالق حرفـه ای مهندسـان  انجـام شـده و بررسـی خـط بـه خـط و نکتـه بـه نکتـه آنهـا، نکاتـی 
کدگـذاری دسـتی تحلیـل  عمـران بـود، اسـتخراج شـد. مفاهیـم به دسـت آمـده از مصاحبه هـا از طریـق فراینـد 
تکـراری  ایده هـای  عالمتگـذاری،  از  اسـتفاده  بـا  و  پیـاده  مصاحبه هـا  بـاز،  کدگـذاری  طـی  در  ابتـدا  شـدند. 
کـه پـس از آن برقـرار می شـود،  گاِم تحلیلـی، مابقـی تحلیـل و ارتباطـی  شـناخته شـدند. بـدون ایـن نخسـتین 
کدگـذاری بـاز داده هـا بـه پاره هـای مجـزا خـرد و سـپس، بـا دقـت  خ دهـد. به طورکلـی، در جریـان  نمی توانـد ر
بررسـی و از نظـر شـباهت ها و تفاوت هـا بـا یکدیگـر مقایسـه می شـوند. رویدادها، حوادث، اشـیا و تعامل هایی 
کـه  انتزاعی تـر  مفهـوم  ذیـل  مرتبط انـد،  هـم  بـه  معنـا  نظـر  از  یـا  دارنـد  یکسـان  ماهیـت  مفهومـی  نظـر  از  کـه 
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گزینشـی، داده هـا در اطراف  کدگـذاری محـوری و  گام هـای بعـدی نظیـر  »مقولـه« نـام دارد، قـرار می گیرنـد. در 
کـه درخصـوص ماهیـت روابـط میـان مقوله های مختلـف و مقوله های فرعی آنها بیان شـده اند،  جمله هایـی 
کدگذاری محوری  کدگذاری محوری انجام می شـود. غـرض از  کدگـذاری بـاز،  گـرد هـم می آینـد. بعـد از  دوبـاره 
کرده ایم.  کدگـذاری بـاز آنهـا را خـرد  کـه در جریـان  گذاشـتن داده هایـی اسـت  کنـار هـم  کـردن فراینـد از نـو  آغـاز 
از  کامل تـری  و  توضیـح دقیق تـر  تـا  فرعـی متصـل می شـوند  بـه مقوله هـای  کدگـذاری محـوری مقوله هـا  در 
کدگـذاری محـوری و دسـت یافتـن بـه مقوله هـا، بـه  پدیده هـا شـکل یابـد. در ایـن مرحلـه محقـق همزمـان بـا 
گاه آن را مقولـه  کـه  گزینشـی می پـردازد و مقولـه هسـته / مرکـزی را معرفـی می کنـد. مقولـه مرکـزی  کدگـذاری 
کدگذاری بـاز، محـوری و انتخابی از هم  هسـته ای خوانده انـد، نشـان دهنده مضمـون اصلـی پژوهـش اسـت. 

.)Strauss & Carbon, 2017(جـدا نیسـتند و از ابتـدا بـا هـم در ارتبـاط هسـتند
که هیچ موضـوع جدیـدی را نمی توان  کدگـذاری و بررسـی مفاهیـم تکـراری تـا رسـیدن بـه اشـباع - وقتـی 
کدگـذاری بـاز  کـرد. در مرحلـه بعـد، ایـن توالـی پیـش رونـده از طریـق  در مفاهیـم خـام یافـت - ادامـه پیـدا 
راهبردهـا  مداخلـه ای،  و  زمینـه ای  عّلـی،  شـرایط  محـوری،  فرعـی،  اصلـی،  مقوله هـای  قالـب  در  مفاهیـم 
و پیامدهـا طبقه بنـدی و مقوله هـا به صـورت شـکل 1 بـه هـم مرتبـط شـدند و از ایـن طریـق، ثبـات فراینـد 
کـه معـرف اعتمـاد بـه یافته های پژوهش اسـت، حاصل شـد. بـرای جلوگیری از سـوگیری  دسـتیابی بـه نتایـج 

در طـی فراینـد تحلیـل چندیـن بـار متـن مصاحبه هـا بـرای یافتـن مـدل بازنگـری شـدند.
دو  و  توصیـف  مداخلـه  حداقـل  کثرت گرایـی،  روش هـای  از  مـدل،  محتوایـی  روایـی  بررسـی  به منظـور 
بـودن  ضـروری  میـزان  محتـوا،  روایـی  نسـبی  ضریـب  سـنجش  بـرای  شـد.  CVIاسـتفاده  و   CVR شـاخص 
کدهـای نهایـی بـا مفاهیـم و مقوله هـای  مفاهیـم و بـرای سـنجش شـاخص روایـی محتـوا ، میـزان ارتبـاط 
گرفـت. بـرای تعییـن CVR از  اصلـی از دیـدگاه مهندسـان رشـته مهندسـی عمـران مـورد پرسـش و بررسـی قـرار 
متخصصان درخواسـت شـد، تا هر آیتم را بر اسـاس طیف سـه قسـمتی از »ضروری اسـت«، »مفید اسـت ولی 

کننـد. سـپس، پاسـخ مطابـق فرمـول زیـر محاسـبه شـد: ضرورتـی نـدارد« و »ضرورتـی نـدارد« بررسـی 

CVR= 

گزینه ضروری پاسخ داده اند که به  ne: تعداد متخصصانی 

کل متخصصان N: تعداد 
گویه های مرتبط CVR: به صورت تجمیع امتیازات مافوق برای 

بـا توجـه بـه آنکـه نتایـج CVR بـرای همـه شـاخص ها باالتـر از 60% بـود، روایـی محتـوا مناسـب اسـت و 
کسـب شـاخص CVI باالتـر از مقـدار قابـل قبـول توسـط همـه ابعـاد مـدل، هیچ کـدام از  همچنیـن بـا توجـه بـه 

مفاهیـم و مقوله هـا حـذف نشـدند.
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کامـل شـده بـا نتایـج و اطالعـات به دسـت آمـده از مقاله هـای  بـه منظـور بررسـی روایـی، مـدل پارادایمـی 

قبلـی مقایسـه و دلیـل تغییـر در مفاهیـم و مقوله هـا روشـن و مفاهیـم و مقوله هـای جدیـد دوباره تنظیم شـد. 

کرسـول و الیلـی )Kruse & Lillie, 2000( بـرای حصـول اطمینـان  همچنیـن بـر اسـاس معیارهـای ارائـه شـده 

گرفت: از روایـی پژوهـش و تأییـد آن، اقدامـات زیـر انجـام 

فراینـد  نهایـی مرحلـه نخسـت  گـزارش  از مهندسـان عمـران  نفـر  توسـط مهندسـان عمـران: 7  بررسـی 

کدگـذاری  پارادایـم  آنهـا در  کردنـد. پیشـنهادهای  بازبینـی  را  تحلیـل مفاهیـم و مقوله هـای به دسـت آمـده 

اعمـال شـد. محـوری 

گروه  گروه فلسـفه و 2 نفر از  بررسـی توسـط اسـتادان دانشـگاه: 5 نفر از اسـتادان دانشـگاه مالیر - 3 نفر از 

گرفته  کردنـد و نظرهـای آنهـا در بازنگـری و تعدیـل مدل بـه کار  کدگـذاری محـوری را بررسـی  عمـران - پارادایـم 

شـد و درنهایـت، شـرایط عّلـی، شـرایط زمینـه ای، شـرایط مداخلـه ای، راهبردهـا، مقوله محـوری و پیامدها از 

کدگذاری ها اسـتخراج شـدند.

یافته ها� 5

کربیـن )Strauss & Carbon, 2017( مفاهیـم  در تحلیـل یافته هـا بـا اسـتفاده از روش تحلیلـی اسـتراوس و 

کدهای  به عنـوان واحـد تحلیـل در سـطوح متـن مصاحبه هـا تحلیـل و بـا تفکیک متـن به عناصـر دارای پیام، 

کدگـذاری بـاز طـی دو مرحلـه انجـام شـد  بـاز اسـتخراج شـدند. به دلیـل تعـداد زیـاد مفاهیـم اسـتخراج شـده، 

کـه مفاهیـم  گرفتنـد؛ بعـد از ایـن مرحلـه سـعی شـد  کـه طـی آن مفاهیـم در قالـب مقوله هـای بزرگ تـری قـرار 

از آن  کـه درنهایـت، 487 مفهـوم  بـزرگ مفهومـی طبقه بنـدی شـوند  نیـز در قالـب دسـته بندی های  اولیـه 

کدگـذاری محـوری  کـه در مرحلـه  گرفتنـد  به دسـت آمـد. بـا طبقه بنـدی ایـن مفاهیـم،42 مقولـه فرعـی شـکل 

در 13مقولـه اصلـی طبقه بنـدی شـدند.

متـن  نظریـه،  پاالیـش  و  یکپارچه سـازی  بـرای  تلفیـق  فراینـد  و  انتخابـی  کدگـذاری  فراینـد  طـول  در 

مصاحبه هـا چندیـن بـار بررسـی شـد و بعـد از مشـخص شـدن مقولـه مرکـزی )پدیـده محـوری( و اسـتفاده از 

بیـن مقوله هـای اصلـی و  روابـط  بیانگـر  کـه  ایده هایـی  و  بـه عبـارات  کـردن مقوله هـا،  نزدیـک  آن به منظـور 

فرعـی بودنـد، توجـه شـد. بـر همیـن اسـاس، روابط بیـن مقوله های اصلی و مـدل پارادایمـی صالحیت اخالق 

گرفـت. درنهایـت، مقوله هـای آشـکار شـده در قالـب ابعـاد شـش گانه مدل  حرفـه ای مهندسـان عمـران شـکل 

کـه بیـن آنهـا وجـود داشـت، به صـورت شـرایط عّلـی )2 مقولـه(، مقولـه محـوری )اخـالق  پارادایمـی بـا روابطـی 

حرفـه ای مهندسـان عمـران(، راهبرهـا )6 مقولـه(، شـرایط زمینـه ای )1 مقوله(، شـرایط مداخله گـر )2مقوله( و 

گرفتنـد )شـکل 1(. پیامـد )1 مقولـه( جـای 
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مداخله
1- فساد اداری

کارهای غیر ضروری و... ( گفتن، تحریف شرایط، تخصیص اعتبار برای  فریب کاری: ) دورویی، دروغ 
گرفتــن پــاداش مالــی از یــک یــا دو شــرکت در یــک پــروژه خــاص، جابه جایــی اطالعــات بیــن دو  تضــاد منافــع : )گرفتــن رشــوه یــا هدیــه، پارتی بــازی، 

شــرکت و...
2- عوامل محیطی

کافی برای مهندسان این رشته و... عوامل اقتصادی: )تضمین شغلی پایین در رشته مهندسی عمران، نبود پروژه های 
کار مهندســان و نبــود نظــارت صحیــح و به موقــع  نبــود سیســتم نظارتــی مســتقل: نبــود ســازمان مســتقل بــه منظــور نظــارت همه جانبــه بــر نحــوه 

ســازمان نظــام مهندســی

زمینه:
1- صالحیت های حرفه ای

کار،رعایــت صداقــت و درســتی در ادای وظایــف محــول 	  صالحیت هــای عمومــی حرفــه: )داشــتن رفتــاری عادالنــه در تمــام مراحــل انجــام شــدن 
کار و... کیفیــت  کنتــرل  کار،  شــده )درســتکاری(، رازداری قبــل، حیــن و بعــد از انجــام شــدن 

کــردن پروژه هــای عمرانــی، امانتــداری و دقــت در رســیدگی و 	  صالحیت هــای اختصاصــی حرفــه: )داشــتن تــوان مدیریتــی بــاال بــه منظــور اداره 
کتمــان نکــردن واقعیت هــای مربــوط )راســتگویی در اظهــارات فنــی( و... کارکردهــای فنــی و مالــی،  تأییــد 

راهبردها
برنامه ریزی منابع انسانی  -1

شایســته: 	  انســانی  نیــروی  تأمیــن  و  جــذب 
)گزینــش و جــذب مهندســان و تأمیــن نیــروی 

انســانی مــورد نیــاز(
مهندســان: 	  خدمــات  جبــران  و  ارزیابــی 

پرداخــت  دســتمزد،  و  حقــوق  )پرداخــت 
بــر  نظــارت  و  مهندســان  بــه  جانبــی  مزایــای 

عمــران( مهندســان  عملکــرد  نحــوه 
بــاال بــردن تــوان مهندســان: )آمــوزش توســعه و 	 

کارآمد( پــرورش نیــروی 
و 	  انگیــزش  )ایجــاد  حمایــت:  و  پشــتیبانی 

حرفــه( در  مهندســان  نگهداشــت 
وظایــف 	  و  حــدود  تعییــن  ســازمان:  ســاختار 

و...( کار  مرحلــه  هــر  در  مهندســان 
در  )مســئولیت  حرفــه ای:  مســئولیت پذیری   -2
همــکاران،  برابــر  در  مســئولیت  خــود،  برابــر 
مســئولیت در برابــر متخصصــان ســایر حرفه هــا، 
کارفرمایــان و پیمانــکاران،  مســئولیت در برابــر 
مســئولیت  کاری،  پــروژه  قبــال  در  مســئولیت 
در برابــر آینــدگان، مســئولیت در برابــر جامعــه 
و محیــط زیســت و مســئولیت در برابــر حرفــه و 

ســازمان
تعهــد حرفــه ای: )تعهــد در جنبــه فــردی، تعهــد   -3

در جنبــه انســانی و تعهــد در جنبــه ســازمانی(
گری افشا  -4

همکاری سازمان های مختلف با مهندسان  -5

پیامدها
1- آثار اخالق حرفه ای

)ایجــاد 	  فــردی:  ســطح  در 
و  فــردی  آرامــش  احســاس 
رضایــت  خاطــر،  آســودگی 

و... شــغلی 
در ســطح جامعــه: )داشــتن 	 

تأمیــن  آبــاد،  جامعــه ای 
انســان ها ســالمت  و  امنیــت 

در سطح محیط زیست: 	 
)حفاظت از محیط زیست، 
حفاظت از منابع موجود و 

توسعه پایدار
در ســطح ســازمان: )ایجــاد 	 

بــا نشــاط و ســالم و  جــّوی 
ســازمان( بهــره وری  افزایــش 

ی
ّ

موجبات عل
1- عوامل فردی

نگرش مهندسان عمران 	 
به حرفه مهندسی )نگرش 
مهندسان عمران به حرفه 

مهندسی و ارزش قایل 
شدن به حرفه مهندسی(

نگــرش فــرد بــه خــود )تصــور 	 
از توانایی هــای خــود(

2- عوامل محیطی
خانوده )تربیت خانوادگی(	 
فرهنــگ )باورهــای دینــی، 	 

اعتقــادی  و  ارزشــی  نظــام 
فرهنــگ ســازمان( و  افــراد 
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شکل 1: مدل پارادایمی اخالق حرفه ای مهندسان در رشته مهندسی عمران
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بحث در مورد یافته های تحقیق به تفکیک ابعاد مدل پارادایمی اخالق حرفه ای مهندسان عمران� 6
اخـالق حرفـه ای مهندسـان در رشـته عمـران  ارتقـای صالحیـت  اصلـی  پدیـدار شـده، محـور  مطابـق مـدل 
کـه بـه مـا می گویـد : »چـه چیـزی در جریـان اسـت«. در  اسـت. محـور/ پدیـده اصلـی عبـارت از مقولـه ای اسـت 
تحقیـق حاضـر محـور اصلـی »ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفه ای مهندسـان در رشـته مهندسـی عمران اسـت 
کـه همـه عوامـل و تأثیـرات در جهـت آن حرکـت می کننـد. ایـن مقولـه عبـارت از آشـنایی بـا رفتـار مهندسـان 
کـه آنهـا در رفتـار خـود حـق دیگـران از جملـه همـکاران، متخصصـان سـایر رشـته ها،  عمـران به گونـه ای اسـت 
کننـد و بـه ارزش هـای  کارفرمایـان و پیمانـکاران، محیـط زیسـت و آینـدگان، حرفـه، سـازمان و... را رعایـت 
کننـد و از ایـن طریـق پیامدهـای  انسـانی احتـرام بگذارنـد تـا بتواننـد معضـالت اخالقـی سـازمان را برطـرف 

کننـد. مثبتـی را بـرای جامعـه و نظـام مهندسـی ایجـاد 
کدهـای اخالقـی مربـوط بـه حرفـه  بـا وجـود نقـش اثرگـذار اخـالق حرفـه ای و نیـز وجـود آیین نامه هـا و 
کـه شایسـته اسـت، بـه اخـالق حرفـه ای پایبنـد نیسـتند. بـا وجـود  مهندسـی، برخـی از مهندسـان آنچنـان 
درخصـوص  امـا  اسـت،  بـرده  پـی  مهندسـی  رشـته  در  اخـالق  اهمیـت  بـه  کشـور  مهندسـی  جامعـه  آنکـه 
بـرای دانشـجویان تحقیـق و بررسـی زیـادی انجـام نشـده اسـت کیفیـت آمـوزش اخـالق مهندسـی   روش و 
بـه  موجـود  منابـع  و  مقـاالت  مطالعـه  بـا  محققـان   .)Mohammad Oghli Reyhan & Alizadeh, 2018(
کـه در آن عوامـل، راهکارهـا، شـرایط مداخلـه ای، شـرایط  کـه وجـود یـک مـدل اخالقـی  ایـن نتیجـه رسـیدند 
مـدل  ایـن  طرفـی،  از  شـود.  مهندسـان  عمـل  راهنمـای  می توانـد  باشـد،  شـده  ذکـر  پیامدهـا  و  زمینـه ای 
کدهـای اخالقـی در حرفـه مهندسـی آشـنا شـوند.  کنـد تـا بـا  کمـک  می توانـد بـه دانشـجویان رشـته مهندسـی 
در میـان رشـته های مهندسـی رشـته مهندسـی عمـران چـون به طـور مسـتقیم بـا سـاخت سـازه و سـالمت و 
جـان انسـان ها سـروکار دارد، دارای اهمیـت ویـژه ای اسـت. بـه همیـن دلیـل، در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از 
کار دارنـد، مدلـی به منظـور ارتقـای صالحیـت  کـه تجربـه علمـی و حرفـه ای در محیـط  نظـر مهندسـان عمـران 

اخـالق حرفـه ای مهندسـان ایـن رشـته ارائـه شـد.

شرایط عّلی. 6-1
مجموعـه  از:  عبارت انـد  کـه  می پیونـدد  وقـوع  بـه  شـرایطی  تحـت  عمـران  مهندسـان  حرفـه ای  اخـالق 
که موقعیت ها و مسائل و امور مربوط به پدیده را خلق می کند و تا حد معین، چگونگی  رویدادها و حوادثی 
کربین  گروه هـا را بـه آن شـرایط توضیـح می دهـد. در مدل پارادایمی اسـتراوس و  و چرایـی پاسـخگویی افـراد و 
ح می شـوند.  )Strauss & Carbon, 2017( »شـرایط« بـا عنوایـن موجبـات عّلـی، مداخله گـر و زمینـه ای مطـر
کـه در شـکل 1 آمده اسـت، شـامل عوامل فردی  موجبـات عّلـی اثرگـذار بـر اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران 
»نگـرش مهندسـان عمـران بـه حرفه مهندسـی و تصور آنهـا از توانایی های خود« و عوامـل محیطی »خانواده 

و فرهنگ« اسـت.



16 تبیین مدل ارتقای صالحیت اخالق حرفه ای مهندسان در رشته مهندسی عمران بر اساس نظریه زمینه ای

کـه نـه تنهـا در  گرایش هـای فـرد بـه انتخـاب یـک حرفـه از عواملـی هسـتند  عالقـه، اهـداف، انگیزه هـا و 
کارایـی افـراد را نیـز تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. نتایـج به دسـت  انتخـاب آن حرفـه اثرگـذار اسـت، بلکـه میـزان 
آمـده بـا یافته هـای ِاورس و همـکاران )Evers, Van der Heijden et al., 2011( هماهنـگ اسـت. از طرفـی، 
در پایبنـدی افـراد بـه اخـالق حرفـه ای نمی تـوان عوامـل محیطـی ماننـد عوامل فرهنگـی و خانوادگـی را نادیده 
کدهـای اخالقـی یکسـانی  گرفـت. بـا وجـود آنکـه نظـام مهندسـی بـرای همـه مهندسـان عمـران الگـوی عمـل و 
کـرده اسـت، ولـی تعـدادی از مهندسـان بـه رعایـت اخـالق حرفـه ای پایبندتـر از مهندسـان دیگـر  مشـخص 
هسـتند. ریشـه ایـن پایبنـدی را می تـوان در نظـام ارزشـی افـراد، نگـرش افـراد بـه ایـن حرفـه و ارزش دادن بـه 
کـرد. اخـالق مهندسـی  آن، اعتقـادات افـراد، شـیوه زندگـی خانوادگـی، فرهنـگ سـازمان و جامعـه جسـت وجو 
گرفته اسـت. عالوه  کـه هـر فرد در خانواده و تحـت تأثیر نظام تربیتی خانواده فرا  متکـی بـه اخـالق فـردی اسـت 
کـه مختـص هـر جامعه اسـت و الگوهـای فرهنگی آن  بـر ایـن، قوانیـن و اسـتانداردهای اخالقـی نیـز وجـود دارد 
کـه مهندسـی یـک حرفـه اسـت، پـس اخـالق آن در زمـره اخـالق حرفـه ای  جامعـه را نشـان می دهـد. از آنجایـی 
قـرار می گیـرد. بـا توجـه بـه آنکـه هـر فرد متناسـب با شـرایط خانوادگـی و تربیتی خـود عمل می کنـد، پس اخالق 
کـه مطابـق بـا نظـام ارزشـی  فـردی در نحـوه تصمیم گیـری مهندسـان تأثیـر می گـذارد. بـرای مثـال، مهندسـی 
کار از پذیرش رشـوه یا هدیه نامتعارف  خـود و خانـواده اش پذیـرش رشـوه را امـری نادرسـت می پنـدارد، هنگام 
خـودداری می کنـد. از طرفـی، اخـالق فـردی زیرشـاخه ای از فرهنـگ سـازمان و جامعـه اسـت. فرهنگ اخالقی 
سـازمان از ارزش هـا، سیاسـت ها و فعالیت هـای افـراد شـکل می گیـرد )Casey et al., 2001(. پـس می تـوان 

کـه اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران تحـت تأثیـر عوامـل خانوادگـی و فرهنگـی قـرار دارد. گرفـت  نتیجـه 

راهبردها. 6-2
می شـوند منجـر  نتایجـی  و  پیامدهـا  بـه  کـه  هسـتند  هدفمنـدی  اقدامـات  کنش هـا  یـا   راهبردهـا 
)Strauss & Carbon, 2017(. تحت تأثیر عوامل مذکور، صالحیت اخالق حرفه ای مهندسـان عمران دارای 
کـه خـود شـامل»جذب و تأمیـن نیـروی انسـانی شایسـته«،  راهبرهـای »برنامه ریـزی منابـع انسـانی« اسـت 
»ارزیابی و جبران خدمات مهندسـان«، »باال بردن توان مهندسـان« و »پشـتیبانی و حمایت از مهندسـان« 
حرفـه ای1«،  »مسـئولیت پذیری  سـازمان«،  »سـاختار  جملـه  از  دیگـری  مقوله هـای  همچنیـن  می شـود؛ 
گری3« و »همـکاری سـازمان های مختلـف بـا نظـام مهندسـی« اسـت. مطابق نظر  »تعهـد حرفـه ای2«، »افشـا
کنش هایی هستند  کربین )Strauss & Carbon, 2017( »راهبردها« رفتارها، اعمال، تعامالت و  استراوس و 
کـه در طـرز عمـل عـادی و چگونگـی مدیریـت موقعیت هـا توسـط افـراد در مواجهـه بـا مسـائل و بـرای حـل آنها 

گرفتـن آنهـا پدیـده خاصـی شـکل می گیـرد. بـه کار می رونـد و بـا صـورت 

1- Professional Responsibility 2- Professional Commitment 3- Disclosure
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کلمه تحقق  کدگـذاری بـرای آنکه اخالق حرفه ای مهندسـان عمران به معنـای واقعی  بـا توجـه بـه نتایـج 
یابـد، اخـالق حرفـه ای بایـد در رفتـار مهندسـان متبلـور شـود. بـرای تحقـق ایـن مهـم، نظـام مهندسـی بایـد 
کارآمـد و اسـتفاده بهینـه از تـوان ایـن نیروهـا برنامه ریـزی داشـته  از همـان ابتـدا در پذیریـش نیـروی انسـانی 
کارکنان آن بسـتگی دارد. نظام مهندسـی  کنـد. موفقیـت یـک سـازمان بـه  باشـد و تصمیمـات درسـتی اتخـاذ 
و نهادهـای وابسـته بـه آن از جملـه »شـهرداری، شـرکت های مهندسـی و بنیـاد مسـکن و شهرسـازی و...« 
مناسـب  پسـت های  در  و  مناسـب  زمـان  در  توانمنـد  مهندسـان  اسـتخدام  بـه  بایـد  بیشـتر  موفقیـت  بـرای 
کار را به درسـتی انجـام دهنـد، ابتـدا بایـد بـه نیازهـای حـال و  مبـادرت ورزنـد. آنهـا بـرای آنکـه بتواننـد ایـن 
کـه نظـام مهندسـی، شـهرداری  کننـد. بـرای مثـال، هنگامـی  آینـده سـازمان در زمینـه نیـروی انسـانی توجـه 
کارکنـان و بازنشسـتگی مهندسـان شـاغل  یـا نهادهـای وابسـته بـا بـرآورد نیروهـای خـود متوجـه افزایـش سـن 
فراخوان هـای  طریـق  از  و  کننـد  تدویـن  جدیـد  نیروهـای  اسـتخدام  بـرای  برنامـه ای  بایـد  می شـوند،  خـود 
کدگـذاری داده هـا به دسـت  کـه از  کننـد. مطابـق بـا اطالعاتـی  عمومـی، بـه متقاضیـان مشـمول اطالع رسـانی 
گزینـش بـر حسـب شایسته سـاالری  کـه  گزینـش از میـان مهندسـان متقاضـی زمانـی مؤثـر خواهـد بـود  آمـد، 
کـه نظـام مهندسـی و نهادهـای وابسـته بـه آن،  و عدالت محـوری باشـد. شایسته سـاالری بدیـن معناسـت 
کنند و نه بر اسـاس ضوابط اجتماعی  مهندسـان عمران را بر اسـاس توانایی ها و مهارت های الزم اسـتخدام 
نـام در آزمون هـای نظـام  کـه ثبـت  نیـز بدیـن معناسـت  گزینـش و اسـتخدام  و فامیلـی. عدالت محـوری در 
کارکنـان بـر اسـاس عدالـت باشـد. ایـن اصـل بـه دنبـال اصـل شایسته سـاالری  گزینـش  مهندسـی، جـذب و 
که اسـتخدام مهندسـان عمران بر اسـاس شایسته سـاالری انجام شـود و هیچ گونه  ح می شـود. هنگامی  مطر
ضوابـط اجتماعـی و فامیلـی در آن لحـاظ نشـود، بالطبـع مهندسـان متناسـب بـا تـوان و مهارت هـای خـود در 
پسـت های مختلـف اسـتخدام می شـوند. امـام علـی )علیه الّسـالم( بـه ایـن مهـم اشـاره داشـته و معتقدنـد 
کـه مسـئله تـوان، لیاقـت و شایسـتگی افـراد جزئـی از بحـث عدالـت اسـت و ایـن اصـل مهم تـر از اصـل اداره 
سازمان هاسـت. بـه نظـر ایشـان هـر پسـتی بـه تناسـب، تـوان، خالقیـت، شایسـتگی و تخصـص خاصـی نیـاز 
کمال برای  کـدام بـه جـای دیگـری قـرار بگیرنـد؛ در ایـن صورت، رشـد و توسـعه و  دارد و جایـز نیسـت افـراد هـر 
سـازمان محقـق نخواهـد شـد. ایشـان مسـئله شایسته سـاالری را در خطبـه شقشـقیه ضمـن بیـان لیاقـت و 

.)Shahid Razi, 2013( شایسـتگی های خـود بـرای حکومـت و لـزوم توجـه بـه ایـن معیـار یـادآور شـده اند
برای آنکه جذب و اسـتخدام مهندسـان عمران در نظام مهندسـی و نهادهای وابسـته به آن به درسـتی 
نظـر  در  بـدون  کـه  افـرادی  کـرد،  اسـتفاده  مهندسـان  گزینـش  در  شایسـته  افـردی  از  بایـد  بگیـرد،  صـورت 
کیـد بـر تـوان و شایسـتگی های  گرفتـن هیچ گونـه ضوابـط و مالحظـات اجتماعـی و خویشـاوندی و صرفـًا بـا تأ
کـه عـالوه بـر توانایی هـا، متعهـد  گزینـش آنهـا مبـادرت می ورزنـد و افـرادی را جـذب می کننـد  مهندسـان بـه 
نـور چشـمی پرورانـدن  آبادسـازی جامعـه تـالش می کننـد.  بـرای  و  انقـالب اسـالمی هسـتند  آرمان هـای  بـه 
یـا اعمـال تبعیض هـای ناشـی از قوم گرایـی و تبعیـض جنسـیتی خـالف عدالـت اسـت و موجـب از بیـن رفتـن 
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حقـوق مهندسـان دیگـر می شـود.
کارآمـد و جـذب آنهـا، بایـد نحـوه عملکـرد آنهـا مشـخص شـود تـا مهندسـان  گزینـش مهندسـان  پـس از 
کننـد و خدمـت آنهـا از طریـق دریافـت حقـوق و پـاداش یـا تشـویق و  بـر پایـه عملکردشـان دسـتمزد دریافـت 
کارشـان تقویت  تمجیـد جبـران شـود. همچنیـن بایـد به طـور مـداوم عملکـرد آنها ارزیابی شـود تا نقاط مثبت 
کارآمـدی،  ارتقـای  ابزارهـای  مؤثرتریـن  از  یکـی  کارکنـان  ارزیابـی عملکـرد  برطـرف شـود.  کارشـان  نواقـص  و 
گـر بـه نحـو صحیح، علمی و با حسـن نیت از آن اسـتفاده  کـه ا توانمندسـازی و بهسـازی نیـروی انسـانی اسـت 
کاسـتی ها توسـط مدیـران منجـر می شـود  کارکنـان، بـه شـناخت وضعیـت آنهـا و رفـع  شـود، عـالوه بـر رضایـت 
)Sobhani et al., 2011(. پیش بینـی پرداخـت حقـوق مناسـب بـه مهندسـان و پرداخـت دسـتمزد بـر پایـه 
ارزیابـی عملکـرد آنهـا، راهـکار دیگـری بـرای ارتقای صالحیت اخالق حرفه ای مهندسـان عمران اسـت. زمانی 
که پیش بینی میزان دریافت حقوق مهندسـان عمران بر اسـاس سـطح عملکرد آنها تعیین شـود، مهندسـان 
کارشـان را انجـام می دهنـد. امـا پرداخـت حقـوق و دسـتمزد مهندسـان بـر اسـاس  بـا میـل و انگیـزه بیشـتری 
گر پرداخت حقوق  که ا ارزش شـغل اسـت و قبل از اجرای پروژه، میزان آن مشـخص شـده اسـت. در صورتی 
بـر اسـاس سـطح عملکـرد مهندسـان باشـد و آنهـا بداننـد بعـد از انجـام دادن هـر مرحلـه بـه شـیوه صحیـح و 
در زمـان مشـخص، دسـتمزد دریافـت می کننـد، بـه سـاخت پـروژه در وقـت معیـن و بـه شـیوه اصولـی بیشـتر 
اسـت  ممکـن  می دهنـد.  انجـام  به درسـتی  را  خـود  وظایـف  عمـران  مهندسـان  بیشـتر  می ورزنـد.  مبـادرت 
کاربیاینـد و  کـه دیـر بـه سـر  کننـد. برخـی ممکـن اسـت  کار خـود زده شـوند و پیوسـته غیبـت  عـده ای از آنهـا از 
بعضی هـا بـا دریافـت پاداش هـای نامتعـارف، اخـالق و اصـول حرفـه ای را زیـر پـا می گذارنـد. بـه همیـن دلیـل، 
کار آنهـا دیـده شـد، از مهندسـان عمـران  گـر نقصـی در  بهتـر اسـت همـواره عملکـرد مهندسـان ارزیابـی شـود و ا

کننـد. خواسـته شـود تـا هرچـه سـریع تر آن را جبـران 
کدگذاری هـا، بـاال بـردن تـوان مهندسـان عمـران از طریـق آموزش، توسـعه و پـرورش نیروی  طبـق نتایـج 
کارآمـد، تفویـض اختیـار و ارائـه آمـوزش علمـی، عملـی و فنـی بـه دانشـجویان رشـته مهندسـی عمـران  انسـانی 
و مهندسـان مبتـدی و... انجـام می شـود. آمـوزش اخـالق برنامـه ای بـرای تغییـر رفتـار اخالقـی منابـع انسـانی 
و نیـز برنامـه بهینه سـازی عملکـرد اخالقـی سـازمان در رویارویـی بـا محیـط داخلـی و خارجـی اسـت. از دیدگاه 
کـه افـراد زمانـی می تواننـد بـه خودکنترلـی  گفـت  جامعه شناسـان دربـاره آمـوزش اخـالق حرفـه ای می تـوان 
گـر آموزش هـای ارائـه شـده مناسـب و فراخـور  کـه آموزش هـای مناسـب و قـوی بـه آنهـا داده شـود. ا برسـند 
کنـد  کارکنـان و سـازمان نباشـد و در رفتـار آنهـا تأثیـر نگـذارد، ایـن راهـکار نمی توانـد در آنهـا تحولـی ایجـاد  نیـاز 
کارکنـان  کل سـازمان ضـرر خواهـد زد و از همـه مهم تـر  و بـه ارتباطـات آنهـا بـا سـایرین لطمـه وارد می کنـد و بـه 
بـه خودکنترلـی اخالقـی نخواهنـد رسـید )Cheung & Pan, 2006(. پـس از توانمندسـازی مهندسـان عمران، 
کند و زمینه های الزم را برای  کار متخصص و ماهر خـود ایجاد  کافـی را در نیـروی  نظـام مهندسـی بایـد انگیـزه 
کار و جهت دهـی بـه انگیزه هـای سـالم یکـی از ضرورت هـا در  نگهداشـت ایـن نیـرو فراهـم آورد. داشـتن انگیـزه 
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کارکنان  کاربـرد صحیـح منابـع انسـانی اسـت. انگیـزش از دیـدگاه مدیریت منابع انسـانی عبـارت از برانگیختن 
.)Mirsepassi, 2003( کار و سـوق دادن آنهـا در جهـت عملکـرد رضایتبخـش شـغلی اسـت بـه 

عـالوه بـر جـذب و اسـتخدام، آمـوزش، توسـعه و نگهداشـت مهندسـان در حرفـه، راهبردهـای دیگـری 
نیـز بـرای ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران ارائه شـده اسـت. محققان در سـطح سـاختار 
کار و ایجاد شبکه ای از روابط رسمی و پیروی  سازمانی به تعیین حدود و وظایف مهندسان در هر مرحله از 
برنامه ریـزی  سـاختاری  دارای  اداری  نظـام  هـر  کرده انـد.  اشـاره  باالدسـتی  مشـاوران  از  عمـران  مهندسـان 
که به صورت رسـمی سـازمان یافته اسـت؛ به عبارت دیگر، سـازمان رسـمی سیسـتم  شـده ای از نقش هاسـت 
کـه وظایـف مهمـی انجـام می دهنـد، بـه  گروه هایـی را  کـه افـراد و  یـا شـبکه ای از ارتباطـات و اختیـارات اسـت 
هـم مرتبـط می کنـد )Toosi, 2009(. مهندسـان عمـران طبـق سـاختار سـازمانی بـا وظایـف خـود در هر مرحله 
از اجـرای پـروژه آشـنایی دارنـد و بـدان عمـل می کننـد. از طرفـی، طبـق شـبکه ای از روابـط بـا یکدیگـر ارتبـاط 
کار خـود را به صـورت مکتـوب بـه مشـاوران  گـزارش  کـه  برقـرار می کننـد. بـرای نمونـه، مهندسـان موظف انـد 
گر مهندسـی  کنند. ا کارها از آنها پیروی  باالدسـتی و مهندسـان رده هـای باالیـی خـود ابـالغ و در انجـام دادن 
گذاشـته اسـت. پـس تعییـن حـدود  ایـن سلسـله مراتـب را به درسـتی رعایـت نکنـد، اخـالق حرفـه ای را زیـر پـا 
کـه موجـب ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای  کار راهـکار دیگـری اسـت  و وظایـف مهندسـان در هـر مرحلـه از 

مهندسـان عمـران می شـود.
مهندسـان  حرفـه ای  اخـالق  صالحیـت  ارتقـای  بـرای  کـه  اسـت  دیگـری  راهـکار  حرفـه ای  مسـئولیت 
را دارد باشـد، مسـئولیت های خـاص خـود  کـه  و موقعیتـی  ارائـه شـده اسـت. هرکـس در هـر مقـام   عمـران 
دارای  مشـاغل  و  حرفه هـا  سـایر  در  کارکنـان  ماننـد  نیـز  عمـران  مهندسـان   .)Imanzadeh et al., 2019(
مسـئولیت  سـطوح  در  عمـران  مهندسـان  حرفـه ای  مسـئولیت  مطالعـه  ایـن  در  هسـتند.  مسـئولیت هایی 
در برابـر خـود، مسـئولیت در برابـر همـکاران، مسـئولیت در برابـر سـایر متخصصـان حرفه هـا، مسـئولیت در 
کاری،  برابـر مشـاوران باالدسـتی، مسـئولیت در قبـال پـروژه  کارفرمایـان و پیمانـکاران، مسـئولیت در  برابـر 
کننـدگان، مسـئولیت در برابـر جامعـه و محیـط زیسـت و مسـئولیت در  مسـئولیت در قبـال آینـدگان و مصـرف 

برابـر حرفـه و سـازمان دسـته بندی شـده اسـت.
ج از توان فردی  در سطح مسئولیت در برابر خود می توان به ابتکار عمل، خودداری از ارائه خدمات خار
کـرد. ریشـه بسـیاری از فضایـل و عامـل پیشـگیری و درمـان بسـیاری از رذایـل اخالقـی  و خودشناسـی اشـاره 
خودمصاحبه گـری،  گری،  خودافشـا مؤلفـه  سـه  دارای  خودشناسـی  جسـت.  می تـوان  خودشناسـی  در  را 
کـه از خودشناسـی برخوردارنـد، بـه سـهولت می تواننـد خویـش را برای  کسـانی  نقدکـردن و نقدپذیـری اسـت. 
کـه در آموزه هـای دینـی نیـز آمـده اسـت  کننـد. خـود محاسـبه گری توصیـه اخالقـی مهمـی اسـت  خـود افشـا 
کار دشـوای اسـت و برای همگان  کردن  )Faramarz Gharemaleki, 2017(. در این میان، نقدپذیری و نقد 
کـه بتوانـد دربـاره دیگـران نقـد سـازنده ای داشـته باشـد و نقـد  کـه بـه مرحلـه ای برسـد  کسـی  آسـان نیسـت و 
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به جـای دیگـران را بپذیـرد، بـه باالتریـن درجـه خودشناسـی رسـیده و دارای شـخصیتی متقـن اسـت و از نظـر 
کارهایی  کـه به خودشناسـی رسـیده باشـد، از انجـام دادن  اخالقـی نیـز فـردی اخالقـی تلقـی می شـود. فـردی 
کـه شـخصیت وی را مـورد پرسـش قـرار می دهـد، خـودداری می کنـد. چنیـن فـردی مسـئولیت انجـام دادن 
کار را بـه فـرد باصالحیت تـری  گـر چنیـن نباشـد، ادامـه  کـه در حـد تـوان وی باشـد، و ا کاری را قبـول می کنـد 
گـذار می کنـد و بـرای دریافـت پـاداش بیشـتر، شـخصیت خـود را خدشـه دار نمی کنـد. درک ارزش هـای خـود  وا
کـه  کـه فـرد بدانـد چـه ارزشـی دارد، چـه سـهمی دارد و چـه اهتمامـی بایـد انجـام دهـد  بـه مفهـوم آن اسـت 
هیچ یـک از آنهـا بـه معنـای تکبـر و نخـوت نیسـت؛ درک ارزش هـای خـود مفهومـی بسـیار بـاال و واال دارد. 
کـه علـوم به سـرعت  کن و مهندسـان می داننـد، هنگامـی  کمال طلـب اسـت، انسـان پویاسـت و نـه سـا انسـان 
کـه توسـعه و دگرگونی هـای فنـاوری اعجـاب آور و شـتابنده اسـت،  در حـال تغییـر و تکامـل اسـت، در زمانـی 
کـه تغییـر سـاختگی در یـک محـور می توانـد  کـه نیازهـای انسـان در حـال تغییـر اسـت و هنگامـی  هنگامـی 
کـرد.  کارآمـد بسـنده  تخریـب محورهـای دیگـر را بـه همـراه آورد، نمی تـوان بـه دانـش دیـروز و فناوری هـای نا
کـه فقـط مـادی نیسـتند و بـا تـرازوی پـول  بنابرایـن، درک ارزش هـای خـود معنـا و مفهومـی دیگـر می یابـد 

نمی شـوند. سـنجیده 
مهندسـان،  گاهـی  آ سـطح  و  دانـش  بـه  احتـرام  بـه  می تـوان  همـکاران  برابـر  در  مسـئولیت  سـطح  در 
کارهـا، داشـتن رقابـت سـالم بـا سـایر  تبـادل دانـش خـود بـا همـکاران و اسـتفاده از دانـش آنهـا، شفاف سـازی 
کرد. مهندسـان عمران باید هنگام برخورد  مهندسـان، همکاری با سـایر مهندسـان رشـته عمران و... اشـاره 
بـا سـایر همـکاران خـود بـه آنهـا احتـرام بگذارنـد. ایـن احتـرام نبایـد صرفـًا بـرای به دسـت آوردن امتیازهـای 
کسـب منافـع، درآمـد بیشـتر یـا موفقیـت در یـک پـروژه باشـد، بلکـه مهندسـان عمـران  شـخصی بـرای مثـال، 
بایـد بـه همـکاران خـود بـدون داشـتن هیچ گونـه چشمداشـت مالـی یـا منفعت طلبـی احتـرام بگذارنـد و رفتـار 
گروهـی اسـت و مهندسـان بایـد در تمام مراحـل اجرای  شایسـته ای بـا آنهـا داشـته باشـند. مهندسـی فعالیتـی 
کننـد. همچنیـن آنها باید به سـطح دانـش همکاران  یـک پـروژه )طراحـی، اجـرا و نظـارت( بـا یکدیگـر همـکاری 
از طریـق همـکاران مبـادرت ورزنـد.  بـه مبادلـه اطالعـات و یادگیـری  تـا حـد امـکان  خـود احتـرام بگذارنـد و 
کـه  همچنیـن مهندسـان بایـد بـا همـکاران خـود رقابتـی سـالم داشـته باشـند و از انجـام دادن فعالیت هایـی 
کننـد. مهندسـان بایـد رقابت ها را به سـمت رفاقت ها  بـه حـذف ناعادالنـه دیگـران منجـر می شـود، خـودداری 
کارکنـان نیسـت. بـا توجـه بـه آنکـه  کـردن بـا سـایر مهندسـان و  سـوق دهنـد. در اینجـا منظـور از رفاقـت تبانـی 
گروهـی اسـت و اینکـه رشـته مهندسـی عمـران با سـایر رشـته های مهندسـی از جمله برق،  مهندسـی فعالیتـی 
مکانیـک و... مرتبـط اسـت، مهندسـان عمـران نمی تواننـد بـدون همـکاری بـا سـایر رشـته ها بـه فعالیـت خـود 
ادامـه دهنـد. بـه همیـن دلیـل، آنهـا عـالوه بـر آنکـه در قبـال سـایر مهندسـان ایـن رشـته مسـئولیت دارنـد، در 
کـه از جملـه می تـوان بـه رعایـت  برابـر متخصصـان سـایر حرفه هـا و دیگـر مهندسـان نیـز مسـئولیت هایی دارنـد 
ک مسـاعی بـا متخصصان سـایر  احتـرام متقابـل متخصصـان دیگـر حرفه هـا و مشـاغل مهندسـی، حفـظ اشـترا
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کرد. حرفه ها و مشـاغل مهندسـی، تبادل دانش خود با متخصصان رشـته های دیگر و همکاری با آنها اشـاره 
از دادن  بـه پرهیـز  کارفرمایـان و پیمانـکاران می تـوان  برابـر  در سـطح مسـئولیت مهندسـان عمـران در 
کار، پایبنـدی بـه تعهـدات قانونـی بـا  گـذاری  کارفرمایـان بـرای ترغیـب آنهـا بـه وا وعده هـای خـالف واقـع بـه 
گاهـی و اطالعـات الزم  کارفرمـا، دادن آ کارفرمـا، رعایـت انصـاف درخصـوص بهـای خدمـت یـا حق الزحمـه از 
کارفرمـا  کـرد. مهندسـان عمـران بایـد بـه تعهـدات خـود بـا  کارفرمـا، حفـظ اطالعـات شـرکت و... اشـاره  بـه 
پایبنـد باشـند. متأسـفانه، برخـی از مهندسـان عمـران تعهـد حرفـه ای خـود را زیـر پـا می گذارنـد و بـا در اختیـار 
کارفرمـا بـه شـرکت های رقیـب، اخـالق حرفـه ای خود را مورد پرسـش  قـرار دادن اطالعـات محرمانـه شـرکت یـا 
قـرار مـی دهنـد. برخـی از مهندسـان نیـز بـا درخواسـت حق الزحمـه بیشـتر انصـاف را رعایـت نمی کننـد. آنهـا بـا 
کرده انـد، ادامـه رونـد اجـرای پـروژه را بـه دریافـت  کارفرمایـان خـود توافـق  درخواسـت مبلغـی فراتـر از آنچـه بـا 
سـود یـا منفعـت بیشـتر موکـول می کننـد. عـالوه بـر ایـن، مهندسـان بایـد بـا پیمانـکاران برخـوردی صادقانـه و 
کننـد یـا  کارفرمایـان دوپهلـو صحبـت  شـفاف داشـته باشـند. هـر چـه مهندسـان عمـران در ارائـه اطالعـات بـه 
کار شفافیت سـازی نکننـد و از همـان ابتـدا خواسـته های خـود را صریـح و واضـح بـه  در حیـن انجـام دادن 
کار بـا مشـکل مواجـه می شـوند. برخـورد صادقانـه و صریـح مهندسـان عمـران  پیمانـکاران نگوینـد، در ادامـه 
کـه آنهـا اصـول ایمنـی را رعایت نمی کننـد، می توانـد زمینه ارتقـای صالحیت اخالقی  بـا پیمانـکاران، هنگامـی 
کـه اطالعـات  حرفـه ای مهندسـان ایـن رشـته را فراهـم آورد. از طرفـی، مهندسـان عمـران مسـئولیت دارنـد 
کارفرمایـان و پیمانـکاران قـرار دهنـد. اطالع یابـی در حـدود منافـع  الزم را به موقـع، دقیـق و شـفاف در اختیـار 
و حقـوق طرفیـن حـق پیمانـکاران اسـت. مهندسـان عمـران بـا رعایـت مسـئولیت های حرفه ای خـود در برابر 
کارفرمایـان و پیمانـکاران می تواننـد موجبـات ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای را در سـازمان فراهـم آورنـد.
به صـورت  را  گزارش هـا  بایـد  عمـران  مهندسـان  باالدسـتی،  مشـاوران  برابـر  در  مسـئولیت  سـطح  در 
کننـد و بـرای اثبـات تشـخیص خـود مـدارک الزم را بـه متخصصـان رده های باال تحویـل دهند.  مکتـوب ارائـه 
کـه توضیـح داده شـد، در سـطح سـاختار سـازمانی تعییـن حـدود و وظایـف مهندسـان و ایجـاد  همان طـور 
سلسـله  طبـق  مرحلـه  هـر  در  مهندسـان  می شـود  موجـب  کـه  اسـت  راهـکاری  رسـمی  روابـط  از  شـبکه ای 
کننـد. بـه همیـن دلیـل، مهندسـان عمـران بایـد از دادن اطالعـات نادرسـت به  مراتـب سـازمانی ایفـای نقـش 
گزارش هـای خـود را به صـورت مکتـوب در اختیـار آنهـا قـرار دهنـد.  کننـد و  مشـاوران رده هـای بـاال خـودداری 
ایـن راهـکار در راسـتای راهـکار سـاختار سـازمانی قـرار می گیـرد و موجـب ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای 

می شـود. عمـران  مهندسـان 
فنـی،  و  حرفـه ای  صالحیـت  از  برخـورداری  بـه  می تـوان  کاری  پـروژه  قبـال  در  مسـئولیت  سـطح  در 
کافـی بـرای اجـرای پروژه )داشـتن توانایی(، ابداع و ارائه خدمات مهندسـی )داشـتن  برخـورداری از تخصـص 
کـه بتواننـد  کسـانی هسـتند  کارآمـد  کـرد. مهندسـان  کمّیـت و... اشـاره  کنـار  کیفیـت در  خالقیـت(، توجـه بـه 
کننـد و دارای  از دانـش، مهـارت و تخصص هـای ویـژه خـود هنـگام سـاخت و بهره بـرداری از سـازه ها اسـتفاده 
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صالحیت های فنی و حرفه ای باشـند. مهندسـان عمران عالوه بر داشـتن تخصص و صالحیت هنگام قبول 
کافـی نیـز برخـوردار باشـند. مهندسـان در انجام دادن پروژه ها باید خالق باشـند و به  پـروژه، بایـد از خالقیـت 
ح هـای جدیـد و بدیـع را  ح هـای تیـپ، بتواننـد طر ح هـای دیگـران و اسـتفاده از طر جـای سوءاسـتفاده از طر

کار نیـز توجـه ویـژه ای داشـته باشـند. کیفیـت  کمّیـت، بـه  کننـد. همچنیـن آنهـا بایـد عـالوه بـر  پیشـنهاد 
در سـطح مسـئولیت در برابـر آینـدگان و مشـتریان می تـوان بـه سـاخت سـازه های ایمـن، تـالش به منظـور 
سـطح  عالی تریـن  ارائـه  و  سـازه ها  از  آینـدگان  اسـتفاده  به منظـور  بهینـه  اسـتفاده  انسـان ها،  جـان  حفـظ 
کرد. مهندسـان عمران بر خالف پزشـکان، معلمان و وکال به طور مسـتقیم  کلیه مشـتریان اشـاره  خدمات به 
بـا مشـتریان خـود در ارتبـاط نیسـتند، امـا مشـتریان زیـادی از خدمـات آنهـا بهـره می گیرنـد، پـس بایـد اخـالق 
کیفیـت و  کـه در باالتریـن سـطح  کننـد  کننـد و سـازه ای را احـداث  حرفـه ای را در برابـر آنهـا به درسـتی رعایـت 
گاه به عنوان مخرب و منهدم  که سـازنده جهان هسـتند،  کمترین میزان آسـیب پذیری باشـد. از مهندسـان 
کننـده نیـز یـاد شـده اسـت )Hejazi, 2010(. بـه همیـن دلیـل، مهندسـان عمـران بایـد اخـالق حرفـه ای را بـه 
کننـد و هـم بهتریـن خدمـت را بـه  کننـد تـا هـم منابـع ملـی را بـرای آینـدگان حفـظ  نحـوی شایسـته رعایـت 

مشـتریان خـود ارائـه دهنـد.
در سـطح مسـئولیت در برابـر جامعـه و محیـط زیسـت می تـوان بـه تـالش بـرای آبادسـازی جامعـه، حفـظ 
کـرد. امروزه،  کشـور، تـالش بـرای حفـظ محیط زیسـت، توسـعه پایدار و... اشـاره  سـرمایه های مـادی و منابـع 
کرده  موضوع توسـعه پایدار در بخش های مختلف از جمله آموزش مهندسـی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا 
اسـت و عـدم شـناخت مهندسـان از توسـعه پایـدار نمی توانـد موفقیـت را بـرای مهندسـان و جامعـه صنعتی و 
کنـد )Yaghoubi, et.al, 2004(. مهندسـان به عنـوان سـازندگان جامعـه باید بیشـترین تالش  تولیـدی فراهـم 
کنند تا  خـود را داشـته باشـند تـا جامعـه ای آبـاد بسـازند. آنهـا باید از منابع طبیعی به بهترین شـکل اسـتفاده 
که با قانون محیط زیسـت آشـنایی  این میراث به دسـت آیندگان برسـد. از مهندسـان عمران انتظار می رود 
کـه بـه قانـون حفاظت از محیط زیسـت  کننـد. مهندسـان عمـران  داشـته باشـند و خـود را ملـزم بـه رعایـت آن 
پایبنـد هسـتند، هرگـز توسـعه شـهرها را بـه قیمـت از بیـن رفتـن بی رویـه منابـع طبیعـی و آسـیب رسـاندن بـه 
کـه منابـع ملـی و سـرمایه های  محیـط زیسـت انجـام نمی دهنـد. همچنیـن مهندسـان عمـران بایـد بداننـد 
کـه آنهـا بایـد بـا اسـتفاده صحیـح و مراقبـت از ایـن سـرمایه ها آنهـا را بـرای نسـل های  کشـور ودیعـه ای اسـت 
کننـد. یافته هـای ایـن پژوهـش بـا نتایـج پژوهـش حجـازی )Hejazi, 2010( بـا عنـوان »اخـالق و  آینـده حفـظ 
آییـن مهندسـی جهان پایـی اسـت« تطابـق دارد. او در مقالـه خـود بـه مفهـوم توسـعه پایـدار اشـاره می کنـد و 
کنونـی  کـه مسـائل و نیازهـای  کـه چنـان از منابـع طبیعـی اسـتفاده شـود  می گویـد: » توسـعه پایـدار آن اسـت 
کمبـود منابـع، مواد و انـرژی روبه رو نشـوند«. در این تعریف  جوامـع حـل و بـرآورده شـود و نسـل های آینـده بـا 
بـه بهره گیـری از منابـع، اندیشـه بـه منابـع جایگزیـن، حفـظ و پایـش محیـط زیسـت و توجـه بـه نسـل های 

آینـده بسـیار توجه شـده اسـت.
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در سـطح مسـئولیت در برابـر حرفـه می تـوان بـه مؤلفه هایـی همچـون شـرکت در سـمینارها، همایش هـا 
و فعالیت هـای مربـوط بـه حرفـه مهندسـی عمـران، خـودداری از دریافـت هرگونـه اجـر و پـاداش نامعمـول و 
نامشـروع در قبـال ارائـه خدمـت، ایجـاد انجمن هـای حرفـه ای و یکپارچه در رشـته مهندسـی عمران، شـرکت 
کـرد. بهتریـن راه بـرای رشـد  در فعالیت هـای پژوهشـی و ارائـه مقـاالت علمـی در حرفـه مهندسـی و... اشـاره 
کـه  بـه همیـن دلیـل، هنگامـی  ایجـاد تشـکل ها و انجمن هـای علمـی اسـت.  معیارهـای اخـالق حرفـه ای، 
کننـد و در ایـن انجمن هـا فعاالنـه حضـور  مهندسـان عمـران انجمن هـای حرفـه ای را در ایـن رشـته ایجـاد 
کنند و از این  داشـته باشـند، می توانند از آخرین دسـتاوردهای علمی در رشـته مهندسـی عمران اطالع پیدا 
طریـق دانـش خـود را بـه روز سـازند و آن را در سـاخت پروژه هـا بـه کار بگیرنـد. مهندسـان بایـد از دانـش مربوط 
بـه تخصـص خـود برخـوردار باشـند، ایـن دانـش را بـه روز نگـه دارنـد و بـا ابتـکار و خالقیـت بتواننـد مسـائل 

کننـد. مربـوط بـه حرفـه خـود را حـل 
در سـطح مسـئولیت در برابـر سـازمان می تـوان بـه مؤلفه هـای آشـنایی بـا اهـداف، آیین نامه هـای نظـام 
کار، توجـه بـه سیاسـت ها و برنامه هـای  کدهـای اخالقـی حیـن انجـام دادن  مهندسـی، هوشـیاری در رعایـت 
کـرد. مهندسـان بایـد بـا اهـداف نظـام مهندسـی آشـنایی داشـته باشـند و بـرای  نظـام مهندسـی و... اشـاره 
کننـد. بـرای تحقـق اهـداف سـازمان، آنهـا باید اهـداف نظام مهندسـی را بر اهداف شـخصی  تحقـق آن تـالش 
ترجیح بدهند و برای اعتالی سـازمان بیشـترین تالش را داشـته باشـند. به همین دلیل، مسـئولیت در برابر 

کـه موجـب ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمران می شـود. سـازمان راهـکاری اسـت 
کـه بـرای تحقـق صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمران پیشـنهاد  گری راهـکار دیگـری اسـت  افشـا
کارفرمایـان صـادق و وفـادار باشـند، آنهـا موظف انـد  کـه مهندسـان وظیفـه دارنـد تـا در قبـال  شـد. همان طـور 
گاهـی ایـن دو مسـئولیت در قبـال افـراد  رفـاه، سـالمت و امنیـت جامعـه را بـه بهتریـن شـکل بـرآورده سـازند. 
کـه مهنـدس بـا ایـن موضوعـات اخالقـی روبـه رو می شـود،  جامعـه و مافـوق موجـب تضـاد می شـود. هنگامـی 
 ،)Benjamin, 1999(گری قابـل توجیه اسـت کنـد. در بعضـی از موارد افشـا گری  کـه افشـا یـک پاسـخ آن اسـت 
گفت وگـوی بی نتیجـه  از  بـه منافـع ملـی، پـس  بـودن امـکان ضرررسـانی  بـرای مثـال، جـدی و قابـل توجـه 
کـه همـه راه هـای سـازمانی طـی شـده باشـد. در بعضـی از مـوارد  بـا مافـوق مسـتقیم و رده بـاال، یـا هنگامـی 
کـه  یـا هنگامـی  از جامعـه  بـرای دفـع خسـارت چشـمگیری  بـرای مثـال،  اجبـار و وظیفـه اسـت،  گری  افشـا
کننـده دربـاره خط مشـی اشـتباه شـرکت وجـود دارد )Zohoor & Khalaj, 2010(. بنابرایـن،  شـواهد متقاعـد 
کارفرمایـان خطرهای  کـه نقـض قانون توسـط شـرکت ها و  مهندسـان عمـران هـرگاه بـا مـواردی مواجـه شـدند 

کننـد. گری اسـتفاده  زیـادی بـرای جامعـه بـه همـراه مـی آورد، بایـد از راهـکار افشـا
کـه بـرای ارتقـای صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران  تعهـد حرفـه ای راهـکاری دیگـری اسـت 
پیشـنهاد شـد. تعهد یکی از ارکان اصلی اخالق در هر جامعه ای اسـت. به همین دلیل، این مفهوم در تمام 
نظریه هـای اخالقـی نقـش محـوری دارد )Shimizu, 2008(. محققـان تعهـد حرفـه ای را در سـه جنبـه: تعهـد 
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گرفته انـد. در جنبـه فـردی می تـوان بـه عالقـه و تعلـق خاطـر  فـردی، تعهـد انسـانی و تعهـد سـازمانی در نظـر 
کرد.  کار و... اشاره  کاری، وقت شناسی در انجام دادن  مهندسان عمران به حرفه مهندسی، داشتن وجدان 
کم بر فرد اسـت. عملکرد مؤثر هر نظام حرفه ای و  کاری قبـل از هـر چیـز تحـت تأثیر نظام اعتقادی حا وجـدان 
.)Fleddermann, 2004( که در آن، اصول اخالقی با اقتدار حفظ شود  سازمانی فقط در صورتی ممکن است 
کاری را در زمـان مشـخص تحویـل دهنـد. در جنبـه  همچنیـن مهندسـان بایـد وقت شـناس باشـند و پـروژه 
انسانی، مهندسان عمران باید با سایر مهندسان و پیمانکاران خود همکاری الزم را داشته باشند و حقوق 
کننـد. در سـطح سـازمانی نیـز مهندسـان بایـد بـه اهـداف و ارزش هـای نظـام مهندسـی تعلـق  آنهـا را رعایـت 
خاطـر داشـته باشـند و بـرای پیشـرفت سـازمان تـالش بسـیاری داشـته باشـند و بتواننـد ارزش هـای خـود را بـا 
که مسـئولیت پذیری  گرفت  گفته شـد، می تـوان نتیجه  ارزش هـای سـازمانی تطبیـق دهنـد. بـا توجه به آنچه 

حرفـه ای مهندسـان بـا تعهـد آنهـا رابطه تنگاتنگـی دارد.
اسـت.  مهندسـی  نظـام  بـا  مختلـف  سـازمان های  همـکاری  مقالـه،  ایـن  در  شـده  ارائـه  راهـکار  آخریـن 
کـه  اسـت  الزم  عمـران،  مهندسـی  رشـته  در  مهندسـان  حرفـه ای  اخـالق  صالحیـت  ارتقـای  به منظـور 
سـازمان های  و  نهادهـا  کـه  هنگامـی  باشـند.  داشـته  همـکاری  مهندسـی  نظـام  بـا  مختلـف  سـازمان های 
مختلـف از جملـه دسـتگاه های قضایـی و نیـروی انتظامـی و... بـا نظـام مهندسـی همـکاری داشـته باشـند، 
گـر به طـور  مهندسـان می تواننـد وظایـف خـود را بـه بهتـری شـکل انجـام دهنـد. تمـام راهکارهـای مذکـور ا

می شـوند. عمـران  مهندسـان  حرفـه ای  اخـالق  صالحیـت  ارتقـای  موجـب  شـوند،  اجـرا  صحیـح 

شرایط زمینه ای. 6-3
ارائـه  راهبردهـای  از  جـدای  کـه  داد  نشـان  مصاحبه هـا  مطالعـه  از  آمـده  به دسـت  داده هـای  تحلیـل 
کننـده را بـرای تحقـق راهبردهـای مذکـور فراهـم مـی آورد. ایـن  کـه نقـش تسـهیل  شـده، شـرایطی وجـود دارد 
شـرایط »زمینـه ای« عبـارت از صالحیت هـای حرفـه ای مهندسـان عمـران و شـامل صالحیت هـای عمومـی و 
کربین )Strauss & Carbon, 2017( »زمینه مجموعه خاصی از شـرایط  اختصاصی اسـت. از نظر اسـتراوس و 
کـه  کـه در یـک زمـان و مـکان خـاص جمـع می آینـد تـا مجمـوع اوضـاع، احـوال و مسـائلی را پدیـد آورنـد  اسـت 

اشـخاص بـا عمـل و تعامـالت خـاص بـه آنهـا پاسـخ می دهنـد«.
در سـطح صالحیت هـای عمومـی حرفـه مهندسـی می تـوان بـه داشـتن رفتـاری عادالنـه در تمـام مراحـل 
کار، رعایت صداقت و درستی در ادای وظایف محول شده )درستکاری(، رازداری قبل، حین و  انجام دادن 
کرد. از مهندسان  کار، وفاداری و وظیفه شناسی در اجرای پروژه و... اشاره  کیفیت  کنترل  کار،  بعد از انجام 
کیفیت زندگی همه مردم  کنند. مهندسان بر  که باالترین معیارهای صداقت و امانت را رعایت  انتظار می رود 
تأثیر مسـتقیم و حیاتی دارند و بر این اسـاس، خدمات ارائه شـده مهندسـان باید همراه با صداقت، انصاف 
کار خـود اخـالق حرفـه ای را رعایـت می کننـد تـا از  و عدالـت و بی طرفـی باشـد )Glazer, 1989(. مهندسـان در 
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گیری دانش  کننـد و امنیـت مـردم را فراهـم سـازند. بنابرایـن، آنها باید ضمـن فرا اعتبـار خـود و حرفـه حمایـت 
.)Vandegrift, Dillon & Camp, 2017(کار خـود بـه کار بگیرنـد  و مهارت هـای الزم، صداقـت و اخـالق را در 
گاهانـه درخصـوص محصـوالت و راه حل هـای  از طرفـی، به دلیـل آنکـه مهندسـان عامـل تصمیم گیری هـای آ
کارفرمایـان، مشـتریان و اعضـای جامعـه بگوینـد. نبـود  بـه  را  کـه حقایـق  پیشـنهادی هسـتند، موظف انـد 
.)Lout, 2009( صداقـت اعتمـاد را از بیـن می بـرد و موجـب بی اعتمـادی جامعـه بـه حرفه مهندسـی می شـود
انجـام خدمـات مهندسـی  بـه  عمـران می تـوان  رشـته مهندسـی  اختصاصـی  در سـطح صالحیت هـای 
کتمـان نکـردن واقعیت هـای مربـوط )راسـتگویی در اظهـارات فنـی(،  مطابـق بـا قوانیـن و مقـررات حرفـه ای، 
کـردن  توجـه بـه آیین نامه هـا و اسـتانداردهای حرفـه مهندسـی، داشـتن تـوان مدیریتـی بـاال به منظـور اداره 
کـرد. مهندسـان عمـران بایـد بـا آیین نامه هـا و قوانیـن و مقـررات حرفه ای خود  پروژه هـای عمرانـی و... اشـاره 
کننـد. همچنیـن مهندسـان بایـد از تـوان مدیریتـی باالیـی برخوردار باشـند  آشـنا باشـند و مطابـق بـا آن رفتـار 

کننـد و آنهـا را بـه ثمـر برسـانند. تـا بتواننـد پروژه هـای عمرانـی را بـه بهتریـن شـکل اجـرا 

شرایط مداخله. 6-4
که در تحقق راهکارها نقش ترمز را دارد. محققان  در مقابل شرایط زمینه ای شرایط مداخله ای وجود دارد 
کـه مانـع تحقـق اخـالق حرفه ای در رشـته مهندسـی عمران می شـوند، در دو سـطح فسـاد  مهم تریـن عواملـی را 
کـه در میـان مهندسـان رذایلـی همچـون دورویـی،  کرده انـد. هنگامـی  اداری و سـطح محیطـی تقسـیم بندی 
گرفتـن پـاداش مالـی از یـک یـا دو شـرکت در  گرفتـن، پارتی بـازی،  گفتـن، عـدم شفاف سـازی امـور، رشـوه  دروغ 
گاهـی  یـک پـروژه خـاص و... وجـود داشـته باشـد، نمی تـوان شـاهد تحقـق اخـالق حرفـه ای در ایـن رشـته بـود. 
کـه دریافت پاداش بیشـتر یا قبول رشـوه با تعهـدات اخالقی  اوقـات مهندسـان بـا ایـن مسـئله روبـه رو می شـوند 
آنهـا در تضـاد اسـت و بـه همیـن دلیـل، آنهـا با پدیده تضاد منافع روبه رو می شـوند. تضاد منافع وضعیتی اسـت 
کارفرمـا می شـود. پذیرفتـن یـک هدیـه از  کار مهندسـان مانـع بـرآورده شـدن نیازهـای مشـتری و  کـه بـا تأثیـر بـر 
که حتی ممکن  گرفتن حق تولیدکنندگان دیگر،  یک فروشـنده تضاد منافع را در پی دارد، زیرا موجب نادیده 
گاهی از اطالعات داخلی یک شـرکت و داشـتن  کاالی بهتری نسـبت به فروشـنده ارائه دهند، می شـود. آ اسـت 
منافـع در یـک شـرکت رقیـب مصادیقـی از تضـاد منافـع اسـت. قوانیـن اخالقـی مهندسـی، مهندسـان را آشـکارا 
کـه قضـاوت حرفـه ای مهندسـان را بـه مخاطـره  کـرده اسـت  بـه خـودداری از قرارگیـری در وضعیت هایـی ملـزم 
کیفیت قضاوت خدمات آنها  که ممکن اسـت بر  می اندازد. مهندسـان ملزم هسـتند تا هرگونه تضاد منافعی را 
گـروه یا عوامل خارجی مرتبط با پـروژه مد نظر پاداش،  کننـد. مهندسـان نمی توانند از چند  تأثیـر بگـذارد، افشـا 

.)Zohoor & Khalaj, 2010( کننـد کمـک مالـی و وام دریافـت 
بـه  می تـوان  محیطـی  سـطح  در  عمـران  مهندسـان  حرفـه ای  اخـالق  صالحیـت  تحقـق  موانـع  از 
بـرای  شـغلی  تضمیـن  نبـود  دلیـل  بـه  کـرد.  اشـاره  مسـتقل  نظارتـی  سیسـتم  نبـود  و  اقتصـادی  عوامـل 
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منـزوی  توانمنـد  مهندسـان  از  بسـیاری  عمرانـی،  پروژه هـای  بـودن  کـم  یـا  رشـته  ایـن  دانش آموختـگان 
کـه مانـع تحقـق اخـالق حرفـه ای می شـود، نبـود یـک سیسـتم نظارتـی مسـتقل  شـده اند. از دیگـر عواملـی 
گسـترش  کار مهندسـان در تمـام مراحـل نظـارت داشـته باشـد و با ارائـه بازخورد الزم موجبات  کـه بـر  اسـت 

آورد. فراهـم  را  حرفـه ای  اخـالق 

پیامدها. 6-5
که راهکارهای مذکور اجرا شـوند و شـرایط زمینه ای فراهم آیند و شـرایط مداخله ای  درنهایت، هنگامی 
کـه پیامدهایی را در سـطح فردی،  کنتـرل شـوند، صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران ارتقا می یابد 
جامعـه، محیـط زیسـت و سـازمان بـه ارمغـان می آورد. در سـطح فردی بـا تحقق اخالق حرفه ای، مهندسـان 
احسـاس آسـودگی خاطر می کنند و از شـغل خود رضایت دارند. در سـطح جامعه نیز رعایت اخالق حرفه ای 
مهندسـان عمـران موجـب اصـالح زیرسـاخت ها و بـه وجـود آمـدن جامعه ای آبـاد و به دور از ویرانی می شـود. 
گرانبهـا را  در سـطح محیـط زیسـت نیـز منابـع ملـی به درسـتی حفـظ می شـوند و می تـوان ایـن سـرمایه های 
گذاشـت. در سـطح سـازمانی نیـز رعایـت اخـالق حرفـه ای موجـب اعتمادآفرینـی و  بـرای آینـدگان بـه ودیعـه 

ایجـاد جـّوی بانشـاط در سـازمان و جلـب اعتماد مشـتریان می شـود.

نتیجه گیری� 7
نقـش اخـالق در حرفه هـای مختلـف از جملـه مهندسـی روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت. علی رغـم وجـود 
کـه بـه اهمیـت اخـالق در حرفـه مهندسـی و آمـوزش مفاهیـم اخالقـی بـه دانشـجویان رشـته های  تحقیقاتـی 
کیفیـت آمـوزش مفاهیـم اخالقـی به دانشـجویان مغفول مانـده و آنچنان  مهندسـی پرداخته انـد، چگونگـی و 
از  تعـدادی  هنـوز  اخالقـی،  کدهـای  و  آیین نامه هـا  وجـود  بـا  طرفـی،  از  اسـت.  نشـده  توجـه  بـدان  بایـد  کـه 
کـه شایسـته اسـت، اخـالق حرفـه ای را رعایـت نمی کننـد. لـذا، ارائـه مدل هـای اخالقـی  مهندسـان آنچنـان 
تحقیقـات  مطالعـه  بـا  محققـان  دارد.  مهمـی  بسـیار  نقـش  حرفـه ای  اخـالق  بـه  مهندسـان  پایبنـدی  در 
ارائـه نشـده اسـت.  کـه مدلـی درخصـوص اخـالق حرفـه ای مهندسـان  نتیجـه رسـیده اند  ایـن  بـه  مختلـف 
انسـان ها سـروکار دارد،  بـا سـالمت و جـان  در میـان رشـته های مهندسـی، رشـته مهندسـی عمـران چـون 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. بـه همیـن دلیـل، محققـان صالحیـت اخـالق حرفـه ای در ایـن رشـته را 
کرده انـد. بـا توجـه بـه آنکـه اخـالق بـا ایجـاد شـرایط فـردی و فرهنگـی شـکل می گیـرد، در ایـن مقالـه  بررسـی 
کننـد. بـه همیـن  کـه مهندسـان و دانشـجویان رشـته عمـران از آن اسـتفاده  سـعی شـد تـا مدلـی ارائـه شـود 
از  بعـد  انجـام شـد.  نیمـه سـاختاریافته  کتشـافی  ا از مهندسـان رشـته عمـران مصاحبـه  نفـر  بـا 25  منظـور، 
گرفـت و  کدگذاری هـای بـاز، محـوری و انتخابـی بـر روی متـون انجـام  پیاده سـازی متـن مصاحبه هـا، انـواع 
مـدل پارادایمـی تحقیـق ارائـه شـد. مباحـث ارائـه شـده دربـاره نگـرش فـرد بـه حرفـه مهندسـی، زمینه هـای 
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گزینـش، ارزیابـی، حمایـت و پشـتیبانی از مهندسـان متخصـص، بـاال بـردن  خانوادگـی و فرهنگـی، جـذب، 

تـوان حرفـه ای آنهـا، ارتقـای دانش، مهارت و شایسـتگی های عمومی و تخصصی مهندسـان، مسـئولیت ها و 

کـه همه این  تعهـدات حرفـه ای مهندسـان عمـران و شـرایط و راهبردهـای شـکل دهی بـه آنها نشـان می دهد 

مؤلفه هـا و عوامـل، حـول محـور ارتقـای صالحیـت اخالق حرفه ای مهندسـان عمران شـکل می گیـرد. مطابق 

الگـوی ارائـه شـده، بـر اسـاس ایجـاد روابـط بیـن مقوله هـا و یکپارچـه سـازی آنهـا، اخـالق حرفـه ای مهندسـان 

عمـران تحـت تأثیـر عوامـل فـردی - نگـرش فـرد بـه حرفـه مهندسـی و نگـرش فـرد بـه توانایی هـای خـود- و 

عوامـل محیطـی - خانـواده و فرهنـگ - اسـت. اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران بـا تأثیـر از شـرایط عّلـی، 

باالبـردن  و جبـران خدمـات مهندسـان،  ارزیابـی  تأمیـن مهندسـان شایسـته،  و  راهبردهـای جـذب  دارای 

تـوان مهندسـان، حمایـت و پشـتیبانی از مهندسـان، مسـئولیت پذیری حرفـه ای در قبـال خـود، همـکاران، 

کارفرمایـان و پیمانـکاران، مشـاوران باالدسـتی، مشـتریان و آینـدگان، جامعـه و  متخصصـان سـایر رشـته ها، 

کنش ها در شـرایط  محیط زیسـت و تعهد حرفه ای در سـطح فردی، انسـانی و سـازمانی اسـت. عالوه بر این، 

زمینـه ای؛ یعنـی صالحیت هـای عمومـی و اختصاصی حرفه مهندسـی عمران و نیز شـرایط مداخله ای؛ یعنی 

گرفتـن و... شـکل می گیرنـد.  فسـاد اداری، دورویـی، تحریـف شـرایط و... ، تضـاد منافـع، پارتی بـازی، رشـوه 

کنش هایـی صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان عمـران ارتقـا و فسـاد  کنش هـا و وا درنهایـت، در چنیـن 

کاهـش می یابـد و جامعـه نیـز آبـاد و آثـار اخـالق حرفـه ای در سـطح فـردی، سـازمانی، محیـط زیسـت  اداری 

کـه بیـن آنهـا وجـود دارد، الگـوی »ارتقـای صالحیـت  و جامعـه نشـان داده می شـود. ایـن مقوله هـا و روابطـی 

اخـالق حرفـه ای مهندسـان در رشـته مهندسـی عمـران« را روایـت می کنـد.

مهم تریـن دانش افزایـی نظـری تحقیـق حاضـر، توجـه بـه بحـث صالحیـت اخـالق حرفـه ای مهندسـان 

حرفـه ای  اخـالق  صالحیـت  پدیـده  از  غنـی  و  جامـع  مدلـی  آمـده  به دسـت  مفهومـی  مـدل  اسـت.  عمـران 

مهندسـان در رشـته مهندسـی عمـران اسـت. بـا توجـه بـه آنکـه یافته هـای ایـن پژوهـش بـر پایـه دیـدگاه و 

کار به دسـت آمـده اسـت، امـکان تعمیـم نتایـج در  تجربه هـای مهندسـان عمـران در شـرایط واقعـی محیـط 

کاری مشـابه میّسـر اسـت. بـا وجـود ایـن، طراحـی الگوی ارتقـای صالحیت اخـالق حرفه ای  شـرایط و محیـط 

مهندسـان در رشـته مهندسـی عمـران بـر اسـاس دیـدگاه مهندسـان ایـن رشـته بـوده اسـت و آنهـا در تدویـن 

ایـن تئـوری نقـش مسـتقیم داشـته اند، امـا مهندسـان سـایر رشـته ها و دیگـر حرفه هـای وابسـته بـه رشـته 

مهندسـی عمـران نیـز در تبییـن مـدل به طـور غیرمسـتقیم نقـش داشـته اند. لـذا، عـدم نقش آفرینـی مسـتقیم 

کـرد. بـه همیـن دلیـل، پیشـنهاد  آنهـا در طراحـی مـدل را می تـوان یکـی از محدودیت هـای تحقیـق معرفـی 

کـه سـایر محققـان بـه ایـن مهـم توجـه داشـته باشـند و در تحقیقـات خـود بـه دیدگاه هـای سـایر  می شـود 

کنند. از طرفی، پیشـنهاد می شـود  کاری آنهـا مرتبـط بـا مهندسـان عمـران اسـت، توجه  کـه حـوزه  مهندسـان 

کّمـی نیـز انجـام دهنـد. کـه محققـان دیگـر به منظـور تبییـن هرچـه بهتـر مـدل ارائـه شـده، تحقیقـات 
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Wz علـی ایمـان زاده: دانشـیار رشـته فلسـفه تعلیـم و تربیت و عضـو هیئت علمی

دانشـگاه تبریز اسـت و مدرک دکتری خود را در سـال 1387 از دانشـگاه تربیت 

کـرده و حـوزه پژوهشـی و مطالعاتـی ایشـان اخـالق حرفـه ای،  مـدرس دریافـت 

اخالق سـازمانی، برنامه ریزی آموزشـی و فلسـفه تعلیم و تربیت اسـت.

Wz امیـن مجـب: خـواه دانشـیار رشـته مهندسـی عمـران سـازه از دانشـگاه تربیـت

مـدرس و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه مالیـر اسـت. حـوزه مطالعاتـی ایشـان 

کیـد بـر سـازه اسـت. مهندسـی عمـران بـا تأ

Wz هدایـت اهلل اعتمـادزاده: اسـتادیار برنامه ریـزی درسـی از دانشـگاه اصفهـان

و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه مالیـر اسـت. ایشـان دکتـری خـود را در رشـته 

کرده و حوزه مطالعاتی و پژوهشـی وی  علوم تربیتی از دانشـگاه اصفهان اخذ 

برنامه ریـزی نظام هـای آموزشـی و درسـی و اخـالق آموزشـی در سـازمان اسـت.

Wz کارشناسـی ارشـد فلسـفه تعلیـم و تربیـت از دانشـگاه مالیـر مهـال فرهـادی: 

در  تدریـس  نویـن  روش هـای  ایشـان  پژوهشـی  و  مطالعاتـی  حـوزه  اسـت. 

اسـت. سـازمان  در  آموزشـی  اخـالق  و  مهندسـی  آمـوزش 


