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گسترده مهندسی بر سالمت و  چکیده: جوامع برای بقای خود به رعایت و توسعه اخالق نیاز دارند. تأثیر 

که اخالق مهندسی به یک  رفاه انسان ها و بروز بسیاری از اعمال غیراخالقی در این حوزه سبب شده است 
اولویت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های اخالق مهندسی انجام شد. 
چندشاخصه  تصمیم گیری  روش های  بر  مبتنی  شده  تهیه  پرسشنامه های  از  داده ها  جمع آوری  به منظور 
از  نفر  پنج  را  پرسشنامه ها  شد.  استفاده  شبکه ای(  تحلیل  روش  و  تصمیم گیری  ارزیابی  و  آزمایش  )روش 
و  مدیریت  سابقه  سال  پنج  حداقل  با  بوشهر  مهندسی  و  فنی  خدمات  دهنده  ارائه  سازمان های  مدیران 
 )Superdeicision( نرم افزار سوپر دسیژن  با  کردند. داده های جمع آوری شده  این حرفه تکمیل  حضور در 
که مؤلفه های پاسخگویی، پایبندی به ضوابط و قوانین و پایبندی به  تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد 
کرد  رفاه عمومی و محیط زیست مهم ترین مؤلفه های اخالق مهندسی هستند. به طورکلی، می توان بیان 
که مؤلفه های سازمانی به مراتب نسبت به مؤلفه های حرفه ای و فردی اخالق نقش مهم تری داشته است.
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مقدمه� 1
کیمیای فضایل  اخالق یکی از اساسـی ترین نیازهای بشـر اسـت )Nakhai & Sobhani, 2019(. دسـتیابی به 
کـه تحقـق آن آرزوی دیرینـه همه تمدن های بشـری از قدیم تا بـه امروز بوده  و مـکارم اخالقـی موهبتـی اسـت 
کـه پیشـرفت و تحـول  و هسـت )Khaghani & Bakhshiyan, 2016(. پژوهـش در تاریـخ علـم نشـان می دهـد 
گــرو اصـالح نگـرش  کـه بهبـود و پیشــرفت جهــان در  در علـوم، محققـان را بـه ایـن حقیقـت هدایـت سـاخت 
 .)Gholami & Ebrahimi, 2015( کـردن انسـان ها راه صـالح و فـالح جامعـه اسـت انسان هاسـت و اخالقمنـد 
در پرتـو ایـن معرفـت، مقولـه اخـالق وسـیله ای بـرای میـل بـه غایت هـای بشـری، مـورد توجـه پژوهشـگران 
گرفت. مروری بر آثـار علـم مـدیریت در دهـه هـای 1980 و1990م.، بیـانگر نفـوذ مباحث و ضوابط  مختلف قرار 
که قلمرو ایـن مباحث هنوز در مرحله  اخالقـی، مسـئولیت های اجتماعـی و تفکـر اجتماعـی در مدیریـت بوده 
توسـعه و تکویـن اسـت )Nadimi, 1998(. در آغـاز قـرن بیسـت و یکـم میـالدی، بـا توجـه بـه تحـوالت عمیـق و 
کـه ناشـی از هفـت مؤلفـه »قـدرت، سـرعت، ثـروت، فرصـت، ارتباطـات، اطالعـات و فضـای مجـازی«  شـگفتی 
کسـب وکار و تعامـالت انسـانی و سـازمانی  اسـت، توجـه بـه ارزش هـا و به طـور خـاص ارزش هـای اخالقـی در 
گذشـته بـه اخـالق  کـه انسـان امـروز بیـش از  گفـت  بیـش از هـر زمـان دیگـری نیـاز اسـت و بـه جـرأت می تـوان 
.)Khaghani & Bakhshiyan, 2016; Alston, 2007( اسـت  نیازمنـد  اخالقـی  ارزش هـای  بـه  پایبنـدی   و 
بـه  اصطـالح  و  لغـت  در  و   )Shibani et al., 2020( اسـت  خـوی  معنـای  بـه  ُخُلـق  و  ُخلـق  جمـع  اخـالق 
کـه فقـط بـا دیـده بصیـرت و بـا چشـم دل قابـل  گی هـای باطنـی اسـت  معنـای مجموعـه ای از سرشـت و ویژ
گفتــه می شــود  درک هسـتند. در مقابـل َخلـق، بـه شـکل و صـورت محسـوس و قابـل درک بــا چشــم ظــاهر 

ـک َلعـل ُخُلـق عظیـم« )سـوره القلـم، آیـه 
َ
کریـم نیـز در آیـه »اّن )Raghab Esfahani, 1996(؛ چنان کـه در قـرآن 

کـرم )ص( نیـز  4( بـه همیـن معنـا بــه کار رفتـه اسـت )Mohammadi & Golverdi, 2014(. در سـخن پیامبـر ا
ـَک اْمُرٌء قد َاْحَسـَن 

َ
کـه خطـاب به یکـی از مسـلمانان فرمود: »اّن چنیـن تمایـزی بـه چشـم می خـورد، هنگامـی 

اهلُل َخلَقـک َفأْحِسـن ُخْلَقـَک« )Majlesi, 1983(. درمجمـوع، ُخلـق بـه معنـای هیئت هـای راسـخ نفسـانی 
 ”Ethics“ .کـه زمینـه بـروز برخـی از رفتارها را در وجود انسـان، بـدون فکر و تأمل، فراهـم می کند انسـان اسـت 
کـه از ریشـه یونانـی “Ethos” مشـتق شـده و بــه معنـای »منـش« و اسـتانداردها و  معـادل واژه اخـالق اسـت 
کدها را معمـواًل انجمن های  کـه از نظـر اخالقـی قابـل اجرا هسـتند. این اسـتانداردها و  کدهـای خاصـی اسـت 
تخصصـی و حرفـه ای تدویـن می کننـد و اعضـای خـود را بـه رعایـت آنهـا ملـزم می سـازند. در فرهنـگ معیـن 
اخـالق این گونـه تعریـف شـده اسـت: »اخـالق بـه معنـای تذهیـب نفـس، دانـش نیـک و بـد، خوبی هـا و تدبیـر 
کنترل نفس خویش اسـت« )Davami, 2017(. اخالق در تعریفی عمومی عبارت از مجموعه ای  انسـان برای 
گرفتـن تصمیـم مطابـق بـا ارزش هـا و اجتنـاب از ضـد  گروه هـا بـرای بـروز رفتـار و  از قواعـد معطـوف بـه افـراد و 

.)Gert & Gert, 2017( ارزش هاسـت
امروزه، مهم ترین متغیر در موفقیت سازمان اخالق حرفه ای است. اخالق حرفه ای یکی از شاخه ها و ابعاد 
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که با فراهم سـازی زمینه های مناسـب در صدد اسـت تا به مسـائل اخالقی حرفه های  جدید علم اخالق اسـت 
.)Worthington, 2015؛ Changizi Mohammadi et al., 2020( گـون پاسـخ مناسـب و دقیـق بدهـد  گونا

کـه رعایـت آنهـا در سـازمان ها و هنجارهـای اجتماعـی  اصـول اخـالق حرفـه ای بـار و ارزش هـای واالیـی دارد 
نقش آفریـن اسـت. اخـالق حرفـه ای قـدرت خودکنترلـی و خـود بهبودگـری را بـرای فـرد یـا در ُبعـد سـازمان 
فراهـم می سـازد. همچنیـن رعایـت اخـالق حرفـه ای قابلیـت سـازمان ها را درکســب وکار افزایـش و هزینه هـای 
کاهـش می دهـد )Bekzad et al., 2010(. از سـوی دیگـر، اخـالق حرفـه ای مهم تریـن  جامعـه و سـازمان را 
گروهی و نتایج سـازمان  کشـور محسـوب می شـود و بر فعالیت ها، عملکرد فردی و  عامل فرهنگی در توسـعه 
تأثیـر چشـمگیری دارد )Salehi & Dadgar, 2015(. بنابرایـن، بـه موضـوع اخـالق و رفتارهـای اخالقـی بسـیار 
کارکنـان و سـازمان ها طبـق  کسـب آن اسـت تـا مسـئوالن دولتـی، مدیـران،  توجـه شـده و جامعـه در صـدد 
کـه زمینه سـاز بـروز مشـکالت  کننـد، زیـرا یکـی از مهم تریـن موضوع هایـی  اخـالق و ضوابـط پسـندیده رفتـار 
کارهـای خـالف اخـالق  متعـدد بـرای سـازمان ها در سـطح جهانـی شـده اسـت، مشـکالت ناشـی از فسـاد و 
گـون اسـت )Soleymani et al., 2012(. در تجزیـه و تحلیـل سـازمان، پرداختـن بـه اخـالق و  گونا در جوامـع 
ارزش هـای اخالقـی یکـی از الزامـات اسـت )Tabeli et al., 2019; Hazrati & Memarzadeh, 2014(. یکـی 
کـه اقدام هـای اعضـای سـازمان برخاسـته از نمودهـای  از معیارهـای رفتارهـای سـازمانی مطلـوب آن اسـت 
کاری ریشـه در  کـه رفتـار افراد در محیط های  اخالقـی باشـد )Painter Morland, 2008(؛ ایـن بـدان معناسـت 

.(Rokhman, 2010 ؛Azizinezhad, 2019) اخـالق دارد 
 Mohammad Oghli( اسـت  عمیـق  و  گسـترده  بسـیار  امـروزی  متمـدن  جوامـع  در  مهندسـان  نقـش 
کنونـی بشـر مرهـون فعالیت هـای مهندسـی اسـت.  Reyhan & Alizadeh, 2018(. رفـاه و آسـایش مـادی 

Bahadori Ne� )بـا نـگاه بـه اطـراف خـود می توانیـم بـه خدمـات ارزشـمند و بی شـمار مهندسـان پـی ببریـم 
طراحـی،  انتخـاب،  در  مهنـدس  توانایـی  علـم  مهندسـی  علـوم،  فرهنگسـتان  تعریـف  طبـق   .)jad, 2006

نگهـداری  و  دوباره سـازی  تولیـد،  سـاخت،  در  کـه  اسـت  نـوآوری  و  آینده سـازی  راهبـری،  برنامه ریـزی، 
دسـتگاه ها، ابـزار، بناهـا، راه هـا و تمـام نیازهـای جوامـع انسـانی بـا اسـتفاده از طبیعـت و دگرگون سـازی آن و 
انســان ساخته ها و بهره گیـری از مـواد و انـرژی بـا پشـتوانه ای از علـوم تجربـی و انسـانی و بـا توجـه بـه محیـط 
گیـرد )Yazdani, 2013(. اخـالق مهندسـی از جملـه موضوعاتـی  زیسـت و در جهـت منافـع جهانـی صـورت 
کـرده اسـت و امـروزه، بـا پیشـرفت  کـه در سـال های اخیـر توجـه جامعـه مهندسـی را بـه خـود معطـوف  اسـت 
احسـاس  دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  آن  بـه  توجـه  لـزوم  مهندسـی،  فعالیت هـای  گسـترش  و  فنـاوری  سـریع 
کـه هـر دو  می شـود. امـا آنچـه مباحـث اخالقـی و فعالیت هـای مهندسـی را بـه هـم پیونـد می دهـد، آن اسـت 
بـر رفتـار مهنـدس متمرکـز می شـوند. رفتارهـای حرفـه ای مهندسـان معمـواًل متأثـر از عوامـل متعـدی اسـت 
کـه در مباحـث اخـالق مهندسـی بایـد بـه مجموعـه آنهـا توجـه شـود. از جملـه عوامـل اصلـی، یکـی باورهـا و 
و  نهادهـا  کـه  اسـت  و سیاسـت هایی  نـوع سـاختارها  و دیگـری  اجتماعـی  و سـنت های  فـردی  عادت هـای 
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سـازمان های حرفـه ای اتخـاذ می کننـد )Motahhari Nejad et al.,  2012(. اخـالق مهندسـی بخشـی از ذات 
کـه دربـاره مسـئولیت های حرفـه ای و تصمیم گیری هـای اخالقـی مهندسـان بررسـی و بـه  مهندسـی اسـت 
 .)Haghighattalab et al., 2018( گیرنـد بـه کار  را در شـرایط بحرانـی  تـا اصـول اخالقـی  کمـک می کنـد  آنهـا 
بـر مسـئولیت  یـا  کارفرمایـان  و  بیـن مهندسـان حرفـه ای، مشـتریان، همـکاران  رابطـه  بـر  اخـالق مهندسـی 
از جنبه هـای  کـه بسـیاری  گسـترده اسـت  ایـن حرفـه متمرکـز شـده )Herkert, 2005( و چارچوبـی  جمعـی 
 .)Barakat, 2011( غیـر فنـی حرفه هـا از جملـه مـوارد انسـانی و اجتماعـی را بـه حـوزه مهندسـی وارد می کنـد
کـه  اقتصـادی و محیطـی اسـت  از سـه عامـل اصلـی اجتماعـی،  ترکیبـی  به طـور خالصـه، اخـالق مهندسـی 
کارفرمایـان  از سـوی  بـه هرگونـه فشـار خارجـی  بـدون توجـه  تـا  بـرای مهندسـان فراهـم می کنـد  را  مسـیری 
مهندسـی  کـه  واقعیـت  ایـن   .)Cheruvalath, 2019( کننـد  اقـدام  عمومـی  منافـع  از  محافظـت  بـرای  خـود 
گسـترده ای داشـته اسـت )Barakat, 2011(، از یک سـو و بروز بسـیاری  همواره بر سـالمت و رفاه انسـان تأثیر 
از اعمـال غیراخالقـی به دلیـل افزایـش تحمل ناپذیـری در جامعـه و اقدامـات غیرمسـئوالنه و خودخواهانـه 
شـود تبدیـل  سـازمانی  اولویـت  یـک  بـه  مهندسـی  اخـالق  تـا  اسـت  شـده  سـبب  دیگـر،  سـوی  از   افـراد 

)Girerd�Potin et al., 2014; Maqsoom et al., 2020(. تصمیم گیری ضعیف اخالقی مهندسان می تواند به 
.)Haghighattalab et al., 2018( شکست مهندسی منجر شود و زندگی انسان و محیط زیست را به خطر اندازد 

جهـان  صنایـع  فاسـدترین  میـان  در  گسـترده  غیراخالقـی  شـیوه های  به دلیـل  ساخت وسـاز  صنعـت  از 
کـه رفتـار غیراخالقـی  ح می شـود  کـه این گونـه مطـر نـام بـرده می شـود )Sohail & Cavill, 2008( تـا جایـی 
توسـعه  حـال  در  کشـورهای  همچنیـن  و  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در  ساخت وسـاز  صنعـت  بـر  به شـدت 
بـا فرهنـگ اخالقـی ضعیـف شـناخته می شـود گذاشـته اسـت )Bowen et al., 2007( و ایـن صنعـت   تأثیـر 

بـرای  ساخت وسـاز  صنعـت  در  مهندسـی  اخـالق  اجـرای  اسـاس،  ایـن  بـر   .)Tow & Loosemore, 2009(
 )Olugbenga Oladinrin & Ho, 2014( جلوگیـری از شـیوه های فاسـد و درنتیجـه، افزایـش اعتمـاد ذینفعـان
کاهش احتمال بروز اختالفات و ادعا در میان پیمانکاران ضروری است )Maqsoom et al., 2020(. عالوه  و 
بر اینها، اخالق مهندسـی به دلیل دوری از مشـکالت قانونی و محافظت از سـالمت و ایمنی انسـان ها و فراتر 

 .)Barakat, 2011( از همـه اینهـا بقـا و اسـتمرار خـود حرفـه، اهمیـت بسـیاری دارد
دربـاره  پژوهشـی  در   )K Boroujeni & B Kharaji, 2016 ( خراجـی  بخشـیان  و  بروجنـی  خاقانـی 
کـه وجـود آیین نامـه اخـالق مهندسـی می توانـد در ارتقـای  کردنـد  اخـالق و ضـرورت آن در مهندسـی بیـان 
)Jodaki & Ajl Louian, 2017( لوئیـان  اجـل  و  باشـد. جودکـی  کلیـدی داشـته  و   اخالقیـات نقشـی بسـزا 

از  گاهـی  آ پاییـن  سـطوح  کـه   دادنـد  نشـان  عمرانـی   پروژه هـای  در  مهندسـی  اخـالق  دربـاره  پژوهشـی  در 
کارگاه ها  کافـی دانشـگاهی ریشـه دارد و چالش های اخالقـی در  آیین نامه هـای اخـالق مهندسـی در آمـوزش نا
که این امر  کار منجر می شـود  کارکنان و ایجاد تجارب نامطلوب برای افراد جویای  کاهش رضایت شـغلی  به 
می توانـد پایبنـدی آنهـا بـه اصـول اخالقی در سـطح اجتماعی را نیز تحت تأثیر قـرار دهد. محمداوغلی ریحان 
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و علیزاده )M. O. Reyhan & Alizade, 2018( در پژوهشـی درخصوص بررسـی جایگاه اخالق مهندسـی در 
کشـور به  که جامعه مهندسـی  آموزش مهندسـی ایران با بررسـی نظام مند مجالت فارسـی زبان نشـان دادند 
کیفیت آموزش  اهمیـت اخـالق در رشـته های مهندسـی پـی بـرده اسـت، ولـی متأسـفانه، درخصـوص روش و 
اخالق مهندسـی برای دانشـجویان رشـته مهندسـی تحقیق و بررسـی زیادی انجام نشـده اسـت. ایمان زاده 
کدهـای اخـالق مهندسـی بـرق در میـان  بـا بررسـی میـزان رعایـت   )Imanzadeh et al., 2019( و همـکاران
کدهای اخالقی مهندسـی توسـط  کـه میـزان رعایت  دانشـجویان دانشـکده بـرق دانشـگاه تبریـز نشـان دادنـد 
دانشـجویان در هـر سـه حیطـه اجتماعـی، فـردی و  فنـی باالتـر از میانگیـن جامعـه بـود. عبداللهـی و تقـی زاده 
کـه در حـال حاضـر، دانشـگاه های فنـی و مهندسـی ایـران از  )Abdullahi &Taghizade, 2019( نشـان دادنـد 

نظـر توجـه بـه اخـالق آمـوزش )مسـتندات اخالقـی( در سـطح قابل قبولی نیسـتند.
بوون و همکاران )Bowen et al., 2007( در پژوهش خود درباره اخالق حرفه ای در صنعت ساخت وساز 
کـه بـا وجـود نقض هـای بسـیار، فعـاالن صنعـت ساخت وسـاز مسـئولیت ها و  آفریقـای جنوبـی نشـان دادنـد 
تعهـدات خـود را جـدی می گیرنـد و برقـراری تعـادل بیـن تعهـدات خـود در برابـر مشـتری و عمـوم مـردم را از 
همـه مهم تـر می داننـد. نقـض مسـئولیت های حرفـه ای شـامل تعـارض منافـع و تقسـیم اطالعـات محرمانـه 
کـه  و اختصاصـی بـه شـخص ثالـث اسـت. لیـود و مـی )Lloyd & Mey, 2010( در مطالعـه خـود نشـان دادنـد 
گرچـه بیشـتر پاسـخ دهندگان بـر اهمیـت رفتـار اخالقـی در سـازمان به ویـژه بـا توجـه بـه موقعیت هـای مالـی  ا
کیـد دارنـد، در سـازمان های مـورد بررسـی مداخـالت اخالقـی خاصـی انجـام نمی شـود. حقیقت طلـب  آنهـا تأ
و همـکاران )Haghighattalab et al., 2018( بـا بررسـی دو مطالعـه مـوردی دربـاره نقـش سـهل انگاری اخـالق 
در   )Maqsoom et al., 2020( همـکاران  و  مقصـوم  دادنـد.  توضیـح  مهندسـی  بالیـای  بـروز  در  مهندسـی 
کنندگـی  پژوهشـی درخصـوص انصـاف درک شـده بـر پتانسـیل اختـالف میـان پیمانـکاران بـا نقـش تعدیـل 
کاهـش  بـر  انصـاف  کـه  کردنـد و نشـان دادنـد  بررسـی  کسـتان  پا اخـالق مهندسـی در صنعـت ساخت وسـاز 
پتانسـیل ایجـاد مناقشـات میـان پیمانـکاران تأثیـر دارد. عـالوه بـر ایـن، اصـول اخالقـی مهندسـی رابطـه بیـن 
کـه مهندسـی  آنهـا را تعدیـل می کنـد. نیـر و بوالیـت )Nair & Bulleit, 2020( در پژوهـش خـود نشـان دادنـد 
کند و لذا، اخالق مهندسـی باید به شـکلی  کار  که باید در محیطی از دانش ناقص و نامشـخص  عملی اسـت 

کـه بـه ایـن واقعیت هـا بپـردازد.   تدویـن و تدریـس شـود 
اخـالق مهندسـی عمدتـًا در  زمینـه حـوزه  کـه مطالعـات در  نشـان می دهـد  گذشـته  بررسـی مطالعـات 
آمـوزش آن بـوده اسـت و مطالعـات اندکـی دربـاره مؤلفه هـای آنهـا وجـود دارد. شناسـایی مؤلفه هـای اخـالق 
و  آیین نامه هـای اخالقـی  تدویـن  و می توانـد در  بسـیاری دارد  اهمیـت  آنهـا  بیـن  روابـط  تبیـن  و  مهندسـی 
کمـک مؤثـری باشـد. بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده، ایـن تحقیـق بـا  همچنیـن آمـوزش اخـالق مهندسـی 
گرفتـن شـبکه روابـط درونـی و رتبه بنـدی آنهـا  بـا در نظـر  هـدف شناسـایی مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی و 

انجـام شـد.
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روش تحقیق� 2
کاربردی و از بعد ماهیت و روش، به دلیل آنکه به دنبال شناسایی و رتبه بندی  پژوهش حاضر از نظر هدف 
که به دنبال  مؤلفه های اخالق مهندسی و تعیین روابط درون شبکه ای بین آنها بود، توصیفی و از این نظر 
)Multi-Attribute Decision Making(  الگوسـازی ذهـن خبـرگان بـود، از نـوع تصمیم گیـری چندشـاخصه 

کنـون در تحقیقـات انجـام شـده  و از نظـر زمانـی از نـوع تحقیقـات مقطعـی به شـمار می آیـد )Saaty, 2008(. تـا 
توسـط اسـتادان و خبـرگان روش هـای ریاضـی در دنیـا، بیشـتر از نظرهـای 5 تـا 20 خبـره اسـتفاده شـده اسـت 
)Wu & Chang, 2015; Wu, 2008(. معیارهای انتخاب خبرگان عبارت است از: تسلط نظری، تجربه عملی، 
تمایـل و توانایـی مشـارکت در پژوهـش و دسترسـی. نمونه گیـری از خبـرگان شـامل انتخـاب از میـان افـرادی 
.)Mohammadi & Amiri, 2013( که تجربه یا خبره بودن آنها در یک حوزه مطالعاتی محرز شده است  است 

گروه خبرگان با توجه به هدف تحقیق متشـکل از 5 نفر از مدیران سـازمان های ارائه دهنده  در این پژوهش 
بـود.  خدمـات  ایـن  ارائه دهنـده  نهادهـای  در  مدیریـت  سـابقه  سـال  پنـج  حداقـل  بـا  مهندسـی  خدمـات 
کسـب اطمینان از آشـنایی نمونه ها با حوزه مهندسـی و فعالیت های  همچنیـن حداقـل سـابقه حضـور بـرای 

گرفتـه شـــد. سـازمان های ارائه دهنـده خدمـات مهندسـی در نظـر 
کتابخانـه ای،  کتابخانـه ای و پیمایشـی بـود. در بخـش مطالعـات  گـردآوری اطالعـات از نـوع  روش و ابـزار 
و  شـد  مطالعـه  مرتبـط  خارجـی  و  داخلـی  پایان نامه هـای  و  مقـاالت  کتاب هـا،  و  بررسـی  پژوهـش  پیشـینه 
کـه فراوانـی باالتـری در مطالعـات  به عنـوان مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی، مؤلفه هایـی وارد مطالعـه شـدند 
کـرده بودنـد. در جـدول 1 مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی بـه همـراه  کیـد  داشـتند و خبـرگان بیشـتر بـر آنهـا تأ
توضیحـی مختصـر دربـاره هـر مؤلفـه، منابـع و نمـاد اسـتفاده شـده بـرای آن عامـل نشـان داده شـده اسـت.

تصمیم گیـری  روش هـای  بـر  مبتنـی  شـده  تهیـه  پرسشـنامه های  از  داده هـا  جمـع آوری  به منظـور 
چندشـاخصه بـه کار رفتـه در ایـن پژوهـش )روش آزمایـش و ارزیابـی تصمیم گیـری و روش تحلیـل شـبکه ای( 
اثرگـذاری  شـیوه  درخصـوص  خبـرگان  نظرهـای  جمـع آوری  بـرای  نخسـت  پرسشـنامه  در  شـد.  اسـتفاده 
مؤلفه هـای شناسـایی شـده اخـالق مهندسـی از پرسشـنامه روش آزمایـش و ارزیابـی تصمیم گیـری )دیمتـل( 
خ ناسـازگاری دیمتل بـرای پژوهش حاضر مقـدار %0/05  اسـتفاده شـد. بـر اسـاس محاسـبات انجام شـده، نـر
 .)Jabari, 2020( کمتـر از 5% باشـد، ناسـازگاری قابـل قبـول اسـت خ ناسـازگاری  گـر نـر کلـی، ا اسـت. در حالـت 
تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از ایـن روش به شناسـایی نقشـه شـبکه روابـط )Network Relation Map( منجر 
شـد. در مرحله بعد با اسـتفاده از این نقشـه، شـبکه مؤلفه های اثرگذار بر اخالق مهندسـی ترسـیم و به منظور 
رتبه بنـدی عوامـل از پرسشـنامه مقایسـات زوجـی روش تحلیل شـبکه ای اسـتفاده شـد. بـرای آزمون قابلیت 
خ ناسـازگاری برای هر یک از ماتریس های مقایسـات زوجی محاسـبه  اعتماد پرسشـنامه مقایسـات زوجی نر
کـه نظرهـای خبـرگان تـا چـه میزان بـر اسـاس منطـق و یکپارچگی بوده اسـت.  خ نشـان می دهـد  شـد. ایـن نـر
کمتر از 0/1 باشـد، ناسـازگاری نسـبتًا قابل قبول اسـت، در غیر این صورت  خ ناسـازگاری  گر نر کلی، ا در حالت 
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کلیـه ماتریس هـای  بـرای  خ  نـر ایـن  )Saaty, 2008(. میـزان  نظـر می رسـد  بـه  بازنگـری در قضـاوت ضـروری 
کـه نشـان دهنده قابـل اعتمـاد بـودن نتایـج اسـت. کمتـر از 0/1 بـود  تحقیـق حاضـر 

جدول 1. مؤلفه های اخالق مهندسی

منبع نماد ح عامل شر عامل

(Shakeri et al., 2015) C1
بیان بدون ترس و واهمه افکار و عقاید برحق و 

درست
شجاعت

(Davari Ardakani, 2009)

 (Yaghoubi, 2010)

(Shariatmadari, 2014) (Davami, 2017)

C2
کنترل درآوردن اعمال و توجه به  رعایت قاعده و به 

آثار و نتایج عملکرد توسط خود شخص
نظم

(Seyyed Razi , 2000؛ Delshad Tehrani, 

 Attaran Tusi, 2005) (Mohammadi ؛2002

& Golverdi, 2014؛ Shakeri et al., 2015؛ 

Davami, 2017؛ Yazdanian Kalshetri, 2017)

C3
کار و مسئولیت به عنوان یک امانت و  توجه به 

پاسداشت آن و تالش برای بالندگی و پیشبرد آن
امانتداری

(Davami, 2010؛ Zohoor & Khalaj, 

 ؛Nouri Hamed & Bigzadeh, 2016 ؛2010

Yazdanian Kalshetri, 2017)

C4

که بدون  تعهد نوعی خودکنترلی وجدانی است 
کنترل کننده بیرونی و با برخورداری از انگیزه  نیاز به 

کار به بهترین وجه انجام می شود درونی 
کاری تعهد و وجدان 

(Delshad Tehrani, 2002؛ Navidfar, 

 & Mohammadi ؛Yaghoubi, 2010 ؛2006

Golverdi, 2014؛ Nouri Hamed & Bigza�

deh, 2016؛ Yazdanian Kalshetri, 2017)

C5
مسئولیت پذیری؛ یعنی احساس مسئولیت در همه 

کاری و مسئولیتی امور و جایگاه های شغلی، 
شایستگی و 

مسئولیت پذیری

(Hagh Panah, 2004؛ Yazdanian 

Kalshetri, 2017)
C6

که  پذیرش مشفقانه و متواضعانه انتقاد و نصایح 
برگرفته از آموزه های اسالمی و انسانی است

نقدپذیری

(Yaghoubi, 2010) (Cottrell ,2013) 

(Davami, 2017)
C7

گاهانه زمان فعالیت برای  کنترل آ فرایند طراحی و 
افزایش توانبخشی و بهره وری شغلی و ارتقای 

موقعیت سازمانی
مدیریت زمان

(Davami, 2010؛ Rahmani & Majrouhi, 

 Khayat ؛Shakeri et al., 2015 ؛2015

Moghaddam & Tabatabai Nasab, 2016)

C8

توسعه مهارت ها و شایستگی ها با بهره مندی از 
دانش حرفه ای و جلوگیری از ورود افراد بدون 

صالحیت در حوزه شغلی
کار کافی در  علم و خبرگی 

(Rahmani & Majrouhi, 2015؛ Nouri 

Hamed & Bigzadeh, 2016؛ Yazdanian 

Kalshetri, 2017)

C9
نگرش عادالنه و بی طرفانه به عموم مردم )مشتریان 

کارهای مربوط به مهندسی داشته باشند( که  و... 
عدالت

(Hughes, 1998؛ Yaghoubi, 2010) C10
پاسخگو بودن در برابر سیستم شغلی و مراجعات 
ح وظایف قانونی و سازمانی عمومی بر اساس شر

پاسخگویی

(Shakeri et al., 2015؛ Nikkhah Far�

rokhani et al., 2018)
C11

گاهی از قوانین و مقررات و پایبندی به آنها با  آ
رویکرد نظارت و پاسخگویی

پایبندی به ضوابط و قوانین

(Hughes, 1998؛ Davami, 2010؛ Amal 

Nick, 2013؛ Yazdanian Kalshetri, 2017)
C12

حفظ محیط زیست و توجه به مخاطرات 
زیست محیطی و دقت در امانتداری با نگاه به آینده 

کاهش عوامل  و نسل های بعدی و تالش برای 
مخرب محیط زیست با رویکرد مهندسی مطلوب

پایبندی به رفاه عمومی و 
محیط زیست
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گـراف در سـاختاردهی  »آزمایـش و ارزیابـی تصمیم گیـری« )دیمتـل( یکـی از شـیوه های مربـوط بـه نظریـه 
گرفته از  نظام منـد بـه اطالعـات ناشـی از قضـاوت خبـرگان اسـت )Asgharpour, 2003(. روش دیمتـل نشـئت 
تحقیقات مؤسسه باتل میموریال در مرکز تحقیقات ژنو است و در بین ســال های1972- 1926 فونتال و گابوس 
کردند  آن را بـرای حـل مسـائل پیچیـده نظیـر قحطـی، انـرژی و حفاظـت از محیط زیسـت به روش سـاده ارائه 

)Büyüközkan & Çifçi, 2012; Fontela & Gabus, 1976; Wah, et al., 2007; Wu, 2008(. روش دیمتل 
کمـک می کنـد تـا بـر پیچیدگی هـای  هماننـد سـایر روش هـای تصمیم گیـری چندمعیـاره بـه تصمیم گیرنـدگان 
عقالنیـت  به دلیـل  تصمیم گیرنـده  و  نمی دهنـد  نشـان  را  خـود  ابتدایـی  نـگاه  در  کـه  متغیرهـا  میـان  روابـط 
 محدود توانایی ادارک آن ها را ندارد، فائق آید و تصــویری واضــح و دقیق تر از اهمیت متغیرها به دست آورد

)Wang & Noe, 2010(. یکـی از امتیـازات روش دیمتـل نسـبت بـه سـایر روش هـای تصمیم گیـری بـر پایـه 
مقایسـات زوجـی، پذیـرش بازخـورد روابـط اسـت؛ یعنـی هـر عنصـر می توانـد بـر سـایر عناصر هم سـطح، سـطح 

.)Chen et al., 2011( باالتـر یـا پایین تـر از خـود تأثیـر بگـذارد و متقابـاًل از تک تـک آنهـا تأثیـر بپذیـرد
کـه می توانـد عوامـل درگیـر  محصـول نهایـی فراینـد دیمتـل ارائـه تصویـری مبتنـی بـر نمودارهایـی اسـت 
کنـد و رابطـه میـان آنهـا را به صـورت یـک مـدل سـاختاری قابـل درک  گـروه علـت و معلـول تقسـیم  را بـه دو 
نظـر  مـد  موضـوع  بـر  مؤثـر  عوامـل  می تـوان  روش  ایـن  کمـک  بـا  بنابرایـن،   .)Asgharpour, 2003( درآورد 
کـه از مرحلـه اسـتخراج عوامـل منتـج شـده اند، بـر اسـاس اطالعـات ناشـی از قضـاوت خبـرگان به صـورت  را 
کـرد سـاختاردهی  دهـد،  نشـان  را  آنهـا  بیـن  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  ارتباطـات  کـه  شـکلی  بـه  و   نظام منـد 

یافتـه روش  توسـعه   )Analytic Network Process( )Willem & Buelens, 2009(. روش تحلیــل شـبکه 
تحلیـل سلسـله مراتبـی )Analytic Hierarchy Process( اســـتANP.ا)Azar & Rajabzadeh, 2009( بـه 
)Yang et al., 2013.( ا.ANPبـر اسـاس زنجیـره مارکـف اسـت و سـاختاری غیرخطـی و پویـا دارد AHP فرمـت 
کات، احساسـات، قضاوت هـا و اطالعـات ذهـن  از آن ادرا بـا اسـتفاده  کـه  یـک سـاختار حـل مسـئله اسـت 
تصمیم گیرنـده سـازماندهی و درواقـع، عوامـل مؤثـر درنتیجـه تصمیم گیـری بـه فـرم سلسـله مراتبـی بررسـی 
می شـود )Atmaca & Basar, 2012; Fetanat & Khorasaninejad, 2015(. ایـن روش هـا چارچوبـی ایجـاد 
Azar & Rajabza- کـه فـرد را قـادر می سـازد تـا درباره مسـائل پیچیده به شـیوه ای سـاده بیندیشـد  )می کننـد 
deh, 2009(. بـرای یـک سیسـتم پیچیـده، سـاختار سلسـله مراتبـی خطـی بـه شـکل بـاال بـه پاییـن نامناسـب 

گیـرد و سیسـتم  کـه تابـع وابسـتگی باشـد و بیـن خوشـه ها بازخـورد صـورت  اسـت. سـاختاری مناسـب اسـت 
معـرف  خوشـه ها  شـبکه  تحلیـل  در   .)Dağdeviren & Yüksel, 2010( دارد  گـی ای  ویژ چنیـن  شـبکه ای 
کمان ها  کمان هـا تعامـالت میـان سـطوح تصمیم گیـری را نشـان می دهند. جهـت  سـطوح تصمیم گیری انـد و 
وابسـتگی را مشـخص می کنـد )Dorri & Hamzehi, 2010( و حلقه هـا ارتباطـات داخلـی بیـن عناصـر در یـک 
که عناصر یک خوشـه  گـروه را نشـان می دهنـد )Farajzadeh & Karimpanah, 2008(. در مـواردی  خوشـه یـا 
بـر همـه یـا برخـی عناصـر خوشـه دیگـر اثـر می گذارنـد )یـا از آنهـا اثـر می پذیرنـد(، ارتباطـی بیـن دو خوشـه ایجـاد 
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کـه عناصـر با  کـه آن را وابسـتگی بیرونـی می نامیـم )Rahimi & Eshghi, 2009(. همچنیـن هنگامـی  می شـود 
 .)Amalnick et al.,  2011( عناصـر درون خوشـه خودشـان مرتبـط می شـوند، وابسـتگی درونـی وجـود دارد
گزینه هـا، وزن هـای ترکیبـی را از  بـا اسـتفاده از ANP می تـوان بـا برقـراری ارتبـاط میـان سـطح تصمیم گیـری و 

.)Dağdeviren & Yüksel, 2010( طریـق سـاختاری بـه نـام سـوپرماتریس به دسـت آورد

 و باشد وابستگی تابع که است مناسب ساختاری. است نامناسب پایین به باال شکل به خطی مراتبی سلسله ساختار پیچیده،
 تحلیل در .(Dağdeviren & Yüksel, 2010) دارد ایویژگی چنین ایشبکه سیستم و گیرد صورت بازخورد هاخوشه بین

 هاکمان جهت .دهندمی نشان را گیریتصمیم سطوح میان تعامالت هاکمان و اندگیریتصمیم سطوح معرف هاخوشه شبکه
 نشان را گروه یا خوشه یک در عناصر بین داخلی ارتباطات هاحلقه و (Dorri & Hamzehi, 2010) کندمی مشخص را وابستگی

-می اثر دیگر خوشه عناصر برخی یا همه بر خوشه یک عناصر که مواردی در .(Farajzadeh & Karimpanah, 2008) دندهمی

 & Rahimi) نامیممی بیرونی وابستگی را آن که شودمی ایجاد خوشه دو بین ارتباطی ،(پذیرندمی اثر آنها از یا) گذارند

Eshghi, 2009) .دارد وجود درونی وابستگی شوند،می مرتبط خودشان خوشه درون عناصر با عناصر که هنگامی همچنین 
(Amalnick et al.,  2011). با استفاده از ANP هایوزن ها،گزینه و گیریتصمیم سطح میان ارتباط برقراری با توانمی 

 (.Dağdeviren & Yüksel, 2010) آورد دستبه سوپرماتریس نام به ساختاری طریق از را ترکیبی

 

 

 ایتحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه فرایند. تفاوت 1 شکل

 هایافته. 3
 تحلیل نتایج 2 جدولدر . شد استفاده مهندسی اخالق هایمؤلفه بین یعلّ روابط شناسایی برای دیمتل روش از شد، بیان که گونههمان
 .  داده شده است نشان دیمتل روش اساس بر هاداده

 دیمتل روش اساس بر هاداده تحلیل نتایج. 2جدول
نوع 
 متغیر

اثر 
 شبکه

میزان اهمیت در 
 كل سیستم

میزان 
 اثرپذیری

میزان 
 عامل عناصر اثرگذاری

اخالق سازمانی پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست 33۸۰ 335۹ 934۸ ۱333 علت
 

مؤلفه
های اخالق
 

مهندسی
 

-۱3۱2 معلول  پایبندی به ضوابط و قوانین 4329 432۸ ۹351 

 پاسخگویی 4324 43۰5 ۹33۸ ۱3۱۸ علت

 عدالت 33۹3 3319 935 ۱3۰1 علت

-۱3۰3 معلول اخالق  علم و خبرگی کافی در کار 43۱2 43۰5 ۹3۰9 
حرفه

ای
 

 مدیریت زمان 432۸ 334 931۸ ۱3۹۸ علت

W 21 

W 32 

: هدف۰سطح      

  
  

   

W 21 

W 32 

W 22 
: معیارها2سطح   

ها () شاخص  

ها: گزینه3سطح   

شکل 1. تفاوت فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای

یافته ها� 3
کـه بیـان شـد، از روش دیمتـل بـرای شناسـایی روابـط عّلـی بیـن مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی  همان گونـه 

اسـتفاده شـد. در جـدول 2 نتایـج تحلیـل داده هـا بـر اسـاس روش دیمتـل نشـان داده شـده اسـت.  
جدول2. نتایج تحلیل داده ها بر اساس روش دیمتل

نوع متغیر اثر شبکه میزان اهمیت 
کل سیستم در 

میزان 
اثرپذیری

میزان 
اثرگذاری عناصر عامل

علت 0.33 7.49 3.58 3.91 پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست ی
الق سازمان

اخ ی
الق مهندس

ی اخ
مؤلفه ها

معلول -0.02 8.56 4.29 4.27 پایبندی به ضوابط و قوانین

علت 0.09 8.39 4.15 4.24 پاسخگویی

علت 0.16 7.5 3.67 3.83 عدالت

معلول -0.13 8.17 4.15 4.02 کار کافی در  علم و خبرگی  ی
الق حرفه ا

اخ

علت 0.89 7.69 3.4 4.29 مدیریت زمان

علت 0.32 8.16 3.92 4.24 نقدپذیری

علت 0.47 9.47 4.5 4.97 شایستگی و مسئولیت پذیری

معلول -0.22 9 4.61 4.39 کاری تعهد و وجدان  ی
الق فرد

اخ

معلول -0.71 7.61 4.16 3.45 امانتداری

معلول -0.71 7.59 4.15 3.44 نظم

معلول -0.47 6.85 3.66 3.19 شجاعت

سطح1: هدف

سطح2

سطح 3
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مهندسـی  اخـالق  مؤلفه هـای  عّلـی  روابـط  شـبکه  در  موجـود  مؤلفـه  هـر  اثرگـذاری  میـزان   2 جـدول  در 
اعمـال  واسـطه(  بـا  )اثرهـای  غیرمسـتقیم  و  بی واسـطه(  )اثرهـای  مسـتقیم  اثرهـای  مجمـوع  نشـان دهنده 
شـده توسـط آن مؤلفـه بـر سـایر مؤلفه هاسـت. بـر ایـن اسـاس، مؤلفه شایسـتگی و مسـئولیت پذیری بـا میزان 
اثرگـذاری 4/97 بیشـترین اثرگـذاری را بـر سـایر مؤلفه هـا دارد. به طـور مشـابه، میـزان اثرپذیـری نشـان دهنده 
بـه  توجـه  بـا  مؤلفه هاسـت.  سـایر  از  مؤلفـه  هـر  بـر  شـده  اعمـال  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  تأثیـرات  مجمـوع 
کاری بـا میـزان اثرپذیـری 4/61 اثرپذیرتریـن مؤلفـه شـبکه اسـت. مجمـوع  جـدول 2، مؤلفـه تعهـد و وجـدان 
کل سیسـتم را نشـان می دهـد. مؤلفـه  میـزان اثرگـذاری و اثرپذیـری هـر مؤلفـه درجـه اهمیـت آن مؤلفـه در 
روابـط روش دیمتـل  میـزان 9/47 مهم تریـن مؤلفـه سیسـتم در شـبکه  بـا  و مسـئولیت پذیری  شایسـتگی 
اسـت. درنهایـت، اثـر شـبکه از تفاضـل میـزان اثرگـذاری و اثرپذیـری هـر مؤلفه به دسـت می آید و نشـان دهنده 
گـر اثـر شـبکه مثبـت باشـد )مجمـوع اثرگـذاری مؤلفـه بیشـتر از  کـه ا نـوع مؤلفـه در شـبکه اسـت، بدیـن ترتیـب 
گـر اثـر شـبکه منفـی باشـد )مجمـوع  مجمـوع اثرپذیـری آن باشـد(، مؤلفـه مربـوط عامـل عّلـی شـبکه اسـت و ا
کمتـر از مجمـوع اثرپذیـری آن باشـد(، مؤلفـه مربـوط مؤلفـه معلولـی یـا نتیجـه ای در شـبکه  اثرگـذاری مؤلفـه 
اسـت)J. Yuen & S. Majid, 2007; Yahya & Goh, 2002(. در نمـودار 2 نقشـه روابـط مؤلفه هـای مؤثـر 

اخـالق مهندسـی برگرفتـه از روش دیمتـل ترسـیم شـده اسـت.

 نقدپذیری 4324 33۸2 ۹3۰1 ۱332 علت

 پذیریشایستگی و مسئولیت 43۸9 435 ۸349 ۱349 علت

-۱322 معلول اخالق فردی تعهد و وجدان کاری 433۸ 431۰ ۸ 
 

-۱39۰ معلول  امانتداری 3345 43۰1 931۰ 

-۱39۰ معلول  نظم 3344 43۰5 935۸ 

-۱349 معلول  شجاعت 33۰۸ 3311 13۹5 

 

 هایاثر مجموع دهندهنشان مهندسی اخالق هایمؤلفه یعلّ روابط شبکه در موجود مؤلفه هر اثرگذاری میزان 2 جدول در   
 ،اساس این بر. هاستمؤلفه سایر بر مؤلفه آن توسط شده اعمال( واسطه با هایاثر) غیرمستقیم و( واسطهبی هایاثر) مستقیم

 میزان ،مشابه طوربه. دارد هامؤلفه سایر بر را اثرگذاری بیشترین ۸9/4 اثرگذاری میزان با پذیریمسئولیت و شایستگی مؤلفه
 ،2 جدول با توجه به. ستهامؤلفه سایر از مؤلفه هر بر شده اعمال غیرمستقیم و مستقیم اتتأثیر مجموع دهندهنشان اثرپذیری

 هر اثرپذیری و اثرگذاری میزان مجموع .است شبکه مؤلفه اثرپذیرترین 1۰/4 اثرپذیری میزان با کاری وجدان و تعهد مؤلفه
 ترینمهم 49/۸ میزان با پذیریمسئولیت و شایستگی مؤلفه. دهدمی نشان را سیستم کل در مؤلفه آن اهمیت درجه مؤلفه
 دستبه مؤلفه هر اثرپذیری و اثرگذاری میزان تفاضل از شبکه اثر ،درنهایت. است دیمتل روش روابط شبکه در سیستم مؤلفه

 از بیشتر مؤلفه اثرگذاری مجموع) باشد مثبت شبکه اثر اگر که ترتیب ندیب ،است شبکه در مؤلفه نوع دهندهنشان و آیدمی
 از کمتر مؤلفه اثرگذاری مجموع) باشد منفی شبکه اثر اگر و است شبکه یعلّ عامل مربوط مؤلفه ،(باشد آن اثرپذیری مجموع
 ;Jer Yuen & Shaheen Majid, 2007)است شبکه در اینتیجه یا معلولی مؤلفه مربوط مؤلفه ،(باشد آن اثرپذیری مجموع

Yahya & Goh, 2002) .است شده ترسیم دیمتل روش از برگرفته مهندسی اخالق مؤثر هایمؤلفه روابط نقشه 2 نمودار در.

 

 مهندسی اخالق هایمؤلفه روابط شبکه نمودار. 2شکل 

      مدیران میان در مهندسی اخالق هایمؤلفه ترینمهم عنوانبه گروه سه قالب در مؤلفه دوازده ،شد اشاره طورکههمان
 این از یک هر متقابل ارتباطات دیمتل، روش کمک به و شناسایی بوشهر شهر در مهندسی خدمات دهندهارائه هایسازمان

در . شد استفاده(ANP)ایشبکه تحلیل رویکرد از هامؤلفه این بندیاولویت برای. شد مشخص هامؤلفه دیگر برها مؤلفه
 بین داخلی هایگذاریاثر و روابط گرفتن نظر در با کنندگانمشارکت میان در مهندسی اخالق هایمؤلفه بندیرتبه 3 جدول
 .نظر گرفتن آنها ارائه شده استدر  بدون و عوامل

 مهندسی اخالق هایمؤلفه بندیرتبه و وزن. 3جدول
 روش (ANPای )روش تحلیل شبکه (AHPروش تحلیل سلسله مراتبی )

 رتبه های اخالق مهندسیمؤلفه وزن مهندسی های اخالقمؤلفه وزن
 ۰ پاسخگویی ۱3۰۹1۰ عدالت ۱32992
 2 پایبندی به ضوابط و قوانین ۱3۰9۱9 قوانینپایبندی به ضوابط و  ۱3۰912

 شکل2. نمودار شبکه روابط مؤلفه های اخالق مهندسی

اخـالق  مؤلفه هـای  مهم تریـن  به عنـوان  گـروه  سـه  قالـب  در  مؤلفـه  دوازده  شـد،  اشـاره  همان طورکـه 
و  شناسـایی  بوشـهر  شـهر  در  مهندسـی  خدمـات  ارائه دهنـده  سـازمان های  مدیـران  میـان  در  مهندسـی 
کمـک روش دیمتـل، ارتباطـات متقابـل هـر یـک از ایـن مؤلفه هـا بـر دیگـر مؤلفه هـا مشـخص شـد. بـرای  بـه 
رتبه بنـدی   3 جـدول  در  شـد.  اسـتفاده   )ANP( شـبکه ای  تحلیـل  رویکـرد  از  مؤلفه هـا  ایـن  اولویت بنـدی 
گرفتـن روابـط و اثرگذاری هـای داخلـی  مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی در میـان مشـارکت کنندگان بـا در نظـر 

گرفتـن آنهـا ارائـه شـده اسـت.   بیـن عوامـل و بـدون در نظـر 
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جدول3. وزن و رتبه بندی مؤلفه های اخالق مهندسی

)AHP( روش تحلیل سلسله مراتبی )ANP( روش تحلیل شبکه ای روش

وزن مؤلفه های اخالق مهندسی وزن مؤلفه های اخالق مهندسی رتبه

0.2772 عدالت 0.1861 پاسخگویی 1

0.1762 پایبندی به ضوابط و قوانین 0.1707 پایبندی به ضوابط و قوانین 2

0.1624 مدیریت زمان 0.1621 پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست 3

0.0938 پاسخگویی 0.1176 عدالت 4

0.074 کار کافی در  علم و خبرگی  0.737 شایستگی و مسئولیت پذیری 5

0.0526 پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست 0.0675 کاری تعهد و وجدان  6

0.0476 نظم 0.0639 کار کافی در  علم و خبرگی  7

0.0403 شایستگی و مسئولیت پذیری 0.0637 نقدپذیری 8

0.0288 امانتداری 0.0611 مدیریت زمان 9

0.0231 نقدپذیری 0.0205 نظم 10

0.0176 کاری تعهد و وجدان  0.0094 امانتداری 11

0.0064 شجاعت 0.0037 شجاعت 12

کـه مالحظـه می شـود، میـان رتبه بنـدی دو رویکـرد تفـاوت زیـادی وجـود دارد. عدالـت در  همان طـور 
کـه همیـن مؤلفـه بـا  رویکـرد تحلیـل سلسـله مراتبـی بـا وزن نسـبی 0/2772 در رتبـه اول قـرار دارد، در حالـی 
وزن نسـبی 0/1176 در رویکـرد تحلیـل شـبکه ای در جایـگاه چهـارم اسـت. ایـن تفـاوت درخصـوص مؤلفـه 
کـه ایـن مؤلفـه در رویکـرد تحلیل سلسـله مراتبی با وزن نســبی  مدیریـت زمـان بسـیار بارزتـر اسـت، به گونـه ای 
کـه همیـن عامـل با وزن نسـبی 0/0611 در رویکرد تحلیل شـبکه ای  0/1624 در رتبـه سـوم قـرار دارد، در حالـی 
گرفتـن روابـط  کـه رویکـرد تحلیـل شـبکه ای بـا در نظـر  در جایـگاه نهـم اسـت. ایـن مقایسـه ها نشـان می دهـد 

داخلـی بیـن عوامـل در تصمیم گیـری نهایـی تغییـرات چشـمگیری اعمـال می کنـد.  

بحث� 4
یکـی از مؤلفه هـای مهـم در بررسـی وضعیـت عملکـرد سـازمان های ارائه دهنـده خدمـات مهندسـی، اخـالق 
گذشـته بسـیاری از مهندسـان در رأس تصمیم گیـری،  مهندسـی اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه طـی پنـج دهـه 
کشـور بوده اند، نهادینه نشـدن اخالق مهندسـی، فرهنگ روزمرگی،  مدیریت، اقتصاد و سیاسـتگذاری های 
سـبب  را  تصمیم گیری هـا  در  غیراخالقـی  خصایـل  از  بسـیاری  و  زیاده خواهـی  سـودجویی،  فرصت طلبـی، 
کـه عمـران، آبـادی، رفاه و  خواهـد شـد و رشـد اقتصـادی، علمـی و توسـعه سیاسـی بـه معنـای تقسـیم قـدرت 
.)Yaghoubi, 2010( امنیـت را در درازمـدت بـه همـراه خواهد داشـت، به صورت پایدار به دسـت نخواهد آمـد
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مهندسـی  خدمـات  ارائه دهنـده  سـازمان های  در  مهندسـی  اخـالق  مؤلفه هـای  پژوهـش  ایـن  در 
و  شناسـایی  شـبکه ای  تحلیـل  روش  و  تصمیم گیـری  ارزیابـی  و  آزمایـش  روش  از  اسـتفاده  بـا  بوشـهر  شـهر 
کـه اخـالق مهندسـی مؤلفه هـای  رتبه بنـدی شـدند. مـروری بـر ادبیـات مبحـث اخـالق حکایـت از آن دارد 
کـه ایـن مؤلفه هـا در طبقه بندی هـای متنـوع بررسـی شـده اند. بـر اسـاس بررسـی مطالعـات  متعـددی دارد 
گـروه اخـالق فـردی )شـجاعت،  پیشـین در ایـن حـوزه، 12 مؤلفـه اخـالق مهندسـی شناسـایی و در قالـب سـه 
کاری(، اخـالق حرفـه ای )شایسـتگی و مسـئولیت پذیری، نقدپذیـری،  نظـم، امانتـداری و تعهـد و وجـدان 
کار( و اخـالق سـازمانی )عدالـت، پاسـخگویی، پایبنـدی بـه ضوابـط  کافـی در  مدیریـت زمـان و علـم و خبرگـی 
و قوانیـن و پایبنـدی بـه رفـاه عمومـی و محیـط زیسـت( دسـته بندی شـدند. نتایـج تجزیـه و تحلیـل داده هـا 
کـه پاسـخگویی مهم تریـن مؤلفـه اخالقـی در پژوهـش حاضـر اسـت.  بـا روش تحلیـل شـبکه ای نشـان داد 
کشـورها بـوده و هسـت  پاسـخگویی مسـئله ای مهـم و چالش برانگیـز در نظام هـای اداری و سیاسـی بیشـتر 

بـا پیچیـده شـدن روزافـزون سـازمان ها و افزایـش  )Gholipour & Tahmasebi Ashtiani, 2006(. امـروزه، 
کاری، توجـه مدیـران و رهبـران بـه ایجـاد و حفـظ  کارهـای غیراخالقـی و غیرقانونـی در محیط هـای  میـزان 
اسـت شـده  جلـب  سـازمان ها  همـه  در  اجتماعـی  پاسـخگویی  و  مسـئولیت پذیری  حرفـه ای،   اخـالق 

کنتـرل مسـتقیم  کـه در  کار  از  برابـر بخشـی  یـک سـازمان در  کارمنـدان   .)Rahimnia & Nikkhah, 2011(
آنهاسـت، پاسـخگو هسـتند )Rafizadeh & Monavarian, 2009(. پاسـخگویی یـک سـاختار چندسـطحی 
کـه سـازمانی وجـود  کـرد  کل اجتمـاع و درون سـازمان های آنهـا وجـود دارد. نمی تـوان تصـور  کـه در  اسـت 
کند. بنابراین، سـازمان ها سـازوکارهای پاسـخگویی خود را  که بتواند بدون پاسـخگویی عمل  داشـته باشـد 
کارکنان خود به کار می گیرند )Hall & Ferris, 2011(. دو نوع پاسخگویی  کنترل رفتار  به منظور شکل دهی و 
در سـازمان ها وجـود دارد: پاسـخگویی رسـمی )بیرونـی( و غیررســمی )درونــی(. در پاسـخگویی رسـمی بـه 
کـه  حالـی  )Hall et al., 2004(.در  می شـود  اشـاره  افـراد  رفتـار  درخصـوص  خارجـی  و  عینـی  سیسـتم های 
.)Sadeghi, 2006( الزام و انتخاب و اسـتنباط خود شـخص اسـت )زیربنای پاسـخگویی غیررســمی )درونــی 

سـازمان های سـرآمد به عنـوان سـازمان های پاسـخگو بـا عملکردشـان در جامعـه شـناخته می شـوند. قاسـم 
کـه بیـن اخـالق حرفـه ای و پاسـخگویی رابطـه  زاده و همـکاران )Qasimzadeh et al.,2014( نشـان دادنـد 
کـه نقـش  مسـتقیم وجـود دارد. همچنیـن دانایـی فـرد و همـکاران )Danaeefard et al., 2010( نشـان دادنـد 
کار بـر افزایـش سـطح مسـئولیت اجتماعـی و پاسـخگویی اثرگـذار اسـت. الوانـی و همـکاران  اخـالق اسـالمی 

کرده انـد. کیـد  )Alvani et al., 2012( نیـز بـر لـزوم پاسـخگویی در سـازمان ها تأ
دومین عامل مؤثر بر اخالق مهندسـی پایبندی به ضوابط و قوانین اسـت. نیکخواه فرخانی و همکاران 
کارکنـان و  ) Nikkhah Farrokhani et al., 2018( از قانون مـداری به عنـوان یکـی از مؤلفه هـای رفتـار اخالقـی 
مدیـران شـهری نـام برده انـد. همچنیـن محمـدی و همـکاران )Mohammadi et al., 2013( بـر قانون مـداری 
بـا  سـازمان  در  حرفـه ای  اخـالق  مؤلفه هـای  از  یکـی  به عنـوان  دیگـران  معنـوی  و  مـادی  حقـوق  رعایـت  و 
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)Mahdavi Rad et al., 2012( راد و غـروی یـاد می کننـد. همچنیـن مهـدوی  از مبانـی دینـی  گرفتـن   الگـو 
در  کارگـزاران  ارزیابـی  ک هـای  مال مهم تریـن  از  کـه  قانونـی  و  شـرعی  تخلفـات  از  پرهیـز  و  قانون مـداری  بـر 
کیـد می کننـد. احتـرام بـه حقـوق قانونـی دیگـران، رعایـت اصـول اخالقـی و همچنیـن  نهـج البالغـه اسـت، تأ
کارهـا و تصمیمـات از اصـول اساسـی و مهـم بـرای قـوام یـک جامعـه و  به کارگیـری دانـش مهندسـی در همـه 

 .)Yaghoubi, 2010( اسـت  پایـدار  توسـعه 
که یکی از اصول  سومین مؤلفه مؤثر بر اخالق مهندسی پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست است 
کشـورهای مختلف از جمله ژاپن، انگلسـتان، ایران و آفریقای  اساسـی در آیین نامه ها و منشـورهای اخالقی 
جنوبـی و انجمـن ملـی مهندسـان حرفـه ای اسـت )Rahmani & Majrouhi, 2015(. بـرای فعالیت هـای مؤثر 
کـه معیارهـا و ارزش هـای اخالقی و مهندسـی رعایت شـود.  مهندسـی و حفـظ محیـط زیسـت، ضـروری اسـت 
کـه از معیارهـا و ارزش هـای اخالقـی و اخـالق مهندسـی تبعیـت نمی کننـد، موجـب عـدم توسـعه  مهندسـانی 
کـه از اخـالق انسـانی و اخـالق مهندسـی  کـه مهندسـانی  پایـدار و تخریـب محیـط زیسـت می شـوند، در حالـی 
کوشـا هسـتند. فاضـل در پژوهـش خـود بـر ضـرورت بازگشـت بـه  برخـوردار باشـند، در حفـظ محیـط زیسـت 
کیـد  فطـرت انسـانی و رعایـت معیارهـا و ارزش هـای اخالقـی و احیـای دوبـاره محیـط زیسـت از منظـر اسـالم تأ
انجـام شـده، چیـزی  زیسـت  پایـداری محیـط  بـا عنـوان  کنـون  تـا  آنچـه  )Amal Nick, 2013(. هـر  می کنـد 
کـه ارزش هـای بنیادیـن  بیـش از فعالیت هـای فنـی بـرای نگهـداری از محیـط زیسـت نبـوده اسـت، در حالـی 
ایفـا می کننـد پایـداری محیـط زیسـت نقـش اساسـی تری  از پشـتوانه ای دینـی برخوردارنـد، در  کـه   اخالقـی 

بـه  )Rahmanpour & Hajibi, 2013(. مهندسـان بایـد بـه طبیعـت احتـرام بگذارنـد و باالتریـن اولویـت را 
کننـد تـا بـا حفـظ طبیعـت بـه تـداوم تکامـل  امنیـت، رفـاه و سـالمت نسـل های امـروز و آینـده بدهنـد و تـالش 
کننـد .همچنیـن در آیین نامـه رفتـار حرفـه ای و اخـالق مهندسـان عمـران انگلسـتان و اسـترالیا  کمـک  بشـر 
کننـد و منابع زمین  کـه تمـام اعضـا بایـد بـه محیـط زیسـت و مدیریـت پایـدار منابـع طبیعی توجـه  آمـده اسـت 
را بـه شـیوه های پایـدار، به وسـیلۀ بـه حداقـل رسـاندن اثرهـای نامطلـوب زیسـت محیطی پروژه هـای عمرانـی 

 .)Yazdanian Kalshetri, 2017( کننـد بـرای نسـل های حـال و آینـده، حفـظ و مدیریـت 
)Alvani et al., 2012( گرفتـه اسـت. الوانـی و همـکاران  در مطالعـه حاضـر عدالـت در جایـگاه چهـارم قـرار 
می کننـد یـاد  اجتماعـی  نظـام  هـر  در  اعتمادسـاز  عوامـل  از  یکـی  به عنـوان  عدالـت   از 

کلشتر ی )Yazdanian Kalshetri, 2017( نیز  (Hedayati Fakhr Davood, 2009; Ciulla, 1991). یزدانیان 

از عدالـت به عنـوان یکـی از ارزش هـای شـاخص در اخـالق حرفـه ای نـام بـرده اسـت. نـوری حامـد و بیـگ زاده 
گل وردی  که عدالت بر اخالق حرفه ای مهندسـان اثرگذار اسـت. همچنین محمدی و  )2016( نشـان دادند 
)Mohammadi & Golverdi, 2014( بـر رعایـت عدالـت در برخـورد بـا مراجعـان به عنـوان یکـی از مؤلفه هـای 
اخالق مـدار  مهندسـان  کرده انـد.  کیـد  تأ اسـت،  دینـی  مبانـی  از  برگرفتـه  کـه  سـازمان  در  حرفـه ای  اخـالق 
خدمـات  دریافت کننـده  مشـتریان  و  مـردم  عمـوم  بـه  بیطرفانـه  و  عادالنـه  نگـرش  از  برخـورداری  ضمـن 
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.)Yazdanian Kalshetri, 2017( دهنـد  انجـام  صادقانـه  را  شـده  محـول  کارهـای  بایـد  مهندسـی،  و   فنـی 
کاربردی، بایـد از درایت، تفکر، اندیشـه و قانونمندی  مهندسـان عـالوه بـر بهره منـدی از تخصص هـای فنـی و 
کننـد تـا مقبولیـت، پیشـرفت و ارزش آنهـا در جامعـه  و عدالـت برخـوردار باشـند و اخـالق را در عمـل رعایـت 
افـزون شـود )Yaghobi & Bahadori Nejad, 2003(. امـروزه، دامنـه پروژه هـای فنـی و مهندسـی از مرزهـای 
کشـورها فراتـر رفتـه اسـت، و لـذا، مهندسـان بایـد در برخـورد بـا همـکاران رفتـاری عادالنـه و منصفانـه بـدون 

 .)Davami, 2017( گرفتـن نـژاد، مذهـب، جنسـیت، سـن و ملیـت آنهـا داشـته باشـند توجـه و در نظـر 
پنجمین مؤلفه اثرگذار بر اخالق مهندسی بر اساس روش تحلیل شبکه ای شایستگی و مسئولیت پذیری 
بـه یکدیگـر متمایـز  را نسـبت  آنهـا  کـه  انسانهاسـت  اسـت. مسـئولیت در اختیـار نفـس اسـت و ماهیتـی در 
کـه روز قیامـت در برابـر خداونـد مسـئول اسـت و بازخواسـت می شـود، روح نیسـت،  می سـازد و آن قسـمتی 
که بیان شـده اسـت، خطا نمی کند و جسـم هم به دلیل تغییر و تحول  بلکه نفس اسـت. زیرا روح همان طور 
که به صورت اخالق حسـنه در  گاه  دایمـی در ایـن عرصـه چنـدان مهـم نیسـت. لذا، نبودن مسـئولیت ناخـودآ
سرشـت فـرد نهفتـه باشـد، موجبـات تباهـی و عقب ماندگـی بـرای فـرد و جامعـه می شـود و بنابرایـن، می تـوان 
.)Yaghoubi, 2010( کـه انسـان هـم مسـئول اسـت و هـم بایـد پاسـخگوی اعمـال و رفتـار خـود باشـد  گفـت 

فعالیت هایـی  همـه  مطلـوب  دادن  انجـام  بـرای  فـرد  درونـی  تعهـد  و  الـزام  از  عبـارت  مسـئولیت پذیری 
افـراد  قبـال حقـوق  )Birhof, 2005(. اخـالق مسـئولیت پذیری در  گذاشـته می شـود  او  بـر عهـده  کـه  اسـت 
.)Chavosh Bashi, 2010( جامعـه و مـراد از مسـئولیت پذیری اخالقـی پایبنـدی بـه حقـوق ذینفعـان اسـت 
یکـی  بزرگ تـر،  اجتماعـی  محیـط  و  سـازمان  بـا  و  دیگـران  بـا  فـرد  بیـن  رابطـه  به عنـوان  مسـئولیت پذیری 
اسـت یافتـه  فزاینـده ای  اهمیـت  بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در  امـروزه،  کـه  اسـت  شـده  ح  مطـر مفاهیـم   از 

در  کارآمـد  مدیـران  دغدغه هـای  عمده تریـن  از  یکـی   .)Mousavi, 2011, Ebrahimi Fard et al., 2019(
سـطوح مختلـف سـازمانی، چگونگـی ایجـاد زمینه هـای مناسـب بـرای عوامـل انسـانی اسـت تـا بـا احسـاس 
.)Bekzad et al., 2012( کم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند  مسئولیت پذیری و تعهد کامل، اصول اخالقی حا

کـه رویکـرد  نـوری حامـد و بیـگ زاده )Nouri Hamed & Bigzadeh, 2016( در پژوهـش خـود بیـان می دارنـد 
مسـئولیت پذیری بـر اخـالق حرفـه ای مهندسـان سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان آذربایجان شـرقی تأثیر 

دارد. 
کاری در رتبـه ششـم قـرار دارد.  کـه مؤلفـه تعهـد و وجـدان  نتایـج تجزیـه و تحلیـل داده هـا نشـان داد 
تعهـد یکـی از ارکان اخـالق در هـر جامعـه اسـت )Zohoor & Khalaj, 2010(. تعهـد حرفـه ای به مثابـه یکـی از 
گرفتـه می شـود کاری افـراد در نظـر  کننـده رفتارهـای   انـواع تعهـد، به عنـوان یکـی از مهم تریـن عوامـل تعییـن 

که در موقعیتی خاص در قبال دیگری صورت می گیرد، نشان دهنده  )Kannan & Pilla, 2008(. هر رفتاری 
کـه فـرد در قبـال دیگـران دارد. بـدون تعهـد رفتارهـای انسـانی معنـا و مفهـوم خـود را از دسـت  تعهـدی اسـت 
کـه در همـه افـراد وجـود دارد، امـا همـه بـه یـک  گی هـای انسـانی اسـت  می دهنـد. بنابرایـن، تعهـد یکـی از ویژ
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انـدازه بـه آن پایبنـد نیسـتند )Sabour, 2008(. تعهـد حرفـه ای فرد به معنای ادای وظایف و مسـئولیت های 
کار فـرد نظـارت نداشـته  گـر ناظـری بـر  کـه حتـی ا کار اسـت، به گونـه ای  شـغلی و انجـام دادن درسـت و معقـول 
کار یـا عملکردش  که شـخص  کوتاهـی نکنـد. همچنیـن به میزانی  باشـد، او در انجـام دادن امـور محـول شـده 

.)Gaminian et al.,  2004( کسـب اعتبـار بدانـد، تعهـد شـغلی او افزایـش می یابـد را موجـب سـربلندی و 
کـه مؤلفـه علـم  نتایـج تحلیـل شـبکه ای بـر اسـاس روابـط درونـی و بیرونـی در تحقیـق حاضـر نشـان داد 
کافـی برخـوردار  کار در رتبـه هفتـم قـرار دارد. مهندسـان بایـد همـواره از دانـش و تخصـص  کافـی در  و خبرگـی 
کاری را بر عهده نگیرند.  کـه در آنهـا صالحیت و توانایی الزم را ندارنـد،  کننـد تـا در حوزه هایـی  باشـند و تـالش 
بـا شـرکت در  گسـترش دهنـد و  همچنیـن آنهـا بایـد همـواره دانـش و اطالعـات تخصصـی خـود را توسـعه و 
بـه روز نگـه  را  فعالیت هـای حرفـه ای، دوره هـای آموزشـی و فنـی، همایش هـا و هم اندیشـی ها دانـش خـود 
دارنـد )Rahmani & Majrouhi, 2015(. مهندسـان بـا تخصـص و دانـش بـاال در محـدوده ای از زمینه هـای 
کارهـای محـول شـده را بـه نحـو بهتـری انجـام می دهنـد و بهره دهـی باالتـری بـرای سـازمان خـود  حرفـه ای 

 .)Davami, 2017( دارنـد
کـه مؤلفه نقدپذیری از میان دوازده مؤلفه در رتبه هشـتم قـرار دارد.  یافته هـای پژوهـش حاضـر نشـان داد 
مهندسـان بایـد نقدپذیـر و توانایـی مواجهـه بـا مخالفت هـا و حـل تعارضـات در میـان جامعـه را داشـته باشـند. 
گـوش دادن و ارائـه پاسـخ از روی فکـر و اندیشـه، اسـتقبال از ایده هـای نـو و  همچنیـن آنهـا از خصوصیاتـی نظیـر 

.)Yazdanian Kalshetri, 2017( کـج فهمی هـا برخـوردار باشـند جدیـد، تصدیـق و پذیرفتـن اشـتباهات و 
کـه مدیریـت زمـان در رتبـه  نتایـج تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـر اسـاس روش تحلیـل شـبکه ای نشـان داد 
گی هـای مهندسـان اسـت. در فعالیت هـای  نهـم قـرار دارد. مدیریـت زمـان و وقت شناسـی از مهم تریـن ویژ
کارهـا در فعالیت هـای مهندسـی بـا سـرعت و دقـت بسـیار زیـادی  مهندسـی زمـان ارزش بسـیار زیـادی دارد. 
صـورت می گیـرد. مدیریـت زمـان و برنامه ریـزی دقیـق بـرکل فرایندهـای تولید در زمان خاصی انجام می شـود 

 .)Davami, 2017(
گرفتـه اسـت. »نظـم« در لغـت بـه معنـای آراسـتن، برپـا  در پژوهـش حاضـر نظـم در جایـگاه دهـم قـرار 
گی هـای افـراد موفـق داشـتن نظـم در انجـام دادن امـور محـول شـده  کار اسـت. از ویژ داشـتن و ترتیـب دادن 
کارهاسـت. الزمـه اشـتغال در صنعـت توانایـی انجـام دادن نظام منـد امـور بـر  و توانایـی سـامان بخشـیدن بـه 
اسـاس دانـش مهندسـی اسـت. مهندسـان بایـد از حرفـه خود به همـراه انضباط و ضوابط انجمن وابسـته به 

 .)Davami, 2017( کننـد خـود حمایـت 
کار و مسـئولیت  گـر انسـان  بـر اسـاس یافته هـای ایـن مطالعـه، مؤلفـه امانتـداری در رتبـه یازدهـم اسـت. ا
کمـال و بـا انجـام  را امانـت بدانـد، بی گمـان حرمـت آن را پـاس مـی دارد و می کوشـد تـا آن را به صـورت تمـام و 
دادن دقیـق وظیفـه پیـش ببـرد و بالنـده سـازد. مهندسـان بایـد امانتـدار، درسـتکار و بـا اسـتقالل رأی باشـند 
کننـد )Davami, 2017(. در پژوهـش حاضـر  کارفرمایـان و مشـتریان خـود خدمـت  بـه مـردم،  و معتمدانـه 
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گرفتـه و بیانگـر تأثیـر انـدک آن بـر اخـالق مهندسـی اسـت.  شـجاعت در رتبـه آخـر قـرار 

نتیجه گیری� 5
و  تـا مدیـران  آنهاسـت  رتبه بنـدی  و  نیازمنـد شناسـایی مؤلفه هـا  اخـالق مهندسـی در هـر سـازمان  تقویـت 
سیاسـت گذاران ایـن حـوزه بتواننـد اقدامـات عملـی مناسـب را بـر مبنـای ایـن رتبه بنـدی انجـام دهنـد. در 
اخـالق مهندسـی در شـرکت های  ایـن هـدف، مؤلفه هـای  تحقـق  تـا در جهـت  تـالش شـد  پژوهـش حاضـر 
کـه  ارائه دهنـده خدمـات مهندسـی شـهر بوشـهر شناسـایی و رتبه بنـدی شـوند. نتایـج مطالعـه نشـان داد 
مؤلفه هـای پاسـخگویی، پایبنـدی بـه ضوابـط و قوانیـن، پایبنـدی بـه رفـاه عمومـی و محیط زیسـت باالترین 
کـه  کـرد  کلـی، می تـوان بیـان  و شـجاعت پایین تریـن اولویـت مؤلفه هـای اخـالق مهندسـی اسـت. به صـورت 
مؤلفه هـای سـازمانی اخـالق مهندسـی نسـبت بـه مؤلفه هـای حرفـه ای و فـردی اهمیـت و جایـگاه مهم تـری 
جبران ناپذیـر  خسـاراتی  بـروز  سـبب  سـازمان  در  آنهـا  کاربـرد  لـزوم  از  غفلـت  یـا  آنهـا  بـه  بی توجهـی  و  دارنـد 
کـه تقویـت اخـالق مهندسـی بیـش از آنکـه بـه خصوصیـات فـردی مهندسـان  می شـود؛ ایـن بـدان معناسـت 
گـر در سـازمان های عمرانـی  ماننـد شـجاعت و نظـم وابسـته باشـد، تحـت تأثیـر مؤلفه هـای سـازمانی اسـت. ا
فرهنـگ اخالق مـداری رایـج باشـد، ایـن فرهنـگ می توانـد رفتـار مهندسـان را تحـت تأثیـر قـرار دهـد و سـبب 
کـه بـه مؤلفه هـای سـازمانی به ویـژه  بهبـود جایـگاه اخـالق مهندسـی شـود. بـر ایـن مبنـا پیشـنهاد می شـود 
حتـی  و  مهندسـی  اخـالق  آیین نامه هـای  تدویـن  در  عمومـی  رفـاه  و  قوانیـن  بـه  پایبنـدی  پاسـخگویی، 
آموزشـی  برنامه هـای  در  مناسـبی  جایـگاه  و  توجـه  بیشـتر  عمرانـی  شـرکت های  رتبه بنـدی  آیین نامه هـای 
مقطعـی  و  آنـی  مؤلفه هـا  ایـن  تحقـق  کـه  اسـت  بدیهـی  شـود.  گرفتـه  نظـر  در  آنـان  بـرای  مهندسـی  اخـالق 
کنـد و از ظرفیت های سـخت افزاری و  نیسـت، بلکـه هـر سیسـتم بـرای نیـل بـه اهـداف خـود بایـد برنامه ریـزی 

نرم افـزاری ممکـن نهایـت بهـره را ببـرد و درنتیجـه، بـه بهـره وری الزم نائـل شـود.
محدودیت هـای مطالعـه حاضـر بیـش از هـر چیـز به روش بررسـی مسـئله؛ یعنی رویکرد تحلیل شـبکه ای 
بـاز می گـردد. افزایـش تعـداد متغیرهـا سـبب می شـود تـا تعـداد مقایسـات زوجـی به صـورت فزاینـده افزایـش 
کـه ایـن مسـئله خـود سـبب مشـکل شـدن جمـع آوری اطالعـات می شـود. از سـوی دیگـر، انجـام دادن  یابـد 
مدیریتـی  تجـارب  داشـتن  و  سـازمان  مسـائل  بـه  احاطـه  و  فـراوان  نظـر  دقـت  مسـتلزم  زوجـی  مقایسـات 
که نظرشـان در مطالعه  کسـانی  درخصوص مسـئله مورد بررسـی اسـت. این موضوع سـبب می شـود تا تعداد 

کاهـش یابـد.   دخالـت داده می شـود، 
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عمـران_ 		 مهندسـی  ارشـد  کارشناسـی  آموختـه  دانـش  صفایـی:  مهـدی 

حـوزه  اسـت.  شـیراز  آپادانـا  عالـی  آمـوزش  موسسـه  از  سـاخت  مدیریـت 

چندیـن  کنـون   تا و  بـوده  ادعـا  مدیریـت  و  مهندسـی  اخـالق  وی  مطالعاتـی 

اسـت. کـرده  ارائـه  حوزه هـا  ایـن  در  معتبـر  علمـی  مجامـع  در  تخصصـی  مقالـه 

گرایـش اصـول مدیریت سـاخت، عضو 		 کارشـناس ارشـد عمـران  امیـد جبـاری: 

نظـام مهندسـی اسـتان فـارس، پژوهشـگر برتـر دانشـگاه در سـال 1398اسـت. 

کنفرانس هـای ملـی و بیـن المللـی و  انتشـار بیـش از 10 مقالـه در همایش هـا و 

ح پژوهشـی در حـوزه بهینـه سـازی مصـرف انـرژی و مدیریـت  مجـری چنـد طـر

انـرژی پایـدار در سـوابق پژوهشـی ایشـان وجـود دارد.

مـواد دانشـگاه 		 التحصیـل مهندسـی  غ  فـار سـید احمـد جنابعلـی جهرمـی: 

و  شـیراز  دانشـگاه  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی،  مقطـع  در  شـریف  صنعتـی 

دکتـرا در دانشـگاه لیـدز انگلسـتان می باشـند. ایشـان اسـتاد تمـام بازنشسـته 

دانشـگاه شـیراز و صاحـب بیـش از 52 مقالـه علمـی ISI در ژورنال هـای معتبـر 

هسـتند. ایشـان از بـدو انتشـار سـردبیر مجـالت علمـی پژوهشـی مـواد نویـن 

 Journal of Optoelectronical Nano« نشـریه  و  فارسـی(  زبـان  )بـه 

سـال  چهـار  مـدت  بـه  نامبـرده  هسـتند.  انگلیسـی  زبـان  بـه   »Structures

ریاسـت بخـش مهندسـی مـواد و دو سـال معاونـت آموزشـی دانشـگاه شـیراز 

کارنامـه اجرایـی خـود دارنـد و در حـال حاضـر، عضـو هیـأت مؤسـس و  را در 

آپادانـا شـیراز می باشـند. ریاسـت موسسـه آمـوزش عالـی 
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عملیـات 		 در  تحقیـق  گرایـش  مدیریـت  دکتـری  دانشـجوی  فیلـی:  اردالن 

کارشناسـی ارشـد دانشـگاه شـیراز  دانشـگاه فردوسـی و دانـش آموختـه مقطـع 

گیری هـای چنـد معیـاره و پویایـی  می باشـد. حـوزه مطالعاتـی ایشـان تصمیـم 

شناسـی سیسـتم ها بـوده و صاحـب بیـش از 20 مقالـه در نشـریات معتبـر بیـن 

کنفرانـس بیـن المللی مدیریت  المللـی و داخلـی می باشـند. وی دبیـر اجرایـی 

گـروه مدیریـت  کسـب وکار بـوده و در حـال حاضـر عضـو هیـأت علمـی  اخـالق و 

موسسـه آمـوزش عالـی آپادانـا اسـت. 


