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پرورش نيروي كار  آموزش مهندسان يك سيستم دو بعدي از تعليم و تربيت است كه ناديده گرفتن هر يك به ترتيب، به  :چكيده

 سازد تا به بهترين نحو ارتباط بر قرار سازد، استداللبعد تربيتي آموزش، مهندس را قادر مي. خواهد شدمنجر وري مادي و معنوي بهره

  آموزش و مطالعه اخالق مهندسي در قالب يك واحد،؛ لذابگيرد و بهترين تصميمات را با در نظر گرفتن ضوابط اخالقي و معنوي كند

شود كه آموزش بر مبناي نيل به اين مهم زماني ممكن مي. اي آماده خواهد ساختپژوهان را براي زندگي و آينده حرفهدرسي، دانش

ه اي ارائه شددر مقاله حاضر الگويي سازمان يافته به منظور آموزش مؤثر اخالق مهندسي و حرفه. صورت گيردالگويي صحيح و منظم 

. اهداف، سرفصلها، نحوه تدريس و نتايج مورد انتظار است كه در چهار سطح تنظيم شده است: ز چهار بخشاين الگو متشكل ا. است

 و از مباني اوليه و آشنايي با وظايف مهندسان به ارزيابيها و انتقادات كندمي سطوح تدريس تغيير يبا ارتقاياد شده بخشهاي چهارگانه 

 .يابداخالقي تكامل مي

 

 . آموزش دانشجويان واخالق مهندسي، الگوي تدريس :هاي كليدي واژه

 

____________________________________________________________________ 
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 مقدمه .1

 قانون اساسي مبني بر 44 ساله كشور، تكيه بر اجراي اصل 20انداز اي چشمهترين گاميكي از اساسي
بخشي در جهت سازي اين طرح نتايج مطلوب و رضايتپياده. سازي صنايع بوده استتوسعه خصوصي

به دنبال را  رشد اقتصادي كشور ،ات صنايع مختلف و همچنينارتقاي سطح مديريتي و كيفي خدم
 افزايش بي رويه شاهد ،رغم اين پيامدهاي سازنده، متأسفانه، علي اينبا وجود. داشته است

ناهنجاريهاي رفتاري و رواني نامطلوب در محيطهاي كاري هستيم كه از گذشته همواره به عنوان يك 
وند رو به افزايش جذب نيروي كار به صورت قراردادي و موقت در ر. ايمرو بودهه ب معضل با آن رو

 ،كه البته[ افراد به عنوان معيار جذب نيروي كارمقابل استخدام رسمي و توجه به تواناييها و تخصص
 ها وهرويه و غيرعلمي ظرفيت دانشگا از يك سو و افزايش بي]حق قانوني بخش خصوصي است

 تا افراد پس از ستا  سبب شده،اضافه بر نياز و ناكارآمد از سوي ديگر توليد نيروي كار ،در نتيجه
ناهنجاريهاي رفتاري و رواني را فراهم بروز در محيط كار زمينه خود جذب براي حفظ جايگاه شغلي 

وري سازمان را نيز به چالش  بلكه بهره،اندازد كه نه تنها سالمت فردي ايشان را به خطر ميسازند
. اي مادي و معنوي پنهان و فراواني بر پيكره جامعه خواهند زده خود آسيبسهم اينها به كشاند كهمي

 بنابراين، پرورش اخالقيات و معنويات در نيروي كار امري بنيادين است كه اجراي آن به ويژه در
 آموزشي و پيش از ورود و جذب در بازار كار از بروز ناهنجاريهاي عنوان شده پيشگيري هايدوره

 .كردخواهد 
 بيشتر در "اخالق در آموزش مهندسي" يا "اخالق در مهندسي"در حال حاضر، درسي با عنوان 

در اين واحد درسي مباحثي همچون نقش . شوداي آمريكا، اروپا، استراليا و چين تدريس ميهدانشگاه
اي مهندسان مهندسان در جامعه، تئوري اخالق و ارتباط آن با اخالق مهندسي و مسئوليتهاي حرفه

در جامعه، اقتصاد مهندسي، طرز رفتار با كارگران و روشهاي مديريت، توجه به امنيت و سالمت 
در طول گذراندن اين واحد درسي، . گيردل زيست محيطي مورد بررسي قرار ميئجامعه و مسا

ه شده توسط دانشجويان با شركت در مباحث كالسي، ارائه سمينار و مقاله، شركت در سخنرانيهاي ارائ
 شوند و طرز رفتار مناسب با شأن مهندس رااستادان مدعو و كار گروهي با موارد مذكور آشنا مي

ايران نيز با توجه به تحوالت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در داخل و خارج، كشور در . آموزندمي
حرفه مهندسي با هاي مهندسي براي ارائه درسي در خصوص ضرورت بازنگري در برنامه درسي رشته
) 1383(در پژوهشي كه يعقوبي و همكارانش  كه شود؛ چنانتكيه بر اخالق مهندسي احساس مي

 60 در يك نظرسنجي در خصوص ارائه اين واحد درسي در مقطع دانشگاهي بيش از دادند،انجام 
 است كه در ميان پاسخهاي منفي نيز فقط ذكر شده. اند دهندگان نظر مثبت داشتهدرصد از پاسخ

علي رغم ارائه مقاالت متعدد داخلي در خصوص ]. 1[ارائه درس به طور جداگانه ضرورتي ندارد 
كنون سرفصل و الگوي تدريس هدفمندي اي و مهندسي، تااهميت و ضرورت آموزش اخالق حرفه

راجع همين امر نويسندگان اين مقاله را بر آن داشت تا با استفاده و تكيه بر م. تنظيم نشده است
 برايتا به عنوان يك راهنما دهند داخلي و خارجي و تجارب شخصي، الگويي سازمان يافته ارائه 

اين الگو در چهار . تدريس اخالق مهندسي در قالب يك واحد درسي مستقل مورد استفاده قرار گيرد
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؛ استر سطح تنظيم شده است كه هر سطح متشكل از اهداف و سرفصلهاي مربوط و نتايج مورد انتظا
 .ه استتدريس مؤثر هر سطح ارائه شدبراي به عالوه، روشهايي نيز 

 

 سطوح تدريس اخالق مهندسي .2

 آشنايي با مباني مهندسي:  اولسطح .1. 2
آموختگان با سوابق علمي در كشور كمبودي كه اكنون در آموزش مهندسي وجود دارد، بيگانگي دانش

از سويي، تجربه ]. 1[ توانمنديهاي مورد نياز جامعه است ن بهاشتو جهان و فرهنگ و تمدن ايران و ند
 يا بر "شانس"شدگان دانشگاهي انتخاب رشته را يا بر اساس كه بسياري از پذيرفتهاده است دنشان 

 به طور كامل از دامنه كاربردي رشته تحصيلي خود اطالعي ندارند؛ ،و لذااند انجام دادهها پايه شنيده
با توجه . اي خود واقف نخواهند بودهن دانشجويان پس از اتمام تحصيل بر توانمندي غالب اي،بنابراين

 ساختنترين گام در آموزش مهندسي، آشنا رسد كه اولين و اساسيبه اين دو نكته به نظر مي
 .پژوهان با سير تحوالت علوم مهندسي و رشته تحصيلي آنها از گذشته تا به امروز باشددانش

نشجو از گستره كاربردهاي رشته تحصيلي و از توانمنديهاي آتي خود مطلع خواهد ين ترتيب، دادب
هر چند كه در نگاه نخست، آشنايي دانشجويان با اين مباحث در آغاز به تحصيل ايشان مفيد به . شد

 چرا كه به دانشجو ،تر استمناسب) سال سوم و آخر( ولي ارائه آنها در ترمهاي باالتر ،رسدنظر مي
چه در بعد كاري و چه ادامه [كند تا در انتخاب دروس اختياري و مسير فعاليتهاي آتي ميكمك 
 .شود كمتر دچار ترديد و سردرگمي ]تحصيل
 

 آشنايي با تئوري اخالق:  دومسطح .2. 2
 كارشناسي دورههاي مهندسي در  يكي از دروس اختياري است كه در برخي از رشته"مباحث ويژه"

وري تواند متشكل از سلسله مباحثي در ارتباط با اصول مديريت و بهرهدرس مي اين .ودشمي ارائه ارشد
 سال تجربه تدريس اين درس نشان داده است كه توجه به 10قريب به . هاي صنعتي باشد در سيستم

يكي از نمودهاي . انداي جاي خود را به نيازهاي اخالقي و معنوي دادهمسائل مادي در زندگي حرفه
روشهاي " و "اصول بازاريابي"ن ادعا، روند تغيير موضوع تحقيقات دانشجويي از عناويني همچون اي

 و در سالهاي اخير به "نحوه گزينش نيروي كار" و "اصول مديريت منابع انساني" به "كنترل بازار
ههاي  و حتي در مواردي بررسي نقش ديدگا"اياخالق حرفه" و "روانشناسي كار"، "رفتار سازماني"

پژوهاني كه شايد در نگاه اول اين سؤال مطرح شود كه دانش. استاي اعتقادي و ديني در رفتار حرفه
اند؟ بديهي است ، چگونه به موضوعات اخالقي و روانشناختي گرايش يافتهندارنداي غالباً تجربه حرفه

 رو به رشد ناهنجاريهاي گيرد كه خود گوياي روندت ميئكه اين رفتار از تجربه شنيداري ايشان نش
ن طي ارتباطات چندين ساله با محيطهاي امشاهدات مؤلف. اي كاري استهاخالقي و رفتاري در محيط
بسياري از اين ناهنجاريها ريشه در مسائل مالي و امور . ايي بوده استهگيريصنعتي مؤيد چنين نتيجه

  بر اين باورند كه كار] ويژه مردانبه[ه، قاطبه مردم  كچنان. مربوط به امرار معاش افراد دارد

را تأمين و  "خانواده"روزي به منظور كسب ثروت و قدرت قادر است آرامش رواني و معنوي شبانه



  دوره كارشناسي آموزش مؤثر اخالق مهندسي در برايارائه الگويي 
 

102

؛ اين در حالي است كه مثالً اگر حداقلي از ثروت براي تأمين زندگي متعارف انسان كندتضمين 
تواند الزاماً آرامش  ولي نمي، را بيشتر كندتواند رفاه ظاهري زندگيضروري است، افزايش آن فقط مي

بنابراين، دومين گام در آموزش مهندسي و به بياني، پايه و . خاطر و رضايت باطن يا شادي به بار آورد
 با راههاي دستيابي به ساختن آناناساس آموزش اخالق و پرورش معنويات در مهندسان، آشنا 

ريا، ورزي و محبت كردن بي ارزشهاي انساني چون عشق در گرو برخورداري ازفقطآرامشي است كه 
بيني، خيرخواهي، سپاسگزاري، رضامندي، گذشت، پيشه توقع، اميدوار بودن، خوشخدمتگزاري بي

خواهي، و حذف يا كاهش رذايل اخالقي همچون تنفر و كينه، توقع، حسادت، حرص و زياده تقوا كردن
 "يكايك"شركت دادن . جويي و نااميدي است عيبخشم، خودپرستي، دو رويي، شهوت، عجله،

 اين ذهنيت ، به منزله اعتراف خواهد بود و بدين ترتيب،دانشجويان در چنين مباحثي در حقيقت
براي هميشه در مهندس شكل خواهد گرفت كه خود زماني موافق ارزشهاي انساني و مخالف رذايل 

 .اخالقي عنوان شده بوده است
 

 نايي با اخالق مهندسيآش:  سومسطح .3. 2
اي است كه مستقيماً با حقوق انساني ارتباط  مهندسي حرفه،، در حقيقتگفتهبا توجه به مطالب پيش

پذيرد، اين حرفه به نوعي با در تمام تعريفهايي كه براي مهندس و حرفه مهندسي صورت مي. دارد
حقوق انساني هستند، مرتبط حل مشكالت و گرفتاريهاي موجود در جامعه كه در ارتباط با حق و 

با توجه به اين ديدگاه، آموزش مهندسان بايد شامل مواردي باشد كه آنان را با حقوق افراد . است
از سوي ديگر، فعاليتهاي مهندسي بايد به . كندجامعه و وظايف مهندسان در قبال افراد جامعه آشنا 

براي . ندكبرد و شادي بيشتري كسب بت اي باشد تا مهندس از زندگي و فعاليت خود بيشتر لذگونه
 ].3  و2[شود  ناميده مي"اخالق مهندسي"نيل به اين اهداف به ضوابطي نياز است كه 

 ساير در قبالمهندس عالوه بر ارباب رجوع، در محيط كار نيز موظف به رعايت اصول و ضوابطي 
 و چه خصوصي، متشكل از هر سازمان، چه دولتي. استمهندسان، مديران، كارمندان و كارگران 

 و سوابق مختلف است كه براي رسيدن به ه ها ا، استعدادها، تجربهگروههاي متعددي از افراد با توانايي
عالوه بر هدف . دهداند؛ هر يك از اين گروهها يك تيم را تشكيل ميهدفي مشترك گرد هم آمده

ها  اعضاي تيم بايد دقت كنند كه ايدهگردد كه تماممشترك، بخشي از كار تيمي به اين نكته باز مي
  معموالً با اختالف نظرهايي مواجه،كنداي را ابراز ميزماني كه شخص ايده. شوندچگونه ابراز مي

كننده كه بايد از رو شدن با احساسات ناراحته ب  يعني رو؛شود؛ اختالف نظر و تضاد براي بسياريمي
، شخص شاهد داد و شوند به شكلي ناكارآمد مديريت حال اگر اين اختالف نظرها. آن دوري كرد

اي خواهد شد كه چيزي هم براي حمايت از زخم خورده فريادهاي فراوان، متهم ساختن و غرور
بنابراين، رخداد مسائل ]. 4[شودرو ميه ب  شخص با بالتكليفي رو، ندارد و در حقيقتهايشنظر

ب بودن اقدامها و تصميمهاي افراد در مقابل تضادها اخالقي در محيط كار ريشه در مناسب يا نامناس
 در بن هر تصميم و اقدام ، زيرا از طرفي،ا همواره با مسائل اخالقي مواجه هستندهسازمان. دارد

. آوردل اخالقي به ميان ميئ رفتار افراد در مشاغل، مسا،معضالت اخالقي نهفته است و از طرف ديگر
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ل اخالقي، تمايز ئل مؤثر آنها و نخستين قدم در شناخت مسال اخالقي شرط حئتشخيص دقيق مسا
 تالش براي رفع بالتكليفي ،ل اخالقي در كسب و كار در حقيقتئحل مسا. مشكل و مسئله است

ل اخالقي را در محيط كار و تيم خود تشخيص ئلذا، مهندس بايد قادر باشد تا مسا. اخالقي فرد است
 ].5[ندكوت و حكم دهد و با تكيه بر اصول اخالقي قضا

 

 تقويت تواناييهاي عملي: چهارم سطح .4. 2
هاي پروژهدادن اي انجام  تواناييهاي عملي دانشجويان در هر زمينهيمؤثرترين شيوه در ارتقا

 نيست؛ اما، دانشجو ااخالق مهندسي نيز همانند ساير دروس ديگر از اين قاعده مستثن. تحقيقاتي است
ثر و چه حقوق خود در خصوص اژه بايد از اصول اخالقي در پژوهش چه پرودادن پيش از انجام 

وي بايد به نحوي آموزش ببيند كه خود را در مقابل اثر مسئول . آگاهي داشته باشد) مالكيت معنوي(
 ناديده گرفتن حقوق چاپ و تكثير پرهيز  واموري همچون ارجاعات نادرستدادن بداند و از انجام 

هاي  ابتكار و نوآوريها و عدم سوء استفادهدر خصوصاز تأمين حقوق خود  ، و در عين حالدكن
 .احتمالي توسط افراد حقوقي يا حقيقي ديگر اطمينان خاطر داشته باشد

 

 صول اجرا و تدريسا .3

هاي در ارائه اخالق مهندسي به عنوان يك واحد درسي بايد به نكاتي همچون ويژگيهاي مدرس، شيوه
. شودو زمان ارائه آن توجه ) تعداد واحدها(، حجم درس )باري يا اختيارياج(تدريس، نوع دوره 

نظرسنجيها در داخل و خارج از كشور بر ارائه اين درس در دو واحد اختياري در سالهاي سوم يا آخر 
 ارائه هاييدر ادامه به منظور برگزاري و تدريس اين درس پيشنهاد]. 1،6[اند حكايت داشتهتحصيل 
 .شده است

 

  درسمشخصات .1. 3
مند هانتخاب دروس اختياري توسط دانشجويان معموالً بر مبناي افزايش كارايي براي دانشجويان عالق

؛ لذا، به ويژه در آغاز ارائه دروس اختياري جديد به دليل استيا سادگي درس براي ديگر دانشجويان 
به عالوه، تجربه نشان داده است كه . عدم شناخت دانشجويان، انتخاب آنها با تأخير همراه خواهد بود

كسب معلومات و استفاده بهينه از دروس اختياري به كار را براي الزم دقت بسياري از دانشجويان 
 گنجاندن ،از سوي ديگر. شوند چنين دروسي غالباً به دست فراموشي سپرده مي،بندند و در نتيجهنمي

 ـ به دليل كاهش حجم مطالب ش تأثيرگذاري آناخالق مهندسي در متن دروس ديگر عالوه بر كاه
به همين دليل، ارائه اخالق مهندسي در متن دروس ديگر و . كاهدمفيد ـ از كارايي آن دروس نيز مي

 .رسديا در قالب يك درس اختياري چندان مطلوب به نظر نمي
اخالق مهندسي، اهد شد، به منظور حصول اطمينان از يادگيري مؤثر ادامه بيان خوه در  كچنان

 در ،هاي متعدد الزامي است كه اين خود مستلزم صرف زمان است؛ بنابراينتكاليف و پروژهدادن انجام 
توان  مي،براي اين منظور. كرد واحد، زمان الزم براي نيل به اين هدف را تأمين خواهد 3نظر گرفتن 
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. گنجاندرسي دانشجويان با كاهش واحدهاي برخي از دروس عمومي، اين درس را در برنامه د
 .استبهترين گزينه ) سال سوم و آخر(اي پاياني ه با توجه به محتواي درس، ارائه آن در ترم،همچنين

 

  ويژگيهاي مدرس.2. 3
عالوه، ه ب. مدرس اين درس خود بايد تا حد قابل قبولي از فضايل اخالقي و انساني برخوردار باشد

شود تا فرد مورد نظر از ميان پيشنهاد مي. وي خواهد بوديتهاي قابلتسلط بر دانش فني روز از ديگر 
 .دشولمي گروه يا بخش مربوط انتخاب گيري توسط اعضاي هيئت عاستادان رشته مورد نظر و با رأي

 

 هاي تدريس شيوه.3. 3
 .ه استشددر اين بخش به منظور آموزش هر چه مؤثرتر اخالق مهندسي روشهايي ارائه 

با توجه به محتواي اين سطح، تنظيم يك جزوه درسي : آشنايي با مباني مهندسي:  سطح اول.الف
به  نفره پنجا چهار يتشكيل تيمهاي كوچك . رسدمختصر همراه با تمرينات نظري مفيد به نظر مي

اي در محيطهاي كاري نيز  آشنايي مقدماتي دانشجويان با تعامالت و تعارضات اخالقي و حرفهمنظور
شود كه پيش از ورود به مباحث اخالقي، يك ارزيابي اخالقي نيز از ايشان پيشنهاد مي. مناسب است

 يك نظرسنجي مشابه در پايان دوره ميزان  دادنتوان با انجام مي،به عمل آيد؛ بدين ترتيب
تواند در بر گيرنده سؤاالتي در خصوص مسئوليت و اين ارزيابي مي. كردتأثيرگذاري آن را ارزيابي 

گاه دانشجويان نسبت به خودشان، خانواده، سازماني كه براي آن كار خواهند كرد، كارفرمايان، ديد
 مملكت ،، رفاه عمومي، محيط زيست و به طور كليكردكارگران، تيمي كه با آن همكاري خواهند 

 ].7[خويش باشد
جزوه درسي به منظور آموزش مباني اخالق تنظيم يك : آشنايي با تئوري اخالق:  سطح دوم.ب

تر براي آشنايي و آمادگي دانشجويان پيش از ورود به مباحث كاربردي. رسدمختصر الزم به نظر مي
 را در برقراري ارتباط و  توانايي آنان؛ چنين تمريناتيكردتوان از تمرينهاي عملي استفاده مي

قاالت ارائه شده در توان از مبراي چنين تمريناتي مي. دهدافزايش ميهماهنگي در تيم خود نيز 
 .دكرها و مجالت استفاده روزنامه

اي و مهندسي به اين سطح در آموزش اخالق حرفه: آشنايي با اخالق مهندسي:  سطح سوم.پ
تنظيم جزوه درسي مختصر با مطالب كليدي و تمرينات عملي مشابه . دارد اهميت بسزايي دانشجويان

تقويت روابط و براي يك عنوان پروژه به هر گروه نيز  اختصاص. رسدبا سطح دوم ضروري به نظر مي
ارائه شفاهي پژوهش براي توانند با انتخاب يك نماينده ايشان مي. كار گروهي بسيار مناسب است

بحث و ايجاد چالشهاي رواني و اخالقي توسط . خود، اصول اعتماد و اظهارنظر گروهي را بياموزند
عالوه، شركت دادن ه ب. كرداز حقوق خود و ديگر اعضا خواهد مدرس، اعضاي تيم را وادار به دفاع 

 هايها و نظركند تا در ابراز ايده به ايشان كمك مي] تيم ارائه دهندهياعضابجز  [ديگر دانشجويان 
پس از پايان بحثهاي نظري توسط مدرس و پيش از ارائه . مخالف خود مهارتهاي الزم را فرا گيرند

 برگزاري يك يا چند كارگاه آموزشي توسط مديران موفق، ايشان را براي ارائه توان بادانشجويان، مي
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جدول در . كرد عملكرد اعضا نظرسنجي خصوصتوان از هر تيم در در پايان سطح نيز مي. كردآماده 
در .  شده استهادد نشان ،شود هر تيم ارائه ميي كه به يكايك اعضا،اي از يك فرم نظرسنجي نمونه1

اند تا اعضا بتوانند به راحتي م هم ارزيابيهاي منفي و هم مثبت به طور همزمان ارائه شدهاين فر
 . خود را بيان كنندهاينظر

  گروهي فرم نظرسنجي به منظور ارزيابي عملكرد اعضا:1جدول 

 ارزيابي مثبت عالي خوب متوسط ضعيف ارزيابي منفي

نقشـي  همكاري در فعاليتهـاي مـا       
 نداشت

وبي بـا يكـديگر همكـاري       ما به خـ       
 كرديممي

تقسيم مسئوليتها و وظايف اعضاي     
 تيم به خوبي روشن نبود

وظايف و مسـئوليتهاي هـر يـك از             
  تيم تعريف شده بودياعضا

 يكـديگر مناسـب    بـا برخورد اعضـا  
 نبود

يكـديگر بـا احتـرام و مناسـب        ما با       
 كرديمبرخورد مي

رسـاني در   تبادل اطالعات و اطـالع    
 تيم نقشي نداشت

 ما به خوبي با يكديگر ارتباط برقرار          
ــه   ــات الزم را بـ ــار و اطالعـ و اخبـ

 كرديميكديگر منتقل مي

 شناختيمبه خوبي يكديگر را مي     شناختيمبه خوبي يكديگر را نمي

اهــداف تــيم روشــن نبــود و همــه 
اعضا بر يك هدف مشـترك اتفـاق        

 نظر نداشتند

ه طور ما هدف مشخصي را ب    
 مشترك برگزيده بوديم

ــادي        ما از يكديگر چيزي نياموختيم ــاي زي ــديگر چيزه ــا از يك م
 آموختيم

 
اي توان به تنظيم جزوهبا توجه به محتواي سطح مي: تقويت تواناييهاي عملي:  سطح چهارم.ت

ارزيابي،  يعني تقويت تواناييهاي عملي دانشجو در ؛ ولي با توجه به هدف آن،مختصر بسنده كرد
گيري و صدور حكم اخالقي در محيط كار در نظر گرفتن يك پروژه براي هر دانشجو بهترين تصميم

گيرنده متن اصلي، تجزيه و تحليل دانشجو بايد عالوه بر گزارش كتبي كه در بر. راهكار خواهد بود
 هداهي ارائه دمسائل اخالقي مربوط و راهكارهاي شخصي وي است، نتايج پژوهش خود را به طور شف

شود كه عملكرد هر دانشجو توسط ديگر دانشجويان پيشنهاد مي. هاي خود دفاع كندو ايدهها و از نظر
با توجه به اينكه در . اي از فرم ارزيابي دانشجويي نشان داده شده است نمونه1در شكل . شودارزيابي 

 عنوان بااي  لذا، گزينهگيردورت ميص حال حاضر ارزيابي در بسياري از دانشگاهها از طريق رايانه
به مدت سه سال مؤلفان را اين فرم .  نيز در نظر گرفته شده است"كيفيت و زيبايي تصويرگرايي"

استفاده از اين .  و به شكل كنوني بهبود داده شده استدادندبراي دروس مختلف مورد استفاده قرار 
ر سازنده را براي مدرس به ارمغان خواهد آورد؛ پژوهان، يك تجربه بسيافرم عالوه بر آموزش دانش

كننده ديدگاهها و انتظارات بيان، مدرس قادر خواهد بود با استفاده از نتايج اين فرم كه در حقيقت
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بنابراين، . ندكپژوهان از يك ارائه شفاهي است، روش و كيفيت تدريس و ارائه خود را نيز ارزيابي دانش
 .رسدراي كليه دروس مفيد به نظر مياستفاده از چنين فرمهايي ب

 

 

 اي از فرم پيشنهادي براي نظرسنجي توسط دانشجويان نمونه:1شكل 

 

 گيرينتيجه .4

پژوهان و شاغالن به درك ن با صنايع مختلف نشان داده است كه نياز دانشاسالها ارتباط نزديك مؤلف
 علي رغم افزايش روحيه رقابتي به  است وافزايشهاي اخالقي و رفتاري در محيط كار رو به آموزه

اي كه قادر باشد منظور جذب در بازار كار و به ويژه حفظ موقعيت شغلي، نياز به يك محيط حرفه
. رودهاي اساسي به شمار مي از دغدغهكند،بيش از هر چيز آرامش رواني و معنوي ايشان را تأمين 

 ي اخالقي مورد نياز در نيروي كار است كههادانشگاه بهترين محيط به منظور پرورش چنين آموزه
 در زمينه،در همين . كندميخودسازي را در آن سپري براي ترين و مستعدترين مرحله سني كليدي

 الگويي ارائه شد كه خالصه آن دوره كارشناسيمقاله حاضر به منظور آموزش مؤثر اخالق مهندسي در 
 استفاده از محتواي سطح سوم در درس ،يرطي چند سال اخ.  نشان داده شده است2در جدول 

بخشي در جهت تعالي ن، نتايج رضايتااختياري مباحث ويژه در مقطع كارشناسي ارشد توسط مؤلف
 كه در حال حاضر در آنانپژوهان داشته است كه آثار آن در آن گروه از اي دانش حرفهمعنوي ديدگاه

 .يافته است به وضوح نمود استبازار كار مشغول به فعاليت 
 آموزش داده  واحدي و اجباري 3شود كه اخالق مهندسي در قالب يك درس مستقل پيشنهاد مي

عالوه، با توجه به محتواي درس، ارائه اين درس در سال سوم يا آخر و به ويژه در ترمهاي ه ب. شود
ح اول، به پنجم تا هفتم بسيار مناسب خواهد بود، چرا كه از يك سو با توجه به سرفصلهاي سط

 كند تا در انتخاب دروس اختياري و مسير ادامه تحصيل با سهولت بيشتريدانشجو كمك مي
 با توجه به فاصله كوتاه ميان گذراندن درس و ورود به زندگي ،ند و از سوي ديگركگيري تصميم
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و مهندس را در اجراي عملي اخالق مهندسي به نح) چه بازار كار و چه ادامه تحصيل(ايحرفه
منظور هر چه پرثمرتر شدن آموزشها، روشهاي تدريسي نيز ارائه به . مؤثرتري ياري خواهد رساند

اين روشها به نحوي . اندهدشاند كه نتيجه چندين سال تجربه بوده كه به شكل كنوني اصالح شده
عملكرد خود ارزيابي در اند تا عالوه بر هدايت دانشجو در فهم بهتر مطالب، مدرس را سازماندهي شده

 .ياري رساند
كه ارائه درس اخالق مهندسي توسط مدرسي كه خود از مي شود به عنوان نكته كليدي، يادآوري 

 زمينه علمي مناسب برخوردار است، نتيجه مطلوب كه همان ،ل انساني و اخالقي و همچنينيفضا
 .شودپرورش كارآمد دانشجو است، حاصل مي
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