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  اي مهندسی در ایران اخالق حرفهنامۀینآی

  

  2جواد مجروحی سردرودو  1مهران رحمانی سامانی

  

 مـشخص و خـاص   خالقی را بـراي آن حرفـۀ  ها و مقرراتی است که عمل انامهاي از آیین  اي، مجموعه اخالق حرفه  : چکیده

هـاي اخالقـی   نامـه آیـین . اي استاستانداردهاي حرفهکند و اخالق مهندسی به طور عام، کاربرد اصول اخالقی و           تعریف می 

ن ایـرا کـه در  از آنجـا  .  و اثرگذاري متفاوتی نیز دارداستبه شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشوري متفاوت    باتوجه

اخـالق   مهندسـی و آیـین   ده و سوگندنامۀشن تدوین نانی مطابق با نیازهاي قشر مهندس    هاي اخالق مهندسی مدو   نامهآیین

نامۀ اخالقـی   ، لذا تدوین آیین   استن  اشده در بین قشر مهندس    ن مشاور، تنها اسناد اخالقی موجود شناخته      ااي مهندس حرفه

امـري    شرایط بومی متناسب بـا ویژگیهـاي فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی کـشور       کردن مهندسی به شرط لحاظ      در حرفۀ 

 منـابع علمـی، بـه مطالعـه و     نامه، پـس از مطالعـۀ      تدوین آیین  براي به همین سبب در این تحقیق     . رسدضروري به نظر می   

اند، پـرداختیم و سـپس بـا         مختلفی که در این حوزه فعالیت کرده       کشورهاين  ااي مهندس هاي اخالق حرفه  نامهبررسی آیین 

 و بـراي  یـم پیـشنهاد داد بنـدي کـردیم و   دسـته نامه اخالق را نویس آیین پیش اولیۀ تجربه متن اد با مصاحبه و مشاوره با افر    

نامـه بـه تحلیـل و    آوري پرسـش دیم و پس از توزیع و جمعکرنامه طراحی نویس را به صورت پرسش    اعتبارسنجی آن، پیش  

ـ       به نتایج پرسش   پرداختیم و سرانجام باتوجه    SPSS افزار نرم وسیلۀهنامه ب بررسی نتایج حاصل از پرسش      ۀنامـه موفـق بـه ارائ

  .ن در ایران متناسب با شرایط بومی کشور شدیمااي مهندسه اخالق حرفۀنامآیین

 

اي،  اخالق مهندسی، اخالق حرفه    ۀناماي، آیین  اخالق حرفه  ۀنامآیین :کلیدي يها   هواژ

  اخالق مهندسی، اصول اخالقی
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 مقدمه .1

 هب نیمتوامی خود اطراف به نگاه با .است مهندسی فعالیتهاي مرهون بشر کنونی مادي آسایش و رفاه

 از استفاده و تولید ساخت، طراحی، در پیشرفت .یمببر پی مهندسان شماربی و ارزشمند خدمات

  خالقیت و ابتکار با مهندسان .]1[است مهندسی فعالیتهاي جمله از نیز مختلف افزارهايجنگ

 سیارب تغییرات این از بسیاري دهند، تغییر کنیممی زندگی آن در ما که را جهانی عمیقاً توانندمی

 ستگاههايد نقل،وحمل ايهزیرساخت دارو، تولید انرژي، تولید بهداشتی، و پاك آب تولید مانند ند؛مفید

 سالحهاي ساخت مانند ؛مضر بسیار دیگر برخی اما .دقیق ابزار و پزشکی تشخیص تجهیزات مکانیکی،

 به را مردم آسایش و فاهر تأمین سو یک از مهندسی فعالیتهاي لذا .]2[زیستمحیط به آسیب و ايهسته

 هدر و زیستمحیط ازحدبیش کردن آلوده بیشتر، انسانهاي کشتار باعث دیگر سوي از و اندگرفته عهده

 حل در خود خالقیت و ابتکار از که همچنان توانندمی مهندسان .نداشده زمین روي ذخایر و منابع رفتن

  ،کنند کمک انسانها گرفتاري و درد بردن نبی از به ضوابطی رعایت با کنندمی استفاده مسائل

  .]1[آورند فراهم انسانها براي را بیشتري آسایش و رفاه و کرده پاك را زیستمحیط

اخالقی کدهاي از يمندبهره
1

مهندسی اخالق رعایت آن پی در و 
2

 خود مهندسان که شودمی باعث 

 سالمت و انسانی ۀجامع منافع از بتوانند باالتر سطحی در و باشند شانفعالیتهای کنندةکنترل

 خسارت تواندمی ايحرفه اخالق و اخالقی اصول به مهندسان نبودن پایبند کنند، حمایت زیستمحیط

 رشد و عالیآموزش مراکز روزافزون توسعۀ بهباتوجه امر این .باشد داشته همراه به ناپذیريجبران

 رعایت جهت در ریزيبرنامه و ذاريگسیاست رورتض و دهش تشدید کار جویاي مهندسان تعداد ۀسابقبی

 .]3[دکن آشکار را مهندسی در ايحرفه اخالق

 

  مهندسی اخالق .2

  تعریف .1 .2

 کـه  مواردي در ايحرفه استانداردهاي و اخالقی اصول کاربرد از است عبارت عام طور به مهندسی اخالق

 کـاربرد  مهندسـی،  اخـالق  دیگـري  تعریـف  در .]4[شـوند می روهروب آنها با مهندسی کار جریان در افراد

 اخـالق  تـري جامع تعریف در .]5[است کار انجام در مهندسان رفتارهاي براي فلسفی و اخالقی روشهاي

  :است شده تعریف معیار دو با مهندسی

____________________________________________________________________ 
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ـ  آنها با مهندسی حرفۀ درگیر سازمانهاي و اشخاص که تصمیمهایی و اخالقی مباحث ۀمطالع .الف  روهروب

 در درگیـر  سـازمانهاي  و مردم بین رابطۀ و آلهاایده اخالقی، رفتار به مربوط مسائل بررسی .ب و شوندمی

  .]6[وريافنّ توسعۀ

  

  مفهوم .2 .2

 ولی آنهاست، با کردن مدارا و زیردستان و کارکنان به توجه مهندسی اخالق داشتن که شود تصور شاید

 روزمرة زندگی بر ،مستقیماً ،تواندمی مهندس یک تتصمیما صنعت، توسعه و گسترش دلیل به امروزه

 و اخالقی تعارضهاي با مقابله و روندمی پیش شدنايحرفه سمت به مشاغل طرفی، از .بگذارد اثر انسانها

 بنابراین، .است مهم بسیار مهندس یک بودنايحرفه در مهندسی اخالق با موافق تصمیمات گرفتن

 کافی ۀتجرب و دانش نداشتن یا رسیدگی عدم اثر در که هم فجایعی ،دسانمهن کار سطح تفاوت بهباتوجه

 مهندسی تا است شده باعث مسائل این همۀ مجموع، در .است شده ناگوارتر بیفتد، اتفاق است ممکن

 اخالقی ۀنامآیین نیازمند دیگر تخصصهاي بسیاري و داروسازي پزشکی، مانند تخصص یک عنوانبه

  دبتوان نیز جامعه و باشند مسئول ،دهندمی انجام جامعه براي که خدماتی مقابل در مهندسان تا باشد

  .]7[دنک بازخواست آنها از لزوم صورت در

  

  مهندسی اخالق آموزش .3 .2

 در باالیی بسیار استانداردهاي که رودمی توقع مهندسان از .است آموختنی و مهم ايحرفه ،مهندسی

 انسانها زندگی کیفیت بر مستقیم و حیاتی تأثیري مهندسی .دهند زبرو خود از وحدت و صداقت وردم

 و انصاف طرفی،بی صداقت، مستلزم شودمی ارائه مهندسان وسیلۀبه که خدماتی اساس، همین بر .دارد

 در باید مهندسان .باشد معطوف عمومی رفاه و امنیت همگانی، بهداشت از حمایت بر باید و است برابري

 اصول ترینمهم و ترینبزرگ به وفاداري مستلزم امر این که کنند کار ايحرفه رفتارِ ندارداستا یک لواي

  .]8[است اخالقی کردار

  :انجامدمی  مطلوب و سودمند ۀنتیج سه به حداقل مهندسی اخالق آموزش

 اخالقی؛ حساسیت افزایش 

 اخالق؛ به مربوط استانداردهاي دانش افزایش 

 9[مهندسی گیریهايتصمیم و رفتار در اخالق پرورش[. 
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ايحرفه اخالق .3
1

  

  ايحرفه اخالق

 و مـشخص  ۀحرفـ  آن بـراي  را اخالقی عمل که است مقرراتی و هانامهآیین از ايمجموعه ايحرفه اخالق

 میـزان  برحـسبِ  مختلـف  هايحرفه .دارد خود به مختص ايحرفه اخالق شغل هر .کندمی تعریف خاص

 گـروه  در مـثالً،  .اندمتفاوت اخالقی معیارهاي داراي دارند، جامعه به خدمت در که ايوظیفه و حساسیت

 تفـاوت  عمـران  مهندسـی  ايحرفـه  اخـالق  بـا  مکانیـک  مهندسـی  ايحرفـه  اخـالق  از بخشی مهندسی

  .]10[دارد

  

   مهندسیۀهاي اخالقی در حرفنامهآیین .4

  مفاهیم. 1. 4

 اخالق در مهندسی ۀي جدید به مقول با رویکرد1906اي مهندسی جهان از سال مجامع حرفه

 مهندسی، به ۀکارهاي اخالقی در حرف به دستورالعملها و راهمهندسانمنظور دسترسی  و بهاندپرداخته

اي پایبندي و تبعیت  عضویت در این مجامع حرفهۀاند که الزمکردهاقدام هاي اخالقی نامهتدوین آیین

ست از یک مجموعه استانداردهاي رفتاري در  اقی عبارتاصول اخال. ]3[از این قواعد اخالقی است

پذیرفته عنوان عضوي از آن سازمان  برخورد افراد در یک سازمان براي آنکه بتوانند بهةخصوص نحو

این اصول اخالقی عالوه بر اینکه راهنماییهاي اخالقی متناسب با شرایط و موضوعات . ]11[شوند

گیریها و موقعیتهاي ارد باعث ایجاد هماهنگی در زمان تصمیمگذکاري را در اختیار هر مهندس می

شدن نیز ایجاد هماهنگی و اي این در حالی است که هدف از حرفه،شود میمهندسانمبهم اخالقی در 

شود تا هاي اخالقی موجب مینامههمچنین وجود آیین. گیریهاست ثابت در تصمیمايوضع رویه

 زیرا این قوانین حامیبگیرند  تصمیماتی مغایر با اخالق ندکنمجبور را  مهندسانند نتوانکارفرمایان 

عنوان مرجعی براي گیریها و مجادالت بهها همواره در تصمیمنامهآنهاست و همچنین تدوین این آیین

 رسد که مشابه با استانداردهاي رایج در طراحیهاي مهندسی، به نظر میضروريقضاوت و رجوع 

  ].3[عمل شوندتوانند وارد می
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  هاي اخالقینامه ضرورت وجود آیین.2. 4

به همان میزان که به قواعد اخالقی در کل جامعه نیاز است، وجـود قواعـد خـاص اخالقـی در جامعـه                

کنـد تـا در روابـط دو سـویه حـداکثر مطلوبیـت       مهندسی نیز از ضروریات است، این قواعد کمک مـی         

  .]3[دشوحاصل 

 اخالقی براي مهندسان برشـمرد   ۀنامتوان در ضرورت وجود اخالق مهندسی و آیین       دالیل زیادي را می   

  :شودکه به بعضی از آنها اشاره می

     انجام دادن آنها بر جامعـه تـأثیر         ةها و طراحی محصوالت و شیو     مهندسان از طریق اجراي پروژه 

 ؛گذارندمی

   زیست، ایمنی و مسائل سیاسـی     محیط بارةتواند نسبت به نگرانیهاي بشر در     مهندس مسئول نمی

 تفاوت باشد؛بی

 ؛اي باشند مسائل اخالقی حرفهدهندةد راهنما و هشدارتوانهاي اخالقی مینامهآیین 

     اخالقـی مواجـه شـوند کـه بـه پاسـخ آنهـا               پرسـشهاي  خود بـا     ۀمهندسان ممکن است در حرف 

 ؛نیازمندند

 7[دشوۀ مهندسی میهاي اخالقی باعث افزایش اعتبار و ارزش حرفنامهآیین[.  

  

  ساختار کلی قواعد اخالقی. 3. 4

ایـن قواعـد    . اي مهندسـی، چـارچوب یکـسانی دارنـد        شده در مجامع حرفه    تمام قواعد اخالقی تنظیم   

  :بندي کردتوان در سه بخش اصلی تقسیماخالقی را می

 ؛دکننآلهاي اخالقی را بیان میبه طور کلی و ساده، اهداف و ایده: اصول اساسی  

  که رعایت آنها منجر به رسیدن به        استشامل شرح وظایف عمومی یک مهندس       : قوانین اساسی 

 شود؛ می1 شده در بندآلهاي مطرحایده

 دادهتــري تــذکر  برخــی مــوارد کــه حالــت خــاص و جزئــی دربــارة آخــر،در مرحلــۀ: کارهــاراه 

  .]12[شودمی

  

  ايهاي اخالق حرفهنامه آیین.4. 4

اي مهندسی مختلف کشورهایی که در این حـوزه فعالیـت         هاي اخالق حرفه  نامهبه آیین در این تحقیق    

اي مهندسـی در تمـامی دنیـا        هاي اخالق حرفه  نامهسعی بر آن بود تمامی آیین     . اند، پرداخته شد  هکرد

اي بپردازیم کـه در ایـن مـورد         نامه اخالق حرفه  کم از هر قاره حداقل به یک آیین       پوشش داده و دست   

اي مهندسی کـشور   اخالق حرفهنامۀة آمریکاي جنوبی به آیین شایان ذکر است در قار   .نیز موفق بودیم  
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 موردنظر در رابطه بـا مهندسـی، معمـاري، کـشاورزي،            نامۀبه آنکه آیین  توجهیم اما با  برزیل نیز پرداخت  

نظمی در رابطه بـا یـک       نامه بود و پیوستگی م    شناسی، جغرافیا و علم هواشناسی، تماماً یک آیین       زمین

 آشـنایی بیـشتر بـا    بـراي . یمکـرد نظـر   موضوع نداشت لذا ترجیحاً از اشاره به آن در این تحقیق صرف           

در  جهـان   و نقشۀ1کشور در جدول نام هاي انتخابی به همراه نامه آیینفهرستی ازپراکندگی انتخابی،  

اي هـاي اخـالق حرفـه   نامـه یـین در ادامه به صورت مختـصر بـه هرکـدام از آ         . دیمکرشخص   م 1شکل  

  ).نظر رجوع کنیدها به منبع موردنامهام از آیینبراي اطالع کامل از هر کد( خواهیم پرداخت

  

  هاي اخالقی مورد استفادهنامهاطالعات مربوط به آیین: 1جدول 

اي هاي اخالق حرفهنامهآیین

 مورداستفاده

 شهر عالمت اختصاري کشور

 USA PMI Philadelphia  مدیریت پروژهۀمؤسس

 USA NSPE Washington ايانجمن ملی مهندسان حرفه

 USA ASCE Reston انجمن مهندسان عمران آمریکا

 South Africa SAICE Midrand  مهندسان عمران آفریقاي جنوبیۀمؤسس

 Australia Engineers مهندسان استرالیا
Australia 

Canberra 

 UK ICE London یس مهندسان عمران انگلمؤسسۀ

 Japan JSCE Tokyo انجمن مهندسان عمران ژاپن

 India CEA New Delhi مهندسان هند

 USA IEEE New York انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا

 USA ASME New York  مهندسان مکانیک آمریکاجامعۀ

 Switzerland FIDIC Geneva المللی مهندسان مشاورفدراسیون بین

 IRAN IRSCE Tehran مهندسان مشاور در ایران

 IRAN SMSM Tehran  مهندسی در ایراننامۀسوگند
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  هاي اخالقی کشورها در جهاننامه مربوط به پراکندگی انتخابی در آیین:1 شکل

  

 مدیریت پروژهنامۀ اخالقی مؤسسۀبخشی ازآیین. 1. 4. 4
1

  

  نامهساختار آیین

 مـدیریت پـروژه     ترین نقش را در حرفۀ    اي به تناظر چهار ارزشی که مهم       حرفه  اخالق و رفتار   نامۀیینآ

توضـیحات بـراي    .  توضـیحاتی دارنـد    ۀنامـ برخی قسمتهاي آیین  . دارند به بخشهایی تقسیم شده است     

  . التزامی ندارندئل یا ارائۀ مثال هستند و جنبۀروشن کردن برخی مسا

  

  نامهارزش مبناي آیین

 تـصمیم  مبنـاي  که را ارزشهایی که است شده درخواست پروژه مدیریت جهانی جامعۀ رکارانانددست از

 تـرین مهـم  کـه  دهدمی نشان نتایج .کنند اعالم و شناسایی ،است رفتارشان به دهیشکل و آنها یریهايگ

 رزشا چهـار  ایـن  دادن قرار مبنا با نامهآیین این .است صداقت و انصاف احترام، پذیري،مسئولیت ارزشها

  .]13[است شده تدوین

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Project Management Institute(PMI) 
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ايحرفه مهندسان ملی انجمن اخالقی ۀنامآیین از بخشی .2 .4 .4
1

  

ايپایه معیارهاي و احکام
2  

 ،؛دهند قرار نخست اولویت در را اجتماع آسایش و رفاه و سالمت ایمنی 

 ؛دهند انجام و شوند متعهد خویش، توانایی و شایستگی حوزة در خدمات به 

 ؛کنند اقدام عمومی هايبیانیه صدور به راستگویانه و طرفانهبی ايشیوه به 

 ؛کنند فعالیت منصف، نمایندة و دارامانت یک مانند تريمش یا کارفرما براي 

 ؛بپرهیزند فریبکاري از 

 متقـابالً  مسیر این از تا کنند رفتار قانون چارچوب در و اخالقی مدار،مسئولیت احترام، با یکدیگر با 

 .]15 و14[یابد افزایش اشانحرفه سودمندي و اعتبار احترام،

  

 عمران آمریکامهندسان اخالقی انجمن نامۀ بخشی از آیین.3. 4. 4
3

 

اصول اساسی
4

  

  : و ارتقا خواهند دادنندکمی درستی، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت زیرطرق  هن بامهندس

  زیست؛و محیطاستفاده از دانش و مهارت براي بهبود آسایش بشري 

 طرفی و خدمت صادقانه به عموم، کارفرمایان و مشتریها؛صداقت و بی 

 مهندسی؛ۀکوشش در افزایش صالحیت و قدر و منزلت حرف  

 فعالیت خویشۀاي و فنی تحت حیطحمایت از انجمنهاي حرفه .  

  

قوانین اساسی
5  

      ده و  کـر ومی را حکـم     اي خویش ایمنی، سالمت و رفاه عم      مهندسان باید در اجراي وظایف حرفه

 ؛ پایدار باشندۀراستا با قوانین توسعبکوشند تا هم

  ؛ صالحیت آنهاستۀد که در حیطننکمهندسان باید تنها خدماتی را ارائه 

 ؛نندکطرف صادر هاي عمومی را به روشی صادقانه و بیمهندسان باید بیانیه 

____________________________________________________________________ 
 

1. National Society of Professional Engineers (NSPE) 
2. Fundamental Canons 
3. American Society of Civil Engineers (ASCE) 
4. Fundamental principles 
5. Fundamental Canons 
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     عنوان نمایندگانی وفادار و امـین      هاي براي کارفرما یا مشتري ب     مهندسان باید در موضوعات حرفه

 ؛نندکده و از تضاد منافع اجتناب کرعمل 

    اي خویش را براساس خدمات ارائه شده خویش بنا نهـاده و از رقابـت               مهندسان باید اعتبار حرفه

 ؛ناجوانمردانه با دیگران بپرهیزند

   ده و  کـر را حمایت    مهندسی   ۀنند که درستی، عزت و مقام حرف      کاي عمل   گونه همهندسان باید ب

 ؛ارتقا دهند

    ده و کـر  زندگی کـاري خـویش دنبـال    ة مهندسی را در سراسر دور  ۀمهندسان باید پیشرفت حرف

  .]16[نندکاي و اصول اخالقی مهندسانِ تحتِ نظارتِ خویش، ایجاد فرصت براي پیشرفت حرفه

  

جنوبی آفریقاي عمران مهندسان مؤسسۀ اخالقی نامۀآیین از بخشی .4 .4 .4
1

 

اخالقی رزشهايا
2

  

  :باید اعضا تمامی

 ندارنـد  توانـایی  و صـالحیت  کـه  هـایی حوزه در و دهند انجام صداقت با را خود ايحرفه مسئولیت 

 ؛نگیرند برعهده را کاري

 ؛شدند اوريفنّ کاربردهاي یا عمرانی هايپروژه درگیر که زمانی و کنند کمک جامعه رفاه به فعاالنه 

 رسـمیت  بـه  را تـأثیر تحـت  هـاي گروه به مشاوره و رسانیاطالع ناسایی،ش ضرورت نیاز، صورت در

 ؛بشناسند

 ؛کنند حفاظت مردم از همچنین و زیستمحیط و زندگی از 

 در خطـر  سـطوح  بـا  امنیتی هنجارهاي به توجهیبی یا خالف اقدام نیازمند که دستورالعملی هر با 

 ؛نکنند همکاري است، وسازساخت و طراحی

 ارهايک محیطیزیست نامطلوب اثرات رساندن حداقل به وسیلۀهب پایدار، ايشیوه به را زمین منابع 

  .]17[کنند مدیریت آینده، و حال نسلهاي براي اوريفنّ و عمران مهندسی

  

 استرالیا مهندسان اخالقی نامۀآیین از بخشی .5 .4 .4

  :داشت خواهیم را زیر موارد مهندسی اقدامات در

  داقتص دادن نشان .الف

  کنیم؛ عمل آگاه وجدان اساس بر 

____________________________________________________________________ 
 

1. The South African Institution of Civil Engineering (SAICE) 
2. Ethical values 



  اي مهندسی در ایران اخالق حرفهۀنامین  آی    

  

32

 اعتماد باشیم؛صادق و قابل 

 به شخصیت افراد احترام بگذاریم.  

  تمرین شایستگی و صالحیت. ب

 دانش و مهارت؛حفظ و توسعۀ  

 هاي توانایی؛حوزهعینی  ارائۀ 

 18[عمل براساس دانش کافی[.  

 

مران انگلیس عمهندساناي مؤسسۀ نامۀ رفتار حرفه بخشی از آیین.6. 4. 4
1

 

  ايقوانین رفتار حرفه

     شـهرت، شـأن و منزلـت مؤسـسه و     تمامی اعضا باید در ارتباط با رفتار اخالقی که بـر موقعیـت ،

 ؛ کنندعملدرستی  مهندسی عمران تأثیر دارد بهحرفۀ

 ؛ انجام دهند، که در آن صالحیت دارند راتمامی اعضا باید کاري 

    خصوص مسائل مربوط به سالمتی و ایمنـی و رفـاه نـسلهاي    تمامی اعضا باید به منافع عمومی به

 ؛ داشته باشندتوجه کاملآینده 

 ؛ندکنزیست و مدیریت پایدار منابع طبیعی توجه نشان تمامی اعضا باید به محیط 

    بـراي  اي، مهارتهـا و شایستگیهایـشان را توسـعه دهنـد و            باید دانـش حرفـه    همواره  تمامی اعضا

  .]19[اي مداوم دیگران کمکهاي مناسب و معقول بدهند حرفهتوسعۀپیشرفت آموزش، تعلیم و 

  

 عمران ژاپنمهندساننامه اخالقی انجمن  بخشی از آیین.7. 4. 4
2

 

  اصول اخالقی

  :یک مهندس عمران باید

           و »زندگی راحت و ایمن«، »سرزمین ملی زیبا«مهارتهاي فنی خود را براي ایجاد، ارتقا، و حفظ ،

 و افتخار خـود     د، بنابراین از طریق دانش و فضیلت خود با تأکید بر وقار           کار بر  به   » موفق جامعۀ«

 به جامعه کمک کنند؛

     لویت را به امنیت، رفاه و سالمت نسلهاي امـروز          وکه باالترین ا  حالیبه طبیعت احترام بگذارند، در

 بـشر کمـک   تکامـل م آن بـه تـداو     حفظ   باو آینده بدهند و تالش کنند تا با طبیعت کار کنند و             

 کنند؛

____________________________________________________________________ 
 

1. Institution of Civil Engineers (ICE) 
2. The Japan Society of Civil Engineers (JSCE) 
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 ّفنّـاوري  ارزش بگـذارد، در تحقیـق و توسـعۀ   که در فرهنگ بومی ریـشه دارد  را  ) عرفی(اوري  فن 

ند، درك متقابل از فرهنگهاي دیگـر    بخشالمللی را ارتقا    پیشرفته نقش داشته باشد، همکاري بین     

 ؛را عمیق کنند و امنیت و رفاه انسان را ارتقا دهند

 خـود منتـشر کننـد و بـه     د را بـر مبنـاي تخـصص و تجربـۀ انباشـتۀ       ت خو ا و بیان نظرا   هگزارش 

 ؛اعتقادات خود در زندگی پایبند باشند

           پایـدار جهـانی در تـالش        ۀافشاي تمام اطالعات مربوط به امنیت عمومی، بهداشت، رفاه و توسع 

کشد و مقیـاس عظـیم   بازگشت که زمان زیادي طول می غیرقابلبراي انجام کار مهندسی عمرانِ  

 ؛در طبیعت دارد

    کارهـاي مهندسـی داشـته باشـد        کـه و  ی  مـشتریان (طرفانه به عموم مردم،     نگرش عادالنه و بی ( ،

 ؛دهدکه کارهاي خودش را صادقانه انجام میدرحالی

 ؛به کار فنی عمل کندباتوجهو  پیمانکار یا مشتري دارِ صادق و امانتعنوان یک نمایندةبه 

 20[یض نژادي، مذهبی، جنس یا سن رفتار کندبا هر کسی منصفانه و بدون تبع[.  

  

   هندمهندسان اخالقی ۀنام بخشی از آیین.8. 4. 4

  مقدمه. الف

اي مهندسـی در جهـت منـافع         مهندسان هند، متعهد به ترویج و عمـل حرفـه          ۀاعضاي شرکت مؤسس  

 : هستنداي زیرهمشترك جامعه با در نظر گرفتن نگرانی

 ؛نگرانی براي استاندارد اخالقی 

 نگرانی براي عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی و حقوق بشر؛ 

 زیست؛نگرانی براي حفاظت از محیط 

 پایدار؛نگرانی براي توسعۀ  

 امنیت عمومی و آرامش. 

  

  اصول منشور اخالقی .ب

       تبعیـضی  یک عضو باید دانش و تخصصش را در جهت رفاه، سالمت و امنیت جامعه بـدون هـیچ 

 ؛بگیردکار  براي منافع شخصی به

              اي خـود، بـراي آنکـه       ات حرفـه  یک عضو باید احترام، صداقت، شرافت و عزت را در تمـام اقـدام

 ؛ اعتماد جامعه و حرفه باشد، حفظ کندشایستۀ
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      صالحیت و شایستگی خود و با سـعی و کوشـش، مراقبـت، خلـوص                ةیک عضو باید تنها در حوز 

 ؛نیت و صداقت عمل کند

    ر رابطه با کارفرما یا پیمانکارانی که بایـد بـا آنهـا کـار کنـد     یک عضو باید دانش و تخصصش را د  

 ؛بدون اینکه اجباري در نظرات موافق باشدکار ببندد  هب

     بـه نادرسـت عرضـه     همکـارانش را سـوابق شـغلی و   تجربـه و     مدارك تحصیلی و  یک عضو نباید 

  .]21[کند

 

ونیک برق و الکترمهندسان اخالقی انجمن ۀنام بخشی از آیین.9. 4. 4
1

 

 در تأثیرگـذاري بـر کیفیـت     فنّـاوري  اهمیـت    ، با دانستن  انجمن مهندسان برق و الکترونیک    ما اعضاي   

 خود، اعضاي آن و جوامعی که به آنها  و با قبول تعهد شخصی نسبت به حرفۀ       ر جهان،   سزندگی در سرا  

پـذیریم  دانیم و میاي ملزم میترین رفتار اخالقی و حرفهکنیم، بدین وسیله خود را به عالی     خدمت می 

  :که

               در اتخاذ تصمیمهاي مهندسی مطابق با ایمنی، سالمت و رفـاه عمـوم مـسئولیت قبـول کنـیم و

 ؛عواملی را که ممکن است جامعه یا محیط را به خطر بیفکند فوراً مرتفع کنیم

                     هر جا که ممکن باشد از تعارض واقعی یا فرضی منافع اجتناب کنیم و در صورت وجـود چنـین

 ؛ربط شویم رضی مانع تأثیر آن بر طرفهاي ذيتعا

 ؛بین باشیمهاي موجود، صادق و واقعدر بیان ادعاها یا برآوردها، بر اساس داده 

 ؛ رشوه تحت هر عنوانینپذیرفتن 

  اش را بهبود بخشیم؛، کاربرد ضروري آن و پیامدهاي بالقوهفنّاوريفهم 

    فنی باشیم، خطاها را بپذیریم و اصالح کنیم، و بـراي   نقد صادقانه از کار      کنندةجویا، پذیرا و ارائه

 ].22[ل شویمئنقش دیگران اعتبار شایسته قا

 

 مکانیک آمریکامهندسان اخالقی جامعه نامۀ بخشی از آیین.10. 4. 4
2

 

  اصول اساسی

کننـد و آن را بـا اسـتفاده از           مهندسی حمایت می   ل، احترام، شأن و وقار حرفۀ     مهندسان از استقال  

  :برندهاي زیر پیش میراه

 ؛بهره گرفتن از دانش و مهارت خود براي افزایش آسایش آدمی 

____________________________________________________________________ 
 

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
2. American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
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 ؛طرف بودن و خدمت به همه از جمله کارفرمایان و مشتریان با راستی و درستیصادق و بی 

 ؛ مهندسیتها، شایستگیها و اعتبارات حرفۀ صالحیءتالش براي ارتقا 

          ه عمـوم را در انجـام وظـایف مهندسـی خـود در             مهندسان باید ایمنی، سالمت و آسـایش و رفـا

 ؛باالترین سطح ممکن در نظر بگیرند

 ؛هایی که شایستگی آن را دارند، عرضه و ارائه کنندمهندسان باید خدمات را در حوزه 

  اي را در تمام مشاغل خویش ادامه دهند و مجال و فرصـت  مهندسان باید پیشرفت و تعالی حرفه

 ؛کنند، فراهم آورند را براي مهندسانی که زیر نظر آنان کار میاي و اخالقیپیشرفت حرفه

          درسـتکار،   ةاي، مانند یک امین و نمایند     مهندسان باید براي هر مشتري یا کارفرما در امور حرفه 

 ؛عمل کنند و از تعارض منافع یا ظهور و نمود تعارض منافع بپرهیزند

 از قبیــل مؤســسات را ي دیگــران مهندســان بایــد اطالعــات خــصوصی و حقــوق مالکیــت معنــو

 ؛پاس بدارنداي در زمینۀ مهندسی واهانه و جوامع حرفهخیرخ

 23[مهندسان تنها باید با افراد یا شرکتهایی دست همکاري و مشارکت بدهند که آبرومندند.[ 

 

 مشاورمهندسانالمللی  اخالقی فدراسیون بیننامۀ بخشی از آیین.11. 4. 4
1

 

کدهاي اخالقی فیدیک
2

  

 رفتـار  در مـوارد  این د و معتقدند هستن اعضاي انجمنهاي فیدیک متعهد به اصول اخالقی زیرتمام

  .دارد اساسی نقش مشاور، مهندسین به جامعه اعتماد ایجاد براي اعضا

   مهندسی مشاورۀمسئولیت نسبت به جامعه و حرف. الف

  :مهندس مشاور باید

 ؛ باشدمسئولیت اجتماعی مهندسی مشاور را قبول داشته 

 ؛ پایدار باشدهاي سازگار با اصول توسعۀحلبه دنبال راه 

 ندک مهندسی مشاور را حفظ ۀحرف همواره شأن، جایگاه و اعتبار.  

  الحیتص  . ب

  :مهندس مشاور باید

     ـ  خود را در سطحی متناسب بـا توسـعۀ        دانش و مهارت  و  رداوري، قـوانین و مـدیریت نگـه دا         فنّ

 ؛گیردکار  هرا در خدمات مورد درخواست کارفرمایان بمهارت الزم همراه با دقت و پشتکار 

____________________________________________________________________ 
 

1. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 
2. FIDIC Code of Ethics 
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 24[خدمات را فقط وقتی که صالحیت دارد، انجام دهد[.  

 

اي مهندسان مشاور در ایران بخشی از آیین اخالق حرفه.12. 4. 4
1

  

اي، پایبندي و تعهد خود     ما اعضاي جامعه مهندسان مشاور ایران در انجام وظایف و مسئولیتهاي حرفه           

 و رعایت آنها را توسط سـایر  داریممی اصول، معیارها و دستورات اخالقی زیر اعالم      ،سبت به ارزشها  را ن 

  .دانیممهندسان مشاور کشور نیز ضروري می

  

  ارزشها

   اي خـود صـادق و درسـتکار        در انجام خدمات حرفـه    باید  مهندسان مشاور   : صداقت و درستکاري

 ؛باشند

 طـرف باشـند و اجـازه ندهنـد         اي خود بی  نجام خدمات حرفه  در ا  بایدمهندسان مشاور   : طرفیبی

 خـدمات مخـدوش     طرفی آنها را در ارائـۀ      دیگران بی  داري، تضاد منافع یا نفوذ    داوري، جانب پیش

 ؛سازد

 اي  خـدمات حرفـه    اي را که در جریان ارائـۀ       محرمانه مهندسان مشاور نباید اطالعات   : داريامانت

  ز اسـتفاده و یـا افـشا کننـد؛ مگـر آنکـه از نظـر قـانونی یـا               آورند، بـدون مجـو    خود به دست می   

 ؛اي حق و یا مسئولیت آن را داشته باشندحرفه

  فعالیـت  اي و تخصصی الزم در حـوزة حیت حرفه مهندسان مشاور باید از صال    : ايصالحیت حرفه 

 .]25[اي خود را با دقت، شایستگی و جدیت انجام دهندخود برخوردار باشند و خدمات حرفه

 
  مهندسی در ایراننامۀبخشی از سوگند. 13. 4. 4

 پایـدار جهـان، رفـاه و      تأثیر مهندسی در سازندگی و توسـعۀ       ، با آگاهی کامل از نقش و      ....................من  

محیطی و تأمین شادي پایدار و درازمدت خـود  آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگیهاي زیست 

کنم به پروردگار جهان سـوگند یـاد مـی          ن مهندس خدمت خود را آغاز می      عنواو دیگران، اینک که به    

  :کنم که

 ؛ین سوگند وفادار باشمه ااي و اجتماعی خود بهمواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه 

   آفرینش بیندیشم، صدیق و   انگیزترین پدیدة د و شگفت  رََعنوان یک موجود صاحب خِ    به انسان، به 

 ؛قدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند، مبادرت نورزمبین باشم و به هیچ اواقع

____________________________________________________________________ 
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    که میراث مشترك بشري است، مغتنم دانم و کوشـش         ،اي خود را   حرفه ۀدانش مهندسی و تجرب 

هـاي سـودمند بـشري     دانش و تجربه دارم و در حد توان خود به گنجینۀ      روز نگه کنم تا آن را به    

 ؛بیفزایم

         ام، کوشش خواهم کرد کـه دِیـن خـود را بـه     زاده و پرورده شده   ایران زادگاه من است که در آن

 ؛سرزمینم، مردمانم، نیاکانم، و آیندگان ادا کنم

    پایـدار کـشورم داشـته    ۀاي خود تـالش کـنم تـا نقـش مـؤثري در توسـع              در طول زندگی حرفه 

  ].26[باشم

  

  بیان مسئله .5

 مهندسانمدونی مطابق با نیازهاي قشر هاي نامهبه آنکه در کشورمان در مجامع مهندسی، آیینتوجهبا

 مشاور، تنها اسناد اخالقی مهندساناي  مهندسی و آیین اخالق حرفهۀده است و سوگندنامشتدوین ن

اي را معموالً هاي حرفهنامه و از آنجا که این آییناست مهندسانشده در بین قشر موجود شناخته

هاي حداکثري افراد در فرهنگهاي مختلف، تدوین دنیا، منطبق بر نیاز مؤسسات و انجمنهاي معتبر

 فرهنگها و جوامع کارکردي یکسان داشته باشند زیرا شرایط توانند در همۀ، نمی لزوماً؛کنندمی

 و نیز دارد و اثرگذاري متفاوتی استفرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هر کشوري متفاوت 

ی استانداردهاي اخالقی در یک جامعه بیشتر از عضشود که نیاز به تأکید بر بهمین امر باعث می

 تعداد سابقۀ عالی و رشد بی روزافزون مراکز آموزشبه توسعۀاین امر باتوجه. جوامع دیگر باشد

ریزي در جهت رعایت اخالق گذاري و برنامهده و ضرورت سیاستش جویاي کار تشدید مهندسان

  .سازداي در مهندسی را آشکار میحرفه

دن کـر کشورمان به شرط لحاظ       مهندسی در   اخالقی در حرفۀ   نامۀ آنچه گفته شد، تدوین آیین     بربنا  

  شرایط بومی متناسب با ویژگیهاي فرهنگی، اجتمـاعی، اقتـصادي و سیاسـی امـري ضـروري بـه نظـر               

 .رسدمی

  

  روش تحقیق .6

 بـه  .استستین بار    در ایران براي نخ    مهندساناي   اخالق حرفه  نامۀ در این تحقیق، پیشنهاد آیین     هدف

، تحقیقـات  )کتابهـا و مجـالت  (  منابع علمـی ۀنامه اخالق، پس از مطالع     تدوین آیین  برايهمین سبب،   

 مختلف کـشورهایی کـه      مهندساناي  هاي اخالق حرفه  نامهگذشته و مقاالت، به مطالعه و بررسی آیین       

درپی با افراد باتجربه و خبـره      پی رداختیم و سپس با مصاحبه و مشاورة      اند، پ در این حوزه فعالیت کرده    

 و بـراي  یـم در ایران پیشنهاد دادرا  مهندساناي  اخالق حرفهۀنامنویس آیین  پیش ۀدر نهایت، فرم اولی   
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دیم و پـس از توزیـع و   کـر نامه طراحـی  نویس را به صورت پرسشسازي و اعتبارسنجی آن، پیش  بومی

ه در این زمینه به تحلیل و بررسـی نتـایج حاصـل از              نامه از بین افراد باتجربه و خبر      آوري پرسش جمع

، موفـق بـه ارائـۀ       نامـه به نتایج پرسـش   پرداختیم و سرانجام باتوجه    SPSSافزار   نرم ۀوسیلهنامه ب پرسش

  . در ایران متناسب با شرایط بومی کشور شدیممهندساناي  اخالق حرفهنامۀآیین

  

   هدفۀجامع. 1. 6

   اخــالقنامــۀراد خبــره و باتجربــه در زمینــۀ آشــنا بــا مفــاد آیــینافــ هــدف در ایــن تحقیــق، جامعــۀ

 در ایـران،    مهندسـان اي   اخالق حرفـه   نامۀآیین ي پیشنهاد ۀنامتوزیع پرسش هستند که براي    اي  حرفه

  .اند انتخاب شدهخصوص اعضاي انجمن آموزش مهندسی ایرانبه

  

   نمونهة انداز. 2. 6

 حجـم نمونـه براسـاس    ۀ؛ اول، محاسـب   توجـه شـود   له بایـد    ئسه مس به  در بحث مربوط به حجم نمونه       

هـاي تـصادفی   تـر نظیـر نمونـه    براي طرحهاي پیچیده  لی تصادفی ساده است و     یک نمونۀ  فرمول، براي 

د؛ دوم، شـو ها منظور یا خوشه هاها، گروهها، طبقهجامعهبایست واریانس خردهاي، میاي یا خوشه طبقه

ها، پراکندگیها استفاده شود، تقریباً هـر حجـم         یصیفی نظیر میانگین، فراوان   هاي تو اگر قرار است از آمار    

هاي استنباطی نظیر رگرسیون، تحلیل واریانس، یـا تحلیـل          اي بسنده و کافی است، اما براي آمار       نمونه

  نیـاز اسـت؛ سـوم، اگـر قـرار اسـت      ) 500-200حـداقل ( خطی به یک حجم نمونه خـوب  ـ  لگاریتمی

اي روي آنها انجام گیرد، الزم است در    روههاي فرعی شکل گیرد و یک تحلیل مقایسه       ها یا گ  گروهخرده

  .]27[د صورت پذیرحجم نمونه تعدیلهایی ۀزمین

روشـهاي مختلفـی   . دارداهمیـت فراوانـی    نمونه در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعـه      ةتعیین انداز 

  .]28[شها، روشهاي ریاضی استترین رو نمونه وجود دارد که دقیقة تعیین اندازبراي

کوکران  
1

 فرمول زیر را براي تعیین حجم نمونه در جوامع بزرگ
2

  : به صورت زیر مطرح کرد

  

  
 

____________________________________________________________________ 
 

1. Cochran 
  شوند عضو در اصطالح علم آمار، جوامع بزرگ نامیده می30 جوامعی با بیش از .2
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  :در این رابطه

 n   ،تعداد نمونهz       کـه براسـاس جـدول احتمالهـاي نرمـال اسـتاندارد            (مقدار احتمال نرمال اسـتاندارد

گیـري اسـت     درصد خطاي مجاز در نمونه     eد،  نک سطح اطمینان را مشخص می     ،)شوداستخراج  می  

شـده اسـت     تکمیل نامۀ قابلیت اعتماد پرسش   pشود و   در نظر گرفته می    12/0 و   05/0 بین   که معموالً 

) یريذحـداکثر تغییرپـ    (5/0آید و حداکثر آن برابـر       دست می ه  گیري ب نمونهبه پیش که معموالً باتوجه  

  .]29 و 27[است

 خواهـد  1.96 برابر جدول آماري مقدار    بهباتوجه درصد باشد    95 تحقیق   اگر سطح اطمینان در این    

  .بود

  

   در ایرانمهندساناي نامه اخالق حرفه پیشنهاد آیینۀ نمونةتعیین انداز. 1. 2. 6

محاسبه نامه  پرسش بین کارشناسان توزیع شد تا قابلیت اعتماد         نامهپرسشکار ابتدا تعدادي     براي این 

 1 اطالعـات صـحیح و       نامهپرسش 9شده  آوري جمع ۀنامپرسش 10، از   هاپرسشنوع   بهباتوجهشود؛ که   

  مناسـب تـشخیص    05/0 هـدف    ۀجامع بهباتوجهدرصد خطاي مجاز    . داردمعتبر  اطالعات نا نامه  پرسش

  :فرمول باال بهباتوجه. داده شد

  

  
  

  ، بـه معنـاي  138در ایـران برابـر    مهندسـان اي  اخـالق حرفـه   نامـۀ د آیین  پیشنها ة نمونۀ بنابراین انداز 

  .استنامه  عدد پرسش138آوري جمع

  

  نامهپرسش. 3. 6

در طیـف لیکـرت    . اي لیکرت استفاده شده است    گزینههایی با طیف پنج   نامهدر این تحقیق از پرسش    
1

 ،

زمان طراحی شـوند و نیـز بهتـر         هاي گرایش مخالف هم   هاي گرایش موافق و گویه    شود گویه تالش می 

 پست،   مختلف حضوري،  اشکالنامه به   پرسش. هاي مثبت و منفی تقریباً یکسان باشد       تعداد گویه  است

  .آوري شد موردنظر توزیع و جمع طراحی و در میان جامعۀ،خطپست الکترونیکی و همچنین بر

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Likert Scale 
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  نامه روایی پرسش. 1. 3. 6

کـه ابـزار بـراي آن       را  و ویژگـی    توانـد خصیـصه     گیري مـی  مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه        

  .]30[گیري کند یا خیر؟طراحی شده است اندازه

  :نامه از روشهاي زیر استفاده شده استدر این تحقیق براي افزایش اعتبار پرسش  

  ؛نامهمکرر با استاد راهنما و ایجاد تغییرات موردنیاز در پرسشجلسات 

 ؛نامهپرسشد تغییرات موردنیاز در و ایجا انجام مصاحبه با افراد متخصص و با تجربه 

  شده و کتابهاي راهنما در این زمینهستفادههاي موفق انامهپرسشاستفاده از. 

  

  نامه پایایی پرسش. 2. 3. 6

هـاي دقیـق و مـوثقی را        هـا تـا چـه حـد داده        آوري داده  اینکه شیوه یا ابزار جمـع      مالك پایایی دربارة  

ها تا چه حد درست و باثبات است و نتـایج همـسان   آوري دادهکند و یا شیوه یا ابزار جمع      استخراج می 

  ].27[کنددهد، اطالعاتی را فراهم میبه دست می

ــن در ــه تحقیــق ای ــایی از روش آلفــامنظــور محاســبۀب ي کرونبــاخ پای
1
ــدا. اســتفاده شــده اســت    ابت

ده و آلفاي کرونباخ براي آن محاسبه       کر آماري تحقیق توزیع     ها را در میان بخشی از جامعۀ      نامهپرسش

نامـه بـراي دیگـر افـراد        پرسـش ) 0.7عدد بـاالتر از     ( آمده از این آزمون   دسته عدد ب  ،پس از تأیید  . دش

کنید، مقدار   مشاهده می  SPSSافزار  ویر زیر از خروجی نرم    همانطور که در تص   .  آماري ارسال شد   جامعۀ

 در ایران برابـر     مهندساناي  نامه اخالق حرفه  نویس آیین نامه پیشنهاد پیش  آلفاي کرونباخ براي پرسش   

  .است پایایی مناسب ابزار ةدهنددست آمده که نشانه ب826/0

  

   در ایرانمهندساناي حرفه اخالق نامۀنامه آیین ضریب آلفاي کرونباخ پرسش:2جدول

  

 تعداد متغیرها آلفاي کرونباخ

826/0  44 

  نتایج و بحث تحقیق .7

 که به هـر  استنامه شامل نتایج حاصل از اطالعات عمومی و اطالعات تخصصی       نتایج حاصل از پرسش   

  کدام از آنها خواهیم پرداخت؛

  

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Cronbach's Alpha 
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  نامه نتایج اطالعات عمومی حاصل از پرسش.1. 7

 ةاي شامل میزان تحصیالت، کـار، حـوز       گزینه پنج پرسش به اطالعات عمومی، شامل       مربوط پرسشهاي

  :اي تنظیم شد که نتایج آن به قرار زیر استهاي اخالق حرفهنامهفعالیت و میزان آشنایی به مفاد آیین

  

   تحصیالت.1. 1. 7

، فـوق دیـپلم،   ارشـد ، دکارشناس ارشـ دهنده به پنج گروه دکتري و باالتر،     میزان تحصیالت افراد پاسخ   

  :تر تقسیم شده است که درصد فراوانی هر کدام به صورت زیر استدیپلم و پایین

  

   سابقه کار. 2. 1. 7

 تـا   6سـال، بـین     15 تـا    10سـال، بـین     15دهنده به پنج گـروه بیـشتر از         میزان سابقه کار افراد پاسخ    

رصد فراوانی هر کدام به صورت زیر       سال تقسیم شده است که د      4سال و کمتر از      6 تا   4سال، بین   10

  :است

  

   فعالیتة حوز.3. 1. 7

 تقسیم شـده اسـت       ...دهندگان در پنج گروه مشاور، پیمانکار، کارفرما، دانشگاهی و        حوزة فعالیت پاسخ  

  :که درصد فراوانی هر کدام به صورت زیر است

  

  ايهاي اخالق حرفهنامه میزان آشنایی به مفاد آیین.4. 1. 7

اي بـه پـنج گـروه خیلـی زیـاد، زیـاد،       هاي اخالق حرفهنامهدهندگان به مفاد آیین  آشنایی پاسخ  میزان

  :متوسط، کم و خیلی کم تقسیم شده که درصد فراوانی هر کدام به صورت زیر است
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  نامه نتایج اطالعات تخصصی حاصل از پرسش. 2. 7

 در  مهندسـان اي   اخالق حرفه  نامۀپیشنهادي آیین نویس  خصصی پیش ارزیابی مربوط به اطالعات ت    

 گـروه   6 کـه در  اسـت نامـه  اي آیـین  که این موارد، قوانین اخالق حرفه مورد است 44یران شامل   ا

  .بندي شده استاي به صورت زیر تقسیمارزشهاي اخالق حرفه

  

 اياي قوانین اخالق حرفه اطالعات مربوط به گروهه:3جدول

ردیفهاي 

 نامهپرسش

عالمت 

 اختصاري

 ايارزشهاي اخالق حرفه

 زیستپایبندي به ایمنی، سالمت، رفاه عمومی و حفاظت از محیط .1  1 ارزش اخالقی 1-6

 شایستگی و مسئولیت .2 2 ارزش اخالقی 15 -7

 احترام .3 3 ارزش اخالقی 16-23

 انصاف .4 4 ارزش اخالقی 24-29

 کاريصداقت و درست .5 5 ارزش اخالقی  30-36

 ايرفتار حرفه .6 6 ارزش اخالقی 37-44

  

  اي اطالعات قوانین اخالق حرفه.1. 2. 7

آلها در  که رعایت آنها سبب دستیابی به ایدهاست مهندساناي، شرح وظایف قوانین اخالق حرفه

ف  مورد بود براساس طی44که را اي ما تمامی قوانین اخالق حرفه. دشواي میارزشهاي اخالق حرفه

سپس اطالعات آمار . دیمکربندي  تحلیل آن امتیازصورت زیر طراحی و براياي لیکرت بهگزینهپنج
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  در زیر است مورد 6 که را ايحرفه اخالق ارزشهاي تفکیکبه و امتیاز براساس را موردنظر توصیفی

  .ایمآورده

  هاي ارزیابی و امتیازدهی اطالعات مربوط به گزینه: 4جدول

 کامالً مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کامالً موافقم رمیزان تأثی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

  )نامه پرسش6-1پرسشهاي  (1اطالعات مربوط به ارزش اخالقی : 5 جدول

   1 قانون 2 قانون 3 قانون 4 قانون 5 قانون 6 قانون
 معتبر 138 138 138 138 138 138

0 0 0 0 0 0 

 
  گمشده تعداد 

 میانگین 68/4 44/4 43/4 39/4 39/4 6/4

 واریانس 233/0 292/0 261/0 24/0 269/0 285/0

 کمینه 3 3 3 4 3 3

 بیشینه 5 5 5 5 5 5

 
  )نامه پرسش15-7پرسشهاي  (2  اطالعات مربوط به ارزش اخالقی:6جدول

  قانون 8قانون 7قانون 6قانون 5قانون 4قانون 3قانون 2قانون 1قانون  

9   

  

 138 138 138 138 138 138 138 138 138  معتبر

  گمشده

  ادتعد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 36/4 30/4 49/4 48/4 44/4 22/4 28/4 46/4 56/4 میانگین

 335/0 313/0 31/0 266/0 307/0 234/0 259/0 308/0 248/0 واریانس

 3 3 3 3 2 3 3 3 4 کمینه

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بیشینه

 
)نامه پرسش23- 16پرسشهاي  (3به ارزش اخالقیاطالعات مربوط : 7 جدول  

  1قانون 2قانون 3قانون 4قانون 5قانون 6قانون 7قانون 8قانون

 معتبر 138 138 138 138 138 138 138 138

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 گمشده  تعداد 

 میانگین 25/4 12/4 09/4 27/4 12/4 21/4 02/4 19/4

 واریانس 351/0 313/0 343/0 212/0 313/0 372/0 401/0 358/0

 کمینه 3 2 3 3 3 3 3 3

 بیشینه 5 5 5 5 5 5 5 5
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 )نامه پرسش29-24 پرسشهاي (4اطالعات مربوط به ارزش اخالقی: 8 جدول

  1 قانون 2 قانون 3 قانون 4 قانون 5 قانون  6 قانون
 معتبر 138 138 138 138 138 138

0 0 0 0 0 0 

 
  گمشده تعداد 

 میانگین 36/4 23/4 3/4 2/4 4/4 17/4

 واریانس 289/0 34/0 298/0 309/0 417/0 33/0

 کمینه 3 3 3 3 3 3

 بیشینه 5 5 5 5 5 5

 

  )نامه پرسش36- 30 پرسشهاي (5اطالعات مربوط به ارزش اخالقی: 9 جدول

  1 قانون 2 قانون 3 قانون 4 قانون 5 قانون 6 قانون 7 قانون 8 قانون
 معتبر 138 138 138 138 138 138 138 138

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 تعداد 

 گمشده 

 میانگین 35/4 19/4 09/4 17/4 25/4 21/4 12/4 19/4

 واریانس 374/0 373/0 518/0 461/0 337/0 372/0 386/0 358/0

 کمینه 3 3 3 3 3 3 3 3

 بیشینه 5 5 5 5 5 5 5 5

 

 ) پرسشنامه44-37االتؤس (6 اطالعات مربوط به ارزش اخالقی: 10 جدول

  1 قانون 2 قانون 3 قانون 4 قانون 5 قانون 6 قانون 7 قانون 8 قانون
 معتبر 138 138 138 138 138 138 138 138

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  تعداد

 گمشده 

 میانگین 04/4 01/4 2/4 02/4 17/4 12/4 3/4 06/4

42/0 432/0 342/0 33/0 255/0 367/0 482/0 363/0 
 واریانس

 کمینه 3 3 3 3 3 3 3 2

 بیشینه 5 5 5 5 5 5 5 5

 
  

براساس ) ايقوانین اخالق حرفه( و زیرگروهها) ايارزشهاي اخالق حرفه( بندي گروهها رتبه.2. 2. 7

   میانگینةنمر

اي موجود در هر ارزش اخالقی را  باال، در جدول زیر قوانین اخالق حرفههايبه جدولحال باتوجه
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 میانگین هر ارزش اخالقی را محاسبه و ةبندي کردیم و سپس نمرمیانگین رتبه ةنمربه باتوجه

اي  آن را در کنار ارزش اخالق حرفهۀو رتببندي رتبهنمره میانگین به باتوجهارزشهاي اخالقی را 

  .دیمکرگذاري شماره

  

  ايبندي ارزشها و قوانین اخالق حرفه رتبه.11 جدول

گین ارزشهاي میان ايارزشهاي اخالق حرفه

 اياخالق حرفه

اي به ترتیب میانگین از قوانین اخالق حرفه

 بزرگ به کوچک

پایبندي به ایمنی، سالمت، رفاه  .1

 زیستعمومی و حفاظت از محیط

)1( 

  )5( اي مربوط به جدولقوانین اخالق حرفه 49/4

4=5>3>2>6>1 

  )6( بوط به جدولاي مرقوانین اخالق حرفه 399/4 )2( شایستگی و مسئولیت .2

4>3>8>9>5>2>6>7>1 

  )7( اي مربوط به جدولقوانین اخالق حرفه 16/4 )5( احترام .3

7>3>5=2>8>6>1>4 

  )8( اي مربوط به جدولقوانین اخالق حرفه 275/4 )3( انصاف .4

6>4>2>3>1>5 

  )9( اي مربوط به جدولقوانین اخالق حرفه 197/4 )4( صداقت و درستکاري .5

3>7>4>2>6>5>1 

  )10( اي مربوط به جدولقوانین اخالق حرفه 12/4 )6( ايرفتار حرفه .6

2>4>1>8>6>5>3>7 

  

براي دهندگان معناي ارزیابی پاسخ که بهاست 273/4اي برابر میانگین کل قوانین اخالق حرفه

   ،دیگرعبارت به؛است در ایران مهندساناي  اخالق حرفهنامۀاي در آیینوانین اخالق حرفهدرج این ق

 یعنی بیشتر از خیلی را 273/4نامه اعتبار اي در آیین درج قوانین اخالق حرفهبرايدهندگان پاسخ

  .اندانتخاب کرده
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   در ایرانمهندساناي  اخالق حرفهۀنامینی پیشنهاد آ. 3. 7

  :دهیمن را ارائه می در ایرامهندساناي  اخالق حرفهنامۀیین باال، آهايجدولبه باتوجهبدین ترتیب 

  

   در ایرانمهندساناي  اخالق حرفهنامۀآیین

  نامهساختار آیین

 در ایران در دو بخش به شرح زیر تدوین مهندساناي  اخالق حرفهۀنامنویس پیشنهادي آیینپیش

  :ده استش

  ايرزشهاي اخالق حرفها .الف

اي قوانین اخـالق حرفـه  .  آرمانی دارندۀآلهاي اخالقی بیان شده است و جنبدر این بخش اهداف و ایده 

 .از این ارزشها نشأت گرفته است

  ايقوانین اخالق حرفه .ب

شده در  آلهاي مطرح  که رعایت آنها سبب دستیابی به ایده       است مهندساناي  شرح وظایف اخالق حرفه   

  .دشواي میارزشهاي اخالق حرفه

 

  ايارزشهاي اخالق حرفه

 زیست، رفاه عمومی و حفاظت از محیطپایبندي به ایمنی، سالمت 

          زیست براي نسلهاي حال و آینده      مهندسان باید ایمنی، سالمت، رفاه عمومی و حفاظت از محیط

 .را در اولویت نخست خود قرار دهند

 پذیريشایستگی و مسئولیت 

همـواره   و   کسب کنند  فعالیتشان را    ةمهندسان باید صالحیت و شایستگی تخصصی الزم در حوز        

  .پذیر باشندئولیتمس

 انصاف 

همـواره   و   کسب کنند  فعالیتشان را    ةمهندسان باید صالحیت و شایستگی تخصصی الزم در حوز        

 .دکنمخدوش را ها ارائه خدمات طرفی آنموارد بی

 صداقت و درستکاري 

  .ها و اعمالشان صادق و درستکار باشندمهندسان باید در گفته

 احترام  

 .احترام و بدون تعصب و تبعیض رفتار کنند مهندسان باید با مردم با

 ايرفتار حرفه  
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روز نگه دارند و همـواره مراقـب رفتـار    مهندسان باید دانش و تخصص خویش را توسعه داده و به         

 .اي خود باشندحرفه

  

  ايقوانین اخالق حرفه

  :زیستپایبندي به ایمنی، سالمت، رفاه عمومی و حفاظت از محیط. الف

   زیـست بـراي نـسلهاي      منی، سالمت، آسایش و رفاه عمومی و حفاظت از محیط         مهندسان باید ای

 ؛حال و آینده را در اولویت نخست قرار بدهند

      یندهایی کـه ممکـن     اگیري و فر  نفعان و جامعه در تصمیم    مهندسان باید مشارکت میان تمام ذي

 ؛ تأثیر بگذارد، ترویج دهند زیستمحیطاست بر آنها و 

   شاخصها و معیارهاي مهندسـی همـسویی       با  که  اي را   ها یا جزئیاتی از پروژه    مهندسان نباید طرح

 ؛هر و امضاء کنند یا به پایان رسانندم ،ندارد

       بـه حـداقل رسـاندن اثـرات نـامطلوب           وسـیلۀ هاي پایدار، ب  مهندسان باید منابع زمین را به شیوه 

  کنند؛هاي حال و آینده، مدیریتمحیطی از کارهاي مهندسی براي نسلزیست

     دیگـر  بـا   ایمـن و    و  اي سـازگار    صرفه را بـه شـیوه     بهحلهاي مقرون مهندسان باید تالش کنند راه

 ؛هاي منافع عمومی ارائه دهندجنبه

      را به حداقل برسانند و هـر عمـل          ..) ساختمانی و    مثل نخالۀ (در پروژه   مهندسان باید تولید زباله 

 .بازیافت و دفع را تشویق کنند مجدد، زیست از جمله استفادةسازگار با محیط

 پذیريشایستگی و مسئولیت. ب

     فنـی آن    ۀ در زمینـ    را بپذیرند که از طریق تحصیل یا تجربه و          کارهایی انجاممهندسان باید تنها 

 ؛اندکار، صاحب صالحیت شده

 ؛ نقد صادقانه از کار فنی باشندةکنندمهندسان باید جویا، پذیرا و ارائه 

    پـذیر و رازدار   پذیر، مشارکت شده متعهد، مسئولیت  اي محول اي وظایف حرفه  مهندسان باید در اد

 .باشند

 این بند شامل مواردي مانند زیر است؛

 ؛هاي خود پایبند باشندمهندسان باید به تعهدها و گفته 

   کننـد، مـسئولیت آن را بپذیرنـد و    کوتاهی یا اشتباه مـی در انجام کاري مهندسان باید زمانی که

 ؛اصالحش کننددرنگ بی
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    مهندسان نبایدآن از   هر یا امضاء خود را به نقشه یا مدرك مهندسی مربوط به موضوعی که در              م

نظر آموزش یا تجربه کفایت ندارند و یا نقشه یا مدرکی که تحت نظـارت آنهـا تهیـه یـا بررسـی              

 ؛ کنند الحاق،نشده

 ؛ت کنندیامهندسان باید در تمام کارهاي مهندسی خود استانداردها را رع 

       بـه مـدیران   انـد  مهندسان باید رفتارهاي غیرقانونی و غیراخالقی را که با شواهد کافی اثبات شده

 ؛ اطالع دهند و زمانی که شواهد کافی در اختیار ندارند، دیگران را متهم نکنندمربوط

 ؛مهندسان باید صرفاً براساس شایستگی رقابت کنند 

 ؛دست همکاري و مشارکت بدهند آبرومند تهاين باید تنها با افراد یا شرکمهندسا 

 ؛ مهندسی تالش کنندحیتها، شایستگیها و اعتبارات حرفۀ صالءمهندسان باید براي ارتقا 

        اي که در آن مـشغول بـه فعالیـت هـستند را بـدون               مهندسان نباید هیچ کاري را خارج از حوزه

 ؛اطالع کارفرماي خود بپذیرند

    خود، از تجهیزات، تدارکات، امـور دفتـري و آزمایـشگاهها           يفرما کار ةمهندسان نباید بدون اجاز  

 ؛ استفاده کننددبراي امور شخصی خو

   انباشـته خـود منتـشر       رات خود را بر مبناي تخصص و تجربـۀ        ا و بیان نظ   همهندسان باید گزارش 

 .کنند

  انصاف. پ

         گري، هیچ گونـه  مهندسی و یا هر چیز دی مهندسان نباید مستقیم و یا غیرمستقیم براي اخذ کار

حظات غیرقانونی را به دیگـران بدهنـد، و یـا آن را درخواسـت و یـا                  کمک سیاسی، پاداش یا مال    

 .دکنندریافت 

  ین بند شامل مواردي مانند زیر است؛ا

      کـار دارنـد،   اي ارزشـمند را از مـدیران بیرونـی کـه بـا وي سـرو      مهندسان نباید پـاداش و هدیـه

 ؛درخواست کنند یا بپذیرند

 ان نباید مستقیم یا غیرمستقیم هیچ پیشنهاد، درخواست، دریافت یـا پـذیرش مـساعدت               مهندس

همچنـین نبایـد بـا      . دادن یک قرارداد با مقام دولتی داشته باشند        تأثیر قرار تحتمنظور  مالی، به 

 ؛نندک شغلی خود را تضمین ةدادن هدیه یا هر چیز باارزش دیگري، آیند

    براي خدماتی که روي یک پروژه و یا براي خدمات وابسته به             بیشتر از یک طرف   مهندسان نباید 

ده و توافـق طرفهـاي   کر فاش نند، مگر اینکه موارد را کامالًک دریافت  دستمزددهند  آن انجام می  

 ؛نندکذینفع را دریافت 
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      یا غیرمستقیم از پیمانکاران، عامالن آنها و یا طرفهـاي دیگـر             مستقیممهندسان نباید پاداشی را 

 کـاري کـه در آن مـسئولیت دارنـد، درخواسـت            بارة، در ندادرارتباطا مشتریها یا کارفرمایان     بکه  

 ؛یرندذده و یا بپکر

   را ارزیابی کنند و در صورت نیـاز آنهـا         طرفانه و عینی بودن گرایشهایشان    بیماً  ئمهندسان باید دا 

 ؛را اصالح کنند

      مـشتریان کارهـاي مهندسـی داشـته      طرفانه به عمـوم مـردم     مهندسان باید نگرش عادالنه و بی ،

 ؛دهند کارهاي خود را صادقانه انجام می،کهحالی در؛باشند

 ؛ منصف، فعالیت کننددار و نمایندةري، مانند یک امانتمهندسان باید براي کارفرما یا مشت 

       مهندسان باید فرصتها را به طور یکسان در اختیار داوطلبانی که شایستگی دارنـد، قـرار دهنـد و

 ؛با تمام بخشهاي درگیر در پروژه با عدالت و انصاف رفتار کنند

         گیري را مبناي اسـتخدام و      مهندسان نباید مسائل شخصی، مانند طرفداري، خویشاوندي و رشوه

 ؛اخراج، تشویق و تنبیه یا پذیرش و رد مناقصات قرار دهند

      تواند بـر قـضاوت یـا کیفیـت         شده یا بالقوه را که می     مهندسان باید تمام تعارضات منافع شناخته

 ؛گذارد، آشکار کنندمیخدمات آنان تأثیر 

   ِدانند ممکن است تعارض منافع بالقوه میان آنان و          بار مأموریتی بروند که می     مهندسان نباید زیر

 ؛مشتریان یا کارفرمایان پدید آورد

              دسـان آسـیب وارد     مهندسان نباید مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار و آوازه و کارهاي دیگـر مهن

 . همچنین نباید جانبدارانه از کار دیگري انتقاد کنند وکنند

 :این بند شامل مواردي مانند زیر است

 ؛اي دیگر اعضا آسیب برسانندمهندسان نباید مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه 

 ؛غرض باشندگیریهاي خود بیاي، قضاوت و تصمیم نظرات حرفهمهندسان باید در ارائۀ 

 دقتی کاري انجام دهند که به شهرت و تجارت دیگران صـدمه       هندسان نباید عمداً یا از روي بی      م

 .بزند

  صداقت و درستکاري. ت

 ها و اعمالشان حقیقت را مبنا قرار دهندسان باید در گفتهمهند. 

  :این بند شامل مواردي مانند زیر است

 ؛دناي، راستگو باشمهندسان باید در گزارشها، اظهارات و گواهیهاي حرفه  

 ؛کاري بپرهیزندمهندسان باید از فریب 



                                                                       مهران رحمانی سامانی و جواد مجروحی سردرود

 

51

        نمـایی  هاي پیشین خـویش، اغـراق و بـزرگ        مهندسان نباید در مسئولیت خود یا موضوع وظیفه

  ؛کنند

    دهنـد یـا حـذف و     درسـتی نـشان نمـی     کار بردن اظهاراتی که واقعیت را بـه        همهندسان باید از ب

 ؛کنند، بپرهیزندتحریف می

 اي که در راستاي منفعت شخـصی یـا ضـرر دیگـران باشـند               باید کارهاي غیرصادقانه  نن  مهندسا

 ؛انجام دهند

       مبادرت کاري که به انجام کارهاي غیرقانونی و ناصادقانه         مهندسان نباید به شرکتها یا افراد فریب

 ؛گیري از نام خویش را دهند یا با آنان همکاري کنند بهرهةکنند، اجازمی

 ؛نندکطرف صادر هاي عمومی را به روشی صادقانه و بید بیانیهمهندسان بای 

 ؛مهندسان باید اطالعات را دقیق و در زمان مناسب ارائه کنند 

 ؛مهندسان نباید احراز شرایط خود یا همکاران خود را تحریف کنند  

         ي  کارهـا  ةعنـوان پوشـشی اخالقـی بـر پیکـر         مهندسان نباید از همکار، غیر مهندس یا همیار به

 ؛غیراخالقی خود بهره گیرند

        در مواردي که استفاده از منبع منوط بـه کـسب           (مهندسان نباید بدون ذکر مأخذ و کسب مجوز

 ؛نندکهاي خود استفاده از نتایج کارها و پژوهشهاي دیگر همکاران در پروژه) مجوز شده است

                   هـاي نامناسـب و    وهمهندسان نباید با طرح انتقادهـاي ناصـادقانه از مهندسـی دیگـر یـا بـه شـی  

 .یز، در پی جایگاه و پایگاه شغلی براي خود باشندآمابهام

  احترام. ث

 ؛اي نباشداي برخورد کنند، حتی اگر رفتار طرف مقابل حرفهمهندسان باید همیشه حرفه 

    کار بردن دانش و مهـارت و جـذب و نگهـداري نیـروي کـار،                 هگیري، ب مهندسان باید در تصمیم

 ؛ رفتار کنندافرادعیض نژادي، مذهب، جنس، ملیت یا سن، با بدون تعصب و تب

                 ۀمهندسان باید با احترام با مـردم رفتـار کننـد و مراقـب ارزشـها و حـساسیتهاي فرهنگـی همـ 

 ؛تأثیر قرار گیردگروههاي جامعه باشند که ممکن است توسط کار مهندسی تحت

 :ین بند شامل مواردي مانند زیر استا

    نجارها و سنتهاي دیگران آگاه شوند و از انجام کارهـایی کـه از نظـر دیگـران              از ه مهندسان باید

 ؛، خودداري کننداستاحترامی بی

 ؛مهندسان باید حق مالکیت دیگران را به رسمیت بشناسند 

 ؛اي خود حفظ کنندمهندسان باید احترام، صداقت، شرافت و عزت را در تمام اقدامات حرفه 
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   د، بـا احتـرام و رفتـار    نـ نکاز وي خواسته شود کار دیگران را بررسی       که  صورتیمهندسان باید در

 ؛نندکمناسب اقدام 

  ؛ددانی کنننقش آنها قدراز د و نگذاربمهندسان باید به حقوق همکاران و کارکنان خود احترام 

  :ین بند شامل مواردي مانند زیر استا

    شـود،  یگـر همکـاران مـی   عملی که به نوعی باعث مخدوش شـدن حقـوق د        از هر مهندسان باید

 ؛دکنناري خودد

    اي سایر همکاران با هدف پیـروز شـدن در گـرفتن کـار     مهندسان باید از تخریب شخصیت حرفه

 ؛نندکاحتراز 

 باید به نظرات دیگران توجه کنند؛مهندسان  

 هندسان نباید از قدرت یا تخصص خود براي تأثیرگذاري بر تصمیمهاي دیگران و کسب منفعت        م

 ؛اده کنندشخصی استف

 ؛له را مستقیم با خودش حل کنندئکنند، مسمهندسان باید وقتی با کسی اختالف پیدا می 

            مهندسان باید از لطمه زدن به دیگران، اموال، شهرت و آبرو، یا اشتغال آنها با اقدامهاي کاذب یـا

 .بدخواهانه خودداري کنند

  ايرفتار حرفه. ج

  ؛اي تشویق کنندت اصول اخالق مهندسی و وجدان حرفه را به رعایهمکاران خودمهندسان باید 

         مقـاالت در مجـامع و انجمنهـاي فنـی تـشویق             ۀمهندسان باید همکاران خود را به حضور و ارائ 

  .نندک

  :این بند شامل مواردي مانند زیر است

   و گسترش دهند و بـه دیگـران نیـز کمـک            کنند  ارتها و تواناییهایشان را حفظ      مهندسان باید مه

 ؛ که این کار را انجام دهندکنند

  ؛ در خود و دیگران باشنداوريفنّمهندسان باید به دنبال تشویق صنعت و علم مهندسی و 

 ؛المللی هماهنگ باشندکنند و قوانین بیناي که در آن کار میمهندسان باید با قوانین جامعه 

          ــا ــر نیازه ــی ب ــشتري خاص ــا م ــه ی ــدمات جامع ــه خ ــد ک ــازه دهن ــد اج ــان نبای   يمهندس

 ؛تر جامعه اولویت پیدا کندگسترده

     تنها نیـاز امـروز را بـرآورده کنـد، بلکـه بـا              نظر قرار دهند که نه    مهندسان باید پیشرفتهایی را مد

 ؛گذشت زمان و بروز نیازهاي فردا سر ناسازگاري نداشته باشد
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        تخصـصی خـویش را توسـعه و گـسترش دهنـد و بـا          ۀمهندسان باید دانش و اطالعات در زمینـ 

 دانـش خـود را      اندیشیها،همهاي آموزشی و فنی، همایشها و       اي، دوره شرکت در فعالیتهاي حرفه   

  .روز نگه دارندبه

  :ین بند شامل مواردي مانند زیر استا

    ده و کـر  زندگی کـاري خـویش دنبـال    ة مهندسی را در سراسر دور  مهندسان باید پیشرفت حرفۀ

 ؛نندکایجاد نِ تحتِ نظارتِ خویش، فرصت اي و اصول اخالقی مهندسابراي پیشرفت حرفه

     پایدار را بسط دهند و نباید در نـشر موضـوعات           مهندسی و توسعۀ    دانش  مهندسان باید بکوشند

 ؛نندکآمیز شرکت منصفانه یا اغراقکذب، غیر

             هاي فنی آگاه شـوند و      مهندسان باید در تمام کارهاي مهندسی خود از دانش روز و آخرین یافته

 ؛ریزي و اجرا به کار گیرندا ابتکار، خالقیت و نوآوري در طراحی، برنامهآنها را ب

  ؛خشنداش را بهبود بو پیامدهاي بالقوه، کاربرد ضروري آن فنّاوريمهندسان باید فهم 

       اي و اخالقـی،     حرفـه  بردارنـد و در زمینـۀ     اي گام   مهندسان باید همواره در مسیر پیشرفت حرفه

 ؛رفت مهندسان زیر دست خویش مهیا سازندفرصت و میدان را براي پیش

   توجهی به هنجارهاي امنیتی یـا   باید با هر دستورالعملی که نیازمند اقدام خالف یا بی         نمهندسان

 ؛سطوح خطر در طراحی و ساخت و ساز است، همکاري کنند

    و ننـد کحمایت   مهندسیت و مقام حرفۀ      درستی، عزّ   از ند که کناي عمل   گونه بهمهندسان باید  

ت یا مقام حرفه مهندسی زیـان  نند که به درستی، عزّک به روشی عمل آگاهانهارتقا دهند و نباید  

برداري، تقلب یا فساد دارنـد،      اي که طبیعت کاله    در تجارت یا فعالیتهاي حرفه     آگاهانهبرسانند یا   

 .مشغول شوند
  

  گیري نتیجه .8

، )کتابها، مجالت(  منابع علمیابتدا با مطالعۀ  ،   در کشور  مهندساناي   اخالق حرفه  ۀنام تدوین آیین  براي

اي مختلف کشورهایی که در این حوزه فعالیـت         هاي اخالق حرفه  نامهتحقیقات گذشته، مقاالت و آیین    

 اخـالق  نامۀنویس آیین و خبره، فرم اولیۀ پیش اند و با بررسی و مصاحبه و مشاوره با افراد باتجربه          کرده

نویس پیـشنهادي،   نامه از پیش  سپس با طراحی پرسش   . ا پیشنهاد دادیم   در کشور ر   مهندساناي  حرفه

اي برآمـدیم و    نامه اخالق حرفه  اي موجود در آیین   سازي و اعتبارسنجی قوانین اخالق حرفه     درپی بومی 

نامه از بین افـراد باتجربـه و خبـره در ایـن زمینـه، نتـایج حاصـل را        آوري پرسشپس از توزیع و جمع   

  . دیمکرتحلیل  SPSSافزار نرمبررسی و توسط 
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عنوان بااي  نامهنامه، براي اولین بار توانستیم آیین      حاصل از نتایج پرسش    هايبه جدول سرانجام باتوجه 

اي را براي مهندسـان متناسـب بـا ویژگیهـاي فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتـصادي و           اخالق حرفه  نامۀآیین

  .سیاسی کشور تدوین کنیم
  

  پیشنهادها .9

سازي آن ه پیادبرايمنظور افزایش غناي علمی موضوع و همچنین ایجاد بستر الزم    شود به پیشنهاد می 

  :دکنن این حوزه پیگیري انادتتوسط محققان و اسرا  تحقیقات زیر در مجامع مهندسی کشور،

 ؛تراي در اندازه نمونه بزرگ اخالق حرفهنامۀنامه آیینانجام تحقیق با توزیع پرسش 

     مهندسـی از جملـه نظـام مهندسـی     ۀدر جامعباال نامه سازي آیینمشکالت پیادهبررسی موانع و 

 .کشور
  

  تقدیر و تشکر

 و وقـت  نددانند تا از همه بزرگوارانی که در انجام این تحقیق همکاري کرد         نویسندگان بر خود الزم می    

مـن آموزشـی     نقـش انج   ، در ایـن میـان     ؛نـد کنباارزش خود را به آن اختصاص دادند تشکر و قدردانی           

 معـزز عـضو هیئـت       انادتن مراتب سپاسگزاري خود را از اسـ       امهندسی بسیار حائز اهمیت بوده و مؤلف      

  . دارند انجمن و همچنین اعضاء محترم آن اعالم میمدیرة
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