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کی دو نمونه عرض کنم و بعد برای سخنرانی امروز درنظر دارم که یک شمای کلی از وضعیت آموزش اخالق مهندسی در دنیا خدمتتان ارائه بدهم. سپس، ی

آن  بهرانجام نیز یدا نکرده است، معرفی نمایم. ساصلی خودش را پ شاکلهبندی اولیه و اخالق مهندسی در کشور را که بسیار نوپاست و هنوز آن نظام تیوضع

ی انجام احرفهیک فعالیت  خواهدیما و جویای کار هست و آنج مرحلة کارشده واردشده و  لیالتحصفارغی برسیم که گویی یک مهندس از دانشگاه امرحله

 ای اوست؟ دهد. اخالق مهندسی کجای کار حرفه

مسائل اخالق مهندسی که یکی از آن  وفصلحلی هاکیتکنموزش اخالق مهندسی، ی موجود در آهاسرفصلآنچه امروز به بحث پیرامون آن خواهم نشست، 

پیشنهادی برای آموزش اخالق مهندسی )که عنوان این وة یشاخالق مهندسی در کشور،  وپرورشآموزشی موردی، بایستگی هامطالعهی هانهیشیپو  هانمونه

گیری خواهد و نتیجه هامهندسی هاتیمسئولی است که بنده در کنفرانسی ارائه دادم( منشورهای اخالقی، مهندسی ریسک ایمنی و حوادث حقوق و امقاله

دلیل حجم بسیار برشمرد. در دنیا به توانیمی از اخالق کاربردی اشاخهی را هم احرفهی است و اخالق احرفهی از اخالق اشاخه واقع دربود. اخالق مهندسی 

. هرکسی شودیمی از فنّاوری که تمام افراد جامعه را درگیر خودش کرده، به اخالق مهندسی توجه بسیار جدی ریگدامنزیادی از محصوالت مهندسی و حجم 

ند، باید از منشورهای اخالقی جامعة کای بر تن میو در یک انجمن مهندسی در یک کشور پیشرفته مثل آمریکا، جامة مهندس حرفه شودیمکه وارد یک حرفه 

یی منجر شده، هاشکستبه  هاسالیی همراه بوده و در این هاچالشبزرگ از محصوالت مهندسی، با گسترة ها عمل کند. این ای خود آگاه باشد و بدانحرفه

هدف انگشت نهادن بر آن مواردی  -ها داردی به مهندسکه جایگاه بلندی در آموزش اخالق مهندس –که در ادامه توضیح خواهم داد. در مطالعات موردی 

 1نگریزنیششود. آقای دکتر  دهیرهانرعایت اخالق از سوی مهندس باعث شده یک پروژه از شکست  واقع دراست که به شکست منجر شده یا نه؛ بدین معنی که 

ی هامهارتاند که مهندسی یک حرفه است به چهار دلیل: نخست اینکه شغلی حرفه است که دارند که در آن گفته 2و همکارشان یک کتاب اخالق مهندسی
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ل انجمن سطح باال باید داشته باشد، مهارت سطح باال یعنی در دانشگاه تحصیل کند و تحصیل رسمی داشته باشد، دوم اینکه انجمن خاص داشته باشد مث

ی در ریچشمگیشان تاثیر هاتیفعاله همان انجمن مهندسان برق و الکترونیک است، سوم اینکه نتایج ک IEEEدر آمریکا یا مانند  ASMEمهندسان مکانیک 

ی احرفهبه او عنوان  خواهدیمو  کندیمفعالیت  هاحرفه، اینکه آدمی که در داخل این ترمهم هانیای مختلف اجتماعی داشته باشد و چهارم و از همه هاحوزه

داوری و تشخیص باشد، یعنی بداند که در کجا محصولی را تعمیر کند یا در کجا باید تعویض کند. با این تفاسیر و تعاریف، قوة ید دارای از او نام برده شود، با

 ی است. مهندسی را همیشهاحرفهمشخص است که مهندسی حرفه است و حائز این شرایط که بتوانیم آن را حرفه تلقی کنیم و بتوانیم بگویم فالن مهندس 

: کانون وکال یا نظام پزشکی، باید مقایسه کرد. رادارندیک سازمان و یک ارگان متخصص خودشان  هاآنی هردوهایی مانند پزشکی یا وکالت، که حرفهبا 

. این امر در این شودیمویژه، اخالق مهندسی تدریس  طوربهمتفاوت است. امروزه در آمریکا  هانیای رگذاریحوزة تأثهرچند که در بعضی موارد کم یا بیش 

چند موردی است که بنده عرض کردم. موارد  رندیگیمیی که آنها برای اخالق مهندسی در نظر هاسرفصلکشور بسیار زودتر از دیگر کشورها آغاز شده است. 

های شاخص اخالقی، از آن بررسی دیدگاهآورم: چرایی و چیستی اخالق مهندسی، را اینجا می اشیکلدارد که من تیترهای  رمجموعهیزعرض شده تعدادی 

 دهندیمگرایی و مطالعات موردی. مراد از مطالعات موردی این است که به دانشجویان آموزش گرایی و وظیفهفضیلت اخالقیی یا گرادهیفاجمله سودگرایی یا 

کنش یا عدم کنش مناسب از سوی او به شکست پروژه یا محصول  قعدرواکه فالن حادثه از آنجا ناشی شده که یک مهندس کار خودش را درست انجام نداده و 

باشد، با دانشجو به بحث  تواندیمی این کنش/عدم کنش چه اخالقمنجر شده و باعث شده که کارش شکست بخورد. در این رهگذر، بررسی اینکه دلیل و پیامد 

 هرحالبهشود، چون اخالقی است که به گفتگو گذارده میحوزة یت قدرت سنجش دانشجو در برای تقو هانشانهو  هاحلراهها بحث شود. در این کالسنهاده می

های مهندسی چندان با فلسفه و اخالق و این مباحث سازگاری آموزشی ندارند یعنی اصوالً مباحث علوم انسانی در آموزش انیدانشجوخوب یا بد، کم یا زیاد، 

اتفاق بیفتد و چه فجایعی  تواندیمباید ایشان را با این مباحث آشنا کرد، چراکه در آینده خواهیم دید چه فجایعی  ایشان جایگاهی ندارد. بنابراین به نحوی

در آینده و در حرفه مهندسی  شایمهندسی هاتیفعالقرار دهد. در همین راستا، استاد و دانشجو پیرامون مواردی که در حین  ریتأثدنیای ما را تحت  تواندیم

را تشخیص بدهد که کدامیک اخالقی نیست یا هست، به بحث و گفتگو  هانیا تواندیمست با آن مواجه شود مانند رشوه، هدیه و اینکه چگونه ممکن ا

و تأثیر متقابل آنها  ...و ستیزطیمحشود. کاربرد مهندسی در علوم مختلف، مثل پزشکی، های اخالق مهندسی بحث مینشینند. تعارض منافع نیز در کالسمی

 شود.بر یکدیگر و جامعه به چالش کشیده می

دانشجویان را با مباحث اخالقی آشنا کنند،  نکهیایک تمرین برای  عنوانبهشده،  بحثهم  3یی که در این کتابهاکیتکنگذشته از موارد یادشده، دو تکنیک از 

آشنا برای آموزش اخالق مهندسی است. اینکه دانشجو های نامن، مطالعه موردی یکی از شیوهافزون بر آ 4ی و فلوچارت است.کشخطعبارت است از تکنیک 

هنگام و توان وارد کرد یا از سوی دیگر، با آگاهی بهانگاری یا اشتباه یا تخصیص مسئولیت ناآگاهانه چه صدمات جبران ناپذیری به جامعه میبداند در پی سهل

های ها و صدماتی را گرفت، یکی از اهداف اصلی آموزش و ترویج اخالق مهندسی است. البته باید به بحث محلی بودن نمونهتوان جلوی چه خسارتشجاعت می

من فکر  5های ما از دنیای پیرامون و مفاهیم اخالقی وابسته به محیط جغرافیایی ماست.ها و شناختمورد بحث توجه کرد. من بر این باورم که مقداری از فهم

تر و احتمال رخ دادن مورد مشابه برای م یادآوری و مطالعة اشتباهات و خطاهای یک مهندس ایرانی برای دانشجوی ایرانی بسیار باورپذیرتر، قابل قبولکنمی

 او، بسیار بیشتر است تا یک مهندس آمریکایی یا ژاپنی یا اروپایی. 

ط مهندسی ترجیح داد. بنابراین اد. شاید دانشجوی ما محیط پژوهش و کار علمی را بر محیدر این میان باید بر ضرورت آموزش اخالق پژوهش نیز انگشت نه

های رنگارنگ ی این گونهنوعبهمان در محیط آموزش اخالق مهندسی، توجه به اخالق پژوهش نیز نباید از نظر دور داشته شود. اگر ما بتوانیم به دانشجویان

ی تربه سامانسب کند و جامعه، جامعه کی بیشتری را هاتیموفقن دانشجو در آینده موفق خواهد بود و خواهد توانست آ قطعاًاخالق کاربردی را آموزش بدهیم 

 خواهد بود.

ی را در نظر بگیریم احرفههیچ فعالیت مهندسی و  میتوانیماست، یعنی ما ن ختهیدرآمی مهندسی با ریسک هاتیهمة فعالمهندسی، ریسک، ایمنی و حوادث! 

: آیا ریسک کنندیمدسته تقسیم  چندکنند ریسک را به اخالق مهندسی فعالیت میدر حوزة ی نداشته باشد. منتها کسانی که ریتأثکه ریسک در آن نقش و 
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آن ریسک یا آن شکست احتمالی پروژه آیا  داند که در معرض خطر قرار دارد یا خیر؟ عواقبپذیرد آیا میرا می سکیرداوطلبانه است یا خیر؟ یعنی فردی که 

است یا دائمی؟ مراد اثرات سوئی  ریپذبرگشت؟ و آیا آن احتمال از سوی مهندس مربوطه قابل تشخیص است یا خیر؟ اثرات خطر بلندمدتاست یا  مدتکوتاه

خواهد کرد یا ممکن است با ریسک مواجه باشد؟ و اینکه  است که ممکن است ناشی از بروز خطر باشد. سطح آستانه ریسک چقدر است؟ یعنی چقدر خوب کار

. کنندیمکه در ریسک بحث  هستاین مواردی  امروز آن ریسک در واقع خطرش را نشان خواهد داد یا خیر؟ چه مدتی طول خواهد کشید خودش را نشان دهد.

های ی خود و فعالیتاهکاررا در اولویت  جامعه، ایمنی و امنیت شدهوشتهنمنشورهای اخالقی همة مهندسان ملزم هستند، چنانچه که در همة ایمنی حوزة در 

که همیشه  دیگویمرا باید طی کنند. این نکته در واقع به آنها  هاگامبرای طراحی یک محصول مهندسی یکسری  معموالًشان قرار بدهند. مهندسان مهندسی

گر طرح نخست خوب کار نکرد، بتوانید آن را با طرح دوم جایگزین کنید. همیشه مهندس بایستی یک طراحی جایگزین داشته باشید که ا تانیهایطراحبرای 

طر را داشته خی استفاده نکند. برای او هم باید این محصول کمترین درستبهام ی کند که فردی ممکن است پیدا شود که از طرحی که من طراحی کردهنیبشیپ

حقوقی جنبة هایی که ایشان در آن مشغول به کار هستند هم تعریف شده که مقداری مهندسان وظایفی نیز در قبال شرکتباشد. در منابع اخالق مهندسی برای 

باید اطالعات خصوصی شرکت را حفظ و حراست کنند و در  هامهندسرقابت دارند،  باهمیی که هاسازمانو  هاشرکتاطالعات محرمانه حوزة نیز دارند. در 

هایی داشته، بایستی آن مهندس را قدر بدانند و کاری نکنند که آن مهندس مجبور شود ابداعیی که یک مهندس در شرکت هاحوزهنیز در  هاشرکتنگاه دیگر، 

آید. ها بایستی مراقب باشند که در موضعی قرار نگیرند که تعارض منافع به وجود ها و شرکتاطالعات خودش را در اختیار شرکت رقیب قرار بدهد. مهندس

 ی بدهد.رأ ارهابشناسند، قبول داشته باشند و دقیق رعایت بکنند تا برای کارهای غیراخالقی، وجدانشان به عدم پذیرش آن ک قدرآنی را باید احرفهحقوق 

های پیرامونی اخالق مهندسی و حوزه. یکی اینکه ما باید در کشور خودمان کنمیمی بخشی که ارائه شد، من به چند راهکار در اینجا بسنده ریگجهینت عنوانبه

آوری و در اختیار . مطالعات موردی در حوزة مهندسی را برای کشور خودمان جمعرندیبگ فرااخالق کاربردی را  هامهندسآن را رشد بدهیم. بایستی بکوشیم که 

برای دانشجوی ایرانی بسیار مفیدتر از اتفاقات کشورهای دیگر خواهد  دانشجویان قرار دهیم. چنانکه گفتم، بر این باورم که مطالعة اتفاقات رخ داده در کشور،

ی بزرگ به قدری گسترش بدهیم که مهندسان درگیر در آن هاسازمان و نهادها را در هاادارهبود. نکتة سومی که مایلم عرض بکنم این است که ما بایستی 

نباشد که  گونهنیاشان را بگویند و از آنها راهکار طلب بکنند. ارتباط برقرار بکنند و معضالت اخالقیسازمان با آن نهادها بتوانند آزادانه و بدون ترس و واهمه 

ای و اخالقی بپرهیزند. شورا یا نهاد اخالقی در هر های حرفه، از بیان دغدغهشودینمیا حقوقشان پاس داشته  شوندیمیا از ترس یا از بیم اینکه از کار اخراج 

بنشانند. بسیار حائز سازمان بزرگ، به نظر من، یک امر واجب و بایاست. آخرین نکته اینکه ما به همت چنین مراکزی نیاز داریم تا مهندسان را جمع و به گفتگو 

آنها راه درستی نشان بدهیم و از راه ثبت دانش و تجربه مهندسان باتجربه و سامان  راهنمایی اخالقی بکنیم، به لحظهبهلحظهرا  هامهندساهمیت است که 

 های مهندسی ببندیم.انگاریدادن میزگردها، راه را برخطاهای اخالقی و سهل

 

 

 

 


