
 

 

 ها در نظام آموزش عالی ایرانیاخالقبی

 دکتر  حسین معماریان

 و مدرس دانشگاه کانادا( )استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

 زمان:

 1395ماه شهریور 8

 

 معرفی

 و پژوهشي این بزرگوار را بیان دارند و ایشان چنین گفتند: نامه علميای از زندگيدر ابتدای جلسه از آقای دكتر سحابي خواسته شد تا خالصه

بینم، كه خیلي تحسین هستند من هر روز در محیط كاری كه ارتباط نزدیك با ایشان دارم، یك لیاقت و صالحیت جدید مي دكتر معماریان از مفاخر مملكت ما

اند. ایشان در دانشكدة فني دانشگاه تهران شناسي مهندسي است مراحل مختلف تحصیل را در كانادا و استرالیا گذراندهبرانگیز است. رشته اصلي ایشان زمین

اند. ایشان دلیل نیست كه كرسي یونسكو را به ایشان واگذار كردهاند، و نمونة تمام هستند و بين زیادی، كه امروز باعث افتخار ما هستند، تربیت كردهدانشجویا

اند، وزش مهندسي كشور تدوین كردهآماند. ایشان سازوكار نویني برای ارزشیابياز این موقعیت نیز برای ارتقای آموزش مهندسي، حداكثر استفاده را به كار گرفته

 های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.كه مورد عنایت وزارت علوم بوده و در دانشگاه

 آغاز سخن

در آموزش ها اخالقيكنم كه از من دعوت به عمل آوردند تا در ارتباط با بياكنون در انجمن اخالق هستم و از آقای دكتر شامخي تشكر ميمفتخر هستم كه هم

 كنم سریع عبور كنم تا به مبحث اصلي برسم.عالي سخنراني داشته باشم. با چند اسالید و عكس از مرحله اول سخنراني سعي مي

ك را ها پیش یكي از شاگردانم تهیه كرده بود این تقلب برای من بسیار جالب بود چون هرچه قدر این كاغذ كوچك و باریاین یك نمونه از تقلب است كه سال

تقلب كردن  كردم باز هم دنباله داشت. لذا تصمیم گرفتم آن را قاب كنم و به عنوان یك كار هنری و خالقانه در اتاق كارم نسب كنم! البته از نظر منباز مي

چك نیست، بلكه معظل های كواخالقيگیری است. مشكل اصلي ما این بياخالقي به نسبت كوچك در نظام آموزش عالي كشور است و قابل پیشیك بي

 كنم:تر جامعة دانشگاهي است. مشكالت عمده در آموزش عالي را به دو قسمت اصلي و مهم تقسیم ميامروز آموزش عالي در سطح كالن

 سازی و پژوهش نمایي در آموزش عالياخالقي در كتاببي -1



 

 

 ریزی آموزش عالي )ضعف مدیریت آموزشي(اخالقي در برنامهبي -2

گویند. اخالق مهندسي قراردادی بین اخالق و كار است و اگر قرار است از مزایای ها را اخالق ميین خوبي و بدی یا تعبیت كردن و نكرن از خوبي و بدیتمایز ب

باید تبعیت كند و  و حرفه یك حرفه برخوردار شویم باید ملزم به رعایت اخالق در آن حرفه هم باشیم. بنابراین اخالق در كار، اخالقي است كه از عرف، قانون

كند ملزم به رعایت اخالق آن حرفه هم باید باشد برای مثال: در شعر یك شاعر و یا متون همچنین یك دستورالعمل است. اگر كسي از یك حرفه استفاده مي

ست و این تصور عمومي بوده است كه اگر فرد خوب ها و مسائل اخالقي باید رعایت شده باشند، در شعر شاعر صحبت از اخالق فردی ادیني و ... این قانون

تر مواجه هستیم مثل تصمیم فرد در خانواده و برای جامعه كوچك نیست، بلكه این تصمیم در سطح كالن شود. وقتي ما با مشكلباشد جامعه هم خوب مي

خواهد خرج كنم، ولي قداری از پول خود را ببخشم یا هرطور كه دلم ميتوانم مهستم مي كالن جامعه است كه باید پیاده شود، برای مثال من پدر یك خانواده

خواهد پول را خرج كنم بلكه وقتي در جامعه مسئولیت و پستي دارم و وكالت افراد زیادی برعهده من است دیگر این اجازه را ندارم كه به هر شكل كه دلم مي

جاست كه خواهد پول دانشگاه را خرج كند، اینتواند به هر شكل كه دلش ميرئیس دانشگاه نميتر جامعه باشد، برای مثال یك باید نگاهم در سطح كالن

 كند.تر جامعه معنا پیدا ميمعنای انصاف و سخاوت در اخالق و كاربرد عمومي آن در مسائل كالن

ق فردی بیشتر مد نظر بوده است و تصور این كه فرد خوب سنتي اخالق فردی بوده است در شعر در دین در سنت همه موارد اشاره شده اخالاخالق در حوزة

گاری های نهادهای دولتي و غیره ماندگیریتر و تصمیمگویند موضوع كالنشود را جامعه شناسان امروزی صددرصد قبول ندارند و ميباشد جامعه هم خوب مي

تواند ببخشد و ایثار كند جنس اخالق فردی با اخالق اجتماعي و خشد ولي حاكم شد نميتواند قسمتي از مال خود را بببیشتر دارد برای مثال تصمیم فردی مي

كند بنابراین اخالق عمومي و اخالق فردی خیلي با هم فرق گیری فرق ميكند، چون در جامعه وكیل یك گروه هستیم و تصمیمجامعه خیلي با هم فرق مي

تر جامعه شاید های باال مطرح شد ولي این سخاوت در سطح كالن و بزرگگونه كه در مثالباشد، همان كنند، در فردی شاید سخاوت معنای خوبي داشتهمي

 ها از عملكرد ما در این سخاوت شاید راضي نباشند.بد باشد چون خیلي

برای مثال اگر در شركتي كه هستیم  شود.خود حل ميخیلي مهم است. وقتي در اخالق شفافیت داشته باشیم، خیلي از مسائل به خودی شفافیت در اخالق

ای در كار نخواهد بود؛ ولي اگر اطالعات یك طرف بیشتر از طرف ای آورده شود. اگر آگاهي و اطالعات هر دو طرف مساوی باشد، دیگر سوء استفادهپروژه

اندازه طرفي كه اطالعات بیشتری دارد سود نبرد. ان بدهند؛ یا بهگذاشته شود و در پروژه ضرر و زیدیگر باشد، امكان دارد سر طرفي كه اطالعات كمتر دارد كاله

رود و جامعه وری باال ميپذیر باشیم و مسئولیت كارهایمان را بپذیریم و الگوی مناسب را در نظر بگیریم، و فكر كنیم كه آیا با این الگو بهرهباید مسئولیت

 كند؟! پیشرفت مي

در دو حوزة اخالق فردی و اخالق كالن جامعه به پیش برد، اخالق با كارفرما، اخالق با دانشجو، اخالق با دوست در توان صحبت در اخالق مهندسي را مي

 كنم:داری، من به طور كلي اخالق فردی را به سه مبحث مهم تقسیم بندی ميحوزه اخالق فردی است كه شامل راستگویي، امانت

بریم زماني مان در كارها یكي باشد از مصالحي كه به كار ميمثالً اگر پروژه ساختماني را داریم باید حرف و عملصداقت )باید در عمل و كار صادق باشیم  -1

 ایم تحویل دهیم و ...(،كه قولش را داده

 ر باشیم و...(كنیم تضاد منافع نباشد برای مثال از یك شركت به شركت دیگر خبر نبریم و رازداتضاد منافع )هركاری در اخالق فردی مي -2

افتد باید افشاگری كرده و واقعیت را بازگو كنیم و نباید به خاطر و سالمت عمومي جامعه به خطر مي كنیم كه منافعافشاگری )مواقعي به چیزی برخورد مي -3

گری كنیم به شكلي كه به خود صدمه شود صالح این است كه سریع افشاگیریم سكوت كنیم مثالً اگر پسماندی در چاه آبي ریخته ميحقوق خوبي كه مي

 نزنیم با سیاست و درایت باید كارها را انجام دهیم(

پردازیم آیا با مسئولیتي كه من به عنوان مهندس و فناوری تر كه اخالق كالن جامعه است ميتر و كالنگذریم و به مسئله خیلي مهمحال از اخالق فردی مي

های جدید فناوری -2توسعه پایدار و  -1دانم كه اخالق كالن را نیز به كنم در اینجا من به جا ميالن را رعایت ميدر قبال جامعه دارم در مورد اخالق ك

 بندی كنم.تقسیم

 . توسعه پایدار كه شامل توسعه الف( توسعه زیستي ب( توسعه اقتصادی پ( توسعه محیطي1

 نظر داشته باشیم.های جدید را در مسائل كالن اخالقي جامعه در . فناوری2



 

 

شوند كه آوریم آیا باعث ميرا در نظر داشته باشیم مثال اگر فناوری جدید مي كنیم، مسائل كالن جامعهسازیم پایدار باشد، در هر رفتاری كه ميمثال اگر سد مي

یا محیط زیست را در نظر داریم آیا این فناوری جدید به های جدید آای برای جامعه خود هستیم در فناوریها بیكار شوند و در خلق و آفرینش چه آیندهخیلي

كند یا نه و در كل باید جامعه را از نگاه زیست محیطي و عواقب این فناوری بررسي كنیم. ما به این مسئله باید بیشتر توجه كنیم محیط زیست آسیب وارد مي

 كه پاشنه آشیل بیشتری داریم.

 شویم و باید پاسخگو باشیم.لي دارد باید قوانین و اصول را رعایت كنیم، اگر رعایت نكنیم، مؤاخذه مينامه و اصوهر انجمن مهندسي یك مرام

 مشكالت مهم و موجود آموزش عالی

دهه  رویة آن درباشد، جمعیت آموزش عالي و رشد بيبه بعد مي 80رویه آموزش عالي در دهه اكنون آموزش عالي با آن مواجه است، رشد بيمشكلي كه هم

اخالقي در سطح كالن جامعه بوده است یا نه؟ آیا كشورهای پیشرفته اخالقي در آموزش عالي به شمار آورد؟ آیا بيتوان به عنوان یك بيبه بعد را آیا مي 80

های ما در دهه گذشته با ولي دانشگاه% رشد داشته است. 10اند؟ با تحقیق و بررسي به عمل آمده هاروارد در یك دهه فقط اندازه ما رشد داشتهدیگر دنیا به

 اند.رشد چند برابری دانشگاه هاروارد بوده

% وزارت  5/13% ؛ 35ایم در دانشگاه آزاد % مواجه بوده 31با رشد  93-92های متأسفانه در بررسي كه به عمل آمده فقط در رشته فني و مهندسي در سال

 % پیام نور66علوم؛ 

 اند.رشد چشمگیری داشتهطور فرهنگیان و ... همین

 هستیم. دانشجوی مهندسي سومین در دنیاما در پذیرش 

 برابر كشورهای پیشرفته دانشگاه دارد!! 5ایران 

 اند.كرده بیكار امروز در جامعه داریم كه نتیجه عدم مدیریت مدیران گذشته بوده% بیكاران كشور را داریم. چقدر تحصیل50میلیارد بودجه كشور و  5

 ها برابر شده با تعداد دانشجوتعداد صندلي

 ها شود.در دانشگاه آزاد دانشجوی رشته كارشناسي نداریم برای جبران هزینه مجبور شدیم دانشجوی دوره دكتری بگیریم كه جبران هزینه

توانیم االن این ی آنها چه راه حلي داریم و چگونه ميهادانشگاهي كه داریم برای جبران هزینه 600هایي كه داریم و ها و استادها و هزینهبا این دانشگاه

 ها را جمع كنیم آیا این كار عملي و شدني است؟دانشگاه

ای است كه در ابتدای سخنراني به ریزی و برنامه كالن جامعه است كه امروزه ایجاد مشكل و معظل كرده است. این همان مسئلهاخالقي در برنامهاین یك بي

ها معظالت امروز را فكریبيتوانم بدون فكر پول خرج كنم. و این توانم بكنم ولي وقتي وزیر و وكیل مردم شدم نميایثار در مال شخصي مي آن پرداختم كه

 به وجود آورده است.

 دهند.اختیار كدام دانشگاه قرار مي% حال وظیفه پدر و مادر است باید انتخاب كنند كه پولشان را در 90ها پولي هستند بیش از حل اكثر این دانشگاهراه

یابي شوند كاری كه در دیگر جاهای دنیا ها ارزشها كه همه دانشگاهحال باید فكری كرد به همین علت من پیشنهاد سیستمي كردم برای ارزشیابي دانشگاه

خواهند پرداخت كنند یابي قرار گرفته و حال كه این هزینه را ميصورت گرفته است و این پدرومادرها باشند كه انتخاب كنند كدام دانشگاه در رتبه باالی ارزش

ها كه از ارزش پایین برخوردار هستند به دانشگاهي بدهند كه مدركش از ارزش بیشتری برخوردار است و به این ترتیب به طور اتوماتیك و خودكار آن دانشگاه

ها بیشتر شوند متأسفانه ما در دانشگاهشوند و از صحنه خارج ميرت اتوماتیك تعطیل و جمع ميوقتي دانشجو نداشته باشند و كسي به آنها مراجه نكند به صو

هاروارد مشغول به كار باشند یا به ندرت بوده و خیلي  MITایم كه در شركت ماكروسافت و یا در ایم و دانشجویي پرورش و تربیت نكردهپژوهشگر پرورش داده

 كم است چون دانشجوی ما پژوهشگر بوده و به صورت عملي كار نكرده است. 



 

 

های س دادهدهند و ما براساها با آمار و اطالعاتي كه در اختیار ما قرار ميكنیم خود دانشگاهها را ارزشیابي ميای تأسیس كردیم و دانشگاهبنابراین ما مؤسسه

كند كه خارج از سیستم خودشان ارزشیابي شوند وقتي وزارت علوم بخواهد آنها را ارزشیابي یابي وقتي معنا پیدا ميكنیم این ارزشآنها این دانشگاه را ارزیابي مي

وده است بیشتر اتفاقات پیش آمده به ناچار پیش آمده و توانیم سوء اخالقي داشته باشیم نگاه ما توسعه پایدار نبای ندارد. در مدیریت كالن ميكند هیچ فایده

 ایم.ا در نظر نگرفتهسوء نیتي در آن نبوده است و شاید با حسن نیت هم بوده است، ولي نگاه ما نگاه كالن نبوده و نگاه فردی بوده است و اخالق كالن جامعه ر

كنند بیندازیم من در نامه، كتاب و پژوهش و تحقیق كار ميمؤسساتي كه در زمینه پایانحال نگاهي به معضل و مشكل دیگر در نگاهي ساده و گذرا در گوگل 

نامه، پروپزال، مقاله و... مؤسسه را پیش روی خود دیدم كه كتاب، پایان 475000صد هزار مورد و ام و پیش روی شما است ششپرینت سطحي كه گرفته

نامه در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتری داده بود اندیشه پویا آماری از سفارش این پایانای در مجلهقالهدهند. متهیه كرده و در مقابل پول به شما مي

 ارائه كرده است.

 شوند.% این مقاالت برای سمینار سفارش داده مي90با صحبتي كه با مسئول یكي از موسسات داشتیم ابزار كرد كه 

 های بیكار جامعه نگاهي بیندازیم.كردهحال به آمار وحشتناك تحصیل

 گیریم كار نیست چه كار كنم.نویسم پول ميلیسانس بود و گفت در مقاله مقاالتي كه ميكرد فوقیكي از افرادی كه در این مؤسسات كار مي

 دهند.جام ميحلقه واسط كه ان -3كنندگانمصرف -2تولیدكنندگان  -1نامه، مقاالت سه طرف دارد ها، پایانتهیه این كتاب

 انتقاد كردن خیلي راحت است، متأسفانه اشكاالت خیلي زیاد است اگر ارزیابي صورت نگیرید در آینده به كجا خواهیم رسید؟

ده و جواب هایي كه آنجا برای آموزش عالي انجام شهای بیرون از خارج وارد شویم مثل كشور كانادا همان برنامهباید در عرضه و تقاضا وارد شویم در سیستم

 اند.مثبت گرفته

شود با كند و نميكنم همین پیشنهادها و راهكارهای مطرح شده باشند. مجازات یا بستن دردها هیچ مشكلي را حل نميبرای مبارزه با تقلب علمي فكر مي

ها ارتباط ایجاد شود. دانشجو مناسب مؤسسات و دانشگاه ها مشكل را حل كنند بینمجازات و تنبیه این معظل را مدیریت كرد. جان كالم اینكه باید خود دانشگاه

شود جلو مواد مخدر و تریاك را بست دهند آیا ميشود و پنهاني كار انجام ميبا نیاز جامعه باشد. اگر قرار باشد در این موسسات بسته شوند همه زیرزمیني مي

 سازی بیشتر فعالیت داشته باشیم.كارها فراتر و در زمینه فرهنگكه تریاكي هم كم شوند باید راه

ها دانشجو را اخراج كنیم ناگفته نماند كه حافظه تاریخي كوتاه مدت است و این امر نیز به ضمناً در اختیار و جزء وظایف ما نیست كه بتوانیم به علت این خالف

سال است اگر استادی به  30افظه تاریخي استاد در مدت خدمت فراموشي سپرده شده و پاسخگوی مشكل ما نیست. باید روی حلقه واسط و استاد كار شود ح

كند با آن دهد مثل كشورهای پیشرفته دیگر جرا وقتي استادی خالف ميانگاری در كار جریمه شود به نظرم این نتیجه بهتری ميخاطر عدم دقت و سهل

ای یك جلسه تا دفاع با او داشته كند هفتهدانشجو برای دفاع گرفته نه وقت مي شود كه یك استاد در یك زمان چندینها دیده ميشود. گاهي وقتبرخورد نمي

كند در دیوان عدالت اداری به خالف او رسیدگي گونه كه یك كارمند خالف ميشود همانباشد نه وقت راهنمایي و نه دقت در منابع و موضوع دارد پیشنهاد مي

باشد باید چنین سیستمي پاسخ نميكند و اشتباهش بيشود به خالف او رسیدگي ميدر ارتش مرتكب خالف مي شود و جایي باید پاسخگو باشد یا یك فردیمي

 در نظام آموزش عالي كشور نیز باشد.

گوید خوب است برو شود استاد هیچ وقت نگذاشته مياندازه توانایي و وقتش مسئلیت پذیرش دانشجو و موضوع را بگیرد تز به استاد تحویل داده ميهر استاد به

 نامه یا مقاله ...روی موضوع كار كن بعد بقیه داستان موسسات و سفارش دانشجو به این مؤسسات برای آماده كردن پایان

ین به ناچار ها و همچنآموزش عالي 2در مورد این ناراستي پیشنهاد این است كه تأكید بر استاد باید بیشتر باشد باید گذاشت تا یك دهه رشد بادكنكي درجه 

اخالقي نیست و جزء دسته بندی فساد است یا نه باید قوة قضائیه نظر دهد استخدام كنیم آیا این جزء بي 2مجبور بودیم برای این دانشجوها استادهای درجه 

سال گذشته  8- 7شود. اگر نگاهي به تر دیده مياخالقي در سطح وسیعریزی كالن نیز این بياخالقي فقط در تقلب كردن دانشجو است یا در برنامكه بي

بیشتری تولید كردند  paperداشته باشیم برای باال بردن رتبه علمي ایران راه حلي كه انجام شده زیاد شدن دانشجوی دوره دكتری است كه این دانشجوها 



 

 

این شكل نگاه كردن به آموزش عالي درست است نگاه توسعه مقاله چاپ شد آیا به  4000با استادهای درجه دویي كه داشتند و تولید علمي رفت باال نزدیك 

 است. یا نگاه توسعه پایدار كدام درست

ل از درون خود پیشنهاد خام اولیه این است كه وزارت علوم تمركز بیشتر برروی استاد داشته باشد و به بیرون از آموزش عالي دل نبندد و شروع به حل مشك

 دهد.نتیجه بهتری ميكند آن هم از استاد شروع شود 

بت لیسانس ارزیابي درست شد بعد شروع به گرفتن دانشجوی دكتری كنیم همچنین اگر دانشجوی دوره كارشناسي ارزیابي شد و این ارزیابي نتجه مثاگر فوق

 در نظر گرفته نشود. ها نباشد فقط درآمدزایيو خوبي داشت دانشجو در زمینه كارشناسي ارشد گرفته شود. فقط پركردن صندلي دانشگاه

كند اگر شخصي شایستگي داشته باشد چه از روستا و چه از شهر حق گرفتن مدارج اما اگر ارزیابي در هر مقطع بد بود باید در آن دانشگاه بسته شود فرقي نمي

مردم مدركي كه استاندارد شده است در مقاطع مختلفي های باالی علمي را دارد در غیر این صورت از ورود افراد ناالیق جلوگیری شود ما مسئول هستیم به بچه

 تحصیلي چه كارداني چه كارشناسي چه ارشد و دكتری بدهیم.

اند آیا تاكنون با ها تقلبي و مشكل داشتهنامهانگاری كرد در رتبه خود تنزل پیدا كند. خیلي پیش آمده كه پایاناگر استادی خالف كار كرد و در كارش سهل

آوری شود مثل مقاالت تا كپي و تقلبي بودن آنها مشخص شود. همه چیز باید شفاف و باز باشد نامه در سایت جمعد شده است. باید تمام پایاناستاد برخور

 د است...كند غذا و سیر كردن شكم خوآبراهام مازلو آمریكایي برای اخالق باید شرایط اخالقي مهیا شود آدمي كه گرسنه است به اولین چیزی كه فكر مي

طرفه یا پیاده رو ماشین اخالقي صورت نگیرد شاید در ایران خیلي به چشم دیده اید كه خیابان یكباید دروغ نگوییم باید جامعه شرایطي باشد كه در آن بي

ار را شروع كردند بعد از مدتي شد عادت رویم آیا در خیلي از كشورهای پیشرفته دنیا كسي جرأت این كار را دارد اول با برخورد و جریمه كرود و ميخالف مي

رود و آن را نشینند دستشان به كمربند مياول با جریمه كمربندها اجباری شد بعد از گذشت سالیان طوالني اكنون به عنوان یك امر واجب كه تا در ماشین مي

یا هر كار عادی و واجب كمربند بستن نیز جزئي از وجودشان شده است. و آیند دیگر مثل خوردن و آشامیدن بندند. فرزنداني كه در این كشورها به دنیا ميمي

 شوند.آید. شرایط اخالقي را درست كنیم بقیه مسائل به مرور زمان حل ميدر ضمیرشان رسوخ كرده است. به گفته آقای مازلو در زمین شوره تخم به بار نمي

 د را به پایان رساندند:در سخن پایاني مهندس معماریان با این شعار سخنراني خو
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