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مهندسی چیست ؟ مهندس کیست؟
تعریف مهندسی:
■ مهندسی یا دانش کاربردی ،عبارت است از شناخت و دانشی که انسان از آن بهره برداری
عملی می کند و آن را در جهت بهبود زندگی مردم به کار می بندد.
 مهندسی قابلیت تحلیل ،طراحی و برنامه ریزی هدفمند یک فعالیت معطوف به ساخت یا
پدیدآوری یک محصول است.
تعریف مهندس:

 مهندس کسی است که با کسب دانش و تجربه در یکی از رشته های مهندسی قادر به ایفای
نقش مشاور ،مجری یا ناظر در فرایندهای مهندسی به منظور تامین نیازهای جامعه باشد.
 مهندسان با موضوعاتی چون ادراک ،تحلیل ،کاربرد ،طراحی ،توسعه و مدیریت پروژه ها و
فرایندها سروکار دارند.

مهندسی چیست؟

درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■

نسبت علم و فناوری با مهندسی چیست؟

■

تعریف :مهندسی یک فعالیت چند بعدی است که بر پایه علوم ،ریاضیات و خالقیت استوار شده وهدف آن
بهبود زندگی مردم و توسعه رفاه جامعه است .فناوری نامی است که به همه برساخته های انسان اطالق می
شود که به عنوان ابزار یا وسیله برای پاسخگویی به یکی از نیازهای فردی و اجتماعی به کار گرفته می
شود .فناوری منحصر به محصوالت مهندسی نیست .ماشین ،موبایل ،هواپیما ،عینک ،سمعک ،دارو ،موتور
جستجو ،دموکراسی ،بوروکراسی  ،لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،اسنپ و  ...همه در زمره فناوری به حساب می
آیند.

■

مثلث علم ،مهندسی و مدیریت عامل ابداع و توسعه فناوری و در نتیجه تغییر در جهان و زندگی انسان
بوده است .معموال نقش مدیریت نیزدر طول تاریخ بر عهده مهندسان بوده است .بنابراین ،پدید آورندگان
اصلی فناوری مهندسان بوده اند.

■

دانشمندان به دنبال یافتن قوانین طبیعت و روشهای تفسیر جهان بوده اند .مهندسان در صدد یافتن روش
تغییر جهان و راههای تامین نیازها و دستیابی به آرمانها وآرزوهای بشر بوده اند.

■

مهندسی دارای سه نقش(کارکرد) اساسی است که به صورت سه مرحله پی در پی عملی می شود .1 :اندازه
گیری  .2تحلیل  .3طراحی وساخت

■

مهندسان برای انجام هر یک از این سه مرحله به دنبال ابداع وکاربرد فناوریهای نو هستند .مهندسان
برای تحلیل از علوم و ریاضیات استفاده می کنند و برای طراحی به نیازهای نو به نو بشر توجه دارند ودر
این راه از روشها و ابزارهای بهینه سازی استفاده می کنند.

■

درواقع ،مهندسی پل ارتباطی بین علم وزندگی است .بدون مهندسان ،زندگی در حالت بسیط و قدیمی
خود باقی می ماند .پیشرفتهای بشر مدیون تالش مهندسان است.

مهندسی چیست؟
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

مهندسی از ریشه التینی ” “ingeniumبه معنای طراحی وابداع گرفته شده است .بنابراین
مهندسی به فرایند طراحی و ابداع اطالق می شود .دانشمندان در صدد شناخت پدیده ها و
تفسیر جهان اند در حالی که مهندسان در صدد تغییر جهان اند.
تمایز بین مهندسی و فناوری چندان آسان نیست .در واقع بخش عمده فناوری حاصل کار
مهندسی است اما باید به فناوریهای علوم انسانی نیز توجه داشت .آیین نامه ها ،قوانین و
مقررات هم نوعی فناوری محسوب می شوند.
مهندسی با تمام حرفه ها و حوزه های شغلی در ارتباط است .چرا که ابزار کار همه صاحبان حرف
از کشاورزان گرفته تا صنعتگران ،پزشکان ،بازرگانان و کارکنان بخش خدمات را مهندسان
می سازند .امروزه با توسعه  ITنقش مهندسان در توسعه فرهنگ وتحوالت فکری بشر نیز
پررنگ تر شده است.

با توجه به نمونه ها و شواهد بسیارمشخص می شود که در ایران بیش از هزار و
اندی سال ،واژه های مهندس ،هندسه و مهندسی در کاربردهای صحیح و
بسیار نزدیک به مفهوم واقعی آن در معانی ای نظیر طراح ،خالق ،نوآور،
اندیشمند ،مدیر ،مدبر ،چاره ساز ،شمارشگر ،حسابدان ،هندسه دان و
هوشمند به کار رفته است و در یک تصادف زمانی مناسب با واژه های التین
 engineerو  engineeringبه درستی معادل شده است.

ارتباط هنر و مهندسی
•

بین مهندسی و هنر ارتباط وجود دارد .در بعضی از زمینه ها مانند معماری ،طراحی
صنعتی ،این ارتباطات مستقیم بوده (حتی بعضی از این رشته ها ممکن است در دانشکده
مهندسی دانشگاه ها وجود داشته باشند ).و در بعضی از زمینه ها این ارتباطات غیر
مستقیم هستند( .دانشنامه آزاد ،2012 ،مهندسی)

•

از طرف دیگر با آنکه مطالعه مهندسی و مطالعه فنون در بسیاری از زمینه ها را باید در
تاریخ هنر جستجو کرد ،اما مهم ترین وجه تمایز هنر و مهندسی ،عدم تکرار پذیری هنر،
عدم اتکای کامل به علوم پایه و اقتصاد و احاطه کامل احساس هنرمند در آن است ،از این
رو به تمام معنا وابسته به شرایط روحی ،زمانی و مکانی هنرمند است .در حالی که
مهندسی فعالیتی است مبتنی بر علوم ،تکرار پذیر و متاثر از عوامل اقتصادی؛ و جالب آن
که در هر دو زمینه ،خالقیت مهم ترین عامل مشترک و بارز آنها است.

• پوپ می گوید "هنر ایران ارمغان جاودانه مردم ایران به تاریخ دنیا است.

تاریخچه مهندسی
یکی از مثال های کارهای اولیه مهندسی را می توان در پروژه های اصلی
شهرسازی ها جستجو کرد که از آن جمله ساخت سیستم آبرسانی اطراف
شهر رم در قرن چهارم وسوم ق.م است .این سیستم ،آب را از اطراف شهر رم
از طریق سیستم لوله کشی ،جوی ها ،پل ها و تونل ها به داخل شهر هدایت
می نمود .امروزه انجام چنین پروژه هایی از جمله مسئولیت های مهندسان
می باشد .در حالی که شواهد تاریخی نشان می دهد مهندسان با تعاریف
امروزی نقشی در طراحی و اجرای چنین سیستم هایی نداشته اند .این
وظیفه در آن زمان بر عهده کسانی بود که در اداره شهر مسئولیت داشته و
به بیانی وظیفه میرابی را عهده دار بوده اند .افرادی که در حقیقت به صورت
فردی در ساخت این سیستم مشارکت داشته اند گروهی متشکل از معماران،
استادکاران با انواع مهارت ها ،خدمه و کارگران ،آن هم از نوع بردگان بوده و
افرادی نظیر مهندسان امروزی به ندرت مشاهده می شده استKatehi, ( .

)2009, p. 28

در ایران باستان هم نمونه هایی از سیستم های آبرسانی به صورت قنات و
کاریز و کانال در برخی از شهرهای ایران ساخته شذه است.

تاریخچه مهندسی

یک چرخ پرهدار مربوط به اواخر سده ی دوم پ.م .از چغازنبیل ایران .این چرخ در موزه
ملی ایران نگهداری میشود.
(دانشنامه آزاد ،2012 ،چرخ)

چالشهای آینده مهندسی
مهندسان باید در اندیشه راه حل برای چالشهای آینده بشر باشند .برخی از این چالشها عبارت
اند از:
•

اقتصادی کردن انرژی خورشیدی با توجه به رو به اتمام بودن انرژیهای فسیلی

•

حذف کربن از جو و ذخیره کردن آن در خاک برای جلوگیری از آثار نامطلوب گرمایش
زمین

•

فایق آمدن بر بحران کم آبی و دستیابی به آب سالم برای همه ساکنان زمین (تامین منابع
جدید آب ،شیرین کردن آبهای شور ،مدیریت مصرف آب در بخشهای صنعتی ،کشاورزی و
شهری)

•

بهبود زیرساختهای شهری با توجه به افزایش جمعیت زمین و وجود سیستمهای آب و
فاضالب ،گاز شهری ،برق ،مترو ،مخابرات و سیستمهای احتمالی دیگرو مقاوم سازی آنها در
برابر حوادث مختلف طبیعی و انسانی (جنگ ،زلزله ،طوفان ،سیل و)...

•

بهبود یادگیری انسان  /مهندسی معکوس مغز انسان

•

حفظ محیط زیست و حذف آلودگیهای مختلف (هوا ،آب ،خاک ،زباله های خانگی و
صنعتی ،گازهای گلخانه ای و )...

•

امنیت فضای مجازی /انفورماتیک سالمت

مثالهایی از موارد اخالقی در زندگی
•

راننده یک کامیون در حال رانندگی متوجه می شود که ترمز او بریده است و
اتومبیل او درسرازیری است و درحال افزایش سرعت است .اتومبیل درسریک
پیچ تند قرار می گیرد و انحراف ا زجاده غیرقابل اجتناب است .در این پیچ یک
کودک خردسال ایستاده وچند مترآن طرف تر چند جوان در کنارهم ایستاده
اند.
از نظراخالقی وظیفه راننده چیست ؟

•

قطاری به ایستگاه نزدیک می شود .ناگهان لوکوموتیوران متوجه می شود که
در قسمت ریل اصلی چند بچه مشغول بازی هستند و یک بچه هم در قسمت
ریل انحرافی به تنهایی بازی می کند ،امکان ترمز گرفتن وجود ندارد .او باید
قطار را به ریل انحرافی هدایت کند یا در همان ریل اصلی ادامه حرکت دهد؟

مثالهایی از موارد اخالقی در مهندسی
•

از مهندس درخواست می شود با امضای خود نقشه های طراحی ساختمان انجام شده
توسط طراح دیگری را به خود منتسب نماید.
آیا اخالقی است که چنین کاری را انجام دهد؟

•

یک شرکت فرعی مهندسی کاری را برای شرکت دیگری انجام می دهد ،نتیجه
کارمورد پذیرش کارفرما قرارنگرفته و موضوع به دعوا بین طرفین منجرمی شود .آیا
مهندس شاغل در شرکت فرعی می تواند به عنوان عضو شرکت اصلی در این دعوا
شهادت دهد ؟
این چنین اقدامی از نظر اخالقی مورد تایید است؟

•

یک شرکت تولیدی دارای ضایعات و آشغال های دور ریز ،حاوی میزان غیر مجاز مواد
سمی است  .مهندس شاغل در این قسمت می تواند مراتب را به اطالع مقامات
مسئول درکشور برساند ،اما این کار باعث اخراج او می شود .از نظر اخالقی وظیفه او
چیست؟

مثالهایی از موارد اخالقی در مهندسی
•

مهندسی د رحال گذراندن دوره دکتری خود است .آیا او می تواند مطالبی از
پایان نامه خود را که می تواند تئوری ارائه شده را مورد تردید قرار دهد  ،تعمدا
از پایان نامه خود حذف کند؟
آیا از نظراخالقی او مجاز به چنین کاری هست؟

•

مهندسی که در یک شرکت پژوهشی کار می کند بخشی از اطالعات مشتری را
بدون اخذ مجوز ازمشتری و شرکت خود به صورت مقاله ای دریک کنفرانس
محلی ارائه می کند.
آیا او از نظراخالقی می تواند این کار را انجام دهد؟

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی

 .1خودرو فورد پینتو
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

در دهه  ،1970شرکت فورد آمریکا خودرویی سبک ،ارزان و پرفروش به نام
پینتو به بازار عرضه کرد .مخزن بنزین این خودرو اشکال داشت .در تصادفهای
حتی کوچک احتمال انفجار داشت .سود فروش باال بود و هزینه های موارد
اتفاقی را پوشش می داد ،لذا شرکت صالح را در کتمان واقعیت می دید تا در
سال  1978موارد شکایت زیاد شد و مجبور به اصالح آن شد.

 .2شاتل فضایی چلنجر
در ژانویه  1986شاتل چلنجر با  7سرنشین به فضا پرتاب شد و پس از 73
ثانیه منفجر و  7سرنشین آن کشته شدند .اشکال آن در ضعف بست حلقوی
قسمت بوستر آن بود.کمیسیون تحقیقات عامل آن را فرهنگ سازمانی در ناسا
اعالم کرد .یکی از مهندسان این اشکال را گوشزد کرده بود ولی به آن توجه
نشد .و پرتاب در سرمای صبح زود که آن مهندس برحذر داشته بود ،نیز در
بروز حادثه موثر بود .آن مهندس کار خود را ترک و به افشای حقایق مربوط به
آن پرداخت که منجر به اعطای جایزه به او شد.

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
 .3سوانح هوایی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

سوانح هوایی بسیاری در جهان اتفاق افتاده که منجر به سقوط هواپیما و کشته
شدن سرنشینهای آنها شده است .بررسیها نشان داده که این حوادث ناشی از
ضعف مهندسی مانند طراحی ضعیف چفت قسمت بار در مورد هواپیمای DC-
 70ترکیه با  246کشته و ضعف اتصال موتور به بدنه در مورد هواپیمای DC-
 10بوده که از فرودگاه شیکاگو برخاست.
 .4فاجعه بوپال هند
در سال  1984حادثه سنگینی در کارخانه آفت کش شرکت یونیون کارباید هند
اتفاق افتاد که منجر به  3787کشته و  500000مسموم در شهر بوپال شد.
شب حادثه آب وارد مخزن حاوی 42تن ماده سمی متیل ایزوسیانات شد و
واکنش گرمازای درون مخزن باعث انفجار و انتشار گاز سمی در هوای شهر شد.
هنوز پرونده مربوط به شکایات مردم در محاکم قضایی هند به دلیل عدم توافق
تخصصی در علل بروز این حادثه مفتوح است.

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی

درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

برج سیتیکورپ

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

یک سال پس از ساخت این برج  59طبقه ،یک دانشجوی مهندسی سازه از دانشگاه پرینستون سوالی مطرح کرد
که لومژر را به بازبینی طراحی سازه واداشت .او پرسید آیا سازه در مقابل بادهای جانبی مورب می تواند
مقاومت کند؟ زیرا در این صورت نیروی باد  40درصد بیشتر از حالتی است که باد مستقیما به یکی از وجوه
ساختمان وارد شود .آیین نامه ساختمان امریکا طراحی سازه در برابر بارهای عمود بر اضالع اصلی
ساختمان را اجازه داده بود .برای مقاوم بودن سازه الزم بود اتصاالت بادبندها جوشی و کیفیت جوشها در
سطح باالیی باشند.
وقتی لومژر از مسئول کارگاه در مورد اتصاالت سوال کرد او گفت که اتصاالت پیچی بوده و جوشکاری نشده
است واین امر هم با اجازه مسئولین نظام مهندسی ایالت بوده است.
لومژر به کمک مشاور خود از اساتید دانشگاه اونتاریوی غربی ،نمونه کوچک شده ساختمان را در تونل باد قرار
داد و تنشهای حاصل از بادهای مورب را اندازه گرفت ومشاهده کرد که اتصاالت موجود قادر به مقاومت در
برابر آن نیست .این نوع باد در هر  16سال یک بار در نیویورک می وزد .از سوی دیگر بیمه پشتیبان لومژر
خیلی کمتر از هزینه تقویت اتصاالت بود .او در برابر یک مسئله اخالقی قرار گرفته بود چون با استناد به
آیین نامه ساختمان امریکا می توانست در برابر قانون پاسخگو باشد ،اما برای حفظ اعتبار خود و شرکت
احساس مسئولیت می کرد؛ لذا طرح تقویت سازه را با جوش دادن یک صفحه فوالدی به ضخامت 5
سانتیمتر روی بیش از  200اتصال تهیه و به صورت مخفیانه اجرا کرد .او تنش سنجهایی را به نقاط مهم
سازه متصل کرد تا در صورت وزیدن باد مورب وضعیت تنشها را زیر نظر داشته باشد .وقتی تندباد اال در
حوالی ساحل پدیدار شد کار تقویت سازه به پایان رسیده بود .هزینه تقویت سازه بالغ بر  12.5میلیون دالر
شد در حالی که پوشش بیمه تنها  2میلیون دالر بود .خطای مهندس طراح و مرکز سیتی گروپ اختفای
موضوع به مدت  20سال بود.

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
حلقه فوالدین در دست مهندسان کانادایی
مهندسان کانادایی در زمان فارغ التحصیلی حلقه ای خاص را به دستشان می اندازند.
چرا؟
در سال  1907زمانی که کارگری در حال پرچ زدن روی بخش جنوبی "پل کبک" بود متوجه
نصف شدن پرچی شد که حدود یک ساعت پیش ،آن را نصب کرده بود .چند ثانیه بعد به یکباره
پل فوالدی عظیم به داخل رودخانه «سینت الرنس» فرو ریخت .در جریان این حادثه تلخ ،از 86
کارگری که روی این سازه فوالدی مشغول به کار بودند تنها  11نفر جان سالم به در بردند .به
عبارت دیگر  75نفر جان خود را از دست دادند.

پس از بررسی های انجام شده "تئودور کوپر" مهندس سازه آمریکایی ،به دلیل اشتباهات جبران
ناپذیر در محاسبات و طراحی پل به عنوان مقصر اصلی این حادثه شناخته شد .اما داستان به
همین جا ختم نشد و در جریان بازسازی و اصالح سازه خراب شده ،دهنه میانی این پل بار دیگر
سقوط کرد و این بار  13نفر را به کام مرگ فرو برد .پس از این اتفاقات ناگوار پل کبک تبدیل به
زیارتگاه مهندسان شد تا قدرت تخریبی خطاها و سهلانگاریهای انسانی را یادآوری کند.

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
پرفسور هالتین از رؤسای پیشین سازمان نظام مهندسی کانادا ،ایدهی برگزاری
مراسم سوگندنامه اخالقی را مطرح کرد .اهداف این مراسم ،مانند سوگندنامهی بقراط
تنظیم شده است:

"آگاه کردن تازه مهندسان از حرفهی مهندسی و اهمیت اجتماعی آن».
گفتنی است؛ در پایان این مراسم که به مناسبت شروع کار حرفه ای تازه مهندسان
برگزار می شود ،به هر یک از آنان یک "انگشتر فوالدین" اهدا میشود تا یادآور
نقش حرفهای ،اخالقی و اجتماعی آنها باشد.
این انگشترها ،با ابتکار سازمان نظام مهندسی کانادا ،از صفحات فوالدی باقی مانده از
پل رودخانه کبک برای اهدا به تازه مهندسان ساخته شد .این انگشترها به شکل
چند ضلعی است که طرح بسیار سادهای دارد و کامال گرد نیست و روی انگشت
کوچک قرار میگیرد تا هنگام کار روی کاغذ کشیده شود و یادآور وظایف مهندس
باشد .همچنین سطح بیرونی این انگشتر کامال صاف نیست تا مهندس هنگام کار
حضور آن را حس کند.
به دنبال موفقیت این مراسم و انگشتر نمادینِ آن ،در سال  19۷0در آمریکا نیز برنامه
مشابهی راهاندازی شد .البته انگشتر این مراسم برخالف نمونه کانادایی ،کامال گرد و
صیقلی است.

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
•

یک نمونه مهم از برساخته های مهندسی ،کشتی تایتانیک است که بزرگترین
کشتی جهان در آغاز قرن بیستم محسوب می شد .مساحت آن سه برابر یک
زمین فوتبال بود .گنجایش  354۷نفر مسافر داشت .جذاب ترین کشتی
اقیانوس پیما بود .از همه امکانات رفاهی مانند زمین ورزش ،سالن اجتماعات و
رستوران برخوردار بود .رستورانی بی نظیر شبیه باغ انگورداشت .از نظر ایمنی
برای خطرناکترین وضعیت های سفرهای دریایی طراحی شده بود .به طوری که
اگر برای چند اتصال از  16کابین آن سانحه ای پیش می آمد کشتی قادر بود
بدون حتی  4کابین به مسیر خود ادامه دهد.

•

کشتی تایتانیک در سال  1912با  222۷سرنشین سفر خود را به سوی آمریکا
آغاز کرد ،ولی به دلیل برخورد به کوه یخ آسیب دید و  1522نفر از مسافران
غرق یا از سرما تلف شدند .عامل اصلی آن کمبود قایقهای نجات بود .ظرفیت
قایقها حداکثر  825نفر بود .علت کمبود قایق ها هم احساس عدم ضرورت با
توجه به پیش بینی های امنیتی این کشتی بود .ذخیره ذغال سنگ کشتی
خیلی زیاد بود و با ترک خوردن بدنه بر اثر برخورد با کوه یخ ،آب وارد مخزن
ذغال سنگ گردید و باعث انفجار و آسیب دیدن کابین ها شد .بررسی مشکالت
مربوط به طراحی و اطمینان های بیش از حد به ایمنی کشتی پشتوانه ای برای
طراحی های کاملتر کشتی های بعدی گردید.

رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
نتیجه گیری از بررسی نمونه های خطای مهندسی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

از بررسی موارد ذکر شده نتایج زیر حاصل می شود:
 .1لزوم مستند سازی حوادث مهندسی به صورت کامل و بارعایت
صداقت و امانتداری برای درس گرفتن و پیشگیری از تکرار
 .2ضرورت بررسی کارشناسانه و بیطرفانه حوادث و انتشار نتایج آن
در نشریات و مجامع مهندسی
 .3در صورت مشاهده هر گونه مشکل در هر قسمت ،مهندس باید
مراتب را کتبا به اطالع مدیران مافوق خود برساند تا برای رفع
مشکل اقدام شود .اختفای موضوع می تواند منجر به فاجعه شود.
 .4مدیران فنی باید شجاعت پذیرش مسئولیت و اقدام مناسب در
فرصت باقی مانده را داشته باشند.

استدالل اخالقی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

استدالل یک اصطالح منطقی است .هرگاه چند گزاره به دنبال هم بیایند به طوری که
یکی از گزاره ها از تلفیق سایر گزاره ها به دست آمده باشد ،این مجموعه را
استدالل گویند .گزاره تلفیقی را نتیجه و سایر گزاره ها را مقدمات گویند.
برای نتیجه گیری صحیح باید اصول استنتاج منطقی رعایت شود.
تصمیم گیری در دوراهیهای اخالقی مستلزم داشتن مهارت در استدالل اخالقی است.
اصول پایه در تصمیم گیریهای اخالقی:
 .1شفافیت اخالقی :شناسایی ارزشهای اخالقی مرتبط (شامل الزامات حرفه ای،
وظایف ،حقوق ،منافع ،آرمانها و دیگر مالحظات اخالقی)؛ مثال :موازین اخالقی در
یک جامعه حرفه ای .1 :صداقت؛  .2امانتداری ورازداری؛  .3سالمت ورفاه عموم؛
 .4رعایت استانداردهای فنی؛  .5قبول کار صرفا در حوزه تخصصی.
 .2آگاهی کامل از واقعیتها :به دست آوردن کلیه اطالعات مرتبط با موضوع
 .3جستجوی گزینه های مختلف :رهایی از انحصار دو گزینه خوب و بد و توجه به
انتخاب چند گزینه ای (خوب  ،بد ،نه خوب نه بد)
 .4رعایت قواعد منطقی :حاکمیت عقل و منطق در استدالل و تصمیم گیری

حل مسائل اخالقی در حرفه مهندسی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■ در مسائل اخالق کاربردی ،به طور عمومی عوامل گوناگون ازجمله ابهامات در ارزشها و یا
پیچیدگی در حقایق موجود در مسأله ،تصمیم گیری در حوزه عمل را سخت می کند.

■ طبق تقسیم بندی مارتین ،تصمیم گیری اخالقی ،نیز گاهی عادی و گاهی به دوراهی
اخالقی ختم می شود .هریس ،مسایل اخالقی را از نظر سختی حل آن به سه قسم
«گزینش آسان»« ،راههای خالقانه بینابینی»« ،گزینش دشوار» تقسیم می کند.
■ گزینش آسان:
■ گاهی یکی از تعهدها ،آنقدر مهم تر از تعهدهای دیگر است که به آسانی می دانیم چه باید
بکنیم .باید تعهد مهمتر را انجام دهیم ،ولو تعهدهای دیگر را انجام ندهیم.
■ مثال :می توانید محصولی را چنان طراحی کنید که تولید آن بسیار ارزان تر تمام می
شود(در نتیجه برای شرکتتان سودآورتر باشد) ،اما ایمنی آن برای مصرف کننده بسیار کمتر
باشد .در عمل هم محصول ارزانتر سبب مرگ و میر بیشتر می شود .در اینجا انتخاب شما
آسان است :نباید محصولی را که ایمنی آن کم است ،طراحی کنید .چون سالمت جامعه از
معیارهای اصلی است.

حل مسائل اخالق مهندسی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■ راههای خالقانه بینابینی:
■ گاهی تشخیص سخت تر می شود ،با تعهداتی مواجه می شویم که اهمیت کمابیش مساوی
دارند و تصمیم گیری دشوار است.
■ اگر فرد بخواهد تعارضات را به شیوه متعارف حل کند ،بخشی از تعهدات زیر پا گذاشته می
شوند و بالطبع افراد یا گروه هایی خسارت خواهند پذیرفت .اما راه حل های بینابینی در
دنیای واقعی بهترین راه حل هایی است که در اختیار ماست.

■ این راه حل ها خالقانه اند .فرد به جای پذیرش یکی از دو راه متعارض و ردّ راه دیگر ،با
تقالی ذهنی خالقانه ی خود به دنبال گزینه ای است که بتواند مصالحه و سازگاری میان
تعهدات مختلف به وجود آورد.
■ هر چند اصول اخالقی آشتی ناپذیر می نمایند ،ولی از آن جایی که همه آنها دارای اهمیت
هستند ،باید به دنبال آن باشیم که راه حل یا راه حل هایی پیدا نماییم که هیچ کدام از آنها
نقض نشود یا حداقل اصول کم اهمیت تر را نقض کند.

حل مسائل اخالق مهندسی
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■ گزینش دشوار:

■ گاهی در موقعیت هایی قرار می گیریم که با چند تعهد اخالقی مواجه می
شویم و همه این تعهدها اهمیت تقریبا برابر دارند.در ضمن نمی توانیم راه حل
بینابینی پیدا کنیم .در این حالت ،با وضعیتی مواجه می شویم که آن را
گزینش دشوار می نامیم .یعنی هیچ راه آسانی وجود ندارد که تصمیم بگیریم
چه کنیم .زیرا هر تصمیمی که بگیریم به ضرر برخی مالحظات مهم اخالقی
تمام می شود.
■ گزینش دشوار مخصوص وضعیت هایی است که در آن هرکسی آسیب می
بیند .ما باید یاد بگیریم که چگونه از مواجه شدن با گزینشهای دشوار و
موقعیت های غم انگیز آن اجتناب کنیم.
■ مثال :مهندسی که اگر جامعه را از مخاطرات جدی باخبر کند ،شغلش را از
دست می دهد و تعهداتش در قبال تأمین خانواده ی خویش نیز جامه عمل
نمی پوشد.

روش حل مسئله
■ روش حل مسئله:
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

 .1تقسیم مسأله به اجزای آن و جمع آوری اطالعات راجع به آنها
 .2آیا با روشن شدن موضوعات و مفاهیم ،تعارض حل می شود؟
 .3آیا راه حل های بینابینی وجود دارد؟ در صورت وجود ،تعیین و اولویت بندی راه حل ها.
چنانچه نتوانستیم راه حل بینابینی پیدا کنیم .یا پیدا کرده ایم ولی دریافته ایم که به نتیجه موفقیت
آمیز نمی رسند ،هر تصمیمی که بگیریم به ضرر اصل یا اصول اخالقی مهم تمام می شود .در
این موقعیت خاص باید ببینیم چه راه حل هایی وجود دارد.
سوال آن جاست که ما کدام اصل اخالقی را نقض کنیم و کدام را حفظ نماییم؟

معیار اهمیت یک اصل اخالقی نسبت به اصل دیگر چیست؟ آیا با تحلیل عقلی می توان اصلی از
اصول اخالقی را األهمّ فاألهم کرد؟ نقش اخالق دینی(نقلی) در اینجا چیست؟ نظر پیشوایان
بزرگ اخالق راجع به اصول اهمّ چیست؟
در این حالت نیاز است که گروهی شامل متخصصین اخالق(فلسفی) ،کارشناسان دینی (اخالق
اسالمی) ،و مهندسان حرفه ای جوابگوی سواالت مهندسان برای گزینش راهی از راه های
متصور باشند .انجمن ملی مهندسان آمریکا این نقش را به هیأتی به نام هیأت بررسی
اخالقی )(berداده استBoard of Ethics Reviewing .

اصول اخالق مهندسی
■ دانش تخصصی (اصل علم)
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■ رعایت اصول کار و مقررات ایمنی در اجرا (اصل اتقان)

■ رعایت اصل بهینه سازی در طراحی و اجرا (اصل بهینه سازی )
■ رعایت عدالت و انصاف در ارتباط با افراد دخیل در کار (اصل عدالت)
■ اصل تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی در تصمیم گیریها
■ اصل توجه به بهبود زندگی مردم در همه کارها به عنوان هدف مهندسی
■ اصل توجه به حفظ سالمت و امنیت جامعه

■ توجه به حفظ محیط زیست به عنوان اصل توسعه پایدار
■ رعایت امانت ،صداقت و درستکاری (اصل اخالق)
■ اصل حفظ اعتماد حرفه ای و سرمایه اجتماعی

زمینههای کاربرد اخالق مهندسی
اخالق مهندسی عمدتا در چهار زمینه ضرورت کاربرد پیدا می کند:
•

ایمنی و سالمت عمومی
تالش برای بی زیان بودن محصوالت .ساده ترین آن این است که کاربرد محصول به بهره بردار
آسیب نرساند .مثال باز کردن در بطری دست یا دهان را زخم نکند یا در ساخت راه یا پل امکان
سقوط به دره برای ماشین یا عابر آسان نباشد.بی احتیاطی های احتمالی در نظر گرفته شود.
درتولید مواد غذایی از هر گونه امکان مسمومیت جلوگیری شود.

•

حفظ محیط زیست
محصوالت مهندسی نباید موجب آلودگی آب و هوا شود یا به گیاهان و حیات وحش آسیب
برساند یا منافع نسلهای آینده را به خطر اندازد.

•

منافع و آسایش مردم
توجه به مفید و مناسب بودن ،آسانی کاربرد ،زیبایی ،سالم و مقاوم بودن ،شادکننده بودن
محصوالت مهندسی و نداشتن خطرات و زیانهای جانبی

•

منافع سهامداران
در تامین منافع سهامداران از دروغ ،عوامفریبی ،کم کاری ،مواد بی کیفیت ،احتکار،
گرانفروشی،دادن رشوه و  ...جلوگیری شود.

اخالق مهندسی
•

به همراه پیچیده ترشدن مهندسی  ،مسایل اخالقی نیز غامض تر شده است.
اولین کد اخالق مهندسی د رسال  1911توسط انستیتو مهندسان مشاور
آمریکا تدوین وارایه گردید.

کدهای موجود د رحقیقت استانداردهای پذیرفته شده توسط گروه های متنوعی از
مهندسان و انجمن های مهندسی است .کدهای اخالقی امروزه در شاخه های مختلف
مهندسی به صورت جداگانه تدوین شده است.
•

این کدها محرک های موثر برای اقدامات مهندسی بر اساس اصول اخالقی بوده
وحمایت کننده مهندسان د ر کارهای اخالقی و راه حل های مسائل مهندسی ا ز
دیدگاه اخالقی هستند.
کدهای اخالق مهندسی مربوط به هرکشوری بوده و در کشورهای دیگرمی توانند مورد
تردید قرار گیرند.

•

اگرچه این کد راهنمای بسیا رخوبی برای انجام کارهای مهندسی است  ،اما
اثربخشی آن دارای محدودیت هایی نیزمی باشد.

آیین نامههای اخالق مهندسی
■

بخشی از آییننامۀ اخالقی انجمن ملی مهندسان حرفه ای

■

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

■

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

■

به شیوهای بیطرفانه و راستگویانه به صدور بیانیه های عمومی اقدام کنند؛

■

برای کارفرما یا مشتری مانند یک امانتدار و نماینده منصف ،فعالیت کنند؛

■

از فریبکاری بپرهیزند؛

■

با یکدیگر با احترام ،مسئولیتمدار ،اخالقی و در چارچوب قانون رفتار کنند تا از این مسیر
متقابال احترام ،اعتبار و سودمندی حرفه ایشان افزایش یابد.

■

بخشی از آیین نامۀ اخالقی مؤسسۀ مهندسان عمران آفریقای جنوبی

■

مسئولیت حرفه ای خود را با صداقت انجام دهند و در حوزه هایی که صالحیت و توانایی
ندارند کاری را برعهده نگیرند؛

■

فعاالنه به رفاه جامعه کمک کنند.

■

از زندگی و محیط زیست و همچنین از مردم حفاظت کنند؛

■

با هر دستورالعملی که نیازمند اقدام خالف یا بی توجهی به هنجارهای امنیتی با سطوح خطر
در طراحی و ساخت وساز است ،همکاری نکنند؛

آیین نامههای اخالق مهندسی
بخشی از آیین نامۀ رفتار حرفه ای مؤسسۀ مهندسان عمران انگلیس
قوانین رفتار حرفه ای
•

تمامی اعضا باید در ارتباط با رفتار اخالقی که بر موقعیت  ،شهرت ،شأن و منزلت مؤسسه و
حرفۀ مهندسی عمران تأثیر دارد به درستی عمل کنند؛

•

تمام اعضا باید کاری را که در آن صالحیت دارند ،انجام دهند؛

•

تمام اعضا باید به منافع عمومی به خصوص مسائل مربوط به سالمتی و ایمنی و رفاه نسلهای
آینده توجه کامل داشته باشند؛

•

تمام اعضا باید به محیطزیست و مدیریت پایدار منابع طبیعی توجه نشان کنند؛

•

تمام اعضا همواره باید دانش حرفه ای ،مهارتها و شایستگیهایشان را توسعه دهند و برای
پیشرفت آموزش ،تعلیم و توسعۀ حرفه ای مداوم دیگران کمکهای مناسب و معقول بدهند.
برگرفته از مقاله مهران رحمانی سامانی در فصلنامه آموزش مهندسی ،ش 67

گزاره های مهم منشور اخالق مهندسی
■
■
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■
■
■
■
■
■

مهندسان ایمنی ،سالمت و رفاه عمومی را سرلوحه کار خود قرار می دهند.
مهندسان صرفا در حوزه تخصصی خود خدمات ارائه می دهند و همواره در
صدد ارتقای دانش تخصصی خود هستند.
مهندسان اظهارات عمومی و رسمی خود را با صداقت و بیطرفی بیان میکنند.
مهندسان برای کارفرما یا مشتری خود به مثابه یک نماینده قابل اعتماد یا
امانتدار در زمینه های حرفه ای عمل می کنند و باید از کشمکش برای سود
بیشتر بپرهیزند.
مهندسان باید اعتبار حرفه ای خود را بر مبنای شایستگی خدماتشان بسازند
و در رقابت با دیگران از فریبکاری بپرهیزند.
مهندسان باید با رفتار مسئوالنه ،اخالقی و قانونی خود کمال و افتخار و شان
حرفه مهندسی را تقویت کنند و هیچ گاه نباید زیر بار رشوه ،تقلب و فساد
بروند.
مهندسان پیشرفت حرفه ای خود را صرفاً از راه کار در حرفه شان تامین می
کنند و باید فرصت هایی برای پیشرفت حرفه ای مهندسانی که تحت
نظارتشان هستند فراهم آورند.
مهندسان در طراحی و ساخت و مدیریت پروژه ها ،به حفظ محیط زیست و
منافع دراز مدت بشر توجه دارند.

عوامل صیانت از اخالق مهندسی
مسئول درستی عمل مهندسان و صیانت از اخالق
حرفه ای:
• خود ما ،کُلُُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَۀٌ سوره مدثر آیه 38

• مدیران اجرایی در بخشهای دولتی و خصوصی
• سیاستگذاران علمی و نظام مهندسی در تمام رده ها
• مربیان و مروجان فعالیتهای مهندسی
• رسانه های عمومی

ریشه های بی اخالقی در حرفه مهندسی
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

کم توجهی به نقش بنیادین دروغ در کشاندن انسان به خروج از مدار
اخالق
کمرنگ بودن قبح شبه دزدی علی رغم زشتی آشکار دزدی
ناآگاهی از موازین اخالق حرفه ای
نقص قوانین و مقررات و اطالع رسانی
کم اهمیت بودن شان واعتبار حرفه در فعالیتهای مهندسان
گرم بودن بازار توجیه
غنی سازی آسان و سریع رزومه کاری
عالقه شدید به افزایش ثروت از راههای میانبر
برخورد نامناسب مسئولین با تخلفات در حوزه اخالق
درک ناصحیح از برندسازی

آسیبهای ناشی از عدم رعایت اخالق حرفه ای

■

شکل گیری یک فرهنگ نادرست و ناکارآمد در حرفه مهندسی

■

کاهش اعتبار حرفه مهندسی

■

فرار مغزها و بخش مهمی از سرمایه های مالی و انسانی

■

تخریب محیط زیست

■

صدمات مالی و جانی ناشی از طراحی و احداث سازه های کم دوام

■

خدشه به اعتماد جامعه به مهندسان و سازمانهای مهندسی

■

ساختمانهای فروریخته در حوادث سیل ،آتش سوزی و زلزله

■

سدهای با طراحی نادرست و پی آمدهای ناگوار آنها

■

وجود پلها و جاده های جادثه ساز

■

مجوزهای غیر اصولی و نظارتهای ناصحیح

■

امضا فروشی مهندسان

تاریخچه منشور اخالق مهندسی
آیین نامه ساختمانی حمورابی

•

حمورابی ششمین شاه بابل حدود  4000سال پیش در بابل حکومت می کرد.معروفترین
بازماندهٔ او ،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شدهاست.
این قوانین بر روی یک سخره ایستاده با بیش از  2٫4متر حک شده و در سال  1901در ایران
پیدا شد .حمورابی به دلیل روشنفکریاش برای نوشتن این قوانین ،زمانی که مردم در قتل و
غارت بودند ،در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.

•

این آیین نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط آقای دکتر رضا رازانی استاد
دانشگاه شیراز گردآوری شده است:

•

هرگاه معماری خانه ای برای شخصی بسازد و ساختمان آن را محکم بنا نکند ،به
طوری که خانه ساخته او خراب گردد و منجر به مرگ صاحب خانه شود ،آن معمار
باید اعدام شود.
هرگاه این امر منجر به مرگ فرزند صاحب خانه گردد  ،یکی ا ز فرزندان آن معمار باید
اعدام شود.

•

اگر این امر باعث مرگ غالم صاحبخانه گردد  ،معمار بایست غالمی به همان ارزش به
صاحبخانه تحویل دهد.

آییننامه ساختمانی حمورابی
■ هرگاه این امرمنجربه از بین رفتن اموال گردد  ،معمار موظف است کلیه اشیایی را
که در این حادثه از بین رفته اند به صورت اولیه مسترد نماید وچون اوخانه ای را
که ساخته محکم بنا ننموده و خراب شده است ،بنابراین معمار موظف است آن
خانه خراب شده را نیزبا خرج خودش دوباره بسازد.
■ اگر معماری خانه ای برای شخصی بسازد ولی بنای آن را به اندازه الزم محکم نکند
به طوری که دیواری از آن فرود آید آن معمار موظف است دیوار مزبور را با خرج
خود دوباره ساخته و محکم سازد.
■ نقل ا زکتاب ”درسهایی د رمورد خراب شدن ساختمان های بتنی“
■ نوشته :جاکوب فلد ،سال 1964
■ فصلنامه آموزش مهندسی ،شماره  ،24فرهنگستان علوم

اخالق علمی  -پژوهشی
■
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■

■
■

■
■

مهندسان بعضاً به پژوهشهای کاربردی می پردازند .پژوهش که به منظور بسط
آگاهیهای انسان از جهان هستی صورت می گیرد ،موجب نشاط روحی انسان می
شود.
یک کار پژوهشی باید با استفاده از یک روش تحقیق معتبر و داده ها و اطالعات
منتج از واقعیت انجام شود و نتایج کار به نحوی انتشار یابد و در اختیار دیگران قرار
گیرد که بتوانند درباره اعتبار آن قضاوت کنند .معموال مقاالت علمی قبل از چاپ در
مجالت معتبر توسط چند نفر ارزیاب مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.
مقاالت علمی معموال شامل مروری بر تحقیقات پیشین است .در این خصوص محقق
باید با صداقت تمام منابع مطالب یاد شده را به طور کامل ذکر کند .برای نقل
مطالب و ذکر مآخذ استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود.
گزاره های علمی ابطال پذیرند .یک رابطه علمی باید مستقل از مکان و زمان ،با در
نظر گرفتن محدوده و فروض مسئله ،در همه موارد صادق باشد .یک مورد نقض
برای ابطال آن کافی است.
در بیان گزاره های علمی باید از جزمیت و قطعیت اجتناب شود .اخالق علمی
مقتضی احتیاط و تواضع است.
هرگونه بیدقتی ،اهمال کاری و خروج از استانداردها (میان بر زدن) می تواند از
اعتبار کار علمی بکاهد .انتشار هر گونه مقاله یا اثر علمی ضعیف می تواند در کاهش
اعتبار مؤلف اثر جبران ناپذیری داشته باشد.

اخالق پژوهشی
موارد نقض معیارهای اخالقی در پژوهش:
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■ سرقت اطالعات :اخذ مطالب علمی دیگران بدون ذکر مرجع و پدیدآورندگان آن .تحقیقات
دیگران جزئی از داراییهای آنان محسوب می شود .نقل مطالب آنان بدون ذکر نام نوعی دزدی
به شمار می آید و در کشورهای دارای قانون حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان مستلزم تعقیب
حقوقی است.
■ آرایش داده ها :صاف کردن داده ها به نحوی که برای نتیجه گیری مورد نظر محقق مناسبتر
باشد.

■ پاالیش داده ها :حفظ نتایج سازگار با فرضیه محقق و دور ریختن سایر داده ها
■ جعل داده ها :ایجاد داده های مطلوب ونتایج آزمایشی بی پایه.
■ ذکر نکردن حامیان مالی و تحقیقاتی :هر کار تحقیقی ممکن است در یک آزمایشگاه یا
کارخانه یا بیمارستان انجام شود که مقتضای اخالق آن است که نام آنها در بخش تقدیر وتشکر
ذکر شود.
■ خودفریبی :گریز از داده های ناخواسته و تاکید بیش از حد بر برخی از اطالعات و نتایج
آزمایشی
امروزه با استفاده از نرم افزارهایی می توان تک تک جمالت استفاده شده در متن مقاله را در مقاالت
و کتب چاپ شده قبلی جستجو و ردیابی کرد (مشابه یاب  -همانندجو) .به این ترتیب ،با
فراگیر شدن استفاده از این نرم افزارها ،باب سرقت علمی بسته می شود .در کشورهای پیشرفته
گناهی باالتر از سرقت ادبی یا تقلب علمی نیست و مجازات آن خیلی سنگین است.

اصول اخالق گفتگو
■ - 1برای همگان حق متفاوت بودن و متفاوت ماندن ،قایل باشیم.
■  - 2حق پذیر باشیم و نکوشیم به هر طریق ممکن ،سخن خود را به کرسی بنشانیم.

■ - 3در یک گفت و گو ،بیش از هر چیز نیازمند بردباری و شکیبایی هستیم.
■ - 4از به کار بردن الفاظ و واژه هایی که متضمن توهین ،تحقیر ،تمسخر و یا تهدید باشد جدا
امتناع ورزیم.
■ - 5هنر گوش دادن را بیاموزیم و با دقت به دالیل فرد مقابل توجه و در آنها تامل کنیم.
تمرکز و تمرین سکوت از اهم آمادگی های گفت و گو محسوب می شود.
- 6از نیت خوانی و برچسب زدن به فرد مقابل بپرهیزیم و صرفا به سخنانی که بر زبان می
آید ،گوش فرا دهیم و به آنها بیندیشیم.
■ - 7فرد مقابل را کمک کنیم تا بتواند مدعیاتش را سامان دهد و دالیلی را برای آنها فراهم
کند.
- 8اصل همدلی و خوش بینی را (نسبت به صاحب سخن) به همراه نگاه تیز منتقدانه (نسبت
به مدعیات) پاس بداریم.
■ - 9گفت و گو را به میدان زور آزمایی میان افراد و اعالم برنده و بازنده تبدیل نکنیم.
- 10گفت و گو را به مجلس وعظ و خطابه و ارشاد این و آن تبدیل نکنیم.

■ - 11بر باورهای بی دلیل ،ابرام و تعصب نورزیم و سخنان مستدل و معقول دیگری رابپذیریم.

اخالق و محیط زیست
نشانه های بحران در محیط زیست:
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

■ فزونی بیماریها و مرگ ومیرهای ناشی از گسترش آلودگی هوا
■ تولید فزاینده ضایعات شهری و دفع غیر اصولی آنها در اطراف شهرها و رودخانه ها (آلودگی
آبهای سطحی و زیرزمینی)
■ فرسایش و نابودی نگران کننده خاکهای کشاورزی و پوشش گیاهی
■ کاهش سطح جنگلهای کشور ( 200هزار هکتار در سال در ایران)

■ تبدیل باغها ،پارکها و فضای سبز شهرها به مناطق مسکونی (نابودی ریه شهرها)
■ آلودگی آبهای رودخانه ها
■ انقراض نسل بسیاری از حیوانات وحشی مانند شیر ،ببر ،پلنگ ،یوزپلنگ ،آهو ،گوزن ایرانی و
نیز نابودی برخی ازپرندگان مانند پلیکان خاکستری ،عقاب طالیی و ...
■ نابودی نسل برخی از آبزیان مانند تمساح ایرانی ،فک و ماهیان خاویاری ،مرجانها و...
■ خشک شدن دریاچه ها(ارومیه ،زریبار ،مهارلو ،هامون) و تاالبها (مانند گاوخونی ،انزلی(
مهندسان و سایر انسانهای اخالقمدار در برابر خطر انهدام محیط زیست مسئولند.

اخالق محیط زیستی
مالحظات اخالقی مهم
درس اخالق مهندسی دکتر جعفرکیوانی

•

تاثیرات در محیط زیست تدریجی وطوالنی مدت است .ممکن است اقدام امروز ما زیان فوری
برای طبیعت و جامعه نداشته باشد اما در درازمدت آسیب رسان باشد.

•

ما معموال در مورد چیزهایی که مالک آن نیستیم به صورت نسنجیده و با نگاه زودگذر و لحظه
ای برخورد می کنیم در حالی که در ارتباط با وسایل شخصی با دوراندیشی و نگاه دراز مدت
عمل می کنیم.

•

منابع طبیعی ثروت مشترک انسانها در حال و آینده است .مهندسان همان طور که از منابع
طبیعی برای پیشرفت استفاده می کنند باید آنها را برای نسلهای آینده حفظ کنند.

•

باید برنامه هایی برای کنترل حوادثی نظیر سیل ،زلزله ،آتش سوزی و طوفانهای دریایی تدوین
وبه اجرا درآید تا این حوادث میراث مشترک بشریت را نابود نسازند و مهندسان در این زمینه
مسئولیت بیشتری دارند.

•

مهندسان باید در ساخت مستحدثات به نسبت اهمیت آنها از مصالح بادوام و طرز ساخت بهتری
استفاده کنند تا عمر ساختمان در ایران باالتر رود .تخریب ساختمانها و نوسازی آنها در فواصل
زمانی کوتاه باعث ازبین رفتن مصالح ،اتالف منابع انرژی ،تولید بیش از حد مواد زاید ،تخریب
محیط زیست و افزایش هزینه های خانوار می گردد.

مهندسی و توسعه پایدار
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■

توسعه پایدار عبارت است از بهبود نظام مند زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم یک جامعه به نحوی
که قابلیت دوام در درازمدت را داشته باشد و عالوه بر تامین نیازهای نسل فعلی ،لطمه ای به منابع
مورد نیاز نسلهای بعدی وارد نسازد .در توسعه پایدار استفاده بهینه از منابع طبیعی و کنترل آلودگی
های ناشی از تبدیل مواد خام و سوختهای فسیلی مد نظر مهندسان است.

■

کمیسیون جهانی محیط زیست ،توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد:
«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع ،هدایت سرمایه
گذاریها ،سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با
نیازهای حال و آینده سازگار باشد».

■

توسعه پایدار عالوه بر برنامه ریزی صحیح برای استفاده بهینه از منابع به آموزش همگانی درباره
محیط زیست ،محدودیت منابع و روشهای مصرف صحیح مواد وانرژی نیاز دارد .زیرا توسعه پایدار
تنها از رهگذر مشارکت عمومی امکان پذیر است.

■

توسعه پایدار تالشی است برای پیشرفت جوامع همراه با رفع نگرانیهای به حق جامعه درباره بحران
محیط زیست ،بنابراین درمطالعات هر پروژه باید مطالعات زیست محیطی نیز گنجانده شود (پیوست
زیست محیطی).

■

با توجه به نقش مهندسان در توسعه علم و تکنولوژی و بومی سازی آن در جوامع محلی ،وظیفه آنها
در حفظ محیط زیست و دخالت دادن اخالق زیست محیطی در متن پروژه های اجرایی بسیار
سنگین است.

■

حرفه مهندسی با حقوق انسانی ارتباط مستقیم دارد .امنیت ،سالمت و رفاه عمومی که هدف عمده
فعالیتهای مهندسی است با محیط زیست و توسعه پایدار ارتباط وثیق دارد .امروزه مهندس موفق به
کسی اطالق میشود که در طراحی های خود به حفظ محیط زیست و منافع دراز مدت بشر توجه
داشته باشد.

مهندسی اخالق
مهندسی اخالق؛ یعنی اصالح رفتار و ایجاد صفات اخالقی در خود بر اساس یک نظام اخالقی؛ به عبارت دیگر مهندسی
اخالق به معنای خودسازی و تهذیب نفس است.
ضرورت مهندسی اخالق :پیشرفت جوامع در گرو برخورداری از اخالق و ارزشهای انسانی است.
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نظامی گنجوی :اقوام روزگار به اخالق زنده اند

قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است

آسیب شناسی فرهنگی نشان می دهد که ضعف ما بیش از آنکه منشأ علمی یا اقتصادی داشته باشد ،منشأ فرهنگی و
اخالقی دارد.
پایه مهندسی اخالق خردورزی است .خودشیفتگی ،خودمحوری و خودخواهی(کیش شخصیت) نمود آشکار خردگریزی
است.
یک زندگی خردمندانه و مطلوب دارای  3ویژگی است .1 :خوب  .2شادمانه  .3معنادار
زندگی خوب به معنای زندگی شرافتمندانه ومنطبق بر موازین اخالقی است.
زندگی شادمانه به معنای زندگی همراه با شادی و سالمت روانی است.
زندگی معنادار به معنای زندگی ارزشمند و هدفدار است.
بهبود زندگی مردم ،که هدف فعالیتهای مهندسی است ،تنها با تقویت این  3ویژگی امکان پذیر است .بنابراین مهندس
باید ابتدا خود را برای این زندگی سه بعدی آماده کند.
درواقع هسته مرکزی این سه وجهی همان شادی است؛ البته منظور از شادی ،شادمانی فراگیر و درازمدت است؛ یعنی اگر
بخواهیم به شادی وافر دراز مدت دست یابیم ،باید زندگی ما دارای هر سه این ویژگیها باشد.

مهندسی اخالق یا مدیریت رفتار
■ گامهای مدیریت رفتار:
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■ تصمیم گیری برای تغییر رفتار (عزم شخصی)

■ شناسایی نقاط قوت و ضعف شخصی
■ شناسایی و تعریف رفتار هدف و وجه تمایز آن با رفتارهای مغایر
■ هدفگذاری برای تغییر رفتار
■ خودپایی یا محاسبه نفس (پایش رفتار)
■ شناخت متغیرهای تاثیر گذار بر رفتار هدف (ارزیابی کنشی)
■ انتخاب راهبردهای مناسب برای تغییر رفتار و مدیریت آن (با توجه به
پیشایندها و پی آمدها)
■ ارزیابی تغییر رفتار و ارزیابی راهبردهای مدیریت رفتار
■ اجرای راهبردهای نگهداری رفتار جدید

عالقه مندان به کتاب ”شیوه های تغییر رفتار“ نوشته میلتن برگر ترجمه
فتحی آشتیانی مراجعه کنند.

شیوه خودسازی یا مدیریت رفتار
■

اولین قدم در خودسازی تصمیم گیری قاطع برای این امر است .باید هر روز صبح قبل از
هر کاری این جمله را با خود زمزمه کنیم:
برای دستیابی به شادی وافر درازمدت خود باید کمر همت ببندم تا مؤثرترین قدم را در راه
پرورش ارزشهای انسانی خود و خدمت بی ریا و بدون چشمداشت به جامعه به ویژه
نیازمندترین افراد بردارم.

■

پس از هدفگذاری رفتاری ،مهمترین کار برای پرورش ارزشهای انسانی در خود ارزیابی
روزانه یا هفتگی رفتارهای خود است .این امر در اخالق اسالمی به عنوان محاسبه نفس
تعبیر شده است .برای این کار رابطه اخالق سنجی به صورت زیر به کار برده می شود:
Ethics = F – R

 Fنماد فضایل اخالقی شامل راستگویی ،امانتداری ،مراعات حقوق دیگران ،نیکی و احسان،
گذشت ،صبر و بردباری ،شجاعت ،صرفه جویی ،عدالت ,محبت ،سپاسگزاری ،توکل و ...

 Rنماد رذایل اخالقی مانند دروغگویی ،حق کشی ،دزدی ،قانون گریزی ،خشونت و
پرخاشگری ،حسادت ،غیبت ،تهمت ،ناسزاگویی ،بی احترامی به دیگران ،تعرض به محیط
زیست ،اخذ یا دادن رشوه ،حرص ،دورویی ،شهوترانی ،بطالت و ...
■

با تعیین امتیاز معین برای هریک از فضایل و رذایل اخالقی ،هر روز با پایش و ارزیابی
رفتارهای خود امتیاز اخالقی روزانه خود را به دست آورده و آن را در دفتر خود یادداشت
نمایید و ماهانه منحنی روند اصالح خود را رسم وبا ماه قبل مقایسه کنید.

سوگندنامه مهندسی
من ..............با آگاهی کامل از نقش و تأثیر فعالیتهای مهندسی خود در زندگی و رفاه انسانها و توسعه پایدار
جهان در آغاز فعالیت مهندسی خود به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می کنم که:
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 .1در سراسر زندگی شغلی ،حرفه ای و اجتماعی خود به این سوگند وفادار باشم.
 .2به انسان به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم و به هیچ اقدامی که
به انسان و انسانیت آسیب رساند ،مبادرت نورزم.
 .3دانش و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است ،مغتنم بدانم و بکوشم تا آن را به روز نگه
دارم و در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربه های سودمند بشری بیفزایم.
 .4ایران زادگاه من است که در آن پرورده شده ام .آنچه از دانش و فرهنگ و مهارت کسب کرده ام از این مرز و
بوم است ،لذا کوشش خواهم کرد تا دین خود را به سرزمینم ،مردمانم ،نیاکانم و آیندگان ادا کنم.
 .5در طول زندگی حرفه ای خود تالش کنم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.
 .6در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده
خواهند شد ،خدمت کنم.
 .۷سرمایه های هستی چون ماده ،انرژی ،محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانم و در حفظ و
کاربرد درست و بهسازی آنها بکوشم.
 .8در تمام فعالیتهای مهندسی خود صداقت ،دقت ،نظم ،عدالت ،سرعت عمل ،حفظ منافع اجتماع و حقوق
دیگران را مراعات کنم .رشوه خواری و دیگر رذایل اخالقی را طرد کنم و ارزش مادی زحمات خود را در
حد معقول و متعارف طلب کنم.

 .9سالمت ،ایمنی و آینده انسانها را در تمام فعالیتهای خود در نظر داشته و با آنها مهربان ،دلسوز و متعهد باشم
و همواره سود خویش را در منافع همگان جستجو کنم.
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■

 .10در تمام کوششهای مهندسی خود استانداردهای حرفه ای را مراعات کنم و کار را فقط در حیطه دانش
و توانایی خود بپذیرم و فقط مدارکی را امضا کنم که به آنها احاطه فنی کامل دارم .در مواردی که منع
قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد ،دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر سازم و در
اختیار دیگران بگذارم.

■

 .11در ادای وظایف محول شده ،فردی متعهد ،مسئولیت پذیر ،مشارکت جو و نوآور باشم.

■

 .12بکوشم تا محیطی پر از محبت و صفا و عشق و عالقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم و وطنم را به وجود
آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت ،نژاد ،مذهب ،جنسیت ،سن و عقیده دوست بدارم و ارزشهای
انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.

■

 .13در تمام کوششهای مهندسی خود همیشه فردی متواضع باشم .موفقیتهای به دست آمده را عالوه بر
سعی و کوشش خود ،مرهون تالش همکاران و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی و سپاسگزاری کنم.

■

 .14در تمام کوششهای مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهارنظر صادقانه همکاران باشم ،خطاهای
خود را اصالح کنم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل باشم و از لطمه زدن به حیثیت،
شهرت ،دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.

■

 .15از کوششهای فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می شود ،استقبال
و در آنها شرکت کنم.

■

 .16مشوق همکارانم به رعایت اصول اخالق مهندسی و وجدان حرفه ای باشم.

■

 .1۷کمر همت بندم تا مؤثرترین خدمت بی ریا را با عشق ورزی بی چشمداشت و پرهیزگاری کامل به
نیازمندترین افراد ارائه دهم تا به واسطه آن به باالترین درجه تعالی و شادی واقعی دست یابم.
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