
 

 دانشگاهدر  ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخالقی

 3ی رینص  نیمحمد ام ،2  یآباد عی شف یشعبان یمهد، 1*یهاشم وسفی دیس

 چکیده
مرتبط با اخالق و  قاتیاز تحق یاریدر بس یاساس یموضوع یاخالق یارزش ها و چالش ها

ارزش  نیباشد. ا یم یاخالق یارزش ها، ارزش ها یباشند .مادر تمام یم یاخالق دانشگاه
افراد به   تیبر کنترل و هدا تواند یکه م کنندیکمک م ییو حفظ استانداردها یها به نگهدار

که استاندارد  یهنگام، بگذارد. به خصوص ریتاث، هستند دیجامعه مف یبرا که یاقدامات یسو
  ش یافراد افزا تیموفق، شود جیرا شیاعضا انیم یبه طور گسترده ا یاخالق یها و ارزش ها

)رفتار  یاخالق یارزش ها یامدهایپ یشده است تا به بررس یمقاله سع ن ی. در ا ابدی یم
دهد  یمقاله نشان م جی آن ها پرداخته شود . نتا نی( و روابط بهاارزش ها و چالش ، یاخالق

 نیدارد. همچن  ریتاث  یطی و مح  ی به طور مثبت بر روابط انسان  یاخالق  یکه ارزش ها و چالش ها
وتعامل انسانها با   یاجتماع یبر بعد زندگ  یبه طور مثبت زین یارزش اخالق یدارا یرفتار ها

 یوصنعت ییاروپا یکشورها شرفتیگذارد.باتوجه به پ یرمیاثاطراف وهمنوعان خود ت طیمح
 یاقتصاد  و یاجتماع  ،یعلم  یها طیاخالق در مح  تیحاکم  انگریتخصص ب  عالوه بر دانش و

 یاخالق بشر یدر ارتقا نید نیاسالم به عنوان کامل تر نینقش د انیم نیدر ا .است ..و.
 .ستیچه در نظر وجه در عمل قابل انکار ن

، یاخالق ی، چالش هایاخالق یمهندس ،یاخالق دانشگاه ،اخالق، ارزش هاها: کلید واژه

 ها بیآس ،یاجتماع یچالش ها، یبرنامه مهندس

 

 

 
 یو حرفه ا  یآموزشکده فن ،یو حرفه ا  یدانشگاه فن ، یعمران و معمارمهندسی دپارتمان  نویسنده مسئول: استادیار 1

 09112918317، تلفن: Sy_hashemi@yahoo.com، رامسر،  رایانامه:  پسران رامسر )مالصدرا(
و  یآموزشکده فن ، یو حرفه ا  یفن دانشگاه ، یعمران و معمارمهندسی دپارتمان  .یعمران اجرائ یکارشناس یدانشجو 2

 mahdi1376shabani@gmail.com ، رامسر، رایانامه:پسران رامسر )مالصدرا( یحرفه ا 
و  یآموزشکده فن ، یو حرفه ا  یدانشگاه فن ، یعمران و معمارمهندسی . دپارتمان  یعمران اجرائ یکارشناس یدانشجو 3

 Amin.nasiri2424@gmail.com، رامسر، رایانامه: پسران رامسر )مالصدرا( یحرفه ا 
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 مقدمه -1

 ینیبوده است )امام خم خیمشکالت بشر در طول تار نیاز مهمتر ،یشک مشکل اخالق یب
 ،یواجتماع  ینفس او در سعادت فرد  بیانسان واصالح وتهذ  یدرون  ی( سازندگ45:1373)ره(،  

 دنینفس ورس لیتواند در تعد یبه خدا م مانیا یرویدارد. ن ییاو نقش بسزا یواخرو یویدن
اسالم   امبریبس که پ  نیاز نظر اسالم هم  یاخالق  تیترب  تیباشد. در اهم  یبه سعادت نقطه قوت

(. ارزش 67:1371نژاد،    یشمارد )انزاب  یم  شیمکارم اخالق را از اهداف بعثت خو  لی)ص(تکم
دارد   شهیر  یو فرهنگ بوم،  ، فلسفه، سنتتیمل،  مذهب،  در خانواده  یانسان  یها و اصول اخالق

و در تمام  یاخالق حرفه ا یدانشگاه ها و انجمن ها، مدرسه، خانواده رد دیارزش ها با نی. ا
نظام   ن یو قوان یاخالق حرفه ا یآن اهتمام شود . اصول انجمن ها آموزش  یسطوح برا

 یبندیپا  یول،  را ضمانت کنند  یو مهندس  یاخالق حرفه ا  تیرعا  یقادر هستند تا حدود  ییقضا
 یرا مستحکم م  نیاصول و قوان  نی، تعهد عمل به ایاخالق  یو مبنا  یانسان  یفرد به ارزش ها

به علم شود که منجرب   لیتواند تبد ی، میمهندس ی نهیدر زم یاخالق یها اریمع نیکند. ا
 یدانشگاه  یرو رشته ها  ن یشود .از ا  یطیو مح  یمثبت انسان  یارزش ها  یعمل دارا  جاد یبه ا

 نی. شاخص تر میدان یانسان ها م  یراحت یبرا دیعلم به محصوالت و خدمات مف لیرا تبد
  کا یآمر  یانجمن مهندس  ینامه اخالق  نییجهان، آ  یدر مجامع دانشگاه  یاخالق  ینامه ها  نییآ
موجود   ینامه اخالق نییا نیبه عنوان شاخصتر یالبته در کشور ما سوگند نامه مهندس باشدیم

 شرفتیکه پ  م،چرایدان  یم  یبشر  هیاسرم  نیتر  یوعال  نیاخالق را برتر  نیشود.بنابرا  یشناخته م
وافر مردم از اخالق وارزش  یکشور وام دار برخوردار یاسیسو ی،فرهنگ ی،اقتصاد یاجتماع

 :یگنجو ی( . به قول شاعر بزرگوار نظام50:1381)بهادر نژاد، میدان یم یانسان یها

 است. یکه گشت فاقد اخالق مردن  یروزگار به اخالق زنده اند      قوم اقوام

 است. یو بر اساس منابع کتابخانه ا ییمحتوا لیپژوهش، روش تحل نیدر ا قیتحق روش 

 

 اخالق -2

  ن یملکه است و اخالق به مجموعه ا یعنیو راسخ  داریصفت پا ؛یاخالق به معن یلغو فیتعر
ندارد و شامل   دهیو پسند کویاختصاص به صفات ن یمعن نی و ا، شود یگونه صفات اطالق م

از قواعد عمل   ی به مجموعه ا، (. اخالق60:1385شود)بهادر نژاد،  یم ز یزشت و ناپسند ن
نکردنش  تیشود، رعا یندارد اما حسن شهره م یآنها الزام قانون تیشود که رعا یاطالق م

در   یمانیو پش یشرمسار دیشا یو در مواقع ستیهم گرچه مستوجب بازخواست و مجازات ن
علم عهده دار   نیبه کمال است وا یابیق دستعلم اخال گرهدفیداشته باشد . به عبارت د یپ
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بردن صفات ناپسند ورذائل    انیعهده دار از م  نیوهمچن  دهیپرورش صفات ارزنده وحاالت پسند
کند. )مصباح،  یانسان کمک م یدر وجودانسان است که باال بردن درجه  شاد یاخالق

40:1386) 

 (13:1384 غ،یشر نیوائمه اطهار)ع( )حس دیقرآن مج دیاخالق از د -2-1

انجام دهد تنها همانند   یانجام دهد ده برابر به او پاداش دهند وهرکه کار بد   یکیکارن  هرکس
 (  60 هیآ-برآن ها نرفته باشد. )انعام یتا ستم دینیبب فریآن ک

 کوکارانیوخدا با ن  میکن  یم  تشانیهدا  شیخو  یرا که در راه ما مجاهدت کنند ،به راه ها  یکسان
 (69است.)عنکبوت،

 از منکر کنند. یدعوت کنندوامربه معروف ونه ریباشند که به خ یشما گروه انیکه از م دیبا
 (104رستگارانند.)آل عمران، نانیا

 ( 4است.)القلم، میعظ ی(وتورا خلق5.)المعارج ،کوین یصبر کن ،صبر پس

مبعوث شده ام .عفو را   یدن مکارم اخالقکر لیتکم ی:من برادیفرما یاسالم)ص( م امبریپ
است وموجب  ن ینصف د کویفرمان ده واز جاهالن اعراض کن. اخالق ن یکیکن وبه ن شهیپ

بهشت است.هر کس از شما خوش خلق  دیومسالمت کل ییشود. خوش رو یم یروز شیافزا
بندگان   نیاست.محبوب تر مان ینصف ا به مردم ،  حبتمن محبوب تر است.م شیتر است ،پ

 باشد. نی است که مهربان تر ینزد خدا ،کس

را فراوان کند ودوستان را مانوس سازد،حق برادرت  یروز ی:خوش اخالقدیفرما ی)ع( میعل
 برادر تو نخواهد بود.   گریاو د یکن عیرا ضا یحق کس یوقت رایز مکن، عیرا ضا

 به عقل وادب است ،نه به مال ونسب. یآدم شرف

 (23:1386اخالق از منظر شاعران )رحمت نژاد، -2-2

 ادب محروم ماند از لطف رب یادب ،ب قیتوف می:از خدا خواهیروم نیجالل الد موالنا

بر تو بخشد ،با    یکه خدا  یگوهرند/خواه  کیز  نشیدر آفر  گرند،کهیکدی  یآدم اعضا  ی:بنسعد
 .ییکن نکو یخلق خدا

 نشود  شانیتورا   ،تا دگر خاطر ما از تو پر  یخو طلبم یاز خدا م ی:حسن خلقیرازیش حافظ

 است. یکه گشت فاقد اخالق مردن یقوم، :اقوام روزگار به اخالق زنده اند یگنجو ینظام

 

 اسالم                                                                                                    دگاهیاخالق و ارزش ها از د -2-3

اگر پژوهش ساده   یعام و کامل است . هر محقق،  ریفراگ  ینظام،  اسالم  یو اخالق  ینظام ارزش
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، از مکاتب  یاریارزش ها در بس  رهیکه دا  ابدی  یدر م  یبه خوب  دیبنما  یکتب اخالق  انیدر م  یا
اجتماع مطرح  طیاست که در مح یاخالق یتنگ ومحدود است وعمدتا منحصر به ارزش ها

مورد نظر گرفته اند همانند ارتباط انسان   دیارتباطات مناسب و مف یشود . در اسالم تمام یم
 ینیثابت و مع یها الملل ارزش  نیروابط ب یجامعه و حت، با خانواده، با خود، با خلق، با خدا

اسالم قرار  یاخالق یکه تحت پوشش ارزش ها ستیانسان ن یموضوع در زندگ چیدارند و ه
 240 ،یشماست )البخار نیشما با اخالق تر ن یاسالم : بهتر یگرام امبریپ موده. بفر ردینگ

است که هرگونه اعتقاد مسلمانان   یمقدس اسالم به اندازه ا نیه.ق.( عظمت اخالق در د
باشد  یاخالق یو ب یادب یسخنانش که بر اساس ب، ارتباطش، عبادتش، یشامل: عملکرد و

در فلسفه اخالق،  عیشا میاز مفاه یکی( و 74:1388شده است )کوثر،  انیارزش و باطل ب یب

 فهیوظ یدر معرض بازخواست بودن است که نوع یبه معنا تیاست.مسئول"تیمسئول"مفهوم
 (.82:1388نژاد،  یاست )بهادر یاخالق

 

   یمهندس یاصول اخالق-3

  مهندس – 3-1

  ن یاز صاحبان ا، کند یم  فایمردم ا یرا در زنگ یمهم اریاست که نقش بس یحرفه ا یمهندس
وعدالت وبا مراعات   ،انصافیطرف ینقش را در کمال صداقت ،ب ن یرود که ا یحرفه انتظار م
توسعه در   یرا برا یمهم اریدانند که نقش بس ی.مهندسان مرندیبر عهده بگ ی اصول وقواعد 

 (Harris ،46:2000کنند. ) یم فایآرام ومرفه تر،ا یایبه دن یابیستجهان ،با هدف د

را سرلوحه خود   یسالمت ورفاه عموم  یمنیمهندسان ا-1عبارتند از:     یمهندس  یاخالق  اصول
مهندسان   -3دهند. یمهندسان تنها در محدوده مهارت خود خدمات ارائه م-2قرار دهند.
 بیمهندسان از فر-5هستند.  قیمعتمد وصد  یا  ندهیمهندسان نما  -4طرفانه دارند.  یاظهارات ب

سان در خدمت منافع مهند-7دارند.  زیواحترام آم  یقانون  یرفتار  مهندسان-6.زندیپره  یم  یکار
 (65:1374هستند. )مصباح،  یعموم

دانش را  نیا، است که از دانش مربوط به تخصص خود کامال برخوردار است یمهندس فرد
، بهداشت و درمان،  تواند مسائل مربوط به سالمت  یم  تیو با ابتکار و خالق  داردیبه روز نگه م

و   شیآسا تیو... آن ها را حل کند و درنهاحمل و نقل و صنعت ، مسکن، یکشاورز، آموزش 
 یمهندس یو اخالق یانسان یاز ارزش ها یمردم فراهم آورد . برخوردار یرا برا یشتریرفاه ب

از  یناش یشاد تیباطن و در نها تیرضا، مهندسان و جامعه آرامش خاطر یتواند برا یم
خلقت  ییو هدف نها نیزم یانسان در رو یحالت زندگ نیکه بهتر ندیافریب یسعادت واقع
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باره فرموده اند : من   نی داشته اند و در ا یفراوان دیاکرم تاک سولاوست . در مورد اخالق ر
هستند که   یبرخوردار از اخالق کسان  یمبعوث شده ام و انسان ها  یمکارم اخالق  لیتکم  یبرا

گفتارشان بر دانش  ،  اندازد  یخدا م  اد یآنها انسان را به    دنید،  مردم باشند  یدوست برا  ن ی: بهتر
 .                                                                                                    ندیآفر یم یبا آنان  در انسان آرامش خاطر و شاد دنبو ، دیافزا یانسان م

  یاخالق مهندس-3-2

، نیاست )محمد مع شی کنترل نفس خو یانسان برا ریتدب، نفس بیتهذ یاخالق به معن
دو برداشت است  برداشت اول  یحداقل دارا یسی(. اخالق در زبان انگلنیمع یفرهنگ فارس

 یاخالق یها دهیاز فلسفه است که پد یمترادف است با اخالق معمول . برداشت دوم شاخه ا
 یصنعت یکشورها یترق و شرفتی علل پ یکند . بررس یو پژوهش م  یسو هنجارها را برر

بوده    دیکار و تول،  کشورها پرداختن به آموزش   نیا  یعامل توسعه    ن یکه مهم تر  دهدینشان م
 یخیو سر نوشت تار  یو  یکننده سرنوشت معنو  نییانسان و تع  یزندگ  یاست . کار محور اصل

 یحاکم بوده و چارچوب نیمهندس یو حرفه ا یردف تیاوست . اصل اخالق بر فعال یجامعه 
 یها  تیفعال  هیدر کل  حیانسان که بر اساس انصاف و عمل صح   یاحساس  یاست از قواعد رفتار

آورد   یامکان را فراهم م  نیا  یحرفه ا  یدر زندگ  یاخالق مهندس  رش یقرار دارد . پذ  یحرفه ا
مجموعه  نی. از اول ردیگ رارمورد اعتماد جوامع ق یفن یو تخصص ها یمهندس یکه حرفه 

  ی در شهر باستان یحموراب ینامه ساختمان ن ییتوان به آ یم  یمهندس یاخالق یاستانداردها
 یها تکتیو ارش نیمهندس یبرا ینیسنگ ار یبس میجرا یکه در آن برا، بابل اشاره نمود

شد .  یدر نظر گرفته م، شوند یم یتعهد ریو غ یتعهد یکه مرتکب سهل انگار یساختمان
توان عوامل سازنده اخالق   یموضوع در قالب خود جالب بود که ذکر شد . در هر صورت م  نیا

احترام به  -1عناصر عبارت اند از :  نیا، نمود یریجوهر انسان را اندازه گ یو ارزشها انیرا ب
قول    به تعهد    - 4از دروغ و خطا .    زیپره  - 3کارها .    هیانصاف در کل  تیرعا  - 2.    گران ید  دیعقا

 رشیپذ -9 ازمندین یکمک به انسان ها -6. گرانیاز صدمه زدن به د زیپره -5و گفتار . 
 (28:1385نژاد،  یتوان نام برد. )بهادر یحاکم بر جامعه را م یو اجتماع یانسان نیقوان

 

 ی ارزش ها در مهندس -4

است که  یعلم یانسان است . مهندس یراحت یبرا دیعلم به محصوالت مف لیتبد یمهندس
بر   یقیاثرات عم، شودیم جادیا شانیکارها یدهند و آنچه در پ یتخصص انجام م یافراد دارا

 یدارد .)کارشان با رفاه عموم جامعه گره خورده است(. استاندارد ها گرانید یزندگ یرو
  ک یبه عنوان  یاز عوامل است همچون : مهندس یرایبس ریتحت تاث یندسدر مه یاخالق
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. معضالت   رد یگیآن را در بر م  امدیعامل قابل توجه است که پ  یبشر  یو خوب  ریخ  یبرا  شیآزما
شهروندان به عنوان   یمنیکند . خطر و حفظ ا  یرا نسبتا دشوار م یمهندس  ماتیتصم،  یاخالق

تواند    یم  یتکنولوژ  شرفتیپ  نیاست . همچن  یمهندس  یصلنکته ا   کیو    یاجتماع  فهیوظ  کی
 یو رفتار یاخالق یمستحکم باشد و ارزش ها اریبس یجهان نهیدر زم یدر مهارت مهندس
    خواهند کرد .                                                                                                                  فایا ینقش مهم یریگ میمسئوالنه در تصم

 ی حرفه ا یمهندس کیشدن به  لیتبد یبرا یعموم یارهایمع -4-1

 یدر مهندس  تیو خالق  یدستاورد در آموزش و پرورش عملکرد شغل  یبه استاندارد ها  یابیدست
 (.Martin ،82:2005کند ) یم زیمتما نیمهندس و تکنس یها نیرا از تکنس نیمهندس، که

 باشد .   یم یو حرفه ا یخصوص یدر زندگ تی مسئول نیب ی: پل یکپارچگی -الف

 در نگرش و رفتار است . لیتعد قیحل اختالف از طر یسازش : به معنا -ب

 و اعتماد است .  نانیو اطم قتیحق، صداقت یصداقت : از جنبه ها-ج

 در مورد اعتماد   یریپذ تیولی: مس نانیاطم -د

   یمهندسان به اصول اخالق یبندیعدم پا -4-2

را به همراه داشته  یریتواند خسارت جبران ناپذ یم یمهندسان به اصول اخالق یبندیعدم پا
باشد.   یم  یمهندس  یموجود سوگند نامه    ینامه اخالق  نییآ  نیشاخص تر  رانیباشد. در کشور ا

  ن یشود. ا  ینامه م  ن ییباعث عمل نکردن به موضوعات آ،  یدر سطوح دانشگاه   یآموزش ناکاف
                                          کند.                                                                   دایکاهش پ زین یاجتماع یآنان نسبت به اصول اخالق یبندیپا شودیباعث م وعموض

   ی نقش آموزش اخالق و ارزش ها در مهندس -4-3

توجه به آموزش »چگونه مرفه   ن یشتریو جهان ب رانیدر سطح ا، یدر دانشگاه و مدارس عال
 یهدف از ارائه درس اخالق و ارزش ها، ستن«یکردن« است تا»چگونه شادتر ز یتر زندگ
و مهندسان کشور درباره هدف و   یمهندس  انیاست تا دانشجو  یآوردن فرصتبوجود  ،  یمهندس

در   دیدرازمدت عمر خود با یشدن شاد نهیشیب یبرا نندیفکر کرده و بب شتریخود ب یراه زندگ
 یدر رو  یهدف زندگ  یاست که همه ما درباره   تیاهم  یباشند . دارا  یقیچه طر  نشیگز  یپ

 .میو جهت حرکت خود را مشخص ساز دهیشیهدف اند  نیبه ا دنیو راه رس نیزم

 از آن  یرویپ لیو دل یمهندس ینامه اخالق نییآ-4-4

با قبول آن در واقع در   یمهندس  یجامعه    یباشد که اعضا  یم  یمجموعه ا  ینامه اخالق  نییآ
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سوگند است .  به عنوان مثال : بند   ایتعهد  کی.  به صورت کنندیآن توافق م یمورد اجرا
 . IEEEنامه  ن ییمقدمه آ

که اکثر مهندسان  ، شود یاز مهندسان دست اندر کار م یت یفقط شامل اقل ل یدل نیا متاسفانه
 .   ستندین یحرفه ا یمهندس، یاخالق یجامعه  چیشاغل عضو ه

و  یمنطق تیتبع ،یاستوار، نگرش کل ی: اراده ا یدارا دیمهندس با کی گرید یعبارت به
 باشد . ریصداقت و انتقاد پذ، یموضوعات اخالق لیتحل هیتجز، عاقالنه

خودمان قرار  یشخص یخواسته ها، الیشود که قضاوت ما تحت ام ی: سبب م یشخص نفع
 . ردیبگ

خود ،خودمان را   یاخالق  یها  تیبا مسئول  یقیحق  یها  زهیانگ  ای  اتی: در مورد واقع  یبیفر  خود
 . میده بیفر

 . میتعهد انجام آن را ندار ایاما شهامت، عزم ، است حیصح یچه کار میدانیاراده : م ضعف

که  ییتا جا میاز حد دار شیتوجه ب یمثل مسائل فن، تیجنبه از واقع ک ی: به  ینگر یجزئ
 .میریگیم  دهیرا ند گریمالحظات مهم د

با چشم انداز   یمهم یرا که ممکن است تفاوت ها گرانی د ی: چشم انداز ها یمحور خود
 . میآور یخود ما داشته باشد به حساب نم یها

 . میدهیشود انجام م یرا که از باال ارجاع م یکورکورانه : چشم بسته هر کار تیتبع

 میتقس شیاجزامسائل بغرنج را به ، گرند لی: مهندسان تحل یمسائل اخالق لیتحل هیتجز
 دیمف  زین  یروش در مسائل اخالق  نیپردازند . ا  یو سپس جداگانه به هر کدام از اجزا م  کنندیم

 است .                                                      

، میمفهوم صداقت را جستجو کن ینامه اخالق مهندس نیی: اگر در آ یریو اعتماد پذ صداقت
و به سهولت ،  است  یمهندس  یحرفه ا  یها  لتیفظ  نیاز مهمتر  یکیکه صداقت ،  میابی  یدر م

و چه در پژوهش   یمهندس  یچه در کار حرفه ا دارد ؟!  تیکه چرا صداقت اهم  افتیتوان در  یم
،دانش و قضاوت حرفه  کندیکه مهندس به جامعه عرضه م (ی)محصول، ینو ف یو آزمون علم

، چون تعارض منافع  یعوامل  ریتاث  ای  یعمد  یصداقت  یب  لیلقضاوت به د  ایدانش    نیاگر ا،  است
 . ابدی یمحصول کاهش م نیقابل اعتماد باشد، ارزش ا ریغ

، هستند که هر مهندس ممکن است با آن ها مواجه شود یشده جزء موارد انیمسائل ب نیا
گرو کار در ، تشانیو موفق یابیکام، کنندیکار م یبه صورت گروه یاما مهندسان که به نوع

          .باشد یم یمیت
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 ی چالش ها در مهندس -5

باشدکه   یکه با ساخت وساز مردم در ارتباط است رشته عمران م  یمهندس  یاز شاخه ها  یکی
 . ردیگ یقرار م لیوتحل هیمورد تجز

 یاشتراک نمعملشان را به ، است که ن یا، عمران دارند نی از مهندس یکه برخ یمنف عادات
آموزش  یمخصوصا در سطوح باال  نیمهندس نیو آزاردهنده ب دیاز موارد شد یکیگذارند . 

به اشتراک ، است که عملشان را نی و ... ا یدکتر ا یو  سانسیبه باال همانند فوق ل سانسهیل
به علت   شتر یعمران ب ن یمطالعه کم وبه ندرت است. چون مهندس یبعد مورد گذارند .  ینم
ندارند   یفرصت مطالعه کاف،  اجرا است  ی  نهیکه اغلب اوقات در زم  یکار  یکار و فضا  ی  وهیش

که ما درکشورمان   یلیاز دال   یکی،  ندارند  یمعمار سازگار  نیاست که با مهندس  نی.مورد سوم ا
 گریعمران باهم د نیمعمار و مهندس نیکه مهندس است نیا میردا کنواختی ییساختمان ها

 چ یبه ه  کنندیروش کار م  ن یدو گروه با ا  ن یکه ا  ی. تا زمان  رسندینم  ییو اجرا  یبه تفاهم طراح
الزم را با هم نخواهند داشت و تعادل مورد نظر برقرارنخواهد شد . و مورد    یها  یوجه هماهنگ

  ی کنند . به عوامل منف دایپ اجیکه به آن احت یتا زمان، کردهمقاوت  یری ادگیچهارم در برابر 
وجود دارد که  یاریعوامل بس رایز، کم نخواهد کرد نیمهندس یاز ارزش ها نیو ا میپرداخت

 .دینما یحالت ممکن معرف نی عمران را در بهتر نیت مثبت مهندستواند از نظر نکا یم

 

 کشورها ریعمران در سا  یمهندس یبه اخالق و ارزش ها ینگاه -5-1

، انسان، یخیتار یها شیپو ی لهیبه وس یاخالق یارزش ها یمطالعه  تی: اهمهیروس-الف
 راتییشوند و تغ  یها ظاهر م  ستمیو س  اءیاش  دیو جهان که توسط آن خواص جد  عتیطب،  جامعه
 یآن هاست .تکنولوژ  یدائم  یارزش ها  یابیارز  ازمند یکه ن،  کنند  یم  نییرا تع  یمیقد  یفرم ها

شده است که راه حل آنها   یموجب بروز مشکالت، تحت سلطه بوده است ریکه در قرن اخ
ارزش هاست که با توجه به  یتئور دیجد ی هیبلکه نظر دیجد ینه تنها ارزش ها ازمندین

 ییشناسا یبرا زیارزش در اخالق ن کردیعالمانه گذشته است . رو یها دهیا یانتقاد یابیارز
  ی ها اریکه مع دهدیامکان را م نی به شما ا کردیرو ن یمهم است. ا یانتخاب اخالق یمبنا
از   یکی. ارزش ها به عنوان    میانتخاب کن  یدرست از نظر اخالق  یریگ  میتصم  یرا برا  یخاص
 یاست که »بد«م یدر زمان یدشوار زندگ یها تیدادن »خوب« در موقع حیترج یبرا لیدال 

 یعدالت و ب میوجود دارد اساس مفاه اارزش ه یابیکه در ارز یتواند سودآور باشد . مشکل
 عشق و نفرت و... .، صلح و خشونت، یعدالت

 کیبه منافع  یکاف یابیارز یبرا یفور ازین( Anisimov.s.f) یدانشمند روس یبه گفته 
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 یارزش ها یمرجع برا حیصح اس یکردن مق دایدر پ حیصح یابیارز یارهایشخص از مع
  2005که در سال  هیروس یموضوع توسط کنفرانس فلسف نیو فرهنگ است. ارتباط ا یزندگ

( یبار بخش )عصب نینخست ی کنگره برا ن ی. در اافتی تصاصتمدن اخ ی  ندهیفلسفه و آ 
 یآن ها بر رو یژگیارزش ها و بر اساس و تیکارکرد که در آن گزارش ها بر اساس ماه

 ارزش ها ارائه شده است.  ریانواع اخالق و سا لیو تحل هیتجز

به مشتق شده اند   لیانجام هنجار، تبد، یخته شده که براشنا ییآلمان : عادات و رفتار ها-ب
شناسانند   یم  تیرا به رسم  ارهایکند، و ارزش ها و مع  یم  نییرا تع  یهنجارها عمل اجتماع  نی. ا

 کند. یم فیجامعه توص کیرا در  یزندگ یواقع ریو مقاد

 تیو تقو عتیو طب یانسان یبا جامعه  یمهندس یارتباطات حرفه ا قیژاپن : درک عم-ج
 داریپا یرفاه و توسعه ، صلح، کمک یخود برا لیفضا، مهارت، دانش خود با استفاده از عقل

کمک به جامعه و توسعه   یخود را برا  یتخصص و تجربه    دیعمران با  یاست.مهندس  تیبشر
مهم    یکند .مسئله    یگذار  هی پا  یمسائل مربوط به منافع عموم  یبرا  دیجد  یآن و راه حل ها
زنده ماندن و  یبرا یضرور یکه امر، باشد یو فرهنگ م عتیاحترام به طب، در فرهنگ ژاپن

 نانیاطم  رویپ،  مختلف  یو احترام گذاشتن به فرهنگ ها و تمدن ها،  دانسته  تیبشر  یتوسعه  
حرفه  تیمسئول د یعمران با یباشد .مهندس یم یعیطب یایجامعه و مقابله بهتر با بال تیاز امن

تالش  جهیبشناسد و در نت تیرا به رسم یکار اجتماع یاساس تیخود را انجام دهد و اهم یا
در سازمان   یدر جلسه ا  2006آگوست    5خود را نسبت به جامعه انجام دهد . در    فیکند تا وظا

  ن یمهندس  -1نموده اند :    میرا به سه بخش تقس  یدسدر ژاپن مهن  یلیتکم  التیتحص  یتکنولوژ
 ن یمهندس -2فعال هستند . ، یهستند و به عنوان کارشناس فن یادیدانش بن یدارا، یشهر
 یحس اخالق  یعمران که دارا  ن یمهندس  - 3ارائه هستند .    یی توانا  یکه دارا،  قابل اعتماد  یمدن

 (.47:1394 ،یی)ثنا شندتوانند مستقل با یهستند و م یطیو چشم انداز مح

 در دانشگاه  یرشد اخالق یها و راهکارها بیآس -6

همزاد و همراه اند. هم آن کس   ینداریو د ییدانا ب،یتهذ م،یما، همواره تعل ینید شهیاند در
بر تن کند و هم  ییاز جنس پارسا یجامه ا دیبا ند،یخواهد از خرمن دانش خوشه برچ یکه م

دل   د یسازد، با رابیس شهیآب علم و انددانش را به  انیخواهد کام مشتاقان و مشتر یآنکه م
حاصل بکارد   یتا مبادا در شوره زار، تخم ب  دیارایب  یاندوزان را به طهارت و تابناک  انشو جان د
 ندروَد. چیه شی گنج برد و از کشته خو یو رنج ب

 یفرا رو یروشن یـ الگو میو تعل بیـ تهذ امبرانیمکرر قرآن بر دو رسالت بزرگ پ دیتأک
 یرا بر دوش م ینهند و رسالت آموزش و راهبر یم امبرانینهد که گام در راه پ یم یکسان
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که البته به  یپرورش جان آدم رد،یگ یالگو م ینید کردیما که از رو یکشند. در نظام آموزش
است که بر  یانیانسان است، بر عهده معلمان و مرب یو آگاه ییبر دانا دممق یلحاظ رُتب

  ر یتداب ران،یفراگ یآموزش شرفتی پ یانسان کمر همت بسته اند؛ برا یو رشد آگاه ییخردفزا
 یو تکنولوژ  یکیزیف  ییشود و از کتاب و کالس و استاد گرفته، تا فضا  یم  دهیشیاند  یکارساز
 یو سرانجام کارنما ردیگ یقرار م رانیفراگ یا شهیو اند یلمهمه در خدمت رشد ع ،یآموزش
که ضعف ها را  یداتیتمه زیو ن اندیبنما لیرا در تحص ریافت فراگ ایرشد  زانیکه م یآموزش

)دانش آموز و دانشجو( به سامان    ریفراگ  یعلم  شرفتیشوند تا پ  یپوشش دهد، به کار گرفته م
 رسد.

 نیاز توجه به چن دیاست، و نبا یالزم و ضرور انیپرداختن به جنبه پرورش دانشجو نیبنابرا
فاصله، پس از  یاغماض و اعراض گردد. مهم تر آنکه دانش آموختگان دانشگاه، ب ر،یأمر خط

خواهند داشت، پس اگر به  یکشور نقش تیریدر مد ایوارد بازار کار خواهند شد  ل،یتحص
متضرر گردد.   ی أمر نیود، ممکن است مجموعه کشور از نبود چنخاص نش ه آنان توج بیتهذ
 (68:1394 ،یی)ثنا

 از همه انچه گفته شد.    گذشته

 جانبه به امر آموزش؛ کی توجه

 دانشجو؛ ینیدر اخالق و رفتار د یگذار ریاز تأث یدینوم احساس 

 و جهت بخش؛ یارتباط یشبکه ها ندهیفزا رشد

 و مخرب فرهنگ؛ یمحصوالت شبه فرهنگ یپر غوغا بازار

حلقه  شیو گسترش دائم و رو به افزا یساز دهیکاذب و جذاب ؛ ا یروز افزون الگوها رواج
 ز؛یست نید یمعرفت یها

 و اخالق؛ نید یادهایو سست کردن بن بیتخر یشده، برا یو سازمانده یجمع تالش 

 ؛یو شبهه گستر یشبهه ساز ریموج فراگ جادیا

مسموم و  یکردن فرآورده ها نیگزیجوانان و جا یو معنو یذائقه معرفت رییتغ یبرا تالش 
 ارزش ها؛ ریینسبت به تغ یتیمسئول یو ب یتفاوت یب هیروح قیمهلک؛ تزر

 ؛ینید یمتفلسفانه در آموزه ها و انگارها کیو تشک دیترد جادیا

 روشن آن؛ رایبس ینمودها یحکومت و کوچک ساز کینقاط اندک تار یینما بزرگ

و تمدن کهن  یخیپر افتخار تار نهیشینسل جوان از پ یخیگسست و انقطاع تار یبرا تالش 
خانواده و مذهب، همه و همه جوان دانشجو را با  ت،یهو یفروناکاستن یو بحران ها ؛یرانیا

او قرار داده   یرا فرا رو یدیجد یخطر زا و خطا ساز مواجه کرده، چالش ها یگاه ها نیکم
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اخالق و رشد  میـ در تحک یو سطح یـ و نه شعار یو عمل یتوجه جد لیدل نیاست. به هم
 دارد.  ریانکارناپذ یضرورت انیدانشجو یو بوم ینید یهنجارها

 ییها یژگیآنان، واجد و یرامونیپ یآموزش طیو مح انیگفته، دانشجو شیبر موارد پ افزون
نشاند و دقت و   یبرتر م گاهیرا در جا تیو ترب بیاست که عطف توجه بدان ها مسئله تهذ

 به دنبال خواه داشت: انیاستادان را در پرورش اخالق دانشجو تیجد

در کنار  نیهستند، بنابرا افتهیشدت و قوّت  نشیقدرت انتخاب و گز یدارا انی. دانشجو1
دهند،   یآن را ارائه م  یارتباط  یکه شبکه ها  رانگریکاذب و و  یجوم گسترده الگوهاحجم و ه

 یگر جوان، کار نشیروح گز یفطر یها هیو منطبق با بن ما لیأص یتوجه دادن به الگوها
گرفتن اخالق  یمسئله، تنها با جد  نیاست و ا ریو اجتناب ناپذ یضرور یأمرروا و بجا، بلکه 

 محقق خواهد شد.  رانیفراگ تیو ترب

و زود گذر  یا هیپا ریغ ،یدارد و آن یافزون تر ییایدر سن جوان دانشجو، پا یریپذ ری. تأث2
شمار و مشتاق ورود به   یهمساالن خود، به خصوص گروه ب  ریسا  یبرا  انی. دانشجو3  ست؛ین

 ابد،ی  یضرورت م  انیدانشجو  یه جنبه پرورشپرداختن ب  نی شوند، بنابرا  یم  یدانشگاه، الگو تلق
 قابل اعتماد، مطلوب و مبارک باشند. ییالگو نندتا بتوا

 ریتأث نیهم هستند و ا ریرپذیگذارند، از گروه هم سن خود تأث ریچنان که تأث انی. دانشجو4
أمر   ن یبخشد و اگر استادان به ا یها م تیدانشجو را فور تیتوجه به پرورش و ترب ،یریپذ

  ی گرید زیحاصل، چ یپر غوغا به خود وانهند، جز بذر ب طی همت نگمارند و دانشجو را در مح
 .شتنخواهند کا

 یاند؛ گاه با استادان ب  بانیدست به گر  یا  ژهیبا مشکالت و  ،یآموزش  طیدر مح  انی. دانشجو5
 ایندارند  یتیحساس چیمواجه اند که نسبت به ارزش ها و هنجارها ه یتفاوت یب ای تیمسئول

غرب، نه تنها به   یفکر یکاالها ابانیواسطه ها و بازار ییاساساً با آن ناسازگارند. از سو
ملموس و آشکار شده است. نهاد  طیها چشم طمع دوخته، بلکه رد پا شان در آن مح هدانشگا
ندارد. جز آنکه حراست و  انیبر دانشجو یو نظارت هدفدارکنترل مؤثر  زیدانشگاه ن یآموزش

  ی دارد. از سو  یساختار شکن ـ نظارت نسب یبر رفتارها شتریـ آن هم ب یانضباط یها تهیکم
فلسفه    ،یو انقالب  ینید  یباورها  قیو متنوع در دانشگاه ها که تعم  یوازم   یوجود نهادها  گرید

 یتیترب طهیو عطف توجه به ح تیل مسئولاستادان را از قبو یآنان است، برخ یوجود
کم و  چیکنند و ه یکار به هنگام م ،یرسم انیکه متول دی ام نیغافل ساخته، بد انیدانشجو

  ، ییحوزه ها نیتوهم که ورود به چن ن یبر ا ا ی نهند یها و حوزه ها نم طهیح نیدر ا یکاست
 است. گرانید یسازمان فهیدخالت در وظ

نامبارک، بهتر است رسالت استادان را در رشد  یدو تلق نیاصالح ا یرسد که برا ینظر م به
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که   میرا منظور کرده ا یرسالت سطوح متفاوت ن یا ی. ما برامیکن یاخالق دانشجو، سطح بند
 :میشمر یبر م

استاد است. استاد  ییو جان آرا ییرایدانشجو، توجه به خود پ یگام در رشد اخالق نینخست-1
جان تشنه مخاطبان  میرا تقد یارمغان نینخواهد بود و چن یآراستگ امبریهرگز پ راسته،ینا پ

 یمخاطب اصل د،یآ یم انیسخن به م یتیکه از رسالت ترب یرو هنگام نینخواهد کرد. از ا
 یانیعر و بیجان خود را از ع ب،یجامه تهذ منیهستند؛ اگر آنان توانستند به  نخود استادا

 گذار خواهند شد.  ریتأث ز ین انیبرهانند، در دانشجو

بر مباحث   یو تئور یعلم دیو تأک یتیو ترب یاخالق لی. گام دوم، عطف توجه به طرح مسا2
 است ؛ تیاخالق و ترب یدیکل

  کرد، یرو  نیبفشرند و از طرح آن غفلت نورزند. با ا  یپا  یمعنا که استادان بر نکات اخالق  نیبد
به بهانه   ایتوانند، در مناسبت ها  یم زیاستادان ن ریبلکه سا ت،ینه تنها استادان اخالق و ترب

 ایعرضه کنند  نیاز اخالق و د یکالس، نکته ا انیپا ایو در آغاز  یمباحث درس یطرح برخ
را به تالش در حوزه   رانیشاخص و سالم، عمالً فراگ یالگوها و چهره ها  یبرخ یبا معرف

 کنند. قیو تشو بیخود ترغ یاصالح ساختار اخالق

 ،یطاقت انسان ییاخالق، تا حد توانا ینیع یرسالت، تبلور و تجل نیا ییسطح سوم و نها -3
که   یشند، به گونه اآراسته شده با ینیدر بروز رفتارهاست. اگر استادان عمالً به اخالق د

  رات یبوده و تأث ییالگو نیچن یرای مشتاقانه پذ انیگفتار آنان باشد، دانشجو دیرفتارشان مؤ
را اصالح خواهد کرد،   شگفتهیپ یسطح از رسالت دو تلق نی ماندگار خواهد بود. ا زیاستادان ن

 ت یبلکه رعا ست،ین یمباحث اخالق یصرفاً طرح تئور ،یاخالق لی منظور از توجه به مسا رایز
استاد را  یبند یتوجه و پا یزند و به نوع یاست که از استاد سر م یاخالق در مجموعه افعال

 میشو  یمسئله رهنمون م  یشناس  بیبه آس  نجایدهد. از ا  یدانشجو نشان م  قبه پرورش اخال
مانع  جادیبه ا یالقاخ یگذار ریتأث ای یاخالق یرا که ممکن است در تالش ها یها بیو آس

 :میشمار یدامن بزند، بر م

 تیو معنو تیاز ترب یته یآن در قالب ها فیبه آموزش و تعر ه یکسوی. نگاه 1

مشکالت  لیبرخوردار شده و هم به دل یمعرفت ینگاه در روزگار ما، هم از پشتوانه ها نیا
شده   تیو تقو دیدانند، تشد یکردن امور م یکه حل آن را تنها در علم یمتنوع جوامع بشر

 نیبر ا  نیسخت و سهمگ یا  هیکه سا ینداریبدون د  ییاز ارزش و دانا  یدانش ته  دهیاست. ا
انسان معاصر  یو مناسبات جار یدر زندگ دهیچیپ اریبه بروز مشکالت بس ،نگاه افکنده است

رسوخ کرده است.   یتا عمق جان آدم  ت،یقر و فقدان معنوکه ف  یدامن زده است. در عصر کنون
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تواند  یم ت،یو ترب میمدل در تعل نیو انتخاب ا مانیعلم و ا یختگیبازگشت به معنا و درآم
 .کندشده را رفع  جادیا یگسست ها

 دانشجو  ینید تیبه مسئله اخالق و ترب یتوجه ی. ب2

ندارند. آنان هم  یو تک بعد ییهستند، به آموزش نگاه جز یا هیرو نیچن یکه دارا یاستادان
خواهد بود؛ اما   ابیناکام زین میآموزش و تعل ت،یمعتقدند که بدون در نظر گرفتن مقوله ترب

  ده یمشکل آنان، شکل ا قتیتفاوت اند. در حق یرغبت، کم توجه و ب یمسئله ب نینسبت به ا
 بلکه در عمل با مشکل مواجه اند. ست،یو نظر ن

 ینیوانهادن امر مبارک اخالق د تیو در نها یرگذاریاز تأث یدیو نوم أس ی. 3

 یآنان روح یبلکه مشکل اصل ،یدارند و نه شکل عمل یدسته از استادان، نه شکل تئور  نیا
 اقیبا اشتو کار توأم  تیفرجام به فعال ریحوزه د نیدر ا یاست. آنان ممکن است حت یو روان

 ، یمشخص از کار، افق و چشم انداز معقول و منطق فینداشتن تعر ل یپرداخته باشند؛ اما به دل
 یشبکه ها  زیجذاب و اخالق ست  غاتیحجم گسترده تبل  زیبرنامه مدون و مناسب و ن  ننداشت  ای
مخاطبان به جبهه مخالف، از ادامه کار دلسرد و  یزیغر لیو پنهان مخرب فرهنگ وتما دایپ

نجسته اند،   یو طراوات قی زودرس بوده اند و در آن توف جیاز آنجا که به دنبال نتا ا یشده  دینوم
 و دلزده شده باشند. وس یمأ یاخالق نیادیبن یو باورها اخالقبر  دیاز تأک

را دچار  انیدر اخالق دانشجو یکه تأثر گذار یجد یها بی. تعارض در گفتار و رفتار از آس4
صدها   یمثال اگر استاد  یدر رفتار و گفتار استادان است. برا  یکند، ناهمگون  یوقفه و اختالل م

در کالس حاضر شود و در عمل  ریبخواند؛ اما خود همواره د یریدرباره نظم و نظم پذ ثیحد
نخواهد نهاد. به عکس   ری از آن گفتارها در مخاطبان تأث کی  چیشهره گردد، ه ینظم یبه ب

مطلوب   یریآن نپردازد، تأث یاگر به مباحث تئور یکند؛ حت شهیپ یدرست رفتار یاگر استاد
نظر   ری،همواره رفتار استادان را ز یحس کنجکاو لیبه دل ان یخواهد گذارد. دانشجو یبر جا

 زیبه حوزه گفتارها ن یرا حت دیوافق بود، دامنه ترداو نام ماتیبا تعل استاددارند و اگر رفتار 
مناعت و قناعت سخن راند،  ،یستیاز اخالق ساده ز یبخشند. اگر استاد یم میو تعم یتسر

به   شخند،یبا تمسخر و ن انیو مسکن اهل تجمل نشان دهد، دانشجو نیاما در پوشش، ماش
  ست یکند که الزم ن یم یادآوری مثال به استادان ن ی. اادسخنان او واکنش نشان خواهند د 

 یاخالق لیآن دسته از مسا انینهند، بلکه بهتر است؛ به ب انیرا در م یاخالق لیهمه مسا
 .ستیرفتارشان با آن متناقض ن یرونیبپردازند که جلوه ب

را   یاخالق  یگذار  ر یاست که تأث  یبینوع آس  نیبدتر  نیا  یاخالق  ریغ  یرفتارها  ی. موجه ساز5
کار و اقدام،   ن یبروز کرد، بهتر یاخالق ر یسازد. اگر از استاد رفتار غ یم بیدچار آفت و آس

و در صورت امکان جبران مافات است؛ امّا اگر عجب و به اصطالح   یاشتباه، پوزش طلب  رش یپذ
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کار خود را موجه و مشروع نشان داد، خود    لیالح  فیکار شد و به لطا  نیمانع ا  یستادکالس ا
 کمک کرده است. زیاخالق ست یو ناصواب رفتارها یعمل جیخواسته به ترو

 گاه با رفتار شخص استاد مرتبط است و گاه با رفتار همکاران او . ،یموجه ساز نیا

آن   هیوجدر مقام ت یگری شد و استاد د یو نامبارک دهیبه ناروا مرتکب عمل ناتراش یاستاد اگر
نفر و خسران و خذالن  کی یآن برا انیشده است که التذاذ عص یلذت یبر آمد، دچار گناه ب
 را خواهد گرفت. یگریآن دامن شخص د

 یاز کارگزاران حکومت، مرتکب اشتباه و اعوجاج یاست ؛ اگر کس یدفاع، دفاع صنف نیا گاه
که    ندیاو بر آ  یاخالق  ریعمل غ   هیتوج  یدر پ  ،یبه علت تعلقات صنف  د یشد، استادان محترم نبا

 هاتیو توج  ریتفاس  نیرا به حراج گذارند و هم قدر و منزلت خود را با چن  یاخالق  یهم هنجارها
 به تاراج نهند. ز،یستخرد 

 ی دانشجو، نکات کوتاه  ینیبهتر در اخالق و رفتار د  یگذار  ریتأث  یو راهکارها برا  یانیپا  نکات
 :میشو یم ادآوریداشته باشد،  یدر پ یدرخشان جیتواند نتا یم آن ها یریرا که به کارگ

شخص  یاخالق یها ی. گام نخست در اصالح اخالق دانشجو، توجه به کمبودها و ناراست1
  ستیگذار ن ریتأث ایجان ممارست نداده باشد،  یزدگ قلیکه خود را به ص یاستاد است. استاد

 او ماندگار نخواهد بود.  ریتأث ای

و تکرار   دیتأک د،یآ یبه شمار م بیآس ینوع ،یاخالق لیبه مسا یتوجه ی. همان طور که ب2
 حتیو نص یمالل آور، نشان دادن ژست اخالق یبر نکات تکرار هیفراتر از حد اعتدال و تک

 یمهلک تر  یها  بیآس  ،یلیتحم  غیو سرانجام تبل  یبا طعن و گزندگ  یاخالق  لیگرا، تذکر مسا
 آورد. یوارد م

  ش یمرحله پا پ  زیمقدم بر درمان است، در اخالق ن  یریشگی . همان گونه که در طب، مرحله پ3
 یبا وسوسه ها و جذبه ها انیتالش کنند که دانشجو دیمقدم است. استادان با شیبر پاال 

دانشجو،   یفتادگو در دام ا یاما آلودگ فتند؛یدر دام ن ت،یمبلغان و مروجان ضد فرهنگ و معنو
توان به    یکار استاد درمان است و نم  را یسازد، ز  وس یاصالح او مأ  یرا از تالش برا  اداست  دینبا
 از مداوا سرباز زد. یماریبروز ب لیدل

دو مجهز   ن یبه ا یشود و وقت یمتذکر نکات اخالق  ه،یآ ا ی تیاستاد، حتماً با روا ستی. الزم ن4
 نیبزرگان د  یزندگ  ،یخیتار  تی. استفاده از شعر، قصه، حکاابدیب  تینبود، خود را فارغ از مسئول

  ی رسان  امیتواند ابزار پ  یمثبت است، م   ییکه حامل بار معنا  ییاستفاده از طنزها  یو دانش و حت
 استاد باشد.

 یها وهیاز ش یریلپذد جینتا میمستق ریغ یاز روش ها یر یبهره گ ،ی. در تذکرات اخالق5
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 دارد. میمستق

را  یاخالق یمشاوره ها عتاًیکه طب ان یاز کار استاد به مشاوره ؛ دانشجو ی. اختصاص ساعات6
 بخش است. ریمناسب و تأث یاستادان صاحب فن، راهکا یبرخ یبرا رد،ی در برگ زین

فشرده   یلوح ها ما،یسازنده صدا و س یبرنامه ها ،یو مؤثر اخالق دیمف یکتاب ها ی. معرف7
به استفاده از محضر   قی و تشو تیجذاب و پرمحتوا، بزرگان اخالق و ترب یها لمیمناسب، ف

تواند  یم شه،یاستوار دفاع مقدس و صاحبان راست کردار علم و اند یالگوها یآنان، و معرف
 را مددکار باشد.  انیانشجواستادان راهشگا و د  یو اخالق  یتیترب  فیاز وظا  یبخشدر بر آوردن  

 یقرار داد ینیو روابط طرف دیرسم نما ایحائل، فرض  واریخود و مخاطب د  انی. اگر استاد م8
 وه یدست شست و به انتظار م یگذار ریاز تأث دیباشد، با یو تنها دچار چوب استاد و شاگرد

جو  جادیا یدر اخالق، ب یگذار ریدرخت خشک و فرسوده ننشست. تأث نیا نیریش یها
 نخواهد بود. ریدانشگاه ها( امکان پذ طی)آن هم در مح زیو محبت آم مانهیصم

و چه   ینیکه چه به لحاظ د  یکس  ؛یو صنف  یمل  تیدارد و هم هو  ینید  تی. دانشجو هم هو9
  ت یهو یو ب یکند، از درون ته ی م یتشخص یاحساس کمبود و ب یو مل یبه لحاظ صنف

 نیبنابرا افت،ینخواهد  رفتنیپذ ریو تأث دنیشیاند یبرا ییجا چیه جهیشود. در نت یقلمداد م
شان مثبت و  یگذار ریبه دانشجو همت بگمارند تا تأث یبخش تیهو رتر د شیپ دیاستادان با

 ماندگار باشد.

 یرخ ندهد. اگر استاد یاقوال و افعال تعارض، ناسازگار نی مراقب بود که ب دی. همواره با10
مسئله صرف نظر کند،  ک ی ن یا غیدر نماز جماعت شرکت کند. از تبل ل یتواند، به هر دل ینم
و   کیکند و سرانجام تشک یم یدانشجو جلوه گر ریتعارض در ذهن و ضم کی نیهم رایز

بر آن دسته از   ن یبه دنبال خواهد داشت. بنابرا یاخالقموضوعات  ر یسا باو را در با دیترد
فعل استاد با آنها تعارض مشهود و   یرونیب یشود که جلوه ها دیو تأک هیتک ینکات اخالق

 ملموس نداشته باشد.

است. مسلمًا  یو محور یدیکل ینکته ا ،یاخالق یرگذاریمخاطبان در تأث هی. شناخت روح11
 نیچن  یکیدارند و اگر استاد هوشمند به ن  ییبا پسران تفاوت ها  یدختران از لحاظ روان شناس

 ی تواند در مواجهه با هر جنس، به گونه ا یکرده باشد، بهتر م افتیرا درک و در ییتفاوت ها
فرهنگ   توجه به خرده  ن یمساعدتر گردد. هم چن  رش یپذ  نهیشود که زم  ادآوریرا    یقنکات اخال

 یمذهب بیو ترک یعموم یبه باور داشت ها تی( و عنایها )در مراکز مختلف دانشگاه
 (.88:1394 ،ییدهد )ثنا یاریمخاطبان  یتواند استاد را در پرورش اخالق یمخاطبان و... م
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   یمهندس یتیریو مد یاخالق حرفه ا -7

در کشور ما وامدار   یدارد ؛ دانش مهندس ازیبه آن ن زیاز هر چ شیب یمهندس یآنچه جامعه 
از فرهنگ و تمدن  یقسمت دیساز بوده اند و بدون ترد خیاست که تار یو دانشمندان ریمشاه

، بر دانش و تعهد هیاند با تک دهیاست که کوش ییتالش آن ها یما ثمره  اسالمی – یرانیا
و  یجوامع بشر شرفتیداشته باشند . با پ نیسرزم نیا یمهندس گاهیجا یاعتال رد یسهم

 من یا، مناسب یزندگ طیمح جادینقش مهندسان ساختمان در ا، ینیگسترش فرهنگ شهرنش
رشته  جادیو با ا یآن به طور تخصص فیوظا جیشد و به تدر شتریب ستیز طیو دوستدار مح

 یمهندس یسازمان هاساختارها و ، راستا نی. در هم تاس دهیحوزه گرد نیمرتبط در ا یها
و آرامش مردم به ارائه خدمات بپردازند .   ش یآسا یشکل گرفتند تا برا یمردم نهاد و دولت

با حضور  ، و با ارزش مهندسان ساختمان در جامعه آشکار شد یدینقش کل بیترت نیبد
ابداع ،  ستیز  طیموضوعات مهم مانند : حفظ مح،    یرقابت  یفضا  جادیسازمان ها و ا،  مهندسان
  ی مورد توجه قرار گرفت تا جوامع بشر شتر یو باال بردن سطح رفاه مردم ب دیجد یروش ها

منافع ، انیم نیاما در ا، ندیتالش نما داریپا یزندگ یفیسطح ک یارتقا یاز گذشته برا شیب
 ییفضا، برد و رقابت فرو یخبر یرا به خواب ب یکم کم وجدان عده ا، یو شهرت طلب یمال

رقابت را تنگ تر  یکرده فضا لیو رشد جامعه تحص تیجمع شیناعادالنه به خود گرفت .افزا
آلوده به   ز یرا ن یمهندس یسپرده و فضا یرا به فراموش یاهداف متعال، کرده تا فرصت طلبان

                                                 .                                                                      ندینما یشخص یمنفعت طلب

افتخار و ارزش ،  عزت،  توسعه،  تیکسب : حما  یبرا  لیذ  یاز روش ها  یمهندس  یادیبن  اصول
 :                     کنندیتالش م

( 2. ستیز طیرفاه انسان و مح شیافزا یبرا یمهندس ی( استفاده از دانش و مهارت ها1
( تالش 3. انیو مشتر ان یکارفرما، و صداقت به مردم یبودن و خدمت توام با وفادار طرفیب

 یاز تشکل ها و گروه ها تی( حما4. یقدر و منزلت حرفه مهندس، یستگیشا شیافزا یبرا
سالمت و رفاه عموم مردم  ، یمنی( توجه به ا5. یمهندس یبا رشته ها  تبطمر یو حرفه ا یفن

  د ی ( مهندسان با6. فیدر تمام مراحل انجام وظا داریانطباق با اصول توسعه پا یو تالش برا
در تمام   دی(مهندسان با7ها و شهادت ها کامال صادق باشند.    هی انیب   یحرفه ا  یدر گزارش ها

که باعث خدشه دار شدن   یمحوله خود پرداخته و از اعمال  فیبه وظا  روتنموقر و ف،  مراحل کار
نسبت به  یو وفادار یامانتدار تی( رعا8. ندینما زیپره، شود یآنها م یاعزت و مقام حرفه 

که  ، اریو مردم و اجتناب از تضاد منافع در تمام مراحل کار و موارد متعدد بس یمشتر، کارفرما
 (. 58:1381نژاد،  ی)بهادر دینما یمهندس را حفظ م کی یارزش ها
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 یااخالق حرفه یهایژگیو - 1-7

هر گونه اخالق در   یمبنا ف«،یو من تکل دی»شما حق دار یتلق ،یادر اخالق حرفه امروزه
  ط یارتباط سازمان با مح  یبرا  یفرد، به صورت اصل  یمبنا از رفتار ارتباط  نیکسب و کار است. ا

 یهایژگی. وپرسدیخود م فیاز تکال گران،یحقوق د تیو سازمان با دغدغة رعا ردیگیقرار م
علم و دانش بودن، داشتن   ت یهو یاند از: داراآن عبارت یدر مفهوم امروز یارفهاخالق ح

  ک یبه  یو وابسته بودن به فرهنگ، وابستگ یبوم ،یاحرفه یاارائة صبغه  ،یکاربرد ینقش
. یارشتهانیم یآوردیارائه رو ،یزشیزبانِ روشن انگ یدارا یانسان یارائه دانش ،ینظام اخالق

نژاد،  ی)بهادر کندیم انیدارند موارد ب یاافراد اخالق حرفه یهایژگیو رةدربا ر«ی»کادوز
3:1388:) 

 ی ر یپذت یمسئول

سرمشق  رد؛یپذیآن را م یامدهایو پ هامیتصم تیگوست و مسئولمورد فرد پاسخ نیا در
 دهد؛یم  تیدر کارش اهم  یو خوشنام  یمند است؛ به درستکاراست؛ حساس و اخالق  گرانید

با تمام  رد،یگیرا که به عهده م یتیکوشاست و مسئول شیخو یهاتیتمام مسئول یادا یبرا
 .دهدیم امانج تیتوان و خلوص ن

 ی طلب و رقابت ییجوی برتر

در حرفه خود  ییممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باال  کندیم یتمام موارد سع در
  سته یو از طرق شا ستین یخود راض یفعل تیو پرکار است؛ به موقع یجد کند؛یم دایدست پ

 در رقابت برنده باشد. یقیبه هر طر کندینم یخود است؛ سع یدنبال ارتقا

 بودن صادق

در همه حال به  دهد؛یان خود گوش فرا م وجد یاست؛ به ندا ییو دورو یاکاریر مخالف
 شجاع و با شهامت است. کند؛یتوجه م یمندشرافت

 گران ی به د احترام

شناس قول و وقتخوش  گذارد؛ی احترام م گرانیبه نظر د گذارد؛یاحترام م گرانیحقوق د به
 .داندیتنها منافع خود را مرجح نم دهد؛یم یریگمیحق تصم گرانیاست؛ به د

 یاجتماع یها و هنجارهاو احترام نسبت به ارزش  تیرعا

به  کند؛یمشارکت م یاجتماع یهاتیاحترام قائل است؛ در فعال یاجتماع یهاارزش  یبرا
 .کندیمتعصبانه عمل نم گرید یهادر برخورد با فرهنگ گذارد؛یاحترام م یاجتماع نیقوان

 و انصاف  عدالت

و  یطبقه اجتماع ،یافراد از لحاظ فرهنگ نیحق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ ب طرفدار
 .شودیقائل نم ضیتبع تینژاد و قوم ،یاقتصاد
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 تیو از آنان حما شودیم کیشر گرانیاست؛ در مصائب د میو رح گراندلسوزیبا د یهمدرد
 .داندی را مشکل خود م گرانیمشکالت د کند؛یتوجه م گرانیبه احساسات د کند؛یم

 ی وفادار

 است.                                                                      گرانیاست؛ معتمد د گرانیخود متعهد است؛ رازدار د فیوظا به

  یریگ جهینت

 ی نه تنها در حرفه مهندس، قابل انکار اخالق ر یمخصوص و غ ر یبه تاث، یینها یدر جمع بند
آن    جیکه نتا  میقرار داد  یرا مورد بررس  یاخالق  یامدهای. پ  میبرد  یانسان ها پ  یبلکه در زندگ

حرفه و باعث بهبود   نیدر ا یو عمل یروزافزون علم ی؛ رشد  توسعه  یها در حرفه مهندس
 ی شده است . و در نوع عموم  نیدر مهندس  یتعهد اخالق  جادیباعث ا  نیو همچن  یآموزش  طیاشر

هدف از بحث ، داشته و الزامأ یطیو مح یمثبت بر روابط انسان یراتیانسانها هم تاث یزندگ
 یهم م یمنف یچالشها یو اخالق دارا ستین یمثبت اخالق دگاه یاخالق فقط مختص به د

 نیبه ا میاشاره کرد یاخالق مهندس ی.در حوزه  میباشد که صرفأ به چند مورد از آن پرداخت
توسط آموزش در موسسات و دانشگاه  ،  ردیگ  یکه فرا م  ییمهندس عالوه بر درس ها  کی،  که

خود به جهت فراهم آوردن  یخود را پرورش داده و از اندوخته ها تیابتکار و خالق، دیها با
اسالم    نیمب  نید  دگاهیاز د  یکند . در اصول ارزش  دیمف  استفادهدر جامعه    شتریو رفاه ب  شیآسا
مثبت آن و ارزش  یها  امد یذکر شده است در خصوص پ اری)ص( هم بس مالشانیعظ امبر یو پ

 یو آن را چهارچوب مینفس استفاده کرد بیاخالق از تهذ فیآن ها در نزد خداوند . در تعر
  ی ا ژهیو تیاز اهم حیآموزش صح، . در اسالم م ینام برد یانسان یها تیفعال هیبر کل، حاکم

  ی مخلوقات م ر یسا نیدر ب  یانسان گاه یباال بودن مقام و جا، تیاهم ن یا لیبرخوردار است و دل
عمران   ی: مهندس یعنی، یدو گروه بزرگ مهندس نیب یاخالق یباشد . در خصوص چالش ها

 دیدو گروه با نیشد که ا نیبر ا جهیو نت، صورت گرفت ییها یهم بررس یمعمار یو مهندس
 ش یو آسا  تیاز امن  تیحما  یخود را باال برده و در جهت و راستا  یو عمل  یوجه اشتراکات علم

اخالق و  یکه در راستا، به چند کشور جهان یجامعه گام بردارند . سپس نگاه یو رفا عموم
  ده یجوامع خود د شرفتی آن را در پ ر یکرده اند و تاث یفراوان یکوشش ها یاخالق یارزش ها

 ی انسان ضرور  اتیادامه ح  یشود و برا  یم  یمهم طلق  اریکه امروزه بس  یشد . مسئله ا  انیاند ب
بوم    ستیکه به ز  ییها  تیفعال  شتر یکم کردن هرچه ب  یو تالش برا  ستیز  طیحفظ مح،  است

شود . و د  یق  یمهندس  یاخالق  یاز جمله موارد چالشها  دیهم با  کندیوارد م بیآس  یعیطب  یها
  ن یو توجه دائم به ا تیکه رعا ، میخداوند پرداخت شگاه یبه مسئول دانستن خود در پ ان یدر پا

 مخلوقات باشد .          ریخداوند و سا یخشنود ساز یبرا یتواند خود راه یاصل م
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Abstract 

Ethical values and challenges are central to many ethics and academic 

ethics research. The mother of all values is ethical values. These values 

help maintain and maintain standards that can influence people's control 

and direction of actions that are beneficial to society. In particular, when 

standards and ethical values are widely shared among members, the 

success of individuals increases. This article attempts to examine the 

consequences of ethical values (ethical behavior, values and challenges) 

and affects human and environmental relationships. Also, ethically 

valuable behaviors have a positive effect on social life dimension and 

human interaction affects the environment and its customers. Due to the 

development of European and industrial countries in addition to 

knowledge and expertise. It expresses the rule of ethics in the scientific, 

social and economic environments, among them the role of the Islamic 

religion. As the most complete religion in promoting human ethic the idea 

of money cannot be denied in practice. 
Keywords: Ethics, Values, Academic Ethics, Ethical Engineering, Ethical 

Challenges, Engineering Program, Social Challenges, Injuries 


