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  :چکیده
خالقیت خود، مسائل مختلف را حـل نمـوده و آسـایش و رفـاه را                توانند با بهره گیري از دانش و          در حالی که مهندسین می    

ي را به همراه داشته     ربراي جامعه به ارمغان آورند، عدم پایبندي مهندسان به اصول اخالقی می تواند خسارات جبران  ناپذی                

اي کار تـشدید گردیـده   این امر با توجه به توسعه روز افزون مراکز آموزش عالی و رشد بی سابقه تعداد مهندسین جوی    . باشد

  .سازد میو ضرورت سیاست گذاري و برنامه ریزي در جهت رعایت اخالق حرفه اي در مهندسی را آشکار 

 با رویکردي جدید به مقوله اخالق در مهندسی پرداخته و به منظور دسترسـی               1906مجامع حرفه اي مهندسی جهان از سال        

. قی در حرفه مهندسی ، اقدام  به تدوین آیین نامه هاي اخالقی نمـوده انـد                ها و راهکارهاي اخال    مهندسین به دستور العمل   

  .این در حالیست که در کشور ما سوگند نامه مهندسی به عنوان شاخص ترین آیین نامه اخالقی موجود شناخته شده است

ن نامـه هـاي مـشابه، بـا          لذا جهت آشنایی بیشتر با آیین نامه هاي اخالقی در حرفه مهندسی و حرکت به سوي تـدوین آیـی                   

رعایت بومی سازي ، در این مقاله پس از بررسی مبانی نظري اخالق و چهارچوب هاي اخالقی ، به جایگاه اخالق حرفـه اي                      

. و اخالق مهندسی پرداخته شده و در ادامه تعریفی از آیین نامه هاي اخالقی و ضرورت وجـود آنهـا ارائـه گردیـده اسـت                          

شاخص ترین آیین نامه هاي اخالقـی در مجـامع مهندسـی جهـان       ختار آیین نامه هاي مذکور ،     همچنین ضمن آشنایی با سا    

.  به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است  ASCEمعرفی و آیین نامه اخالقی انجمن مهندسین عمران آمریکا 

امه هاي اخالقی و توسـعه پایـدار مـورد مطالعـه قـرار      در انتها با توجه به اهمیت توسعه پایدار در جوامع ، ارتباط بین آیین ن        

گرفته و به منظور ایجاد زمینه مساعد جهت تهیه آیین نامه هاي اخالقی در کشور ، روشهاي تدوین و نگارش آیین نامه هـاي                        

  .اخالقی ارائه شده است

  
 .سعه پایدار اخالق حرفه اي ، اخالق در مهندسی ، آیین نامه هاي اخالقی ، تو   :کلید واژه ها 
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  اخالق  -1
   اخالق تعریف و تاریخچه-1-1

از ایـن رو دانـش بررسـی و ارزش گـذاري بـر      . اخالق در لغت ، جمع واژه خلق و به معنی خوي ها است            
اخالق جریانی تاریخی ، پویا و اجتماعی است که . خوي ها و رفتارهاي آدمی، علم اخالق نامیده می شود

خود می آموزد تا از ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه اي که در آن زندگی     در آن انسان از زمان تولد       
این فرآیند که اجتماعی شدن نام دارد بطور پیوسته و بی وقفه توسعه می یابد و در تمام                  . می کند سهم برد   

 همان گونه که پیروي از ارزشهاي اخالقی و معنوي رضایت جامعه          . طول زندگی انسان ادامه پیدا می کند      
  .را به دنبال دارد تخطی از این ارزشها موجب ایجاد واکنش هاي اجتماعی خواهد شد

به طوري که در تاریخ آمده است، ده فرمـان   .  سال پیش از میالد دارند     1500آموزه هاي اخالقی ریشه در      
ان مشهور موسی، میراث یک قبیله سامی است که به ازاي هر ده انگشت دست صادر شده تا به آسانی امک        

این گونه فرمان هاي پنج گانه یا دهگانه در میان تمدن هاي قبل از دوران . یادآوري آنها وجود داشته باشد
)  قبـل از مـیالد    521 تـا    482(در زمان داریوش پادشاه هخامنشی      . کتابت و آموزش انسانها رایج بوده است      

رگران براساس مهـارت و سـن   دستمزد کا. کودکان از پوشش خدمات و حمایت اجتماعی بهره مند بودند      
  .طبقه بندي می شد و حقوق زن و مرد برابر بود

بر مبناي آن چه تاریخ نشان می دهد، زرتشت نخستین کسی است که در برترین پایه به ارزش هاي واالي                   
اخالقی اندیشیده و با زبانی آسمانی درباره آن ها سخن گفته است تا آنجاکه از دوران باستان، دوستداران                  

فالطون براي ستایش او، وي را با زرتشت می سنجیدند و فیلـسوف نـام آور آلمـانی نیچـه از زرتـشت در       ا
  .  سخن می گوید"آفریننده اخالق"نقش 

دستورات مربوط به حفظ و صیانت از آزادي و کرامت انسان و اخالق و آیین حکمرانی، آزادي مـردم و                    
در منـشور  )  پـیش از مـیالد  58سـال  (یـت هـاي گونـاگون را       احترام راستین به حقوق انسانها و ادیان و قوم        

  . کوروش بزرگ مالحظه می کنیم
با ظهور اسالم در جامعه اي که از نظر اخالقی در پایین تـرین سـطوح شـناخته شـده بـود، فـصل نـوینی از            
آموزه هاي اخالقی در جامعه انسانی شکل گرفت و بدون شک می تـوان اسـالم را دیـن پیـشرو در زمینـه         

دلیل انتخاب و برگزیده شـدن خـود را اتمـام و تکمیـل مکـارم                ) ص(حضرت محمد   . اخالق معرفی نمود  
مملـو از دسـتورالعملهاي اخالقـی در حـوزه     ) قـرآن (اخالقی عنوان کردند و آیات کتاب آسـمانی اسـالم      

 فـردي و اجتمـاعی اسـت کـه ایـن امـر در آثـار نویـسندگان فارسـی زبـان، بـیش از ده قـرن روح و ذهـن             
  . خوانندگان خود را در موضوعات مربوط به اخالق نوازش داده است

نظامی ، حافظ و موالنا از شاخص ترین این نویسندگان هستند که توانستند تحت تـأثیر تعـالیم اسـالمی بـه        
  ]1[ , ]2[.تبین جایگاه علم اخالق بپردازند
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  چهارچوب هاي اخالقی  -1-2
فایده :  این پنج نظریه عبارت اند از      .اي بیشترین درجه اهمیت هستند    در علم اخالق، پنج نظریه اخالقی دار      

 در ادامـه    .ی، اخالق حق محور، اخالق وظیفه محور، اخـالق فـضیلت محـور و اخـالق تحقـق خـود                   یگرا
  .گردد هریک از نظریات فوق تعریف می

نـوعی از آن   عمل صحیح و درست، عملی است که با یکسان انگاشتن همـه کـسانی کـه بـه                  :فایده گرایی 
  .متأثرند، بیشترین خیر را براي بیشترین تعداد ممکن از افراد ایجاد نماید

  . عمل اخالقی صحیح و درست، عملی است که به حقوق انسانی احترام بگذارد:اخالق حق محور
اعمال صحیح و درست، اعمالی هستند که انجام آنهـا، بـر طبـق اصـول وظیفـه بـراي                    : اخالق وظیفه محور  

  .افراد واجب است) اراده شخصی(  به خودمختاري احترام
 انسانها می بایست شخصیت و خلق و خوي خوبی را در خود ایجاد و همواره آن را                  :اخالق فضیلت محور  

دراین نظریه، منظور از فضائل، عادات یا گرایشهاي مطلوب در عمل، تعهد، انگیزه، احـساس،               . بسط دهند 
  .دیگران استطرق استدالل و راههاي ارتباط با 

از یـک   .  اعمال درست، آنهایی هستند که تأمین خواسته هاي خودي را دنبال می کنند             :اخالق تحقق خود  
دیدگاه، خودي که باید تحقق یابد از طریق روابط خوب بـا افـراد و جوامـع تعریـف مـی شـود و از یـک                  

 کـه همـواره آنچـه را    دیدگاه دیگر که خودمحوري اخالقی گفته می شود، اعمال درست آنهـایی هـستند     
براي خود مطلوب است انجام می دهند و هیچ پیش فرضی که خود به صورت توجه به روابط اجتماعی و                    

  ]3[ .نیکوکاري تعریف می شود، ندارند
  
  اخالق حرفه اي -2
     تعریف-2-1

ان یـک   حرفه شغلی وابسته به آموزش است که نیازمند به دانش سیستماتیک و کسب تجربه بوده و به عنو                 
 تادر فرآیند شکل گیري و توسعه هر حرفه اصولی اساسی تنظیم می گردد    . کاالي اجتماعی بکار می رود    

این اصول و معیارهـا بعنـوان اخـالق حرفـه اي     . حرفه موردنظر به سمت جایگاه ایده آل خود هدایت شود    
 کـه اعـضاي آنهـا از ایـن          شناخته می شوند و سازمانها، شرکت ها، بنگاهها و مؤسسات نیازمند آن هـستند             

 ]2[ .قوانین تبعیت کنند
  
  ارزشهاي شاخص در اخالق حرفه اي    -2-2

در اخالق . در تعریف ارزش آمده است که ارزش به معناي آن چیزي است که براي انسانها پسندیده است
  :حرفه اي برخی از ارزشها برجسته ترند که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره می گردد



 ٤

خـصوصیاتی از   .  توانایی مواجهه با مخالفت ها و حل تعارضات در میان یک جامعـه             :قول و موجه بودن   مع
قبیل گوش دادن و ارائه پاسخ از روي فکر و اندیشه، استقبال از ایده هاي نو و جدید، تـصدیق و پـذیرفتن        

 .اشتباهات و کج فهمی ها

اکنش هاي اخالقی متناسب با مـشکالتی کـه هـر     توانایی پرورش ارائه و:وظیفه شناسی و مسئولیت پذیري 
خصوصیاتی از قبیل اجتنـاب از تقـصیر را بـه گـردن دیگـري نهـادن، پرکـردن             . روز ممکن است رخ دهد    

 .حفره هایی که امکان فرار از مسئولیت را فراهم می سازد، تالش جهت توسعه کنترل و توانایی

ت دادن بـه اهـداف شخـصی و دوري کـردن از خـود       کارکردن نه با هدف اولویـ    :حس احترام و مالحظه   
 ...خصوصیاتی از قبیل محترم شمردن حقوق دیگران، حریم ها، دارایی ها، آزادي بیان و . محوري

تقسیم سود و   (عدالت توزیعی   : عدالت به چندین شاخه تقسیم می شود      .  اداي حقوق هر زن یا مرد      :عدالت
، عدالت اجرایی و )اجراي منصفانه و بی طرفانه مجازات ها(، عدالت کیفري )مسئولیت به صورت منصفانه

چگونگی جبران خسارت شخصی که صدمه ( ، عدالت جبرانی )اجراي منصفانه و بی طرفانه قوانین(اداري 
 ) . دیده است

  انتظار مشاهده رفتارهاي اخالقی از دیگران:اعتمادپذیري

اشـی از آن و عـدم انجـام رفتارهـایی ماننـد             راستگویی بدون درنظر گرفتن زیان هـاي شخـصی ن          :صداقت
 )فریب دادن، گمراه کردن، دروغگویی و کذب(

 انجام دادن کاري به شکل تمام و کمال و انجام دقیق وظیفه و مـسئولیت کـه از آن بـه تقـواي        :درستکاري
  ]4[.کاري تعبیر می شود

  
   اخالق در مهندسی-3
  مهندس کیست؟ -3-1

مربوط به تخصص خود کامالً برخوردار بوده، این دانش را بـه روز نگـه               مهندس فردي است که از دانش       
داشته و با ابتکار و خالقیت می تواند مسائل مربوط به سـالمت، بهداشـت، درمـان، آمـوزش، کـشاورزي،                    

 .حل کند و درنهایت آسایش و رفاه بیشتري را براي مردم فراهم نمایدرا . مسکن، حمل و نقل، صنعت و
  
  هندسی اخالق م -3-2

اخالق مهندسی مشتمل است بر مسئولیت ها و حقوقی که می بایست توسط آنان که در کارهاي مهندسی                  
. دخیل هستند صحه گذارده شود و همچنین ایده آل هاي مطلوب و تعهدات شخـصی در مهندسـی اسـت                   

ی بـه   اخالق مهندسی در اصل مجموعه اي از تصمیمات، سیاست ها و ارزش هاست که در افعـال مهندسـ                  
برخورداري از اخالق مهندسی موجب می شود که مهندسـان خـود کنتـرل              . لحاظ اخالقی مطلوب هستند   



 ٥

کننده فعالیتهاي خود باشند و در سطحی بـاالتر بتواننـد از منـافع جامعـه انـسانی و سـالمت محـیط زیـست                 
  . حمایت کنند

ن و جامعـه آرامـش خـاطر،        برخورداري از ارزشهاي انسانی و اخـالق مهندسـی مـی توانـد بـراي مهندسـا                
مهندس برخوردار از اخـالق مهندسـی، رسـالت خـود را در      . رضایت باطن و درنهایت شادي وافر بیافریند      

ارائه مؤثرین خدمت بی ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارند می داند و درجهت تحقق این رسالت گـام                
 ]3[.برمی دارد

  
  حوزه هاي اخالقی در مهندسی -3-3

ان ازنظر اخالقی در حوزه هاي فردي و اجتماعی ظاهر می شوند که مـی تـوان بـه تعـدادي از آنهـا         مهندس
  :اشاره کرد

 .اخالق تکنیکی یا فنی که مربوط به تصمیمات فنی و علمی است که توسط مهندسین اتخاذ می گردد •

 .اخالق حرفه اي که با سایر مهندسان، مدیران، کارمندان و کارگران مرتبط می گردد •

 ]8[.اخالق اجتماعی که به تعهدات ملی و میهنی و جامعه انسانی ارتباط می یابد •
  
  اخالق خرد و اخالق کالن در مهندسی  -3-4

در مبحث اخالق مهندسی، تفکیکی در حوزه فـردي مهندسـین و حـوزه اجتمـاعی صـورت مـی گیـرد و                       
  :رفتارهاي مهندسی به دو بخش تقسیم می گردد

 به تصمیمات اخالقی اتخاذ شده در حیطه شخصی و یا روابـط داخلـی در حرفـه                  اخالق خرد : اخالق خرد 
 .مهندسی ارتباط پیدا می کند

اخالق کالن به مسئولیت اجتماعی حرفه مهندسی و تصمیمات اجتماعی و جبهـه گیـري آن                : اخالق کالن 
ي از مـصداقهاي  در ادامه براي روشـن تـر شـدن موضـوع بـه مـوارد              . گروه در برابر تکنولوژي اشاره دارد     

 ]5[.اخالق خرد و کالن در مهندسی اشاره می گردد
 
 

 
  امور مهندسی   تحقیقات علمی   

  اخالق خرد
  درستکاري
  اعتبار

  امنیت و سالمت
  رشوه و هدیه

  دانش نانو  اخالق کالن
  توسعه پایدار
  ارتباطات
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  موضوعات سنتی در اخالق مهندسی -3-5
خالق در مهندسی به عنـوان پـارامتري کلیـدي همـواره بـر رفتـار و                 از آغاز شروع فعالیت هاي مهندسی، ا      

فعالیت مهندسین تأثیرگذار بوده است که می توان مهمترین پارامترهاي اخالقی در حرفه مهندسی را که به 
  ]5[ :موضوعات سنتی در اخالق مهندسی معروف اند به شرح ذیل دانست

 
  فات و یا اختراعات سرقت تألی-   صداقت -   امنیت و آسایش عمومی-
   کنترل کیفیت -   امانت و ارائه اطالعات -   ریسک و اصول رضایتمندي -
   رازداري -   وفاداري و وظیفه شناسی -   سالمتی و محیط زیست -
   مبادله رازهاي تجاري و صنعتی -   پاسخگویی به مراجعین -   تضاد منافع-
   مسئولیت پذیري -   رشوه دادن -   تبعیض -

  
  آیین نامه هاي اخالقی در حرفه مهندسی -4
  مفاهیم -4-1 

به منظور دسترسی مهندسین به دستورالعملها و رهنمودهاي اخالقی در حرفـه مهندسـی، مجـامع حرفـه اي                 
مهندسی جهان اقدام به تدوین آیین نامه هاي اخالقی نموده اند که الزمه عضویت دراین مجامع حرفه اي                  

  .اعد اخالقی استپایبندي و تبعیت از این قو
ضـوعات کـاري را دراختیـار هـر          این اصول عالوه براینکه راهنمایی هاي اخالقی متناسب با شـرایط و مو            

 می گذارد باعث ایجاد هماهنگی در مهندسین در زمان تصمیم گیریهـا و در موقعیـت هـاي مـبهم              مهندس
ماهنگی و وضع یک رویه ثابت اخالقی می شود و این در حالیست که هدف از حرفه اي شدن نیز ایجاد ه

  .در تصمیم گیریهاست
 همچنین وجود آیین نامه هاي اخالقی موجب می شود کارفرمایـان قـادر نباشـند مهندسـین را بـه گـرفتن                      

 تـدوین  ،تصمیماتی مغایر با اخالق مجبور سازند زیرا این قوانین حامی آنهاست و در آخر باید اشاره نمود              
مرجعی بـراي قـضاوت و رجـوع الزم بـه       به عنوان    تصمیم گیریها و مجادالت،    این آیین نامه ها همواره در     

نظر می رسد که مشابه با استانداردهاي رایج در طراحی هاي مهندسی، آیین نامه هاي اخالقی مـی تواننـد                    
ارزشهاي اخالقی مانند احترام، صداقت، بی طرفی، مسئولیت پذیري و ایـن کـه چگونـه                 .وارد عمل شوند  

 ]6[.ین نامه هاي اخالقی را تشکیل می دهندیا بکار گرفته می شوند، اساس آاین ارزشه
 
  ضرورت وجود آیین نامه هاي اخالقی  -4-2

به همان میزان که به قواعد اخالقی در کل جامعه نیاز است، وجود قواعد خاص اخالقـی در یـک جامعـه                      
و سویه حـداکثر مطلوبیـت حاصـل        این قواعد کمک می کند تا در روابط د        . علمی نیز از ضروریات است    
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در یک انجمن علمی که به مثابه یک سازمان عمل مـی کنـد، تبعیـت از یـک آیـین نامـه اخالقـی                         . گردد
درایـن سـازمان   . موجب می گردد که اعضاي آن سازمان از رابطه خود با دیگر اعضاي انجمن سود ببرنـد         

  .مان نیز سهم داردهر عضو همانند ستونی است که در حفظ مقبولیت عمومی آن ساز
 نامه هاي اخالقی هم به عنوان یـک شـهروند عـادي و هـم بـه عنـوان یـک        آیین یک مهندس با تبعیت از  

به طور مثال یک طراح با بکار بردن قواعد اخالقی و مقدم داشتن ایمنی و سالمت              . مهندس منتفع می شود   
دگی ایمن تري خواهد داشـت و هـم         جامعه در طراحی هاي خود هم به عنوان یک فرد از اعضا جامعه زن             

چراکـه ممکـن اسـت    . به عنوان یک مهندس ارجاع به این قواعد اخالقی براي او یک حامی خواهـد بـود          
کارفرماي او امتناع از انجام یک کار غیراخالقی را دلیلی بر ضعف و نـاتوانی او بدانـد امـا ایـن قـوانین از                        

 نیز اگر مهندس در شرایط حرفه اي خاصی کار کند           مهندس در برابر فشارهاي موجود حمایت می کند و        
که از رعایت مالحظات اخالقی توسط دیگر همکارانش اطمینان داشته باشد طراحـی هـاي او سـاده تـر و              

در ادامه به تعدادي از موارد که ضرورت نیاز به وجود آیین نامه هاي اخالقـی را   . کم حجم تر خواهد شد    
  :نشان می دهد اشاره می گردد

 ریف رفتارهاي موردقبول و یا قابل قبول تع •

 ترویج سطوح باالي استاندارد در اجرا •

 فراهم کردن مبنایی براي اعضا تا از آن براي ارزیابی شخصی خود استفاده نمایند •

 برپاکردن چهارچوبی قابل اطمینان براي رفتار و وظایف حرفه اي •

 وسیله اي براي انتقال هویت شخصی و حرفه اي  •

 ]6[ , ]7[از میزان دستیابی به کمال حرفه اينشانه اي  •
  

  ساختار کلی آیین نامه هاي اخالقی -4-3
تمامی آیین نامه هاي اخالقی که در مجامع حرفه اي مهندسی تدوین شده اند، چهارچوب یکسانی دارنـد                

  :و به سه بخش اصلی تقسیم می شوند
بیان می شود، به طور مثال در آغاز تمـامی          دراین بخش اهداف و ایده آل هاي اخالقی         : اصول اساسی  ) 1

آیین نامه هاي اخالقی ذکر شده است که چون مهندسی اثري مستقیم و ملموس بر زنـدگی انـسانها دارد،                    
  . رفاه و سالمت جامعه بشریت نمایند همه مهندسین می بایست خدمات خود را وقف

 می شود که رعایت آنهـا منجـر بـه        این بخش شامل شرح وظایف عمومی یک مهندس       : قوانین اساسی  ) 2
بطور مثـال مهنـدس بایـد همـواره ایمنـی و      . خواهد گردید) 1(هاي مطرح شده در بند  دستیابی به ایده آل  

او بایـد همـواره بـا صـداقت و بـی طـرف       . سالمت همنوعانش را سرلوحه تصمیم گیریهاي خود قرار دهد       
  . بودن و تعهد به مردم خدمت کند
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. بخش آخر برخی از موارد که حالت خاص و جزئی تر دارند مورد تذکر قرار می گیرد           در  : راهکارها ) 3
کـه   (OECD1بطور مثال در قواعد تنظیم شده در کشور آمریکا، در این قسمت قوانین ضد رشـوه ماننـد         

 20می گوید که یک مهنـدس نبایـد هدیـه اي بـیش از               )  کشور دیگر جهان نیز امضا شده است       35توسط  
 ]6[.بول کنددالر را ق

  
  بررسی آیین نامه هاي اخالقی در مجامع مهندسی  -5
 AIEEین نامه اخالقی یآ -5-1

نسبت به برسی و جمـع آوري آراء اعـضاء خـود     ) AIEE2(  سازمان مهندسین برق آمریکا      1906در سال   
 اقـدام نمـود کـه    Schuylers.Wheelerدرخصوص آیین نامه اخالقی ارائه شده توسط مـدیر سـازمان    

 1912ین نامه اخالقی را در مـارس  ی آAIEEپس از مباحثات فراوان و تجدیدنظرهاي مکرر هیأت مدیره     
  .پذیرفت

 توسـط سـازمان مهندسـین مکانیـک آمریکـا        1914 با تغییـرات جزئـی در سـال          AIEEین نامه اخالقی    یآ
)ASME3 (رفتین نامه اخالقی مورد پذیرش قرار گیبه رسمیت شناخته شد و به عنوان یک آ. 
   
 ASCE  و AICHEین نامه هاي اخالقی یآ -5-2

و انجمن مهندسـین عمـران    ) AICHE4(انجمن مهندسین مشاور آمریکا، انجمن مهندسین شیمی آمریکا    
ین نامه اخالقی مربوط به خود اقدام نمودند یهر یک به طور جداگانه نسبت به اتخاذ آ) ASCE5(آمریکا 

ین نامـه   یـ ي اصـلی مهندسـی در ایالـت متحـده آمریکـا داراي یـک آ                هریک از سازمانها   1915و در سال    
  .اخالقی بودند

ین نامه هاي اخالقی متنـوع بـراي سـازمانهاي اصـلی مهندسـی مـشخص شـد کـه            ی لیکن با بوجود آمدن آ    
ین نامه ها وجود ندارد و موضعی خاص کـه در یـک سـازمان مجـاز و مطلـوب                    یآ همخوانی الزم بین این   

و لـذا ایـن امـر موجـب ایجـاد       بـود  آیین نامه اخالقی سازمانی دیگر غیرمجاز و ممنوع     شناخته می شد در     
 کـه اقـدامات     .چالشی شدید در مجامع مهندسی گردید و تالشهایی براي رفع مشکالت موجود آغاز شـد              

ین نامـه اخالقـی مـشترك بـین     یجهت تدوین آ) AAE6(صورت گرفته از سوي جامعه مهندسین آمریکا        
  .تمامی مهندسین از این جمله است

  

                                                 
1 - Organization for Economic Co-operation and Development  
2 - American Institute of Electrical Engineers 
3 - American Society of Mechanical Engineers  
4 - American Institute of Chemical Engineers 
5 - American Society of Civil Engineers 
6 - American Association of Engineers 
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 ECPD  نامه اخالقیآیین -5-3
 نامه اخالقـی  آیینفرآیندي را آغاز نمود تا     ) AEC1( انجمن مهندسین آمریکا     ،پس از جنگ جهانی دوم    

هاي اصـلی  براي این منظور کمیته اي تشکیل شد که کلیه سازمان. واحدي براي کلیه مهندسین تدوین شود     
منحـل گردیـد انجمـن مهندسـین     ) AEC(مهندسی آمریکا دراین کمیته داراي نماینده بودند و زمانی که          

. این وظیفه را برعهده گرفت و اقدامات صورت گرفته را تکمیل نمود           ) ECPD2(جهت توسعه حرفه اي     
نامه هاي اخالقی انتشار  آیین بررسی هاي دقیق و ترکیب مقررات موجود در کلیه   نامه حاصل، نتیجهآیین

  . یافته تا آن زمان بود
 1947 به طرز فوق العاده اي موجب ایجاد وحدت در میان مهندسین گردید و در سـال              ECPD نامه   آیین

امـا ایـن   .  را پذیرفتند و یـا بـا آن موافقـت کردنـد    ECPD نامه اخالقی   آیین سازمان اصلی مهندسی     8هر  
  . موفق نبود،علی رغم آنچه که در ابتدا به نظر می رسید  ECPDه  نامآیینروند ادامه پیدا نکرد و 

 نامـه  آیـین موافقت کرده بودند، مقرراتـی را کـه در     ECPD نامه آیین تعدادي از سازمانها در حالیکه با  
 بـا فعالیـت خـاص    ECPDهاي انحصاري خود داشتند و به نظر می رسید در مقایسه با مقررات مـشابه در      

با گذشت زمان این سازمانها تمایل وافري به استفاده از          . مخوانی بیشتري دارد، حفظ کردند    سازمان آنها ه  
  .  به تدریج تأثیر خود را از دست دادECPD نامه شخصی خود  نشان دادند و کد آیین
 مورد تجدیدنظر قرار گرفـت تـا شـاید رونـد     1977 و 1974، 1963 در سالهاي    ECPD نامه اخالقی    آیین

 اصل اساسـی اسـت کـه جـایگزین مقدمـه      4 شامل ECPDساختار و بدنه اصلی  . را تغییر دهد  ایجاد شده   
ایـن تغییـرات   .  نامـه اضـافه گردیـد      آیـین  قانون و یک لیست بلند از راهکارها به ایـن            28همچنین  . گردید

 اصول اساسی را بـدون قبـول راهکارهـا          ،ساختاري با این هدف صورت گرفت تا یک سازمان مجاز باشد          
لذا راهکارها صرفاً براي روشن شدن اصول . ذیرد و مجبور نباشد کل مجموعه را مورد پذیرش قرار دهدبپ

  . نامه بودآیینو قوانین درنظر گرفته شد و درحقیقت این بخش جدا از 
 نامـه تجدیـدنظر    آیـین  بخشیده شد و هم اکنـون        ECPDبا تجدیدنظرهاي صورت گرفته جانی دوباره به        

ول اساسی و قوانین است، مورد پذیرش اکثر سازمانهاي مهندسی قرار گرفته و جایگزین شده که شامل اص
 اسـتثناء مهـم نیـز وجـود دارد کـه در ذیـل بـه آن        2یـان   نامه اخالقی آنان شده است لـیکن در ایـن م     آیین

  .پرداخته می شود
  
 NSPE  نامه اخالقیآیین -5-4

 نامه شخصی خود را     آیینلیکن  .  را پذیرفت  ECPDدر ابتدا     ) NSPE3(انجمن ملی مهندسین حرفه اي      
  .  جایگزین آن کرده و حتی چندین بار نسبت به تجدیدنظر در آن اقدام نموده است1964در سال 

                                                 
1 - American Engineering Council 
2 - Engineers Council for Professional Development 
3 - National Society of Professional Engineers  
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  : جهت حائز اهمیت است2 از NSPE نامه اخالقی آیین
و که به سؤاالت اخالقـی افـراد عـض       ) BER1( داراي یک هیأت بررسی اخالقی است        NSPE: دلیل اول 

. در انجمن پاسخ می دهد درحالیکه برخی از انجمن هاي مهندسی دیگر تنها یک کمیتـه مـشورتی دارنـد                   
NSPE          در هرسال چندین بار نسبت به انتشار نظرات BER   در مجله NSPE     اقـدام مـی کنـد و از سـال 

ه است  در چهار جلد به چاپ رسید ، نظریه جمع آوري شده در مباحث اخالقی200 حدود 1975 تا 1971
  . که این نظریات می تواند مرجع کاملی براي بسیاري از سؤاالت و ابهامات اخالقی مهندسین باشد

از آنجاکه مهندسین حرفه اي، پروانه خود را توسط ایالت هاي مربوط به خود دریافت می کنند : دلیل دوم
 ،دسـین حرفـه اي اسـت    درمیان انجمن هاي یک ایالت داراي نقش اساسی در نظام دادن به مهن      NSPEو  

  .  بطور بالقوه از جایگاه ویژه اي در بین مهندسین برخوردار باشدNSPEاین امر موجب می شود 
  
 IEEE نامه اخالقی آیین -5-5

 IEEEمی باشد و ازآنجاکـه      ) IEEE2( نامه اخالقی مستقل دیگر متعلق به مؤسسه برق و الکتریک            آیین
  .ترین انجمن هاي مهندسی در ایالت متحده آمریکاست عضو دارد یکی از بزرگ000/300بیش از 

 نامـه کوتـاه تـر و خالصـه تـر از      آیـین  تدوین شده اسـت و ایـن         1979 در سال    IEEE نامه اخالقی    آیین 
NSPE است و تنها براي اعضاي IEEEبکار می رود .  
 IEEE  و NSPE نیـز شـناخته مـی شـود،          ABET3 که بـا نـام       ECPD نامه اخالقی یعنی     آیین این سه   

 نامـه هـاي دیگـري       آیـین درحال حاضر به عنوان پایه هاي اخالقی براي مهندسین بکار گرفته می شوند و               
 آیـین که توسط شرکت آمریکایی انجمنهاي مهندسین پیشنهاد شده است از اصول سـه              ) AAES4(مانند  

  ]9[.نامه اصلی پیروي می کنند
  
  (ASCE)  نامه اخالقی انجمن مهندسین عمران آمریکاآیین -6

 نامه آیین نامه هاي اخالقی و تفکیک سه بخش اصلی دراین آیینباتوجه به موارد عنوان شده درخصوص  
 نامه اخالقی آیین ،ها شامل اصول اساسی، قوانین اساسی و راهکارها، به منظور آشنایی بیشتر با این مفاهیم         

ASCEآیینول اساسی و قوانین اساسی با  که مرتبط به انجمن مهندسین عمران آمریکا می باشد و در اص 
 نامـه نیـز راهکـار اول آن    آیـین  رهنمود و راهکار این    7 مشترك است انتخاب گردیده و از        ABETنامه  

  . انتخاب شده است که خود شامل چندین بخش می باشد
 

                                                                                                                                               
1 - Board of Ethical Review 
2 - Institute of Electrical and Electronic Engineers 
3 - Accreditation Board for Engineering and Technology 
4 - American Association of Engineering Societies 
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   :اصول اساسی

  :دمهندسین ضمن حمایت از شأن و عزت حرفه مهندسی به طرق ذیل آن را ارتقاء می دهن
  .  استفاده از دانش و تجربه براي باالبردن سطح رفاه انسانها و حفظ محیط زیست– 1
  . درستکار و منصف بودن و صادقانه به همه کارفرمایان و ارباب رجوعان خدمت کردن– 2
  . تالش جهت ارتقاء شایستگی و اعتبار حرفه مهندسی – 3
 . حمایت کردن از مجامع فنی و حرفه اي رشته خود– 4
  

   :قوانین اساسی

 مهندسین باید حفظ امنیت، سالمت و آسایش عامه مردم را به عنوان اصلی ترین وظیفه حرفه اي خود       – 1
  . به شمار آورند و باید تالش کنند در انجام وظایف حرفه اي خود اصول توسعه پایدار را رعایت کنند

  . اي آنان قرار دارد انجام دهند مهندسین باید فقط خدماتی را که در حیطه صالحیت حرفه– 2
  . مهندسین باید دستورات خود را بصورت علمی و بدون نظر شخصی و از روي صداقت صادر کنند– 3
 مهندسین باید در امور حرفه اي براي هر کارفرما یا مشتري به مثابه یک نماینده باوفـا و امـین فعالیـت                       – 4

  . کنند و از سودجویی اجتناب نمایند
سین باید شهرت حرفه اي خود را براساس شایستگی در خدمات ارائـه شـده بـه دسـت آورنـد و              مهند – 5

  .نباید بصورت نادرست و غیرمنصفانه با یکدیگر رقابت کنند
  . مهندسین باید به شیوه اي فعالیت کنند که موجب ارتقاء عزت و شأن حرفه مهندسی گردد– 6
ود را در تمام دوران فعالیت ادامـه دهنـد و بایـد شـرایطی را      مهندسین باید توسعه و ارتقاء حرفه اي خ       – 7

  .فراهم کنند تا مهندسینی که تحت نظارت و سرپرستی آنان هستند توسعه و پیشرفت حرفه اي داشته باشند
  

   :رهنمودها و راهکارها
   :1قانون 

منی، سالمت و رفـاه  مهندسین باید این موضوع را به رسمیت بشناسند و تصدیق کنند که زندگی، ای  ) الف  
عموم مردم به آراء، تصمیمات و شیوه هاي مهندسی آنان وابسته است که تبدیل به ساختمان ها، ماشین ها، 

  . محصوالت، روش ها و اختراعات می گردد
مهندسین باید تنها آن اسنادي را تصویب کنند که بواسطه آنهـا آمـاده شـده و یـا مـورد بـازبینی قـرار                    ) ب

  . سالمت عموم و رفاه جامعه بی خطر و منطبق بر استانداردهاي مهندسی باشدگرفته و براي 
مهندسین چنانچه در شرایطی خاص تصمیماتی اتخاذ کنند کـه ایمنـی، سـالمت و رفـاه عمـومی را بـه                 ) ج

مخاطره می افکند و یا اصول توسعه پایدار را نادیده می گیرد باید کارفرمایان یا ارباب رجوعان خود را از 
  . یامدهاي تصمیمشان آگاه سازندپ
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 دارنـد بایـد   1مهندسینی که دالیل و یا اصطالحاتی دال بر تخطی شخص یا شرکتی از مقـررات قـانون                  ) د
این اطالعات را بصورت مکتوب دراختیار مراجع ذیصالح بگذارند و با این مراجع جهت تهیـه اطالعـات                  

  . بیشتر و یا هر نوع همکاري موردنیاز مساعدت نمایند
مهندسین باید به دنبال فرصتهاي جدید براي انجام خدمات مفید در امور مـدنی باشـند و بـراي ترقـی و     ) ه  

پیشرفت میزان امنیت، سالمتی، تندرستی و خوشبختی جامعه خود تالش کنند و حفاظت از محیط زیـست                 
  . بر پایه شیوه هاي توسعه پایدار را در فعالیتهاي خود لحاظ نمایند

ین باید تعهد کنند تا محیط زیـست را بـا تبعیـت از اصـول توسـعه پایـدار بهبـود بخـشند و بـراي             مهندس) و
 ]10[.باالبردن کیفیت زندگی عموم مردم تالش نمایند

  
 ارتباط آیین نامه هاي اخالقی با توسعه پایدار -7

ت از توسعه  توسعه پایدار عبارت اس1987در سال ) Brundtland(براساس گزارش کمیسیون برانت لند 
اي که نیازهاي کنونی جهان را تأمین کند، بدون آنکه توانایی نسل هاي آینده را براي بـرآوردن نیازهـاي              

  ."رابطه متقابل انسانها و طبیعت در سراسر جهان است"پس توسعه پایدار . خود به مخاطره افکند
وژیکی، اهـداف اقتـصادي و   بطور کلی می توان اهداف یک جامعه پایدار را بـه سـه دسـته اهـداف اکولـ                  

  . اهداف اجتماعی تقسیم کرد
در اهـداف   . اهداف اکولوژیکی می توانند شـامل تنـوع ژنتیکـی، جهـش و بهـره وري بیولـوژیکی باشـند                   

اقتصادي  می توان به افزایش تولید کاال و خدمات، تأمین نیازهاي اساسی و کـاهش فقـر و بهبـود تـساوي       
داف اجتماعی مواردي مانند تنوع فرهنگی، عـدالت اجتمـاعی، تـساوي            حقوق اشاره کرد و باالخره در اه      

  . مرد و زن و مشارکت قابل  اشاره اند
  
  

  هدف اجتماعی 

 

 

 
                   هدف اقتصادي                                                                               هدف اکولوژیکی 

 
 که ایمنی و زندگی سالم را براي همه انسانها فراهم می کند از اولویت هاي کمیـسیون                  ایجاد دنیاي پایدار  

پیداسـت کـه مهندسـین آمریکـا بایـد تمرکـز خـود را در جهـت تقـسیم و انتـشار                    . مهندسین آمریکا است  

 جامعه پایدار
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اطالعات، دانش و تکنولوژي افزایش دهند که قطعاً نتیجه آن افزایش دسترسی بـه مـواد معـدنی، انـرژي،                    
  . ، غذا و سالمت عمومی در جهان خواهد بودآب

مهندسین باید راه حلهایی را ارائه کنند که فنی، مناسب، امکان پذیر، اقتصادي و سازگار با محیط زیـست                    
  .و جامعه پایدار باشد
 در اولین اصل اساسی خود مهندسین را متعهد می کند تا دانش و مهارت فنـی  ASCE آیین نامه اخالقی   

همچنین اولین قانون اساسی ایـن       .  باالبردن آسایش انسانها و حفظ محیط زیست بکار گیرند         خود را جهت  
 مهندسین را ملزم می کند تا تـالش خـود را در جهـت رعایـت اصـول توسـعه پایـدار در انجـام          ، نامه آیین

  . وظایف حرفه اي خود بکار گیرند
الشی است بین بـرآورده کـردن نیازهـاي         ، توسعه پایدار چ   )1996( در سال    ASCEبه عقیده هیأت مدیره     

انسان شامل استفاده از منابع طبیعی، محصوالت صنعتی، انرژي، غذا، حمل و نقل با سـوي دیگـر موضـوع                    
که مدیریت صحیح جهت حفظ و نگهداري از کیفیت محیطی و منـابع طبیعـی بـراي توسـعه آتـی جهـان                       

ح مـی گـردد و ضـرورت توجـه بـه اصـول توسـعه              نامه هاي اخالقی نیز تصری     آییناین امر در سایر     . است
  ]9[.پایدار در کنار اصول اخالقی به مهندسین یادآوري شود

  
 آیین نامه اخالقی در مجامع مهندسی ایران  -8

به نظر می رسد به رغم پیشینه قوي ایرانیان در آموزه هاي اخالقی و جایگاه رفیع اخـالق در علـوم فنـی و                        
 نامه هـاي اخالقـی مـدونی        آیین در مجامع مهندسی ایران      ،نی برخوردار است  انسانی که از قدمتی مثال زد     

 نامـه اخالقـی   آیـین مطابق با نیازهاي قشر مهندسین تدوین نگردیده است و سوگندنامه مهندسین کـه تنهـا         
شناخته شده براي مهندسین به شماره می رود تنها مرجع قابل اشـاره اسـت کـه مـی تـوان آن را بـا اصـول                          

لذا در ادامه سوگندنامه مهندسین کـه الزمـه         .  نامه هاي اخالقی موجود در جهان مقایسه نمود        ینآیاساسی  
  :ورود به حرفه مهندسی است ارائه می گردد

سوگند یاد می کنم که در مقام یک مهندس دانش و توانایی خود را در راه بهبـود زنـدگی بـشر بکـار              •
 .  نیابدگیرم و در این راه مقدس سستی و رخوت در من راه

سوگند یاد می کنم که از علم خویش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننمایم و زندگی و پیشه  •
 . خود را با قوانین عالی بشریت منطبق سازم

سوگند یاد می کنم که خدمت را بر درآمد، افتخار و آبروي حرفه اي را بر نفع شخصی ارجحیت دهم  •
 . تمایالت خویش قرار دهم و منافع مردم را برتر از همه

با تواضع و خشوع از خداوند مهربان براي انجام تعهدات اخالقیم توفیق خواسته و با ایمـان بـه آنهـا بـه             •
  . شرافتم سوگند یاد می کنم
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 اصول تدوین و نگارش آیین نامه هاي اخالقی -9
ره شده کامالً مشخص است ضرورت تدوین آیین نامه هاي اخالقی در حرفه مهندسی باتوجه به موارد اشا            

 نامـه هـاي   آیـین و از آنجا که تاکنون در ایران فعالیتی جدي توسط اساتید و متخصصین امـر بـراي ایجـاد         
اخالقی مطابق با خواسته ها و نیازهاي قشر مهندسی صورت نگرفته است در ادامه به برخی از نکاتی جهت 

 که می تواند براي دوستداران و داوطلبین این امر           نامه هاي اخالقی اشاره می گردد      آیین تدوین و نگارش  
  :مورد استفاده قرار گیرد

  
   نامه اخالقی شما چه خواهد بود؟ آیا هدف کنترل رفتار است و یا الهام بخشی؟ آیین هدف از تدوین – 1
نامه شما  آیینآیا .  انواع مختلفی از اسناد وجود دارد که می توانند هدفهاي مختلفی را برآورده سازند            – 2

قصد دارد مردم را هدایت کند یا نیازها را تعیین کند؟ آیا این آیین نامه واقعاً آیین نامه اي است کـه شـما                      
 نامـه اخالقـی     آیینرا که مرتبط با خودتان است در        ... بدان نیاز دارید؟ شما باید ارزشها، سیاست، رفتار و          

  . تان لحاظ کنید
  . ي نیازها و ارزشهاي سازمان شما مناسب باشد یک آیین نامه اخالقی باید برا– 3
بخش اول که غالباً در مقدمه می آید و         .  بخش تشکیل شده اند    2 بسیاري از آیین نامه هاي اخالقی از         – 4

بیشتر الهامی است تا در آن آرزوها و آمال سازمان و یا ایده آل هایی که سازمان قصد دارد بـه آن دسـت                        
وم لیست تعدادي از قوانین یا اصول است که انتظار می رود اعضاي سازمان              قسمت د . یابد مطرح می شود   
  . به آن وفادار باشند

 آیا سند اخالقی جدید شما به میزان قابل قبـولی جبـري و الزم االجراسـت؟ و اگـر چنـین اسـت چـه                          – 5
  راهکارهایی براي این موضوع در نظر گرفته شده است؟ 

 شده در یک سند اخالقی به ترتیـب اهمیـت بـراي سـازمان مرتـب مـی                   معموالً اصول یا قوانین لیست     – 6
البته این مرتب سازي الزامی نیست ولی غالباً ارزش یا اصلی کـه در ابتـداي لیـست مـی آیـد داراي           . شوند

  . یک برتري و برجستگی ذاتی است
چه کسانی بـا   .  کنید  به دقت دربارة فرآیند و روشی که با آن آیین نامه اخالقی را خواهید نوشت فکر                – 7
آیین نامه سر و کار خواهند داشت؟ یک گروه کوچک کاري؟ یا همه مردم تحت تأثیر این آیین نامه  این

  . خواهند بود؟ روش انتخابی به همان میزان که نتیجه اهمیت دارد، مهم است
محدوده داخلی و  آیین نامه اخالقی شما چگونه اجرایی خواهد شد؟ چگونه ابالغ خواهد شد؟ آیا در – 8

  هم خارجی سازمان شما بکار خواهد رفت؟
 ]11[ نامه شما مورد بازبینی و یا تجدیدنظر قرار خواهد گرفت؟آیین چگونه و در چه زمان – 9
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  :نتیجه گیري  -10
بنا بر آنچه گفته شد ، به نظر می رسد در راستاي تبیین اخالق در حرفه مهندسی ، ضرورت حرکتی جدید           

حساس می گردد و این موضوع که ایران ،کشوري اسالمی و استوار بر ارزشهاي واالي اخالقی در کشور ا
لذا با توجه به تجربه موفق مجامع مهندسی جهان در تدوین . و انسانی است  ، بر پیچیدگی مسئله می افزاید         

ن شـرایط بـومی   آیین نامه هاي اخالقی ، این امر میتواند به عنوان راهکاري مناسب بـه شـرط لحـاظ نمـود                 
سازي در دستور کار قرار گیرد تا ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر بین مهندسین ، که از ارکان حرفه اي شدن                    
است ، شرایطی فراهم گردد تا در مواقع لزوم مهندسین بتوانند با رجوع به ایـن آیـین نامـه هـا در موقعیـت            

که آیین نامه هاي مذکور به عنوان پشتوانه هاي مختلف کاري تصمیم گیري نمایند و اطمینان داشته باشند           
همچنـین در نظـر گـرفتن واحـدي     . اي قانونی از آنان در انجام فعالیت هاي مهندسی حمایت خواهد کـرد         

امید . درسی با عنوان اخالق مهندسی در دانشگاهها و مراکز علمی می تواند نقایص موجود را کاهش دهد 
جهت اعتالي اخالق در حرفه مقدس مهندسی داشته باشد و       است مطالعه حاضر بتواند سهمی کوچک در        

در آینده اي نزدیک بتوانیم شاهد رعایت کامل اصول اخالقی در حرفه مهندسی بـوده و بـه سـوي تحقـق         
  .جامعه اي ایده آل حرکت نماییم
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