
 SS  ١مجلد    هـ١٤٢٣ شوال – الظهران – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – السادس الهندسي السعوديالمؤتمر  

 :ممارسة مهنة العمارة في عصر العولمة

 دراسة إلمكانية اندماج المكاتب المعمارية في المملكة  

 
 ٢ علي محمد السواط  ،١مشاري عبد اهللا النعيم

 

 رئيس قسم العمارة ، كلية العمارة والتخطيط ، جامعة الملك فيصل: ١

 ع ، أمانة مدينة الدمام مدير عام إدارة تنسيق المشاريع ، وكالة التعمير والمشاري: ٢

 الملخص

إن غالبية المكاتب الهندسية المواطنة التي تعمل في المملكة هي من المكاتب المتوسطة والصغيرة وفي هذا مخاطر 

مستقبلية متعددة قد تواجهها هذه المكاتب في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة 

 بحث معوقات توطين العمل المعمار ي في المملكة يجب أن يطرح بشفافية وأن يسلط الضوء على لذلك فإن.  العالمية

 .األسباب التي تساعد في وجود هذه المعوقات

    تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على قضية ملحة تمس العمل المعماري في المملكة في المستقبل عبر طرحها 

مكانية لتأسيس شركات هندسية كبرى داخل المملكة عبر دمج عدد من المكاتب الصغيرة هل هناك إ:  للتساؤالت التالية

والمتوسطة فيها أو حتى عن طريق تأسيس كيانات جديدة؟  وهل الفرصة موجودة لتأسيس شركات سعودية مشتركة 

ية قام بها الباحثان حيث تقود العمل الهندسي في المنطقة؟  هذه األسئلة تناقشها هذه الورقة عبر إجراء دراسة ميدان

وزعت استبانات شملت أساتذة الجامعات والمهندسين في القطاع العام والخاص وأصحاب المكاتب الهندسية وطالب 

وقد ركزت األسئلة على أهمية اندماج المكاتب الموجودة والفوائد المرجوة .  السنة النهائية في كليات الهندسة والعمارة

دسية كبرى في المملكة وما هي العوائق الثقافية واالقتصادية التي تمنع من القيام بهذه في حالة تكوين شركات هن

 .  الخطوة

وتخلص الدراسة إلى أنه من الضرورة بمكان إيجاد الفرصة للشركات الهندسية السعودية للنمو واالستمرار عن طريـق                 

 .الموجودة حالياً إلى مكاتب شكلية غير فاعلةدعم االندماج الداخلي والبيني في المملكة حتى ال تتحول المكاتب 

 

 .ممارسة المهنة، اندماج، عولمة، مكتب معماري، سوق مهنية :كلمات دالة 

  

ABSTRACT 

The issue of “Globalization” will affect the professional markets over the world. Therefore, the Saudi 
architectural profession may encounter some problems, especially when the Kingdom joins the World 
Trade Organization (WTO). Subsequently, the small and medium size of architectural offices in the 
Kingdom will face both economic and technical problems in the market. One of the concerns of this 
study is that; in the boundaries-less world, our local architectural offices can not compete with others, 
especially those who use cheap labor. 
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This paper aims at discussing this problem and searching for the available solutions to reduce its 
consequences in future. Through this study many questions were raised about the possibility of 
establishing big companies through incorporating small and medium architectural offices in the 
Kingdom.  

This study was conducted by a survey, which included engineering professors and students, engineers 
in both private and government sectors, and the owners of the architectural offices. The results in 
general believe the possibility of incorporation between Saudi architectural offices, although some of 
the results indicate cultural remains, which may reduce this possibility.   

In order to reduce the impact of globalization, the conclusion of this study emphasized the necessity of 
creating the opportunity for incorporating between Saudi architectural offices particularly, those 
small and medium offices.    

 

  مقدمة  . ١

كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن العولمة وتعددت تعاريفها وأختلف الناس حولها بين مؤيدين ومعارضين ، ويمكن 

تعريف العولمة بأنها زيادة التفاعل واالندماج بين أنشطة المجتمعات اإلنسانية وبخاصة األنشطة االقتصادية في مختلف 

لك التفاعل واالندماج من خالل سهولة انتقال األشخاص والبضائع والمعلومات ، ويتحقق ذ)٢٠٠٠موسى، ( أنحاء العالم 

واألموال والقوى العاملة عبر حدود مفتوحة بين الدول ، وبالتالي فالعولمة تدعوا إلى وجود نظام حضاري موحد يندمج 

ت كثير من الشركات العالمية في فيه االقتصاد العالمي وتتجه إليه المجتمعات البشرية قاطبة، وفي ظل هذه التحوالت سع

أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان إلى تجاوز حدودها القومية في سبيل سعيها إلى زيادة أرباحها في األسواق العالمية ، 

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ففي كل تطالعنا وسائل األنباء بأخبار جديدة عن اتحادات واندماجات وتكتالت بين 

عالمية وجميعها مؤشرات ترسم لنا سمات  ومواصفات عمالقة المستقبل ، لقد تشكلت القاعدة االقتصادية الشركات ال

الجديدة في العالم التي تحكم مسارات االقتصاد والصناعة ، تلك القاعدة التي تقوم على المفهوم التنافسي من خالل البحث 

وفي ظل غياب ما يسمى بالدعم في النظام العالمي الجديد عن حلفاء أو الدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية ، 

ولذلك فإن االندماج بين الشركات سوف يمكنها من المنافسة ألن . أصبح االندماج  مطلباً استراتيجياُ من أجل االستمرار 

هي محاولة إللغاء ، أن العولمة )١٩٩٨(يؤكد العالم ).  ٢٠٠٠السالوي، (الدولة ال تستطيع أن تقدم لها المعونة والدعم 

ظاهرة تاريخية موضوعية نتيجة للطابع التوسعي التنافسي لنمط اإلنتاج "الخصوصيات المحلية ذلك ألنها تمثل

، كما أن لالكتشافات العلمية والتكنولوجية وخاصة في مجال االتصاالت  والمعلومات األثر العميق في تأكيد "الرأسمالي

.   اإلطار الذي تمارس فيه الثقافات المسيطرة هيمنتها على الثقافات األخرىدور العولمة الكوني وهي بذلك تمثل

نتيجة لما يتحقق داخل ظاهرة العولمة نفسها من تمركز واستقطاب نتيجة للتفاوت اإلنتاجي والعسكري "والهيمنة هنا 

 ".   سهوالعلمي والتكنولوجي بين البالد الرأسمالية نفسها في إطار نمط اإلنتاج الرأسمالي نف

 

ستؤدي إلى خفض )  GATT(إن المنافسة بين الشركات األجنبية المتطورة في ظل اتفاقية التجارة الدولية الحرة 

 على WTOولن يقتصر دور منظمة التجارة العالمية ).  ١٩٩٩النعيم، (األسعار وزيادة جودة األعمال والمنتجات 

 ضمنها الخدمات المهنية،  فقرار المنظمة الخاص بالنظم المحلية تجارة السلع والمنتجات بل سيشمل قطاع الخدمات ومن

من مهام فريق العمل وضع ضوابط للتأكد من "م ينص على أنه ١٩٩٩في قطاع الخدمات المهنية الذي اعتمد في أبريل 
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ل عوائق غير أن النظم المحلية بما يخص الترخيص لمزاولة المهنة واإلجراءات والمتطلبات الفنية واإلجرائية ال تشك

 ).  ٢٠٠٠الشاهين،  ("مبررة وغير ضرورية أمام حرية تجارة الخدمات

 

ربما نحتاج أن نركز على الظروف العالمية المعاصرة والمخاطر التي تفرضها علينا العولمة وما تنذر به من انفـتاح 

) ثيودور ليفي(بارة الـتي أطلقـها لألسـواق العالمية بما فيها األسـواق المهنية، هذه الظـروف تجعلنا نسـتحضر الع

Levitt Theodore فكر عالـمياً وأعمل محلياً" عندما قـال "“"Think global, Act local والتي تجعلنا ندق ناقوس 

، وتكمن خطورة هذا التغير العالمي في ) O'Reilly, 1999(الخطر بقوة خاصة في أوساطنا المهنية الهشة في المنطقة 

وإذا كان اإلحساس بالتنافس العالمي .   العمل المحلي حتى نستطيع أن نخوض غمار المنافسة العالميةعجزنا عن تطوير

موجود سابقاً فقد تغير مفهومه وازدادت حدته في الوقت الحاضر فأصبح يمثل خطراَ حقيقياً حيث لن يصبح بمقدورنا 

وفي حين نتطلع إلى توطين . ا وقادرين على المنافسةمنع المؤسسات العالمية من غزو أسواقنا إال إذا كنا مؤهلين مهني

الخبرات الهندسية  بحيث نوجد جيل قادر على التعامل مع مواردنا ومقدراتنا للوصول بالحالة المهنية لالكتفاء الذاتي 

ننا نجابه خصوصاً أننا نعاني من بعض النقص في الموارد البشرية المؤهلة في المجاالت الفنية والتقنية والهندسية  فإ

بهذه التحوالت العالمية التي قد تقطع الطريق علينا وتحول دون ذلك ، فهذا التغير سيجعل أرباب العمل يبحثون عن 

األجود واألرخص وهذا ما سيحققه انفتاح السوق ، وبالتالي وفي ظل الظروف المهنية الحالية فلن تتمكن السوق المحلية 

يزانيات ضخمة لتدريبها وتأهيلها  من منافسة األسواق العالمية التي تملك الموارد بمواردها البشرية التي تحتاج إلى م

إذا نحن أمام خطرين، األول هو صعوبة إعداد السوق المهنية المحلية .  البشرية المدربة والرخيصة في نفس الوقت

وسهولة االتصال التي سوف تزيد من لتدريب وتأهيل وصنع المهنيين المواطنين أما الخطر الثاني فهو االنفتاح العالمي 

 ). ١٩٩٩النعيم، (صعوبات السوق المحلية وتجعلها تتطلع للخارج دائماَ 

 

إن السوق المهنية لدينا أصبحت تواجه تيار عالمي جارف تأججه التحالفات واالندماجات والنظرة االقتصادية التنافسية  

ية التعامل مع هذه التحديات المفروضة علينا ونبحث عن أنجع في جميع القطاعات ، وهنا يجب أن نفكر ملياً في كيف

الحلول لمواجهة حالة التهميش التي قد تتعرض لها سوقنا المهنية فيما لو بقيت تعمل بطريقة فردية وانعزالية في ظل 

قليمية هو الحل الوضع الراهن ، وقد يكون دخول المكاتب الهندسية واالستشارية الوطنية في شراكات وتحالفات محلية وإ

المثالي لمواجهة تحديات المستقبل وتطوير مجاالت التعاون بما يعزز من موقف هذا المكاتب في أسواقنا المحلية 

نستطيع أن نعيد فكرة تأسيس شركات هندسية كبيرة قادرة على منافسة .  ويقودها للتنافس في األسواق الخارجية 

وربما إلى قبل ذلك في بعض الدول (ل المهني في المملكة العربية السعودية الشركات األجنبية إلى بدايات تأسيس العم

وكانت تحمل شعاراَ يعبر عن الوعي " ندوة المهن الحرة"فقبل أكثر من عشرة أعوام عقدت في محافظة جدة ) الخليجية

ك الندوة كانت الهموم كبيرة وفي تل".  الهندسة والمجتمع"الكامل بالبعد االقتصادي لمهنة الهندسة والعمارة وهو شعار 

والطموحات أكبر فاللجنة الهندسية منذ بداية تأسيسها وضعت نصب عينيها قضايا هامة مثل تصنيف وتأهيل المكاتب 

الهندسية وتطوير إجراءات ترخيص المكتب واالرتقاء المهني بالمهندس ، حتى أن قضية منافسة األسواق العالمية لسوقنا 

ت قبل ظهور مصطلح العولمة و كان هناك إحساساً بضرورة االستعداد والتهيؤ للمنافسة الخارجية ، المهنية المحلية طرق

كما " أنتم تناطحون شركات عالمية كبيرة: "فقد قال في تلك الندوة األمين العام للجنة الهندسية آنذاك الدكتور خالد المديني

إن االستعداد للمنافسة .  ي بعض البالد مثل بريطانياأشار إلى تحول الشركات االستشارية إلى شركات مساهمة ف

الخارجية يمكن أن يحدث كما قال الدكتور المديني قبل أكثر من عشر سنوات عن طريق تأسيس شركات هندسية 

قد يكون من الصعوبة بمكان تحقيق هذا .  عمالقة قادرة على توطين الخبرة الهندسية واستيعاب المهندسين السعوديين

الجوهري في ظل حالة االنكماش والتشرذم المهني ومنافسة الرديء للجيد في سوقنا المهنية التي تتسم بالفردية الهدف 

 ).١٩٨٩البناء، ( والعشوائية وغياب الضوابط المهنية 
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 إذاَ هناك جملة من التحديات التي تحول دون تطوير مواردنا البشرية المحلية في السوق المهنية، بعض هذه التحديات

داخلي والبعض اآلخر خارجي، وما لم يكن هناك نظرة شاملة لمواجهة هذه التحديات سيكون الوضع المهني في المملكة 

صعب للغاية وسنجد المهندسين والمعماريين السعوديين عاطلين عن العمل وستسيطر على المهنة في السوق المحلية فئة 

ص واألكثر تدريباَ ، ولن يكون هناك دور فعال للمهندسين من ذوي من المهنيين القادمين من األسواق العالمية األرخ

،  وسيزيد  )٢٠٠٠اليوسفي، (الكفاءات المتوسطة والمتدنية الذين سيحصلون على وظائف مؤقتة ذات مستوى متواضع 

اتب استشارية من تفاقم المشكلة سهولة االتصال بالخارج  عبر شبكة اإلنترنت التي ستتيح فرصاً كبيرة للتعاون بين مك

محلية وأخرى أجنبية إلنجاز كثير من التصميمات والرسومات التنفيذية في الخارج، سينتج عنه حرمان السوق المحلية 

والحقيقة هي أن اقتحام األسواق العالمية ألسواقنا قد بدأ فعالَ، وهذا أمر طبيعي ألن راس .  من تنمية الخبرات الوطنية

، وإذا أتيحت الفرصة للمكتب الهندسي لمضاعفة أرباحه فأنه لن يتردد أبداَ، خصوصاَ إذا لم المال يبحث عن الربح دائماَ

يكن عليه التزامات تدريبية وتعليمية تفرضها مؤسسات مهنية تمتلك، أوالَ الرؤية الواضحة لمستقبل المهنة، وثانياَ القدرة 

 .على التغيير

الوضع المهني في قطاع البناء والتشييد في المملكة مثيرة التساؤل هذه الدراسة تحاول، وبصورة استكشافية، مراجعة 

هل سوق هذا القطاع، بوضعه المهني وتركيبته الثقافية واالقتصادية تشجع على تكوين شراكات واندماجات مهنية : التالي

 التي تقف حائالُ أمام كبيرة أم أنها تحد من ظهور مثل هذه الشراكات؟  وإذا كان الوضع المهني الحالي ملئ بالعوائق

ذلك  فما هي التوصيات المستقبلية التي من شأنها تهيئة األجواء للمزيد من االندماجات المهنية في المملكة استناداً على 

 الفهم الكامل لتلك الصعوبات والمعوقات؟ 

  الواقع المهني الهندسي في المملكة.٢

أن ممارسة المهنة تمثل ثقافة خاصة ألنها تعكس العالم اليومي ) Dana Cuff, 1990(تقول الباحثة األمريكية دانا كف 

" طريقـة العمـل   "ولكنها أردفت أن الممارسة تحتـوي علـى         " فعل وإنجاز "للعمل، وعندما عرفت الممارسة قالت أنها       

Method of Actionـ   .   المرتبطة بالعادات واألعراف والنظام المهني ا ولو نظرنا إلى المنـتج الهندسـي وخصوص

.  المعماري بصورة عملية سوف نجد أن هذا المنتج يظهر للوجود بعد تفاعل عدد كبير من األطراف الفاعلة في المهنـة                   

فعلى سبيل المثال هناك المعماريين وهناك المهندسين وقبلهم صاحب العمل ومهندسـي البلـديات والهيئـات الخدميـة                  

 إذاَ فالمهنة الهندسية هي في حقيقتها مجموعـة مـن العالقـات             . األخرى، كل هذه األطراف لها دور في عملية البناء        

االجتماعية المعقدة وما تبسيطنا لمعايير المهنة في شكل قوانين إال لرغبتنا في فهم هذه العالقات وتالفي أي خالفات قـد                    

هندسية عبـارة  الذي يرى أن المهنة ال) Andy Pressman, 1997(يؤيد هذا الرأي أندي برسمان . تنشئ في المستقبل

 على أنهـا  Professionalismعن بنية مستمرة موجودة خارج وداخل اإلنسان الطبيعي المهني، كما أنه يعرف المهنية         

إذاَ هناك بعدان للعالقات االجتماعية يميـزان المهنـة         . الطريقة التي يتعامل بها المهنيون مع زمالئهم ومع عامة الناس         

ألول يركز على العالقات المهنية بين أطراف المهنة والثاني يهتم بعالقـة المهنيـين              ا.  الهندسية عن غيرها من المهن    

 .بعامة الناس

 

ولو حاولنا أن نسأل هل هناك إطار مهني فعلي يساعد ممارسي المهنة في المملكة على التعامل مع زمالئهم في المهنـة                     

لعـل مـا    .  ود في رسم صورة موحدة لمفهوم المهنة      والتعامل مع المتغيرات العالمية فأننا سوف نجابه بغموض ال محد         

ذكرناه يثير فينا رغبة اإلسراع برسم صورة أكثر وضوحاً للمهنة حتى نستطيع أن نتعامل مع ما ستفرضه علينا العولمة                   

 ما كـان    بصورة واقعية، فبعيداً عن العاطفة، تعتبر السوق المهنية السعودية سوقاً واعدة إذا ما أحسنا التعامل معها وإذا                
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هناك قدر من الوعي بأهمية توطين الخبرة الهندسية والمعمارية في منطقتنا، سواء على مستوى مؤسسـات الدولـة أو                   

 .المؤسسات المهنية أو حتى على مستوى الممارسين وأصحاب المشاريع 

  

 العالمية ، شركات يديرها     يجب أن نتساءل عن إمكانية والدة شركات هندسية سعودية لديها القدرة على منافسة الشركات             

ويعمل بها مهندسون مواطنون،  قبل ذلك يجب أن نتساءل عن مدى تقبل فكرة االندماج بين المكاتب الهندسـية نفسـياً                     

وثقافياً سواء داخل المملكة أو حتى بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ ، يبدو أن من الصعب اإلجابة علـى مثـل هـذا                  

لصورة القاتمة للمهنة الهندسية في منطقتنا والنظرة الثقافية التي تحبـذ العمـل الفـردي               التساؤالت خصوصاً في ظل ا    

 .   المستقل بعيداً عن تدخالت اآلخرين 

 

إذا حاولنا اإلجابة على هذه التساؤالت نحتاج إلى أن نناقش وبعمق واقع المؤسسات المهنية في المملكة وهل هي قـادرة                    

.   تأسيس الشركات الهندسية الكبرى في المملكة أم أنها تمثل عائق في وجه تطور المهنة       على دعم فكرة االندماج وتسهيل    

نظم مزاولة المهنة الهندسية في المملكة والمسئولة عنها اللجنة الهندسية وهي مؤسسة تابعـة              ) ١( يلخص الجدول رقم    

لتساؤالت وال نعلم إلى أي مدى يمكـن لـوزارة   للدولة وال تحظى بأي استقاللية ،  كما أن تبعيتها لوزارة التجارة تثير ا  

التجارة أن تنظم المهن الهندسية المختلفة التي تتطلب العديد من الرؤى المهنية من قبل الممارسين واألكاديميين القادرين                 

 .على تقييم المهندسين وتدريبهم وتأهيلهم وإصدار الشهادات لهم 
 

 

 ).٢٠٠٠(مطور عن الشاهين : المصدر.   المملكةنظم مزاولة المهنة الهندسية في): ١(جدول 

 شهادة جامعية هندسية  : المواطن شروط الترخيص لمزاولة المهنة لألفراد

  سنوات٦+ بكالوريوس  : األجنبي

  سنوات٤+           ماجستير 

 سنتان+           دكتوراه 

 ال يوجد تصنيف رخصة مزاولة المهنة لألفراد

  سنوات٣+ بكالوريوس  : الوطني واألجنبي )شروط المالك ( هندسي شروط الترخيص لمكتب 

 سنتان+                     ماجستير 

 سنة واحدة+                     دكتوراه 

 ال يوجد شروط المساحة للمكاتب الهندسية

 ال يوجد تصنيف رخص المكاتب الهندسية 

 للنظم الهندسيةشعب طبقاً  للمكاتب االستشارية) شعب ( تخصيص 

 يجوز مع تطبيق شروط الترخيص وشهادات إدارية شروط ترخيص مكاتب هندسية أجنبية

 سنتان : لألجنبي سنوات           ٣ : للوطني مدة سريان رخصة المكاتب االستشارية

 وزارة التجارة جهة إصدار التراخيص المهنية
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تحت مظلة واحدة واالكتفاء بالتصنيف الثانوي للتخصصات الهندسـية   كما أن المالحظة األهم هي وضع المهن الهندسية         

المختلفة، وفي هذا خطر كبير ألنه يفترض أن يكون هناك هيئات خاصة لكل تخصص هندسـي علـى حـدة تحظـى                      

مـارة،  فكل مهنة هندسية لها خصوصيتها وآدابها وقوانينها الخاصة بها، فمهنة الع          . باستقاللية قانونية وتشريعية وتنفيذية   

على سبيل المثال، لها خصوصيتها التي تجعلها مختلفة حتى عن أقرب التخصصات الهندسية لها وهي الهندسة المدنيـة                  

إذاً التعميم فـي حالـة      .  مثالً فضال عن التخصصات الهندسية األخرى التي ال تجمعها مع العمارة أي عوامل مشتركة             

من ثم اقتصادية ويعرقل تطور المهن الهندسية المختلفة التـي تعتبـر            المؤسسة المهنية الهندسية يشكل خطورة مهنية و      

 .  عصب النمو االقتصادي 
 

يزيد من تفاقم المشكلة االهتمام بالعموميات وتجاهل التفاصيل عند تقنين المهن الهندسية فالمملكة ال يوجد بها أي تصنيف 

  كما أن اللجنة الهندسية ال تعتمد االمتحانات التقويميـة           .للمكاتب الهندسية أو حتى للرخص الخاصة بالمهندسين األفراد       

.   والمقابالت الشخصية الضرورية لتقييم المهندسين للسـماح لهـم بالعمـل الهندسـي    Professional Examsالمهنية 

 وبشكل عام فإن المؤسسات الحكومية المسؤولة عن المهنة بحاجة إلى مراجعة دقيقة لوضعها الحالي لتطـوير قـدرتها                 

 .ومواكبة التحوالت العالمية المعاصرة

 

ولو حاولنا أن نبحث عن ظروف نشأة وتطور اللجنة الهندسية في المملكة سوف نجد أنها مرت وتمر بعثرات كبيرة تحد              

فقد تأسست اللجنة الهندسية في المملكـة       . من طموح أعضائها، بل وقد تبعدهم نهائياً عن المشاركة الفعلية في تطويرها           

وقد وضعت اللجنة الهندسية مشروعاً، لم يعتمد بعـد،         .  م وتتبع وزارة التجارة   ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ة السعودية عام    العربي

لتأهيل وتصنيف المهندسين تبدأ من مهندس وهو الخريج الجامعي مروراً بمهندس ممارس ويحصل عليها كل من تدرب                 

خيراً المهندس الزميل ويمكن أن يحصل على هذه الصفة كل          لمدة أربع سنوات واجتاز التقويم المهني أمام لجنة التقييم وأ         

 ).١٩٩٩العوضي وكيالي، (مهندس ممارس له من الخبرة ثمان سنوات بعد اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة التقويم 
 

انت مهمـة  والحقيقة أن هذا المشروع لم يرى النور، ألن هناك تعقيدات بيروقراطية تمنع من اتخاذ القرارات، حتى لو ك  

ومؤثرة على المستوى الوطني، بشكل سريع إذ أنه يجب أن تتخذ هذه المشاريع قنوات متعددة قبل أن تصل إلى مرحلة                    

ويعدد العوضي وكيالي بعض المعوقات التي تواجه الهيئات المهنيـة فـي            . التنفيذ وغالباً مما تتعثر في الطريق وتحفظ      

توجهات الفئوية واإليديولوجية لكثير من نشاطات تلك الهيئات وتعرض جو العمل      العالم العربي منها الصبغة السياسية وال     

المهني فيها لتيارات متنافرة أعاقت نموه وعرقلت حركة التجديد واإلصالح فيه واهتمامها بالحصـول علـى مكاسـب                  

عدداً من المعوقـات    ) ١٩٩٩(ولقد وضع المطيري    .  تنظيمية غير مهنية تخدم األغراض الحياتية والمعيشية لألعضاء       

التي تواجه الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون منها قلة المنتسبين لها وذلك عدم وجود قوانين تلـزم المهندسـين                    

فـي أحسـن    % ٥٠بعضوية الجمعية، وعدم اقتناع عدد كبير من المهندسين بأهمية وجدوى الجمعية ودورها ويؤكد أن               

وكذلك عدم التزام أعضاء الجمعية بأداء      .  المنطقة غير مسجلين في الجمعيات المهنية      الحاالت من المهندسين العاملين في    

الدور المناط بهم في جمعيتهم وكذلك مشكلة التمويل، إذ أن أغلب الجمعيات تعتمد بالدرجة األولـى علـى اشـتراكات                    

ني أمان وظيفـي ومـادي ممـا        األعضاء وأخيرا كون أغلب المهندسين السعوديين يعملون في القطاع الحكومي مما يع           

وكذلك كـون معظـم الـذين       .  يجعلهم ال يشعرون بأهمية الجمعيات الهندسية والتي تنشأ عادةً لحماية حقوق المهندسين           

يعملون في الجمعيات المهنية يعملون تطوعاً بدون مقابل كما أن عدم وجود قوانين تنظم المهنـة وعـدم تمثيـل هـذه                      

ة ذات العالقة بمهنة الهندسة واستبعادها من المشاركة في اتخاذ قرارات مصـيرية تمـس               الجمعيات في اللجان الوزاري   

 . المهنة تشكل معوقات رئيسية لتلك الجمعيات
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 هل هو فرصة حقيقة لتطور المهن الهندسية في المملكة ؟:  اندماج المكاتب. ٣

 الخليج  كمؤسسات تنظم المهنة وتهتم بشـؤونها         أن الغياب الفعلي لدور الجمعيات المهنية في دول       ) ١٩٩٩(يؤكد النعيم   

المستقبلية هو الذي أدى إلى فجوة كبيرة في الثقة التي يجب أن تتوفر بين الفرق الممثلة للمهنة كالمعمـاريين وأربـاب                     

الفـرق  العمل والممولين والمؤسسات الحكومية والخدمية المشاركة في المهنة، إذ أن معايير التعامل المهنية بين كل هذه                 

كما أن هذا الغياب أدى إلى هدر كبير في الطاقات الوطنية إذ لم تنشأ الخبـرات                .  غير موصفة فضالَ أنها غير مكتوبة     

وبصورة أخرى ال يوجد    .  التراكمية المواطنة لعدم وجود المؤسسات المحلية القادرة على توصيل هذه الخبرات وتنميتها           

دم وجود النظام الذي يحفظ الحد األدنى من الجودة والحد األدنى مـن األجـور،   خبرة هندسية محلية بالمعنى الحقيقي لع   

خصوصاَ أن عالقة األجور بالجودة هي أحد اآلليات القادرة على صناعة دور خبرة وطنية قادرة على تدريب وإعـداد                   

ة وبهذا يكـون هنـاك      مهنيين مؤهلين ألنه عندما تكون هناك جودة في العمل سيكون هناك أجر يتناسب مع هذه الجود               

الدافع للمعرفة وتحسين األداء كما أن توفر القدرة المالية سوف يؤدي حتماَ إلى تبني معماريين ومهندسين مواطنين ودفع                  

 .أجور لهم تتناسب مع متطلبات الوضع االجتماعي العام في المملكة
   

ربما أول تلك السلبيات هو تضخم السوق       .  ةهذا أدى وبشكل مباشر إلى ظهور بعض السلبيات في سوق المهنة الهندسي           

بالمكاتب الهندسية التي أصبحت، مع عدم وجود نظام قوي إلعطاء التصريح بممارسة العمل، مكاتب تجارية تفتح اليوم                 

منهـا  % ٦٠، تقريبـاً    ))٢(أنظر جدول   ( مكتب   ١٣٣٢فعدد المكاتب في المملكة العربية السعودية حوالي        . وتغلق غداَ 

دسية مبتدئة بينما المكاتب االستشارية أخذت هذه الصفة بناءاً على عدد العاملين في المكتب وتنوع تخصصاتهم      مكاتب هن 

نستطيع أن نعلل توالد المكتـب الهندسـية فـي          .  وعدد سنوات خبرة المكتب وليس بناءاً على تصنيف حقيقي مدروس         

خاص به بدالَ من العمل فـي مكاتـب أخـرى غيـر             المملكة إلى تفضيل المهندس والمعماري السعودي تأسيس مكتب         

وفي المقابل نجد أن أصحاب المكاتب القائمة ال يوجد لـديهم الحمـاس الكـافي لتوظيـف                 .  مضمون االستمرار معها  

مهندسين سعوديين مبتدئين، أوالَ الرتفاع أجورهم مع قلة خبرتهم وثانيا ألن استمرارهم في العمل غير مضمون فغالباَ ما 

عدم الثقة هذا   .   لسنوات قليلة ثم بعد ذلك ينفصلون وينشئون مكاتبهم الخاصة ويصبحون منافسين لهم في السوق              يعملون

ناشئ أصال من عدم إدراك القطاع الخاص لدوره كوسط تعليمي وتدريبي ينتج الخبرات التي يحتاج أليها المجتمـع ألن                   

خاص في المستقبل ومن حقه على من سبقوه فـي المهنـة أن             كل مهندس من حقه أن يكون لديه التطلع إلنشاء مكتبه ال          

يتيحوا له الفرصة بأن يقوموا بتدريبه وإعداده للسوق، هذا ما نراه مثالَ في بريطانيا، إذ أن كل معماري لكـي يمـارس              

تب المعتمدة  المهنة يجب علية أوالَ اجتياز عدة اختبارات نظرية وشفوية واألهم من ذلك أن يعمل لمدة عام في أحد المكا                  

 ).١٩٩٩النعيم،   (ARCUKلدى مكتب تسجيل المعماريين في المملكة المتحدة 

 
 

 اللجنة الهندسية، الرياض: المصدر.  المؤسسات الهندسية المسجلة لدى اللجنة الهندسية) ٢(جدول 

 المؤسسات المسجلة  هــ١٤٢٠ %النسبة المئوية  

 مكاتب هندسية سعودية ٧٨١ ٥٨,٦

 تب هندسية غير سعوديةمكا ٣٦ ٢,٧

 مكاتب استشارية سعودية ٣٩٤ ٢٩,٦

 شركات  استشارية غير سعودية ٩٢ ٦,٩

 شركات تضامنية مهنية ٢٦ ١,٩٥

 شركات تضامنية مختلطة ٣ ٠,٢
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كما أن تدهور أسعار العمل الهندسي الناتج عن تضخم عدد المكاتب الهندسية أدى في كثير من األحـوال إلـى تحـول                      

.  هندسي إلى مؤسسة تجارية ال يهمها جودة العمل بقدر ما يهمها عدد المشاريع التي ستقوم بتصميمها شـهرياَ                 المكتب ال 

كما أن غياب التصنيف المرتبط بحجم وجودة العمل للمكاتب الهندسية أدى إلى تدهور في الثقة بين أرباب العمل وبـين                    

حة التي تحدد العمل الجيد من العمل الرديء فأصـبح تفـاوت            المعماريين والمهندسين وذلك لعدم وجود المعايير الواض      

األسعار مشوب بالشك وعدم التأكد من حقيقة أن الفرق في السعر يعكس فرق حقيقي في جودة العمل الذي سـيقوم بـه                      

 هذا أدى إلى انخفاض عام في جودة العمل الهندسي، فمع التنافس الحاد فـي             .  المكتب الهندسي الذي يطلب سعر أعلى     

السوق ومع عدم وجود معايير مهنية واضحة اضطرت كثير من المكاتب مجاراة السوق وتخفيض أجورهـا واسـتبدال                  

كما أن قدرة المكاتب الهندسية الخاصة تضاءلت في استيعاب مهندسين سـعوديين            .  الكفاءات المهنية بمهنيين أقل كفاءة    

 ). ١٩٩٩النعيم، (لهندسي وذلك لتقلص الدخل المادي الناتج عن تدهور أجور العمل ا

   اإلستبيانات الموزعة وطريقة تحليل المعلومات. ٤

استبيان على عدد من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي والخاص واألكاديميين في كليات             ) ٨٨٠(تم توزيع عدد     

ندماج المكاتـب المعماريـة فـي       العمارة والتخطيط والهندسة في معظم مدن المملكة لقياس مدى تقبلهم وتأييدهم لفكرة ا            

 ).٣(استبيان كما هو مبين في الجدول رقم ) ٥٣٠(المملكة، وقد بلغ عدد االستبيانات المستردة 

 

 

 .عدد المكاتب الهندسية التي وزعت عليها االستبيانات موزعة على بعض مدن المملكة): ٣(جدول رقم 

 الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 
 القصيم

 
 تبوك عسير حائل

 مجموع

 العينة

عدد العينة 

الموزع عليهم 

 اإلستبيان

 

٨٠ 

 

١٠٠ 

 

٨٠ 

 

١٥٠ 

 

١٥٠ 

 

٨٠ 

 

٨٠ 

 

٨٠ 

 

٨٠ 

 

٨٨٠ 

عدد العينة 

الذين أجابوا 

 على اإلستبيان

 

٤٥ 

 

٦٠ 

 

٤٠ 

 

١٠٣ 

 

١٠٠ 

 

٤٨ 

 

٥٠ 

 

٤٠ 

 

٤٤ 

 

٥٣٠ 

 

 

 

) ١(وتمثل الموافقة المطلقـة و    ) ٥( من   وقد تم تحليل البيانات إحصائياً بعد تصنيف مستوى الموافقة في قيم رقمية تبدأ            

 ).٤(ويمثل الرفض المطلق كما هو مبين في الجدول رقم 
 

 

 .يوضح القيم المعتبرة لمستويات الموافقة والمستخدمة في تحليل البيانات): ٤(جدول رقم 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
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م تحويلها إلى نسبة مئوية من خالل ضرب عدد اإلجابات من كل صنف بالرقم مائة وقسمتها                وبعد فرز إجابات العينة ت    

على العدد الكلي للعينة في كل مدينة، وعند الحصول على النسبة المئوية لمستوى الموافقة في كل صنف تم ضرب كل                    

ويات وقسمتها على الرقم خمسة وهو      قيمة منها في قيمة التصنيف المعتبرة ومن ثم جمع كافة قيم المؤشرات لكل المست             

عدد قيم التصنيف للحصول على متوسط المؤشرات، وبالتالي الحصول على متوسط مؤشر مئوي لموافقة جميع أفـراد                 

العينة على العبارة المطروحة، ولفهم مدلول متوسط المؤشر المئوي إلجابات العينة والذي سيرد في جميـع الجـداول                  

 . والذي يوضح مدلول كل مؤشر) ٥(بالجدول رقم الالحقة يمكن االستعانة 

 

 

 .يوضح مدلوالت المؤشرات المئوية): ٥(جدول رقم 
 المؤشر المئوي للموافقة

 والرفض

 مدلول المؤشر

 موافق بشدة %١٠٠ إلى ٨١من 

 موافق  %٨٠ إلى ٦١من 

 محايد  %٦٠ إلى ٤١من 

 غير موافق  %٤٠ إلى ٢١من 

 شدةغير موافق ب  %٢٠ إلى ١من 

   نتائج الدراسة.٥

أنه في ظـل عـدم      )) ٦(أنظر جدول   (بشكل عام يؤيد كثير من المهندسين واألكاديميين في المدن الرئيسية في المملكة             

وجود تنظيم واضح للمهنة وفي ظل عدم وجود مؤسسات مهنية قوية سيظل عدد المكاتب الهندسية في ازدياد وستستمر                  

 .    المهنة في االنهيار
 

  .توالد المكاتب نتج عن عدم وجود تنظيم للمهنة) : ٦(ل جدو

  

 مكة

 

 

 جدة

 

 المدينة

 

 الرياض

 

 الشرقية

 

 القصيم

 

 حائل

 

 عسير

 

 تبوك

 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٧٥ 

 

٨٣ 

 

٨١ 

 

٨٣ 

 

٧٧ 

 

٧٤ 

 

٧٠ 

 

٧٧ 

 

٧٥,٥ 

 

متوســط مؤشــر 

 (%)الموافقة 

 

٧٧ 

 

 من الضروريات المعاصرة وألن الظاهرة السائدة هـي أن تلجـأ            لقد أصبح االندماج بين المكاتب الهندسية في المملكة       

الشركات المحلية لالشتراك مع شركات أجنبية وذلك إلنشاء مشروع مشترك برأس مال كبير وتقوم الشركات األجنبيـة                 

ـ   . بتوفير الخبرات الفنية الالزمة وذلك لقدرة هذه الشركات واتصالها بتقنيات العالم المتقدم            ة إلـى تشـجيع     إال أننا بحاج

االندماج البيني بين المكاتب الهندسية الوطنية، وهذا ال يعني عدم االستفادة من خبرات الشركات العالمية التـي تفوقنـا                   

في .  أننا بحاجة أوال إلى تأسيس شركات استشارية محلية قوية يمكنها أن تتعامل مع الشركات العالمية             .  خبرة وإمكانات 

سط مؤشر موافقة المهندسين والمعماريين واألكاديميين في المدن الرئيسية بالمملكـة علـى             نالحظ أن متو  ) ٧(الجدول  

 )).٧(أنظر الجدول %) (٨٠(االندماج بين المكاتب الهندسية مرتفع إذ يبلغ 



  علي محمد السواط ،مشاري عبد اهللا النعيم TR  ١مجلد 

 .االندماج بين الشركات الهندسية في الوقت الحاضر أصبح ضرورة ) : ٧(جدول 

  تبوك عسير حائل يمالقص الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٧٩ 

 

٧٧ 

 

٨٧ 

 

٧٨,٥ 

 

٧٩ 

 

٧٧ 

 

٨٥ 

 

٨١,٥ 

 

٧٨,٥ 

 

متوسط مؤشر 

 (%)الموافقة 

 

٨٠ 

 
 

تناقش .  ربما نحتاج أن نفهم كيف ينشا وينمو المكتب الهندسي وما هي األنماط المختلفة لنمو وانهيار المكاتب الهندسية                

المكتب يبدأ صغيراً، وينمو على األقل ببطئ خالل السـنين،          "اري وتطوره بقولها    نمو المكتب المعم  ) ١٩٩٠دانا كف،   (

هناك المكتب الذي ينمو وال يتغير كثيراً، مثل هذه المكاتب عادة تتشبث بقائـد              … ويغير مظهره الخارجي عبر الوقت      

ظمات التي تكون مـن قبـل       هذه المجموعة تضم المن   .  واحد أو مجموعة قادة، الذي يؤدي تقاعدهم إلى موت المنظمة         

والمؤسسات التي لها مؤسس ذو شخصية ساحرة الذي ال يقبـل  .  صغار المعماريين الذين يبدءون بأنفسهم ويشخون معاً 

هذه الممارسة الظاهرة دائماً هي التـي      … وهناك أيضاً المنظمات التي ال تنمو وال تتغير بشكل كبير           … بأي شركاء له    

ي غير معروف، وهذا طبيعي ألنه ال يستطيع أن يخرج عن نطاق العمل الصغير، وألن العمل                يبقى فيها مستقبل المعمار   

فالباحثة ترى أن المكتب الهندسي عندما يكون مرتبطاً بأفراد البد أن ينهار في يوم من األيام مما يجعـل                   ".  غير منتظم 

ت كبيرة يضمن استمرارها حتى لو فقد أحـد         هنا نجدها فرصة للتأكيد على أن تأسيس شركا       . العاملين فيه في قلق دائم    

عن أن االندماج بـين المكاتـب       )) ٨(أنظر الجدول   (عند سؤالنا لعينة الدراسة في المدن الرئيسية في المملكة          . الشركاء

الهندسية سيولد قوة اقتصادية منافسة في سوق تهدده المخاطر الخارجية كان متوسط مؤشر تأييدهم للتأثير االقتصـادي                 

 %).      ٧٩,٥(جابي لالندماج بين المكاتب الهندسية الخليجية يبلغ اإلي
 
 

  .االندماج بين المكاتب الهندسية سيولد قوة اقتصادية قادرة على المنافسة في السوق) : ٨(جدول 

  تبوك عسير حائل القصيم الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٧٧,٥ 

 

٨٩ 

 

٩٠ 

 

٧٥ 

 

٧٩,٥ 

 

٧٥ 

 

٧٥,٥ 

 

٧٨ 

 

٧٦ 

 

متوســط مؤشــر 

 (%)الموافقة 

 

٧٩,٥ 

  

هناك إحساس عميق بالعوائق االقتصادية التي تفرضها السوق المهنية في المملكة بوضعها الحالي حيث بلـغ متوسـط                  

ـ               %) ٧٥(مؤشر الموافقة    ة على أن المكاتب الصغيرة التي تتوالد بفعل غياب الدور الفعلي للجمعيات المهنية فـي المملك

وبفعل السوق المهنية الغير مستقرة غالباً ما تحتاج إلى وقت كبير إلنجاز العمل فيها بينما هي ال تدر ربحاً يوازي الوقت       

المبذول مما يجعل العاملين في هذا المكتب دائماً تحت ضغوط مالية تعيق العمل وال تطور المكتب، وفي بعض األحيان                   

 ))٩(أنظر الجدول . (تؤدي إلى إغالقه
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 .المكاتب الصغيرة تهدر الكثير من الوقت مقابل مكاسب قليلة من المال ) : ٩(جدول 

  تبوك عسير حائل القصيم الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٧٨,٥ 

 

٨٦ 

 

٩٠ 

 

٧٠,٥ 

 

٧٦ 

 

٦٢,٥ 

 

٧٥,٥ 

 

٦٧,٥ 

 

٧١ 
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 (%)الموافقة 

 

٧٥ 

 

بسؤالنا .  منع اندماج المكاتب الهندسية في المملكة، غير الوضع القانوني والمهني الغامض          ولكن هل هناك مبرر حقيقي ي     

يؤكد الرميحي  .  هذا نحن نحاول أن نقرأ الصورة الثقافية واالجتماعية التي قد تمنع تطور مثل هذه الكيانات في المنطقة                

يعتقد أي مجتمع أن نمط العيش وشكل العالقات        "نه  عندما    أن القيم الثقافية المتوارثة قد تكون عائقاً للتطور إذ أ         ) ١٩٩٩(

التي يعيشها هما األفضل من بين النماذج المتاحة يتمسك بعدم التغيير، أي أن التغيير يحدث وفقاَ لمدى تجاوب النمـوذج            

انب العوائـق   فهل هناك عائق ثقافي بج    ".  االجتماعي مع الواقع، فإن أختلف الواقع عن النموذج حصل التغيير القسري          

كان متوسط مؤشر تأييد أحقية المكاتب الهندسـية فـي          .  اإلجرائية األخرى تمنع من تطور المهن الهندسية في المملكة        

مما يجعلنا نؤيد الرأي الذي يقـول أن        )) ١٠(أنظر الجدول   %) (٦٣(تخوفها من االندماج في المملكة متدن نسبياً إذ بلغ          

ية يمكن قبولها ولكن عندما تتحول إلى تطبيق تظهر عوائق اجتماعيـة وثقافيـة غيـر                فكرة االندماج من الناحية النظر    

أن متوسط مؤشر الموافقة على أن نفسية المهندس والمعماري يمكنها أن تتقبل فكرة             ) ١١(ويتضح من الجدول    . منظورة

 %). ٧٤(االندماج مع المكاتب األخرى لتكوين شركات كبيرة يبلغ 

 

 .ت الهندسية التي تتخوف من االندماج محقة في ذلك الشركا) : ١٠(جدول 

  تبوك عسير حائل القصيم الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٦٢ 

 

٧٧,٥ 

 

٥٥ 

 

٦٣ 

 

٥٩,٥ 

 

٥٩ 

 

٦٧ 

 

٥٤,٥ 

 

٧٠ 

 

متوســط مؤشــر 

 (%)الموافقة 

 

٦٣ 

  

 .ع اآلخرين في تكوين مكتب هندسي كبيرنفسية المهندس والمعماري السعودي تقبل االشتراك م) : ١١(جدول 

  تبوك عسير حائل القصيم الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٧٢ 

 

٨٤ 

 

٧١ 

 

٧٤ 

 

٧٠ 

 

٧٠ 

 

٧٣ 

 

٧٨,٥ 

 

٧٣ 

 

متوســط مؤشــر 

 (%)الموافقة 

 

٧٤ 

سؤال تفصيلياً عـن أن عـدم       )) ١٢(أنظر جدول   (على أن واقع األمر يقول غير ذلك إذ أننا عندما سألنا عينة الدراسة              

" المظهر اإلجتمـاعي  "تحمس كثير من المكاتب لالندماج ناتج عن رغبة المهندس في االستقاللية بمكتبه والمحافظة على               

مما يجعلنـا نؤكـد أن هنـاك        %) ٧٢(الذي يعطيه له تبين لنا أن متوسط مؤشر تأييد هذه الفكرة  مرتفع نسبياً إذ يبلغ                 



  علي محمد السواط ،مشاري عبد اهللا النعيم TT  ١مجلد 

عندما سـئل صـاحب أحـد المكاتـب         . يقة تقلل من فرص تطوير شركات هندسية كبيرة في المملكة         معوقات ثقافية حق  

عن االندماج بين المكاتب الهندسـية  أكـد أنـه    ) المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية(الهندسية  بمدينة الخبر  

سي أن يترك المكتب الخاص به ويلجأ إلـى         إنه من غير المعقول لصاحب مكتب هند      "يرفض تماماً هذه الفكرة حيث قال       

دمج مكتبه تحت إدارة غير إدارته وباسم آخر ، وإذا تم االندماج على سبيل المثال فسوف تقل عدد المكاتب الهندسية في                     

وأما من ناحية المكاتب األجنبية  فأغلب المكاتب السعودية هي مكاتب صغيرة الحجـم              .  البلد وبذلك تقل المنافسة بينهم    

كما أنه اقترح عمـل     ". لن يكون لها أي تنافس مع الشركات األجنبية التي تسعى إلى  كسب المشاريع الكبيرة في البلد                و

هذه الفكرة تحت الدراسة في الوقت الحالي ومن المحتمل تنفيذها في وقت قريـب بـين                (شركة تضم عدد من المكاتب      

جلب المشاريع للمكاتب دون أن تلغـى وتتحـد مـع           :  الشركة   ، ومن مزايا هذه   ) عشرين مكتب تقريباً في مدينة الخبر     

بعضها البعض، أي تعمل كشركة إعالنية كما أنها تعمل على زيادة دخل كل مكتب مشترك فيه وشغل وقت طاقم العمل                    

التي تتمثل في عمل الرسامين خـارج       ) السوق السوداء (كعمل إضافي، باإلضافة إلى المحافظة على جودة العمل ومنع          

).  ٢٠٠٠بنجي،  (لمكتب لصالح مكاتب أخرى وأخيراً فإنها ستزيد التعارف بين المكاتب وستزيد المنافسة الشريفة بينهم               ا

هذا يعطي انطباع واضح أنه رغم وجود رغبة حقيقة لدى البعض في إنشاء شركات هندسية على مستوى كـل مدينـة                     

ر من تشبث ببقاء االستقاللية الفردية من خالل بقاء المكتـب      وعلى مستوى المملكة بشكل عام إال أنه رغم ذلك هناك أكث          

 . الفردي ككيان مستقل وتأسيس شركة أخرى يمكن أن تقدم خدمات للمكتب األصلي

 
 

عدم اندماج المكاتب الهندسية ناتج عن رغبة المهندس في االستقاللية بمكتبة الخاص والحفاظ على ) : ١٢(جدول 

 .ه له الذي يعطيالمظهر اإلجتماعي

  تبوك عسير حائل القصيم الشرقية الرياض المدينة جدة مكة 

مؤشر 

الموافقة 

(%) 

 

٧٠,٥ 

 

٦٨ 

 

٧٤ 

 

٧٩ 

 

٧١ 

 

٦٨ 

 

٨٦ 

 

٨٥ 

 

٧٦ 

 

متوســط مؤشــر 

 (%)الموافقة 

 

٧٢ 

  المقترحات والتوصيات . ٦

أنه "مختلفة في العالم، ويرى ، والتي يرى أنها تتنوع في أماكن "شبكات الثقة"على ما أسماه ) فرانسيس فوكوياما(يؤكد 

وحالما . من أجل الفهم الحقيقي لكيفية التعامل في أي بقعة من العالم ينبغي أن تفهم طبيعة شبكات الثقة في هذه المنطقة

ويرى أن السكان المحليون هم فقط من يعرف طبيعة ".  تنشأ عالقة من الثقة، سيكون من الممكن اتباعها بعالقة عمل

فوكوياما، ( لذلك فأن تطوير عالقات اجتماعية ستساعد على تشكيل عالقات عمل في تلك المجتمعات، هذه الشبكات،

٢٠٠١(   . 

إن الخطر القادم الذي ستفرضه منظمة التجارة العالمية على أسواقنا المهنية المحلية، مع تخلخل الوضع الحالي للمكاتب 

 إلى التحرك السريع لرأب التصدع الموجود في المهن الهندسية في الهندسية الوطنية الموجودة، تجعلنا في أمس الحاجة

المملكة وذلك عن طريق أوالً إتاحة الفرصة كاملة لتأسيس جمعيات مهنية مستقلة لديها القدرة على التشريع والتنفيذ على 

 من األوضاع ألن هذا يزيد" جمعية مهندسين"أن تكون هذه الجمعيات ذات تخصص دقيق وليس كما هو حاصل اآلن 

جمعية مهندسين "و " جمعية معماريين"المتردية للمهنة وال يساعد على النهوض بها فبدالً من ذلك نحن بحاجة إلى 

وثانياً عبر إنجاز مشاريع التصنيف والترخيص المهني سواء لألفراد أو للمكاتب ومن خالل قنوات .  الخ…" إنشائيين
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أي مجرد تعبئة نموذج بعد استيفاء المدة للحصول (جة إلى التصنيف الورقي، فنحن لسنا بحا.  ذات قدرة على التقييم

 .    بل نحن بحاجة إلى تقييم حقيقي لقدرة األفراد والمكاتب الهندسية على العمل في سوقنا المهنية) على الترخيص

 

تبر مطلباً ملحاً في وقتنا كما أن تأسيس شركات كبيرة لديها قدرة على مواجهة الشركات العالمية والتنافس معها يع

لقد الحظنا أن أهم األسباب التي تقف حائالً دون المضي في اندماج المكاتب الهندسية واالستشارية أو .  الحاضر

الشركات الهندسية في المملكة تتمثل في عدم وجود إطار قانوني لتملك ودمج هذه المؤسسات الهندسية في المملكة، فال 

ة ومشجعة من قبل الجمعيات والهيئات الهندسية والتي يفترض فيها أن ترعى مثل هذه توجد هناك آليات واضح

 .  المؤسسات

 

كما أن هناك عائقاً ثقافياً يتمثل في تقبل فكرة االندماج نظرياً ورفضها عملياً مما يحتم علينا تقريب الفكرة ألصحاب 

ة لها أسلوبها الخاص في العمل، لذا يجب التركيز على فمعظم الشركات الهندسي.  المكاتب الهندسية حتى يمكن تقبلها

أنماط تلك الشركات حتى تتمكن المكاتب والشركات الهندسية من تطوير أسلوب عمل يتناسب معها ويحقق طموحاتها، 

ا فقد دلت كثير من الدراسات على أن الفريق الهندسي ذو األساليب المختلفة يمكن له النجاح في الظروف المتغيرة ،أم

لذا يجب االستفادة من تجارب .  الفريق ذو األسلوب الواحد فإنه محصور في دائرة ضيقة يمكن له العمل من خاللها

التكتالت الهندسية المهنية في أمريكا و أوروبا وشرق آسيا إلنشاء تكتالت مماثلة في المملكة كما يمكننا التنسيق معها 
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