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 الملخص 

تحاول هذه الورقة التعرف على أبرز التطورات التقنية الحالية والمستقبلية التي تشكل تحـديات معاصـرة للمهندسـين                  

السعوديين على مختلف تخصصاتهم وسنوات خبرتهم ، وفي هذا اإلطار تبدأ الورقة باسـتعراض بعـض التطـورات                  

ث الجارية في بعض المجاالت والتطبيقات الهندسية مثل تقنيـة المعلومـات وتقنيـة المواد فــائقة التوصـيل            واألبحا

  وذلك من أجل رسم صورة مبسـطة   ،الخ....…وتقنية التصغير و التصميم واإلنتاج المعاصر و مصادر توليد الطاقة        

ومـن  . ا يتوقع أن تصل إليه خالل المستقبل القريب         عن بعض ما يتم من دراسات وأبحاث جارية في هذه المجاالت وم           

ثم تنطلق لمحاولة معرفة و قياس مدى تفاعل ومحاكاة  المهندسين السعوديين مع هذه التقنيات واألبحاث المتقدمة  وذلك                   

كبـر  من خالل استطالع آراء شريحة من المهندسين  وطرح أسئلة تتعلق بالمجاالت والتقنيات المتوقع تأثيرها بشـكل أ                 

على عمل المهندسين ثم تحدد المهارات والمتطلبات الرئيسة المطلوب توفرها لديهم ليتمكنوا مـن التفاعـل مـع هـذه                    

 . التطورات التقنية  السريعة خالل المرحلة القادمة

 

المعاصر تقنيـة المعلومـات وتقنيـة المواد فـائقة التوصيل  وتقنية التصغير و التصميم واإلنتاج               :الكلمات الدالة

 و مصادر توليد الطاقة
 

ABSTRACT 

This paper investigates the current & future advancement in some technological areas & their impact 
& challenges on Saudi engineers. It starts by giving the reader a brief idea about the magnitude of the 
research & development in some areas, like for example: information technology, superconductors 
technology, miniaturization technology, energy resources, design & manufacturing…etc. The paper 
then tries to measure the interaction & awareness of Saudi engineers to all these advancements by 
conducting a survey on small group of Saudi engineers in different engineering disciplines & 
experiences. Furthermore, it summarizes the results found & their interpretations. Finally, the paper 
suggests some recommendations to better support & enhances the skills & capabilities of Saudi 
engineers to cope with such concurrent & future technological challenges. It is worth mentioning that, 
this paper is a very basic in its nature & a very deep and Comprehensive studies & analysis are 
recommended. 
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 المقدمــة 

شهد العالم منذ نهاية القرن الماضي تحوال كبيرا في المجاالت التقنية المتعددة وهذا ليس باألمر المسـتغرب وكنتيجـة                   

ولكن الملفت للنظر هو تسارع وتيرة األبحاث ومجاالت تطبيقاتها وخاصة مـا            . طبيعية لألبحاث والدراسات المستمرة     

ها المتنوعة حتى أمكن أن يطلق على هذا العصر بعصـر المعلوماتيـة أو عصـر                يتعلق بتقنية المعلومات ووسائط نقل    

وكما ذكرنا سابقا عن تسارع وتيرة األبحاث ومجاالت تطبيقاتها وبشكل يجعل مـن الصـعوبة مواكبتهـا                 . االتصاالت  

اء كانت تقنيـة أو     وخاصة لغير األكاديميين المتخصصين ونتيجة لهذه التطورات المذهلة نشأت عوامل تغيير متعددة سو            

وسوف نركز الحديث في هذه الورقة عن البعد التقني والتغيرات المتوقعـة  . ديموغرافية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية    

في هذا المجال ولعل من المفيد أن نوضح هنا أن الورقة ال تهدف إلى الشرح المفصل والمعمق لهذه التقنيات لكون ذلك                     

 وإنما فقط تسلط الضوء عليها وتورد بعض األمثلة والتطبيقات لتوضيح الفكرة األساسية             يتطلب دراسات وأبحاث عديدة   

ولكي نحصل على   . وإظهار مدى التقدم الذي حصل أو متوقع حدوثه في المستقبل القريب في المجال التقني المشار إليه                 

ية متطورة  تحـدث غالبيتهـا خـارج    مؤشر عن مدى تفاعل ومحاكاة المهندسين لدينا بما يتم من دراسات وأبحاث علم    

المملكة العربية السعودية ، تم استطالع آراء  عينة من المهندسين السعوديين في بيئة عمل محـددة وذوي تخصصـات                    

وسنوات خبرة متباينة لمحاولة التعرف على المهارات المطلوب إتقانها والتركيز عليها فضال عن المتطلبات المطلـوب                

 . مواكبة هذه التحديات الحالية والمستقبلية في المجاالت التقنية التي أوردناها في هذه الورقة توفيرها للمهندسين ل

 
 

 :التطورات واألبحاث في مجال تقنية المعلومات 
 

مجال الحاسبات اإللكترونية و مجال شبكة      : ينظر للتقدم في مجال تقنية المعلومات من خالل أربعة مجاالت رئيسية هي             

) ASME, 1999: المرجع (ومجال الذكاء الصناعي ومجال الواقع االفتراضي والبرمجيات  ) اإلنترنت( لدولية المعلومات ا

أما ما يتعلق بمجال الحاسبات اإللكترونية ، فمما يلفت النظر التزايد المستمر في مبيعات الحاسب اآللي وخاصة فـي                   . 

صية في أمريكا إلى أكثر من عشرين مليون حاسب شخصي لعام       الدول المتقدمة ، فقد ارتفع عدد مبيعات الحاسبات الشخ        

فقط مع تزايد العدد بشكل كبير كل عام مما يعطي فكرة لحجم تأثير ودور تقنية المعلومات وتداخلها في بلد                   ) م  ١٩٩٥( 

لجامعـات  كما أن األبحاث جارية في العديد من ا       ) . م  ١٩٩٨مصلحة اإلحصاءات األمريكية ،     : المرجع  ( مثل أمريكا   

خ ـدة نيويورك تايمز بتاريـلقد ورد في جري. والشركات الرائدة في الدول المتقدمة لتطوير حاسبات إلكترونية متطورة  

وهو الذي يقود فريقا من البـاحثين  ) James Heath( خبرا مسنودا للعالم األمريكي ) ١(الصفحة ) م ١٩٩٩/يوليو/١٦( 

 مليار سـرعة الحاسـب      ١٠٠ه إمكانية وجود حاسبات آلية تفوق بمقدار        يصف في  ) UCLA( في جامعة لوس أنجلوس     

اآللي الشخصي المتاح حينه بأنها باتت وشيكة وذلك نتيجة للتطور الهائل الذي يحدث في مجال ما يعرف باإللكترونيات                  

 التطبيقـات  وهذا التطور سيتيح ويمكن من تطوير برمجيات في العديـد مـن  ) .  ASME , 1999: المرجع (الجزيئية 

الهندسية وبكفاءة عالية وتكاليف أقل مما يتيحها ألكبر عددا من المهندسين والباحثين ، ومثال على ذلك برامج التصـميم                   

فقد كانت وحتى وقت قريب حكرا على المجـاالت         ) اإلنترنت  ( أما ما يتعلق بشبكة               . والتحليل الهندسي المتنوعة      

 في أمريكا قبل أن تصبح وخالل فترة وجيزة وسيلة فعالة وحقيقية لالتصـاالت ونقـل                واألبحاث والتطبيقات العسكرية  

ولعل من الفوائد المباشرة للمهندسين بشكل خاص ولجميع المهتمين بشكل عام           . المعلومات حول كافة نواحي المعمورة      

ح شبكة  ـع أن تتي  ـلك من المتوق  كذ) . اإلنترنت  ( ة    ـالل شبك ـإمكانية تحديث معلوماتهم الفنية وبشكل مستمر من خ       

كمـا أن   . المجال لمزيد من التعاون  بين المهندسين محليا أو دوليا مما يقلص الحاجة للتنقـل والترحـال                ) اإلنترنت  ( 

إضافة إلى وسائط نقل أقل تكلفـة وأكثـر          ) Bandwidth( األبحاث جارية ومستمرة لزيادة النطاق الموجي لهذه الشبكة         
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. الـخ   .. كذلك من دمج وتكامل كافة  خدمات االتصاالت سواء كانت صـوتيه أو بيانيـة أو مرئيـة                    فعالية مما يمكن  

، فمـن  ) م ١٩٩٩/فبراير/١٣( بتاريخ   ) The Economist( وحسب ما ورد في مجلة  ) . ASME , 1999:  المرجع(

والخدمات الالسلكية حجم مستخدمي    ) اإلنترنت  ( أن يماثل حجم مستخدمي خدمة      ) م  ٢٠٠٥( المتوقع وبحلول عام              

 مليون مستخدم مما يعطينا مؤشرا قويا لحجم التأثير المتوقـع والكبيـر   ٩٠٠الخدمات السلكية ليصل العدد إلى أكثر من   

أما مجال الذكاء الصناعي والـذي      . الخ  … والتعليمية والخدمات    الذي سيحدث لكافة نواحي القطاعات الفنية والصناعية      

لم وهندسة تصنيع الوسائل الذكية  خاصة برامج الحاسبات اآللية الذكية  و مصطلح الـذكاء يقصـد بـه                    يعرف بأنه  ع   

الحسابات المنطقية التي تؤدي إلى للوصول إلى النتائج المقصودة من العملية ومن أبرز تطبيقات الذكاء الصناعي فـي                  

ل األلعاب اإللكترونية خاصة لعبة الشطرنج وغيرها ومجا ) Expert Systems( هذا الوقت ما تعرف باألنظمة الخبيرة   

من التطبيقات ويرتبط التقدم الذي سيشهده هذا المجال بالتقدم الذي يحصل في معدات وبرامج الحاسب اآللي مما يتـيح                   

ر في  سعة تخزين وسرعة معالجة أكبر للعمليات المنطقية مما يمكن من المحاكاة والتفاعل مع العقل البشري إلى حدا كبي                 

 ) . John McCarthy , 2000 :المرجع ( طريقة التفكير والمعالجة وهو ما سيفتح آفاق ومجاالت ارحب للذكاء الصناعي 

أما مجال تقنيات الواقع االفتراضي والذي يعرف بأنه  استخدام الحاسب اآللي لتمكين المستخدم من التفاعـل ومحاكـاة                   

حساسة أخرى فقد بدأت أساسياته منذ الستينات في مشبهات تدريب الطيارين ،            صور ثالثية األبعاد أو التفاعل مع بيئات        

ولكن ومع بداية الثمانينات بدأت وزارة الدفاع األمريكية ووكالة ناسا األمريكية لعلوم الفضـاء فـي اسـتخدام بـرامج                    

ية لتقنية الواقع االفتراضـي     ومن التطبيقات الحال  . ومعدات الواقع االفتراضي في مجاالت وتطبيقات لم يفصح عنها بعد           

في ألعاب التسلية ومجاالت الطب والهندسة والمجاالت العسكرية وغيرها ومن المتوقع أن تشهد السنوات القريبة القادمة                

مزيدا من التطبيقات لهذه التقنية وخاصة مع ازدياد األبحاث في زيادة فعالية وكفاءة برامج ومعدات الحاسـبات اآلليـة                   

  ) .Britannica , 1999 – 2000 :رجع الم( وغيرها 
 
 

 :التطورات الجارية في مجال تقنية المواد فائقة التوصيل 
 

وبشكل مبسط تعـرف المـواد فائقـة        . يعتبر البعض اكتشاف المواد فائقة التوصيل بأنه من أعظم االكتشافات العلمية            

قات المواد فائقة التوصيل ما يعرف بالرفع المغناطيسي        ومن تطبي . التوصيل بأنها مواد ليس لها مقاومة للتيار الكهربائي         

 )Magnetic – Levitation (   حيث يمكن أن تجعل المركبات مثل القطارات ترتفع عن األرض وكأنها تطفو كما تم فعـال

) م  ١٩٩٩( خط تجريبي يعرف بخط ياما ناشي ماقليف و تم فـي عـام                      ) م  ١٩٩٧( في اليابان حيث شيد في عام       

كـذلك  . س ويعتزم اليابانيون تشييد خط آخر يعتمد على الموصالت فائقة التوصيل            / ك ٥٤٩بة قطار يسير بسرعة     تجر

حيث تمكن العلماء الكوريون من تطوير  ) Biomagnetic Technology( استخدمت هذه الموصالت في المجاالت الطبية 

مرة أضعف من القوة التي يمكـن أن تحـرك إبـرة             مليار   ١٠٠جهاز استشعار المجال المغناطيسي وبدرجة تصل إلى        

 ,Superconductors.org: المرجع ( الحالية MRIsالبوصلة وبالتالي يمكن مراقبة جسم اإلنسان بدون الحاجة ألجهزة الـ
ومن أعظم تطبيقات المواد فائقة التوصيل في مجال مولدات الطاقة الكهربائية ، حيث تستخدم أسالك من مواد                  ) . 2000

مع تقليص حجمها إلى النصف تقريبا ويعتقد مهندسوا شركة   % ٩٩ائقة التوصيل لزيادة فعالية هذه المولدات إلى حوالي         ف

جنرال إلكترك أن الفترة القادمة ستشهد تطورا هائال لهذه المولدات حيث تقوم الشركة حاليا بتطوير مولد كهربائي بسعة                  

أما في المجاالت العسكرية فيمكن ) .  Superconductors.org , 2000:  لمرجع ا( ميقافولت أمبير لتأكيد هذا التوجه  ١٠٠

بهذه التقنية تطوير استخدام مولدات صغيرة الحجم  وبعالية مرتفعة في العربات والسفن واألنظمة والطائرات مما يزيـد                  

 .الخ …الكفاءة ويقلص تكاليف التشغيل والصيانة 
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يقصد بتصغير المواد تقليص حجمها إلى الحجم الميكروسكوبي مما مكن من تطوير مـا نشـاهده اليـوم مـن القطـع                      

اإللكترونية والميكانيكية متناهية الصغر  مثل القطع اإللكترونية في الحاسبات اإللكترونية المتطورة والتـي ال يتجـاوز                 

تر وتعتبر هذه التقنية من أكثر المجاالت تقدما وتطورا في العقود األخيرة ولعل ما              حجمها عدة أجزاء من المليون من الم      

للجمعية األمريكية ) م ٢٠٠١( يؤكد على أهمية هذه التقنية واألبحاث الجارية في إطارها أن عقد االجتماع الدولي  لعام  

على أهمية هذه التقنية واألبحـاث الجاريـة   وهذا خير دليل  ) Nano Technology( للمهندسين الميكانيكيين تحت شعار 

وتتركز الجهود حاليا في مجال تصغير المواد على تصنيع ترانزوسـترات  أصـغر              . بخصوصها لدى الدول المتقدمة     

و تتيح هذه التقنية كذلك تنفيذ عمليات جراحية معقـدة وكبيـرة     . حجما مما يتيح تطوير حاسبات آلية أكثر تقدما وكفاءة          

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القريبة القادمة تطورا مذهال في هذه           .  المرضى دون تدخل جراحي خارجي     داخل أجسام 

 ) . ASME , 1999: المرجع (التقنية و خاصة في مجال التقنية النانونية 

  

 :التطورات واألبحاث في مجال التصميم واإلنتاج المعاصر 
 

ك قدرات جديدة ال تتعلق فقط بمحاكاة شبكات الحاسب اآللي المعقـدة بـل              اإلنتاج المعاصر يتطلب من المهندسين امتال     

و يتطلـب مـن المهندسـين       . وتتعداها إلى التعامل مع فرق عمل من المهندسين وعلى مختلف مستويات قطاع اإلنتاج              

 مـن وضـع     إدراك أن المنتجات االستهالكية التي يستغرق اآلن وصولها لألسواق عدة أشهر ستصل خالل عدة أسابيع              

فكرة تصميم المنتج ، كما يتطلب منهم إدراك أن المنتجات ذات التكوين الميكانيكي واإللكتروني والتي يستغرق تصميمها                 

وللوصول لهذه المتطلبات في مجال التصميم والتصـنيع        . الخ  ..…اآلن عدة سنوات ستصل جاهزة خالل الشهر تقريبا         

حديات منها الحصول على البيانات ثم تخزينها ومن ثم تحويلها مباشرة إلـى             المعاصر يتوقع أن تواجه المهندسين عدة ت      

مباشرة عند الحاجة لها وباللغة والهيئـة       ) اإلنسان واآللة   ( معرفة مفيدة ومن ثم توفيرها بشكل فعال ومرن للمستفيدين          

 & Integrated Modeling & Simulation , AI( وهذا يتطلب اإللمام والتدريب فـي عـدة تقنيـات منهـا       . المعروفة 

Decision Making Systems, Automated Sensors & Actuators, System Security, …etc . (     كمـا يتوقـع أن يواجـه

المهندسين تحد آخر يتعلق بالتخلص من النواتج الضارة بالبيئة من المخلفات الصناعية وكيفيـة تقليصـها أو معالجتهـا                   

 لمجال التصميم والتصنيع المعاصر تطور كبيرا خاصة ما يتعلق بدمج أكثـر مـن عمليـة                 ويتوقع. وإعادة استخدامها   

تصنيع في عملية واحدة لتقليص التكلفة والوقت وكذلك ستفتح تقنية تصغير المواد المشار إليها سابقا آفاق كبيـرة فـي                    

تحديات التي تواجه المهندسين فـي      تصنيع مواد متناهية الصغر مما يستوجب تجهيزات وبرامج معقدة وهذا أيضا أحد ال            

 .  ) ASME , 1999: المرجع (هذا المجال 
 

 :التطورات واألبحاث الجارية في مجال مصادر الطاقة 
 

من ابرز سمات هذا العصر التزايد المستمر في كميات االحتياج العالمي من الطاقة ، وحسب ما يالحظ مـن التقـارير                     

ولي أو وزارة الطاقة األمريكية أو المعاهد المتخصصة في دراسات وإسـتراتيجيات            الدورية الصادرة سواء من البنك الد     

الطاقة ، و بالنظر لمصادر توليد الطاقة الكهربائية مثال ، نجد أن ذلك يتم  إما بواسطة الطاقة النووية أو مصادر الطاقة                      

ستخدام مصادر الطاقـة المسـتخرجة مـن        الخ أو با  .…المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الجيوحرارية أو طاقة الرياح          

من مجمل احتياجـات    % ٢٥وفيما يخص الطاقة النووية والتي توفر حوالي        . األرض كالبترول والفحم والغاز الطبيعي      

 International Energy( الطاقة الكهربائية في الدول الصناعية ، وحسب ما ورد في تقرير وزارة الطاقـة األمريكيـة    

Outlook 1998 , U.S. DOE (  فأن هذه النسبة مرشحة لالنخفاض بحلول عام )باسـتثناء  % ( ١٤إلى حوالي ) م ٢٠٢٠



 MQM  ١مجلد  ...آفاق ومجاالت تطوير وتفعيل دور المهندسين بالمملكة العربية السعودية في ظل التطورات الحالية والمستقبلية 

 

وتتركـز  % ) ٨٠فرنسا التي تعتمد شبه كليا على الطاقة النووية في توفير احتياجاتها الكهربائية وبنسبة تصـل إلـى                  

 ) Nuclear Fusion( مليات اإلنصهار النـووي  األبحاث الجارية اآلن في مجال استخدامات الطاقة النووية الناتجة من ع

 مرة الطاقة الناتجـة وحسـب رأي        ١٠٠والتي تتطلب قدرا كبيرا من الطاقة لبدء عملية اإلنصهار يفوق بمقدار حوالي             

ليس من المتوقع الوصول لهـذا الهـدف    ) Max Planck Inst. & Princeton Plasma Physics Lab( العلماء في معهدي 

أما مصادر الطاقة المتجددة ،     .  قبل فترة زمنية تصل لنصف قرن من األبحاث والدراسات بهذا الخصوص           بشكل تجاري 

الخ ، فقد وفرت هذه المصادر      …كالطاقة الشمسية والطاقة الجيوحرارية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية الهيدروجينية          

ائية ، وليس من المتوقع مسـتقبال حـدوث تطـورات           من مجمل االحتياج العالمي من الطاقة الكهرب      % ١٣,٨ما نسبته   

جوهرية في هذه المجاالت وإن كنت أرى زيادة االستفادة من الطاقة الشمسية بالمملكة سواء في مجال تحلية مياه البحر                   

 أمـا . وبالتالي توليد كميات إضافية من الطاقة الكهربائية لتضاف لما يمكن توفيره باستخدام مصادر الطاقـة األخـرى       

مصادر الطاقة المستخرجة من األرض وتشمل البترول والفحم والغاز الطبيعي والتي يتوقع لها أن تسـتمر كمصـادر                  

 , International Energy Outlook 1998( رئيسة للطاقة العالمية ، وحسب ما ورد في تقرير وزارة الطاقة األمريكيـة   

U.S. DOE  (  مـن  % ٢٥العالمي للغاز الطبيعي والذي مرشح أن يصـل إلـى   تتجه التوقعات نحو زيادة في االحتياج

ولعل من أبرز ما يميز الغاز الطبيعي هو انخفاض تكاليفه          ) م  ٢٠٢٠( مجمل االحتياج لطاقة توليد الكهرباء بحلول عام        

على الطاقـة  وخالصة القول فأن معظم التوقعات تشير أن الطلب . ومخاطر تأثيره على البيئة مقارنة بالبترول أو الفحم     

سيزداد وبشكل كبير مما يضع المهندسين أمام تحديات تتعلق بإيجاد تصاميم ألنظمة ومعدات أكثر فعالية وأقـل تكلفـة                   

لزيادة كفاءة العمليات المتبعة حاليا لتوليد الطاقة ولعل مزيدا من الجهد لتطوير برامج تصميم وتحليل هندسـي متقدمـة                   

 . سيساهم في هذا المجال 

 

 :ع آراء عينة من المهندسين حول عدة أسئلة فنية تواجه المهندسين استطال
 

نظرا ألهمية جوانب التقنية والدراسات واألبحاث الجارية في كل من تلك المجاالت ودورها المتوقع خـالل السـنوات                  

هذه الورقة للوقـوف    القادمة القريبة في تشكيل وتفعيل دور المهندسين من خالل مواجهتهم لهذه التحديات ولمحاولة معد               

على وقياس مدى إلمام وتفاعل ومحاكاة المهندسين لدينا لهذه التغيرات ، فقد طرحت بعض األسئلة على عينة محلية من                   

المهندسين في تخصصات هندسية وسنوات خبرة متباينة لمحاولة الوصول إلى نتائج أكثر واقعية ودقة مع مالحظـة أن                  

على عينة من المهندسين في أمريكا من خالل استطالع قام بـه معهـد هيدسـون                معظم هذه األسئلة سبق وأن طرحت       

 :وسوف نستعرض النتائج بقليل من التحليل على النحو التالي 

    

 ما هي أكثر مجاالت التأثير المتوقعة على عمل المهندسين خالل المرحلة القادمة ؟ 

 من خالل دراسة نتائج المسح نجد أن غالبية المهندسـين           و) ١(وكما يتضح من الرسم البياني الموضح في الشكل رقم          

تـأثير للعولمـة علـى عمـل        % ٣٨بينما رأت نسبة     ) IT( رأت تأثير كبير لتقنية المعلومات      % ٥٠وبنسبة تجاوزت   

 مؤشرات جيدة لوعي المهندسين لدينا بأهمية ودور هـذين المجـالين            – برأي   –المهندسين للمرحلة القادمة وهذه تعتبر      

ليا  ولكن يالحظ كذلك انخفاض أو حتى انعدام  إدراك تأثير بعض المجاالت األخرى بالرغم من أهميتهـا وتأثيرهـا                     حا

الحالي والمستقبلي على عمل المهندسين مثل مجال الهندسة الطبية والذكاء الصناعي وعلم المواد ومجاالت المواصـفات     

 ولعل ذلك يعود إلى معرفة ووعي أقل بهذه المجـاالت  أو عـدم               الخ..…والمقاييس الصناعية ونواحي البيئة والسالمة      

 .توفر البيئة المحيطة المالئمة لمثل هذه التخصصات أو غيرها من العوامل والتي تستحق مزيدا من الدراسة والتحليل



 عبداهللا بن محمد بن مجدوع الشهري MQN  ١مجلد 

 ما هي التقنيات المتوقع تأثيرها على عمل المهندسين في المرحلة القادمة ؟ 
 

وبنسبة  و من خالل دراسة نتائج المسح نجد أن غالبية المهندسين         ) ٢(ياني الموضح في الشكل     وكما يتضح من الرسم الب    

وهذا مؤشر جيد يتماشى مع إدراك أهمية وتأثير مجـال تقنيـة             ) IT( رأت تأثير كبير لتقنية المعلومات      % ٤٧وصلت  

صغير المواد والتصميم والتحليل بمساعدة     المعلومات المطروح في السؤال السابق وكذلك يالحظ ارتفاع النسبة لتقنيات ت          

 مؤشرات جيدة لوعي المهندسين لدينا بأهمية هذه التقنيات المتقدمة  ولكن يالحـظ              – برأي   –الحاسب اآللي وهذه تعتبر     

 انخفاض أو حتى إنعدام إدراك تأثير تقنيات وأبحاث الطاقة وهندسة علم المواد أو تقنيات معالجة مشاكل البيئة أو تقنيات                  

الخ ولعل ذلك يعود إلى معرفة ووعي أقل بهذه المجاالت  أو عـدم تـوفر   …أنظمة التسليح والفضاء أو الهندسة الطبية  

 .البيئة المحيطة المالئمة لمثل هذه التخصصات أو غيرها من العوامل والتي تستحق مزيدا من الدراسة والتحليل
 

 
  )١( الشكل رقم 

 

 
  )٢( الشكل رقم 



 MQO  ١مجلد  ...آفاق ومجاالت تطوير وتفعيل دور المهندسين بالمملكة العربية السعودية في ظل التطورات الحالية والمستقبلية 

 

 ارات الرئيسية المطلوبة من المهندسين خالل لمرحلة القادمة ؟ ما هي المه

 تستحق أن تبحث بشـكل      – في رأي    –من األسئلة المهمة والتحديات الكبيرة التي تواجه مهندسينا حاليا ومستقبال والتي            

المهندسـين  أكثر تفصيال من األكاديميين والمتخصصين في الجامعات لدينا لكون ذلك يؤثر بشكل مباشر فـي كفـاءة                    

. وخاصة حديثي التجربة في مواجهة تحديات العصر والتعامل مع التقنيات الحديثة التي أشرنا لبعضها في بداية الورقة                  

، نجد اتفاقا على ضرورة وأهمية إتقان مهـارات         ) ٣(و من خالل دراسة نتائج المسح الموضحة في الشكل البياني رقم            

نسبة للعمل الجماعي كفريق والقدرة على تعلم مهـارات وعلـوم جديـدة وإدارة              االتصال أو التواصل وكذلك الحال بال     

المشاريع وبنسب متفاوتة  ولكن  يالحظ انخفاض أو حتى انعدام  إدراك أهمية إتقان ومعرفة بعض المهارات األخـرى                    

ة والتفاهم المشترك واللغات  كبرامج ومعدات الحاسب اآللي والتعامل مع مجاالت األعمال المتاحة وإتقان القدرات التحليلي           

الخ بالرغم من أهمية هذه المهارات  وتأثيرها الحالي والمستقبلي على عمل المهندسين ولعل ذلك       .…األجنبية الضرورية   

وفي هذا السياق أعتقـد أن      . يعود إلى قلة الوعي بها أو عدم االحتكاك بهذه المجاالت أو لعوامل أخرى لم يمكن تحليلها               

لقات الدراسية والدورات القصيرة المخصصة للمهندسين بحيث تركز على زيادة الـوعي واإللمـام بهـذه             مزيدا من الح  

المهارات ويبقى بعد ذلك دور المهندسين لزيادة إلمامهم والتعمق أكبر في المهارات التي يرون لها تأثير في مجال العمل                   

 .الذي يمارسونه 

 

  )٣( الشكل رقم 

 ة لعمل المهندسين للمرحلة القادمة ؟ ما هي المتطلبات الالزم

 أنه من أكثر – وفي رأي –من أكثر األسئلة إلحاحا وتأثير على واقع المهندسين السعوديين حاضرا ومستقبال ، بل أعتقد           

التحديات التي تواجه المهندسين لدينا ، ومن أجل معرفة وترتيب أولوية هذه المتطلبات ، طرحت األسئلة علـى عينـة                    

كانـت  )  ٤(ين المنتخبة  وهي نفس العينة التي طرحت عليها جميع األسئلة السابقة وكما يتضح في الشكل رقم                  المهندس

على ضرورة االهتمام ببرامج تحـديث المعلومـات الفنيـة           % ٥٨اإلجابات متباينة مع شبه اتفاق وبنسبة عالية وصلت         

لجميـع   ) Continues Training(  التدريب المسـتمر  وكذلك ضرورة االهتمام ببرامج تدريب وتطوير العاملين وبرامج

المهندسين وفي مختلف التخصصات بدون استثناء ولعل هذا المتطلبات تلقي بظاللها على الجامعات السعودية وخاصـة                

كليات الهندسة فيها نحو مزيدا من تكثيف وتفعيل برامج التدريب الفني الموجهة للمهندسين لتحديث معلومـاتهم السـابقة     



 عبداهللا بن محمد بن مجدوع الشهري MQP  ١مجلد 

وتزويدهم بجرعات أكبر تمكنهم من مواجهة التحديات التقنية التي حتما يواجهونها في مجال أعمالهم أو مـا يتوقـع أن                    

كذلك برزت أهمية االهتمام بجانب الحوافز سـواء        . يواجهوه في المستقبل القريب والمشار للبعض منها في هذه الورقة           

 .ملين وهذا أيضا من متطلبات وأهداف الجودة الشاملة المادية أو المعنوية كأسلوب حضاري لتحفيز العا

 

  )٤( الشكل رقم 

 :الخـــاتمة 

مما سبق يتضح لنا ضخامة وحجم التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المهندسين بالمملكة العربية السعودية لمواكبة                

ولعلنا نؤكد الحاجة إلى تـوفير المعلومـات        . ددة  ومحاكاة التطورات واألبحاث الجارية في كافة مجاالت التقنيات المتع        

وقواعد البيانات في كافة التخصصات الهندسية المعاصرة بحيث تكون متاحة لجميع المهندسين وفق ضوابط وإجراءات               

كذلك تبرز الحاجـة  لتكثيـف بـرامج         . محددة وخاصة في القطاعات التي تتوفر لديها برامج بحوث وتطوير تطبيقية            

التدريب المستمر لتحديث المعلومات الفنية لدى المهندسين وبكافة التخصصات الهندسية وسواء داخل أروقـة              التدريب و 

كذلك من المفيد أن يكثف من مشاركة المهندسين في المـؤتمرات والمعـارض الفنيـة               . الجامعات أو في مواقع العمل      

حددة تضمن جدية المشـاركة واالسـتفادة مـن         والهندسية  المتخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها وفق ضوابط م          

 .المعلومات الفنية المتاحة خالل هذه المؤتمرات والمعارض وبما يخدم كافة القطاعات
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