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 أخالقيات ممارسة المهن الهندسية

 

 غريس صـالح محمد أبو

 أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية والصناعية، كلية الهندسة، جامعة طرابلس.

 

 ملخص

تطبيقه في مجال الحياة تعرض الورقة موضوع أخالقيات ممارسة المهن الهندسية وأهمية 

العملية. وتبدأ بتعريف األخالقيات على أنها دراسة للمغزى األدبي، أو في نطاق ضيق على أنها القواعد 

والمعايير المتحكمة في سلوك المهندسين أثناء تأدية دورهم كمهنيين، والتمييز بينها وبين األخالقيات 

الهندسية والفرق بين دراسة العلوم الفيزيائية والعلوم  الشخصية. وتنطلق بعدها إلى مفهوم ممارسة المهن

الهندسية حيث ال تتجسد دراسة األخيرة في استيعاب مفاهيم أعمق للطبيعة فحسب، كما هو الحال في 

العلوم الفيزيائية، ولكن لتغير هذه الطبيعة إلى األفضل. ويتطلب هذا معرفة القضايا المجهرية ذات العالقة 

خذة من قبل األفراد والشركات عند متابعة مشاريعهم، والعينية؛ المتعلقة بالقضايا العالمية بالقرارات المت

 كالتوجه نحو التطور التقني وسن القوانين التنظيمية.

وتعرض الورقة أيضا كيفية التعامل مع معضالت األخالق التي يواجهها المهندسون أثناء  

متناقضة لهذه األخالقيات. فمثال، ُوِجَد أمام مهندسين عاملين ممارسة المهن الهندسية بما فيها من مبادئ 

على مشروع تصنيع معضلة واضحة جدا. فقد تم القيام بتحليل األسعار بحيث يمكن تسويق المنتج المصنع 

بنجاح عند سعر معقول إن تم إهمال تطوير بعض أجزاء المنتج في التصنيع. وقد يؤدي هذا اإلهمال إلى 

د استخدام المنتج. وكان الخيار أمام مهندسي ومدراء الشركة المصنعة يقع في تحديد حدوث كوارث عن

التوازن بين سالمة المستخدمين لهذا اإلنتاج والفائدة المالية للشركة، وهل تستطيع الشركة بيع اإلنتاج 

ع بدون المصنع وأن تحصل على فائدة مالية كبيرة إن لم تهمل التطوير المذكور؟ وتم تنفيذ المشرو

التطوير، وكانت النتيجة محاكم جنائية وسمعة سيئة وتعويضات مالية فاقت مكاسب الشركة في هذا 

 المشروع.

كما تعرض الورقة عددا من الحاالت الموثقة التي أوضحت العديد من القضايا التي أدت  

ئا حدث؛ كخطأٍ إلى حدوث كوارث البعض منها مميت. وكانت جميع هذه الحاالت تشترك في أن شيئا سي
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في التصميم، أو ضغوط بُِذلَْت على المهندسين للقيام بقرارات سيئة، أو تغطية نشاط غير قانوني وغير 

 أخالقي. 

تعرض، إضافة إلى ذلك، حاالت أخرى لم تتضمن حدوث كوارث. فقد تم في إحدى الحاالت، و 

اف المختلفة بحيث يقوم كل طرف عند اكتشاف أخطاء تصميمية بعد إنجاز المشروع التعاون بين األطر

بالعمل الصحيح بدال من اإلشارة إلى بعضهم البعض باألصابع، ونكران المسئولية، والتوجه رأسا إلى 

المحاكم. وكانت نتيجة التعاون المحافظة على أرواح الناس وصيانة نزاهة المسئول األول على التصميم 

 وارتفاع سمعته المهنية.

موضوع بطرح فكرة القيام بالعمل الصائب، حيث أن معظم األوضاع وتختتم الورقة هذا ال

األخالقية التي يواجهها المهندسون لها حلول صحيحة واضحة. أي أن المجرى الصحيح أخالقيا للتصرف 

معروف، ولكن عند مواجهة هذه المشاكل، أحيانا ال يتصرفوا المهندسون أخالقيا. وتذكر الورقة بعض 

عدم القيام بالشيء الصائب، حيث يوجد هناك ثالثة استجابات شائعة عن عدم اختيار  األسباب الشائعة عن

المسار الصحيح، وهي؛ األولى بأنها ليست بمشكلتي، والثانية إن لم أفعلها فسيفعلها شخص آخر، والثالثة 

 ال أستطيع التنبؤ بكل شيء يحدث.

 

 الكلمات الدالة

اص، المغزى، األدبي، إدارة، المجهول، مكوك، تشالنجر، أخالقيات، ممارسة، المهن، الهندسية، خو

 كولومبيا، مركز، شرطة، المدينة، العمل، الصائب. هيئة، اعتماد.

 

 مقدمة

 يتطلب االعتراف بخريجي كليات الهندسة عالميا أن يكونوا متخرجين في كليات معتمدة من قبل مؤسسات 

كليات الهندسة يجب أن تقوم بتدريس مواد جديدة، إضافة إلى ما الجودة المعترف بها دوليا. ولكي تُْعتََمُد 

كان مقررا سابقا، كمبادئ االقتصاد واإلدارة، والمحافظة على البيئة، والتنمية المستدامة، والطاقة 

َم إلى جامعة طرابلس منذ ما يزيد عن  المتجددة، وأخالقيات ممارسة المهنة. وانطالقا من التقرير الذي قُدِّ

نصف عن تطوير التعليم الهندسي في جامعة طرابلسسنة و
[1[ ،]2]

، حاولت القيام بإعداد مقرر لطلبة كلية 

الهندسة عن أخالقيات ممارسة المهنة. ووفقت بعون هلل في إعداد هذا المقرر خالل السنة الماضية، حيث 

أعددت منهجا على هيئة كتاب
[3]

ي الكليات األخرى ، آمال بأن يحذوا زمالئي أعضاء هيئة التدريس ف

 حذوي، وأن يتم إقرار هذه المقررات الالزمة ضمن المناهج سعيا العتماد جامعة طرابلس عالميا.
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وقد يتساءل المرء أحيانا لماذا يجب دراسة مادة أخالقيات ممارسة المهنة، ويرى في نفسه أنه سمح 

معرفة أن أخالقه الشخصية ليست  األخالق، وال حاجة له في دراستها. ونسي حقيقة األمر أنه يجب عليه

 محل جدال. فمن يتصف بحسن الخلق الشخصي ليس بالضرورة أن يتميز بأخالق مهنية محمودة.

لذا من المهم، عند مناقشة أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، محاولة التمييز بين األخالقيات   

غم عدم وجود حد واضح بين اإلثنين. الشخصية واألخالقيات المهنية أو أخالقيات العمل بشكل عام، ر

فاألخالقيات الشخصية تهتم بكيفية تعاملنا مع اآلخرين في حياتنا اليومية. والعديد من هذه المبادئ يطبق 

على حاالت األخالقيات التي تحدث في العمل والمهن الهندسية. إال أن، غالبا ما تتضمن أخالقيات المهنة 

و المؤسسي بدال من المستوى الشخصي. فمسائل عديدة ستبدو مختلفة خيارات على المستوى التنظيمي أ

ألنها تتضمن عالقات بين مؤسستين، أو بين مؤسسة وحكومة، أو بين مؤسسات ومجموعات من 

َي هذه األنواع من العالقات إلى مشاكل ال تُوَجُد في األخالقيات الشخصية.  األشخاص. وعادة ما تَُؤدِّ

لمية للتحليل أثناء ممارسة المهن الهندسية، وتستخدم وسائل تقنية بينما ينمو وغالبا ما تتبع طرق ع 

المنتج من المفهوم العقلي إلى االستكمال الطبيعي. فقد يتعرض المهندسون لكل من المشاكل األخالقية 

لهم عند كافة  والتقنية المتعلقة بالتغير في المواد المتوفرة لديهم، وجودة الشغل الناتج عن العمالة المرافقة

المستويات، والضغوط المفروضة عليهم نتيجة الوقت، وهوى السوق، وعالقات المسئولين في اإلدارة 

العليا للشركة. لذا يجب استقصاء األمور والتمعن فيها بغية اتخاذ القرار األخالقي المنصف والمقبول، 

  واتباع طرق علمية في حل المعضالت سعيا للوصول إلى هذا القرار.

جدا لدى  ومن الطرق المستخدمة في الدراسة والتحليل ما يعرف بالمخططات اإلنسيابية الشائعة

طلبة الهندسة. فغالبا ما تُْستَْخَدُم هذه المخططات في تطوير برامج الحاسب اآللي، كما تطبق في التمرينات 

المخططات في دراسة  الهندسية األخرى وتستخدم في وصف عمليات وإجراءات األعمال. وتساعد هذه

أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، وفي تحليل حاالت متعددة، وبخاصة تلك التي يوجد فيها تسلسل 

 ألحداث يجب أخذها في االعتبار، أو متوالية من التسلسالت المتدفقة من كل قرار.

  

 مفهوم األخالقيات

ي مجال أعمالهم الهندسية. وقد تتجه قضايا يواجه المهندسون العديد من قضايا أخالقيات ممارسة المهنة ف

ممارسة المهنة إلى أبعد من قضايا السالمة العامة، فيمكن أن تشمل الرشوة، والنصب، وحماية البيئة، 

واإلخالص، واألمانة في البحث العلمي وفي نتائج االختبارات التجريبية، وتعارض المصالح. ويتدرب 

عية، على العلوم األساسية والهندسية، ومنهجية حل المسائل، والتصميم طلبة الهندسة، أثناء دراستهم الجام

 الهندسي، ولكن ال يتدربون إال قليال على ممارسة المهنة، والسالمة، وأخالقيات ممارسة المهنة.
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ويفضل قبل البدء في مناقشة أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، تعريف األخالقيات، وبخاصة  

أو خواص  خواص المغزى األدبيمهن الهندسية. فاألخالقيات عموما هي دراسة أخالقيات ممارسة ال

. كما تتعامل األخالقيات مع خيارات المغزى األدبي القائم بها Characteristics of Morals؛ األداب

كل شخص في عالقته مع األشخاص اآلخرين. فنهتم كمهندسين، باألخالقيات ألن هذه التعريفات تطبق 

 الخيارات القائم بها الفرد في حياته، بما في ذلك ما يقوم بها أثناء ممارسة مهنته الهندسية. على جميع

ويمكن لهذا الغـرض تضييق تعريف األخالقيات قليال. فأخالق ممارسة المهن الهندسية هي  

ممارسة  القواعد والمعايير المتحكمة في سلوك المهندسين أثناء تأدية دورهم كمهنيين. وتحيط أخالقيات

المهن الهندسية بالتعريف األكثر عمومية لألخالقيات، ولكن يُطَبَُّق بتحديد أكثر على السلوك المتضمن 

للمهندسين في حياتهم المهنية. لذا فأخالقيات ممارسة المهن الهندسية هي منطوق فلسفي يشير إلى الطرق 

 التي يجب 

 على المهندسين سلوكها ضمن قدرتهم المهنية.

على ضوء هذه اللمحة عن أدبيات المهن الهندسية، يمكننا تعريف أخالقيات ممارسة المهن  

 الهندسية 

وتحديد األهداف من دراستها. فيوجد لكلمة األخالقيات هنا العديد من المعاني، وكذلك أخالقيات ممارسة 

يات، أي تحمل نفس المعنى، المهن الهندسية. فالمغزى األول، هي أن كلمة األدبيات مرادفة لكلمة األخالق

فهي تشير إلى القيم األدبية السليمة أو المعقولة، والسلوكيات والسياسات المطلوبة عادة، وتكون أدبيا 

مسئوليات مسموحا بها أو مرغوبة. وبناء على ذلك، تتألف أخالقيات ممارسة المهن الهندسية من؛ 

دسية، هذا باإلضافة إلى مثل عليا مرغوبة وحقوق يجب إظهارها من قبل المشتغلين في المهن الهن

 .والتزامات شخصية في مجال الهندسة

، مجال لدراسة األدبيات؛ Ethicsوالمغزى الثاني، هو أن األخالقيات أو ما يعرف بعلم األخالق؛  

Morality ،كما هو استقصاء في علم األخالق. فهو يدرس أيا من أوجه النشاط، واألهداف، والمبادئ ،

أخالقيات ممارسة المهن الهندسية هي دراسة  اسات، والقوانين. وباستخدام هذا اإلدراك، نجد أنوالسي

 .القرارات، والسياسات، والقيم المرغوب فيها أدبيا في ممارسة المهن الهندسية والبحث العلمي

كونها ويشيرا هذان المغزيان إلى القيم الثابتة، أي الخيارات التي يجب أن نرغب فيها، وليس ل 

مجرد مرغوبة، وإلى سياسات راسخة. ويختلف إحساسنا القياسي عن إحساسنا الوصفي لألخالقيات. 

فإحدى اإلحساسات الوصفية، أن نقول بأن أخالقيات هنري فورد، الذي تعرضت شركته لصناعة 

ن، مشيرا بذلك السيارات إلى العديد من قضايا أخالقيات ممارسة المهنة، أو أخالقيات المهندسين األميركيي

إلى ما يعتقده أفراد أو مجموعات معينة وإلى كيفية تصرفهم، دون الداللة على تبرير اعتقاداتهم وسلوكهم. 
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بوصفهم وشرحهم العتقادات الناس وكيفية  وفي إحساس وصفي آخر، يدرس علماء االجتماع األخالقيات

ئق المكتوبة من قبل جمعيات مهنية، تصرفهم؛ ويقومون باستفتاء اآلراء، ورصد السلوك، وفحص الوثا

 والكشف عن قوى العمالة االجتماعية المشكلة ألخالقيات ممارسة المهن الهندسية.

وتشير أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، في حواسه القياسية، إلى القيم األدبية المبررة في  

قواميس بأن علم األدب يدور حول الهندسة، ولكن ما هي القيم األدبية؟ وما هو علم األدب؟ تخبرنا ال

الصواب والخطأ، والجيد والسيء، والقِيَْم وما يجب القيام به. ولكن مثل هذه التعريفات غير كاملة، ألن 

هذه الكلمات لها معان غير أدبية أيضا. لذا، يجب لتحريك السيارة أن تضع المفتاح في مكان اإلشعال؛ 

ق الشكوالتة جيد، والجمال قيمة ذوقية. وعكس ذلك، يعتني علم وهذا هو العمل الصائب. ومرة أخرى، مذا

األدب باألدب الصواب والخطأ، واألدب الجيد والسيء، والقيم األدبية، وما يجب القيام به أدبيا. ونقول إن 

 هذا ليس بتنوير بشكل خاص، ألنه تعريف دائري يستخدم الكلمة التي نحاول تعريفها.

ب ليس من السهل تعريفه بطريقة شاملة. فطبعا، يتسنى لنا جميعا إعطاء كما رأينا، فإن علم األد 

أمثلة لقيم أدبية، مثل اإلخالص، والشجاعة، والحنان، والعدل. ولكن، في اللحظة التي نحاول فيها تزويد 

تم تعريف شامل لعلم األدب ننسحب على األقل إلى نظرية أخالقية مبدئية. فمثال، إذا قلنا إن علم األدب يه

. وإذا قلنا بأن علم األدب بالمذهب النفعيبترويج األحسن، فنحن نستحضر نظرية األخالقيات المسماة 

. أما إذا قلنا إن علم األدب هو بالحقوقيدور حول الحقوق اإلنسانية، فإننا نستحضر األخالقيات المتعلقة 

 .الفضيلةببالضرورة يهتم بالسلوك الحسن، فربما نستحضر األخالقيات المتعلقة 

 

 مفهوم ممارسة المهن الهندسية

الفرق الرئيسي بين دراسة العلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية يكمن في أننا ال نتعلم الهندسة لغاية فهم أعمق 

للطبيعة التي نعيش فيها فحسب، كما هو الحال بالنسبة للعلوم الفيزيائية، ولكن لتغيير هذه الطبيعة إلى 

عديد من المهندسين أن مثل هذا التغيير يجعل، أو على األقل يُتََوقَُّع أن يجعل، من هذه األفضل. ويعتقد ال

 الطبيعة مكانا أكثر راحة وأقل شقاء. 

وياُلَحظُ من هذا المفهوم أن الهندسة هي فطريا نشاط محفز أخالقيا. إال أن تغيير الطبيعة إلى األفضل ليس 

ازه على أساس معرفة الهندسة لذاتها. فهو يتطلب تميزا وتأمال واجبا سهال وليس باألمر الذي يمكن إنج

ومعرفة أخالقية أيضا. ويجب على المهندسين في أيامنا هذه فهم التميز واألخالق بداللة اهتمامات 

 اجتماعية وبيئية أوسع. 
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، تعتني األولى منهما Macro، والعينية؛ Microالمجهرية؛ كما عليهم أن يكونوا جاهزين لمعرفة القضايا 

بالقرارات المتخذة من قبل األفراد والشركات عند متابعة مشاريعهم. أما الثانية فتعتني أكثر بالقضايا 

العالمية، كالتوجه نحو التطور التقني، والقوانين التي يجب العمل بها أو التغاضي عنها، والمسئوليات 

ن الهندسية المجمعة لجمعيات كجمعية المه

وجمعية المستهلكين. فكل من القضايا 

المجهرية والعينية مهمتان ألخالقيات ممارسة 

 المهن الهندسية، وغالبا ما تكون متداخلة. 

لنبحث عن فهم أكثر تفصيال للتعقيد 

األخالقي في المجال الهندسي بينما ينمو المنتج 

من المفهوم العقلي إلى االستكمال الطبيعي. 

فنجد أن المهندسين يتعرضون لكل من 

المشاكل األخالقية والتقنية المتعلقة بالتغير في 

المواد المتوفرة لديهم، وجودة الشغل الناتج 

افقة لهم عند كافة المستويات، عن العمالة المر

والضغوط المبذولة عليهم نتيجة الوقت، 

وهوى السوق، وعالقات المسئولين في اإلدارة 

 1العليا للشركة. ويبين الشكل االنسيابي رقم 

توالي الواجبات التي تقود من مفهوم المنتج 

إلى تصميمه، وتصنيعه، وبيعه، واستخدامه، 

 وأخيرا رميه في المكب. 

سد فكرة المنتج الجديد في؛ أوال وتتج

تصميم مبدئي، الذي يقود إلى تحديد مواصفات 

األداء والقيام بتحليالت أولية على العالقات 

الدالية بين متغيرات التصميم. وتؤدي هذه 

األعمال إلى تحليالت أكثر تفصيال، بمساعدة 

محاكاة بواسطة الحاسب اآللي والنماذج 

. وسيكون المنتج النهائي للتصميم مواصفات تفصيلية ورسومات تنفيذية لكل الطبيعية أو المنتج األصلي

 المكونات.

 .تتابع الواجبات الهندسية 1الشكل رقم 

 نمطي( تكرار ← مثالي، تتابع ↓)

 الشغل ءبد
 )الفكرة، طلب محدد، أو طلب السوق(

 
 تصميم
 

 المفهوم، األهداف، التصميم األولي
 مواصفات األداء
 تحليالت أولية

 
 تحليالت مفصلة، محاكاة / نمذجة طبيعية

 مواصفات المواد والمكونات
 الرسوم التنفيذية المفصلة

 
 التصنيع
 
 الواجباتتنظيم 

 شراء المكونات والمواد
 

 تصنيع األجزاء
 التجميع / اإلنشاء

 
 التحكم في الجودة / االختبار

 
 اإلنجاز
 

 اإلعالن، البيع والتمويل المالي
 دليلي التشغيل ومكونات األجزاء

 
 الشحن والتركيب، التدريب على التشغيل

 تمويل مقاييس السالمة والمعدات
 

 استخدام المنتج
 

 الخدمات الميدانية؛ الصيانة والتصليح، وقطع الغيار
 

 مراقبة التأثيرات االجتماعية والبيئية
 

 محتملةالتقديم تقارير عن نتائج المراقبة إلى الجهات 
 التعرض للخطر

 
 الواجبات النهائية

 
 خدمات؛ إعادة بناء، إعادة التدوير

 
 التخلص من المواد والنفايات
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وتصنيع  يأتي بعد ذلك التصنيع متضمنا تنظيم المواعيد وتنفيذ واجبات شراء المواد والمكونات، 

لبيع، أو األجزاء وتجميعها مبدئيا، وأخيرا التجميع النهائي واختبار أداء المنتج. نصل بعدها إلى مرحلة ا

التسليم إذا كان المنتج ضمن عقد سابق. وبعدها يبدأ إما المصنع أو مهندسي الزبون في التركيب، والقيام 

 بالتدريب، والصيانة، والتصليح، وأخير إعادة التدوير أو الرمي في المكب.

هم ومن النادر أن تمر العملية بمثل هذه السهولة، كأمر مستمر مثلما هو مبين بواسطة األس 

. فبدال من هذا التوالي الغير منقطع، نجد أنه غالبا 1المتقدمة إلى أسفل عند منتصف الشكل االنسيابي رقم 

ما تتطلب نتائج بينية أثناء أو عند نهاية كل مرحلة التتبع إلى الخلف للقيام بتعديالت في التصميم المطور 

أن يتطلب األمر بعض تغييرات لتحسين  حتى تلك اللحظة. فيجب اكتشاف األخطاء وتصحيحها. كما يمكن

أداء المنتج أو لغرض تلبية قيود التكلفة والزمن. ويمكن أيضا التفكير في تصميم بديل ومختلف تماما. 

ونرى كما قال هيربرت سيمون
[4]

 (Herbert Simon)  التصميم هو عادة نوع من حل المسائل كما"

ا. وال تبدأ بمجموعة واضحة من الخيارات، أو ربما أي بدائل نسميه بنية سيئة ... فال تبدأ بهدف محدد تمام

أبدا. يجب على األهداف والبدائل أن تتداخل خالل عملية التصميم نفسها؛ ومن أولى واجباتها توضيح 

 األهداف والبدء بتوليد بدائل".

اسطة وينتج عن هذا عملية تكراريه، مع اإلشارة إلى بعض من الخطوات التكرارية المحتملة بو

. فكما هو مبين يضطر المهندسون عادة إلى الوقوف أثناء 1خطوط وأسهم رفيعة على جانبي الشكل رقم 

المحاولة المبدئية للحل عندما يقابلهم عائق أو يتذكروا طريقة أفضل، حيث يرجعون عندئذ إلى مرحلة 

ة، ليس بالضرورة أن يبدأ سابقة حاملين التغيرات في عقولهم. ومثل إعادة النظر هذه للواجبات السابق

وينتهي عند نفس المراحل المتوالية أثناء الخطوات الالحقة خالل التصميم، والتصنيع، والتنفيذ. أي أن ألن 

ُم فيه بواسطة المعطيات األخيرة من التجارب الحالية، ُمطَبٌَّع بنتائج تكرارية سابقة  إعادة التتبع يتم التََحكُّ

 مات منتج مشابه.والخبرة المستسقاة من تصمي

ال تؤثر التغيرات الناتجة أثناء مرحلة ما على المراحل الالحقة فقط ولكن يمكن أن نحتاج أيضا إلى 

إعادة النظر في القرارات السابقة. ويتطلب معالجة هذا التعقيد التعاون بين المهندسين من عدة إدارات 

ائية، والصناعية، والميكانيكية. وليس من غير ونظم مختلفة مثل الهندسة الكيميائية، والمدنية، والكهرب

الشائع أن تعاني المؤسسات الهندسية من عقلية ناشفة تجعل المهندسين ال يكترثون أو يطعنون في العمل 

الذي قامت به مجموعات من غير مجموعاتهم. فمن الصعب تحسين تصميم أو حتى تقويم أخطاء تحت 

جيد عند اتصالهم بزمالء عبر مثل هذه الحدود المصطنعة حتى هذه الظروف. فالمهندسون يقومون بشيء 

يتم تبادل المعلومات بحرية أكثر. وتصبح مثل هذه االتصاالت مهمة بالخصوص عند اإلحاطة بمسائل 

 معقدة أخالقيا.
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الهندسة ال تتألف عموما من إتمام تصاميم أو عمليات الواحدة تلو األخرى في توال مباشر لواجبات 

ولكن تتضمن، بدال من ذلك، عملية التجربة والخطأ مع تتبع خلفي يعتمد على قرارات اتخذت معزولة، 

بعد فحص النتائج المحصل عليها على طول الطريق. وتمثل عملية التكرار للتصميم حلقات تغذية مرتدة؛ 

(Feed-back loops)،وكما هو حال أي منظومة تحكم تغذية مرتدة، تؤدي وظيفتها بشكـل جيد ، 

فالهندسة تأخذ في حسابها البيئتين الطبيعية واالجتماعية المؤثرتين على المنتج والناس المستخدمين لها
[5]

 .

، مع أمثلة من 1لنعرج إذا على الواجبات الهندسية، وفي هذه المرة كما هو َمْسُروٌد في الجدول رقم 

 المشاكل التي قد تظهر. 

، نتيجة قصور من جانب المهندسين، أو من 1رقم  فقد تظهر محفظة َكبَّاش المشاكل، الجدول

 المشرفين عليهم، أو من المنتجين. ويمكن لبعض األسباب األساسية أن تتخذ أنماطًا مختلفة كاآلتي؛

 

، الذي هو على هيئة نفق رؤية ينحو نحو مالحقات تقليدية متغاضيا بدائل مناسبة، قصور في الرؤية. 1

 القبول على حساب التفكير االنتقادي.وعلى هيئة تفكير جماعي يعزز 

 لدى المهندسين القائمين بواجبات تقنية. عدم اللياقة .2

 ، وكالهما يُْنَسُب إلى اإلدارة الضعيفة.نقص في المواد المناسبة أونقص في الوقت  .3

ر تحافظ على أن تبقى المعلومات محصورة في مكان واحد بدال من المشاركة فيها عب عقلية فردية .4

 دوائر مختلفة.

 القتناص مشاكل محتملة. مكان ما على طول الخطفكرة وجود مهندسين سالمة في  .5

 بواسطة مالك أو مستخدم غير حريص.استخدام غير مناسب أو التخلص من منتج  .6

 والضغط من قبل اإلدارة التخاذ طرق مختصرة. 1في أي نشاط مبين في الشكل  غدر .7

 كيفية أداء المنتج بعد بيعه وأثناء استخدامه.إلى عدم االنتباه  .8
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 الواجبات الهندسية والمشاكل المحتملة 1الجدول رقم 

 اختيار المشاكل المحتملة الواجبات

التصميم المبدئي )مبني 

 على المفاهيم(.

أعمى بالنسبة للمفاهيم الجديدة. اختراق الملكية الفكرية أو األسرار التجارية. 

 المنتج بطرق غير قانونية.يستخدم 

األهداف؛ مواصفات 

 األداء.

افتراضات غير حقيقية. يعتمد التصميم على مواد غير متوفرة أو غير 

 مختبرة.

 غير ممهد؛ مفصل بافراط في مجال خبرة المصمم، هامشي في غير ذلك. تحليالت مبدئية.

 تحليالت مفصلة.
وتعتمد برامج الحاسب اآللي على استخدام غير انتقادي للمعطيات من الدليل 

 منهجيات غير معروفة.

 محاكاة، نمذجة طبيعية.
اختبار النموذج الطبيعي المنفذ تحت أحسن الظروف المفضلة، أو غير 

 كامل.

 مواصفات التصميم.
محكم جدا للتعديل أثناء التصنيع واالستخدام. التغيرات في التصميم لم يتم 

 التحقق منها بحرص.

الواجبات في ترتيب 

 قائمة.

تعهد بموعد إتمام غير واقعي معتمدا على مراعاة غير كافية ألحداث غير 

 متوقعة.

 الشراء.
تكتب المواصفات مفضلة بائعا معينا. رشاوي ركلة. اختبار غير مالئم 

 لألجزاء المشترات.

 مكتشفة.جودة المواد والتصنيع متغيرة. مواد ومكونات مزيفة غير  تصنيع األجزاء.

 التجميع / البناء.
السالمة في موقع العمل. إهمال إجهاد الحركة المتكرر على العمال. سيطرة 

 ضعيفة على المواد السامة.

مراقبة الجودة / 

 االختبارات.

غير مستقلة، ولكن يتم التحكم فيها من قبل مدير اإلنتاج، لذا يستعجل 

 النتائج. بالمراقبة والقيام بهذه االختبارات أو تزييف

 اإلعالن والمبيعات.
إعالن رديء )من حيث االنتفاع، والجودة(. تم بيع المنتج فوق حاجة 

 وإمكانية الزبون.

الشحن، والتركيب، 

 والتدريب.

المنتج كبير جدا لنقله برا. التعاقد على التركيب والتدريب من الباطن، لم يتم 

 عليه اإلشراف بشكل مالئم. 

معايير ومعدات 

 السالمة.

االعتماد على مجمع مكتظ، معدات السالمة عرضة للعطل. عدم وجود 

 "مخرج طوارئ" بسيط.

 االستخدام.
استخدام غير مالئم أو لغرض تطبيق غير شرعي. تحميل أكثر مما يجب. 

 دليل التشغيل غير جاهز.

الصيانة، وقطع الغيار، 

 والتصليح.
 ذكر وجود عيب في المنتج.تمويل غير كاف لقطع الغيار. التردد في 

 أثار مراقبة المنتج.
عدم وجود طريقة رسمية لمتابعة دورة حياة المنتج، وأثارها على المجتمع 

 والبيئة.

 قلة االنتباه لفك، وتصريف نفايات المنتجات، والتبليغ العام عن الكوارث.  إعادة تدوير النفايات.
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مدى يمكن أن تنتج المشاكل تحديات أخالقية  تلمح إلى أي ورغم أن هذه القائمة غير كاملة، إال أنها 

للمهندسين. كما تقترح لماذا يحتاج المهندسون إلى التبصر والحرص، وبخاصة عند تخيل من قد يتأثر 

 مباشرة بإنتاجهم وبقراراتهم، بطرق حسنة أو مضرة.

 

 دراسة أخالقيات ممارسة المهن الهندسية

ا لطلبة  الهندسة دراسة أخالقيات ممارسة المهن الهندسية؟ يوجد العديد من القضايا الُمَشهََّرةٌ لماذا يعد ُمِهم ً

التي حظيت باهتمام قدر كبير من الوسط اإلعالمي أثناء العقود الماضية، أدت بالمهندسين إلى كسب 

رسة المهن ومن إحساس متزايد بمسئولياتهم المهنية. وقد قادت هذه القضايا إلى إدراك أهمية أخالقيات مما

ضمنها أخالقيات ممارسة المهنة الهندسية عندما فهم المهندسون كيف أن عملهم التقني يتسم بصدى بعيد 

المدى على المجتمع. فيمكن لعمل المهندسين أن يؤثر على الصحة العامة والسالمة كما يمكن أن يؤثر 

 على ممارسة األعمال وحتى السياسة.

إلدراك هي وجود مكتب لألخالقيات في كل مؤسسة كبيرة تقريبا ببعض وإحدى نتائج ارتفاع هذا ا 

 الدول الغربية، مسؤوليته التأكيد على أن الُمْستَْخَدِمين لهم قدرة التعبير على االهتمام بما حولهم من قضايا 

تَْخِدِمين. مثل السالمة وممارسة أعمال المشاركين بطريقة ستثمر نتائج ولن تؤدي إلى األخذ بالثأر من الُمسْ 

وتحاول مكاتب األخالقيات أيضا احتضان ثقافة أخالقية تساعد في التغلب على المشاكل األخالقية داخل 

 المؤسسات قبل أن تبدأ.

ويهدف وضع مقرر ألخالقيات ممارسة المهن الهندسية في كلية الهندسة إلى استئثار اإلحساس  

ر تدريس حاالت مهمة من الماضي لغرض معرفة ما بقضايا األخالقيات قبل مواجهتها. ويتضمن المقر

واجه المهندسون األخرين من أوضاع، ولتوضيح ما يجب عليك القيام به عند حدوث أوضاع مشابهة أثناء 

 ممارسة حرفتك المهنية. ويقدم المقرر أيضا بعض تقنيات تحليل وحل معضالت األخالقيات عند حدوثها.

"؛ بالذاتية األدبيةغالب، هو استحواذ المهندس على ما يعرف "وقد يكون الهدف من المقرر في ال 

"moral autonomy" والذاتية األدبية هي القدرة على التفكير بانتقاد واستقاللية حول قضايا اآلداب .

وتطبيق هذا التفكير األدبي لألوضاع التي تنشأ أثناء ممارسة المهنة الهندسية. إذا نستطيع القول بأن الهدف 

 مقرر هو احتضان الذاتية األدبية لمهندسي المستقبل.من ال

والسؤال الذي سئل في بداية هذا البند يمكن إعادة وضعه بطريقة مختلفة قليال. لماذا يزعج مهندس  

المستقبل نفسه بدراسة أخالقيات ممارسة المهنة كلية؟ بعد كل حساب، عند وضعك هذا في حياتك، ستكون 

خصا سيئا. فالناس الصالحون يعرفون العمل الجيد للقيام به، والناس أصال إما شخصا صالحا أو ش

السيئون لن يقوموا بالعمل الجيد مهما دربتهم على االقتداء باألخالقيات. واإلجابة عن هذا السؤال تقع 
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ضمن طبيعة معضالت األخالقيات التي غالبا ما تواجه من قبل المهندس. وفي معظم األوضاع، يكون 

صحيح لمعضلة األخالقيات واضحا جدا. فمثال، من الواضح أن تركيب رباط عجلة إطار التجاوب ال

مصنوع من حديد صلب تحت مستوى المعايرة، وضعيف، وأنت على علم به، سيكون قابال للكسر، وهو 

 خطأ ويعد غير أخالقي في ممارسة المهنة. فهذا العمل قد يؤدي إلى فقدان اإلطار أثناء القيادة ويسبب في

حوادث متعددة ويضع كثيرا من األرواح في خطر. ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا القرار في التصميم 

 كارثة تجارية للمصنع.

ولكن قد تكون معضالت األخالقيات، التي نواجها أثناء ممارسة المهن الهندسية، معقدة جدا أحيانا  

ام المهندسين العاملين على مشروع تصنيع وتتضمن مبادئ متناقضة لهذه األخالقيات. فمثال، ُوِجَد أم

معضلة واضحة جدا. فقد تم القيام بتحليل األسعار بحيث يمكن تسويق المنتج المصنع بنجاح عند سعر 

معقول إن تم إهمال تطوير بعض أجزاء المنتج في التصنيع. وقد يؤدي هذا اإلهمال إلى حدوث كوارث 

ومدراء الشركة المصنعة كما يلي؛ أين يمكن للفريق الهندسي  عند استخدام المنتج. وكان السؤال لمهندسي

أن يحدد التوازن بين السالمة والمقدرة المالية، وآنيا، بين قدرة الشركة على بيع اإلنتاج المصنع وأن 

 تحصل الشركة على فائدة مالية كبيرة إن لم تهمل التطوير المذكور؟

  

 الهندسة هي إدارة المجهول

ا األخالقيات التي نواجها أثناء ممارسة المهن الهندسية هي افتقار المعرفة. وهذا بحق إحدى مصادر قضاي

ليس بوضع غير مألوف في الهندسة. فغالبا ما يواجه المهندسون أوضاعا حيث ال يملكون جميع 

المعلومات الالزمة للتحليل والتصميم. وبطبيعته فإن التصميم الهندسي يدور حول صناعة معدات 

ت جديدة. ويوجد، عندما يكون شيئا جديدا، أسئلة كثيرة تتطلب اإلجابة. كيف يشتغل بشكل جيد؟ ومنتجا

وكيف سيؤثر على الناس؟ وما هي التغيرات التي تؤدي إليها هذه المعدات والمنتجات في المجتمع؟ وكيف 

لسالمة، ستشتغل تحت جميع الظروف التي ستتعرض لها؟ وهل هي سليمة؟ وإن وجدت اهتمامات تخص ا

 فكم هي سيئة؟ وما هو أثر عمل ال شيء؟ وغالبا ما تكون اإلجابة على هذه األسئلة معروفة جزئيا فقط.

لذا نجد أن عمل المهندس هو، إلى مدى بعيد، إدارة المجهول. فكيف ينجز المهندس ذلك؟ في  

أي أحد أو أن يسبب  الحقيقة، ال تستطيع كمهندس أن تكون متأكدا بشكل قاطع على أن تصميمك ال يؤذي

في تغيرات مضرة في المجتمع أو بالبيئة. ولكن يجب اختبار تصميمك بالكامل حسبما يسمح به الوقت 

والموارد حتى تتأكد بأنه يشتغل بسالمة كما هو مخطط له. ويجب أيضا استخدام إبداعاتك ومحاكاة القيام 

 بوظائفها لمحاولة التنبؤ بالنتائج المحتملة لها.
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 بعض الحاالت دراسة

ولنبدأ بالنظر إلى إحدى الحاالت عن أخالقيات ممارسة المهن الهندسية؛ وهي حادثة اصطدام 

سيارة فورد نوع بنتو من الخلف الذي أدى إلى وفاة ثالثة بنات. وسنعرض في هذه الورقة العامة خالصة 

 عند ممارسة المهن الهندسية.عن عدد من الحاالت لتوضيح أنواع قضايا األخالقيات واألسئلة التي تبرز 

من الخلف في طريق  (Pinto)م. سيارة فورد نوع بنتو  1778أغسطس  11فلقد ُصِدَمْت يوم 

سريع بوالية إنديانا، في الواليات المتحدة األميركية. وقد سبب زخم التصادم في تمزق خزان وقود 

ن المراهقة كن راكبات في هذه السيارة. ولم السيارة وانفجاره والتهابه، مما أدى إلى وفاة ثالثة بنات في س

تكن هذه أول مرة تلتهب فيها سيارة البنتو نتيجة اصطدام خلفي. فأثناء السبع سنوات الالحقة لدخول سيارة 

قضية لها عالقة باصطدامات خلفية. إال أن هذه المرة اتُِّهَمْت  51البنتو إلى الطريق، كان هناك حوالي 

 نايات لموت الركاب.شركة فورد في محكمة ج

هذه القضية كانت تحوال خطيرا عن القاعدة وتتضمن تورطا كبيرا لكل من مهندسي ومديري شركة 

فورد. فما ينتج عن قضية مدنية كهذه هو مطالبة شركة فورد بدفع تعويض عن األضرار التي حلت 

ن شركة فورد كانت مهملة بشكل بأمالك الضحايا فقط. أما في حالة المحاكمة الجنائية فقد ترى المحكمة بأ

كبير فيما يتعلق بمقتل الركاب، ويمكن أن يؤدي هذا إلى سجن المهندسين والمدراء العاملين على سيارة 

 بنتو.

وكانت القضية ضد شركة فورد تتعلق باتهامات أنها كانت تعرف بأن تصميم خزان الوقود به  

رغم أنه كان مقبوال لدى معايير السالمة الفيدرالي المطبق خلل ولم يصمم طبقا للمعايير الهندسية المقبولة، 

آنذاك. وتقرر أثناء المحاكمة بأن مهندسي شركة فورد كانوا على دراية بمخاطر هذا التصميم، ولكن 

اإلدارة التي كانت مهتمة بتقديم سيارة البنتو إلى األسواق بسرعة عند سعـر معقول لسيارات منافسة تم 

ق أو مخططا لذلك من قبل مصنعي سيارات آخرين، أجبروا المهندسين على عرضها في األسـوا

 االستعجال بتصنيعها وأن يستخدموا التصميم القديم.

المعضلة التي واجهت مهندسي التصميم العاملين على سيارة البنتو هي الموازنة بين سالمة الناس  

د سعر منافس. وقد كان عليهم محاولة موازنة الذين سيركبون السيارة مقابل الحاجة إلنتاج سيارة بنتو عن

واجبهم اتجاه الناس مقابل واجبهم لمستخدميهم. وفي النهاية، أدت محاولة شركة فورد توفير بضعة 

دوالرات في تكاليف التصنيع إلى صرف ماليين الدوالرات في الدفاع عن قضايا المحاكم ودفع 

كاليف غير محسوبة كفاقد في المبيعات نتيجة السمعة التعويضات للضحايا. ومن الطبيعي، يوجد أيضا ت

 السيئة واإلحساس العام بأن شركة فورد لم تقم بهندسة منتوجاتها بشكل سليم وآمن.
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هذا نمط من الحاالت التي ستتم مناقشته في المقرر. إذا، فالهدف هو ليس لتدريبك على القيام بالعمل 

وأنت في األصل تعرف العمل الصالح الذي يجب عليك  الصالح عندما يكون خيار األخالقيات واضحا

القيام به. ولكن الهدف هو تدريبك على تحليل المعضالت المعقدة وتعليمك كيفية حلها بأحسن أسلوب 

 أخالقي لممارسة المهنة.

كما يجب معرفة أن دراسة أخالقيات المهن الهندسية ذات أهمية كبرى، وذلك لمساهمتها في  

منتجات تقنية آمنة ومفيدة، وإلضفاء معنى لمساٍع حسنة من قبل المهندسين وسمعة طيبة للشركة.  تصنيع

معقدة أيضا لكونها تؤدي إلى انعكاسات خطيرة خالل ممارسة المهنة، التي تبدأ بالحصول على  وهي 

 مؤهل. 

راسة أخالقيات والسؤال الذي يجب أن نبحث عن إجابة له هو؛ ما هي األهداف التي يجب أن تقود د

ممارسة المهن الهندسية خارج هذه المالحظات العامة؟ ومن وجهة النظر أن الهدف المباشر هو زيادة 

َي دراسة أخالقيات ممارسة المهن  المقدرة على التعامل بفعالية وأدب في الهندسة. وبناء على ذلك، تُقَوِّ

 ح.الهندسية المقدرة والحرص على تعليل األسئلة األدبية بوضو

، يعني اتخاذ القرار بأنفسنا، ولكن autonomyويالحظ أن الحكم الذاتي أو ذاتية اتخاذ القرار؛  

يجب اتخاذه بأدب. ويمكن النظر إلى اتخاذ القرار بأدب ومهارة وعادة للتفكير بعقالنية حول مواضيع 

العام لقيم المهنة األدبية األخالقيات على أساس االهتمام األدبي وااللتزام. ويشتق هذا األساس للتجاوب 

أصال من التدريب الذي نحصل عليه كأطفال لنكون حساسين الحتياجات وحقوق الغير، وكذلك ألنفسنا. 

فإن غاب مثل هذا التدريب كما هو غالبا الحال لألطفال الذين أسيئت معاملتهم بشكل خطير، فيمكن أن 

بالتمييز بين حسن وسوء الخلق. فالشباب  تكون النتيجة المأساوية مراهق بلطجي ينقصه أي إحساس

المضطربون عقليا غير متحررين أدبيا، بغض النظر عما يمكن أن يكون عليه تبريرهم العقالني المستقل 

 لألخالقيات.

ويمكن تعزيز مقدرتنا على تأمل المواضيع األدبية بحرص وذلك عن طريق تحسين مهارات  

خاذ قرار ذاتي بالتفكير حول المواضيع األخالقية. وتشمل هذه عملية متعددة تساعد على الوصول إلى ات

 المهارات بالنسبة ألخالقيات ممارسة المهن الهندسية ما يلي؛

 

 ؛ مهارة في معرفة المسائل والقضايا األدبية في الهندسة.الدراية األدبية .1

 ما يتعلق بالقضايا األدبية.؛ إدراك، وتوضيح، وتقدير، الحوار بين الجانبين عالتبرير األدبي القوي .2

؛ تشكيل وجهات نظر مناسبة وشاملة معتمدة على األخذ في االعتبار حقائق ذات االلتئام األدبي .3

 عالقة.
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 ؛ تمييز استجابات بديلة للقضايا األدبية وإيجاد حلول خالقة للصعوبات العملية.التخيل األدبي .4

األخالقيات الشائعة، فالمهارة مطلوبة للتعبير ودعم وجهات ؛ الدقة في استخدام لغة التواصل األدبي .5

النظر األدبية للغير بشكل مناسب. هذه هي األهداف المباشرة في مقررات الكلية. وهي ترتكز عل 

مهارات علمية؛ مهارات الفراسة في التفكير بوضوح ومتانة. إال أنه من الممكن أن تستحوذ على هذه 

طرق مسئولة ومؤدبة. هل يجب إذا إضافة األهداف التالية التي تحدد المهارات ولكن ال تتصرف ب

 مظاهر االلتزامات األدبية والسلوك المسئول إلى القائمة؟

 ؛ وهو الرغبة والمقدرة على أن تكون عاقال بأدب.التعقل األدبي .6

 ؛ االهتمام الحقيقي لخير اآلخرين بما فيهم نفسك.احترام األشخاص .7

؛ االحترام، ضمن مدى واسع، لالختالفات األخالقية والدينية والقبول باختالفات الفتحمل االخت . 8

 معقولة في المنظور األخالقي.

 ؛ اإلعجاب القوي إلمكانيات استخدام حوار منطقي لحل التناقض األدبي.األمل األدبي .7

 واقتناعاته الشخصية. ؛ المحافظة على النزاهة األخالقية وتكامل حياة اإلنسان المهنيةالنزاهة .11

 

ويجب إضافة هذه األهداف إلى دراسة أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، ألنه بدونها سيكون  

هناك فائدة عملية قليلة في دراسة هذه األخالقيات. وفي نفس الوقت، غالبا ما يكون السعي الحسن وسيلة 

َعلُِّمهَا َوتَْدِريِسهَا من التبشير بها واختبارها. تتضمنها األهداف بشكل غير مباشر، وأكثر ما يكون ذلك عند تَ 

نًا، وُمْستَْحَضًرا أيضا، عند دراسة األخالقيات.  فيجب أن يكون أساس االهتمام األدبي ُمتََضمَّ

ومن المهم، عند مناقشة أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، محاولة التمييز بين األخالقيات 

أو أخالقيات العمل بشكل عام، رغم عدم وجود حد واضح بين اإلثنين. الشخصية واألخالقيات المهنية 

فاألخالقيات الشخصية تهتم بكيفية تعاملنا مع بعضنا البعض في حياتنا اليومية. والعديد من هذه المبادئ 

يطبق على حاالت األخالقيات التي تحدث في العمل والمهن الهندسية. إال أن غالبا ما تتضمن أخالقيات 

نة خيارات على المستوى التنظيمي أو المؤسسي بدال من المستوى الشخصي. فمسائل عديدة ستبدو المه

مختلفة ألنها تتضمن عالقات بين مؤسستين، أو بين مؤسسة وحكومة، أو بين مؤسسات ومجموعات 

نرى فيما أشخاص. وعادة ما تضع هذه األنواع من العالقات مشاكال ال تَُواَجهُ في األخالقيات الشخصية. و

 يلي مثاال لذلك.

م في جو بارد جدا. وأثناء اإلطالق 1786يناير  28لقد أطلق المكوك الفضائي تشالنجر يوم  

، المركبة بأحد المعززين بالوقود الدفعي الصلب والمستخدمة كمانع للتسرب أكثر هشاشة Oأصبحت حلقة 

ب. وقاد هذا التسرب إلى انفجار بعد نتيجة انخفاض درجة الحرارة مما أدى إلى فشلها في منع التسر
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اإلطالق بوقت قصير. وقد كان المهندسون المصممون لهذا المعزز قلقين على اإلطالق تحت الظروف 

الباردة وأوصوا بتأجيله. ولكن ُرفَِض رأيهم من قبل إدارتهم، رغم أن البعض من أفراد اإلدارة مهندسون، 

ر تأجيل اإلطالق. وهكذا أطلق المكوك، وكانت النتيجة مبررين رفضهم بعدم وجود دالئل كافية تبر

 الحادثة المأسوية والموثقة جيدا.

ويبدوا على السطح بأنه ال توجد قضايا للنقاش في مجال أخالقيات ممارسة المهن الهندسية،  

وباألحرى ما حل بالمكوك. فلقد أوصى المهندسون كما يجب بعدم اإلطالق وتأجيله، ولكن رفض رأيهم 

فال أحد يرغب في أن  من قبل اإلدارة. وبالتمعن في الموضوع، يمكن اعتبار هذا األمر مجرد حادثة،

ينفجر تشالنجر، ولكن يوجد هناك عدد من األسئلة الهامة تحتاج إلى إجابة. فعندما يوجد اهتمام بالسالمة، 

هو واجب المهندس قبل  ما هي مسئولية المهندس قبل قرار اإلطالق؟ وبعد اتخاذ قرار اإلطالق. وما

اإلطالق الفعلي؟ فإذا لم يتجه القرار إلى االتجاه الذي يوافق عليه المهندس، هل يجب عليه أن يشكو ذلك 

ُل هذه المسألة إلى اهتمام الصحافة؟ وما هي واجبات ومسئوليات المهندسين  إلى اإلدارة العليا؟ أو أن تَُحوَّ

تعطلت وكانت الكارثة قريبة جدا  Oاجحا، ولكن تبين أن الحلقة بعد حدوث الحادثة؟ فإذا كان اإلطالق ن

من الوقوع كما حدث في إطالق سابق، فما هي مسئولية المهندس؟ وحتى لو انضم أحد المهندسين إلى 

 اإلدارة، هل يجب أن يُْفَصَل بين القرار الهندسي والقرار اإلداري؟

عام. وستحتاج كمهندس أن تتعود على  هذه األنواع من األسئلة ستكون موضوع المقرر بشكل

األفكار حول طبيعة المهنة الهندسية، والنظريات األخالقية، وتطبيق هذه النظريات على أوضاع محتملة 

 الوقوع عند الممارسة المهنية والتعرض إلى العديد من المعضالت األخالقية.

لهذه المعرفة، ليس بالمفهوم  ويهدف المقرر أيضا إلى التمعن في مثل هذا التأمل وإلى استقصاء

النظري فقط ولكن بشكل عملي أيضا. فلنسرد لغرض مزيد من التوضيح الجدل الذي كان دائرا حول 

سيارة رياضية لشركة فورد. فقد ظهرت القضايا المجهرية فيما يتعلق بسيارة فورد نوع إكسبلورر وشركة 

لَةُ إلطارات م 1771اإلكسبلورر. وبدأت التقارير خالل أواخر سنة  بريدجستون/فايرستون اليابانية الُمَموِّ

تتضاعف حول خيط موجود على إطارات اإلكسبلورر ينفصل عن بقية اإلطار، ويؤدي إلى انفجار اإلطار 

 وانقالب السيارة.

شخص جراء هذه الحوادث،  10111شخص، وجرح  311م وفاة 2112ويقدر عند نهاية سنة 

لى من ذلك. وقد المت كل من شركة فورد وشركة بريدجستون/ وتضع تقديرات حديثة أرقاما أع

فايرستون بعضهما البعض عن هذه الحوادث، مؤديا بذلك النفصال شراكة بينهما دامت قرنا من الزمن. 

وقد تبين فيما بعد أن ما حدث كان نتيجة مصادر عديدة. فلقد استخدمت شركة بريدجستون/ فايرستون 

ضعيف للجودة في مكان تصنيع رئيسي. واختارت شركة فورد هذه  تصميم إطار مثلوم مع تحكم
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اإلطارات وهي ذات هامش أمان ضعيف، معتمدة على أن يقوم السائقون بالمحافظة على نفخ اإلطارات 

 ضمن مدى ضيق، ثم جرجرت أقدامها باعترافها وصرحت بأن اإلطارات خطيرة.

عدد من المراجع العلمية والكتب المقررة، منهجية  ويَتَّبُِع المقرر الدراسي، والذي تم اقتباسه من

التحقق والتمعن في تقييم أخالقيات ممارسة المهن الهندسية بمظاهرها المتعددة. فهو ينحو نحو استقصاء 

األمور والتمعن فيها بغية اتخاذ القرار األخالقي المنصف والمقبول، واتباع طرق علمية في حل 

ُح هذه المنهجية عن طريق جملة من الحاالت الدراسية المعضالت سعيا للوصول إلى هذ ا القرار. وتَُوضَّ

واألمثلة، المأخوذة من أوربا ومن الواليات المتحدة ومن بقية أنحاء العالم، حيث تتوفر اإلحصائيات بدقة 

 وتفصيل.

 جدا وتستخدم طرق عديدة في الوصول إلى الحل، منها ما يعرف بالمخططات اإلنسيابية الشائعة

لدى طلبة الهندسة. فغالبا ما تُْستَْخَدُم هذه المخططات في تطوير برامج الحاسب اآللي، كما تطبق في 

  التمرينات

 المخططات، في دراسة  الهندسية األخرى وتستخدم في وصف عمليات وإجراءات األعمال. وتساعد هذه

تلك التي يوجد فيها تسلسل  أخالقيات ممارسة المهن الهندسية، وفي تحليل حاالت متعددة، وبخاصة

 ألحداث 

يجب أخذها في االعتبار، أو متوالية من التسلسالت المتدفقة من كل قرار. ومن محاسن استخدام المخطط 

اإلنسيابي في تحليل المسائل األخالقية إعطاء صورة بصرية عن الوضع تسمح برؤية النتائج المتدفقة من 

 كل قرار.

وكما هو الحال في معظم الخطوط اإلنسيابية، ال يوجد مخطط إنسيابي فريد يطبق لمسألة معطاه.  

وفي الحقيقة، يمكن استخدام مخططات انسيابية مختلفة للتأكد من عدة نواح لنفس المسألة، كما يجب أن 

صل إلى أي تكون نقي الضمير لتتمكن من الوصول إلى مخطط إنسيابي بأمانة. وإال من الممكن أن ت

 استنتاج تهواه، رغم أنه كان خطأ بشكل واضح.

ويمكن بيان هذه الطريقة برسم مخطط انسيابي بسيط على حادثة وقعت في محطة يونين كاربايد؛ 

Union Carbide’s plant في مدينة بوبال بالهند؛ ،Bhopal, India حيث تم خلط مـادة سـامة يرمز ،

 لها 
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بالماء، ونتج عن ذلك غمامة من دخان  ،MICبالرمز؛ 

، 2سام. ويعالج المخطط االنسيابي، المبين في الشكل رقم 

عملية اتخاذ القرار التي تم إجرائها لذي يونين كاربايد 

عندما قرروا بناء المحطة. ويؤكد هذا المخطط على قضايا 

السالمة للسكان المحيطين بالمحطة. وتوجد كما يشير إليه 

خطط، عدة مسارات يمكن اتباعها وكثير من القرارات الم

يتسنى اتخاذها. ويساعد المخطط االنسيابي على تصور 

نتائج كل قرار، كما يشير إلى كل من الخيارين؛ األخالقي 

والغير أخالقي. ومن الطبيعي، أن يكون المخطط اإلنسيابي 

المستخدم أكبر وأكثر تعقيدا من هذا المثال حتى يتسنى 

 ة المسألة بتفاصيلها تماما.تغطي

مخطط إنسيابي آخر يتعلق  3كما يبين الشكل رقم  

بالقرارات المطلوبة أثناء صيانة برج تأجج اللهب عند 

محطة بوبال، وهو منظومة سالمة ضرورية. ويأخذ في 

، MICاعتباره قضايا عما إذا كان خزان المادة السامة؛ 

مملوء عند الوقت الذي يكون فيه برج تأجج اللهب مفصوال 

عن خطوط الدورة لغرض الصيانة، أو إذا ما كانت 

منظومات السالمة األخرى شغالة عند فصل برج تأجج 

اللهب من التشغيل، أو إذا ما كانت منظومات السالمة الباقية كافية إلقصاء المشاكل المحتملة. ويمكن، 

إلنسيابي، اتخاذ قرار عما إذا كان باإلمكان فصل برج تأجج اللهب عن الخط لغرض باستخدام المخطط ا

 الصيانة أو إذا كان يجب أن يبقى شغاال.

وال شك أن مفتاح االستخدام الفعال للمخططات االنسيابية لحل المسائل األخالقية هو أن تكون خالق 

تكون خجوال لحصولك على إجابة سلبية واتخاذ في تحديد النتائج والسيناريوهات المحتملة وكذلك أال 

 القرار بإيقاف المشروع.

كما يعد المقرر جيدا في كون أنه يلفت انتباها أكثر من بعض الكتب التقليدية في موضوع أخالقيات 

ممارسة مهن الهندسة إلى مواضيع مثل األخالقيات في التصميم الهندسي، والعالقة التنظيمية الهندسية، 

-Nanoلمسئولية، ومعضلة األيادي المتعددة، والتقنيات الجديدة كالتقنية الفائقة الدقة؛ وتوزيع ا

technology . 

كاربايد في بناء ترغب يونين 

 مصنع في بوبال بالهند
 نعم

 هل

 قوانين السالمة

في الهند صارمة كما هي 

 في الواليات

 المتحدة؟

 مصنعال صمم نعم

واليات في ال كما

 المتحدة

 نعم

 ال

 هل

 القوانين

 المحلية مناسبة للتشغيل

 بسالمة؟

طبقا للمعايير  صمم

 المحلية

 ال

 نعم

المصنع على قم ببناء 

أي حال مفترضا وجود 

 بعض الخطر

اتخذ قرارك على أدنى 

 معايير السالمة

 ال

 هل

المصنع 

 مربح؟

 نعم
 قم ببناء المصنع

 ال

 استثمر في مكان آخر

 بوبال، لحالة بسيط إنسيابي مخطط 2 رقم الشكل

اتخاذها أثناء  المحتمل القرارات على التأكيد

 الهند.اعتبارات مكانه في 
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 مركز شرطة المدينة بمدينة نيويورك. 4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاكل ومعضالت. ولنستعرض مثاال عن معضلة األيادي المتعددة.وما ينتج عن ذلك من 

 

 Le)لقد واجه كل من المهندس اإلنشائي بيل لُوِمَجْر 

Messurier) " وتنطقLe Measure والمعماري هيوف "

تحديا عندما اشتغال على خطط  (Hugh Stubbins)ستابنز 

ناطحات السحاب الخامسة واألعلى في مدينة نيويورك. وتملك 

 St. Peter's Lutheran)لوثيران  وتشغل كنيسة القديس بيتر

Church)  .ركنا من الموقع المخصص بأسره للمنشئات الجديدة

وقد تم التوصل إلى اتفاق يرتفع فيه برج المصرف من الطابق 

قع عند مركز كل جانب للبرج، ويخصص للكنيسة التاسع الوا

موقعا جديدا تحت إحدى األركان المحملة. وبإتمامه في سنة 

، أصبح مركز شرطة المدينة كما هو مبين في الشكل رقم 1777

 ومبنى الكنيسة الجديد تحت الركن األيسر للبرج المرفوع. 4

 

 

 

نحن في حاجة لصيانة برج تأجج 

 اللهب

 

نسيابي بديل لحالة بوبال، يؤكد على القرارات المتخذة أثناء اعتبارات قفل برج تأجج إمخطط  3الشكل رقم 

 اللهب لغرض الصيانة.

 هل
 MICخزان مادة 

 مملوء؟

 

أجل الصيانة حتى توفر المنظومات 
 األخرى

ِل الصيانة انطلق  أَجِّ

 نعم

 نعم

 ال

 هل
 منظومات

 السالمة األخرى شغالة؟

 هل
 المنظومات األخرى تمنع

 الحوادث
 تماما؟

 نعم

 قم بالصيانة

 نعم

 ال ال
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ائز الضخمة عند أركان المبنى، كما أن نصف وقد انتقل بنيان لو مجر من المألوف حيث ال تقع الرك

حمل الجاذبية وجميع أحمال الرياح يتحملها هيكل محزوم، خيالي التصميم، يتكون من محتضنات رياح 

مركبة حول البرج من الخارج
[6]

. وركب لو مجر، إضافة إلى ذلك صمام تنظيم تيار الهواء للكتلة ؛ 

tuned mass damperمباني المرتفعة، لمنع المبنى من الترنح عند هبوب ، األول من نوعه في ال

 الرياح.

وقد أدت أسئلة، سألها أحد طلبة الهندسة بعد إتمام البرج، إلى تحفيز لُو ِمَجْر لمراجعة مظاهر 

إنشائية معينة للبرج، وحيرته أيضا بعض األمور الغامضة عليه
[7]

. فمثال، هل تستطيع اإلنشاءات أن 

اتجة عن رياح قوية موسمية؟ تستقبل واجهتين من المبنى، بقوة مائلة للرياح قدرة تتحمل أحماال محددة ن

% أكثر مما يحدث عندما تصطدم الرياح عموديا بوجه واحد من هيكلية المبنى فقط. 41محصلتها 

فمتطلبات أصول المباني حددت صالحية تحمل المبنى ألحمال قوة رياح عمودية. ولكن ال حاجة إلى القلق 

المحتضنات المصممة حول البرج تستطيع تحمل مثل هذا الحمل المفرط بدون صعوبة، فاللحام كان ألن 

 ذو الجودة المرتفعة المتوقعة. 

إال أن، أسئلة الطالب دفعت لو مجر إلى القيام باالتصال من مكتبه األصلي في ماساشوستس 

(Massachusetts) كمبردج ،(Cambridge) إلى مكتبه الجديد في نيويورك ليسأل ستانلي جولد ،

، مهندسه المسئول على إنشاء البرج، كيف كانت الوصالت الملحمة (Stanley Goldstein)شتاين 

الحتضان الهيكل تقوم بعملها. وكم كان الشغل صعبا؟ وكيف كانت المصنعية؟ ولكن إلحباط عزمه، أجاب 

 (Bethlehem Steel)صل[ لم تلحم أبدا ألن شركة بيث لحم للفوالذ جولد شتاين، "آه ألم، تعلم؟ ]المفا

قالوا بأنهم ال يظنوا أننا نحتاج لعمل ذلك." ووافق مكتب نيويورك، المصرح له بذلك، على مقترح أن 

 تربط الوصالت ببراغي بدال من ذلك. ولكن مرة أخرى الرياح القطرية لم تؤخذ في االعتبار.

 يكن مهتما جدا؛ فبعد كل حساب، ستحرص تسوية صمام تنظيم تيار الهواء  في البداية، لو مجر لم

 للكتلة على األخذ في االعتبار هذ الترنح. ولهذا اتجه إلى مستشاره على سلوك المباني المرتفعة المعرضة 

، في جامعة أونتاريو الغربية. وبمراجعة نتائج اختبارات (Alan Davenport)للرياح، ألن ديفينبورت 

 لنفقا

الهوائي على حجم مصغر لمركز الشرطة، كتب ديفينبورت تقريرا مفاده أن الرياح القطرية سترفع من 

% بكثير، كما تم التنبؤ به في النموذج الرياضي المثالي. والرياح 41إجهادات الرياح العمودية بأكثر من 

دوثه في مدينة نيويورك كل الكافية للتسبب في عجز براغي المفاصل الحرجة، ومن تم المبني، يمكن ح

ستة عشر سنة. ومن حسن الحظ أن هذه األطواق المحتضنة التي تتطلب تقوية يمكن الوصول إليها، ولكن 

 العمل سيعطل بقية األعمال ومكلف، وتزيد تكلفته قيمة التأمين الذي قام به لومجر.
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المة المبنى من أجل وواجه لو مجر معضلة أخالقيات تتضمن تعارض بين مسئولياته عن ضمان س

الناس الذين سيستخدمونه، ومسئولياته عن زبائنه الماليين المتعددين، واهتماماته الخاصة، التي يمكن 

 Sebago)التعامل معها بالسكوت. ماذا يعمل؟ ذهب إلى بيته الصيفي على بحيرة جزيرة سيباجو بالمين 

Lake in Maine) مستندات التصميم وأرقام النفق الهوائي. . وهناك اشتغل بهدوء مرة أخرى على جميع

 وفجأة أدرك أنه يمكن منع الكارثة بأخذ زمام المبادرة. 

مع مؤمنيهم، ومحاميهم، وإدارة  (Stubbins)وبعد اتخاذ القرار، نفذه بسرعة. وتقابل هو وستابنز 

ة؛ فيجب تقوية المصرف، وإدارة المباني بالمدينة لوصف المسألة. فلقد تمت الموافقة على خطة فائد

 211األطواق المحتضنة عند المواقع الحرجة "بلحم صفائح فوالذ سمكها بوصتين حول كل أكثر من 

مفصل مربوط بالبراغي." وقد اختفى الصحافيون الذين كانوا في البداية فضوليين حول المحامين الكثيرين 

ويورك نتيجة إضراب. وقد بحث المترددين على المكاتب المتعددة، عندما أغلقت صحيفة كبيرة في ني

، مهندس إنشائي خبير في إدارة الكوارث. فقد (Leslie Robertson)المحامون نصيحة ليزلى روبرتسن 

نبه مكتب إدارة الطوارئ لحاكم المدينة والصليب األحمر بإخالء المباني المحيطة بهذا المبنى في حالة 

كة من مجسات إجهاد تركب على الهيكل عند نقاط اإلشعار عن رياح عاتية. كما قام أيضا بترتيب شب

استراتيجية. ومكنت هذه التجهيزات من مراقبة اإلجهاد الحقيقي الذي يختبر الفوالذ من موقع بعيد. وقد ألح 

لومجر على تركيب مولد طوارئ لضمان عمل صمام تنظيم تيار الهواء دون انقطاع. وبذلك استعدت هذه 

 م هواء الكتلة أن يتحمل الهيكل عاصفة المئتين سنة.التهيئة وموافقة صمام تنظي

وتم اتفاق الفريقين على عدم لوم ستابنز؛ وتم اتهام لو مجر وشركاؤه في العمل بغرامة مالية  

مليون  12.5مليون دوالر وافق على دفعها تأمينه. وبلغت الفاتورة الكلية لإلصالح أكثر من  2قدرها 

ة حافظ على أرواح الناس وصان نزاهته، كما ارتفعت سمعته المهنية بدال دوالر. وبسلوك لو مجر بمسئولي

 من تلوثها نتيجة لما حدث.

ويوجد نتيجة لمثل هذه األحداث اهتمام متزايد باألخالقيات في مناهج كليات الهندسة. فليس على  

المهندسين أن ينجزوا أعماال كاملة وبحنكة ودقة فقط، ولكن يجب أيضا أن يكونوا على دراية بدالالت 

فاهيمها. فطبقا أخالقية واجتماعية أوسع في المجال الهندسي وقادرين على التمعن فيها، واستيعاب م

 Accreditation Board forم. لهيئة االعتماد للهندسة والتقنية؛  20111لمعايير الهندسة لسنة 

Engineering and Technology; ABET في الواليات المتحدة، يجب على خريجي الهندسة أن ،

إلدراك صدى الحلول يستحوذوا على "إدراك للمسئولية المهنية واألخالقية" و"التعليم الواسع الالزم 

الهندسية في السياق العالمي واالجتماعي"
[8]

. 
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لذا فباإلضافة إلى ما يجب أن يقوم به المقرر من تزويد الطلبة بالمفاهيم العامة ألخالقيات ممارسة  

المهـن الهندسية والتقـنية عند مستوى البكالوريوس، يجب أن يؤهلهم الكتساب الجدارة المذكورة في 

ة االعتماد للهندسة والتقنية أو ما يعادلها في الدول األخرى. كما يجب أن يساعدهم على امتالك معايير هيئ

 القدرات األخالقية التالية:

 

  ؛ القدرة على إدراك القضايا االجتماعية واألخالقية في الهندسة.دقة إحساس أخالقي 

 بداللة الوقائع، والقيم، وأصحاب ؛ القدرة على تحليل المشاكل األخالقية مهارات تحليل أخالقية

 الرهانات ومصالحهم، مع اتِّبَاِع طرق تحليل علمية.

  ؛ القدرة على التفكير في خيارات مختلفة للتنفيذ على ضوء القيم األخالقية اإلبداع األخالقي

 )المتضاربة( 

 والوقائع ذات الصلة.

  معتمدا على أساس نظريات أو أطر أخالقية ؛ القدرة على إبداء رأي أخالقي مهارات فكرية أخالقية

 متباينة بما في ذلك األخالقيات المهنية والذوق األدبي السليم.

  ؛ القدرة على التمعن في نظريات وأطر أخالقية متباينة واتخاذ قرار يعتمد مهارات اتخاذ قرار أخالقي

 على هذا التمعن وباتباع الطرق السليمة.

  ؛ قدرة التبرير أخالقيا على أفعال المرء ومناقشتها وتقييمها مع األخرين من يامهارات المجادلة أخالق

 مهندسين وغيرهم.

 

ويركز المقرر، فيما يتعلق بهذه القدرات، على المشاكل األخالقية الراسخة التي سيتعرض لها  

أن القرار بتطوير  الطلبة أثناء الممارسة المهنية مستقبال. فبمساعدة الحاالت الراسخة سيتم بيان كيفية

التقنية، وكذلك عملية التصميم واإلنتاج هي بالفطرة مواضيع أخالقية. ويجذب انتباه الطلبة نحو ما يواجه 

المهندسون من خيارات أخالقية معينة. وسيواجه الطلبة بالنسبة لهذه الخيارات الراسخة مبررات متباينة 

سيكتشفون أن هذه المبررات قابلة للنقاش. ويصبح الطلبة ألجل القيام بأفعال محددة أو عدم القيام بها، و

بهذه الطريقة مدركين لألبعاد األخالقية للتقنية ويكتسبون بذلك القدرة الالزمة على النقاش في الجدال 

األخالقي. فباإلضافة إلى التركيز على حاالت واقعية حدثت في أركان متعددة من العالم، َستُْذَكُر ثالثة 

 خواص أخرى عن أخالقيات ممارسة المهن الهندسية يتضمنها هذا المقرر.مميزات أو 
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األولى، تتعلق باتجاه عريض نحو القضايا األخالقية في الهندسة والتقنية ومسئولية المهندس  

عليها. فبعض القضايا التي تناقش في المقرر تمتد إلى أبعد مما يعالج تقليديا في األخالقيات الهندسية 

والنزاهة، وتضارب المصالح. وبينما يتم االهتمام بالقضايا األخالقية العينيةكالسالمة، 
[7]

-macro؛ 

ethical في الهندسة والتقنية، يتسنى أيضا تصنيف االتجاه نحو هذه القضايا بقلب الداخل إلى الخارج؛ ،

بيان كيفية حدوثها أو تداخلها أي أنه يُْبَدأُ بالقضايا األخالقية التي تنشأ أثناء ممارسة المهندسين لمهنهم ثم 

 مع قضايا أوسع.

والخاصية الثانية لالتجاه الحالي هي لفت االنتباه نحو سياق الحديث األوسع حيث يقوم المهندسون  

األفراد بأعمالهم، كفريق مشروع، أو كشركة، أو كمهنيي هندسة، وذلك من أجل المجتمع. وتم تكريس 

 جزء

نشأ عما يتعلق بتنظيم المسئولية في الهندسة. كما يلفت االنتباه، عندما يكون من المقرر، عن القضايا التي ت

مناسبا، نحو فاعلين آخرين وأصحاب الرهونات في سياق أوسع. ومرة أخرى يَُعدُّ االتجاه قلب الداخل إلى 

االنتباه نحو الخارج، مبتدئا من أمثلة راسخة وعمل المهندسين من يوم إلى آخر. وقد يُظَنُّ أحيانا أن لفت 

مثل هذا السياق األوسع سيقلل من مسئولية المهندسين، حيث يبين أن المهندسين فقدوا التحكم الالزم عن 

كون أنهم مسئولون
[11]

. ورغم وجود بعض الصدق في هذا، يَُجاَدُل أحيانا أن سياق الحديث األوسع يغير 

وليتهم. ويحتاج المهندسون أيضا إلى من محتوى مسئولية المهندسين ويزيد في بعض الجوانب من مسئ

إعالم المدراء، والسياسيين، والعامة ليس فقط عن مخاطر التقنية ولكن أيضا عن احتمال االلتباس 

 والجهل.

والخاصية الثالثة لهذا االتجاه هي االنتباه إلى النظريات األخالقية. فيجب أن نعتبر بأن هذه 

يا غنيا، يجبر الطلبة على أن ينظروا إلى ما أبعد ما يبدو واضحا النظريات مهمة ألنها تقدم منظورا أخالق

أو إلى ما أبعد من الجدل. ورغم اعتبارنا ألهمية أن يشعروا الطلبة بالتنوع والخلفيات ووجهات النظر 

والنظريات األخالقية، فإن هذا االتجاه منسق جدا نحو العمل. وهذا اتجاه للتعامل مع المسائل األخالقية 

الطلبة بانتظام على أن يأخذوا في اعتبارهم تعدد وجهات النظر األخالقية ويساعدهم في أن يأتوا  يشجع

برأي مسبب ومبرر عن القضايا األخالقية التي يمكنهم مناقشتها مع غيرهم، حسب ما جاء في آخر 

 المقرر.

 

 القيام بالعمل الصائب

تروي معظم الحاالت المقدمة في دراسات أخالقيات ممارسة المهن الهندسية إلى ما حدث في الماضي من 

 كوارث وأعمال خاطئة. وجميع هذه الحاالت تشترك في أن شيئا سيئا قد حدث؛ كخطأٍ في التصميم، أو بذل 
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وغير أخالقي. والغرض ضغوط على المهندسين للقيام بقرارات سيئة، أو التغطية على نشاط غير قانوني 

من عرض هذه الحاالت هو رؤية ما هو الخطأ الذي حدث وفهم كيفية معالجته باتباع الطريق السليم عند 

 مواجهة أوضاع مشابهة.

وبعض الحاالت المعروضة قد ال تتضمن حدوث كوارث، كحالة مركز شرطة المدينة، ولكن بدال  

ف في المقام األول إلى تفادي الكارثة. فيالحظ أنه يمكن بعد من ذلك كان مثاال لكيفية القيام بأشياء تهد

إنجاز المشروع وعند مالحظة أخطاء تصميمية، حتى بعد تنفيذ التصميم بمدة طويلة، أن يتم التعاون بين 

األطراف المختلفة بحيث يقوم كل طرف بالعمل الصحيح بدال من اإلشارة إلى بعضهم البعض باألصابع، 

 ة، والتوجه حاال إلى المحاكم.ونكران المسئولي

المهندسون لها حلول صحيحة واضحة. أي أن المجرى  فمعظم األوضاع األخالقية التي يواجهها

الصحيح أخالقيا للتصرف معروف، ولكن عند مواجهة هذه المشاكل، أحيانا ال يتصرف المهندسون 

أخالقيا. لماذا؟ وقد يكون من المستحيل في مقرر مثل هذا فحص دوافع كل فرد. إال أنه يمكننا تفحص 

دم القيام بالشيء الصحيح. ويوجد هناك ثالثة استجابات شائعة بعض األسباب المذكورة بشكل شائع عن ع

 أعطيت

 لعدم اختيار المسار الصحيح؛

 

  .إنها ليست بمشكلتي 

  .إن لم أفعلها فسيفعلها شخص آخر 

  .ال أستطيع التنبؤ بكل شيء يحدث 

 

كذلك.  وغالبا ما يسمع عن هذه المواضيع ليس فقط في المجال الهندسي، ولكن في حياتنا اليومية

 لنفحص بعض هذه االستجابات بدقة أكثر ولنرى إن كانت صالحة.

االستجابة األولى مغرية جدا، حيث أنها تعفينا من مسئولية الوضع. ولكن هل هذا صحيح؟ تبعيات 

القرار الغير أخالقي يتحملها كل فرد. فمثال، فيما يتبع الحوادث التي كان سببها تصميم خطر، تكاليف 

دة التصميمات يتم تحملها من قبل أولئك الذين يشترون المنتجات من الشركة. فإذا سبب المحاكم وإعا

المنتج في ضرر، سندفع جميعا عن طريق ارتفاع اشتراكات في الضمان الصحي. كما أنه عند حدوث 

وك الغير غش في عقود الدولة، َستُْدفَُع هذه األموال بواسطة دافعي الضرائب أو من موارد البلد. لذا، فالسل

 أخالقي يدور في النهاية، مباشرة أو بطريق غير مباشر، ليكلف كل فرد. فهو حقيقة مشكلة كل فرد.
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واالستجابة الثانية غالبا ما تكون صحيحة. فنادرا ما تكون أنت المهندس الوحيد العامل على تقنية 

يهة بها. وفي االزدحام أن تكون معينة. وعادة ما يوجد العديد من اآلخرين يعملون على نفس األفكار أو شب

األول إلى موقع السوق بفكرة أو منتج جديد، فيمكن لروعة المنافسة أن تصد طريق إمكانياتنا للنظر 

موضوعيا على ما نقوم به من عمل. وجزء من روعة الهندسة أن تتغلب على المنافسين. ولكن هل ترغب 

إلى عمل مضر أو غير أخالقي؟ سيتفق معظمنا على أن  في أن تكون األول في القيام بعمل يتحول فيما بعد

 تكون األول في الحصول على الشهرة عن شيء ما قد يكون فعال خطأ، فهذا عمل غير مرغوب فيه.

أما االستجابة الثالثة فهي صحيحة، حيث من المستحيل التنبؤ بكل تبعية تصميم جديد أو كل استخدام 

ن الهندسة هي عملية خالقة فطريا؛ تجعل األجهزة الجديدة أو الهياكل محتمل أو سوء استخدام لشغلك. إال أ

الجديدة تتطلب أن يكونوا المهندسون خالقون في عملهم. وجزء من أن نكون خالقون هندسيا هو أن نمعن 

النظر في كل االستخدامات المحتملة وسوء االستخدام المحتمل لتصميمنا. كيف نقوم بهذا؟ أوال، نبدأ بجعل 

ر العواقب جزءا من عملية التصميم. ونعمل ذلك بمحاولة التصميم حول المشاكل المحتملة التي تدب

حددناها. ويمكننا أيضا العمل مع ضباط النظم قبل أن تكون التقنية الجديدة حقيقة لضمان أن المشاكل مع 

، يجب أال تكون هذه التقنية مفهومة ووافية للنظم لضمان استخدام التصميم بأسلوب أخالقي. وثانيا

األخالقيات آخر ما يفكر فيها. وبدال من ذلك، يجب أن تكون االعتبارات األخالقية جزءا صريحا من 

عملية التصميم. وأخيرا، نحتاج أيضا لالعتراف بأن هناك احتماال لوجود بعض األشياء التي ال يجب القيام 

 بها.

قية غير مرئية؟ ال تضرب نفسك من أجل ماذا يحدث لو كانت نتائج عملك تقود إلى مشاكل أخال 

هذا، إن قمت بواجبك صحيحا، وحاولت التنبؤ بهذه المشاكل. ولكن، من الطبيعي، أال تستطيع التنبؤ بكل 

شيء. ويمكنك العمل بعد معرفة الحقيقة بأن تحاول تغيير األشياء لكي تكون مقبولة أكثر. وال شك أن ما 

بناء مركز شرطة مدينة نيويورك خير دليل على تفادي ما قد يحدث قام به المهندس لو ميجر في مشروع 

 من كوارث نتيجة سوء التنفيذ، حتى لو تم اكتشاف ذلك بعد سنوات من تنفيذ المشروع.
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