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ABSTRACT 
The process of architectural design goes through many stages, and the good communication with the 
owner in most of these stages of things that contribute to the success of the design process to reach a 
design product that meets all its needs, taking into account its physical and cultural potential, to reduce 
the repeated modifications, and achieve the improvement of the urban environment. By avoiding 
repeated modifications, which often led to the owner selling the building or leaving it faltering for 
years, becoming the home of many of the security problems, environmental and visual environment, 
and the loss of confidence between citizens and architectural offices, which affects the process of 
urban development. The Research examines the concept of value added to be used in the process of 
architectural design and its impact on the urban environment as one of the goals of urban 
development. It also deals with the analysis of the stages of the design process and the role of the 
owner, and monitoring the most important computer programs and the role of participation in the 
process of architectural design based on the analytical theoretical approach, During the analytical 
approach, the study examines the results of the lack of participation of the owner in the process of 
architectural design, then uses the deductive approach to study the importance of computer programs 
in the process of architectural design and formulate the most important findings and recommendations 
to improve the process of The goal is to create an easy language that enables users to participate 
effectively in the design process and to understand all the details of the project to reduce user 
modifications, restore a lot of confidence between the architects and users of the architectural design 
and provide a lot of good and effective projects in the physical environment functionally and visually 
and the satisfaction and interaction of users with their facilities As a value added, and to push the 
process of urban development on track. 
Keywords: Value Added / Urban Development / Process Of Architectural / Computer Design 
And Process Of Architectural Design / Participation In Design. 

  
برامج الكمبیوتر المتطورة كقیمة مضافة لتجوید عملیة التصمیم المعماري بالحد من تعدیالت 

  المستخدمین وأثره على البیئة العمرانیة 
 

 أسعد على سلیمان أبوغزالة
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  :ملخص البحث 
یم المعماري  بالعدید من المراحل، ویعد التواصل الجید مع المالك في غالبیة تلك المراحل من األمور التي تمر عملیة التصم

تساھم في إنجاح عملیة التصمیم للوصول إلى منتج تصمیمي  یلبي كافة احتیاجاتھ، مع مراعاة إمكانیاتھ المادیة والثقافیة، للحد 
وذلك بتجنب التعدیالت المتكررة والتي توصل المالك في كثیر . لبیئة العمرانیةمن التعدیالت المتكررة، وتحقیق النھوض با

ًمن األحیان إلى بیع المبنى أو تركھ متعثرا لسنوات كمبنى مھجور مما یصبح موطنا للعدید من المشاكل األمنیة والبیئیة  ً
تب المعماریة، مما یؤثر على عملیة التنمیة ًوالبصریة بالبیئة العمرانیة، وصوال إلى فقدان الثقة بین المواطنین والمكا

  .العمرانیة 
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وعلیھ یتناول البحث دراسة مفھوم القیمة المضافة لالستفادة منھ في عملیة التصمیم المعماري وأثره على البیئة العمرانیة 
أھم برامج الكمبیوتر كأحد أھداف التنمیة العمرانیة، كما یتناول تحلیل مراحل عملیة التصمیم ودور المالك فیھا، ورصد 

ًودور المشاركة في عملیة التصمیم المعماري معتمدا على المنھج النظري التحلیلي، و من خالل المنھج التحلیلي یتناول 
البحث دراسة النتائج المترتبة على قصور مشاركة المالك في عملیة التصمیم المعماري، ثم یستخدم المنھج االستنتاجي 

لكمبیوتر في عملیة التصمیم المعماري  وصیاغة ألھم النتائج والتوصیات لتجوید عملیة التصمیم لدراسة أھمیة برامج ا
بإیجاد لغة سھلة تمكن المستخدمین من المشاركة الفعالة في عملیة التصمیم وفھم كافة التفاصیل بالمشروع للحد من 

صمیم المعماري وبین المستخدمین وتوفیر الكثیر من تعدیالت المستخدمین، واستعادة الكثیر من الثقة بین ممارسي مھنة الت
ًالمشروعات الجیدة والفاعلة في البیئة العمرانیة وظیفیا وبصریا وتحقیق الرضا والتفاعل لدى المستخدمین مع منشآتھم  ً

  .ًكقیمة مضافة، وصوال إلى دفع عملیة التنمیة العمرانیة في مسارھا الصحیح
/ الكمبیوتر وعملیة التصمیم المعماري / عملیة التصمیم المعماري / التنمیة العمرانیة / افة القیمة المض:  الكلمات الدالة 

  .المشاركة في التصمیم
  : مقدمة -١

العدید من صور تعدیالت المستخدمین على إلى "  مبانیھم"یلجأ بعض المستخدمین نتیجة لعدم الرضا عن مخرجات عملیة التصمیم 
، أو التخلص من المبنى )إلى آخره ....ت، زیادة فتحات، إزالة حوائط داخلیة، إلغاء بلكونات، إعادة تشطیباتإلغاء فتحا( مبانیھم مثل 

ًوھذا مما یرھقھ مادیا ویؤدي إلى فقدان الثقة بین . ًكامال  ببیعھ أو إعادة بنائھ مرة أخرى بصورة یجد فیھا كافة احتیاجاتھ 
  .اري المستخدمین وممارسي عملیة التصمیم المعم

عدم توفر عنصر الخصوصیة، عدم مالئمة الفراغات الحتیاجاتھم، وجود (و من األسباب التي أدت إلى وجود حالة عدم الرضا 
، ویرى البحث أن غالبیتھا یرجع إلى عملیة التصمیم )إلى آخره....بعض التشكیالت أوالتشطیبات التي ال تتناسب مع احتیاجاتھم

ًدمین في عملیة التصمیم، وفھم الرسومات المعماریة فھما صحیحا، فالمالك ال یفھم الرسومات لضعف مشاركة المالك والمستخ
، وھنا یأتي دور برامج الكمبیوتر المتطورة في عملیة اإلظھار واإلخراج ...)الواجھات، المساقط، القطاعات، ( المعماریة التقلیدیة 

لتجویدھا ولتحقیق التواصل الجید بین المالك والمصمم للوصول إلى لغة للمشروعات المعماریة كقیمة مضافة في عملیة التصمیم 
معماریة تساھم في ایضاح وفھم كافة مراحل عملیة التصمصم والوصول للقرارات المطلوبة، و الحد من عملیة التعدیالت المتكررة 

  . على عملیة التنمیة العمرانیةوالمرھقة لھم، واستمرار التصمیمات األساسیة دون تشویھ بصري للبیئة وأثر ذلك كلھ
  :  إشـكالیة البحث١-١

إن المتابع للبیئة العمرانیة یجد أن قیام العدید من المستخدمین بالتعدیالت على مبانیھم الخارجیة أو الداخلیة یعود إلى فقدان 
  : الثقة بینھم وبین ممارسي مھنة التصمیم المعماري، و یرجع ھذا لعدة أسباب أھمھا 

ًركة المستخدمین الجیدة في أي مرحلة من مراحل عملیة التصمیم ینتج الكثیر من التعدیالت المجھدة مادیا عدم مشا •
 .ًومعنویا لتحقیق وتوفیر احتیاجاتھم

عندما تكون التعدیالت عالیة التكلفة وخارج مقدرة المالك المادیة، فیتوقف المشروع لسنوات ویصبح من المشروعات  •
 .المتعثرة

ًذه المباني والمشروعات المتعثرة تكون أحیانا موطنا لعدد من المشاكل المؤثرة على  جودة وتحقیق وجود مثل ھ • ً
 .التنمیة العمرانیة المنشودة 

  : فرضیة البحث-٢-١
ُبمواكبة المكاتب االستشاریة لبرامج الكمبیوتر المتمیزة في إظھار وإخراج المشاریع، وتوفیر لغة تمكن المالك 

ً المشاركة في كافة مراحل عملیة التصمیم، والفھم الكامل لمخرجاتھا وصوال لقرارات تصمیمیة تحقق والمستخدمین من
كافة احتیاجاتھم وتحد من التعدیالت بعد االستخدام، كقیمة مضافة في عملیة التصمیم واستعادة الكثیر من الثقة بین 

 . العمرانیةممارسي عملیة التصمیم والمستخدمین؛ وتجنب أثر ذلك على البیئة
  : المصطلحات الدالة -٢ 
  : مفھوم القیمة المضافة-١ -٢

یعتبر مفھوم القیمة المضافة من المفاھیم واألسالیب التي دخلت العدید من المجاالت بھدف زیادة األرباح بزیادة عدد 
  .العمالء والمستفیدین من خالل تحسین وتطویراألداء للمستفیدین 

ُتفسر على أنھا إحدى األدوات الناجحة إلدارة ) (EVA (Economic Value Added)ة فالقیمة االقتصادیة المضاف
الشركات والمكاتب والمؤسسات التي تعمل على إحداث قیمة لھا سواء كانت ھذه الشركة منشأة صغیرة أو كبیرة، كما أنھا 

ھا مقیاس یعتبره على أن) م٢٠٠٢(المتخصصة في عام ) (.Stern Stewart & Coفسرت وبشكل خاص من قبل 
  ].Groth, J,1998[المحاسبون والمدراء المالیون كأساس الحتساب قیمة األسھم المتداولة في السوق 

مقیاس لإلنجاز المالي، وتعتبر أقرب من أي مقیاس آخر لتقدیر الربح الحقیقي حیث أن : و تعرف القیمة المضافة بأنھا
   ]: ٢٠١٠درویش ،[ ًمكن صیاغة ذلك طبقا للمعادلة التالیةھذا المقیاس مرتبط بتعظیم ثروة المساھمین، وی

  ).كلفة رأس المال+ رأس المال (–صافي الربح بعد الضرائب= القیمة المضافة
ًوالقیمة المضافة لیست مجرد مقیاسا لإلنجاز؛ بل تعد كذلك دلیال من الممكن أن یساعد إدارة المكاتب والشركات في اتخاذ وصنع 

ات التي من شأنھا تحسین بیئة العمل والتصمیم للجمیع في الشركة؛ فھي تساعد في زیادة ثروة كافة المساھمین العدید من القرار
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ًمن خالل زیادة عمالء الشركة من خالل الفھم الجید لھؤالء العمالء وإحتیاجاتھم التصمیمیة، لتتمكن من تقدیم قیمة تكون مكسبا،  َّ

تیاجاتھم، وتحدید أفضل األدوات والبرامج لرفع فاعلیة العاملین بالشركة وخبرتھم ًوحلوال تصمیمیة حقیقیة تفي بكافة اح
ِومھاراتھم، واستغاللھا بأفضل السبل، فتتجنب بذلك إضاعة الوقت على أفكار غیر مجدیة وال یرغب فیھا أحد ُ ٍُّ   ]. ٢٠١٠درویش ،[ َّ

  .مةإیجابیة فالعمل یولد قی) القیمة االقتصادیة المضافة(فإذا كانت 
ھي النظام اإلداري المالي الوحید الذي یوفر لغة موحدة : كذلك بأنھا) القیمة االقتصادیة المضافة(لذلك فیمكن تعریف 

بین جمیع الموظفین في المنظمة ویعطي طریقة متسقة وموحدة في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة وتوصیلھا والرقابة 
  .علیھا

من مفھوم القیمة المضافة باالعتماد على برامج الكمبیوتر المتطورة بتوفیر لغة وعلیھ یرى البحث یمكن االستفادة 
جیدة بعمل مناظیر ومشاھد متحركة تمكن المستخدمین من فھم مخرجات التصمیم كقیم مضافة إلى التصمیم دون إضافة 

  .أتعاب 
  :  التنمیة العمرانیة -٢-٢
 تقوم بھا أجھزة مستقلة تتعامل مع المتغیرات اإلقتصادیة والسیاسیة عملیة مستمرة"تعرف التنمیة العمرانیة على أنھا  

كما تتفاعل مع الفكر السیاسي لتتخذ القرار وبذلك ینتھي الدور التقلیدي للتخطیط العمراني، حیث یتحول التصمیم الخاص 
لتحقیق توازن وتنمیة زمة ًبالمخطط العام إلى تصمیم خاص بالعملیة التنمویة تنظیمیا وإداریا مع توفیر األدوات اال

ًالقطاعات االقتصادیة، والبیئیة، واالجتماعیة، بدأ من المستوى المحلي واإلقلیمي وحتي المستویات الوطنیة، وصوال إلى  ً
 ].٢٠٠٥محمد عبد الباقي ،" [أدق تفاصیل التصمیم العمراني والمعماري 

اني والقائمین بالعملیة التصمیمة للحد من المشاریع ومن ھذه التفاصیل مراقبة تفاصیل التصمیم المعماري والعمر
فالبیوت المھجورة تشكل مصدر قلق دائم لألھالي في ظل . المتعثرة والتي تتحول فیما بعد إلى مباني ومناطق مھجورة

اء ًتحولھا الى بؤر غیر آمنة ومرتع للقوارض والحشرات والممارسات السلبیة، فضال على أنھا تشكل مكرھة صحیة إللق
النفایات والمواد الخطرة وغیر القانونیة ، والبد من البحث عن حلول لتصویب أوضاعھا وخاصة المتعثر منھا لمشاكل 
تتعلق بالتصمیم سواء بتعدیل التشطیبات أو التصمیمات إلعادة  تشغیلھا واستخدامھا 

]http://www.addustour.com,2018. [  
  :   عملیة التصمیم المعماري-٣-٢

ًتنظیما مسبقا و راسخا للخطوط و الزوایا، یدرك في الذھن و یستنبط و : "التصمیم المعماري بأنھ " Alberti"عرف  ً ً
، و ھذا التعریف للتصمیم یقدمھ ألبرتي كأفعال لھا تصور ذھني مرتبط بالمعرفة النظریة "یخترع من قبل فنان عبقري

  ].١٩٩٧على رأفت، [ولیست جزءا من العملیة التصمیمیة 
مجموعة الخطوات التي یتم إتخاذھا إلیجاد حل لمشكلة معینة، وصیاغة "یث یمكن القول بأن التصمیم المعماري ھو ح

، فیظھر التصمیم "ذلك الحل على شكل أفكار وعالمات ورموز وصور ومخططات وغیر ذلك من الوسائل اإلیضاحیة
وراتھ عن المشروع أو المبنى المطلوب بنائھ، المعماري في صورة رسومات الھدف منھا ترجمة أفكار المصمم و تص

فالھدف من التصمیم المعماري لیس الرسومات بل ھي المنشآت التي یتم تصورھا مقدما و التعبیر عنھا في صورة 
  .] ٢٠١٥بو غزالة ،أ[ الرسومات المعماریة 

المنفعة، (  المعماري أھمھا ومن خالل التعریفات السابقة للتصمیم والعمارة یمكن تحدید مجموعة أھداف للتصمیم
  ) .إلخ....الجمال، االقتصاد، المتانة، البیئة والقیم اإلنسانیة 

  :  مراحل التصمیم المعماري -١-٣-٢
وأثناء قیام المصمم المعماري بالعملیة التصمیمیة فإنھ یمر بمجموعة من المراحل المتسلسلة والمرتبطة بعضھا مع 

وھي من : لكریستوفر جونز "ین رؤیاھم لھذه المراحل وأھمھا طریقة التصمیم المنظم بعض وقد قدم العدید من المعماری
 حیث ظھر اإلتجاه نحو طرق منطقیة و منظمة ١٩٦٣ عام " الطرق التي عرضت أیضا لتوضیح مراحل التصمیم

لي و النظم، و في نفس للتصمیم خالل الخمسینیات و ظھرت كنتیجة للتقدم التكنولوجي في مجاالت الكمبیوتر و التحكم اآل
و " الھندسة اإلبداعیة"الفترة كانت ھناك محاوالت العطاء أھمیة اكبر للخیال و اإلبداع في التصمیم تحت مسمیات مثل 

و ذكرت  .، و تطبق طریقة جونس على أي عملیة تصمیمیة سواء معماریة أو صناعیة و فنیة أو خالفھ"العاصفة الذھنیة"
رى من المحاوالت في تحدید مراحل العملیة التصمیمیة منھا على سبیل المثال خطة العمل بعض األدبیات مجموعة أخ

للجمعیة حیث تتلخص " ممارسة المھنة و إدارتھا" في كتاب ١٩٦٥ عام  RIBA للجمعیة الملكیة للمعماریین البریطانیین 
، و Developmentیر الحل ،  تطوGeneral Study، دراسة عامة Assimilationجمع المعلومات ( في مراحل 

 Design Innovationمجموعة التصمیم االبتكارى "، كذلك طریقة  )Communicationمرحلة  توصیل الحل 
Group "  جامعة أوستن اآلن(ًحیث عقدت مجموعة التصمیم االبتكارى مؤتمرا في كلیة برمنجھام للعلوم و التكنولوجیا (

  ] .mahgoub,2012 [١٩٦٦سنة " طرق التصمیم "ً و أصدرت كتابا بعنوان١٩٦٥في سبتمبر 
وعلیھ یمكن وضع تصور عام لمراحل العملیة التصمیمیة في ثالثة مراحل على أن تمر كل مرحلة بمجموعة من 
الخطوات وكل خطوة منھم تعتمد على مجموعة من التقنیات المستخدمة للتعبیر عنھا وتوضیحھا على النحو التالي شكل 

  ):١(رقم 
 :حیث یبدأ المصمم فیھا بمجموعة من الخطوات على النحو التالي : ة المشروع اإلبتدائي  مرحل-أ

http://www.addustour.com,2018
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وفیھا یقوم المصمم بتحدید نوعیة المشروع حیث من الممكن أن یكون العمیل معھ موقع ولیس لدیھ : تحدید المشروع  -
تحدیده من خالل عمل المسوحات ًفكرة عن نوعیة المشروع، فإما أن یكون المشروع محددا من قبل المالك أو یتم 

العمرانیة للمنطقة المحیطة بموقع المشروع لتحدید حاجة المنطقة من اإلستعماالت والتي یمكن تحدید أحدھا للمشروع، 
وقد یمكن للمصمم و المالك تحدید نوعیة المشروع من خالل مشاریع مشابھ ناجحة إستثماریا ویرید المالك اإلستفادة 

 .منھا 
حیث یقوم المصمم بعد تحدید نوعیة المشروع بالجلوس مع المالك ومناقشة احتیاجاتھ في المشروع : ومات جمع المعل -

، كما یمكن إضافة بعض عناصر المشروع من خالل تحلیل المشاریع )برنامج المشروع(لتحدید كافة عناصر المشروع 
بین العناصر وبعضھا البعض حیث یمكن اإلستفادة المشابھ، وبعد تحدید عناصر المشروع یتم دراسة العالقات الوظیفیة 

 "  .جونز" من تقنیات 
حیث یتم تقدیم مجموعة من بدائل الحلول والتي جمیعھا تختلف إما في فلسفة : تقدیم الحل وبدائل الحلول وترسیخ الفكرة -

ائل الحلول أو في تكوین المشروع أو في التكوین العام أو في ترتیب أجزاء المشروع، ویمكن اإلستفادة في تحدید بد
 .الفكرة العامة للمشروع من دراسة المشاریع المشابھ

 .حیث یتم تقییم بدائل الحلول وقد یكون ذلك بإشراك المالك أو عدم إشراكھ، ومن ثم إختیار الحل المقترح واألمثل : التقییم  - 
 والتي سوف نتناولھا Conceptشروع والتي یقوم المصمم فیھا بتطویر الحل المقترح وترسیخ فكرة الم: التطویر  -

 .بالتفصیل فیما سیأتي 
وفیھا یقوم المصمم أو فریق التصمیم بعرض المشروع فیما بینھم وبین المالك للووقوف على : العرض والمناقشة  -

المشروع وإیجابیاتھ وسلبیاتھ ولتحدید أوجھ إعتراض المالك على المشروع وعلى التشكیل العام وفلسفتھ ، والتي 
الیمكن للمالك فھم الرسومات المعماریة ثنائیة األبعاد، وھنا یمكن االستفادة من برامج الكمبیوتر بإیجاد وتوفیر لغة في 
شكل مناظیر حقیقیة أو لقطات متحركة للتصمیم تمكن المالك من فھم التصمیم بكامل تفاصیلھ الداخلیة وكذلك التفاصیل 

 .الخارجیة مع المحیط العمراني
والتي یبدأ فیھا المصمم بأخذ مالحظات المالك، وفریق التصمیم المختلفین سواء الفریق : لة المشروع النھائي  مرح–ب 

  :اإلنشائي أو المعماري والتي تمر بعدة خطوات ھي 
o  والتي یقوم المصمم بعمل كافة التعدیالت على البدیل التصمیمي المقترح تلبیة إلحتیاجات العمیل وتحقیقا : التطویر
 .مالحظات فریق العمل اإلنشائي والمعماريل
o  حیث یقوم المصمم بعمل كافة الرسومات المعماریة والتصمیمات الخاصة : التعبیر وعمل كافة الرسومات

 .بالواجھات والمناظیر ودراسة القطاعات التفصیلیة وعمل الماكیتات التوضیحیة 
o إلنتھاء من كافة الرسومات اإلنشائیة والمیكانیكیة والكھربائیة وفیھا یتم اإلعداد و ا: إعداد كافة الرسومات التنفیذیة

والتفصیلیة، وقد یقوم المصمم بھا أو یقوم بھا معماریون آخرون ولكن تحت إشراف المصمم الرئیسي للمشروع وذلك 
جھة التنفیذ ، ًلضمان سالمة التصمیم الرئیسي للمشروع، وذلك تمھیدا لتحدید التكلفة الكلیة المشروع وطرحھ الختیار 

وتوجد العدید من برامج الكمبیوتر التي تساعد كافة المشاركین في عملیة إعداد الرسومات المختلفة من التنسیق فیما 
 .بینھم وعدم وجود تعارضات بین كافة التخصصات  

ام على التنفیذ وذلك وخالل ھذه المرحلة یقوم المصمم باإلشراف الت: مرحلة التنفیذ واإلشراف وتقیم ما بعد اإلشغال–ج 
لضمان تنفیذ التصمیم األصلي والمتفق علیھ دون تغیر التصمیم المقترح، وعند قیام المالك بالرغبة في التعدیل فیتم ذلك 

 .ًمن خالل المصمم الرئیسي للمشروع حفاظا وتحقیقا لجودة التصمیم األصلي للمشروع 
ا من الممكن أن ال تتم كاملة في بعض المشاریع وذلك طبقا لظروف فھذه المراحل الثالثة وبكافة الخطوات التي تم ذكرھ

وطبیعة كال من المالك والمشروع، فقد یرغب المالك في بعض المشروعات أن یقوم المصمم بعمل التصمیم ثم یأخذ 
ثالث لإلشراف الخ، وقد یختار مكتب ..التصمیم ویعطیھ لمكتب آخر لیقوم بعمل وإستكمال الرسومات التنفیذیة واإلنشائیة

ومتابعة التنفیذ فاستمرار المصمم الرئیسي من عدمھ وإشراك أكثر من مكتب في إنھاء التصمیم واإلشراف منوط بالمالك 
وبطبیعة المشروع اإلقتصادیة والسیاسیة أحیانا، كما إن بعض المصممین قد یرى بأن مرحلة التنفیذ واإلشراف بل 

ست من مراحل العملیة التصمیمة، وقد یراھا البعض من مراحل العملیة التصمیمیة ومرحلة إعداد الرسومات التنفیذیة لی
حفاظا على النموذج األصلي للتصمیم وھو الرأي الذي نتفق معھ ، وكافة ھذه المراحل یكون لبرامج الكومبیوتر العدید من 

  ).١(ة الواحدة شكل رقم األدوار تختلف من مرحلة ألخرى، كما یمكن إستخدام أكثر من برنامج داخل المرحل
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  .مراحل عملیة التصمیم وبعض البرامج المقترحة في كل مرحلة) ١(شكل رقم 
   )٢٠١٥أبو غزالة ،: المصدر (

  
  
  

  :  برامج الكمبیوتر وعملیة التصمیم المعماري -٣
ًكان لدخول الكمبیوتر فى مجال العمارة والتصمیم تطورا كبیرا وسریعا في أواخر القرن ال عشرین، ففي الدول الغربیة ً

ًبحكم تطور الصناعة ووجود العدید من مراكز البحث العلمى التي كانت لھا دورا كبیرا كمحور تطویر و تحدیث البرامج  ً
المستخدمة فى المجال المعمارى، حیث سعت مدارس العمارة  األوربیة واألمریكیة فى تطویر برامجھا و مراكز 

ًو تصر على استخدام الكمبیوتر فى العمارة مواكبة لعملیة التطور العصریة لھا،حیث كان الكمبیوتر بھا لتستوعب بل 
ثورات  أربع وتكامل لتداخل نتاج والتي ھي " Digital Revolution" الرقمیة  للتطور الكبیر ظھور ما یعرف بالثورة
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 تطویر في والثالثة اإلنترنت المعلوماتشبكة  في الشخصي والثانیة اآللي الحاسب ظھور في األولي تمثلت تكنولوجیة، 
 خاللھا حلت حیث اإلنترنت،  تفوق والسریعة والتي المتسعة فھي المعلومات الرابعة المعلوماتیة اإلنفومیدیا، أما الوسائط
 لبناءصناعة ا بین العالقة وربط دمج في فاعل بشكل ساھمت الیوم العالم بھا یمر التي الرقمیة الضوئیة، فالثورة األلیاف

  .ء البنا وصناعة الكمبیوتر برامج خالل من وذلك المعماري والتصمیم
 في الطرق التقلیدیة باستخدام تنفیذھا یستحیل والتي الرقمیة األشكال وتصنیع تشكیل في الثورة الرقمیة مساھمة كذلك 

 التصمیم مجاالت في لمثیالتھا رالتطو مع یتوافق التصنیع، بما برامج وتحدیث لتطویر ملحة الحاجة أصبحت البناء، حیث
 وكالة برمجیات ببعض االستعانة تم بأسبانیا حیث الجدید جوجنھایم مشروع متحف تصمیم عند حدث ما  وھوي المعمار
 الفكري التصور  وتحقیق للمشروع والتنفیذ المعماري التصمیم عملیات في للمساھمة "  NASA" ناسا  األمریكیة الفضاء

  ).٢(شكل رقم ] ٢٠٠٨عبیر سامي، [ المتطور  ر الفك ھذا تجسید إلي یري للوصولج فرانك للمعماري

  
ًدورا فعاال  "  NASA" ناسا  األمریكیة الفضاء وكالة لبرمجیات، أحد المشاریع المعقدة والتي كان  أسبانیا– جوجنھایم متحف) ٢(شكل رقم  ً

   .للمشروع والتنفیذ المعماري التصمیم عملیات في إتمام
  )maps/sa.com.google.www://https?8/2017 (–لمصدر ا

  
 بھا، وتتعدد اآللي تقنیات الحاسب بإدخالً إیجابیا تأثرت التي العناصر أبرز من المعماري التصمیم الرقمیة كان للثورة وكمردود

 األكادیمیة والدراسات البحوث بخالف المھني والتعلیمي المعماري التصمیم مجاالت في اآللي الحاسب تطبیقات استخدامات
 " CAAD ـبال یعرف ما المعماري التصمیم مجال في التكنولوجیا لھذه الظاھرة االنعكاسات االتصاالت ومن ثورة من واالستفادة

Computer - Aided Architectural Design " المعماریة  المشروعات تصمیم ولوجیاتكن في كبیرة وثبة یعد والذي
 التخیلیة الناحیتین من معاینة للمشروع من یتیحھ بما مشروعھ وتقییم وتطویر تعدیل علي المصمم قدرة یقوي تكلفتھا فھو وخفض

 الثیةث بالمجسمات باالستعانة وذلك المختلفة البدائل بین ودراسة مقارنة تحلیل من یصاحبھ وما الرسومات والموضوعیة، وعمل
 رسم من خالل التصمیم معلومات من ھائل كم تعرض المشروع، فھي بعناصر أكبر وتحكم أشمل فھم تمنح المصمم والتي األبعاد

التصمیم،  مشكلة لتعریف ھذه المجسمات یدعم الذي األساس ھي وخیالھ للمصمم اإلبداعیة الطاقة تظل ذلك ومع – للتعدیل قابل
 (Visualization – Simulation)والمحاكاة الجیدة والحقیقیة  المناظیر المعقدة  نجد تالبرمجیا تلك مخرجات أھم ومن

 الماكیتات إعداد وماكینات  وغیرھا من نظم Animation)  (Walkthrough داخلھا والتحرك المجسمات وتحریك
   .) ١( جدول رقم ]٢٠٠١محمود أحمد على، [ الصغیرة والمعقدة  والمجسمات

  المعماري والتنفیذ التصمیم في المستخدمة اآللي الحاسب برمجیات  أھم)١(جدول رقم 
 استخدام البرنامج في مجال التصمیم المعماري اسم البرنامج
AutoCAD والھندسة العمارة لمجال األبعاد وثالثیة ثنائیة رسومات لعمل یستخدم. 

ARCHICAD 
 و ( Tours Virtual Reality)بـ  یسمي ما لعمل البرنامج ھذا یستخدم 

(Animation)لھ ینشئ بالمبني الخاص الملف إدخال بمجرد المبني وخارج  داخل 
 .مباشرة تعدیالت عمل إمكانیة مع المطلوبة وثالثیة األبعاد ثنائیة المخرجات جمیع

Revit  بـ  یسمي ما لعمل البرنامج ھذا یستخدم(Tours Virtual Reality ) و 
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(Animation)عمل إمكانیة مع المطلوبة وثالثیة األبعاد ثنائیة خرجاتالم جمیع  وعمل 
 .مباشرة، یطلبھا المالك والمشاركین في مرحلة التقییم والعرض تعدیالت

DATA Cad التكلفة، بشكل  المشروع وتقدیرات عن تقاریر ولتحضیر معماریة عناصر لرسم یستخدم
 .یمكن مناقشتھا بصورة جیدة مع المالك

Soft Cad 3D إظھار معماري عمل یتیح كما األبعاد ثالثیة معماریة رسومات بعمل میقو. 
3D Home Architect باألثاث فرشھا األفقیة للمباني مع المساقط وعرض لتصمیم. 

Ace Interior Decorator للفراغات الداخلي والفرش الدیكور لعمل یستخدم. 

Virtual Simulator 
 شبیھھ  إلى رسوماتAutoCADبالـ  المرسومة األبعاد الثالثیة الرسومات یحول

الواقع، كلغة جیدة تمكن المالك   محاكاة–المبني داخل كالسیر :الحركة خالل من بالواقع
 .والمستخدمین من فھم مخرجات التصمیم بصورة جیدة

3D Max Studio حرآة ,معماري إظھار , األبعاد ثالثیة رسومات إنتاج في یساعد. 
Visual Solid ترآیبھا وبنیانھا في التعقید الشدیدة األبعاد ثالثیة الرسومات لعمل تخدمیس. 

CATIA Version 5  تقنیات  علي تشغیلھ في یعتمد متكامل برنامج(CAD – CAM – CAE ) 

DELMIA وعلي كافة بالكامل التصنیعیة العملیة وتدیر تتحكم والتي الشاملة البرمجیات من 
 المستویات

Navisworks Simulate 
برنامج یمكن المعماریین والمھندسین والمختصین بعملیة التشیید والبناء من مراجعة 
النماذج والبیانات المتعلقة بالمشروع بشكل كامل مع المالك والمستخدمین والجھات 

 .المعنیة للحصول تحكم أفضل لنتائج المشروع

Navisworks Manage 

یانات المتكاملة عن المشروع بشكل شامل مع برنامج على مراجعة النماذج والب یساعد
الجھات المعنیة كالمالك والمستتخدمین؛ للحصول على تحكم أفضل لمخرجات 

كما یمتلك أدوات التكامل والتحلیل التي تساعد فریق العمل على التخطیط . المشروع
اء او والتنسیق وحل اإلشكاالت والنزاعات بین الفرق العاملة قبل البدء في عملیة البن

  .التجدید

Lumion 
أحد أھم البرامج التي یعتمد علیھا في معالجة الرسومات المسصدرة من برامج 

3Dmax  أو برنامج Sketch up الواقع، كلغة  ، بعمل مقاطة مشاھد متحركة لمحاكاة
 .جیدة تمكن المالك والمستخدمین من فھم مخرجات التصمیم بصورة جیدة

 ، المؤتمر" البناء وتكنولوجیا المعماري التصمیم لمستقبل جدید بعد نحو جدلیة  رؤیة-الرقمیة  الثورة بعد ما العمارة" محمد،  یوسف سامي  عبیر-المصدر ( 
  )الباحث / ٢٠٠٨ –مصر  ,اإلسكندریة ٌّالتخیلیة العمارة تجسید " أسكاد"الحاسب  بمساعدة المعماري للتصمیم العربیة للجمعیة الثالث الدولي

  
 تم إنتاج العدید من اإلصدارات لتلك البرامج، وكل إصدار یتمیز بوجود العدید من األدوات التي تساھم في سھولة وقد

، ظھر منھ العدید من اإلصدارات أھمھا Revitاإلستخدام أو في شكل وحجم مخرجاتھ ھذه البرامج، فمثال نجد برنامج 
میزات منھا إمكانیة مراجعة كافة التصمیمات اإلنشائة والمعماریة اإلصدار المعماري والذي تمیز بتوفیر مجموعة من الم

، لتفادي بعض األخطاء والمشاكل المترتبة علیھا في ) Navisworks Simulate(والمیكانیكة وذلك بالتكامل مع برنامج 
  ) .٣(مرحلة التنفیذ والتي كانت ترفع من تكلفة المشروع أو تكلفة معالجتھا شكل رقم 
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  رض أعمال التغذیة والصرف والتكیف مع األعمال اإلنشائیةایوضح تع) ٣(ل رقم شك
  )maps/sa.com.google.www://https?8/2017 (–المصدر 

  )Building Information Modeling(وھو ما یسمى بنمذجة معلومات البناء ) BIM(ًوھناك أیضا تقنیة 
حیث قدمت الشركة ما أسمتھ المبنى االفتراضي عام  ) ArchiCAD(ببرنامجھا ) Graphisoft(والذي قدمتھ شركة 

م، وبدأ ١٩٩٢إال عام ) Building information Model(، ولم یتم استخدام مصطلح )virtual Building( م ١٩٨٧
للبرنامج األشھر في ھذا المجال ) Autodesk(كة ً سنوات تقریبا مع شراء شر١٠انتشاره الحقیقي بعدھا بـ 

)Revit( ،والذي یعرف بعمل نماذج لمعلومات المبنى لتكون في متناول كل المشاركین بالمشروع خالل دورة حیاة المبنى،
فتلك البرامج تتعامل مع عناصر ولیست خطوط، لذلك قد یطول وقت عملیة التصمیم ولكنھ یختصر الكثیر من الوقت 

ٍلفة أثناء مرحلة التنفیذ، فیكون لدى المصممین تخیل كامل لكل جزء من المنشأ، وتوقع كامل لكل العقبات التي قد والتك
تقابلھم وبالتالي تجھیز الحلول لھ، وبذلك یمكن للمالك المشاركة في تلك المراحل وفھم تام لھا، كل ذلك یساھم في استمرار 

تقوم بالبناء ) BIM(ففي تقنیة الـ ، ت من المالك تتسبب في توقف المشروعمراحل التصمیم والتنفیذ دون حدوث مفاجآ
ًعلى شاشة الكمبیوتر فعلیا، مما یوفر لغة جیدة یمكن استیعابھا من غیر المتخصصین، والذي نجده في غالبیة المشاریع 

فة التفاصیل بكل مرحلة وخاصة الكبیرة حیث یكون ھناك اجتماع دوري مع شركاء التنمیة والمسثمرین والمالك لمناقشة كا
وكذلك األمر بالنسبة للمشاریع الكبیرة كمشاریع اإلسكان ). BIM(بما یتعلق بالتعدیالت والتكلفة وذلك باالعتماد على تقنیة 

كما تم في مدینة الرحاب، فقد قامت الشركة بإیقاف التشطیبات وأعمال التصمیم الداخلي لمناقشتھا مع المستخدمین وإعداد 
ًفة التصمیمات الداخلیة بناءا على رغبتھم، دون المساس بالتشكیل الخارجي، مع وضع الوائح صارمة لعدم التعدیل على كا

  ).Rvit  / Archcad(واجھات الوحدات، معتمدة في ذلك على برامج 
  :  المشاركة في عملیة التصمیم-٤

ي صنع واتخاذ القرار الرئیسي في عملیة التصمیم، ففي في أوائل الستینیات ظھر الطلب بزیادة النظر في آراء المجتمع ف
استرالیا یعتقد الكثیر أنھم لم یتم التخطیط لھم،  فقد أدى عدم التشاور إلى جعل نظام التخطیط یبدو أبویا ودون النظر على 

في بریطانیا، كانت . النحو الواجب في كیفیة تأثیر التغییرات التي طرأت على البیئة المبنیة على المستخدمین الرئیسیین
وقد تم اآلن .  م، غیر أن مستوى المشاركة مسألة ھامة١٩٦٥فكرة أن یشارك الجمھور قد أثیرت ألول مرة في عام 

  ].Noro, K,1991[إدراج الحد األدنى من ورش العمل والجلسات العامة في كل مسعى للتخطیط تقریبا 
إلى التعاون مع المصممین والباحثین ) ن، المحتملون أو المستقبلیونالمفترضو(وفي التصمیم التشاركي، یدعى المشاركون 

وھم یشاركون خالل : والمطورین خالل عملیة االبتكار، ومن المحتمل أن یشاركوا خالل مراحل عدیدة من عملیة االبتكار
وأثناء التنمیة، یساعدون االستكشاف األولي والتعریف بالمشكلة للمساعدة في تحدید المشكلة وتركیز األفكار على الحل، 

  ] .Trischler, 2017[في تقییم الحلول المقترحة 
ًوتسعى المنظمات الدولیة الیجاد فرصا للمشاركة الدقیقة في التصمیم، مثل مشروع تصمیم الساحات العامة، معتبرة أن 

یجاد منصة لمشاركة المجتمع ذلك ھو المكون األساسي للبیئات الناجحة، وبدال من مجرد استشارة الجمھور، تعمل على إ
في تصمیم واتخاذ القرارات الجدیدة، مما یعكس معرفتھم الحمیمة، والتي قد ال یكون للممصممین قرار مستقل مثل 

، وقد نھجت الھیئة العامة للتخطیط العمراني بمصر ] Wikipedia,2017[المعماریین أو حتى مخططي الحكومة المحلیة،
ي إعداد مخططات قرى ومدن مصر ، حیث وضعت آلیة اإلجتماع بشركاء التنمیة بتلك القرى أسلوب المشاركة الشعبیة ف

  )  .٤(والمدن شرط أساسي العتماد ھذه المخططات  شكل رقم 
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  .اجتماع شركاء التنمیة لمناقشة وعرض المخطط االستراتیجي إلحدى وحدات مركز فاقوس بالشرقیة : یمین ) ٤(شكل رقم 
  .اجتماع الستشارة المستخدمین العامة حول التخطیط الحضري في ھلسنكي : سار ی

  https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_design/8/2017: المصدر 
  

  : النتائج المترتبة على ضعف مشاركة وفھم المالك لعملیة التصمیم المعماري-٥
 والكثیر من التخطیط فالتسرع في القرارات التصمیمیة دون دراسة إن التصمیم الناجح یتطلب الوقت الكافي والتنظیم

استخدام التصامیم واألفكار القدیمة وعدم اإللمام بالجدید في المواد والخامات أو التصمیمات واألفكار، (كافیة،  فمثال 
 الفكریة من االستدامة والبناء تجاھل الموقع والمحددات البیئیة والجغرافیة والثقافیة والتشریعیة، عدم مراعاة اإلتجاھات

) األخضر وغیرھا والتي تراعي الكثیر من المحددات، عدم مراعاة وتحدید احتیاجات المستخدمین أثناء عملیة التصمیم
ینتج الكثیر من القرارات الخاطئة والتي یجب أن یتم دراستھا وتحلیلھا على الوجھ األمثل وعلى رأسھا المحددات المادیة 

؛ والتي لن تتحقق إال بمشاركة المستخدمین في ھذه القرارات التصمیمیة أثناء عملیة )والوظیفیة للمستخدمینوالثقافیة 
  .التصمیم مما یساعد في الوصول إلى قرارات تصمیمیة أكثر فاعلیة 

تیاجات فمشاركة المستخدمین البد وأن تكون فعالة ومثمرة، واإل سیترتب علیھ الكثیر من المخرجات البعیدة عن اح
المستخدمین، وعلیھ البد من ترجمة مخرجات كل مرحلة من مراحل التصمیم باللغة التي یفھما ھؤالء المستخدمین، فعملیة 
المشاركة في التصمیم من قبل المستخدمین إن لم تكن فعالة بتوفر لغة جیدة وفھم كامل؛ فسوف تكون روتینیة ومضیعة 

یع المتعثرة والبعض اآلخر یتم عمل الكثیر من التعدیالت ویرى البحث من أھم للوقت والجھد والمال، فنجد بعض المشار
  : أسبابھا 

 .قیام بعض المكاتب الھندسیة والغیر متخصصة بعملیات التصمیم  -
 .لجوء بعض المستخدمین إلى غیر المتخصصین لتصمیم مشاریعھم  -
 .حاسوب في مجال التصمیم ضعف غالبیة المكاتب من حیث الجودة ومواكبتھا لتقنیات وبرامج ال -
 .ضعف مشاركة المستخدمین في عملیة التصمیم ، أو عدم استیعابھم وفھمھم الجید لمخرجات التصمیم -

مما قد یترتب علیھ تنفیذ مباني ال یتوفر بھا كافة احتیاجات المستخدمین، والتي ال یمكن التعایش معھا مما یترتب 
  : علیھ 

 ) .٥(الك للوصول إلى أقرب تصور الحتیاجاتھ شكل رقم  الكثیر من التعدیالت من قبل الم -
 .تردد المستخدم على العدید من المكاتب لتحقیق احتیاجاتھ والوصول لحل أقرب إلى احتیاجاتھ  -
ًتعثر المشروع لسنوات إلى أن یتحول إلى مبنى مھجور، یجعل منھ موطنا للعدید من المشاكل المؤثرة على  -

 ) .٦( إلى زیادة التكلفة لتوقف العائد من تشغیل تلك األموال شكل رقم التنمیة العمرانیة، إضافة
قد یلجأ المستخدم إلى بیع المبنى والبحث عن تجربة أخرى لفقدان الثقة في الحصول على الحلول التصمیمة  -

 .المناسبة أو الرتفاع تكلفة التعدیل 
 

  
  
  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_design/8/2017
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الة والتعدیل لتوفیر احتیاجات المستخدمین من المساحة والتشطیبات والتي لم یوضح العدید من أعمال التكسیر واإلز)  ٥(شكل رقم 
  تتحقق غالبھا في عملیة التصمیم 

  

  یوضح بعض المشاریع والمباني المتعثرة والتي تتحول إلى مباني ومناطق مھجورة یصدر عنھا العدید من المشاكل المؤثرة - ) ٦(شكل رقم 
  على التنمیة العمرانیة

ظ المستخدم بالمبنى مع القیام بالعدید من التعدیالت لتوفیر بعض احتیاجاتھ كالخصوصیة بالفراغات الداخلیة، أو وقد یحتف
إغالق نوافذ، إغالق تراسات، أو (الستیعاب األثاث، ینتج عنھ ظھور الكثیر من صور التلوث البصري العمراني مثل 

لتي تصل في بعض األحیان إلى حدوث مشاكل اجتماعیة وا)  وضع حواجز بصریة على األسوار  لتحقیق الخصوصیة
  ) .٧(وقطیعة بین الجیران وبعضھم البعض شكل رقم 
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  تلوث بصري عمراني بتعدیالت المستخدمین بوضع الحواجز على الشبایبك لتوفیر الخصوصیة) ٧(شكل رقم 

  
  :مة مضافة لتوفیر لغة سھلة الفھم للمستخدمین أھمیة برامج الكمبیوتر في عملیة التصمیم المعماري كقی-٦

 تأتي أھمیة مشاركة المستخدمین في عملیة التصمیم والفھم الحقیقي لكافة تفاصیل المبنى ولتجنب العدید من ھذه التعدیالت
من مساحات وفراغات وتشطیبات ومواد وتكلفة وال یمكن أن یتحقق ذلك بدون لغة یفھمھا المستخدم وخاصة غیر 

ختصین منھم بالعمارة، ومن ھنا یأتي برامج الكمبیوتر المتقدمة والتي توفر لغة متنوعة وحقیقیة یمكن للمستخدم فھمھا الم
  ) .٨(بسھولة شكل رقم 

  
  . بلغة یمكن للمستخدم فھمھا بسھولة ARCHCADبعض مخرجات برامج الكمبیوتر ) ٨(شكل رقم 

  )https://www.google.com.sa/maps?8/2017 (–المصدر 
  

 مكتب معماري على مستوى العالم لرصد أھم البرامج والمھارات لدى المعماریین العاملین ٥٠وقد رصدت دراسة ألھم 
من العاملین بھذه المكاتب یعتمد على مھارات % ٧٠موظف، فكانت نتائج الدراسة أن ما یعادل حوالى ) ٩٢٨(بھا عدد 
، ویأتي في المرتبة الثالثة برنامج AutoCADد على مھارات برنامج منھم یعتم % ٥٠، وما یزید على  Revitبرنامج 

Sketch Up في حین یأتي برنامج % ٤٤ بنسبةPhotoshop من المھارات المعتمد % ٤١ في المرتبة الرابعة بنسبة
  ) .٩(شكل رقم ] https://blackspectacles.com/blog,2017[علیھا في تلك المكاتب 

https://www.google.com.sa/maps?8/2017
https://blackspectacles.com/blog,2017
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  . مكتب معماري على مستوى العالم ٥٠أھم مھارات الحاسب والمستخدمة للعاملین بأھم ) ٩(قم شكل ر
architecture-50-top-work-to-requirements-licensure-software/post/blog/com.blackspectacles://https-(المصدر 

firms)  
فتقنیة الحاسب لم تعد تقتصر على برامج الكمبیوتر لالظھار والرسم فقط بل وفرت العدید من البرامج التي یمكن أن یتم 

 Design(ع كبرنامج ًمن خاللھا دراسة التوجیھ األمثل طبقا لحركة الشمس والریاح على مدار السنة وباختالف الموق
Builder ( المعمارى أفضل توجیھ للمبنى ، شكل الكتلة ، وأفضل بروز للكاسیرات لیحقق أقل استھالك حیث یمكن

  ) .١٠(للطاقة، كما قد یساعدھم في تحقیق بعض معاییر اإلستدامة في البناء شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 –المصدر . المبنى األمثل وتحقیق بعض معاییر العمارة المستدامة في التصمیم لتحدید توجیھ) Design Builder(برنامج ) ١٠(شكل رقم 
)https://www.google.com.sa/maps?8/2017(  

والتي یمكن مناقشتھا مع المالك بصورة فعالة حتى یتسنى لھ تحدید كافة احتیاجاتھ واختیار األسلوب األمثل للحد من عدد 
  ) ١١(عشوائي بالواجھات شكل رقم المكیفات والتي یتم تركیبھا بشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تشویھ واجھات المباني بتركیب الكثیر من وحدات التكیف بدون دراسة تأثیرھا بالواجھات كحلول من المستخدمین للتغلب على ) ١١(شكل رقم 
  .درجات الحرارة بالفراغات الداخلیة

https://www.google.com.sa/maps?8/2017
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 في مدینة تشوجیانغ وقد تم تصمیمھ علي ید ٢٠١١ءه عام برج الصین الذكي والذي تم االنتھاء من بنابخالف ما تم في 
، والذي كان لبرامج الحاسوب المتقدمة الدور األكبیر في تحقیق ھذا كلھ باعتماد )Adrian Smith & Gordon(كال من 

لعمارتین ًالمصمم علیھا التخاذ كافة قراراتھ التصمیمیة بمشاركة المالك حیث یتجھ تصمیمھ الي تحقیق معاییر كال من ا
المستدامة والذكیھ؛ فتم وضع المبني في مھب الریاح بعكس المباني االخري من حولھ وذلك لالستفادة باكبر كم ممكن من 
الریاح لتولید الطاقة الكھربیھ للبرج ووضع في جانبیھ وفي قمتھ ألواح طاقة شمسیة المتصاص اكبر كم ممكن من اشعة 

تم وضع بعض المولدات داخل البدروم لتولید الكھرباء ایضا وبذلك كان الغرض ان الشمس لتولید الطاقة الكھربیھ كما 
؛ ]Wikipedia, 2017[من الطاقة التي یحتاجھا البرج علي مستوي العام % ١٠٠یصبح المبني اول مبني في العالم ینتج 

  .) ١٢(شكل رقم 
  

  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
رامج الكمبیوتر لتنظیم كمیة وسقوط الضوء وحركة الریاح واإلستفادة منھم في توفیر الكثیر من برج الصین الذكي واستخدام ب) ١٢(شكل رقم 

  .الطاقة التي یحتاجھا المبني 
 /  KlKzPPlA3ob=v?watch/com.youtube.www://https//2017: (المصدر 

2017/search/sa.com.google.www://https(   
فالمكاتب الھندسیة بخبرة وكفائة العاملین بھا یساھمون بشكل كبیر في جذب العدید من المستخدمین لثقتھم في االعتماد 

لعمرانیة بنماذج معماریة جیدة دون تعدیل فیھا، علیھم في تصمیم وتشكیل العدید من مشاریعھم ؛ مما ینعكس على البیئة ا
والتي تعتمد في تصمیمھا وتشییدھا على الكثیر من برامج الكمبیوتر المتطورة والمعاصرة، في حین نجد الكثیر من 

  والتي ال یمكن أن توفر لغة AutoCADالمكاتب في بیئتنا العربیة ما زالت تقتصر على برامج الكمبیوتر التقلیدیة مثل 
یفھمھا المستخدمین غیر المتخصصین، بل نجد الكثیر من المكاتب غیر المعماریة والتي تمارس التصمیمیات دون دراسة 
ًجیدة لكافة محددات التصمیم وصوال إلى العدید من المشاكل المعقدة والبسیطة في المباني، فبعضھا یمكن تعدیلھ والبعض 

ًدم، وصوال إلى إھدار الكثیر من مواد البناء وبالتالي ارتفاع أسعار بعضھا اآلخر ال یمكن إال بتغییر الوظیفیة أو الھ
ًوصوال إلى خلل في منظومة التشیید والبناء ومن ثم ارتفاع سعر الوحدات والمنشآت والتي تصل في بعض األحیان خارج 

  .ة ًمقدرة الشباب ومحدودي الدخل كل ذلك یؤثر سلبا على عملیة التنمیة العمرانیة الشامل
ومن ھنا تأتي أھمیة برامج الكمبیوتر المتقدمة والتي یمكن أن تساھم في توفیر العدید من الحلول التصمیمیة وتنوع اللغة 
لمخرجات العملیة التصمیمیة السھلة والبسیطة لیستوعبھا ویفھمھا المستخدم كقیمة مضافة أثناء عملیة التصمیم، والتي البد 

 أثناء دراستھم لتخصص العمارة، فكما نرى أن الكثیر من أقسام العمارة ما زال برامجھ من تنمیتھا لدى طالب العمارة
البسیطة والتقلیدیة، ولم تواكب التقدم الكبیر لتقنیات الحاسب ) AutoCAD  ،3dmax(الدراسیة تقتصر على برامج 

  .المعاصرة 
  
  
  : النتائج والتوصیات العامة -٧



  
  
  

  مستخدمین وأثره على البیئة العمرانیة برامج الكمبیوتر المتطورة كقیمة مضافة لتجوید عملیة التصمیم المعماري بالحد من تعدیالت ال
 

:من النتائج والتوصیات أھمھا ثم تخلص الدراسة إلى وضع مجموعة   
: النتائج العامة١-٧  

من أھم أھداف التنمیة العمرانیة الشاملة الحد من المشاریع المتعثرة والتي تتحول إلى مباني ومناطق مھجورة  .١
ًوالمشاكل المترتبة علیھا أمنیا وبیئیا وعمرانیا ً ً. 

یم ال تلبي احتیاجات المستخدمین والذي ال ، نحصل على مخرجات تصموجود أي قصور في مراحل عملیة التصمیم .٢
  : یمكن التعایش معھ مما یترتب علیھ 

 .الكثیر من التعدیالت من قبل المالك للوصول إلى أقرب تصور الحتیاجاتھ  -
 .تردد المستخدم على العدید من المكاتب لتحقیق احتیاجاتھ والوصول لحل أقرب إلى احتیاجاتھ  -
مبنى والبحث عن تجربة أخرى لفقدان الثقة في الحصول على الحلول التصمیمة قد یلجأ المستخدم إلى بیع ال -

 .المناسبة أو الرتفاع تكلفة التعدیل 
مشاركة المستخدمین في عملیة التصمیم إن لم تكن فعالة بتوفیر لغة جیدة لفھم مخرجات عملیة التصمیم؛ فسوف  .٣

لیھا ظھور العدید من التعدیالت أو تعثرھا ویرجع تكون روتینیة ومضیعة للوقت والجھد والمال، مما یترتب ع
 .ذلك إلى ضعف الكثیر من المكاتب من حیث الجودة ومواكبتھا لتقنیات وبرامج الحاسوب في مجال التصمیم 

یعد استخدام برامج الكمبیوتر المتقدمة في عملیة التصمیم المعماري كقیمة مضافة، من العوامل المساعدة في  .٤
ُمیم المعماري، بتوفیر لغة  تمكن المستخدمین من المشاركة الفعالة لتحدید إحتیاجاتھم إنجاح عملیة التص

التصمیمیة، وتحدید أفضل األدوات والبرامج لرفع فاعلیة القائمین بعملیة التصمیم وخبرتھم ومھاراتھم، 
ِواستغاللھا بأفضل السبل، وتجنب إضاعة الوقت على أفكار غیر مجدیة وال یرغب فیھا أ ُ   .حدٍ

 
  : التوصیات٢-٧
یمكن لبرامج الكمبیوتر المتقدمة أن تساھم في توفیر العدید من أشكال اللغة الحقیقیة والسھلة والتي یمكن  .٥

  .للمستخدم فھمھا بسھولة ومن ثم تكون مشاركتھم في عملیة التصمیم فعالة
لحقیقي لكافة تفاصیل المبنى من مساحات البد من وجود آلیة للتأكد من مشاركة المستخدمین في عملیة التصمیم والفھم ا .٦

  .وفراغات وتشطیبات ومواد وتكلفة، حتى نقلل من حجم التعدیالت الفردیة بالمباني والحفاظ على البیئة العمرانیة 
وتنوع لغة یجب توفر آلیة العتماد المكاتب والشركات الممارسة لعملیة التصمیم والتأكد من كفائتھا وجودة  .٧

 لضمان لتصمیمیة السھلة والبسیطة لیستوعبھا ویفھمھا المستخدم كقیمة مضافة أثناء عملیة التصمیممخرجات العملیة ا
  .المشاركة الفعالة لھم في عملیة التصمیم والحد من المشاریع المتعثرة والتعدیالت المتكررة 

 الكمبیوتر المتقدمة توصي الدراسة بتنمیة مھارات طالب العمارة أثناء دراستھم، بالتركیز على إدخال برامج .٨
والتي یمكن أن تساھم في توفیر العدید من الحلول التصمیمیة وتنوع اللغة لمخرجات العملیة التصمیمیة السھلة 

  .والبسیطة لیستوعبھا ویفھمھا المستخدم كقیمة مضافة أثناء عملیة التصمیم

  : المراجع والمصادر-٨
  : المراجع والمصادرالعربیة-١-٨
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