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 الملخص:

يتناول البحث موضوع البرمجيات الهندسية ودورها في دراسة الفراغ المكتبي انطالقاً من مفهوم البرمجة الهندسية 

 إلى تصنيف هذه البرمجيات تبعاً لطبيعة والتعاريف المرتبطة به، مروراً بنشأتها ومراحل تطورها المتعاقبة، وصولً 

 التوظيف، جنباً إلى جنب مع إيراد أهم ميزاتها ضمن مجال عملنا الهندسي.

كما يستعرض البحث أيضاً في هذا المجال دور هذه البرمجيات في دراسة الفراغ المكتبي، وآلية توظيفها من المعماري 

اسب، مع سوق مثال ميداني لفراغات مكتبية من مدينة حلب يوضح مراحل في إعداد دراساته الهندسية المختلفة على الح

 العمل المتبعة في إعداد مختلف الدراسات الهندسية باستخدام هذه البرمجيات.

 برمجية، فراغ، مكتب. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The paper deals with the domain of engineering software and its role in office space study 

based on the concrete concept and definitions related to engineering programming. Starting 

from its inception, the stages of successive development, up to the classification of the 

software depending on the nature of employment. In addition, the paper reviews the most 

important advantages of this software in the field of engineering work. Furthermore, the paper 

demonstrates the role of the software in the office space study. Besides that, it clarifies the 

architect’s mechanism in the preparation process of the various computer-based architectural 

engineering studies. In the field of office spaces, a case study in the city of Aleppo shows the 

stages of work followed in the preparation of all the engineering studies using this software.  

Keywords: software, space, office. 

 إشكالية البحث:

جاءت إشكالية البحث نتيجًة لتنامي دور البرمجة الهندسية وتطورها المتسارع على كافة مجالت توظيفها هندسياً )رسم 

 قييم، إظهار وإخراج هندسي(، ويمكننا إجمال إشكالية البحث بالمحاور التالية:هندسي، تشكيل ودراسة، تحليل وت

 المحور األول )البرمجة الهندسية ودورها(:

ضعف الدراسات الهندسية المقدمة وسوء فهم البرمجة الهندسية مع تشوه دورها وتوجه الجهات الدارسة إلى تقديم حلول 

نتيجة تحول المعماري أو المصمم إلى أداة رسم محكومة بخصائص البرمجية هندسية برمجية رتيبة ومعالجات جامدة، 

 المستخدمة.
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 المحور الثاني )آليات المعماري في تقديم الدراسات الهندسية برمجياً(:

وضع المعماري لمنهجية واضحة في تحديد طبيعة العمل المدروس وما ينتجه من برمجيات متنوعة، وحاجته الماسة آللية 

يمة خالل مراحل دراسته للفراغات المعمارية بشكل عام والفراغات المكتبية بشكل خاص، وصولً إلنتاج عمل سل

 دراسات ومخططات هندسية تلبي الهدف الحقيقي من تطويع البرمجية الهندسية في الدراسة.

 أهمية البحث وأهدافه:

يمها من خالل التعريف بالبرمجة الهندسية يهدف البحث إلى النهوض بسوية الدراسات الهندسية وتطوير آليات تقد

وأنواعها التصميمية والداعمة في مجال عملنا الهندسي، وصولً إلى تطوير أداء الفراغ المكتبي ورفع إنتاجه الوظيفي 

مواكباً تطور نظم العمل من خالل توضيح دور البرمجيات الهندسية في دراسته، ويتمثل هذا الهدف فعلياً برسم منهجية 

 ل للمعماري في مراحل دراسته البرمجية للفراغات المكتبية.عم

 منهجية البحث:

 يتناول البحث موضوع البرمجيات الهندسية ودورها في دراسة الفراغات المكتبية وفق المنهجية التالية:

تتناول مفهوم البرمجة الهندسية وأهم البرمجيات المستخدمة عالمياً وأنواعها وميزاتها، مع آلية عملها  دراسة نظرية: ▪

 وكيفية توظيفها في دراسة الفراغ المكتبي.

 تحليل مثال لدراسة فراغ مكتبي في مدينة حلب، وعرض مراحل العمل باستخدام هذه البرمجيات. دراسة تحليلية: ▪

 من استخالص نتائج وتقديم توصيات. دراسة استنتاجية: ▪

 طريقة البحث )خطة البحث(:

 يستعرض البحث دور هذه البرمجيات في دراسة الفراغ المكتبي كما يلي: 

 أ. مفاهيم عامة وتعاريف

 البرمجة الهندسية ونشأتها  ▪

 أنواع البرمجيات الهندسية وميزاتها ▪

 ب. دور البرمجيات الهندسية في دراسة الفراغ المكتبي  

 آلية عمل المعماري في إعداد الدراسة برمجياً  ▪

مثال عن مراحلل دراسلة المعملاري لفلراغ مكتبلي باسلتخدام البرمجيلات الهندسلية )الفراغلات المكتبيلة ضلمن بلرج مبنلى  ▪

 القصر البلدي(

 مفاهيم عامة وتعاريف:

عام والبرمجيات التابعة لها مرتبط بشكل وثيلق بظهلور الحاسلب اآلللي وملا تلال هلذا الظهلور ملن  إن مفهوم البرمجة بشكل

ولكللن البرمجللة الهندسللية وهنللا نخللص بالللذكر البرمجللة ، مراحللل تطللور متعاقبللة كللالثورة المعلوماتيللة والرقميللة ا خيللرة

فللي مجللال الدراسللات والستشللارات الهندسللية  المعماريللة بللدأت بالنشللوء منللذ فتللرة ليسللت بالبعيللدة، حيللث لعبللت دوراً بللارزاً 

، ولفهلم دور هلذه بمختلف مراحل عملها وعلى تنوع اختصاصاتها وغدت رديف عملل دائلم لكلل الكلوادر الهندسلية العامللة

 [1] البرمجة في المجالت الهندسية ل بد من اإلحاطة بالمفاهيم التالية:

 (:E.P: Engineering Programmingأوالً: البرمجة الهندسية )

كتعريف عام هي سلسلة المراحل المطبقة على الحاسب )مدخالت( من رسم ودراسلة وتهلذيب للتصلميم وصلولً إللى فكلرة 

جديدة من المصمم أو تحليل مع تقديم نتائج أو توصيف كامل لهذا التصميم بهدف التصنيع أو البناء )مخرجات(، عبلر علدة 

 ( وغيرها.Optimizationأو الستمثال )( Simulationآليات موصوفة كالمحاكاة )
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 (:CAD: Computer Aided Designثانياً: التصميم بمعونة الحاسب )

استخدام الحاسب ببرمجياته وتطبيقاته بهدف تصميم أو تطوير منتج ما )معماري، صناعي أو غيلره( عبلر نظام يسمح بهو 

وذاكلرة مركزيلة )لتنفيلذ الدراسلة وإجلراء التحليلل( ملع نظلام  دراسته أو تمثيله دون تصنيعه، ويتألف هذا النظام من معلالج

بيللاني )إلنشللاء النمللاذج وتعللديلها وحفظهللا(، وتحتللوي أغلللب برمجيللات هللذا النظللام علللى مكتبللات مسللاعدة تضللم مفللردات 

 وعناصر هندسية ومعمارية لتسهيل عمليات اإلدخال والتصميم إضافًة إلى وحدات محيطة داعمة لإلدخال واإلخراج.

 CAAD: Computer Aidedملللن التعريلللف ا خيلللر ينبثلللق مفهلللوم التصلللميم المعملللاري بمعونلللة الحاسلللب )

Architectural Design ) والللذي تتمثللل أهللم المللدخالت الرقميللة واإليعللازات المتبعللة فللي هللذا النللوع مللن البرمجيللات

 [3] الهندسية على الحاسب بما يلي:

 وضة وإحداثيات مع اعتبارات الموقع.برنامج وظيفي للمشروع، مساحات أولية مفر -

 عالقات وظيفية، مخططات هيكلية ودراسة تفصيلية )حركة، أثاث، ارتفاعات(. -

 خطوط وأفكار، حجوم وتكوينات، مع تصاميم المعماري المقترحة. -

 أما مخرجاته في هذه البرمجيات فتتمثل بما يلي:

والبنللاء )مواقللع عاملة، مسللاقط أفقيللة، واجهللات داخليلة وخارجيللة مللع مقللاطع كافلة المخططللات الهندسللية المطلوبلة للتنفيللذ  -

 شاقولية متنوعة(.

 محاكاة كاملة عبر نمذجة ثالثية ا بعاد للتصميم قبل التنفيذ أو أثناء مراحله. -

 المحور األول: البرمجة الهندسية ونشأتها:

مراحلل متعاقبلة، نسلتطيع إجمالهلا باختصلار وفقلاً للترتيلب مرت البرمجة الهندسية منذ نشأتها وخالل مسيرة تطورها بعلدة 

 التالي:

اللذي نظمله التحلاد ا مريكلي ، وم1963( علام Spring Jointكان أول إشهار رسمي للبرمجة الهندسية فلي ملمتمر ) ▪

ام الحاسلب (، وفيه تم إزالة الستار علن أول برمجيلة تلدعم التصلميم الهندسلي باسلتخدAFIPS) لجمعية معالجة المعلومات

 ( إلظهار أفكار المصمم ا ولية بصورة رسومات مبسطة.Sketch Padوهي برمجية )ٍ

( عن وضع نظام برمجي مختص باإلظهار الهندسي، والذي جلاء مطلوراً علن Bellم، أعلنت مختبرات )1968في عام  ▪

 [1] (.Graphic 1( أطلق عليه اسم نظام )Sketch Padبرمجية )

 ICES: Integrated Civilات، جلر  تطللوير نظلام مشلترص للتصلميم المعمللاري واإلنشلائي )فلي أواخلر السلبعيني ▪

Engineering System حيث جاء مضبوطاً بمعايير عالمية للتقييس والتراسل تطورت فيما بعد إللى أهلم المقلاييس ، )

 (.DXF، ISOالعالمية المستخدمة حالياً في البرمجية الهندسية )أهمها 

الثمانينيلللات انتشلللرت أنظملللة التصلللميم المعملللاري البرمجيلللة وغلللدت أداة قياسلللية فلللي كلللل مكاتلللب التصلللميم ملللع مطللللع  ▪

والستشارات الهندسية، ومنذ ذلص الحين شهدت هذه ا نظمة وبرمجياتهلا تطلوراً ملذهالً ومتسلارعاً خاصلًة بعلد تبنلي كبلار 

( التللي طللورت الحزمللة البرمجيللة .Autodesk Incشللركات البرمجللة لهللذه ا نظمللة الهندسللية وعلللى رأسللها شللركة )

(AutoCAD وكل تفرعاتها منذ انطالقها في عام )م.1982 

 أنواع البرمجيات الهندسية وميزاتها:

تعللددت البرمجيللات المسللتخدمة فللي المجللال الهندسللي بشللكل كبيللر فللي وقتنللا الحللالي، نتيجللة لتطورهللا المتسللارع وتنللوع 

 كات المطورة واإلصدارات المتتالية لها ودرجة التحديث المطبقة عليها.اختصاصات عملها مع تباينها تبعاً للشر
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هنا نوجله البوصللة بشلكل أساسلي نحلو البرمجيلات الهندسلية المطوعلة فلي مجلال الهندسلة المعماريلة، حيلث أثبتلت جلدارة 

وهلذه البرمجيلات يمكلن  وفعالية في مجال دعم الدراسات والتصاميم المختلفة على أيدي مختللف الكلوادر الهندسلية عالميلاً،

 [2] (، وهما:1تصنيفها من ناحية طبيعة توظيف المعماري أو المصمم لها إلى نوعين رئيسيين كما في الشكل )

 

 [2] .( يوضح التصنيف الوظيفي للبرمجيات الهندسية1الشكل )

يقصد بها جميلع البرمجيلات التلي تعملل أنظمتهلا عللى تقلديم منلتج هندسلي صلريح )تصلميمياً  أوالً: البرمجيات التصميمية:

 كان أم صناعياً(، حيث يأخذ هذا المنتج عدة صور، أهمها:

 صورة قاعدية أولية، تقوم على أتمتة مجموعة من المهام إلنتاج رسومات، مخططات هندسية أو قوائم حسابية وبيانية. ▪

 خذ المحاكاة فيها الدور ا كبر مع أدوات تدعم عملية التشكيل.صورة متقدمة، تأ ▪

 [3] (.1أهم هذه البرمجيات التصميمية المستخدمة عالمياً في مجالت الهندسة المعمارية بتنوعها، يوضحها الجدول )

 [3]( يوضح أهم البرمجيات التصميمية المستخدمة عالمياً. 1الجدول )

 المستخدمة عالمياً البرمجيات التصميمية أبرز 

 Autodeskالحزمة البرمجية التابعة لشركة )

Inc.) 
 برمجيات تصميمية متنوعة

Autodesk AutoCAD (Etc.) 1 ArchiCAD LD 1 

Autodesk Revit 2 Rhino Ceros 2 

Autodesk Spline Land 3 Vector Works 3 

Autodesk 3DS Studio Max 4 Sketch Up Pro 4 

Autodesk Maya 3DS 5 Thea 3D  5 

Autodesk Ecotect Analysis 6 Cinema 4D 6 

…. Etc. …. Etc. 

 هنا نوجه النظر إلى أهم ميزات هذه البرمجيات التصميمية، كما يلي:

( ، وأهللم .Autodesk Incالحزمللة البرمجيللة ا كثللر انتشللاراً علللى المسللتو  الهندسللي العللالمي والتللي تتبللع لشللركة ) ▪

 برمجياتها:

(، بطبيعلللة عملهلللا الثنائيلللة والثالثيلللة ا بعلللاد فلللي الدراسلللة والرسلللم الهندسلللي وكلللل تفرعاتهلللا AutoCADبرمجيلللة ) -

(Mechanical. Electrical. Architectural.) 
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(، أيضللاً بطبيعللة عملهللا الثنائيللة والثالثيللة ا بعللاد، مللع تطللوير AutoCAD( المطللورة عللن برمجيللة )Revitبرمجيللة ) -

 لهندسي وحساب الكميات.ميزات الرسم ا

(، المتخصصتين في مجال النمذجلة والتشلكيل ثالثلي البعلد، Maya 3DS( وبرمجية )3DS Studio Maxبرمجية ) -

 ومميزاتهما العالية في مجال اإلظهار المعماري. 

العمرانيللة البيئيللة، المتخصصللة فللي تقيلليم الشللروط الفيزيائيللة للفراغللات المعماريللة و (Ecotect Analysisبرمجيللة ) -

 إضافًة إلى الدراسات التحليلية المتعلقة بالستدامة. 

 .(ArchiCAD. Rhino Ceros. Vector Worksبرمجيات تصميمية متنوعة ) ▪

يقصد بها البرمجيات التي تدعم أنظمتها الدراسات الهندسية المقدملة ملن البرمجيلات التصلميمية  ثانياً: البرمجيات الداعمة:

 كان هذا الدعم بطريقة تقديم الدراسة وإظهارها أو تحليل معطياتها وفرز بياناتها.آنفة الذكر، سواء 

 [3] (.2وأهم هذه البرمجيات الداعمة المستخدمة بشكل كبير عالمياً في مجال عملنا المعماري، ما يوضحه الجدول )

 [3] ( يوضح أهم البرمجيات الداعمة المستخدمة عالمياً.2الجدول )

 الداعمة المستخدمة عالمياً  البرمجياتأبرز 

 برمجيات داعمة متنوعة (Microsoft Officeالحزمة البرمجية )

Microsoft Word 1 Adobe Photoshop 1 

Microsoft Excel 2 Corel Draw 2 

Autodesk Access  3 Google Earth 3 

 Atlantis 4 (Viewerالحزم البرمجية الستعراض الملفات )

Picasa & ACD See Pro 1 GIS System 5 

Adobe Reader  2 SPSS Data Entry 6 

…. Etc. …. Etc. 

 وكذلص ننوه إلى أهم ميزات هذه البرمجيات الداعمة، كما يلي:

برمجيات داعمة لعملية اإلظهار الهندسي واإلخراج المعملاري الحترافلي وآليلات تقلديم الدراسلات الهندسلية التخصصلية  -

(Adobe Photoshop. Corel Draw وهذه البرمجيات مختصة في عمليات معالجة الصور وإظهارها والتعلديل ، )

 عليها )إظهار المخططات المختلفة وتلوينها مع معالجة المناظير المعمارية(.

لجللداول بمختلللف تفرعاتهللا، مللن حسللاب للكميللات وتنظلليم ل (Microsoft Officeالحزمللة البرمجيللة التابعللة لشللركة ) -

 والكشوف التقديرية والجدو  القتصادية.

( المتخصلللص بأنظملللة البيانلللات )تشلللعباته فلللي مجلللال توصللليف المبلللاني( وارتباطللله المباشلللر ملللع برمجيلللة GISنظلللام ) -

(Google Earth الداعمللة، والللذي بللات يحللل مكللان قاعللدة البيانللات التقليديللة التللي توفرهللا الحزمللة البرمجيللة التابعللة )

(Microsoft Office.) 

(، المتخصصلة فلي مجلال التحليلل الحسلابي ودراسلة المتويلرات وتنظليم السلتبيانات SPSS Data Entryبرمجيلة ) -

 [2] المرتبطة بالدراسات الهندسية والقتصادية.

 دور البرمجيات الهندسية في دراسة الفراغ المكتبي:

إن للبرمجيلللات الهندسلللية دوراً فعلللالً فلللي دراسلللة الفراغلللات الداخليلللة وتقييمهلللا، ونخلللص باللللذكر الفلللراغ المكتبلللي نتيجلللًة 

لخصوصيته من ناحية طبيعة الوظيفة القائمة وحجم الدراسة التفصليلية )حللول وأفكلار، مخططلات وتحليلل( التلي يحتاجهلا 
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اخلتالف مراحلل دراسلته وتنلوع البرمجيلات المسلتخدمة، وهنلا ملن المهلم عند تقييمله ليحقلق الوايلة النفعيلة المرجلوة، عللى 

 توجيه نظر المعماري إلى حدود دور هذه البرمجيات وطبيعة تعاطيه معها بالنقطتين التاليتين:

وب أن البرمجيللة التصللميمية ل تتعللد  كونهللا أداة بيللد المعمللاري يطوعهللا بللالخبرة الالزمللة لتقللديم رماه وأفكللاره بأسللل أوالً:

هندسي وبرمجي مالئم، ل تنوب عنه في التصلميم واإلبلداع والتحليلل، بلل هلي فعليلاً تعملل كملرآة تعكلس خطوطله اليدويلة 

 وأفكاره المرسومة مع حساباته ا ولية، وهذا هو الهدف الحقيقي من توظيفها في مجالنا الهندسي.

للفللراغ المكتبللي يجللب أن يكللون منوطللاً بجملللة مللن  اختيللار المعمللاري للبرمجيللات المسللتخدمة فللي إعللداد دراسللته ثانياااً:

 الشتراطات، يأتي في مقدمتها ما يلي:

. تحديد طبيعة العمل الهندسي المراد تطبيقله برمجيلاً، واختيلار ملا ينلتج هلذا العملل ملن برمجيلات هندسلية مالئملة )رسلم 1

 [4] (.2هندسي، نمذجة، حساب كميات أو إظهار معماري(، كما يوضح الشكل )

 

 [4] .دور البرمجيات الهندسية بأنواعها( يوضح 2الشكل )

. اإللمللام بميللزات البرمجيللات المسللتخدمة وتقنيللات عملهللا ضللمن البرمجيللة ذاتهللا أو فللي حللال انتقللال الدراسللة بللين عللدة 2

 برمجيات مختلفة، تحقيقاً لدقة العمل واستكمالً للمتطلبات الهندسية المرجوة.

الذي تلعبه هذه البرمجيات في دراسة الفلراغ المعملاري المكتبلي، بنوعيهلا التصلميمي أو اللداعم، هنا نستطيع إجمال الدور 

 (.3كما يوضح الشكل )

 

 [4] .دور البرمجيات الهندسية في دراسة الفراغ المكتبي( يوضح 3الشكل )
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 المحور الثاني: آلية عمل المعماري في إعداد الدراسة برمجياً:

على المستو  البرمجي يقصد بها المنهجية العملية التي يتبعها في إعداد الدراسات الهندسية المقدمة إن آلية عمل المعماري 

على الحاسب، من قراءة معمقة لطبيعة العمل المراد تطبيقه، واختيار دقيق للبرمجية الهندسية المناسبة لهذا العمل مع ربلط 

الت( مللن جهللة ومراحللل التطبيللق الحاسللوبي )مراحللل إعللداد سللليم لمعطيللات الدراسللة وخصوصللية الحالللة الميدانيللة )مللدخ

 المخرجات( من جهة أخر .

ممخراً تطورت آليات برمجة الدراسلة الهندسلية بشلكل ملحلوظ، نتيجلًة لتطلور آفلاق التصلميم المعملاري وتطلور برمجياتله 

ة التقييم وأقرب مالمسلة لواقلع دراسة الفراغ المكتبي للوصول إلى أعلى مستو  في دقآليات الهندسية، ونخص بالذكر هنا 

(، وآخرها على مسلتو  دراسلة الفلراغ 4الفراغ المدروس في كافة المدخالت والمخرجات المعمارية، كما يوضح الشكل )

 [3] المكتبي كان:

 :BIM)ظهلور مفهلوم نمذجلة البنلاء بدايلة وبرمجياتهلا، ملع ( CAD). التطور النوعي آللية التصلميم بمعونلة الحاسلب 1

Building Information Modeling) تشكيل الفراغ المدروس برمجياً.الذي أسس لنطالق التفكير في تصوير و 

المنبثقة من المفهوم ا خير، والتلي نلادت  (ADV: Architecture Modeling Visualization)آلية . ظهور 2

( ونقلل كافلة Levels( ومناسليب )Gridsاور )بمحاكاة الفراغ ونمذجته عبر تشكيله بهيئة ثالثية ا بعاد اعتملاداً عللى محل

 [5] إلى الحاسب باستخدام برمجيات تصميمية حديثة.عناصر التصميم الداخلي المفردات المعمارية واإلنشائية حتى 

 
 [5] تطور آليات عمل المعماري برمجياً.( يوضح 4الشكل )

على صعيد دراسة الفراغ المكتبي برمجياً، يمكلن للمعملاري توظيلف جمللة ملن البرمجيلات الهندسلية التخصصلية، لتحقيلق 

( يوضلح سلير العملل البرمجلي للمعملاري خلالل 5كافة الوظائف التي رسلمها بدايلة ًفلي أهلداف عملله الهندسلي، والشلكل )

والبرمجيللات الداعمللة حينللاً آخللر أو حينللاً برمجيللات التصللميمية مراحللل دراسللته لهللذا الفللراغ، مللع توضلليح آليللة اسللتخدامه لل

 [4] كالهما معاً وفق حاجته تبعاً للدراسة المطبقة.

 
 [6] تسلسل عمل المعماري على البرمجيات التخصصية في دراسة الفراغ المكتبي.( يوضح 5الشكل )
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الهندساية )الفراااات المكتبياة ضامن بارى مبناى عن مراحال دراساة المعمااري لفاراغ مكتباي باساتخدام البرمجياات مثال 

 :القصر البلدي(

تمر دراسة المعماري البرمجية للفراغ المكتبي ضمن مبنى القصر البلدي بعدة مراحل، ويمكننا توضيح هذه المراحل ربطاً 

 مع البرمجيات وتوظيفها كما يلي:

( فلي Google Earthهنلا يمكلن اسلتخدام برمجيلة ) التوصيف المعماري العام ونقل الوضا  الاراهن للمبناى المكتباي: ▪

 (.6وصف الموقع وحيثيات الجوار، كما في الشكل )

 
 [6] ( لموق  مبنى القصر البلدي.Google Earth( يوضح صور جوية وميدانية عبر برمجية )6الشكل )

المكتبللي بأبعادهللا وفتحاتهللا (، فللي رسللم الوضللع الللراهن لفراغللات البللرج AutoCADكمللا يمكللن العتمللاد علللى برمجيللة )

 (.7ومفرداتها المعمارية، كما في الشكل )

 
 [6] (.AutoCAD)رسم الوض  الراهن لفرااات برى القصر البلدي اعتماداً على برمجية ( يوضح 7الشكل )

( Microsoft Office.MS Excel(، فيوضح تفنيداً داعماً لتوصيف المبنى المكتبي باستخدام برمجيات )3أما الجدول )

 (.5الداعمة، كما أسلفنا في الشكل )

 [6](. MS Excel( يوضح جدولة توصيف مبنى القصر البلدي عبر برمجية )3الجدول )

 التوصيف المعماري العام للمبنى المكتبي

موق  

 المبنى

الشوارع 

 المحيطة

مساحة 

 األرض

االرتفاع 

 الطابقي

الفعاليات 

 الوظيفية

تاريخ 

 الدراسة

تاريخ 

 االستثمار

الجهة 

 الدارسة

الجهة 

 المالكة

ضمن 

منطقة 

هنانو 

 المزدحمة

شارع 

جمال عبد 

 الناصر

حوالي 

 2م7000

و إشوال 

55% 

قاعدة في 

ا رضي 

وثمانية 

 عشر

فعاليات 

مكتبية 

إدارية 

 متنوعة

تمت 

الدراسة 

عام 

1984 

بدأ 

الستثمار 

عام 

2006 

المهندس 

المعماري 

الستشاري: 

 هيثم قطاع

وزارة 

اإلدارة 

 المحلية
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 Autodesk 3DSوهنا يستطيع المعماري توظيف برمجية )محاكاة المبنى المكتبي بنمذجة مفرداته داخلياً وخارجياً:  ▪

Max( أو برمجية ، )Autodesk Revit لتشلكيل فراغلات البلرج المكتبلي عبلر نمذجلة ثالثيلة ا بعلاد تتضلمن محاكلاة )

 [5] (.8داخلية منها والخارجية، كما يوضح الشكل )تفصيلية لكافة العناصر المعمارية ال

 
 [6](. Autodesk 3DS Maxنمذجة برى القصر البلدي باستخدام برمجية )( يوضح 8الشكل )

( وعبلر تطبيلق نشلر أفقلي لحيلز الدراسلة Autodesk Revitبالسلتفادة ملن ميلزات برمجيلة )دراسة الفراغ المكتبي:  ▪

( Adobe Photoshopتظهلر مجملل الفراغلات المكتبيلة الحاليلة، وملع اسلتخدام برمجيلة )الميدانيلة )الطلابق التاسلع( ، 

  ( يظهر عمل البرمجيتين معاً.9الداعمة، يستطيع الدارس أن يعبر لونياً عن وظيفتها الحالية، والشكل )

 
 [6] (.Adobe Photoshopو ) (Autodesk 3DS Maxنشر فرااات البرى وإخراجها لونياً باستخدام برمجيات )( يوضح 9الشكل )

 

كما يمكن توضليح توزيلع مسلاحات فراغلات العملل اإلفلرادي والجملاعي عللى النمذجلة ملع إسلقاط التأثيلث المسلتخدم عبلر 

( التصلميمية، إضلافًة إللى التعبيلر عنهلا لونيلاً بالبرمجيلة الداعملة المناسلبة، كملا فلي الشلكل Autodesk Revitبرمجية )

(10.) [3] 
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 [6]توزي  مساحات الفرااات المكتبية وإسقاط التأثيث المستخدم برمجياً. ( يوضح 10الشكل )

باستخدام نوعي البرمجيات يمكن للمعماري تقديم دراسة تفصيلية معمقة عن طبيعة النشاط الوظيفي القائم وعدد المراجعين 

 [3] (.11كما يظهر في الشكل )دروسة، والموظفين مع تضمين المساحات الفعلية لجزء أو لمجمل الفراغات المكتبية الم

 
 [6] .دراسة تفصيلية لحيز من الطابق المنشور بتكامل البرمجيات التصميمية والداعمة( يوضح 11الشكل )

( التصللميمية بمحاكللاة الجملللة اإلنشللائية Autodesk 3DS Maxيمكللن أيضللاً تقيلليم المللمثر اإلنشللائي عبللر برمجيللة )

الموديول المستخدم والرتفاع الطابقي وتدلي الجوائز على النمذجة، كما يوضح الشكل وتصورها ضمن الفراغ، مع عكس 

(12.)  
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 [6](. Autodeskنمذجة الجملة اإلنشائية وتحليل عناصرها باستخدام برمجيات )( يوضح 12الشكل )

( يمكلن Autodesk Ecotect Analysisعبلر تطويلع ميلزات برمجيلة )دراسة الشروط الفيزيائية للفراغ المكتبي:  ▪

للمعماري تقييم شروط الفراغ المدروس من إنارة طبيعية وصناعية، تهوية، شدة الظالل مع النعكاسات الداخليلة جنبلاً إللى 

جنب مع الرتياح الحراري، عن طريق نقل البرج بفراغاته المنمذجة وكامل تفاصيله إلى البرمجية المذكورة، كملا يوضلح 

 [2] (.13الشكل )

 
 [6](. Autodesk Ecotectدراسة الفرااات المكتبية باستخدام برمجية )( يوضح 13الشكل )

 وتمر هذه الدراسة بالمراحل التالية:

أ. ربلط المعطيللات المناخيللة لموقللع المبنللى المكتبللي )اإلحللداثيات، خطللوط الطللول والعللرض، شللدة الريللاح، أشللعة الشللمس(، 

(، وبالتالي يقسم كلل طلابق إللى مجموعلة ملن Zoneمنطقة فراغية ثالثية ا بعاد )واعتبار كل فراغ معماري داخلي يمثل 

(Zones.) 

( مللن فتحللات وأسللقف وأرضلليات مللع تفاصلليلها Zoneب. إضللافة كافللة العناصللر التصللميمية الداخليللة والخارجيللة ضللمن )

 واستطاعة وموقع.التنفيذية، وإدراج كافة نقاط اإلنارة ومنابع الصوت الموجودة مع مواصفاتها من شدة 
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ج. إضافة أسعار كافة العناصر السابقة الموجودة لدراسة الكلفة التقديرية الكلية للفراغ المكتبي، وبعد النتهاء من العمليلات 

 ( كاملل علن كافلة النتلائجReportالبرمجية السابقة يمكننا تحديد اليوم والساعة إلجلراء الدارسلة التقييميلة، وأخلذ تقريلر )

  (.14مخططات بيانية، كما يوضح الشكل )ضمن جداول و

 
 [6] .( من مخططات وجداولAutodesk Ecotectمخرجات برمجية )( يوضح 14الشكل )

( أصلبح باإلمكلان SPSS Data Entryباستخدام البرمجيلة التحليليلة )استطالع آراء مستخدمي المبنى والمختصين:  ▪

 [4] (.15محددات دراسة الفراغ الداخلي المكتبي، كما في الشكل )تنظيم استبيان آلراء المختصين حول نسب تأثير 

 

 [6] .(SPSS Data Entryباستخدام برمجية ) الفرااات المكتبية ( يوضح استبيان آلراء المختصين في دراسة15الشكل )
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بلرج مبنلى القصلر  إضافة إللى تنظليم اسلتبيان آخلر آلراء الملراجعين والملوظفين حلول الفراغلات المكتبيلة ومتويراتهلا فلي

 [4] (.16البلدي ضمن الممثر المعماري والمهني، كما في الشكل )

 

 [6] .(SPSS Data Entryباستخدام برمجية ) الفرااات المكتبية( يوضح استبيان آلراء مراجعي 16الشكل )

 النتائج وتفسيرها:

عللى ملدخالت للوصلول إللى مخرجلات هندسلية  . البرمجة الهندسية تشمل جميع العمليات المطبقة على الحاسب، اعتماداً 1

 خالل سلسلة مترابطة من مراحل الدراسة والتحليل وفق جملة من اآلليات الموصوفة.

 Sketch. مرت البرمجة الهندسلية بعلدة مراحلل متعاقبلة منلذ نشلأتها، بلدءاً ملن أول برمجيلة تلدعم التصلميم الهندسلي )2

Pad م، وصللولً إلللى أحللدث البرمجيللا1963( عللام( ت الهندسللية العالميللة التابعللة لشللركةAutodesk Inc. فللي وقتنللا )

 الحالي.

. تصنف البرمجيات المستخدمة في المجال الهندسي تبعاً لطبيعة توظيفها من قبل المصلمم إللى برمجيلات تصلميمية تأخلذ 3

 عدة صور هندسية، وبرمجيات داعمة آللية تقديم وتحليل الدراسة.

ية دوراً بارزاً في دراسة الفراغ المكتبي، نتيجًة لخصوصية وظيفة هلذا الفلراغ وحجلم الدراسلة . تلعب البرمجيات الهندس4

 التفصيلية والتحليلية التي يتطلبها، لتحقيق الواية النفعية والوظيفية المرجوة من الدراسة.

اسة بين عدة برمجيلات متتاليلة، ودقلًة . اإللمام الفعلي بميزات البرمجية المستخدمة وتقنيات عملها يممن انتقالً سليماً للدر5

 في العمل المطبق مع استيفاٍء كامل للمتطلبات الهندسية المرسومة.

(، حيث نادت بمحاكاة الفراغ الملدروس عبلر BIM( الهندسية جاءت كمفهوم مطور عن آلية العمل )ADV. آلية العمل )6

مناسليب ونقلل لكافلة المفلردات والعناصلر المعماريلة واإلنشلائية نمذجته وتشكيله بهيئة ثالثية ا بعاد اعتماداً على محلاور و

 إلى الحاسب.

( مللن أكثللر البرمجيللات تخصصللاً فللي مجللال التحليللل الحسللابي والبيللاني SPSS Data Entry. تعتبللر برمجيللة )7

 للمتويرات، وتنظيم الستبيانات المرتبطة بالدراسات الهندسية والقتصادية.
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 التوصيات والمقترحات:

على المعماري التعامل مع البرمجيات التصميمية على أنها أداة بيده يطوعها بأسلوبه الهندسي والبرمجي المالئلم لتقلديم . 1

رماه وأفكاره، ل تنلوب عنله فلي التصلميم والتحليلل واإلبلداع الهندسلي وهلذا هلو صللب الفلارق بلين دور المعملاري ودور 

 البرمجية.

زات البرمجية المختارة والموظفة في دراسته للفراغ المكتبلي ملع طبيعلة العملل . ضرورة ربط المعماري لخصائص ومي2

 الهندسي المراد تطبيقه.

. من المهم تأمين تسلسل سليم لعمل المعماري البرمجي خالل مراحل دراسته الهندسية وفق إيقاع مدروس كالنتقلال ملن 3

 توظيف البرمجيات التصميمية إلى الداعمة.

تمر دراسة المعملاري البرمجيلة للفلراغ المكتبلي بعلدة مراحلل، بلدءاً ملن التوصليف المعملاري العلام  . من الضروري أن4

 ونقل الوضع الراهن، مروراً بنمذجة ودراسة الفراغ وعناصره، وصولً إلى استطالع آراء مستخدميه.

ونمذجلة ونشلر الفراغلات  ( فلي تشلكيلAutodesk Revit. عللى المعملاري السلتفادة ملن الميلزات العاليلة لبرمجيلة )5

المعماريللة، لتقيلليم وتحليللل ودراسللة الفراغللات المكتبيللة، واختيللار البرمجيللة الداعمللة المناسللبة للتعبيللر عللن مجمللل الوظللائف 
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