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 : الملخص

التكنولوجي ، مما أدى إلى توليد تأثير   تكنولوجي عبر مختلف  في الخمسين عاًما الماضية ، كان هناك تحول نموذجي في التطور 

التخصصات. الهدف من هذه المقالة هو التفكير في موضوع التطور التكنولوجي وتأثيره على مجال الهندسة المعمارية. باإلضافة إلى  

شف تطور ذلك ، يسعى إلى اقتراح استراتيجيات لكيفية تنفيذ هذا التأثير التكنولوجي في الفصول الدراسية بالجامعة. ولهذه الغاية ، سأستك

(. باإلضافة إلى ذلك ، من الضروري إعادة تقييم CEعملية اإلنتاج المتسلسل إلى عملية إنتاج متكاملة ، ُتعرف باسم الهندسة المتزامنة )

متزامنة المبادئ المنهجية لتدريس التصميم المعماري ، وذلك لالستجابة للحاجة إلى مهندس معماري يمكنه تطوير مهاراته في بيئات  

 ومتزامنة. أخيًرا ، سأضع نموذًجا توضيحًيا لتدريس التصميم المتزامن في الهندسة المعمارية.

 

 : المقدمة

التطور  هو  التغييرات  هذه  أحد  المختلفة.  المعرفة  مجاالت  في  مختلفة  نموذجية  تحوالت  هناك  كانت   ، الماضية  سنة  الخمسين  في 

الظاهرة ، كان هناك تطور سريع في تقنيات المعلومات التي يتم تطبيقها في المنظمات وفي عمليات اإلنتاج التكنولوجي ، ونتيجة لهذه  

 والتي بدورها أحدثت تأثيًرا على تطوير مختلف التخصصات.

 ، يتكون التطور التكنولوجي من ثالثة عوامل أساسية.  ( Enric Barba, 2000) لـ وفًقا

 االبتكار المستمر لمجموعة من المنتجات الموجهة لالستهالك العالمي.  :أولا  •

 تطبيق التكنولوجيا الجديدة في المنتجات وعمليات اإلنتاج.  :ثانياا  •

 بيل المثال ، الهندسة المتزامنة. تطبيق تقنيات اإلدارة الجديدة لتطوير منتجات جديدة. لنأخذ ، على س :وأخيراا •

 التغييرات التالية، في حالة العمارة ، نشأت من العوامل الثالثة المذكورة أعاله: 

 ضرورة إدخال عمليات ابتكار مستمرة من أجل إنتاج بنية تستجيب بسرعة وفعالية للتغيرات في المناخ وفي سكان العالم.  .1
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التي   .2  ، التصميم  عمليات  أتمتة  والمجمعات  تسمح  المعمارية  المشكالت  بحل   ، المعلومات  إدارة  لعمليات  االستجابة  إلى  تهدف 

 الحضرية خالل فترة زمنية أقصر. لنأخذ ، على سبيل المثال ، مقدمة لمبادئ التصميم المتزامن

في مجال البناء. لنأخذ ، على  نظًرا ألتمتة عمليات التصميم ، فقد حلت أشكال اإلنتاج المتزامنة محل األشكال المتسلسلة لإلنتاج   .3

(  TQ( ، والجودة الشاملة )LGC( ، والبناء األخضر الخالي من الهدر )LCسبيل المثال ، إدخال مبادئ البناء الخالي من الهدر )

 ، إلخ. 

 وهكذا ، بعد أن أخذنا في االعتبار كل ما سبق ، من المهم أن نسأل أنفسنا ما يلي:

 التكنولوجي في مجال العمارة؟ما هو أثر التطور  •

 ما هي االستراتيجيات التي يمكن تنفيذها لدمج التطورات التكنولوجية في تدريس الهندسة المعمارية؟ •

ت الهدف من هذه المقالة هو التفكير في مسألة التطور التكنولوجي وتأثيره في مجال الهندسة المعمارية ، وكذلك السعي القتراح استراتيجيا

 فيذ هذا التأثير التكنولوجي في الفصول الدراسية بالجامعة.لكيفية تن 

حالًيا ، تتطلب عمليات التطوير التكنولوجي المطبقة في مجال الهندسة المعمارية متخصًصا يتمتع بمهارات عالية في إدارة المعلومات 

رد قادًرا على تقديم إجابة فعالة للمشكالت المعقدة. وعلى دراية كبيرة بتطبيقات المعلومات الجديدة. بهذه المهارات ، سيكون مثل هذا الف

 لهذا السبب ، سأقوم بتحليل تحول دور المهندس المعماري حيث يواجه مبادئ جديدة إلدارة المعلومات والتصميم المتزامن.

له   المعماري ، والتي تسمح  للمهندس  المهني  العمل  المعلومات ضمن  بتصميم وتنسيق وإدارة وهذا يعني االستخدام المستمر ألدوات 

مجموعات عمل متعددة التخصصات ، وتنظيم دورة حياة المشاريع ، وتقييم قواعد ومعايير الجودة البيئية ، وإجراء تحليل قدرة الموائل  

تزامنة ومتزامنة على أن تكون مستدامة طوال مدة دورة حياتها. كل هذا يبدأ بالنمذجة والمحاكاة الرقمية. وهذا بدوره يتطلب عمليات إدارة م

 ، مما يجعل من الممكن إدارة معلومات كافية للعمليات المعاصرة لإلنتاج المعماري. 

(، ضمن عملها األكاديمي CIFARمن ناحية أخرى ، بحثت كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الكاثوليكية في كولومبيا ومركز أبحاثها )

صاالت الجديدة المطبقة في مجال الهندسة المعمارية. تحقيقا لهذه الغاية ، تم إنشاء مركز ، عن تطوير استخدام تقنيات المعلومات واالت
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أبحاث يسمى "تأثير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الهندسة المعمارية" ، ومن هذا المنطلق ، تم تنفيذ سلسلة من األعمال ، مصممة 

 (. Cubillos, 2010لمطبقة في مجال التصميم )لدعم التحقيقات المختلفة في أنظمة إدارة المعلومات ا

نتيجة لهذه التجارب ، أصبحت قضية التطور التكنولوجي وتأثيره من خالل إدارة المعلومات في عمليات التصميم موردًا لتطوير القضايا 

 (. CD( فيما يتعلق بمبادئ التصميم المتزامن )EPPالتي اقترحها مشروع البرنامج التعليمي )

حث الذي تم إجراؤه موضوعات محددة ، مثل تصميم اإلسكان االجتماعي وكيف يمكن تطبيق عمليات إدارة المشاريع من خالل  تناول الب

( على مثل التصميم. سمحت هذه التجارب أيًضا بتقييم مالءمة وصالحية الموضوعات ICTاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

 يع مختلفة ، على سبيل المثال: التصميم الحضري ، وتصميم البناء ، واالتصاالت ، واإلعالم ، إلخ. المقترحة ، وتطوير واستكمال مواض

 التطور التكنولوجي والتصميم المعماري عبر التاريخ 

توضح مراجعة التاريخ المعماري أن التطور التكنولوجي كان له تأثير كبير على األفكار واألشكال المعمارية عبر التاريخ ، وهذا واضح  

من خالل أنماط الحضارة المختلفة. خالل العصور الوسطى ، اعتمدت الهندسة المعمارية على تأثير تكنولوجيا البناء والتصميم الفني 

(. سيتغير هذا التأثير للتكنولوجيا والهندسة المعمارية بشكل كبير 3( و )الشكل  2ى الشكل النهائي المبني كما في )الشكل  واحتفلت به عل

 مع صعود الثورة الصناعية منذ أن أخذت تكنولوجيا البناء طفرة تطورية رئيسية أخرى إلى األمام. سمحت التقنيات خالل هذه الفترة بإنشاء 

ات المعمارية الرائعة ويمكن أيًضا من الناحية النظرية ربطها مباشرة بتصميم المبنى الحالي. سمحت التقنيات الجديدة العديد من اإلنجاز 

بابتكارات أكبر في التصميم المعماري ، مع ظهور الحداثة ، وتشكيل أنماط معمارية جديدة مثل المستقبل والوظيفية وكذلك فلسفات 

تم بناء أول ناطحة سحاب بهيكل فوالذي )مبنى التأمين على المنازل ، ويليام لو بارون جيني( في    العصر الجديد ونظريات المجتمع.

 . في شيكاغو 1884عام 

بلغ اعتماد التكنولوجيا ذروته في النصف الثاني من القرن العشرين مع اكتشاف مواد جديدة مما أدى إلى ظهور أنماط وأنماط جديدة من 

ارية. دمج التكنولوجيا والهندسة المعمارية من خالل ما بعد الحداثة ، كان التصميم المعماري مدفوًعا بمفهوم التفكير في الهندسة المعم

إظهار كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين العالم من خالل وضع الميزات التقنية للمبنى على السطح الخارجي للمبنى كما هو موضح في  

 (. 8( ( و )الشكل 7( ، )الشكل 6)الشكل 
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 تقنيات الحديثة ال

يون  من أهم المصادر وأكثرها فاعلية في توجيه تطوير أنماط وأنواع المباني التكنولوجيا ومواد البناء المبتكرة. استخدم المهندسون المعمار 

للتكنولوجيا واالبتكار في  هذه المواد لعدة قرون وانتقلت المعرفة الالزمة للعمل وتطبيقها من الماجستير إلى المبتدئ. هناك حاجة كبيرة  

بناء الميزات لتكون مدفوعة نحو االستدامة. يهتم الكثير من المصممين والمهندسين المعماريين والمصنعين والعمالء ومستخدمي المباني 

 في مجال االبتكار التكنولوجي

ولكن يمكن أن يؤدي أيًضا إلى أخطاء مكلفة. ومع ذلك  يمكن أن يؤدي االبتكار إلى طرق أسرع وأكثر أماًنا وأقل تكلفة لتنفيذ األشياء ، 

، فإن صناعة البناء بشكل عام تتمتع بسمعة سيئة فيما يتعلق باالبتكار. في معظم األحيان ، ُيخطئ في كونها بطيئة في تبني التقنيات 

م إنشاء المواد المبتكرة وتقنيات البناء األكثر الجديدة. المحركات الرئيسية للقرن الحادي والعشرين واالقتصاد الجديد هي تقنيات فائقة. ت

 تقدًما في مجاالت التطبيق هذه:

 الهياكل والمواد المقاومة للحريق.  -المواد الحيوية  .1

 األسمنت ومواد البناء األخرى. -طرق عالية اإلنتاجية أو اندماجية  .2

 المركبات النانوية وهندسة األنسجة والجسيمات النانوية. .3

 مواد وأنظمة االستشعار. - لواجهة توصيف السطح وا .4

 المغناطيسية واإللكترونيات والمواد الضوئية -األغشية الرقيقة   .5

د تتأثر درجة حرارة الهواء الخارجي بعدد من العوامل. تصنع التصميمات البيئية بطريقة تؤدي فقط نفس الوظيفة التي تؤديها تقنيات التبري

لمناخ الحيوي على تأثير التبريد للمساحات الخارجية في المناطق الحارة وتم تحديد المعلمات الداخلي. تم إجراء اختبار مبدأ تصميم ا

 على النحو التالي: 

 مواد الفضاء  •

بنتز وبلتز ؛ يعتقد بيري وآخرون أن المواد تلعب دوًرا كبيًرا في تحديد درجة حرارة الهواء الخارجي. أثبتت المحاكاة الحاسوبية أنها 

زيع مكتبات المواد الخارجية. كما أن اختيار األواني اللينة لمجموعة المواد غير فعال. كانت المواد التي تم اختيارها غير فعالة في تو 
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كالتالي: الخرسانة ، والطرق المبنية من الطوب ، والطرق اإلسفلتية ، والتربة الرملية ، والمياه العميقة   ENVI-Metبواسطة برنامج  

أو رصيف الجرانيت. إذا كان على الباحث أن يأتي بمواده الخاصة من خالل البحث ، فستثبت المواد المذكورة أعاله أنها غير  

 يرات المواد من الدراسة الحالية. فعالة. هذا الجانب أجبر الباحث على تجاهل متغ

 الهندسة إلى نسبة العرض  •

هذا هو العامل األكثر فعالية في التحكم في درجة حرارة الهواء. المصمم قادر على خلق مساحة ممتعة باستخدام الظل والرياح أكثر من 

عرض أكثر العوامل فاعلية في التحكم في  أي عامل آخر مثل المساحة والشكل. تعتبر هندسة المساحة من حيث نسبة االرتفاع إلى ال

تأثير الهندسة على درجة حرارة الهواء. يمنح التالعب بهذه العوامل المصمم فرصة لخلق مساحات ممتعة من خالل الظل والرياح على  

 الرغم من جميع العوامل الهندسية األخرى مثل الفضاء ، والشكل. 

 القيم المعمارية في الشرق األوسط

العقدين الماضيين ، شهدت المدن العربية في الشرق األوسط تغيًرا كبيًرا. جلب استيراد األفكار المعمارية الغربية والتقدم العلمي على مدى  

تغييرات معمارية كبرى قائمة على التحديث. في كثير من الحاالت ، ُطلب من المنطقة تحديث سريع ، مما تسبب في معركة حادة بين 

األفكار المستوردة. يمكن أن ُتنسب بعض الحركات الرئيسية في الشرق األوسط إلى الصراع بين األفكار الغربية المستعارة القيم التقليدية و 

والقيم التقليدية. أكبر وجهات النظر المعمارية في بعض المدن البارزة في الشرق األوسط مثل أبو ظبي لديها تحول في كل من الشرق 

التعبير واللغة المعمارية غربية بشكل أساسي. السبب الرئيسي وراء انتشار الممارسات واألساليب الغربية هو  األوسط والتصاميم الغربية.

قليدية العالقة القوية بين المكانة المعمارية الغربية ، واألسلوب ، والتحسين ، والحداثة. وفًقا لذلك ، ُينظر إلى الممارسات المعمارية الت

 ن وأقل مكانة.على أنها عفا عليها الزم

سات لقرون ، كانت االبتكارات والتغييرات التاريخية مثل الجوانب الحديثة جزًءا من المجتمع. مع تقدم التكنولوجيا وتطورها ، تتغير الممار 

عة  في المجتمع أيًضا. معماري تقليدي لقد تغيرت الممارسات أيًضا مع مرور الوقت لتعكس األذواق المتفاوتة. ومع ذلك ، أدت سر 

المهندسون   بالثقافة. يقوم  فيما يتعلق  النظرية االجتماعية  النظر في  إعادة  إلى سيناريو حيث يجب  العولمة وقبول األساليب األجنبية 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  ثالث  العدد

 م2022  –  يارأ –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

522 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

المعماريون في الشرق األوسط ببناء هياكل تصور رؤاهم وأحالمهم على الرغم من افتقارهم إلى الصلة الوطنية والهوية الثقافية. هناك 

 ايد لبناء الهياكل التي تلتزم بأفضل الممارسات العالمية على الرغم من أنها تفتقر إلى الحقيقة والشخصية. اتجاه متز 

يجادل العديد من األكاديميين المعماريين والمهندسين المعماريين بأن العمارة يجب أن تكون موحدة وعولمة. يتم نشر هذا الرأي من خالل  

تدعمها من خالل إنشاء أفضل الممارسات العالمية التي تؤدي إلى التشابه ، والذي تم وصفه بأنه ال طعم وسائل اإلعالم العالمية التي  

له وغير مثير. في الشرق األوسط ، يتم إنشاء الممارسات المعمارية التقليدية وتبني على جماليات زخرفية ، وهو جانب مهم ال تمتلكه  

إلى ضرورة تجاهل األنماط المستوردة ؛ بداًل من ذلك ، سيكون الحصول على أفضل ما في    العمارة الغربية. ومع ذلك ، فإنه ال يلمح

كال األمرين مثاليًا إلنشاء مباٍن تقدمية للمنطقة التي يتم تحديثها بسرعة. يجد المهندسون المعماريون في الشرق األوسط أنفسهم في  

 ثقافات المحلية.موقف متنازع عليه بين األساليب المعمارية المستوردة وال

 التقليدية مقابل العمارة الحديثةالعمارة 

ة في تكنولوجيا تشييد المباني التقليدية ، كانت الطريقة الرئيسية للتصميم المعماري التي كانت موجودة هي الهياكل ذات اإلطارات الخشبي

صف طريقة التصميم المبكرة هذه إال بالبساطة  والتكديس بالحجر والطوب الطيني. بالمقارنة مع أحدث تصميم معماري ، ال يمكن و 

التكنولوجيا للتصميم  البشر ببطء في ربط أنفسهم واعتبروا مباني متجانسة. سمحت  التكنولوجيا ، بدأ  والنقاء. ومع ذلك ، مع اختراع 

لتلبية المعماري أن يبدو مشابًها لما يحيط به. اضطر المهندسون المعماريون والمصممين اآلن إلى االعتماد ع لى تفكيرهم اإلبداعي 

الطلب الذي تم إنشاؤه حديًثا. تعتمد معظم التصاميم اآلن على اإلبداع الموجه باالختراعات التكنولوجية. أصبح اآلن تمييز مبنى عن  

كل رئيسي آخر مهمة سهلة للزوار وكذلك عناصره بفضل العناصر الجديدة للتصميمات. هناك انخفاض في جماليات المباني المرئية بش 

بسبب محدودية مواد البناء حيث يستمر كل شيء في التغيير. االختراعات المتطورة واألشكال واألشكال المستقبلية ممكنة اآلن بسبب  

 إنشاء وتطوير مواد وتقنيات بناء جديدة.

التقاليد المعمارية لبناء المباني   مكنت التكنولوجيا من اكتشاف وتصنيع مواد البناء الجديدة والهياكل على مستوى العالم. يظل تطبيق

الجديدة اآلن المهمة الرئيسية الحاسمة للمهندسين المعماريين على مستوى العالم. ربما يفسر هذا سبب ارتباط معظم هؤالء المهندسين 

كب حد  إلى  يعتمد  األصلية  التصميم  فكرة  لتتوافق مع  التكنولوجيا  جديدة من  أشكال  اكتشاف  المرئي. ظل  استخدام  بالمظهر  على  ير 
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  التكنولوجيا في معظم الهندسة المعمارية. يعد التصميم الجمالي المرئي للمبنى أمًرا بالغ األهمية في خلق حالة تصميم مثالية بداًل من 

 مساحة الشعور الجيد. بالمقارنة مع الحواس األخرى ، يستمر الحس البصري في جذب انتباه اإلنسان. هناك انخفاض وتقييد ثابتان 

للهندسة المعمارية الحالية التي تسير في هذا االتجاه. هناك تناقص مستمر للقوة بين أجسامنا وفضاءنا بسبب نقص الحواس األخرى. 

هذا يرجع إلى حقيقة أن خبرة البشر في الفضاء والبيئة ال تزال تعتمد إلى حد كبير على حواسهم وليس على صورهم. هناك أيًضا زيادة 

لعمارة مقارنة بالتجربة. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن منتجات الصور المعمارية ال تقدم سوى استهالًكا مرئًيا وال  كبيرة في صورة ا

 يمكن استخدامها لصياغة حلول طويلة األجل. هناك حاجة إلى حلول عملية لهذه المشاكل. 

 التكنولوجيا والبتكار 

اعتمد القرن الحادي والعشرون تغييرات جديدة من خالل إدخال تقنيات ذكية لمواد وميزات أكثر استدامة. تم زيادة مستوى الوظائف بشكل 

كبير من خالل إدخال ميزات بناء متنوعة تعزز االستدامة أيًضا. هناك وجه جديد تماًما مع إدخال المواد الذكية في تكنولوجيا البناء. 

المواد جزًءا مهًما من النظام الهيكلي الذكي مع القدرة على استشعار بيئته الخاصة. يشار إلى المواد الذكية في بعض الحاالت تشكل هذه  

على أنها أنظمة حية. لم يعد أحد يركز على توفير التقسيم التقليدي بين علم المواد والهندسة المعمارية حيث لم يعد يتم أخذ ذلك في  

  على   الخضراء  المبانيلوجيا صناعة البناء. يمكن ببساطة وصف البناء المستدام الذي يشار إليه بالبناء األخضر أو  االعتبار في تكنو 

 . بأكملها البناء دورة  في للموارد وموفرة للبيئة صديقة تعتبر التي التطبيق وعمليات الهياكل بين يجمع بناء نظام أنه

وتقنيات البناء المبتكرة. استمر هؤالء في الهيمنة على تاريخ البناء الكامل لوجود البشرية.   يسترشد التطور المعماري بشكل أساسي بمواد

البناء تستمر في االستحواذ على السوق ويرجع ذلك في الغالب إلى االبتكارات المستمرة التي نواصل   هناك منتجات هائلة من مواد 

بينها مع إدخال مواد جديدة. ال شك أن التكنولوجيا هي نتاج سائد وواضح  تجربتها. للمصممين تطبيقات مميزة مختلفة لالختيار من  

للهدايا المتقدمة واإلبداعية لإلنسان. وبالتالي ، يمكن إدراجه كواحد من مظاهر إظهار جوهر اإلنسان. في هذه الحالة ، ال ُينظر إلى  

للخطر. بدال من ذلك ، يعتبر أنها تعرض حياة اإلنسان  لتحسين وتسهيل حياة اإلنسان. تعتبر عملية    التكنولوجيا على  فرصة وأداة 

 استخدام التكنولوجيا إنجاًزا رائًعا ونهائًيا.
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 في الهواء الطلق  Landformمنزل  :1الشكل 
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 مساحة غرفة المعيشة :3الشكل 

 الخاتمة

التطور   تأثير  لقد غير  الختام ،  التصميم مؤتمتة في  اليوم ، عمليات  التنفيذ.  العمارة موضع  التي يتم بها وضع  الطريقة  التكنولوجي 

وتستجيب لشكل جديد من التنظيم ؛ هذا إنتاج متزامن. ضمن هذا السياق ، يجب أن يستجيب المهندس المعماري لبيئة شديدة التنافسية 

 تطوير منهجية التصميم المتزامن عليها، حيث تكون األدوات التكنولوجية هي األسس التي يتم 

الحركات المعمارية عبر التاريخ أن التصميم المعماري والتطور التكنولوجي لهما عالقة خاصة. يمكن إرجاع هذه يوضح هذا البحث  

أنماط وحركات مختلف في  العمارة  في تشكيل وتشكيل  لها دور كبير  الصناعية. كان  التنوير والثورة  إلى عصر  الوقت العالقة  في  ة. 

مستقبلية على جميع جوانب العمارة من المراحل األولى للتصميم إلى اللمسات النهائية للتشطيبات  المعاصرة و التكنولوجيا الالحاضر ، تؤثر  

 وطوال عمر المبنى.
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