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Digital Gap in the Design Process  
(Comparison between degree of thought and performance in 

foreign and Egyptian projects)  
Abstract:  
The design process consists of two dimensions - according to the RIBA classification. The 
first dimension is the intellectual dimension which aims to solve the design problem and 
formulate the architectural solution in form or composition. The second dimension is the 
productive dimension, which represents the activities carried out by the designer In order to 
produce the result of the design process in the form of a final integrated project. With the 
advent of the computer in the middle of the twentieth century and its impact on our life in 
many ways, the computer affected an aided architecture domain in general and the design 
process in particular. Much software developed as aiding tools to help the designer in doing 
his job. Such computer applications enhanced the quality and performance of the design. 
Those tools and aides varied in form drawing applications CAD to modern modeling 
applications as BIM, and helps in the process of architectural solution and decision-making as 
well. Certainly the computer aid changed significantly the concept of traditional architectural 
form and solutions, and made it more efficient and sophisticated than before. Of course the 
degree of comprehension and usability of all these possibilities in the design process varied 
between the Western and local architectural community. To which extent the degree of 
variation and what is the difference in the use of these possibilities and digital tools at the 
level of the two dimensions of the design process between Western society and the local one. 

 
  الملخص: 

إلى بعدين، البعد األول فيها هو  – RIBAبحسب تصنيف المعهد الملكي البريطاني  –تتكون العملية التصميمية من بعدين 
البعد الفكري الذي يهدف إلى حل المشكلة التصميمية وصياغة الحل المعماري في صورة شكل أو تكوين، أما البعد الثاني فهو 

نتيجة العملية التصميمية في صورة مشروع  بإخراجألنشطة التي يقوم بها المصمم حتى يقوم البعد اإلنتاجي والذي يمثل ا
الحاسب اآللي نهائي متكامل، ومع ظهور الحاسب اآللي في منتصف القرن العشرين وتأثيره على مختلف مجاالت الحياة، بدأ 

ص، وظهرت العديد من البرمجيات واألدوات التي في التأثير على مجاالت العمارة بشكل عام والعملية التصميمية بشكل خا
تساعد المصمم في القيام بعمله، وتنوعت تلك الوسائل واإلمكانيات والبرمجيات ما بين ما يساعد في تحسين ورفع كفاءة 

في ، وأيضا من تلك الوسائل واألدوات ما يساعد BIMأو تطبيقات الرسم الحديثة  CADاألداء كتطبيقات الرسم التقليدية 
التصميمية والتشكيلية، والتي غيرت بشكل كبير مفهوم الشكل والحل المعماري  تعملية الحل المعماري واتخاذ القرارا

التقليدي المألوف، وجعلته أكثر حرية وانسيابية وتعقيدا من ذي قبل، وبالطبع فان درجة االستيعاب واالستفادة من كل تلك 
المجتمع المعماري الغربي والمحلى متفاوتة، ولكن ما هي درجة التفاوت وما هو الفرق  اإلمكانيات في العملية التصميمية بين

  .لمجتمع الغربي والمجتمع المحليفي االستخدام لتلك اإلمكانيات واألدوات الرقمية على مستوي بعدي العملية التصميمية بين ا
  
  

  الكلمات المفتاحية
 ) التصميمي األداء – الفكر التصميمي –الفجوة الرقمية  (
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  المقدمة- 1

ان   - كعمل من األعمال المرتبطة بالقدرات اإلنسانية  –كان للعمارة  ا وك أثر بالتكنولوجي ن الت را م حظا واف

ي كأحد مالمح  ة، ودخول الحاسب .اآلل ارة المختلف ي أنشطة العم ي ف هذا عن طريق دخول الحاسب .اآلل

ة التصميم الثورة التكنولوجية في مجال العمارة جعله احد ا تقبل عملي دد مس كل وتح ي تش ؤثرة الت وى الم لق

راكم  )2001(أحمد عمر  المعماري و ت ل ه ام، ب ذ ع وم أو من د الي م يكن ولي ا ل ، وتأثر العمارة بالتكنولوجي

ارة  ين العم تالحم ب ادة ال ي زي ا ف ة منه ل مرحل لعدة متغيرات تكنولوجيا في مراحل زمنية مختلفة أسهمت ك

ا بدا ن والتكنولوجي ه اآلن م ن في ا نح ى م وال إل ي، وص م اآلل ى الرس دوي إل م الي ن الرس ال م ن االنتق ة م ي

ي مساحات  اريين لإلبحار ف دة للمعم ا جدي ي أتاحت أفاق اة، والت م المحاك تكنولوجيا الواقع االفتراضي ونظ

  لحديثة .واسعة من اإلبداع لم تكن متاحة من قبل، ومكنتهم منها تلك األدوات واإلمكانيات الرقمية ا

  

  الفجوة الرقمية- 2

ام  ي ع ة ف دة األمريكي ات المتح ي الوالي ة ف د 1998ظهر أول استخدام رسمي لمصطلح الفجوة الرقمي ، وق

ام  فعالياتكان ذلك ضمن  س الع ي نف م المتحدة ف اجتماع االتحاد الدولي لالتصاالت، وقد قامت منظمة األم

و ون موض المي، يك د بالدعوة إلي تنظيم مؤتمر قمة ع ه الح م أهداف ون احد أه ات، و يك ع المعلوم عه مجتم

  .)2009(ميمون الطاهري  من الفجوة الرقمية

  

اب ( د الوه دي عب رف رمي ا 2008ع ى أنه ة عل وة الرقمي واء ") الفج دم س توي التق ي مس اوت ف ة التف درج

رى، أو ل و أخر، أو  باالستخدام أو اإلنتاج في مجال االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات بين دولة و أخ تكت

ا االتصاالت  "الفجوة الرقمية بقولها فقد عرفت   )2004منال أسامة ("، أما بين مناطق البلد الواحد ي دني ف

ميتها  ى تس رون عل طلح الكثي عة، اص افة واس لهما مس مان تفص الم قس م الع ات، انقس ا المعلوم و تكنولوجي

ة و ا دول المتقدم م ال م األول يض ة، القس الفجوة الرقمي ات و ب يطرة و المعلوم وذ و الس ة للنف ة و المالك لغني

ات و  ي المعلوم را ف التكنولوجيا، و القسم الثاني يضم الدول النامية و الفقيرة، األقل نفوذا و أكثر ضعفا وفق

  ."التكنولوجيا أيضا

  

  الفكر الرقمي في العملية التصميمية  - 3

ام هي: يعتمد الفكر الرقمي في العملية التصميمية على قدرة  ن المه ة م ام بمجموع ى القي ي عل الحاسب اآلل

ة  ر اقليدي ية الغي كال الهندس ياغة األش ات  –(ص ورة خوارزمي ي ص ية ف ادالت الرياض ل المع اة  –ح محاك

ا  (Kotnik 2010) عملية التطور الطبيعي في األنظمة البيولوجية في الطبيعة) ، هذه العمليات كانت أساس

ة لظهور ثالث مداخل تطبيقية ل لتشكيل الرقمي، وقد نتج عن تلك المداخل مجموعة من االتجاهات المعماري
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اتج ا ف الن ي تص ي (الت ة وه داخل التطبيقي ذه الم ن ه ائي م  – Metamorphic Architectureلنه

Topological Architecture – Isomorphic Architecture – Parametric Architecture – 

Animated Architecture – Evolutionary Architecture( )Kolarevic 2003 (  
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 (Kotinc 2010) البعد الفكري في العملية التصميمية الرقمية 1جدول 

  (Kolarevic 2003 ) االتجاهات المعمارية الرقمية 2جدول 
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  األداء الرقمي في العملية التصميمية - 4

ة  ات الرقمي ة األدوات واإلمكاني القيام باألنشطة في البعد اإلنتاجي في العملية التصميمية يتطلب الدراية بكاف

اندرالتي تساعد في أداء تلك األنشطة بأعلى كفاءة رقمية ممكنة، و رح س  اتصنيف Sanders  )1996(ز اقت

يلألدوات الرقمية المستخدمة  رتبط  ف ددها الم ع تع ن واق ميمية م ة التص اتالعملي ك األدوات  بإمكاني يتل  ف

ات والم ل المعلوم رض وتمثي ع ع ا م ميمية تعامله ة التص ة بالعملي ارف الخاص ي ( ع ل وه أدوات تحوي

ة  -  قمية والعكساألشكال أو النماذج من الصورة المادية إلى الصورة الر أدوات التعامل مع األشكال المكون

اذج - للنماذج  ة للنم ارف الخاصة باألشكال المكون ات والمع ات والمعلوم ع البيان أدوات  -  أدوات التعامل م

اذج ة للنم كال المكون ور األش ار وتص ي -  إظه ب اآلل ين الحاس تخدم وب ين المس ل ب أدوات   -  أدوات التفاع

  .)في العملية التصميمية التواصل بين المشاركين

  (Sandres 1996 ) البعد اإلنتاجي في العملية التصميمية الرقمية  3جدول 

 

 

  

  



      عملية التصميميةالفجوة الرقمية في ال                
  ورقة بحثية                                     مقارنة بين الفكر واألداء التصميمي في األعمال األجنبية والمصرية)              (
 

 - 6 - 
 

  منهجية الدراسة التطبيقية - 5
ميم  ة التص ي مرحل ميمي ف ر واألداء التص ي الفك ة ف وة الرقمي اس الفج ى قي ة إل ة التطبيقي دف الدراس ته

اجي)االبتدائي (المرحلة الثانية من العملية ال دها اإلنت ي بع ميمية ف ة )2013(فتحي  تص ر مرحل ا تعتب ، ألنه

وذجين  الل نم ن خ ك م تم ذل ميمية، وي كلة التص اري للمش ل المعم ا الح تج خالله ي ين ي والت ميم الفعل التص

ا،للتحليل، أولهما نموذج تحليل للفكر الرقمي المقترح  ل األداء الرقميوالث وذج تحلي ا ني هي نم ، وتطبيقهم

ى  رةعل ى  عش ل عل ل عم ل ك ة ليحص رية واألجنبي ال المص ن األعم يمم ألداء  تقي ة ل ي ودرج ر الرقم للفك

ن الرقمي، ثم حساب  ي كل مشروع، وم ي ف عدد مرات ظهور كل عنصر من عناصر الفكر واالداء الرقم

  ثم حصر اعداد تلك المرات لتعطي مؤشرا عن نسبة استخدام هذا العنصر في المشروعات بشكل عام.

  اق الزمني للدراسة التطبيقيةالنط - 6
األخيرة، بغض النظر عن إذا  سنة الخمسة عشرفي  تصميمهاتهتم الدراسة التطبيقية بالمشروعات التي تم 

  ما كانت تلك المشروعات قد تم تنفيذها أم ال.

  النطاق المكاني للدراسة التطبيقية - 7
ى نطاقين تهدف الدراسة إلى مقارنة األعمال المصرية باألعمال األجنب ذا فيشتمل نطاق الدراسة عل ة، ل ي

 مكانيين أساسيين وهما:

م  األولالمكان  -  : يشمل اإلطار الغربي (أوروبا وأمريكا الشمالية)، وهى األعمال المعمارية التي ت

اكن  ن أم ر ع ض النظ ب، بغ اريين أجان طة معم مالية، بواس ا الش ا أو أمريك ي أوروب ميمها ف تص

 أوروبا أو أمريكا الشمالية أو خارجها.ومواقع تلك األعمال داخل 

م تصميمها داخل الثانيالمكان  -  ي ت : يشمل اإلطار المصري المحلي، وهى األعمال المعمارية الت

ك  ع تل اكن ومواق ن أم ر ع ض النظ ريين، بغ اريين مص طة معم ة، بواس ر العربي ة مص جمهوري

  األعمال داخل مصر أو خارجها.

  أسس اختيار عينة األعمال - 8
ى أساس تتطل ال عل ك األعم ار تل ة، فيكون اختي ال المعماري ب الدراسة التطبيقية نوعية خاصة من األعم

ام  ة أو نظ اري ذو طبيع ل المعم ون العم زة، أو أن يك ة الممي ورتها الذهني ا، أو ص ة له ة المعماري األهمي

ميم الم ة التص ل مرحل ى تحلي دف إل ة ته ار أن الدراس ذ باالعتب ع األخ ز، م ائي متمي د إنش ذا فق اري، ل عم

د،تتضمن بعض األ ذها بع تم تنفي م ي ال ل ة  عم ابقات المعماري ى المس ر عل ز بشكل أكب تم التركي ى أن ي عل

ود  ن قي ا متحررة م ا أنه ة، كم دة وإبداعي ارا جدي ا تحوى أفك الغير حائزة على الجوائز األولى، ألنها غالب

  والتكلفة. ذالتنفي
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  الرقمي) النموذج األول (نموذج تحليل الفكر - 9
  

م دول رق ن ج تنتج م وذج مس ذا النم دول  )1(ه م (وج ر ، )2رق ة عناص ي خمس وذج إل ر النم م عناص تنقس

ـ د ال ي أح ل ه ا التشكيل فه ائم عليه فة الق ر عن الفلس ار  6أساسية، أولها هو الفكرة الرئيسية، وهي تعبي أفك

ة، رة رقمي ون فك الي تك ر  المرتبطين باالتجاهات المعمارية الرقمية وبالت رة غي ون فك ك فتك ر ذل ا غي أم أنه

دخل  و الم ث ه ر الثال كيل، والعنص ي التش ع ف اري المتب اه المعم و االتج ر ه ذه العناص اني ه ة، وث رقمي

دخل  اع م ن إتب التطبيقي المتبع في صياغة الشكل، والرابع هو التعبير التشكيلي للتصميم حيث أنه من الممك

ى  وين تطبيقي تشكيلي معين إمكانياته تؤدي إل اري تك ه المعم تج من خالل ن ين د ولك ي التعقي ة ف وين غاي تك

ر  ك العناص ر تل ى، وأخ تفادة المثل ي االس دخل التطبيق بسيط، وبهذا فإن المعماري لم يستفد من إمكانيات الم

  هو أسلوب حل العناصر المعمارية في المساقط األفقية.

  نموذج تحليل الفكر الرقمي  4جدول 

  
  

  تحليل الفكر التصميمي الرقميعناصر  رتبة العنصر

ج 
النموذ

األول
 

ي
ي الرقم

صميم
لتحليل الفكر الت

  

  فكرة رقمية  فكرة غير رقمية  الفكرة الرئيسية  1

  االتجاه الرقمي المتبع  2

M
etam

orph
ic

 

T
op

ological
 

Isom
orp

h
ic

 P
aram

etric
 

A
n

im
ated

 E
volu

tion
ary

 

3  
المدخل التطبيقي 

  المستخدم
Transformation 

Modifiers  
Parametric 
Algorithms  

Generative 
Algorithm  

4  
  

أسلوب حل العناصر 
  المعمارية

  األسلوب القياسي
Standardization  

  ) 2005المقدم  –عبده (

  األسلوب المتنوع
Mass Customization  

(Mitchell 1999) 
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  النموذج الثاني (نموذج تحليل األداء الرقمي)  - 10
  

دائي،  )3رقم (موذج مستنتج من جدول هذا الن ميم االبت ة التص ي مرحل ، ويهدف إلي تحليل األداء الرقمي ف

ة  وط ثنائي دء من خالل خط م الب ويتكون النموذج من خمسة عناصر، أولها رسم العناصر المعماري، هل ت

امAutoCADاألبعاد مثل برنامج  ل برن اد مث ة األبع ر ثالثي  3D Studioج ، أم تم البدء من خالل عناص

Max أم أن البداية كانت من خالل بناء نموذج ،BIM ار ، وثاني تلك العناصر هي اإلظهار، فهل تم اإلظه

ار  تكمل اإلظه ي واس ب اآلل ى الحاس ل إل م انتق ة ث ي مرحل دوي ف م ي ار ت ل، أم أن اإلظه كل كام دويا بش ي

ل ب م بالكام ار ت ي، أو أن اإلظه ار رقمي جزئ ر باستخدامه ليصبح اإلظه ي، والعنص ب اآلل استخدام الحاس

ائيا  ار التصميم إنش وم باختب امس يق ع والخ ر الراب ل، والعنص ى العمي الثالث هو طريقة عرض التصميم عل

  وتحليل األداء العام للمبنى.

  

  نموذج تحليل األداء الرقمي  5جدول 

  
  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي رتبة العنصر

ج 
النموذ

ي
الثان

 
لتحليل
 

ي
ي الرقم

صميم
األداء الت

  
  

 الرسم األولي للعناصر المعمارية  1
2D CAD 

Lines 
3D CAD 
Objects  

BIM 
Objects  

  عرض التصميم  2
2D 

Images 
3D 

Images  
Animatio
n Movie  

VR 

  تحليل العناصر اإلنشائية  3
برمجيات التحليل اإلنشائي 

  الخاصة
BIM Model 

 BIM Model رمجيات المحاكاة الخاصةب  تحليل األداء العام للمشروع  4
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  جدول المشروعات المختارة للمقارنة - 11

  
  مشروعات المقارنة  6جدول 

  م  االستخدام
  األعمال المصرية  األعمال األجنبية

  المعماري  المشروع  المعماري  المشروع

مشروعات 
  تعليمية

1  
Health 

Sciences 
Campus  

Chris Lee 
Architects  

لجامعة المصرية ا
 للتعليم االليكتروني

عبد الفتاح 
  الموصلي

مشروعات 
  ترفيهية

2  
Auditorium & 
Movie Theater  

Serero Architects  
المركز الثقافي 

  الترفيهي
  دمحم شلبي

مشروعات 
  سكنية

3  Jellyfish House 
Iwamotoscott 

Architects  
المنزل التفاعلي 
  لحياة مستدامة

  لمياء الجابري

4  Conway House Ogrydziak Arch دمحم مختار عبد هللا  فيال أوكسجين  

مشروعات 
  تصميم حضري

5  Lilypad  Vincent Callebaut أشرف عبد المحسن  المدينة الطبية 

مشروعات 
  ثقافية

6  

Shenzhen 
Museum of 

Contemporary 
Art  

Paul Preissner  
مكتبة مبارك 

  العامة
  مدحت الشاذلي

7  
Museum of 

Contemporary 
Art  

Serero Architects  
مكتبة مبارك 

  العامة
  هشام عالء الدين

مشروعات 
متعددة 
  االستخدام

  

8  
European 
Solidarity 

Center 
ONL Architects  

مبنى الغرفة 
  التجارية بدمياط

عبد الفتاح 
  الموصلي

9  Sky Village  
MVRDV+ADEPT 

Architects  
 الوطنيالبنك 

  المصري
  عبده احمد إمام

مشروعات 
  إدارية

10  
Viendong 
Meridian 

Tower  

Mooyoung  
Architects  

 اإلداريالمبنى 
  لشركة أدويا

  دمحم حمزة احمد
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  تحليل األعمال المعمارية األجنبية والمصرية - 12
  

 أوال: تحليل األعمال األجنبية 1- 12
  

Health Sciences Campus (Jeong 2008)  
  

  
  

  ر تحليل الفكر التصميمي الرقميعناص
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

 Parametric  فكرة رقمية
Architecture 

Parametric 
Algorithms 

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  لتصميمعرض ا رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات محاكاة خاصة

  
Conway House (Jeong 2008)  

  
  

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  لمستخدمالمدخل التطبيقي ا  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Evolutionary 
Architecture 

Generative 
Algorithms  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  Animation Movie  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة
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Auditorium & Movie Theater (Jeong 2008)  

  
  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Evolutionary 
Architecture 

Generative 
Algorithms  

Standardization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

BIM Objects  3D Images  BIM Model  BIM Model  
 

Jellyfish House (Jeong 2008)  

  
  

  يل الفكر التصميمي الرقميعناصر تحل
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Evolutionary 
Architecture 

Generative 
Algorithms  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  ميمعرض التص رسم للعناصر المعمارية

BIM Objects  Animation Movie  BIM Model  BIM Model  
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Lilypad (Jeong 2008)  

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Evolutionary 
Architecture 

Generative 
Algorithms  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  Animation Movie  
برمجيات تحليل إنشائي 

  صةخا
  برمجيات المحاكاة الخاصة

 
Shenzhen Museum of Contemporary Art (Jeong 2008)  

  

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Topological 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة
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Museum of Contemporary Art (Jeong 2008)  

  

  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Parametric 

Architecture 
Parametric 
Algorithms  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم للعناصر المعماريةرسم 

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة

 
 

European Solidarity Center (Jeong 2008)  

  

  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة رقمية
Parametric 

Architecture 
Parametric 
Algorithms  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  عام للمشروعتحليل األداء ال  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة
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Sky Village (Choi 2009)  

 

  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية عناصرحل ال  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Evolutionary 
Architecture 

Generative 
Algorithms  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  Animation Movie  
جيات تحليل إنشائي برم

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة

 
 

Viendong Meridian Tower (Choi 2009)  

  

  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Metamorphic 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Standardization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة
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  ألعمال المصريةثانيا: تحليل ا 2- 12
 

  )2008(البناء العربي    الجامعة المصرية للتعليم االليكتروني
  

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Metamorphic 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Standardization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

2D CAD Lines 3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  ال يوجد

 
 

  بور سعيد (مسابقة) – المركز الثقافي الترفيهي

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Topological 
Architecture  

Transformation 
Modifiers  

Mass Customization  

  ميمي الرقميعناصر تحليل األداء التص
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  ال يوجد
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  )www.bonah.org( المنزل التفاعلي لحياة مستدامة

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  رئيسيةالفكرة ال

  فكرة رقمية
Parametric 

Architecture  
Parametric 
Algorithms 

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  داء العام للمشروعتحليل األ  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  Animation Movie 
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  برمجيات المحاكاة الخاصة

 
 

  )www.bonah.org(  فيال أوكسجين

  

  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  ةالمعماري حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  ال يوجد  فكرة غير رقمية
Transformation 

Modifiers  
Standardization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

BIM Objects  Animation Movie  BIM Model  BIM Model  
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                                          http://www.cubeconsultants.org بيةالمدينة الط

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Metamorphic 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  ألداء العام للمشروعتحليل ا  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  Animation Movie 
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  ال يوجد

 
  )2008(مجلة تصميم  مدحت الشاذلي - مكتبة مبارك العامة 

  

  
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  لمعماريةا حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Metamorphic 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية
3D CAD Objects 3D Images   ال يوجد  إنشائي برمجيات تحليل  
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  )2008(مجلة تصميم  هشام عالء الدين –مكتبة مبارك العامة 

  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  فكرة غير رقمية
Metamorphic 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية
3D CAD Objects 3D Images   ال يوجد  برمجيات تحليل إنشائي  

 
 

  )2008(مجلة تصميم   مبنى الغرفة التجارية بدمياط

 
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  ال يوجد  فكرة غير رقمية
Transformation 

Modifiers  
Standardization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم ناصر المعماريةرسم للع

2D CAD Lines 3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  ال يوجد
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  )2006(مجلة البناء العربي    البنك الوطني المصري

 
  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي

  المعمارية حل العناصر  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  كرة الرئيسيةالف

  فكرة غير رقمية
Metamorphic 
Architecture 

Transformation 
Modifiers  

Standardization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  ةتحليل العناصر اإلنشائي  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

2D CAD Lines 3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  ال يوجد

 
 

  )2007(مجلة البناء العربي    لشركة أدويا اإلداريالمبنى 
  

  عناصر تحليل الفكر التصميمي الرقمي
  المعمارية رحل العناص  المدخل التطبيقي المستخدم  االتجاه الرقمي المتبع  الفكرة الرئيسية

  ال يوجد  فكرة غير رقمية
Transformation 

Modifiers  
Mass Customization  

  عناصر تحليل األداء التصميمي الرقمي
  تحليل األداء العام للمشروع  تحليل العناصر اإلنشائية  عرض التصميم رسم للعناصر المعمارية

3D CAD Objects  3D Images  
برمجيات تحليل إنشائي 

  خاصة
  مجيات المحاكاة الخاصةبر
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	نتائج الدراسة - 13
 

ة  داول المقارن ي ج ة ف ور عناصر المقارن رات ظه دد م تم االعتماد في استنتاج هذه النسب والنتائج على ع

ي  بته ف ل نس روعات يمث السابقة، بمعنى أن وجود عنصر معين (كالفكرة الرقمية) عدد من المرات في المش

  التالي كانت النتائج:التقييم العام للمشروعات، وب

  

  

  
ر الرقمي  نسبةأظهرت الدراسة أن  :و المصرية  الفكر الرقمي على مستوى األعمال األجنبية استخدام الفك

ميمية  ة التص ي العملي ة ف ة الدراس توى عين ى مس واليعل ة و  %82.5 ح ال األجنبي ي األعم ي 52ف % ف

رية ال المص ةاألعم ة الرقمي ات المعماري ر التوجه ا  ، وأن أكث ة إتباع ال األجنبي ي األعم و ف ه

Evolutionary Architecture  بة اه 50بنس ا اتج ة، يليه ن العين  Parametric Architecture% م

اه 30بنسبة  م اتج م 10بنسبة  Metamorphic Architectureو  Topological%، ث ا، ول ل منه % لك

ر الوفي األعمال المصرية يظهر أي اتجاهات أخرى في العينة،  و أكث ا ه ة إتباع ة الرقمي ات المعماري توجه

Metamorphic Architecture  بة اه 50بنس م اتج ة، ث ن العين  Parametricو  Topological% م

Architecture  من العينة ال تتبع أي توجه معماري رقمي.30فيما ظهرت % لكل منها، 10بنسبة %  

 

  جنبية والمصريةنسب استخدام االتجاهات المعمارية في األعمال األ -1شكل 
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د أظهرت الدراسة أن استخدام   Generative Algorithmsأما على مستوى الترجمة الرقمية لألفكار فق

ى  ل إل تخدام 50يص ة، واس ة الدراس ن عين ي  Parametric Algorithms% م ل إل %، و 30يص

Transformation Modifiers  ة، و %20يصل إلى ال األجنبي  Transformationاستخدام في األعم

Modifiers  ى ل إل تخدام 90يص ة، واس ة الدراس ن عين ي  Parametric Algorithms% م ل إل يص

ر استخدام %، و 10 م يظه د  ،Generative Algorithmsل ة فق ر المعماري ل العناص لوب ح ا عن أس أم

كيلي  وع التش لوب التن تخدم أس بة  Mass Customizationاس لوب التوح80بنس تخدام أس ا اس د %، فيم ي

رية 20بنسبة  Standardizationالقياسي  ال المص ي األعم د % في األعمال األجنبية، وف زان  فق ر ات ظه

لوبين، حيث كيلي  بين األس وع التش لوب و%، 50بنسبة  Mass Customizationاستخدم أسلوب التن أس

  %.50بنسبة  Standardizationالتوحيد القياسي 

  

  

ة األجنبيةاألداء الرقمي على مستوى األعمال  ى مستوى عين ي عل : أظهرت الدراسة أن نسبة األداء الرقم

و  ميمية ه ة التص ي العملي ة ف ة، و72الدراس ال األجنبي ي األعم رية، وأن 60.5% ف ال المص ي األعم % ف

ة باستخدام  روعات األجنبي ي المش ة  ف ر المعماري ي للعناص م األول ى  3D CAD Objectsالرس يصل إل

تخدام 80 ل BIM%، واس ى  يص تخدام 20إل ر اس رية فظه ال المص ا األعم  2D CAD Lines%، أم

ى 30بنسبة  د ظهرت بنسبة  3D CAD Objects% أما االعتماد عل تخدام 60فق ر اس ا ظه  BIM% فيم

أظهرت الدراسة أن 10بنسبة  ميمات ف رض التص ة ع ى 60%، أما طريق دت عل روعات اعتم ن المش % م

اد، و ة األبع ور ثالثي د40الص ا أعتم ة،أما  % منه روعات األجنبي ي المش ة ف ديو المتحرك الم الفي ى أف عل

 نسب أسلوب حل العناصر المعمارية  3نسب استخدام مداخل التشكيل الرقمي                              شكل   2شكل               
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اد، 70المشروعات المصرية فأظهرت الدراسة أن  ة األبع ور ثالثي ى الص روعات اعتمدت عل ن المش % م

  % منها أعتمد على أفالم الفيديو المتحركة.30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نسب استخدام طرق عرض التصميمات-5شكل                            نسب استخدام طرق رسم العناصر المعمارية         4شكل            
  

د أظهرت الدراسة أن  ة فق روعات األجنبي ي المش ائية ف ر اإلنش ارات العناص ا عن اختب ة 80أم % من عين

وذج 20الدراسة اعتمدت على برمجيات التحليل اإلنشائي، و  ر BIM% منها استخدم نم ف األم م يختل ، ول

ات 90شروعات المصرية  فقد أظهرت الدراسة أن كثيرا في الم ى برمجي % من عينة الدراسة اعتمدت عل

ائي، و  ل اإلنش وذج 10التحلي تخدم نم ا اس ي BIM% منه ي ف ام للمبن ل األداء الع بة لتحلي ، و بالنس

ة أن  رت الدراس د أظه ة فق روعات األجنبي اة األداء، 80المش ات محاك تخدم برمجي روعات تس ن المش % م

ن المشروعات 80، أما األعمال المصرية فقد أظهرت الدراسة أن BIMنها استخدم نموذج % م20و % م

اة، و10ال تقوم بأجراء عملية تحليل لمحاكاة أداء المبنى، و ات المحاك ط يستخدم برمجي % أخرى 10% فق

  .BIMتستخدم نموذج 

  

  

  

  

  

  

  

 

  نسب استخدام طرق تحليل األداء-7شكل                               نسب استخدام طرق التحليل اإلنشائي   -6شكل                  
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  النتيجة النهائية للدراسة التطبيقية 

اري ر المعم ي الفك ال المصرية الفجوة الرقمية ف ة األعم ين عين ة واضحة ب : أظهرت الدراسة فجوة رقمي

اليب متنو ى أس ة عل ال األجنبي ي، واستخدم وعينة األعمال األجنبية، فاعتمدت األعم ي التشكيل الرقم ة ف ع

ي  ال المصرية ف المعماريون األجانب مجموعة مختلفة من االتجاهات المعمارية، في حين انحصرت األعم

ي  هولة ف ر س لوب األكث ه األس ث أن ل)، حي ر التحوي ى أوام اد عل د (االعتم ي واح كيلي رقم لوب تش أس

اريين  ين المعم اليب االستخدام وعلى قدر كبير من االنتشار ب اقي أس ا ب ا الشباب، أم ريين وخصوص المص

م  ذا ل ة وله ة المحلي ة المعماري ات التعليمي ل والمؤسس التشكيل الرقمي فهي غائبة بشكل كبير عن سوق العم

  تظهر في األعمال المصرية.
  

رالفجوة الرقمية في األداء المعماري ي الفك  : أظهرت الدراسة فجوة رقمية أقل نسبيا من تلك التي ظهرت ف

م  ة بالرس ة المتعلق ات الحديث اليب والتطبيق ريين لألس اريين المص اراة المعم بب مج ذا بس اري، وه المعم

ة يضاهى  ر المعماري واإلظهار المعماري، وأظهرت عينة األعمال المصرية مستوى رسم وإظهار العناص

دامهم ع ع أق ي وض ريون ف اريون المص دأ المعم ا ب ه، كم ة وينافس ق مستوى األعمال األجنبي ة طري ى بداي ل

اني  وة  BIMاستخدام تطبيقات نمذجة معلومات المب يص الفج ى تقل ا سيؤدي إل ة، مم الهم المعماري ي أعم ف

  الرقمية في األداء المعماري بشكل كبير. 
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