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 رالمبتكمعماري العلى التصميم  التكنولوجياتأثير 

 
دار مربدأت أبرر  مممرج جزرا  الكمبيروتر لره البزرور بطركع ىرا   علرى  -ملخصال

 لمثراع اعلرى بربيع  المجراتت العطرين عاًما األخيرر  وترأثيرا الوا رج لره جمير  

اع ت بررريما لررره مجررر  ةالبطرررري موابرررا المن قررره والتيررراته واتجتمررراعه لتتقيررر  

 التصرررميم التصررميم والزندبرررةم تقررردم برررري  ومتبررر  نترررو ت ييرررر البرررعة و يكرررع 

أدار  وإع رراا المنررام المنابررز أنجررا  أبرراليز ا اتبتكررارات لتتماطررى مرر   رر ا 

خدمة لرره المررواد المبررتتماًمررا مثررع  أخررر  مررواد  أيً ررا وتررولير ال اىررة والميرراام 

 .والته تؤدي جميعزا إلى راتة العمما الت وير 

التخ ري  واترتبرا  برين الخ رة الزندبرية ودل  الكمبيوتر الطخصه إلرى اتتراد     

  التأبيبرره للزيكررع أنطرراا  ياكررع معينررة وتصررميمات خارجيررة وألن تكررون صررور

 إنتررا  لررى تتديرد  رر معقولرةم اأطرراع علرى الزياكررع وعملزرا عمليًرا وإ رالتزا إ

اع اأطرر الطكع وعمىته بالبناا أنجا  لكرر  متردد  لل ريقرة التره ين روي عليزرا

إنجرا   ا مثرعوالزياكع العاملة والتتكم له كع واتد  من ىدراتزا ومباتاتزا   تمامً 

كع اا الطرالتعاون بينزم وبين عممئزم وما اع لره األجرواا لره تقريرر تقنيرات إنطر

 رريه لر ي يقيم   تعررد الزندبرة الرىميرة مكونًررا ىويًرا خرمع الوىررت اوعمىتره بالتصرم

دايرة لعقرع بالمبتكر العلمه للمنطئ   مما لتج له مداخع خيالية له مرتلرة متيرر  ل

لقًررا وت لرربف ليزررا تقنيررة  ياكررع أصررلية  ات  بيعررة  وتررداتالت ررورات التركيبيررة 

  الفترر  إلررى أن الترردللتصررميمات المبررانه البررابقة الترره تمنرر   لرر    وخلرر  

لطركع برين ا اتبتكاري له الخ ة المتقدمة يُنبر إليه على أنه دور  متوببةم اخل 

 كونزا مرتلة تصميم رىميةم وخ ة البناا ألنزا مرتلة تكوين متوببةم

 

   ياكررع يررةرىمالتطرركاع ا ثررور   ت بيقررات رىميررة  األبنيررة ال كيررة: ةالمفتاحيااكلمااات 
 اتنطاا  التتوع التقنهم 

  المقدمة . 1 

 التقنايال شك في أن عصر البيانات أثر بشكل كبير على سرعة التحاول     
ى وتاثثير  علا تجاهلا،،لااا فقاد تحاول إلاى قسام ال يمكان  لألحداث،التدريجي 

ق التصااميم والهندسااة المعاصاارا وأنماااب الترتياا . المباااني الاكيااة  المناااب
 قضية هندسة األحياء والمصممين في عادم مواكباة وتكمن( الاكيةالحضرية 

التقااااادم العاااااالمي وعااااادم االساااااتفادا مااااان المنعبفاااااات المبتكااااارا لألحاااااداث 
مكاناة العميل في الهيكل وال اامواسواالستراتيجيات المتقدمة التي تبحث عن 

عاجز أماام أدوات الخباة الجديادا ماا  ياا  ثقافاة التصاميم وضاا المصامم 
ا مار نفس، سب  تغييار المادارا الهيكلياة و يار المتوقعاة بالمقارناة المعاص

هااا و قياوداا،يواج، مجتما البنااء المتقادم والمعاصار  أخرى،السابق. ثم مرا 
يؤكاااد الحاجاااة إلاااى معرفاااة ماااا يتعلاااق بالهندساااة المحوسااابة وفهااام أفكارهاااا 
قاة قيوأجزائها ومصبلحاتها وأدواتها. ال ينبغاي عزلا، عان تادفقات العاالم. ح

األماار هااي أن االضاابرابات الحاسااوبية هااي إبااداعات بناااء  ياار عاديااة يااتم 
  تناولها في أنماب هيكلية معاصرا تعتماد علاى أفكاار خباة خيالياة ال تنضا

 لااالك رهاار التصااميم المتقاادم فااي جديااد والمحتااوى،بقاادر مااا يتعلااق بالبنيااة 
هزتااا، الترتيباااات التاااي ال يمكااان أن تصااال إليهاااا المهنااادا باااالنرر إلاااى أج

 فضااء،واللاالك سااد التحساين فيماا يتعلاق بتشاكيل الساعة  التقليدية،التركيبية 
 .والمثير للدهشة المرهر الخارجي للهندسة تبويرها،وبرق 
 
 
 
 

باعتباار  انبباعااا عان التباور وهيكال المجتمعاات  التصميم،درجة أهمية    
العمرانية المساتقبلية القادماة بساب  وجاود االبتكاار الاال يتادخل فاي األفكاار 

ال ساايما مجااال الهندسااة العالميااة ويتااثثر باازمن  المجاااالت،فااي العديااد ماان 
فرضات نفساها علاى المجااالت المنبقياة والتركيبياة  والبياناات التاياالبتكار 

ا اكياااة اساااتفادت مااان الهياكااال  كماااا تاااثثرت بالهندساااة  الرائعاااة،وبااادت أبااارا
المحوسااابة وفكرتهاااا عالياااة المساااتوى. حققااات البياناااات والتمااارد المحوسااا  

ا كلياا كتصميم  . [1ٍ] تغييرا
 

 البحثيةالمشكلة   .2

نية باعتبار  انبباعاا عن التقدم البشرل وب التصميم،درجة أهمية     
دخل ل يتالمجتمعات العمرانية المستقبلية القادمة بسب  وجود االبتكار الا

تثثر ية ويال سيما مجال الهندسة العالم المجاالت،في األفكار في العديد من 
 بزمن االبتكار والبيانات التي فرضت نفسها على المجاالت المنبقية

ا اكية استفادت من الهياكل  رت كما تثث الرائعة،والتكوينية وبدت أبرا
بالتصميم المحوس  وفكرت، عالية المستوى. حققت البيانات والتحول 

ا كلياا مثل الهن  .دسةالمحوس  تغييرا
ماان أياان يااثتي التكااوين الهندسااي التقلياادل ماان التصااميم المحوساا   ألل    

 سب  أصبحت الهياكل مثلوفة دون استخدام التحسينات الحالية 
مان إدراك الهندساة المعاصارا  المصاممينما هي الصاعوبات التاي تمناا     

  اآلن و يا  استخدامها في منابق عمرانية معينة 

 هداف البحث أ .3

الموضاوع الرئيساي الاال يشامل هاو . التعرف على فكرا االبتكار ربما 1
تاى المساتخدمة حاديثاا ماا الهياكال ح التقنياةودرجاة تحدياد األبار  المصمم

 اآلن واألنماب التركيبية الرئيسية المعاصرا.
. زيااااادا اهتمااااام المخببااااين بثحاااادث االبتكااااارات واألباااار المتقدمااااة 2

 الهياكل المعاصرا.المستخدمة حول العالم في 
تصاميم . التركيز على المتغيرات الميكانيكية الحالية التي  يرت فكارا ال3

 وزادت من تصوير  على أن، هندسة رائعة
 . الوصول إلى مرحلة التخبيب الهيكلي باستخدام الكمبيوتر.4

 منهجية البحث  .4

وتحدياد جوانباا،  البحاثعتمادت تقنياة االستكشاااف علاى تميياز موضااوع ا    
ماان خااحل تحديااد مجموعااة ماان االستفسااارات التااي تاادور حااول موضااوع 

ليااتم الاارد عليهااا ماان خااحل نرريااة الفحااص ومراجعااة ماادى إنجاااز بحااث ال
من خحل درجاة االفتارا . الوصاول إلاى المشاكلة التاي اعتمادت  التخمين،
 :على

 االستقرائية االستراتيجيةأوالا: 

االفتراضااية التااي تاام تحدياادها مااا موضااوع الااال يبلااا علااى األعمااال    
فيماا يتعلاق باالتحول المحوساا  وتثثيراتا، علاى مختلاف أجاازاء  االستكشااف،

 .يةوبعد الك على الفكرا الهيكل ،خاصالحياا وبالتالي على الهندسة بشكل 
 
 

 ثانياا: البريقة التحليلية

  دي رجز النويصري
 ليبيا –جامعة درنة  -قسم عمارا –كليّة الفنون والعمارا 

dodeyoda@gmail.com 

  2021 نوفمبر 13 وروجعت في 2021 اكتوبر  31استلمت الورقة بالكامل في 
 ، 2021 نوفمبر 26وقبلت للنشر في 

 
 .2021 ديسمبر 14ونشرت ومتاحة على الشبكة العنكبوتية في 
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كااار حيااث تاام اعتبااار األنرمااة والتكهنااات واألنماااب الحاليااة التااي تاادير ابت  
ين البيانااات وتثثيرهااا علااى دورا الخبااة والباارامة التعليميااة وأجهاازا التكااو

ا ،وفرضاياتهابمثابة تحقيق للحقيقة التي قدمها هاا االبتكار في الهندسة  ا تماما
فادوا الااين اسات مصاممينالمثل العديد من األنماب العلمية المعاصرا لـ أبرز 

ل فاي ومن خحل التركيز على العوامل الرئيسية التاي تتمثا االبتكار،من هاا 
راقا  يالتواصل بين الفكرا التركيبية وابتكار البيانات على الهياكل كعنصار 

 .تثثير الفكر
 

 محددات البحث. 5
 

 البرمجياااات شااارل العحقاااة ثحثياااة الجوانااا  باااين الهياكااال واالبتكاااار و
 .الرقمية

  توريفااات الحاسااو  وأهاام مشاااريع، التااي تااؤثر علااى عمليااة التخباايب
التركيبي والتحقيق فاي التصاميم المحوسا  فاي فكرتا، وأجهازا الواقاا 

 المعزز.
  إدخااااال بااااوارا هندسااااة األحياااااء ووضااااا المجتمعااااات العمرانيااااة

ماان خااحل التركيااز  المتقاادم،والمخببااين فااي الماادى القرياا  للتصااميم 
 يات دورا الخبة.على استراتيج

 وتثثيرهااا،بااالتبورات التاي حاادثت فااي تقنياات التخباايب  لبحااثيتمياز ا 
 ويدرا أنماب البنااء المعاصارا الرئيساية فاي البياناات واالضابرابات

 المتقدمة.المعلوماتية 

.6 الثورا الرقمية في العمارا  

 كاارا ونرريااة مااا يعاارف حاليااااخلقاات االضاابرابات المتقدمااة والعولمااة ف    
ن والتي انتشرت بشكل عام في مجاالت مختلفاة. كماا يمكا ،المحوس  اءبالبن

التوضااااي  أن النراااار فااااي فكاااارا ونرريااااة الهياكاااال المتقدمااااة داخاااال فكاااارا 
التي تتفاعل ما ضرورات ها  الفتارا ماا كال نماب مان محوسبة الفرضيات 

ت  الهندسااة الرقميااة( يلماا  إلااى الاادوراماان أنمابهااا والتكهنااات المسااتعادا 
بغا   ستندا إلى الكمبيوتر لتنسايق الشاكل والتاثثير علاى التغييارات فيا، ،الم

هااا ، النرار عماا إاا كااان الاك بسااب  األشاكال الثابتاة أو المتحركااة التاي يمكن
اا باسااتخدام اسااتراتيجيات البرمجااة ، إنشاااء أنرمااة ديناميكيااة لهاام فااي محاكاا

الختبارهاا  معززا تتعرف عليهم من الواقا العادل لتمكين مهنادا معماارل
 .[2] بهدف نهائي وهو التبوير وإجراء التعديحت عليها

 في العمارا الرقمية: ةالهيئ 1.6

ماد فاي مكن النرر إلى الهياكال المتقدماة علاى أنهاا تلاك الهياكال التاي تعتي   
 للتكاوين،خبتها على استخدام اللغة المحوسبة والكمبيوتر الشخصاي كساب  

يتبعااا، انتشاااار هاااا  الهياكااال فاااي مجااااالت التصاااميم المختلفاااة والمجااااالت 
انعكساات هااا  الفكاارا الرائاادا فااي مساااحات  ،المختصااةالمتخصصااة. الفكاارا 

وتااام إيصاااالها مااان خاااحل مشااااريا الخباااة  ،مختلفاااة مااان المناااا  الحضااارل
حياااث كاااان لهااااا الااانمب دورا باااوال الحيااااا اليومياااة  والهيكلياااة،الحضااارية 
اإلنسااان  التفكياارالتااي أثاارت علااى مسااتوى  التقنيااةالمنبقيااة و والمنرااورات

 أفكااار  وأسااالو  حيااااتي المتااثثرا باااالتبور المحوسااا والساالوك والتباااوير 
 العمارا والتصميم الداخلي ويمكان توضا  أسابا  رهاور هااا الانهة الجديادف
 .[2]المستول العالمي من خحل النقاب االتية  على

 تقدم مستمر لبرامة الكمبيوتر. 
 تبوير ترتي  جديد ومتبور لمنرمات البيانات. 
  أبار وااللتازام بتحدياد االتجاا  لحبتكاار فاي النهاو  باالبتكاار الجدياد

 .الصناعة
  أحااد األساابا  البحتااين، المثااال،علااى ساابيل  جدياادا،كااان تبااوير مااواد 

ثكياد تمماا سااعد فاي  متقدماة،إلنجاز بيئة رائعة لتنفيا األعمال بهياكل 
 .ها  المنهجية الجديدا

  ر وانتشاا لهاا،الثقافة المحوسابة واعتاراف العماحء ورد فعلهام وفهمهام
 والحضاارية،هااا  االسااتراتيجية علااى جميااا المسااتويات المتخصصااة 

 على الر م من االنتشار الحديث.
  تبااوير عصاار مخاار ماان المصااممين الاااين يتواصاالون مااا هااا  الفكاارا

  .بونهاويوكالرائدا 
فإن الهيكال فاي الوقات الحاالي لايا مجارد  المتقدمة،بالنرر إلى الهندسة     
وماا الاك فقاد تحاول إلاى  ،حيةاالصبحكما أكدت التبورات  عادية،هياكل 

جساام حااي  جساام مااا حياااا( ماان خااحل رؤيتاا، للهيكاال كمنااا  فريااد  هيكاال 

ومااا الااك يسااتخدم االبتكااار العاالي لجعاال الهياكاال تتااثثر بالمنااا   (،دينااميكي
 .[3]الخارجي واستخدام سمات الهياكل الببيعية هي نمواج خبة للهياكل 

 التكنولوجيا .7

إنهاااااا بريقاااااة الساااااتخدام االساااااتراتيجيات وتباااااوير المشااااااريا واآلالت    
واألجهاازا والمااواد  ياار المكااررا ومصااادر الباقااة للعماال مااا خلااق العماال 
والزيااااادا. يبلااااق علياااا، بخااااحف الااااك دراسااااة التركيااااز علااااى التبااااورات 

 وهي مجموعاة مان[ 4]التخصصية التببيقية الواسعة وارتبابها بالمعلومات 
ي يمكاااان الوصااااول إليهااااا والمجمعااااة والمشااااتقة واللقاااااءات المعلومااااات التاااا

والقااادرات علاااى مالت العمااال واالساااتراتيجيات واألبااار المنرماااة الجارياااة 
 واإلدارات.

 :التكنولوجيا يةنرر 7م1 

ار  يُعرف االبتكار منا فترا بويلة وتام إنشااؤ  بعاد الاك مان خاحل التجا   
من بداية الوقات حتاى وصال إلاى هيكلا، الحاالي. االبتكاار هاو نتااج الفحاص 
المنبقااي الااال تاام جمعاا، بواساابة شخصاايات بشاارية مبدعااة علااى الماادى 

مصاااممة علاااى تحساااين األشاااياء وصااانا أشاااياء جديااادا  واألعماااار،البويااال 
 فهااو نتاااج الااك،الاارول المنبقيااة. عااحوا علااى  نااوا بتكااار هااو ومتنوعااة. اال
 ام،عاوبالتالي فهو في مساعدا العلم والبشارية بشاكل  وازدهار ،تبور العلم 
ص فااإن االبتكااار بمعنااا  البعيااد الماادى لاايا ملكاااا لألشااخا البريقااة،وبهااا  

 وما الك فهي نتيجة لخلق فكارا بشارية مناا بداياة المجموعات،الصريحين. 
 ولكان يجا  أن تكاون شاخص،بشرية واالبتكار ليا بنية تحتية مقيادا ألل ال

  .[4]قابلة للمقارنة ما منا  المكان الال يببقها 

 تعريفات التكنولوجيا.  2.7  

تكنولوجياا بانهاا قااموا أكسافورد فاي القارن الخااما عشار عرفات القام    
بانهااا فاان  ، كمااا عرفتهااا ردائاارا المعااارف الفرنساايةروصااف للحاارف االليااة

القاارن  العلميااة وفااياال عقليااا عاان الدراسااة غحل الحاارف والمهاان اسااتغاساات
التكنولوجيااا  عاان“ Karl Markesالتاسااا عشاار تحاادث ركااارل ماااركا

ن الببيعيااة وقصااد بهااا أعضاااء النباتااات والحيااوات التااي تسااند اإلنتاااج وتعااي
 التكنولوجيااا الااك الفاارع ماان ان المعااارف البريبانيااة دائااراوايضااا  .،علياا

 النشاااب اإلنساااني الااال يتناااول تببيااق العلاام فااي األ اارا  العلميااة ويساامي
ة الببيعياالبشارية و الماواردأحيانا رالعلم التببيقير الال يعني باالستفادا من 

ة لتحقيااق خدمااة المجتمااا واإلنسااانيالصااحيحة اسااتفادا ووالصااناعية المتاحااة 
التكنولوجياااا بانهاااا دراساااة  (Espinass)اسااابياا وعااارف  بصااافة عاماااة.

هاي و ،المستعملة في المجتمعات الرشيدا القواعد العلمية للفنون والصناعات
ساااا كااان البحااث العملااي هااوا أ الحزمااة. وإاا للعمليااات الماديااةفاان اإلنتاااج 
 فااان التكنولوجيااا هااي تحوياال ثمااار هاااا البحااث الااي مااوارد وأجهاازا التقاادم،

 .[4]مستقبل ومعدات قابلة لحستخدام في 

 التبور التكنولوجي  .  3.7

  واأللاااة  ناالنساااا ماااا باااينمنروماااة أساااالي  عمااال وأداء متباااادل
 .متراكما وتحول في مضمونها اكاء

 موعة األسالي  واألدوات التاي يساتخدمها المجتماا فاي انتااج جم
 وفي انجاز ورائف، المختلفة. ،ومتبلبات اجتياحات،

  فاي  لتبويا المادا واستخدامها األنسانمن الفكر  االستفادامقدار
 مالبشريةخدمة العلم 

 (Information Technology)تكنولوجيا المعلومات    .7.2

تتميااز بثنهاااا مجموعاااة مااان التببيقااات المنبقياااة والبرا ماتياااة  األجهااازا    
والباااارامة( وأجهاااازا الكمبيااااوتر واألقمااااار الصااااناعية والخيااااوب الضااااوئية 

والتااي تاادير البيانااات والتكااتحت ماان خااحل  الااك،ومااا إلااى  والميكااروفيلم،
والتنساايق واإلنتاااج واالسااترداد ببريقااة يمكاان  باااراالختالتجميااا والتخاازين و
. ليا هنااك شاك فاي أن ابتكاار البياناات كاان ومناس  للعميلالوصول إليها 

حيااث أصاابحت البيانااات فااي هاااا  ساابق،،لاا، تااثثير. علااى ماادى االبتكااار الااال 
وعحقااة ابتكااار البيانااات بإبااار عماال  النقديااة،الوقاات المنبااا األساسااي للقااوا 

والتااي  وتنشاايباا،والتااي هااي بااح شااك عحقااة أكثاار تعقيااداا  ،المحليااةالمنبقااة 
وابتكاااار  وراءهاااا،وصااالت إلاااى مرحلاااة ال يمكااان للنفساااية البشااارية الساااعي 

حياث يكاون ابتكاار البياناات  الصاناعة،البيانات هو جهاز ألسلو  الحياا في 
  .[5]هو البنية التحتية األساسية إلصحل أسلو  الحياا 
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بتكاار تحساين ا الثالثاة،من أكثر المراهر التي ال لبا فيها في األلف سانة    
بعاد و واالبتكاار،إلاى معالجاة البياناات  المعلوماات،البيانات من أبر معالجة 

الااك مرحلااة المتابعااة التااي اعتماادت علااى ابتكااار البيانااات كفكاارا أساسااية 
ار تلفة من عمليات التكوين الهندساي هاي اساتخدام االبتكاومغاية لمراحل مخ

م لتخبيب الهياكال. يُنرار إلاى التهيئاة علاى أنهاا مازية مان التصاميم وتصامي
واد وهاي هناا وهنااك تعتبار مجااالا أو فئاة فرعياة معيناة. جعلات الما المباني،

والتبااورات الجدياادا صااعوبات جدياادا فااي تقنيااات التخباايب والتبااوير فااي 
ال ساايما منااا نهااة التصاانيا فااي القاارن  الهيكاال،تحااول أحااداث  جميااا مراحاال

ون الحاادل عشار. ياارتبب ابتكاار التصاميم بالعناصاار المختلفاة للهيكال والتعااا
ويمكااان تلخااايص  البنااااء،ويتماشاااى بشاادا ماااا التقااادم فاااي علااوم  بينهاااا،فيمااا 

االبتكااار الهندساااي بالخبااة المتخصصاااة والخباارا المساااتخدمة فااي التببياااق 
ة التبورات في الهيكال عملياة التكاوين. أو مان ناحياة أخارى ومزية من دم
ت وماازج وتقياايم عواماال تكااوين المبنااى لتقااديم ترتيبااا التحقيااق،القاادرا علااى 

 .[6]متخصصة وخبة منتجة وناجحة تلبي مقاييا العر  

 . استخدامات التكنولوجيا في العملية التصميمية1.8

رقماي ثورا االتصاالت الرقمية التي نعيشاها حالياا فاان أدوات التواصال ال   
تبورت بصورا كبيارا كماا تعاددت نوعياتهاا بشاكل كبيار، فاان التكنولوجياا 
 ستسم  للمعمارل بالمنافسة خارج مجال األسواق المحلية، حياث تلعا  هاا 

تصاانيف األدوات دورا هامااا فااي دعاام ومساااندا العمليااة التصااميمية، ويمكاان 
 .[6]األدوات التكنولوجيا المستخدمة في العملية التصميمية الي 

  :اليتصنيف األدوات التكنولوجيا المستخدمة في العملية التصميمية 

  صاورا الالاي أدوات تحويل االشكال او النماااج مان الصاورا الرقمياة
 والعكا.مادية ال

  كال والمعارف المرتببة باألشاأدوات التعامل ما البيانات والمعلومات
 .للنمااجالمكونة 

 أدوات استخدام األمثلة والنمااج التصميمية السابقة. 

  للنمااجأدوات تقييم وتصور األشكال المكونة. 

  التصميمية.أدوات التواصل بين المشاركين في العملية 

 وراأدوات تحويل االشكال او النمااج من الصورا المادية الي الص 8م2
 الرقمية والعكا

هااز تعتمد ها  األدوات بقوا على استخدام األدوات التاي يمكان رببهاا بج   
بعاا  أدوات  متقدمااة،الكمبيااوتر. أثناااء تغيياار الصااورا الفعليااة إلااى صااورا 
وعلاااى حساااا   المحوسااابة،االساااتخدام مثااال الماسااا  الضاااوئي والكااااميرات 
ات هناك أدوات وإجاراء الفعلية،التغيير من الصورا المحوسبة إلى الصورا 

جساامر سااريعة للنمااااج األوليااة تباادأ بااالتغيير علااى الثحثااة نمااواج األبعاااد رم
على وج، التحديد. يتم نقل األشكال التي خباب المنشاإ إلاى هيكال محوسا  
ماان خااحل ثااحث مراحاال حيااث يااتم اسااتخدام أدوات التصاافية المتقدمااة علااى 

 :النحو التالي

ا مان ن المادية إلاى المتقدماة ممكناة ماديااج  أن تكون دورا التبادل مي (1
مسااجل( الجاناا  الثالااث ) خااحل اراع محوساا  ثحثااي األبعاااد يساامى

بشااكل ببيعااي باسااتخدام ملااة تقاادير منرمااة أو  أو) الرقمااي التحوياال
الااال  (، تنسايق قياااا الماكينااة( التااي لهااا موضااا محوساا   مستشااعر

 .نريف،تالسب  الال تم اآللة لها   باالتحاد. هايعمل ببريقة ميكانيكية 
وهاو اختياار  ،االتصااليتم استخدام ترشي  جهات  الحاالت،في بع   (2

ولكناا، أساارع وأكثاار دقااة وأقاال صااعوبة فااي  للنفقااات،اختيااارل أكباار 
ويكون أكثر كفااءا بشاكل مناترم عناد فحاص كائناات اات  مع،،العمل 

ة نباق محدود. يعتمد هاا الخياار علاى اساتخدام الليازر إلضااءا الببقا
والتااااي تاااانعكا لتلتقبهااااا  تصاااافيتها،الخارجيااااة لألشااااياء التااااي تماااات 

. وبعاد الاك يقاوم الكمبياوتر بتساجيل هاا  الصاور المتقدماة،الكاميرات 
يااتم تحوياال هااا  الصااور إلااى  مااة،المتقدماان خااحل أحاادث المشاااريا 

ء والاال يمكان بعاد الاك إرساال، كبياناات إلجارا األبعااد،نمواج ثحثي 
 .الفحص المحوس  أو تعزيز النمااج للتحقيق

يمكاان اسااتخدام إجااراءات الفحااص ثحثااي األبعاااد لمححرااة الحاااالت  (3
الحالياااة والشااااملة للنماااواج الفعلاااي ببريقاااة تااادمة المشااااهد المتقدماااة 

 الليازر،جيا والجغرافياا. عااداا ماا ياتم اساتخدام ابتكاار اختباار والجيولو

في دراسة وجهاات البنااء  مختلفة،الال يعتمد على استراتيجيات تقدير 
 .[7]في جميا أنحاء العالم 

أدوات التعامل ما البيانات والمعلومات والمعارف المرتببة باألشكال  3.8
 المكونة للنمااج

ء تتنوع هاا  األجهازا التاي تتعامال ماا المعلوماات والبياناات وتتضامن أساما
ل والتاي تاؤثر بشاكل ال يصادق علاى اإلدخاا التشاعبية،األعمدا واالرتبابات 

المباشاار للمعلومااات والبيانااات والمعلومااات فااي الخبااة والقاادرا علااى ساارد 
ا من مقتبف مان  واحاد البيانات ببريقة مدركة لالك من الممكن االنتقال بدءا

 .[8]البيانات ثم على التالي في مجال فحص مماثل 

 مصادر استلهام األشكال الرقمية 4.8

اء يمكن ترتي  مناابا الادافا للهياكال المحوسابة فاي هياكال مدفوعاة باثجز   
التاي  الهياكل نفسها،متقدمة  مادية( مثل أنواع األدوات واألجهزا المحوسبة 

 دماة،المتقيتم تنشيبها بواسبة النمااج التي يمكن إنشاؤها بواسبة البرمجاة 
 وبرمجاة قابلاة (D Studio Max3  خاصاة البرمجاة ثحثياة األبعااد مثال

 .[9]هياكل أثارها مجال مخر توضي  ال  نى عن، للببيعة  للمقارنة،

 ةلرقميالتصميم األشكال  اإلجراءاتبع  . 9

 تعماال خبااة االبتكااار بشااكل وثيااق مااا ابتكااار البيانااات إلعباااء القاادرا   
ي الميكانيكيااة والبشاارية علااى أفضاال اسااتخدام لهااا  التببيقااات واألجهاازا. فاا

يكون العنصر هو الهيكل ويتم تحديد وريفاة  ،(AEC)صناعة خبة تبوير 
عهااد. ابتكااار الخبااة مااا معالجااة البيانااات المهمااة خااحل الفتاارات المختلفااة للت

 (CAD)االوتوكااادمثاال  الصاالة،يتضاامن هاااا التعريااف االبتكااارات اات 
و يرهااا ماان االبتكااارات التااي تاادعم  ،( (BIM البناااء،معلومااات  ةونمواجاا

ر صااميمية والعوائااد. ترهاار عوائااد هاااا االبتكااادورات الخبااة الهيكليااة والت
 المحااددا،والرسااومات  المسااودات،خااحل الخبااة بسااهولة تدريجيااة فااي باادء 

والنمااااج  يار الموجااودا  الصاغيرا،والنماااج  التوضاايحية،ووجهاات النرار 
 .[10]التي تحاكي النتيجة النهائية 

 الشكلية للعمارا الميزات .10

لغر  الولوج في مجاال الخصاائص الشاكلية الرقمياة كاان الباد أوال مان    
الدراساااات التاااي قامااات باساااتبحع األشاااكال المعمارياااة بشاااكل عاااام  بااارل

وحددت مفردات معينة تمكن البحث في هاا المجاال وشاملت هاا  الدراساات 
( ودراسااة 2001ورمضاان  دراساة  علاى (2002كال مان دراساة  األمااام 
 :وكاالتي( 2001ل  الخفاجي والجبور

 2002دراسة  األمام( 5م1

بروحات االمام عنيت بدراسة الشاكل مان خاحل تحويحتا، حياث اهتمات    
بعدد من المفردات مثلت جوان  متعددا ومتشعبة تبلاورت عان برياق الماة 

 عملية التحاوالت ليتوقاف بهاا الشاكل التجريدلوإعادا التصنيف من مستول 
  .[11] عن التحوالت من خحل فترا زمنية معينة

 2001دراسة  علي، ورمضان( 2.5

تضمنت الدراساة الخصاائص الشاكلية مان خاحل دراساة مفاردات الوحادا    
الشااااكلية فااااي العمااااارا كنرااااام يتضاااامن مختلااااف الجواناااا  لشااااكل كالهيئااااة 

والحجاام والمااادا والملمااا والضااوء واللااون حيااث تناولاات هااا   واالتجاهيااة

 .[12] الدراسة تلك الجوان  من حيث تثثيرها في الشكل المعمارل

 2001دراسة  الخفاجي والجبورل( 3.5

تبرقاات دراسااة الااي البحااث فااي الخصااائص البصاارية للشااكل ماان خااحل    
  فااي والتجرياادراسااة متغياارات فااي النرااام األساسااي كااالتنويا واالختااراع 

 [13]ي النرام االساس

 المعمارية التيارات علىالتكنولوجي وتثثيرات،  التوسا. 11
 المعاصرا

خااحل الساانوات العشاارين األخياارا ، شااهد العااالم تحسااناا  ياار مااثلوف فااي    
مجااااااالت إنشااااااء االبتكاااااار المتقااااادم وتببيقاتااااا، وتعديلااااا، لرسااااام لهجاااااات 
ومصاابلحات جدياادا للتبااوير التركيبااي ، حيااث تغياارت هااا  اللهجااات وهااا  
ااا فااي تشااكيل  ا مهما المصاابلحات الخاصااة بالعمااارا وقااد لعاا  االبتكااار دورا
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حالي وعوامل، البيئية ، ويؤثر على جميا جوان  الوجود البشارل المجتما ال
، بما في الك الهندسة ما قدوم االبتكار ، تغير فعل الهندساة عماا كاان عليا، 
سابقاا ، حيث تم تصوير  من خحل اإلحساا البصرل أو تصوير  على أنا، 

للبحااث فااي تااثثير التقاادم  الموضااوعا تصااميم مرئااي بعااد الااك ، تخبااب هااا
تكاار فااي الهندسااة  الهندسااة الحاليااة( سااابقاا ، مااا تقنيااات تشااييد المباااني المب

التقليديااة مثاال هياكاال اإلبااار الخشاابي وتكااديا الحجاار والبااو  البينااي ، 
والشكل العام وإبار العماارا كاان مجارد شاكل بسايب ونقاي يناتة عنا، مبناى 
ي متجانا ، مما جعل العمارا تبدو متشابهة من حيث القدرات بشاكل عاام فا
المناااابق المحيباااة ، لاااالك احتااااج المهندساااون والمصاااممون إلاااى اإللحاااال 
إلنشاء وتبوير التصاميم ومواد وتقنياات البنااء الجديادا فاي الوقات الحاضار 
واألنمااااب العلمياااة للبنااااء المعاصااار ، لاااوال التقااادم فاااي مجااااالت التباااورات 

 .[14]الحاسوبية وتببيقاتها في مجال الهندسة. 

 ل الثورا الرقمية على نواحي الوريفة والتشكيل المعمار ةفعالي1.11 

 الساعة والتصاميم والتبااوير الحضارل لمواكباة هااا فااي  ملحاورالتغيار ال    
ا،جازاالبتكارات التي يمكن الوصول إليها. لقاد افترضات االنهياار المتقادم   ءا

وإعباااء الباارق  األفضاال،ممااا ماان  العمااحء المزيااد ماان مفاااق االسااتخدام 
ة المناخيااة لتحقيااق إمكانيااة الاادعم وصااناديق االسااتثمار فااي اسااتخدام الباقاا
 والبناااء،والميااا  والمااواد  ياار المكااررا المسااتخدمة فااي عمليااات التبااوير 

وكالك تحقيق تبلعات التقدم وشوق المخببين. في إرهار ترتيا  التصاميم 
، الااال تاام العماال فياا الااال ال لاابا فياا، والتسااب  فااي معالجااة الهيكاال للمكااان

ليكون صورا للتحسين الحضارل الواضا  فاي المديناة. مان باين هاا  اآلثاار 
 :ما يليالهياكل  مقاومة تحملعلى قدرا 

  ةاإللكترونيإيجاد الفرا ات 

ّاان الهندسااة االفتراضااية الفاارد ماان المشاااركة فااي خبااة الهيكاال ماانت      مك 
والتاااي تحقاااق إحااادى ضااارورات،  المعاااززا،خاااحل رؤيتهاااا فاااي المحاكااااا 

وكااالك توقااا النااوع األخياار ماان العنصاار األساسااي وفرصااة  االجتماعيااة،
ل التبوير داخال التصاميم ومسااحات، الداخلياة لضامان اساتمرارية هااا الهيكا

ريااة الهندسااة المعما الااك،فااي تحقيااق القاادرا الحزمااة بداخلاا،. باإلضااافة إلااى 
هياكااال القديماااة لحفرهاااا مااان االفتراضاااية فاااي استصاااحل وإعاااادا صااايا ة ال

ا حياث أنهاا تصان الخياالي،. تعاد المسااحة المتقدماة ضارورية للواقاا الزؤار
زمن المخببات المكانية المتنوعة ثحثياة األبعااد كماا تادل عليهاا عناصار الا

وتشاااارل حالااااة إحاااادى األدوات التببيقيااااة للواقااااا الناااااتة عاااان  والتبااااور،
ا  فإنهاااا تاااؤثر كليااااا علاااى المنااا البشااارية،الكمبياااوتر. ماااا زياااادا التااادريبات 

ة وتؤثر ها  البريقة على المنا  وأسالو  الحيااا. تخباب تجربا، عياالجتما
تناز  المحاكاا المعززا للتواجد معااا بشاكل كامال داخال المناسابة مان خاحل ال

وتصاور جودتهاا داخال  الكمبياوتر،داخل المسااحة المخباب لهاا علاى جهااز 
 نااء،الببيقات في نبااق كيفياة إرهاار أعماال المساحة وإدارتها. تقا ها  التب

اااا مثااال تقيااايم دورا الخباااة ببريقاااة أكثااار عمقااااا للصاااانعين   وعمحئهااام،تماما
حت التوصاية باثل تعادي الاك،واألكثار مان  تنفيااها،واتخاا قرار بشثنها قبال 

 ،التباويرأفضل للفكر المقترل. أو من ناحية أخرى من خحل االستفادا مان 
وإضاااافة  الفضااااء،كياااز علااى تباااوير األشاااخاص داخاال يمكاان للمنشاااإ التر

ومعرفااة تااثثير تبااوير الرااحل  اإلضاااءا،وتبااوير الهياكاال ونمااااج  أسالو ،
باوير على ابتحع الهياكل والعمل في ساعات مختلفة من اليوم. يتاي  هااا الت

االفتراضااي المعلومااات حااول مصااير الفااراب وتغيياار  بعااد أيااام وامتاادادات 
 .والتكلفة. بويلة من االستخدام

 للمباني والفرا ات التشكيل الخارجي الانفت 

التبااور التركيبااي علااى مبااادا إضااافية  ياار تلااك التااي رهاارت فااي  مأعاات   
وقاات التحاااول الحااديث مثااال النباقااات والعزلاااة والوريفيااة. حياااث سااايبحث 
المهندسااون عاان تااوازن بااين االبتكااار واالرتباااب الببيعااي للهيكاال ماان أجاال 
االنتشار الببيعي لحوسبة المباني من خاحل فكارا تصاميم البياناات الموحادا 

اسحت ، وبالنرر إلى فكرا التصميم الاكي ، سايتم إنشااء الهياكال وأبر المر
من خحل السب  الدقيق بين المساحة الداخلية والمنا  الخاارجي ، والغاحف 
الخااارجي للهيكاال سااوف يتحااول إلااى  باااء خااارجي حااديث تغماار  الجااودا 
الرائعة التي تم الحصول عليها مان االبتكاار المساتخدم فاي التباوير ، ولكان 

ب  انتشااار هياكاال البيانااات بكاملهااا فكاارا للااتحكم فااي كاال تماارين داخلااي بساا
للهيكاال ، وقااد أثاار هاااا بشااكل أساسااي علااى تحديااد مااواد البناااء واألساالو  
األساسااي المناساا  للهيكاال ، وساايختلف االرتباااب بااين التبااوير والهندسااة. 

 الورااائف،متعااددا  جلياااتعلااى حسااا  هياكاال  الهيكاال،اعتماااداا علااى فكاارا 
سيتم استخدام برق التبوير التي تشمل ماواد التباوير الحالياة. ماا األدوات 

وتؤثر تلك األجهازا علاى منراور أن مراحال  الرسم،التي يتم استخدامها في 
الخبة تتثثر بشكل مباشر بالخبة. فاي النقباة التاي ياتم فيهاا اساتخدام أدوات 

توى ، فااازت الرساام الياادول ، علااى ساابيل المثااال ، الحكااام ومثلثااات المساا
الخباااب اات الخباااوب المساااتوية علاااى المصااافوفات المربعاااة فاااي الترتيااا  
الهيكلي ، وفاي وقات التمارد المتقادم واساتخدام أجهازا الكمبياوتر فاي بارامة 
التخباايب المختلفااة أصاابحت االختيااارات البحسااتيكية داخاال نباااق المهناادا 

بناى وانعكاسا، المعمارل ويمكن، دون بال الكثير من الجهد تغييار تشاكيل الم
وتعديل، في التشكيل حتى يصل إلى التركيا  البحساتيكي لبناة البنااء ، ساواء 

تحقياق ر باات المهنادا  من أجال بسيبةكانت أشكاالا صريحة أو معقدا أو 
 .[15]المعمارل 
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ا مه     اا قد لعبت العديد من األحاداث والتباورات فاي مجاال التباوير دورا ما
وعلى باول هاا  الخباوب تحقياق أفكاارهم  االبتكار،في دفا المصممين إلى 
ير حياث أصاب  االبتكاار المساتخدم فاي التباو اإلبداعياة،وأححمهم الهندساية 
 .في العديد من الهياكل

خاصاة خاحل القارن العشارين. دفعات  الهندساي،المحرك الرئيساي للفكار    
 الححقاة،والبنياة األولياة  جديادا،ضرورات التبوير ومتبلبات تبوير ماواد 

إلااى رهااور فكاار التصااميم ماان وجهااة نراار التبااوير فااي الهيكاال. يُنراار إلياا، 
علااى أناا، ربماااا النمااااج الرئيساااية للمباااني المنفااااا ماان خاااحل هاااا االتجاااا  

يعمااال فاااي  معااار  ماااونت  الااادولي(.  الجناااال األلمااااني الاااال الهيكلاااي،
ماان قباال المهناادا  م، 1967فااي الجنااال فااي عااام  67معاار   مااونت ،

حيااث إن البناااء الخفيااف الااال اسااتخدم،  (،فاارل أوبااوالمعمااارل األلماااني  
هاو  ةالتقديمياكخيمة لتغبية الجازء الضاخم المجارد مان هااا العار   أوبو

عتبر إمكانياة إنشااء الخيماة فكارا أحد األفكار التي رهرت كوصفة إبداعية. ت
إال أن التفاصاايل الهندسااية وتشااابهها مااا مساااحة الهيكاال والمساااحة  قديمااة،

فاإن هيكلهاا التركيباي جعلهاا واحادا  تبورهاا،الداخلية على الار م مان تقادم 
ا علاى أنا، المثاال الرئيساي الاال يُرهار  من الهياكل المبتكرا. يُنرر إلي، أيضا

ر على الترتي  الهيكلي خحل النصف الثاني مان القارن تثثير التحسين المبتك
والتاي خباب  م، 1973-1957دار أوبرا سيدني التاي تعمال فاي  العشرين،

ماان خااحل مبنااى أوباارا  ،(Jaren( أوزونلهااا المصاامم الاادنماركي  جااون 
والااال  الكبياار،ساااعد االبتكااار المتقاادم فااي تنفيااا ساابح، الصاادفي  ساايدني،

والتااي تشااكل التنراايم الهيكلااي  متشااابكة،شاارعة يتكااون ماان قشاارا كبياارا كث
وبالتااالي تحولاات إلااى مؤشاار خاااص لمدينااة ساايدني. االسااتفادا ماان  للهيكاال،

 House Operaتبور جوهرل مماثل في القشارا عناد التخبايب لهيكال 
Tenerife  ومااا رهااور  فااي جاازر الكنااارل اإلساابانية 2003فااي عااام ،

مجاااال  إجاااراءات التحاااول المتقدماااة التاااي تااااكرت مرهرهاااا وتثثيراتهاااا فاااي
الهندسااااة ، وتحساااااين االبتكاااااار المحوسااااا  وتنوعااااا، إلاااااى رسااااام لهجاااااات 
ومصاااابلحات جدياااادا للترتياااا  التركيبااااي ، لاااام تتوقااااف قاااادرات االبتكااااار 
المحوساا  عاان إنجاااز حااديث تخياال خبااة هيكاال التصااميم ، ومااا الااك امتااد 

ل اساتراتيجيات التنفياا وماواد البنااء ى أدى االبتكاار الرقماي إلاى تثثير  ليشام
إنشاااء مااواد اكيااة فااي الوقاات الحاضاار تاام اختراعهااا بسااب  تااداخل المااواد 
المعتادا ما األبار اإللكترونياة الدقيقاة. تتمياز هاا  الماواد الاكياة بثنهاا ماواد 
اات خصااائص مبتكاارا متبااورا يمكاان أن تتغياار وتتغياار لتناساا  الرااروف 

 الحاجاة،عحوا على الاك يمكنهاا اكتشااف وتخازين الباقاة حسا   المحيبة،
فضحا عن كونها خفيفة الوزن ومثابرا صلبة ويمكن الاتحكم فيهاا مان مساافة 

فقااد تاام اسااتخدام مااواد  وإدخالهااا،بعياادا. بمااا أناا، لاايا ماان الصااع  تفكيكهااا 
مجاال  جديدا ببريقة محسنة في الهيكل الهندسي بسب  قدراتها الواساعة فاي

وهااااا  الماااواد هااااي مااااواد التيتااااانيوم والزجاااااج  الحاااار،التباااوير اإلبااااداعي 
شاشاات  المثاال،علاى سابيل  بصرية،فقب كتبورات  والبحستيك،واأللمنيوم 

ااا فااي  و يرهااا، الزجاجيااة وكاساارات الشااما  ا مهما ولعباات هااا  المااواد دورا
 .[16] من الخارج المبانيتغيير لغة ترتي  

 

 نتائة الدراسة .13

البتكاار المحوسا  علاى تغييار لغاة الرسام ومصابلحات، اساعد تحساين  - 1
 الجديدا وتعديلها بما يتناس  ما التصميم المتقدم.

ا بادون  ا مبتكارا باى مماا أع رادع،وقد جعل هاا عملية التكوين الهندسي نهجا
الفرصاااة لتباااوير الخباااب والترتيباااات الهيكلياااة الهائلاااة باساااتخدام أحاااادث 

 نامة.التبورات في البر
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ا يحااادث فااااي المجاااال التركيباااي العااااالمي مااان مثاااار االضاااابرابات مااا - 2
غاا  ب الكمبياوتر،وابتكاار أجهازا  والبرمجاة، البياناات،وابتكاار  الحاساوبية،

ة أو تصانيا ماواد هيكليا الهيكلاي،النرر عماا إاا كاان فاي مجااالت التخبايب 
ة فاي للهندسا هاو المرحلاة األولاى الحالياة،أو تقنيات التبوير  واكية،متقدمة 

 والتي تدفا بالتصميم المستقبلي. العالم،جميا أنحاء 
ا بسب  ما قدم، االبتكار المتقدم المعاصر في مجاالت رسام لهجاات جدياد 3

ميم مما دفا إلى تغيير األنماب العلمياة للتصا الهندسي،ومصبلحات للترتي  
دام اسااتخ المعتااد إلرهااار الباادع الحديثااة األخاارى التااي ال يمكاان تنفياااها دون

وهندسااة  التفكيكيااة،الببيعيااة والهندسااة اشااكال  التبااورات المحوساابة مثاال 
 د،الجديااوتصااميم التيااار  ،الوصاافية والهندسااة  األساسااية،الهياكاال الرياضااية 

 و يرها.
ار االبتكاااار المحوسااا  فاااي الوقااات الحاضااار فاااي مجاااال لااام تتوقاااف مثااا - 4

لتنفياا بل  يّارت اساتراتيجيات ا اإلنشائي،الهندسة عند خبة االبتكار للهيكل 
حل خاحيث جعلت الماواد الحالياة الاكياة التاي تام إنشااؤها مان  البناء،ومواد 

 الجما بين التقليدية مواد اات أبر متبورا دقيقة.
لمواد الاكية التي يتم تسليمها من خحل أساالي  االضابرا  تعتبر ها  ا - 5

 وتغييرها لتناس  الراروف المحوس  على أنها مواد متبورا يمكن تغييرها
ويمكنهااا اكتشاااف الباقااة وتخزينهااا حساا  الحاجااة. مجااال واسااا  المحيبااة،

جاا  نحاو إلرهار األنماب التركيبية الجديدا مثال االت الحر،للتبوير اإلبداعي 
تباااوير التصاااميم  الفحاااص أو االفتراضاااي( واألنمااااب الهيكلياااة المعاصااارا 

 األخرى.
اكتسااا   محااادود،خصاااص علاااى نبااااق بساااب  التحساااين المبتكااار والمت 6

والعااي   بعنايااة،المخببااون خباارا واسااعة بسااب  فرصااة محاكاااا الهياكاال 
 وتعديل أخباء الخبة قبل التنفيا. المختلفة،والتجول داخل مساحاتهم 

لُمصمم على أن، قبعة من المناا  والمنبقاة المحلياة المحيباة يُنرر إلى ا -7
لااى ال تنضاا  والمتغياارا بااالنرر إ ياارتبب بهااا وياادمجها بمعلوماتهااا التااي باا،،

ممااا جعلاا، يتعاااون بشااكل قااابا مااا مااا يقدماا، إلااى  الفتاارا،أباار وإنجااازات 
 المجتما. زبون.
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بالتنساايق تجاااا  جمياااا أجاازاء االبتكاااار فاااي  المصاااممون. شاارب أن يقاااوم 1
الخبااة التركيبيااة ماان المصاابلحات الجدياادا إلااى الترتياا  الهندسااي وتناساا  

 ة،المسااتخدمالتقاادم الميكااانيكي ماان بدايااة الخيااال العلمااي إلااى مااواد الهيكاال 
والتي تعكا أسلو  التصميم المحوس  من خحل التببيقاات المحوسابة فاي 

 مجال الهندسة.
ى المصاامم أن يواصاال البحااث عاان اتجااا  علمااي معاااد تثسيساا، . يجاا  علاا2

 ق.يتناس  ما عوامل األشياء القادمة من الهندسة المتقدمة وقابل للتببي
سااواء  التركيبااي،نشاااء باارامة مراجعااة مدرسااية فااي مؤسسااات التعلاايم إ - 3

ياة ميكانيكفيما يتعلق بدورات التكوين الخاصة بالبناء لتحئم تلاك التغييارات ال
متبورا التي يتم إجراؤهاا عان برياق االنقاح  الحاساوبي ودعام الفحاص ال

ا على االستفادا من االبتكارات المتقد لية مة الحاالمنبقي الحقيقي العازم تماما
 وتببيقاتها وتحسينها في مجاالت التصميم وفق أحوال المجتما.

رهاا يي. أهمية متابعة تقادم فرضايات الخباة والبارامة التعليمياة التاي تام تغ4
إلاى تخميناات خباب محوساابة للمسااعدا فاي االهتمااام بقضاايا الخباة بباارق 

 جديدا وإعباء أفكار مختلفة.
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