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ة، تناقش اإلنشائي ضمن نطاق الفهم المتكامل للنظم الهيكلي المفاهيميسعيًا للحصول على وسيلة لتطوير الوعي  الملخص:

نشائية اسات اإلفي مختلف ممارسات التعليم والتعلم المرتبطة بالدر "النموذج الفيزيائي"واستخدام  جدوىهذه الورقة 

ات الممارس لىعيشتمل  تناقش نموذج هيكلي واسع المحاكاةحيث . ةئيهندسة اإلنشاال دراساتضمن ( التحليل أو التصميم)

سات في الدرا م مفاهيميحول قيمة وإمكانية النموذج المادي كأداة تصميالمثالية حالة الالتعليمية التمثيلية من أجل صياغة 

بنظرية  تصالتي تخ ليس فقط معالجة األسئلة المتعلقة بالبحوث التربوية الورقةومع ذلك، فإن الغرض من هذه . اإلنشائية

موذج المادي في الن رلمثل هذه التخصصات؛ ولكن مناقشة دو والحديثة الصحيحة التعلم المناسبة أو االستراتيجية التعليمية

وات إلنشائي وأداا السلوكول طبيعة ح وممارسي المهنة المتعلمينلبناء حجة راسخة في عقول  واقعية حد ذاته كأداة تحليل

 .تصميميةالمحاكاة ال

خالل  (MOLA Structural Kit)من استخدام  جامعة طرابلس كلية الهندسةالهندسة المدنية في  قسم طالباستفاد 

 التحليل ومنابتداًء من  اإلنشائي السلوك أساسياتفهم ل ،-مصطفى الزروق التاغديد.  -عليها قدمها وأشرف ورشة عمل 

فهم العناصر البنيوية وعالقاتها بشكل أفضل. كان تمكين الطلبة من ، لعبر تطبيق رسومات تخطيطيةثانيا  حيث التصميم

ساعدتهم ورشة العمل على  لقد وإطارات المباني. وناتالطالب يستمتعون بتكوين هياكلهم من خالل إنشاء الجسور والجمال

حد كبير التنبؤ  الواضح إلىأنه من  أكدووعناصرها تحت األحمال المطبقة. وهياكل لل اإلنشائي سلوكالالتحقق من 

 .نظام إنشائي ما لألحمال المتوقعةأي باستجابة 

  

 موال األداة الهيكلية ،النمذجة ،المحاكاة ،النموذج المادي ،الدراسات الهيكلية، الهندسة اإلنشائية الكلمات المفتاحية:

 
 
 

 ةــدمـمق. ال1

 سلللعيهمالعلللالم يواصلللل دائملللا العلملللاء واألسلللاتذة حلللول 

 المفللللاهيميبحللللث عللللن وسلللليلة لتطللللوير الللللوعي الفللللي 

فهلللللللم المتكاملللللللل لللللللللنظم ضلللللللمن نطلللللللاق ال الهيكللللللللي

وجلللود واسلللتخدام  الورقلللة هلللذه وتنلللاقش ، هلللذااإلنشلللائية

 النملللللوذج الفيزيلللللائي فلللللي مختللللللف ممارسلللللات التعلللللليم

( التصللللميم)التحليللللل أو  اإلنشللللائيةالمتعلقللللة بالدراسللللات 

 .اإلنشاءات تعليم هندسة مؤسسات داخل

لللليس فقلللط معالجلللة أسلللئلة  الورقلللةإن الغلللرض ملللن هلللذه 

بنظريللللللة الللللللتعلم  التللللللي تخللللللتصالبحللللللوث التربويللللللة 

 الصلللللللللحيحة المناسلللللللللبة أو االسلللللللللتراتيجية التعليميلللللللللة

 دور ولكن مناقشة ؛التخصصات لمثل هذه الحديثة

 

 

 بشللكل خللاص وإمكانللات النمللوذج المللادي فللي حللد ذاتلله
 راسلللخة فلللي عقلللول المتعلملللين كلللأداة تحليلللل لبنلللاء حجلللة

حللللللول طبيعلللللة الللللللنظم اإلنشللللللائية وممارسلللللي المهنللللللة 

التنبللللؤ مللللن تمكللللن المصللللمم  أداة محاكللللاة تصللللميميةكللللو

هللذه الورقلللة تعللد . المنشللأ الللذي يقللوم بتصللميمه بسلللوك

 إللللى حلللد ملللاوبمثابلللة معالجلللة سلللؤال المعرفلللة اإلنشلللائية 

لتعليللللق علللللى طريقللللة التفكيللللر فللللي الهياكللللل اإلنشللللائية ا

أو والدراسلللات الموجلللودة سلللواء كلللان ذللللك فلللي التعلللليم 

الممارسلللة أو البحلللث وبنلللاء معرفلللة ملموسلللة للمتعلملللين 

 .حول طبيعة التصميم الهيكلي نفسه
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 فرضية البحثو الدافع البحثي. 2

، عللللادة مللللا يللللتم اإلنشللللائيةهندسللللة دراسللللة الفلللي مجللللال 

وتصلللميمي  تنلللاول القضلللايا الهيكليلللة فلللي إطلللار تحليللللي

، الفعلللللي للمنشلللل ت العملللللي نطللللاقال بللللدالً مللللن نظللللري

 للسلللللوكممللللا يللللؤدي فللللي الغالللللب إلللللى فهللللم محللللدود 

ل . عللللى أيلللة حلللاللمنشللل ت التلللي يلللتم تصلللميمها الهيكللللي

جللللوهر  فللللي العمليللللة عللللزى هللللذه النللللواقصغالبللللا مللللا ت  

ال يللللزال النقلللاش حللللول نقللللص . لهلللذا اإلطلللار التعليمللللي

قائملللا فلللي التقلللارير البحثيلللة  الهيكللللي المفلللاهيمياللللوعي 

ب األكلللللللاديمي والتقلللللللارير التعليميلللللللة أيضلللللللا الخطلللللللا

. وقللللد تللللم نشللللر بالفعللللل العديللللد مللللن البحللللوث والمهنللللي

التللللي تتنللللاول التعللللليم الهندسللللي وفجللللوة عللللدم ممارسللللة 

النظريللللات الهندسللللية ومللللدخالت التصللللميم لعللللدم كفايللللة 

      [1] البصيرة الهيكلية من المهندس اإلنشائي.

طبيعلللة علللدم هلللو االعتلللراف بملللا تناقشللله هلللذه الورقلللة 

ت تحللللت  لنشللللاط المنشلللل ومتكاملللللكللللافي وجللللود فهللللم 

ووضللللع حللللل لهللللذه المشللللكلة ضللللمن  التحميللللل الفعلللللي

إطلللار التعلللليم الهندسلللي فلللي المؤسسلللات الهندسلللية علللن 

سلللتخدام النملللاذج المصلللغرة الهيكليلللة وتشللللكيل اطريلللق 

 رى بللالعين المجللردة ممللا يجعللل المللتعلمنمللط متكامللل ي لل

فلللللي حاللللللة تحكلللللم وتحليللللللل وتقلللللدير ملللللدى انضللللللباط 

 تحميل المباشر. التصميم تحت ال

 

 النمذجة كطريقة للتحقيق. 3

ة "نملللللوذج" يوضلللللح أدوارهلللللا التعريللللف الفعللللللي لكلمللللل

مرجعلللي  كونللله جسلللم؛ تعريفلللات تتلللراو  ملللن المتعلللددة

يجسلللد خصلللائص حاسلللمة للواقلللع  يإللللى مخطلللط تجريلللد

التجريبلللي أو جهلللاز للحلللد ملللن المعلوملللات التلللي تحملللل 

ي فللللللف .[2] بطريقللللللة مبسللللللطة فللللللي نطللللللاق أصللللللغر أو

، كانللللللللت النمللللللللاذج الممارسلللللللة الهندسللللللللية اإلنشللللللللائية

علللللى نطللللاق واسللللع لفتللللرة طويلللللة  تسللللتخدم الفيزيائيللللة

وخاصلللة فلللي اإلنشلللائية معونلللة هاملللة فلللي الدراسلللات ك

وتفسللللللللير . حاللللللللة الهياكلللللللل المبتكللللللللرة أو التجريبيلللللللة

التكوينللللللللللات الهيكليللللللللللة، ومحاكللللللللللاة األداء الهيكلللللللللللي 

 والملللللادي وتلللللوفير البيانلللللات التلللللي قلللللد تكلللللون صلللللعبة

للغايللللة، إن لللللم يكللللن مللللن المسللللتحيل اسللللتخراجها، مللللن 

. مللللع ظهلللللور المنشلللل ت أجللللل تحسللللين كفللللاءة هيكليلللللة

التقنيلللات الرقميللللة وتحويللللل دور الكمبيلللوتر مللللن جهللللاز 

تنفيلللذ مهللللام تحليليللللة وصللللياغة إلللللى أداة تقللللدم عمليللللات 

والتللللي وعمليللللات التحسللللين الشللللاملة  السلللللوكمحاكللللاة 

تحويللل مسللاهمة النملللوذج الفعلللي إلللى حجللم كاملللل بتم تلل

 عمليللللللة التصللللللميم للتعبيللللللر عللللللنمقيللللللاس نمللللللوذجي ب

الملللللواد، والتصلللللنيع والتجميلللللع،  ملللللن حيلللللث الهيكليلللللة

ت المعقلللللدة فلللللي التصلللللاميم والمسلللللاعدة فلللللي المتغيلللللرا

، تعتبللللللر النمذجللللللة اإلنشللللللائية. فللللللي الهندسللللللة الدقيقللللللة

فلللي عمليلللة التصلللميم؛ سلللواء كلللان ذللللك  مهملللاعنصلللًرا 

شلللكل رسلللم تقريبلللي أو رسلللم تخطيطلللي شلللامل أو  فلللي

تجريديللللة  عمليللللةك عمللللرقمللللي. ي جسلللمملللادة ماديللللة أو 

لتخطلللليط مفهللللوم التصللللميم أو نسللللخة متماثلللللة مفصلللللة 

التصلللميم  للللروابطرسلللم وهلللو  لتمثيلللل اقتلللرا  التصلللميم،

والتفسللللللليرات أو جهلللللللاز ململللللللوس إلثبلللللللات مبلللللللاد  

التصللللللميم، النمللللللوذج هللللللو أداة أساسللللللية فللللللي عمليللللللة 

، مناسللللبة للقيللللام بللللأدوار إمللللا فللللي اإلنشللللائيم التصللللمي

الهندسللللللة فللللللي مجللللللال المتابعللللللة. طريقللللللة التحليللللللل أو 

يكلللون للنملللوذج  يجلللب أنذللللك اإلنشلللائية مهملللا أنكرنلللا 

فللللي  مللللةها ةالفيزيللللائي علللللى وجلللله الخصللللوص، مكانًلللل

مجموعللللللللة أدوات الطالللللللللب، للللللللليس فقللللللللط كوسلللللللليلة 

عللللرض، بللللل كوسلللليط ال غنللللى عنلللله قللللادر علللللى أداء لل

وج: االسللللللتئناف واالنعكللللللاس )التحليللللللل( أو دور مللللللزد

توليلللف(. ملللن منظلللور التصلللميم، النتاجيلللة )اإلتوليلللد وال

تعمللللللل النمذجللللللة كطريقللللللة للتحقيللللللق كوسلللللليط نحللللللو 

. وبالمثللللل، فللللإن التركيبللللي للتصللللميمنمط الللللاستكشللللاف 

ملللن المتوقلللع  اإلنشلللائيةالنملللوذج الملللادي فلللي الدراسلللات 

التالعلللب  مإنشلللائي ث لللكلللون بمثابلللة أداة لتوليلللد نملللط يأن 

التعليلللق عللللى  الورقلللة هلللذهحلللاول ته. التحقلللق منلللوبللله 

 اإلنشللللائيةاسلللتخدام النمللللوذج الفيزيللللائي فللللي الدراسللللات 

 بالتحديدمن هذا المنظور  اإلنشائيةهندسة الفي 
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 ملي المستخدم النموذج الع. 4

ذكرنلللا  عللللى وجللله الخصلللوص فلللي األنشلللطة التعليميلللة

المسللللتخدم  فللللي النموذج المللللادي فلللل .يعملللللالنمللللوذج ال

تكللللون  هللللذه الورقللللة هللللو األداة الهيكليللللة مللللوال التللللي

المعللللدة  العناصللللرشللللكل مجموعللللة مللللن  فللللي ةموجللللود

 جللللاربالت بعنايللللة لتنفيللللذ مجموعللللة مصللللممة بدقللللة مللللن

الهيكليللللللة األمثلللللللة لتوضلللللليح مجموعللللللة مللللللن  العمليللللللة

 م كاملللل ملللننظلللا المختلللارة بطريقلللة نظاميلللة أو تكلللوين

عتبللللر تيكليللللة مللللوال األداة اله مجموعللللة مللللن التجللللارب،

النظريلللللة  الدراسلللللاتتكميللللللي بجانلللللب  نملللللوذج عمللللللي

لنملللللوذج او الهياكلللللل،  هندسلللللة تمهيديلللللة فللللليال للملللللواد

 ةالمللادي للله دور فعللال كلللأداة قويللة للتللدليل بطريقللة حيللل

سللواء كانللت قيللد التحميللل فللي الهيكلللي  السلللوكنمللاط آل

أو أنظملللللللة  عناصلللللللر مفلللللللردة كاألعملللللللدة والكملللللللرات

تكللللون النمللللوذج الفيزيللللائي  مللللن وي؛ متكاملللللة إنشللللائية

أداة العللللللرض التوضلللللليحي النهللللللائي لتقللللللديم ملخللللللص 

بطريقلللة  وفعلللال للنظريلللات اإلنشلللائيةلمفلللاهيم ا ململللوس

ملللللن المعلملللللين والمتعلملللللين بصلللللرية مباشلللللرة، تمكلللللن 

المبللللاد   معالجللللة المعلومللللات بطريقللللة اسللللتقرائية مللللن

مسللللاهمة هللللذه األنشللللطة  دور فللللي حللللين إللللى الحقللللائق.

 قلللوي وال يمكلللن دحضللله، لسللللوك الهيكلللليا لفهلللم نلللو 

لتجلللللارب هلللللذا النملللللوذج واسلللللع المحاكلللللاة بالنسلللللبة لو

 تطبيقها به. الممكن
 

 األداة الهيكلية موال . 5

نلللى ملللوال هلللو نملللوذج هيكللللي تفلللاعلي يحلللاكي سللللوك الب  

يتكلللون النملللوذج ملللن مجموعلللة مختلفلللة ملللن  .اإلنشلللائية

القطلللع المعياريلللة مملللا يسلللمح بإنشلللاء تركيبلللا لمجسلللمات 

بنلللللاء  نلللللاملللللوال يمكنبإسلللللتخدام ال تعلللللد و ال تحصلللللى. 

والتشللللوهات  السللللوكأنظملللة هيكليللللة مختلفلللة وتصللللور 

المختلفللللة لعناصللللرها الفريللللدة وتكللللوين تجربللللة حسللللية 

ال تفاعليللللله للسللللللوك الهيكللللللي بطريقلللللة عمليلللللة فعليلللللة. 

يتطلللب النملللوذج معرفلللة فنيلللة مسلللبقة للبلللدء فلللي دراسلللة 

اسللللللتخدامه بسلللللليط جللللللدا وبللللللديهي ويمكللللللن فالهياكللللللل 

اسللللتخدامه مللللن قبللللل كللللل مللللن المحتللللرفين والطلللللالب 

وكلللللذلك أي شلللللخص مهلللللتم بدراسلللللة السللللللوك الفعللللللي 

 [3] للهياكل تحت التحميل.

أثنللللاء مراقبللللة الهيكللللل الحقيقللللي مللللن الصللللعب تصللللور 

السللللللوك تلللللي ينطلللللوي تحتهلللللا الظلللللواهر الفيزيائيلللللة ال

وال يمكلللللللن للعلللللللين المجلللللللردة أن تكشلللللللف  اإلنشلللللللائي

التشللللوه واإلزاحللللة الناتجللللة عللللن التحميللللل ممللللا يجعللللل 

ربطللللله ونيلللللوي موضلللللوعا يصلللللعب فهمللللله السللللللوك الب  

 بالواقع.

تلللللم تصلللللميم أجلللللزاء النملللللوذج الهيكللللللي ملللللوال بملللللواد 

محلللددة للسلللما  بتصلللور هلللذه الظلللواهر وتتمثلللل الفكلللرة 

الهياكلللل بطريقلللة مرئيلللة وملموسلللة فلللي محاكلللاة سللللوك 

اإلنشللللائية  مملللا يجعلللل التوقللللع الهندسلللي بسلللللوك اللللنظم

 .أكثر واقعية وبديهية

األداة  مجموعلللللة عناصلللللر( يوضلللللح 1والشلللللكل رقلللللم )

التلللي تلللأتي كعلللدة متكامللللة فلللي صلللندوق  الهيكليلللة ملللوال

 .واحد

 

 استخدامهاتم العدة التي  :(1)رقــم كل ـش
 

   الهيكلية مواللية عمل األداة آ 5.1

النملللوذج الهيكللللي ملللوال متعلللدد وسلللهل سللللفنا فلللإن أكملللا 

اإلسللللتخدام وجميللللع أجزائلللله تللللرتبط مللللن خللللالل القللللوة 

المغناطيسلللللية وكلللللل جلللللزء ملللللن هلللللذه األجلللللزاء يمثلللللل 

عنصللللر واحللللد أو أكثللللر عملللللي مللللن عناصللللر الهيكللللل 

 الحقيقي.

كانلللللللت الدراسلللللللة و  2008 – 2007 يعلللللللام خلللللللالل

ملللللللوال موضلللللللو   التحقلللللللق ملللللللن النملللللللوذج الهيكللللللللي



ICTS24632019-AC5054 

967 
 

أطروحلللللة الماجسلللللتير فلللللي الجامعلللللة اإلتحاديلللللة ألورو 

بوريتلللللو فلللللي مينلللللاس جيلللللرايس بالبرازيلللللل حيلللللث تلللللم 

اختبلللللارا مختلفللللا ملللللن ضلللللمنها  40إجللللراء أكثلللللر مللللن 

نلللللللى المسلللللللطحة اختبلللللللارات العناصلللللللر الفرديلللللللة والب  

عطللللت هللللذه الدراسللللة نتللللائ  فعالللللة فقللللد أووالحيازيللللة 

يعتقللللد خللللالل ج أكثللللر دقللللة ممللللا كللللان ذتبللللين أن النمللللو

إللللللى حلللللد كبيلللللر  مشلللللابهن سللللللوكه أفتلللللرة الدراسلللللة و

 (2الشلللللللكل رقلللللللم ) .[4] الحقيقيلللللللةسللللللللوك األبنيلللللللة ل

يوضللللح مللللدى دقللللة نمللللوذج مللللوال فللللي محاكللللاة نتللللائ  

 .SAP2000التحليل من البرنام  الساب 

 

 يوضح الحسابات التي تم محاكاتها مع (:2)رقــم كل ـش
( أثناء SAP2000برنام  الساب )

إلثبات دقة النموذج الهيكلي  الدراسة
 موال

 
 
 صاحب فكرة األداة الهيكلية موال  5.2

صلللللاحب الفكلللللرة هلللللو الطاللللللب المعملللللاري مارسلللللليو 

ظهللللرت الفكللللرة األوليللللة للنمللللوذج الهيكلللللي  .سلللليكويرا

ملللوال عنلللدما كلللان هلللذا الطاللللب مسلللجل فلللي الدراسلللات 

ي فلللالعليلللا فلللي الهندسلللة المعماريلللة بالجامعلللة اإلتحاديلللة 

 بللارا بالبرازيللل. وقلللد كللان جللل إهتمامللله منصللبا بلللالنه 

التجريلللللللللدي للموضلللللللللوعات والدراسلللللللللات المتعلقلللللللللة 

 التحميلللل باألبنيلللة والفهلللم العميلللق لسللللوك األبنيلللة تحلللت

  ر. المباش

ملللن خلللالل تمويلللل علللدة األداة الهيكليلللة ملللوال فلللي علللام 

تللللم  سللللنوات مللللن التطللللوير المسللللتمر 10وبعللللد  2014

العلللدة األوللللى ملللن األداة الهيكليلللة ملللوال وكانلللت  طلللالقإ

النتيجلللة ناجحلللة ومبهلللرة فقلللد أصلللبحت ملللوال فلللي ذللللك 

الوقلللت أنجلللح حمللللة تمويلللل جملللاعي فلللي البرازيلللل وقلللد 

متبلللر  بلللالفكرة وسلللاعدوا فلللي  1500وثلللق أكثلللر ملللن 

جلبهللللا للحيللللاة وخلقللللوا طريقللللة جديللللدة لفهللللم ودراسللللة 

وتعللليم سلللوك الهياكللل والمبللاني. مللرة أخللرى فللي علللام 

انطلقللللت الحمللللللة الثانيلللللة لتمويلللللل إنتلللللاج ثالثلللللة  2016

عللللدة  5000منتجلللات جديللللدة واليللللوم هنللللاك أكثللللر مللللن 

 ليبيللافلليهم دولللة بمللا  ولللةد 60منتشللرة فللي أكثللر مللن 

[5]. 

 

 ورشة العمل  .6

فللي عمليلللة القيللام بشللليء مللا هلللو  الطاللللب تعلمللهيإن مللا 

مللللللن مجللللللرد مناقشللللللة النظريللللللات فللللللي  أمللللللر أعمللللللق

 التطبيلللق مزيلللداعبلللر  ، حيلللث تخللللق المعرفلللةالفصلللول

 للعقلللل أكثلللر الغيلللر قابللللة للنقلللاش المعرفيلللة ملللن الجلللذور

وفقلللا بمجلللرد التلقلللين.  ملللن أي شللليء يمليللله أي شلللخص

فإننلللا  [6] ةالحديثلللية العصلللب العلميلللةلنتلللائ  البحلللوث 

بللللين الجوانللللب  الللللدماب البشللللري يجملللع نعلللرف اآلن أن

، لالفكللللللر والشللللللعور والعملللللل مثللللللالي:لللللللتعلم ل الثالثللللللة

مللللن  ينطلللللق الطالللللب االتصللللال المباشللللر مللللع المللللوادبو

نشلللاط فلللي  ركةامشلللكونللله مجلللرد متفلللرج ليصلللبح أكثلللر 

 .الطللللللالب مليللللللة الللللللتعلم، وبالتللللللالي تحفيللللللز اهتمللللللامع

 تحفيللللللز يللللللةكيف عللللللنقترا  فللللللي هللللللذه الورشللللللة فللللللاإل

بالتللللللالي وفضللللللولهم عللللللن طريللللللق التجربللللللة والخطللللللأ 

تطلللوير الشلللعور اللللداخلي التحقيقلللي للمهنلللدس اإلنشلللائي 

 الذي يتجاوز الحلول الهيكلية التقليدية. 

 

 : الكمرة المستمرة المثال األول 1.6

( يوضلللح اسلللتخدام األداة الهيكليلللة ملللوال فلللي 3الشلللكل )

( 5( و)4. وفللللي الشلللللكلين )الكمللللرة المسللللتمرةتكللللوين 

والسلللللللللوك اإلنشللللللللائي للكمللللللللرة يوضللللللللحان التشللللللللوه 

 المستمرة. 
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يوضح شكل الكمرة المستمرة (: 3)رقــم كل ـش
 بإستخدام األداة الهيكلية موال

 

 

يوضح التشوه الذي يمكن حدوثه عند  (:4)رقــم كل ـش
 تحميل الكمرة

 
 

 

ستمرارية افتراضية ان أنالحظ  (:5)رقــم كل ـش
التشوه الناشئ عن والعنصر اإلنشائي 

اإلنحناء في الكمرة ينتقل إلى المسافة 
الممتدة األخرى وفي هذه الحالة 
المسافة الممتدة األخرى تساهم في 

 حمال القوى المؤثرةأمقاومة 
 

  : التواء الطول الفعالالمثال الثاني 2.6

( اسلللللللتخدمت 6العناصللللللر الموضللللللحة فلللللللي الشللللللكل )

لمحاكللللاة التحميللللل المحللللوري لعمللللود فللللي هيكللللل مللللن 

تللللأثير حمللللل الضللللغط (. 7طللللابقين كمللللا فللللي الشللللكل )

((. الحلللللظ 8علللللى العملللللود المركللللزي )انظلللللر شللللكل )

الطلبلللة قلللدر القلللوى المطلوبلللة للوصلللول لحملللل االنبعلللاج 

عنلللدما يكلللون الطلللول الفعلللال يسلللاوي ارتفلللا  طلللابقين، 

  وجللللد الى دعللللم جللللانبي فللللي هللللذه الحالللللة. عنللللدوان ال

كمللللا موضللللح فللللي الشللللكل  اضللللافة دعللللامتين جللللانبيتين

، وتحللللت ة، وتلللرك االتجللللاه العملللودي بللللدون دعامللل(9)

مقللللدار حمللللل االنبعللللاج السللللابق. الفللللرق الوحيللللد نفللللس 

هللللو اننللللا املينللللا علللللى العمللللود اتجللللاه انبعاجلللله. الحالللللة 

بيللللة اضلللافة دعاملللة جان االخيلللرة فلللي هلللذا المثلللال عنلللد

فلللي االتجلللاه العملللودي الثلللاني، حيلللث زاد مقلللدار القلللوى 

التلللللى تحلللللدث الطلللللور الثلللللاني ملللللن االنبعلللللاج وعنلللللدها 

يكللللون الطللللول الفعللللال يسللللاوي ارتفللللا  طللللابق واحللللد 

 (.10)الشكل 

 

 

لتطبيق هذا المحتاجة  يوضح العناصر(: 6)رقــم كل ـش
 المثال

 

 

بشكل بعد ما تم إنشاء اإلطار  يوضح(: 7)رقــم كل ـش
المبينة في ر متكامل بإستخدام العناص

 الشكل السابق
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 لإلطار بالكامل شكل توضيحي آخر(: 8)رقــم كل ـش
  

 
 
 
 التحميل في الوضعية األولى(: 9)رقــم كل ـش
 
 

 
 الثالثةالتحميل في الوضعية (: 10)رقــم كل ـش
 

 حاالت مختلفة لألعمدة 3.6

( يوضللللحا اخللللتالف شللللكل االنبعللللاج 12و 11الشللللكل )

 اللللذي يتغيلللر بتغيلللر تثبيلللت نهلللايتي العملللود الواحلللد. فلللي

واالخلللللللرى ( العملللللللود بنهايلللللللة جاسلللللللئة 11الشلللللللكل )

 ( النهايتين جاسئتين.12، بينما في الشكل )مفصلية

 
 
من  الطول الغير فعال يكون أقل(: 11)رقــم كل ـش

الطول الفعلي في األعمدة الموصلة 
   مفصليةبوصلة جاسئة ووصلة 

 

 
 
الطول الغير فعال يكون أقل من : (12)رقــم كل ـش

الطول الفعلي في األعمدة الموصلة 
 بوصلة جاسئة من الطرفين

 
 التطبيق العملي للطالب 4.6

تللللللم و (13)الشلللللكل ) تلللللم أخلللللذ رسللللللومات تخطيطيلللللة

معرفلللة كيفيلللة تصلللرف المبنلللى لتنفيلللذها كنملللوذج عمللللي 

( 17اللللللى  14فلللللي االشلللللكال ملللللن ) .تحلللللت التحميلللللل

توضللليح لخطلللوات قلللام بهلللا فريلللق ملللن الطلبلللة لتركيلللب 

( يوضللللح 18النمللللوذج لمحاكللللاة هللللذا الهيكللللل. الشللللكل )

النملللوذج فلللي صلللورته النهايلللة والتلللى قلللام الفريلللق ملللن 

 سلوك هذا النموذج اثناء تحميله. واختبارتحميلها 
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 الرسم التخطيطي الذي تم تنفيذه(: 13)رقــم كل ـش
 

 
 
 إنشاء النموذج بداية(: 14)رقــم كل ـش
 

 
 
 عملية إنشاء النموذج(: 15)رقــم كل ـش
 

 
 
 مشاركة وتفاعل الطلبة(: 16)رقــم كل ـش

 

 
 
 بداية إنشاء الطابق األول (:17)رقــم كل ـش
 

 
 
سم الشكل النهائي الذي تم تنفيذه للر (:18)رقــم كل ـش

بإستخدام األداة الهيكلية  التخطيطي
 موال

 
 

  الخاتمة. 7

الهلللدف ملللن هلللذا البحلللث وهلللذه الورشلللة هلللو المسلللاعدة 

والمبلللاني  السللللوك اإلنشلللائي للهياكللللفلللي تعلللليم وتعللللم 

 وسيع نطاق المعرفة.تو فعاليةبطريقة أكثر

 تصلللللميم، قلللللد يلللللوفر ملللللن منظلللللور التعلللللليم الهندسللللليو

قيملللللة مضلللللافة للطلللللالب  مثلللللل هلللللذه التجلللللارب وتنفيلللللذ

عمليللللة  بطللللرق متعللللددة لسللللد الفجللللوة القائمللللة مللللا بللللين

 . اقع بعد التنفيذالسلوك اإلنشائي في الوالتصميم و

هللللو تطللللوير لبحللللث التربللللوي، ا لهللللذا الهللللدف الرئيسللللي

مفهلللللوم الطلبلللللة حلللللول السللللللوك اإلنشلللللائي بإسلللللتخدام 

 النمللللاذج الفيزيائيلللللة منخفضلللللة التكلفللللة وسلللللهلة التنفيلللللذ

   .ومختلفة األداء

وفر الخبللللرة التلللي اكتسلللبها الطللللالب فلللي هللللذه أيضلللا تللل

يللللدا عللللن الورشللللة رؤيللللة جديللللدة للسلللللوك اإلنشللللائي بع

 . الطرق الكالسيكية للتدريس
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 التـوصيـات. 8

 بإسلللللللتخدام األداة الهيكليلللللللة ملللللللوال  ينوصللللللل

يضللللا  لطللللالب هندسللللة اإلنشللللاءات إكوسلللليلة 

والهندسلللللللة  المدنيللللللةفللللللي قسللللللمي الهندسلللللللة 

 .المعمارية

  بإسللللتخدامها فللللي مكاتللللب التصللللميم مللللن قبللللل

 المصممين.

  أيضللللللا نوصللللللي ببحللللللث إمكانيللللللة اسللللللتخدام

الروبوتلللللات القزميللللللة الرقميلللللة فللللللي تحميللللللل 

 النملللللللاذج اإلنشلللللللائية المكونلللللللة ملللللللن ملللللللوال

 باسلللللللتخدامالحسلللللللابية  واسلللللللتخراج النتلللللللائ 

البللللللللرام  الهندسللللللللية والبرمجيللللللللة مفتوحللللللللة 

  .رالمصد

  أخذ هذه األساليب التعليمية في عين يجب

على المستوى اآلليات  ههذ وتنفيذ اإلعتبار

 عقولالوإنتاج  اإلقليمي والدولي لتوجيه

 .في االتجاه الصحيح هندسيةال
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