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  الخالصة
يالتطور ألمعلوماتي ألمتسارع السمة األساسية لعصر المعلومـات فبعـد الثـورة عد

نتاج األفكار إعلى  والذي ركزالثورة المعلوماتية هتمت بإنتاج المواد جاء عصر إالصناعية التي 
بدال من المواد وأصبحت الدول التي تمتلك معلومات أكثر هي األكثر سيطرة علـى مجريـات

األمور في العالم وشهدت العشرين سنة األخيرة تطورا هائال في قطاع المعلومات واالتصاالت 
عالم الجديد فحلت وظائف بدال من أخـرىلم نعهده من قبل وقد غير هذا التطور من مالمح ال

وكبقيـة نشـاطات, وظهرت تقنيات غيرت نشاطات المجتمع وأثرت على المفاهيم والمسلمات
الحياة تأثرت العمارة بشكل كبير بالتطور ألمعلوماتي مما احدث تغييرا فـي مفهـوم العمـارة

 .نتاج والتصميم المعماري من ناحية التفكير والتحليل وطرق األداء واإل
يوضح البحث مفهوم المعلوماتية والتقانة والعولمة ومن ثم يستخلص  تعريف للتصميم المعماري 
ويبين اهم ما جلبته المعلوماتية للعمل التصميمي ومن ثم تأثير المعلوماتية في التشكيل المعماري 
وصوال الى صياغة جديدة للعملية التصميمية في عصـر المعلومـات واسـتخراج مؤشـرات
للمعلوماتية مثل الذكاء الصناعي وتطور االتصاالت والعمارة المعلوماتية والعولمة ومـن ثـم

اختبار تأثير تلك المؤشرات في العملية التصميمية من خالل اجراء استبيان وصوال الى استنتاج 
 مفاده ان عناصر وتقنيات المعلوماتية ترفع من كفائة العملية التصميمية ويوصي البحث بضرورة
تعرف الطالب واالكاديميين والمهنيين والعاملين في مجال الهندسة المعمارية علـى عناصـر

  .وتقنيات المعلوماتية في التصميم المعماري وذلك لمواكبة تطور العصر 
  .المعلوماتية،التصميم المعماري: الكلمات المرشدة

Theempact of information on the architect design  

Abstract
     The accelerated evolution of informatics is considered the core aspect of 
information age. , which had focused on the production of materials, the 
age of informatics revolution came, which concentrated on production of 
ideas rather than materials, and those countries that have more information 
are the most control over the events in the world. The last twenty years 
witnessed phenomenal development in the information and communication 
sector which we never had before and this development has changed the 
features of the new world, therefore functions replaced others and new 
techniques came up which have changed the activities of society and 
affected concepts and postulates, As other activities of life, architecture was 
largely influenced by the informatics evolution causing a change in the 
concept of architecture and architectural design in terms of 
thinking,analysis and performance and production methods.   The research 
also explains the concept of informatics, technology and globalization , 
brings up a definition for the architectural design, shows the importance of 
informatics on thedesigning process and then impact of informatics in the 
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architectural formation, reaching to a new formulation for the designing 
process in the information age and extract indexes for informatics like the 
artificial intelligence, communication development, information building 
and globalization. And then to examine these indexes' impact on the 
designing process via creating a questionnaire, reaching to a conclude that 
the elements and informatics technologies raise the designing process's 
proficiency, Finally, the research recommends it is necessary that students, 
academicians, vocational people and those who work in the architectural 
engineering domain to recognize the elements and informatics technologies 
in   the designing process in order to go along with the age development    

 المقدمة 
تعد ثورة المعلومات من أهم ما يميز القرن 
العشرين وخصوصا الحقبة األخيرة منه فقد 
تطورت أنظمة المعلومـات واالتصـاالت
تطورات مذهلة وبدأ االعتماد بشكل كبيـر

على االلكترونيات في إدارة اغلب األنشطة 
ــالتطور ــارة ب ــأثرت العم ــة وت الحياتي

وظهر تـأثير, شطة المعلوماتي كبقية األن
المعلوماتية واضحا في العمارة من خـالل
تقنيات البناء المتقدمـة وكـذلك تقنيـات

  . التصميم 
يتناول البحث مفهوم المعلوماتية واثارهـا

عتبار عصر المعلومـات هـواب ابعادهاو
عصر ما بعد الصناعي حيـث إن ثـورة

المعلومات أثرت على الحياة بشكل عام من 
قنيات المعلوماتية والمتمثلة خالل عناصر وت

لذلك , بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ن البحث يحاول تسليط الضوء على مدى اف

تأثر عمليـة التصـميم التقليديـة بـالنظم
المعلوماتية الحديثة التي أحدثت تغيرا فـي

  .المنهج النمطي السائد للعملية التصميمية 

  أهمية البحث 
الثورة المعلوماتية  لم يعد خفيا على احد أن

أحدثت تطورا هائال في تقنيات المعلومات 
واالتصاالت وأفـرزت هـذه التغييـرات
تغييرات في منهجية التصـميم المعمـاري

كان البد من التعرف إليها لمواكبة التطور 
من هنا تأتي أهمية البحث حيث , ألمعلوماتي

  يحاول البحث إعطاء أجوبة ألسئلة عديدة 
لمنبهـر بـالتطوراتتـدور فـي ذهـن ا   

التكنولوجية في مجـال العمـل الهندسـي
  ارة بشكل خاص والعم

 أهداف البحث
محاولة لتوضـيح بعـض المفـاهيم: أوال

المتعلقة بالمعلوماتية وتأثيرها على العمارة 
والمجتمع من خالل أيجاد قاعـدة نظريـة

للمعلوماتية وتأثيرها في العمارة والتصميم 
  .لمعماري ا

ح مفهوم التصميم المعمـاريتوضي: ثانيا
في ظل المعلوماتية والذي يعـد) المحدث(

  .مختلفا عن التصميم التقليدي
صياغة بشكل جديد لمفهوم العمليـة: ثالثا

التصميمية في عصر المعلومـات وهـي
عملية تصميم تعتمد في مفرداتهـا علـى  
الـنظم المعلوماتيــة والــذكاء الصــناعي

  .واالتصاالت والمعرفة
قياس مدى تأثر العملية التصـميمية: رابعا

الفائـدةنـوع  بعناصر المعلوماتية وبيان 
العملية لتلك العناصر على كل مرحلة من 

  .مراحل التصميم المعماري 
  استخالص المشكلة البحثية 

في موضـوع ات السابقةإن اغلب الدراس
المعلوماتية والعمارة ركزت على موضوع 

عالقة بين التطور التكنولوجي بشكل عام وال
التطور التكنولوجي والعمارة بشكل خاص 
حيث تناولت اغلب الطروحـات الجانـب
الفلسفي لتأثير المعلوماتية على نظريـات
التصميم المعمارية أو من ناحية تأثيرهـا

يمكن أن نلخص  الحركات المعمارية على
  :المشكلة البحثية بأنها

هي القصور المعرفي والحاجـة العلميـة
التصميم يرات المعلوماتية في لتوضيح تأث

كون العملية التصميمية التقليدية  المعماري
تقف عاجزة عن مواكبة متطلبات عصـر

 .المعلومات 
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  ة البحث يفرض
يفترض البحث ان اعتماد النظم والتقنيـات  
المعلوماتية في التصميم يرفع مـن كفـاءة   
العملية التصميمية وينمي الجانب االبداعي 

هج التقليدي السائد للعملية للمصمم وان المن
التصميمية قد تغير متأثرا بأدوات التصميم 
الجديدة وهي عناصر المعلوماتيـة والتـي   
تدعم التصميم من خالل اختصار الوقـت  

  .والجهد والكلفة 
  
  مفهوم المعلوماتية  1-1

ان مصطلح المعلوماتية يدور في فضـاء  
واسع من الحقول والتخصصات المتنوعـة  

اد وعالقات ومداخل متباينة منها يرتبط بأبع
ما هو مرئي واضح وملموس ومنها ما هو 

هـذا يجعـل مفهـوم    ,غير مؤثر وحيوي 
المعلوماتية غير واضح تماما وغير محدد 
باالطالق ألسباب تتعلق بأتساع نظام تطبيق 
واستخدام المعلوماتية من جهـة والتفـنن   
اللغوي في اطالق مصـطلحات مرادفـة   

  , اًللمعلوماتية ايض
ان النظرة التحليلية للمصطلح تولد للوهلـة  
االولى انطباعا سريعا مفاده ان المعلوماتية 

 Informationتعني المعلومات و الحوسبة 
and Computing)  (   اال انـه ال يمكـن

تجاهل ان اغلب المصادر والموسـوعات  
والكتب العلمية اشتركت مع بعضـها فـي   
عامل توضيحي مشـترك مفـاده اعتبـار    

لمعلوماتية كحوسبة الكترونية للمعلومـات  ا
او خلق آلي لها ان لم نقل ان المعلوماتيـة  
هي انتاج لقيمة مضافة عن طريق حوسبة 
البيانات في حاالت والمعلومات في حاالت 

  ] 1[ .اخرى 
  
  نبذة تاريخية    أ -1-1

لقد ظهرت المعلوماتيـة علـى المسـرح    
ت ل مستقل في اواخر االربعيناقالعالمي كح

 واوائل الخمسينات من القـرن العشـرين  
وتوضح الموسوعة العربية لمصـطلحات  

ان  علـــوم المكتبـــات والمعلومـــات
الموضوعات التي تشملها هـي العمليـات   
المتعلقة بتسجيل المعلومـات والعمليـات   
التحليلية والتركيبيـة وعمليـات تخـزين    

  . واسترجاع المعلومات

ــي   ــين ان المصــطلح الروس ــي ح ( ف
 كان قد اقترحه) Informaticsاتية  المعلوم

اوال عـام   kharkevich المفكر الروسـي 
ــى   1962 ــا ال ــث به ــالة بع ــي رس ف

Mikhailov     كتحديد لحقل المعلومـات
  A.I.Mikhailovوقد استخدمه , العلمية 

مدير المعهد االتحادي للمعلومات العلميـة  
ــي    ــوفياتي ف ــاد الس ــة باالتح والتقني

  . 1966اواخر
هذا المصطلح يبـدو مرتكـزا    واليوم نرى

على تكنولوجيا المعلومات اكثر من الميادين 
االخرى وفي نفس الوقـت قـد يسـتخدم    
المصطلح ليس فقط عند دراسة العلوم بـل  
ايضا في المواقف التي تلعب فيها تكنولوجيا 

  ]2[ .المعلومات دورا جوهريا
  
   مصطلح المعلوماتية  ب -1-1

ات التـي  المعلوماتية واحدة مـن المفـرد  
ارتبطت بالتطور التقني المرافـق للعقـود   

 مـن  االخيرة من القرن العشـرين وهـي  
المفردات الجديدة في االدبيات العربية وهي 
مرادفة لعدد من المفردات االنكليزية مثـل  
informatics, information 
Technology, telecommunication  

ــة    ــوعة البريطانيـ ــدم الموسـ وتقـ
Encyclopedia Britannica   وموسوعة

 ar.wikipediaويكيبيديا الحرة االلكترونية 
جملة للتعريفات للتمييز  وموسوعة الكيالني 

   -:بين كل هذه المرادفات وهي
 *Informatics     

  -:مصطلح يعني كال من
استخدام العلـوم لدراسـة وتـوفير     -1  

 المعلومات 
  دراسة استخدام المعلومات في العلوم  -2  

نى االول يكون اللفظ مرادفا لعلم ففي المع
ــات     Information Scienceالمعلوم

وهو العلم الذي يهتم بدراسـة خصـائص   
وسلوك المعلومات وانشائها واسـتخدامها  
والقوى التي تتحكم بها وادارتها ووسـائل  
معالجتها وتجهيزها ألقصى درجـة مـن   

  ]3[  .الوصول واالستخدام
ــمن   ــو يتض ــاني ه ــى الث ــي المعن وف

و  Scientometricsســــيانتومتريقا ال
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االتصاالت بين العلماء والباحثين ويكـون  
هنا المعنى قريبا من تكنولوجيا المعلومات  

Information Technology  .  
الكيالنــي لمصــطلحات (قــدم معجــم  -

 لمصـطلح تعريفـا  ) الكومبيوتر واالنترنت
رمز الـى تكنولوجيـا   ي همعلوماتية على ان

يختص بدراسة خواص المعلومات وهو علم 
وتركيب المعلومات مع نظريـة وأسـاليب   
نقلها وتنظيمهـا وتخزينهـا واسـترجاعها    

                                                                       ]4[ .وتقويمها وتوزيعها 
                                                                                

 *Telecommunication    
لفظة تشمل العلم والتطبيق المعنـي بنقـل   
المعلومــات بأســتخدام الوســائل الــــ 

(Electro-Magnetic)   حيث يوحد مدى
واسع من المعلومات يمكن ان تنتقل مـن  

ـــ   ــام الــــ ــالل نظـــ خـــ
(Telecommunication)   وتشمل هـذه

 & Voice)المعلومات االصوات واالنغام 
Music) ــور  (Still Frame) والصـ

ــة   Full motion)والصــور المتحرك
pictures)   والملفـــات الحاســـوبية

(Computer Files)   وكذلك المعلومـات
  ]5[ . (Telegraphic Data)التلغراقية 

  
  Information Technologyلفظة *  

  .لالختصار  ITوهي ما يشاع استخدامها 
 ةلم ترد هذه اللفظة في الموسوعة البريطاني

, إن أستخدامها شائع في األدبيات الغربيةإال 
يشير هذا المصطلح للداللة على كافـة  و 

الخدمات المتعلقة باستخدام ونقل وتطـوير  
  ]4[ .الخدمات في مجال المعلومات

  
  جوهر المعلوماتية  ج  -1-1

هو تقنيات المعلومات من عتاد وحواسـيب  
وبرامجيات وشبكات ومـزودات قواعـد   

تصال باإلضافة الـى  البيانات ومحطات اال
العنصر األهم في هذه المنظومة المتكاملة 

الرأسـمال  "وهو اإلنسان صانع المعرفـة  
أدق هي منظومة مكونة  ىوبمعن, " الفكري

, المعلومـات  (من ثالثة أبعـاد رئيسـية   
وتنطلـق مـن   ) ب واالتصـاالت يالحواس

المعالجة اآللية للبيانات والتي تستخدم فيها 

نيـات االتصـاالت   الحواسيب بجانـب تق 
  ]6[.المستخدمة في نقل المعلومات

أي ان إ المعلوماتية عبارة عـن منظومـة   
  -:ثالثية األبعاد وهي 

  ).Hardware(  العتاد
 .)Software(البرمجيات 

 ]knowledgeware(. ]6(المواد المعرفية 
  
  للمعلوماتية  تعريف الباحث   د -1-1

 أن المعلوماتية في نقطة تطورها الراهنـة 
والالنهائية هي ذلك اإلطار الذي يشـتمل  

نظمة المعلومـات  أعلى علوم الحاسوب و
وشبكات االتصال وتطبيقاتها في مختلـف  

ويـرتبط  , مجاالت العمل االنساني المنظم 
بحقل المعلومات تخصصات وحقول مهمة 

ــم المعلومــات , الرياضــيات (مثــل  عل
علم النفس , االقتصاد , اإلدارة , والمكتبات 

وهي نقطة تالقي ). الخ... م االجتماع عل, 
  .تكنولوجيا المعلومات باالتصاالت 

 
  -:مفهوم التقانة    1-2

يختلف مفهوم التقانة عن مفهوم العلم فالعلم 
ال يعرف له حدوداً وهو صالح لالسـتخدام  

لكـن  , في أي بيئة على سـطح األرض  
التقانة تختلف عن العلم  في قيامها بـدور  

المراكز العلمية والمجتمـع  الوسيط ما بين 
وذلك بتحويل النتائج العلميـة إلـى أدوات   

  ]7[.ثقافية تلبي االحتياجات القائمة
  
  تعريف التقانة   أ -1-2

أن هناك عدة تعاريف للتقانـة يمكـن أن   
  -:نتطرق إلى بعضها 

التقانة هي فن استثمار المعرفـة   -:األول
حيث يستوعب كـل القـدرات اإلبداعيـة    

وبالمقابل  ماعاتلدى اإلفراد والجوالتخيلية 
ــاليب   ــل األس ــتثمار ك ــتوعب االس يس
والتصرفات الموزونة التي تتعلق بالجانب 
االستخدامي والتخطيط وتنظيم سير عملية 
التنمية ضمن نسيج نظام مجتمعـي حـي   

  ]8[ .ومنتج ومتجدد ذاتياً
هو أكثر شموالً اذ يرى أن التقانة  -:الثاني

بهـا االنسـان أو    هي الوسيلة التي يسيطر
يؤثر على العالم الخارجي وهـي بصـفة   
ــات   ــن االختراع ــة م ــة مجموع خاص
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والتطبيقات التـي تسـتخدم فـي العمليـة     
االنتاجية من أجل التقدم وتتخفيض نفقـات  

  ]8[ .االنتاج وتحسين أوضاعه
  المعلومات تقانة  ب -1-2

وهـي اختصـاص     I Tتدعى اختصارا 
ها المتعلقـة  واسع يهتم بالتكنولوجيا ونواحي

  ]4[.بمعالجة وإدارة المعلومات
مجموعـة مـن األدوات   وهي عبارة عن 

تساعد على العمل مع المعلومات، و إجراء 
 ,مهام تتعلق بتجهيز المعلومات و معالجتها

وتتضمن تلك المجموعة سـبعة عناصـر   
رئيسية تشكل البنية األساسية لتكنولوجيـا  
المعلومات، وهذه العناصر السبعة يطلـق  

 Informationعليها تكنولوجيا المعلومات
Technology    وهي كما يلي : 

أدوات وأجهزة المدخالت والمخرجات  -1
Input and Output Devices   

أو مجموعـة   Software البرمجيات -2
  .مهمة معينة التعليمات المستخدمة ألداء 

أدوات وأجهزة االتصاالت وهي تشمل  -3
 الصـناعية  واألقمار Modemsالمودمات 

Satellites  .  
 Central المركزيـة  وحدة المعالجة -4

Processing Unite .  
  .مل معها تعانالمعلومات التي  -5
فـظ  أدوات وأجهزة التخزين التـي تح  -6

  ]4[ .المعلومات والبرمجيات 
واألخير واألهم النـاس أو العنصـر    -7

  .البشري
  
  شبكات المعلومات   ج -1-2

لماء والباحثين على أننا يتفق العديد من الع
نعيش اليوم في قرية كونية صغيرة تتـأثر  

ها ويتصل أعضـاؤها  ئبما يحدث في أرجا
بعضهم بـبعض فـي األمـور العلميـة     

ويعود الفضل في ,واالجتماعية واإلنسانية 
ذلك إلى ثقافة المعلومات المتجددة والمتمثلة 

المتصلة بعضها بـبعض   بالحاسبات اآللية
االتصاالت والمعلومات عن طريق شبكات 

التي تسهل عملية االتصال بين األعضـاء  
  .والمشتركين في مختلف أرجاء العالم

وقد غزت هذه التقنية العالم المتقدم في فترة 
وأصـبحت  ,وجيزة ال تتجاوز العشرين سنة

الزمة من لوازم التطور البشري وتقدمـه  
وامتدت هذه التقنية إلى دول العالم الثالـث  

ك قياديو الدول المتقدمة األهمية بعد أن أدر
االقتصادية لهذه الدول ودعوا ألهمية تحقيق 
االستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي 
فيها ألهداف عديدة منها وقف الهجرة إلى 
دول العالم المتقدم وتحويل سكان الدولـة  
النامية إلى جماهير مستهلكة إلنتاج الـدول  

الفجـوة  المتقدمة وكذلك السعي إلـى ردم  
الكبيرة بين دول العالمين وانتشرت شبكات 
المعلومات بأنواعها الثالثة في أرجاء العالم 
خاصة في أمريكا وأوربا الغربيـة وكـان   

  ]9.  [للمنطقة العربية حصة منها 
  
  أنواع الشبكات المعلوماتية   د -1-2
 Local (LAN)الشبكات المحليـة    -1

Area Network  
طي منطقة جغرافية وهي الشبكات التي تغ

محــددة ضــمن الدولــة الواحــدة ومــن 
التي انشـاتها مدينـة    (Kacst net)أمثلتها

الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنيـة فـي    
  .الرياض

 Wide  (WAN)الشبكات اإلقليمية  -2
Area Network  

وهي شبكات تعطي عدة مناطق جغرافيـة  
 Gulfمتجاورة ومن أمثلتها شبكة الخليج 

Net) (طي بعض الدول الخليجيـة  وهي تغ
  ]9[ .مثل السعودية والكويت

 Internationalالشبكات العالميـة    -3
Network  

وهي تغطي معظم المناطق الجغرافية فـي  
  -:العالم ومن أمثلتها 

 Internetشبكة المعلومات العالمية  -1
 Bitnetشبكة المعلومات األكاديميـة   -2

 بالواليات المتحدة األمريكية
  .األكاديمية في بريطانيا Janetشبكة  -3
  
ــة    ه -1-2 ــات الدولي ــبكة المعلوم  ش

Internet  
تعتبر شبكة االنترنت مجموعة من الشبكات 
المتصلة ببعضها ولذلك يطلق عليها أيضا 

ويقدر عـدد هـذه   , تسمية شبكة الشبكات
شبكة  500000الشبكات في الوقت الحالي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  المعلوماتية وأثرها في التصميم المعماري                   19،0102،العدد  28،المجلد امجلة الهندسة والتكنولوجي
                 

  
  
 

1005

يوجد نصفها تقريبا في الواليات المتحـدة  
ألمريكية وتعد شـبكة االنترنـت شـبكة    ا

اتصاالت تربط العالم كله وتسـاعد فـي   
إجراء االتصاالت بين األفراد والمجموعات 
لتبادل الخبرات المهنية والتقنية كما تساهم 
في التعليم عـن بعـد والحصـول علـى     
مستخلصات البحوث والتقـارير والقـوائم   
الببليوغرافية لمصادرالمعلومات المتاحة في 

اعد البيانات العظيمة الحجم وهي مكتبة قو
بــال جــدران  متعــددة باالختصاصــات 

  ]9[ .ومستمرة بالتوسع
وهناك من يعرف شبكة االنترنـت علـى   

  -:أنها
شبكة اتصاالت عنكبوتيـه موزعـة   *   

 .وهرمية مبنية على بروتوكول
هي مجموعة من شبكات االتصـاالت  *  

المترابطة ببعضها تنمو ذاتيـا بقـدر مـا    
 .اف إليهايض

مصدر هائـل للمعلومـات العلميـة    *   
والترويجية تكفل لماليين البشـر فرصـة   

 .التواصل
هي أول منتدى عـالمي وأول مكتبـة   *  

  .عالمية
ثورة المعلومات وتأثيرهـا علـى     1-3

  العمارة
ـ تتميز الثورة ال ة بـأن كـل أشـكال    رقمي

  يمكن أن تصبح رقميةوالبيانات المعلومات 
ومات، والصور الساكنة النصوص، والرس(

والمتحركة، والصوت وتلك المعلومات يتم 
 )اإلنترنت(المعلوماتية  انتقالها خالل الشبكة

، تمامـاً  ) بواسطة أجهزة إلكترونية وسيطة
كما يتم انتقال رسالة تقليديـة بمظـروف   

حتى تستقبل فـي  د خالل عدة مكاتب للبري
  .النهاية بنقطة معينة

ية إمكانية تحقيـق  لقد فتحت الثورة الرقم 
الشبكات الحالية لالتصاالت التي يمكن من 
خاللها تخزين وتوزيـع كـم هائـل مـن     

  ]10. [ المعلومات الرقمية
وألن لب الثورة الرقمية هو التأثير المباشر 
في أنشطة الحياة والتي تدور هي األخرى 
في مباني، من هنا فقد وقع تـأثير الثـورة   

مـن خـالل   الرقمية مباشرة على العمارة 
مرتبطة بكـل  التأثير في أنشطة اإلنسان ال

فالبنوك الرقميـة  , نوع من أنواع المباني 

والتي أتاحت إمكانية إجراء كل العمليـات  
البنكية بينما الشخص في المنزل أو في أي 

أو حتى  Bank at Home مكان في العالم 
 ATMمن خالل ماكينة الصرف اآلليـة   
صاالت  أدت والشك في تقليص مسطحات

الجمهور في هذه المباني، فقـد أصـبحت   
  .صاالت بال جمهور

كما أتاحت تقنيات العمل من بعد وتحويل  
البيانات والمعلومات إلى رقميـة إمكانيـة   
تخلص الشركات من الكـم الهائـل مـن    
الملفات والمستندات وأراحت الموظف من 
عناء البحث فيها أيام لمجرد الحصول على 

أدى ذلك إلـى تقلـيص   رقم أو بيان، كما 
مساحات العمل داخل المباني، وليس هـذا  

تقلـيص أمـاكن انتظـار    فحسب بل حتى 
تخطط بالفعل  قد بدأت الشركاتف ,السيارات

 يداخل المبان يلتصميم محطات حاسب آل
اإلدارية أكثر من تخطيط مساحات انتظار 

كل هذا على سبيل المثال فالحال , للسيارات
ني التجارية ومباني ذاته قد وضح في المبا

المطاعم والمبـاني الترفيهيـة والصـحية    
والتعليمية، وحتى المسـاكن بظهـور مـا    

  Digital Home) المسكن الرقمي(يعرف 
وهو المنزل الذي تعمـل جميـع أنظمتـه    

وظهر أيضاً , الداخلية باألجهزة اإللكترونية 
 Electronicمصطلح المكتب اإللكتروني 

office  ي يحتوي علـى  وهو المكتب الذ
أجهزة إلكترونية سواء تلك التي تنظم بيئته 
الداخلية أو تلك التي يستخدمها المـوظفين  

  ]10. [في القيام بأعمالهم داخله 
  
  المعلوماتية والعولمة  1-4

 مع حلول عصر العولمة بتداعياته العلميـة 
واإلعالميـة، واالقتصـادية، والسياســية،   

الساحة والعسكرية، والثقافية، برزت على 
مختلفة تتباين في تقديرها لمدى تأثير  آراء

تلك العولمة وخاصة االقتصادية على تطور 
الدول وعلى الحضـارة اإلنسـانية    بعض

  .بشكل عام
 خاصة وأن العولمة كانت نتاجاً واقعيـاً  

ــا  ــات وتكنولوجي ــائل وتقني ــور وس لتط
المعلومات واإلعالم واالتصال واالستشعار 

تخزين والتعامل مع ووسائل نقل ود عن بع
  ] 11[.المعلومات واسترجاعها
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بإحداث  األمر الذي سمح في نفس الوقت 
نقلة نوعية وتغيير في األدوار التي أصبحت 

التقليديـة   تؤديه وسائل اإلعالم الجماهيرية
في المجتمع بعد حلـول عصـر العولمـة    

 المعلوماتية، وانتقالهـا مـن دور تقـديم   
إلـى دور   الخدمات اإلعالمية للمجتمـع، 

 المشارك الفعال في الشبكة الكثيفة متعددة
األطراف التي تشبه اليوم إلى حد ما نسيج 
خيوط العنكبوت، يتصل من خاللها ويتفاعل 

غيره عبـر اتصـال كثيـف وتبـادل      مع
البشر على الكـرة   معلوماتي مباشر ماليين

عوائق أو قيود تذكر، فـي   األرضية، دون
المجتمـع  ( مجتمع أصبح يطلق عليه تسمية

بواسـطة شـبكات    المتشابك )المعلوماتي
الحاسبات اآللية الشخصية المنتشرة في كل 

  .المتقدم أرجاء العالم
  
  تصميم المعماري والمعلوماتية -2
  التصميم المعماري    2-1

عملية إبداع  بأنهالتصميم المعماري  يعرف
وابتكار وفقا لقواعد ومنظومـات علميـة   

قـيم وثقافـات    نعهندسية وذوقية ناتجة 
ويعبر عن  ,متعددة لها ارتباطات حضارية

من قواعد تهـدف إلـى    اق أفكار نابعثانب
  ]12 [ةتشييد البيئ

أما العملية التصميمية فهي الوسيلة الناضجة 
إلثراء العمل المعماري ومن اجل التعمـق  
أكثر في مفهوم التصميم المعماري لالطالع 

حـاول  نعلى متعلقاته بشكل واضح سوف 
  .تكوين قاعدة لمفهوم التصميم المعماري

  
  طرائق التصميم أ -2-1

 Designالتصميم كالصندوق المغلق : اوال
as Black box  

في هذا المنهج يعـرف بعـض منظـري    
ــل   ــميم مثـ  ,) ,Broadbent (التصـ

)Osborn(   و)Gordon. (  
ن الجزء األكثـر قيمـة مـن العمليـة     إ 

اخل التصميمية هو ذلك الجزء الذي يحدث د
  . عقل المصمم 

ن واصفي نظرية اإلبداع هذه يعارضـون  إ
المنطقيين بالتصميم ويتفقون مع المصممين 

وجهة النظر مـن  , )الحرفيين(الممارسين 
الناحية الفيزيولوجية أن المصمم البشـري  

مثل بقية الحيوانات قادر على إنتاج نتاجات 
يثق بها وناجحة في الغالب بدون أن يكون 

. صف كيفية الحصول عليهـا قادرا على و
]13  [  

  التصـميم كالصـندوق الزجـاجي   : ثانيا
Design as Glass box  

هنا يتم كشف الفكر التصميمي واالعتمـاد  
على افتراضات موضوعية وليست باطنية 

  ]13. [ )غير مدركة بالحواس (
  .  والعملية التصميمية هنا تعد قابلة للتفسير 

ة ذاتيـا  التصميم كمنظومة مسيطر : ثالثا
    )المنهج التوفيقي (

وهنا يتم التوفيق بين الطريقة الحدسية     
Black Box     وبـين الطريقـة المنهجيـة

Glass Box   وفيها يقوم المصمم باختيار
هداف التي يتم تحليلهـا  ألل) حدسي(عفوي 

ن ر اعلى اعتبـا  منهجيا أو بالحاسبة مثال
القرارات الحدسية نحتاجها في التحلـيالت  

في كل خطوة من خطوات المنهج (طقية المن
  ]13[ ).التوفيقي يوجد حدس ومنطق

  
 The العمليــة التصــميمية  ب  -2-1

Design Process  
 تشمل العملية التصـميمية حسـب رأي   

Zeisel    على ثالث عمليات فكرية مهمـة
) Imagining( هــــي التصــــور 

) Test( واالختبار) Presenting(واإلظهار
الثية مشهورة في عالم وتعد ثالثية زيزل ث

  ] 13. [منظري العملية التصميمية 
وتعرف كذلك بأنها سلسلة مـن القفـزات    

االبداعية ويمكن تعريفها ايضا بانها المسار 
من حالة أولية إلى حالة مستقبلية متخيلـة  
وهي احداث التغيير فـي األشـياء التـي    

ما يميز العملية التصميمية و يصنعها البشر
  . ةكررتهي أنها م

بالرغم من تعدد تعاريف العملية التصميمية 
بين منظر واخر اال ان العامل المشـترك  
بينها هـو ان التصـميم المعمـاري الي    

  :مشروع يمر بخمس مراحل وهي
  Initiationالبدء  -أوال

تتضمن استيعاب وتعريف المشـكلة التـي   
يراد حلها وعادة ما تجلب الجهة المستفيدة 

ويحاول المعماري  المشكلة إلى المعماري
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رفع مستوى توقعات المستفيد وفتح األفاق 
   .أمامه للتخيل

   Preparationالتحضير   -ثانيا
هي تحليل المعلومات عن المشكلة المـراد  
ــدعى البرمجــة     ــة ت ــا والعملي حله

programming في أمريكا  أوBrief   في
    .انكلترا وأوربا

ــا ــرح  -ثالث ــداد المقت  Proposalإع
Making   

ي عملية إعـداد المقتـرح التصـميمي    وه
 وغالبا يطلق عليها اسم عمليـة التركيـب  

Synthesis  .  
  Evaluationالتقييم  -رابعا

أن تقييم المقترحات الذي يقوم به المعماري 
هو المقارنـة بـين الحلـول التصـميمية     

  المقترحة 
واألهداف والمعايير التي توصل إليها فـي  

   .مرحلة البرمجة
   )تنفيذ التصميم( Actionيذ التنف -خامسا

تتضمن الفعاليات المترابطة مع تحضـير  
الرسوم (وتنفيذ المشروع مثل وثائق التنفيذ 

وكذلك المواصـفات  ) والمخططات النهائية
ويطلق على هذه العمليـة ايضـا    المكتوبة

Design Modeling     .]13[  
   العمل التصميمي فيالمعلوماتية  2-2
تم التعرف علـى  في هذا المبحث سوف ي 

المستجدات المعلوماتيه والرقميه التي ترفد 
العملية التصـميمية بالمعلومـات المهمـه    
والمساعدة في اتخاذ القـرار التصـميمي   

  ).صناعة التصميم(
  
  : النظم المعلوماتية الحديثة 2-2
  أ  الذكاء الصناعي -2-2

يعرف الذكاء بأنة القدرة على إدراك وفهم 
فتطلق  صناعيأما ال ,يدةوتعلم الحاالت الجد

على األشياء التي تنشأ نتيجـة النشـاط أو   
الفعل تميـزاً عـن األشـياء والظـواهر     
الموجودة بالفعل والتي ليس لهـا عالقـة   

ويعـرف الـذكاء   , مباشرة بتدخل اإلنسان
الصناعي بأنة حقل علم الحاسوب المهـتم  
بتصميم نظـم حاسـوب ذكيـة تعـرض     

ـ    ,انيخصائص الذكاء في السـلوك اإلنس
العلم  هويعرف مينسكي الذكاء الصناعي بأن

الذي يمكن األ آلت من تنفيذ األشياء التـي  

تتطلب ذكاء في حالة تنفيـذها مـن قبـل    
  ]14[ .اإلنسان

ــوب    ب -2-2 ــرامج الحاس ــور ب تط
  المعمارية 

ــاد      ــرامج الكـ ــر بـ  CADتعتبـ
)(Computer Aided Design  من أكثر

دورا بارزا البرامج المتخصصة التي لعبت 
في تطوير الرسم الهندسـي بشـكل عـام    

  .والرسم المعماري بشكل خاص 
ارتــبط تطــور الكــاد بتطــور أجهــزة  

الحاسوب، فازداد تطور برامج الكاد بشكل 
متسارع على أثر ظهور وانتشار أجهـزة  

) Mini Computer(الحاسوب الصغيرة 
إال أن استخدامها كان مقتصرا على رسـم  

ة، فحتى تلك الفترة كان المسودات الهندسي
استخدام وسـائل    CADيقصد باختصار 

 Computer(الحاسوب لرسم المسودات 
Aided Drafting ( , ــة وفـــي بدايـ

الثمانينيات ظهرت العديد من أنظمة الكـاد  
)CAD Systems(  وأصبحت تركز على

أكثر مـن   ) Solid Modeling(النمذجة 
وفي أواخـر  ) Drafting(رسم المسودات 

) AutoCAD(انينيات ظهر األتوكـاد  الثم
) Tools(والذي امتاز باحتوائه على أدوات 

قوية سهلت وغيرت بشكل جذري مفـاهيم  
رافـق هـذا   , الرسم واإلخراج الهندسـي  

التطور ظهور برامج كثيرة للنمذجة الثالثية 
 3Dاهمها االصدارات الجديدة من برنامج 

MAX    والتي احتلت مرتبة متقدمـة مـن
امها من قبل محترفي التصميم حيث استخد

  .بالحاسب
اما اليوم فقد ظهرت كثير من البرامج التي 
تساعد المصمم في وضع فكرته التصميمية 

 :مثل 
1-ِArchi Cad   : ــامج ــل برن عم

التصميمات ثالثية األبعـــاد للمنشـآت   
ورسم المخططات  المعماريـة  -والمباني 

امكانية االخراج واالظهـار   -واإلنشائية 
على كتـل المبنـى    Renderingل  وعم

   . المصمم
2- Scan2 Cad  :  يقوم هذا البرنـامج

ـ   ات بتحويل الرسوم اليدوية الـى مخطط
  . اوتوكاد على الحاسبة
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3- Imag 2 Cad  :  يقوم هذا البرنـامج
  .بتحويل الصور الى رسوم اوتوكاد 

4- Archigraf    : ــامج التصــميم برن
يـة   بمساعدة الحاسب يحول الرسـوم اليدو 

)(Sketch    الى مخططات ثالثيـة االبعـاد
  .على الحاسبة 

5- Designer  Architectural   :
برنامج خاص بتصميم المسـاكن يصـمم   

  .المسكن بموجب طلبات رب العمل 
تطـــور شــبكة المعلومــات   ج -2-2
  )اإلنـترنـت(

بدأ عصر االنترنت في بداية الستينيات من 
نـت  القرن الماضي وعرف وقتهـا باألربا 

(Arbanet)   ومنذ ذلك التـاريخ وتطـور ،
االنترنت يقفز قفزات هائلة ، ليس فقط من 
حيث عدد المشتركين وكميـة المعلومـات   
فحسب بل شمل نوعية وسرعة الحصـول  

فـي بدايـة التسـعينيات    , على المعلومات
أوقفت االربانت لتبدأ رحلة االنترنت واليوم 

  %20  ينمو االنترنت بمعدل قياسي يبلـغ 
أي إنه يتضاعف مرة كـل   ل ربع عام، ك

ويعتقـد انـه    1988عام تقريبا منذ عـام  
سيصل اإلنترنت بكامل  2020بحلول عام 

الخبرة البشرية لهذا الكوكب وهي المعرفة 
آالف  5والحكمة اللتان تراكمتا على مدى 

  ]16. [عام من التاريخ المدون
فاالنترنت أالن أصبح العصب األساسـي   

يه بشكل مباشر فـي كافـة   الذي يعتمد عل
فاإلنترنـت  , التخصصات، ومنها العمـارة 

  . دخل إلى صميم التصميم المعماري
ــميم   2-3 ــي التص ــة ف االدوات الرقمي

  المعماري
  GISنظم المعلومات الجغرافية    أ -2-3

إحدى اكتشافات التقنية الحديثة هو برنامج 
وهـي     GISنظم المعلومات الجغرافيـة 

 Geographic Information)مختصر 
system)    تقوم فكرة هذا البرنامج علـى

حقيقة انه في حالة تحديد موقع جغرافـي  
الي مساحه مطلوب تصميمها فهنالك الكثير 
من البيانات والمعلومات المتعلقة بالخرائط 
مثل البيانات الطبيعية والبيئية والتي تشمل 
نوع التربة والنباتات والبيانات البيولوجيـة  

ات المتعلقة بالموقع واسـتعماالت  والمعلوم

االرض واالبنية  المجاورة بما فـي ذلـك   
الحدود االقليمية وتصنيف الحي والمنطقـة  
والبيانات السكانية او اية معلومات هامـة  
اخرى تتعلق بالموقع ويمكن تصميم انظمة 
اخرى داخـل هـذا النظـام تبعـا لنـوع      

. المعلومات التي يراد الحصـول عليهـا   
]17[  

ان هذه التقنية القيام بالتحليل العلمي من ش
الكامل للبيانات والمعلومات في وقت قصير 
وفي نطاق ميزانية محـدودة بعيـدا عـن    
التكاليف الباهظة للنظم التقليدية التي تحتاج 
وقت طويل وجهد كبير واستهالك لمصادر 
ضخمة عالوة عن عدم الدقة فـي بعـض   

  .المعلومات 
  Google Earthبرنامج    ب  -2-3

هو البحث عبر الكـرة األرضـية كلهـا،    
 يحمـل اسـم    بواسطة برنـامج مجـاني  

(Googl Earth)  
يقوم البرنامج بتصوير االرض عبر االقمار 

تفاعلية ثالثية األبعاد  الصناعية ويقدم صور
تغطي العالم  وبدرجة وضوح ممتازة تكاد, 
يظهر لك  أنك كلما اقتربت من بلدك و كله

  .لتى فيها أسماء المناطق ا
فبدال من البحث عن العالم االفتراضي عبر  

اإلتنرنت، صار باإلمكان البحث عبر  شبكة
العالم الحقيقي عبر شبكة اإلنترنت أيضـا،  

ــم ــ واألهــ  .  Googleرعبــ
ــامج    Google Sketch Upبرنـ

إطـالق   عـن  شركة غوغل حديثا أعلنت
 Google)  مـن برنـامج  جديـد   اصدار

Sketch Up)فاعلة فـي   ةأدا ديع ، والذي
تصــميم الرســوم ذات األبعــاد الثالثيــة 

  . إيرث وإدخالها في برنامج غوغل
  Magic Book ج الكتاب السحري 2-3

ابتكر مجموعة من العلمـاء فـي جامعـة    
 University of Washingtonواشـنطن  

الكتاب (نوعا جديدا من الكتب أطلقوا عليه 
وهـو لـه     Magic Book أو ) السحري

فات الكتاب العادي، فهو يحتوي نفس مواص
على نص مقروء وصور ملونـة ويمكـن   

  .قراءته ببساطة كأي كتاب
لكــن إذا ارتــديت النظــارة المصــممة  

خصيصا لهذا النوع من الكتـب وبـدأت   
القراءة من خاللها فإنك سـتفاجأ بخـروج   
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الشخصيات من الصفحات وتحركها أمامك 
ترى من جميـع  في صور ثالثية األبعاد، 

الجهات، وإذا قمت بالضغط علـى الـزر   
الموجود في تلك النظارة فسـتجد نفسـك   
تدخل في القصة وتقـف أمـام أبطالهـا،    
وتركض في األماكن التـي تجـري بهـا    
األحداث، بل وقد تسـاعد األبطـال فـي    
الحصول على ما يريدون، أو تحذرهم من 

  ]18. [الخطر القادم
  
ــي د -2-3 ــع االفتراض  Virtualالواق

Reality 
لقد حاول الحاسوب في ظل الثورة الرقمية 
الدخول الى ميادين عدة بضـمنها الواقـع   
االفتراضي وهو مصطلح بـدا  اسـتعماله   
حديثا من قبل العديد من المهتمين و بمفاهيم 
عديده ويمكن تعريفه على انه عالم مولد من 
قبل الحاسوب يتعامل مع حاسة او اكثر من 

ال يعتمد على ردود االفعحواس االنسان و
  ]10[ . لتصرفات المستخدم بشكل الي 

او هو تقنية تمكن االنسان من التفاعل مع  
الكومبيوتر بشكل مرئي او انها الوسيط بين 

  .االنسان والكومبيوتر 
  
ــع   ه -2-3 ــتلطالواق  Mixed المخ

Reality  
وهو بيئات تتضمن مزيج مـن االجسـام   

ختلفة يعتمـد  االفتراضية والواقعية بنسب م
هذا النظام على فكرة التجول في كل مـن  
العالم الواقعي والعالم االفتراضي فاذا زادت 

) ( ARالواقعية كان مفهوم الواقع المتزايد 
ــوم   ــان مفه ــية ك واذا زادت االفتراض

  ) . (AVاالفتراض المتزايد 
  
التشـكيل   فـي تأثير المعلوماتيـة   2-4

  المعماري
   للسكنالماكنة اصبحت منزالأ -2-4
  

اذا كان القول في عصر الثورة الصناعية 
فيجـب ان يكـون   ) المنزل يشبه الماكنة (

الماكنة (القول في عصر الثورة المعلوماتية 
وتتاكد هذه المقولة ) اصبحت منزال للسكن

  ]19[  -:من خالل 
  Cyber Spacesفراغات المادية )  1

ــات ) 2 ــة ذوات المكون المنشــآت المادي
     الرقمية   

  التغير في أنماط العمارة المعلوماتية ) 3
ــوب   ــا الحاس ــدثت تكنولوجي ــث اح حي
واالتصاالت وتكنولوجيا البناء ثـورة فـي   
القرن الحالي أثرت بشكل مباشـر علـى   
أنماط المباني المستقبلية واهم هذه التغيرات 

:-  
  
ب التغير فـي الـنمط المعمـاري     -2-4

  الجديد
المعماري الشق الوظيفي في النمط  -:اوال 

  الجديد 
من المتوقع ان يحصل تغيير فـي الـنمط   

هـو  : الوظيفي للمباني في محورين االول 
تداخل الوظائف في المباني مـثال تجتمـع   

  .اكثر من وظيفة في فضاء واحد 
هو الغاء بعض الفراغـات وقـد   : الثاني 

تصل العملية الى الغاء مباني بسبب التطور 
ق حيث ممكن المعلوماتي  مثل دائرة الوئائ

  ]20[ان تصبح رقمية 
  

 الشق التشكيلي في النمط المعماري -:ثانيا
   الجديد

الشكل يتبع تكنولوجيـا  (وهو مايفسر مقولة 
فالشكل الـذي سـوف   ) التصميم والتنفيذ 

ياخذه المنزل المعلوماتي على سبيل المثال 
سوف يختلف عن شكل المنـزل التقليـدي   

دوات ومؤثرات التغيير هـي تكنولوجيـا ا  
التصميم الرقمية وكـذلك تقنيـات التنفيـذ    

  .المتقدمة 
  
الشـق االنشـائي فـي الـنمط      -:ثالثا  

  المعماري الجديد
فتحت تكنلوجيا البناء افاقا لم تكن بالحسبان 
فلم تعد الهياكل الخرسانية والحديدية محددا 
للتصميم وال االشكال الهندسية وحدثت ثورة 

تقليدية باتجـاه  كبيرة ازاحت مفاهيم البناء ال
  .هيكل انشائي لعمارة حديثة اشبه بالخيال 

  
صياغة جديدة للعملية التصميمية فـي  -3

  عصر المعلومات
التصميم المعماري في معظم مراحله عمل 
ابداعي سواء في جوانبه العملية والوظيفية 
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او في جوانبه التشكيلية وهو كغيـره مـن   
النشاطات اال بداعية متمثل بالعديـد مـن   

مهام النمطية والتكرارية التـي التحتـاج   ال
لقدر كبير من االبـداع وتسـتنزف وقـت    

  .المصمم 
ويتسع دور الحاسـبات تـدريجيا ليشـمل    
المساعدة في كل مراحل العمل التصميمي 
ليكون اداة مساعدة تتـولى الجهـد غيـر    
االبداعي وتسمح للمصمم باستغالل وقته في 

  .مهام تصميمية اكثر فائدة 
الموضـوع الرئيسـي للثـورة    ولما كان 

المنتجات الماديـة وطـرق   (الصناعية هو 
اصبح موضوع ثورة المعلومـات  ) انتاجها

فقـد ركـز   ) االفكار وطرق انتاجها ( هو 
عصر الثورة الصناعية علـى تكنولوجيـا   
البناء والتـي ادت بـدورها الـى تطـور     
التصميم لكن ادوات التصميم كانت نفسـها  

وضوع التطور اما في عصر المعلومات فم
  ) .طريقة التصميم(الرئيسي هو 

  
ــة    3-1 ــل العملي ــة ومراح المعلوماتي

  التصميمية
  مرحلة البدء بالمشروع  أ  -3-1

وهي مرحلة فهم المشكلة التصميمية وجمع 
قبل ان يبدا المصـمم طـرح   , المعلومات 

االفكار يحتاج الكثيـر مـن المعلومـات    
والخبرات يمكنه الحصول على بعضها في 

بينما , اعات أو ايام بين صفحات الكتب س
يحتاج البعض لشهور الكتسابها ويسـاعد  
الحاسوب واالنترنت علـى تـوفير هـذه    
المعلومات بسـرعة للمصـمم وتوصـيل    
التجارب والخبرات التصميمية التي اكتسبها 

  . االخرون اليه ليبدأ من حيث انتهوا 
ويمكن للمصمم ان يكتسب معلومات كبيرة 

  :من خالل 
  :  البيانات والمعايير المعمارية) أ  

يمكن توفير الساعات المهدرة بين كتب    
المعايير  لتحديد عدد المقاعد فـي صـالة   
مسرح مثال والمساحة الالزمة لكل مقعد في 
فراغ الصالة وعرض ممـرات الحركـة   

الخ فيمكن ....وعدد دورات المياه الكافية 
الحصول عليها في دقائق ان توفرت فـي  

ورة الكترونية على اقـراص او علـى   ص
وكــذلك التوصــيات , شــبكة االنترنــت 

التصميمية من متخصصي تصميم المسارح 
وقوانين البناء الخاصة بالمسارح فبمجـرد  
تحديد المصمم لعدد االشخاص المستخدمين 
لمشروع المسرح يمكن ان يحصل علـى  
بيانات كاملة لكافـة صـاالت المسـرح    

ية البيانات الرقمية واشكالها ومساحاتها وبق
.  
  

  المكتبات الرقمية ) ب 
يمكن للمصمم التعرف على عشرات الكتب 
التي يمكن تحميل صورها الرقميـة عبـر   
شبكة المعلومات والبحث عن المعلومـات  
المطلوبة منها بطـرق البحـث المتقدمـة    
للحاسبات بحيث اليضطر المصمم لقـراءة  
كل الكتاب مما يعني انه يكتسب معلومات 

خبرات منشورة في بضع كتب في وقـت  و
اليزيد عن زمن قراءة كتاب واحد وتتضمن 

الحاجة في العملية التصميمية الى انـواع   
  :من المكتبات الرقمية وهي 

  
   مكتبة المشاريع السابقة) ج

يمكن للمصمم وبسهولة مشاهدة مساقط 
وصور لعشرات المسارح والقاعات متعددة 

لتي تماثل االغراض سواء بشكل عام او ا
مشروعه في النـوع او طبيعـة الموقـع    
, والحجم او أي محددات  بحث يختارهـا  

ليلم باخر ما وصل اليه العالم في تصـميم  
او حتى باالتجاهـات  , المسارح وانشائها 

الحديثة في التصميم عامة او اعمال مصمم 
  .معين او مدرسة معمارية معنية

وتتوافر على شبكة المعلومات الدولية  
العديد من المواقع التي تقدم مثل ) االنترنت(

 Archهذه الخدمة مجانـا مثـل موقـع    
Inform , Greatbuildings   واخرى. 

 Magic Book   الكتاب السحري)  د
هنا يفيد هذا الكتاب في التعرف علـى  

الكثير من المشاريع بشكل معايشة وتداخل  
للتعرف على المفردات بشـكل  ) اندماج ( 

هنا الشعور اضافة الى تلقـي   اكبر ويدخل
  . المعلومة 

معلومات عـن المنتجـات والمـواد    ) ه 
   الالزمة

بتصفح قواعد المعلومـات او مواقـع   
الشركات المنتجة يمكن رؤيـة عشـرات   
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التصميمات لمواد بناء المسـارح ومـواد   
انهائها واخر ماتوصلت اليه االختراعـات  
في مجال تقنية البناء لهذا المشروع هـذا  

عد المصمم من البداية لتحديد طـراز  يسا
المشروع او مادة بنائه مما يفـتح االفـاق   

  . بشكل اكبر للتخيل 
  
  ب   مرحلة التحليل  -3-1

والتي خاللها يتم استخالص برنامج او 
وتتضمن كذلك الفعاليـة    Briefمستخلص

التحليل المـوقعي والـوظيفي والرمـزي    
للمشروع وفي عصر المعلومات اصـبح  

اسـرع وأدق وعلـى اعتبـار ان     التحليل
التحليل الرمزي مختلف بين مصمم واخر 
ــوظيفي  فســوف نســتعرض التحليــل ال

  :والموقعي كاساس التصميم الي مشروع 
  التحليل الموقعي في عصر المعلومات ) اوال

يمكن ادراج خطوات التحليل الموقعي 
  :كاالتي 
  

  :الحصول على  الخرائط الطبوغرافية ) أ 
على خرائط االقمـار   يمكن الحصول

ة الدقة في الـدول  الصناعية الرقمية عالي
) هيئة االستشعار عن بعد (   االوربية من

او من خالل شبكة المعلومات الدولية مقابل 
  . مبالغ مالية او مجانا لخرائط قليلة الدقة 

وبعض هذه الخرائط وكـذلك بعـض   
المعلومات التي يصعب الحصول عليهـا  

دية مثل اعماق المياه في بطرق المسح التقلي
  .بحيرة لتصميم بناية عائمة مثال 

ومن البرامج على شـبكة االنترنـت   
والتي تساعد هذه العمليـة هـو برنـامج     

Google Earth  .  
 الرفع المساحي والتحليل الطبوغرافي) ب
 GISوتتم من خالل نظام : 
  :دراسة قوانين البناء في المنطقة ) ج

ذه القـوانين  يتم حاليا الحصول على ه
في صور او دوريات او كتيبات من عـدة  

وزارة السياحة ( مصادر حكومية وادارية 
  ).الخ ..... االعمار , البيئة , التخطيط , 

بينما في عديد من الدول المتقدمة يـتم  
نشر القوانين واللوائح المنظمـة لقـوانين   
البناء عبر شبكة المعلومات فقوانين البناء 

ليفورنيا والتي تمثل مجلدا مثال في والية كا

صفحة يمكن الحصول عليهـا   1600من 
  .مجانا من موقع خاص على االنترنت 

مرحلــة اعــداد المقتــرح   ج  -3-1
Proposal Making  

ــة التركيــب  ــدعى مرحل او كمــا ت
Synthesis   وهنا دور المعلوماتية يكمـن

في المساعدة في وضع الفكرة التصـميمية  
  .وتمثيلها 

التصميمية هي اقل نقطة ان وضع الفكرة 
ممكن ان تساعد المعلوماتية فيها المصمم 

وفي فترة من ) لب العملية االبداعية(كونها 
الفترات تركـزت جهـود البـاحثين فـي     
استخدام برامج الحاسوب لتوليـد بـدائل   
للحلول بطريقة منهجية ثم المقارنة بيـنهم  
وال تزال معظم هذه التقنيات محل بحث في 

المية وال تظهر لها نتـائج  عدة جامعات ع
  .في برامج واضحة مسوقة لحد هذا اليوم 

  
 :الرسوم اليدوية بمساعدة الكومبيوتر) أ

هي برامج تتلقى رسوم المعماري اليدويـة  
وتساعده في تحويلها الى رسـوم هندسـية   
ثنائية االبعاد تمهيدا لطبعها او تحويلها الى 

  .مجسمات رقمية ثالثية االبعاد
  :يل البصري التمث)  ب 
هو استخدام الحاسب في عرض االفكار    

المعمارية سواء للمصمم نفسه لمساعدته في 
التخيل او لغرض عرض االفكـار علـى   

ــين  ــتفيد او المحكم أي ان االدوات (المس
الرقمية ترفع عن المصمم جزءا من مهامه 
العقلية وهو التخيل لتتـرك لـه فرصـة    

  ).االبداع
ل البصـري هـي   واهم تقنية خدمت التمثي

تقنية الوسائط )  Infomediaاالنفوميديا (
الرقمية اما عن استعراض كل تقنية فيمكن 

  :ان يكون كاالتي 
ــع االفتراضــي  ) اوال  Virtualالواق

Reality : 
المصمم الـى   VRينقل الواقع االفتراضي 

بيئة ثالثية االبعاد يستطيع فيهـا التجـول   
 Cave(بصـريا وهومـا تـوفره تقنيـة     

System ( حيث يدخل المصمم الى غرفة
تتحول جدرانها الى بيئة افتراضية تمامـا  

االمر الذي يسمح بقـدر  , لمراقبة التصميم 
كبير من التفاعل واالحساس بالتصـميم و  
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والمشابه والتقييم واتخاذ المقارنة مع السابق 
كما يسمح باجراء التغييرات على , القرار 

شـروع  الفكرة التصميمية والنظر الـى الم 
) بعين المستخدم وليس بعين المصمم فقط (
.                                                                                                                             

 Mixed Reality الواقع المختلط ) ثانيا
 :  

يوفر مجال اوسع من ادراك الفراغ وقد   
استخدم هذا المفهوم في صناعة المكتبـات  
االفتراضية  وظهر لنـا مفهـوم الكتـاب    

  .  Magic Bookالسحري 
توفر هذه التقنية امكانية تجول المصمم في  

ب زيارتهـا  فراغات لمباني تاريخية يصع
, بالواقع الخذ صورة عنهـا ومحاكاتهـا   

وتخدم جميع مراحل العمليـة التصـميمية   
 Google Sketchوبالترابط مع برنـامج  

Up   تخدم في دمج المشروع المصمم مـع
  .بيئة مبنية وتقييمها سوية 

  
   Evaluationمرحلة التقييم   د -3-1

ان تقييم المقتـرح الـذي يقـوم بـه     
ء المقترح التصميمي هو المعماري بعد انشا

المقارنة بين الحل التصميمي واالهـداف  
  . المثبتة سابقا في المشكلة التصميمية 

سابقا كان تقييم المقترح عادة يتم بطريقـة  
  Black Boxحدسية من قبـل المصـمم    

اما في عصر المعلومات انتقلـت اغلـب   
 Glassالقرارات التصميمية الى مـنهج   

Box روضـة وقابلـة   لتكون مكشوفة ومع
للقياس وقد يكون التقييم فرديا مـن قبـل   
مصمم واحد او يعرض المقترح على لجنة 
تحكيمية في حالة الفريق المعماري وقـد  
يشارك في التقييم الجهة المستفيدة الختيار 

  . بديل مناسب وتنفيذه 
  مرحلة تنفيذ المقترح   ه -3-1

وهي مرحلة تحويل البديل المناسـب  
ه بشكل مجسم في تقنية الواقع الذي تم تثبيت

ــه الــى  االفتراضــي للمشــروع وتحويل
قد تكون رسـومات ومسـاقط   ) مخرجات(

لهذا المجسم مطبوعة على ورق او تكون 
منقولة الكترونيا على شاشة الحاسـب او  

فبعد تثبيت المجسـم   CDاقراص الخزن 
المعماري عند التقييم النهائي تؤخذ صـور  

لـى شاشـة   ولقطات تنقلها المتحسسات ا
الحاسب لغرض ايجاد مسـاقطها االفقيـة   

  وتفاصيلها المعمارية كافة
  استخالص المؤشرات الفاعلة   3-2

بعد دراسة تأثير المؤشرات التي تم تناولها 
في االطار النظري للبحث من حيث تأثيرها 
في العملية التصميمية تم انتخـاب أربعـة   

  :محاور كمؤشرات فاعلة وهي 
االنظمـة  الذكاء الصناعي و )1

  :ويشمل هذا المحورالخبيرة 
الحواسيب بانواعها وبرامج   ) أ

  .الحواسيب المعمارية 
األجهزة المساحية وبضمنها   ) ب

صور االقمـار الصـناعية   
 . GISوتقنية 

ــة   ) ت ــائط المعلوماتيـ الوسـ
Infomedia  .  

 تطور وسـائل االتصـاالت   )2
 :ويشمل هذا المحور 

تطور وسائل االتصـاالت    ) أ
  .الصوتية والمرئية 

شبكة المعلومـات   تطور  ) ب
ــت( ــار ) االنترن وانتش

  .استعمالها 
 تطور تكنولوجيا ونمط البناء )3

 :ويشمل هذا المحور 
تطور تقنيات ومواد البنـاء    ) أ

  .واهمها االبنية الذكية 
التغير في انمـاط العمـارة     ) ب

 .المعلوماتية 
واالعالم الفضـائي   العولمة)   4    

  . وأثرها على االفكار وطرق االداء 
  

  سة التطبيقيةألدرا.4
اإلطار النظري لتـأثير   عد ان توضح في ب

عناصر المعلوماتية في العملية التصميمية 
وتم التوصل الى صياغة جديـدة للعمليـة   

ـ  التصميمية ر في عصر المعلومات   نختب
فرضية البحث العـام والمتمثلـة بقيـاس    
المؤشــرات الفاعلــة لعناصــر وتقنيــات 

 ينالباحث المعلوماتية والتي انتخبت من قبل
نظرا لشدة تأثيرها في كـل مرحلـة مـن    
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علـى شـكل   مراحل العملية التصـميمية  
  .استبيان 

  موقع االستبيان ونوع العينات 4-1
تم انتخاب مجموعة من طلبـة الدراسـات   

مـن معهـد   ) الماجستيروالدكتوراه(العليا 
DIA  األلماني Dessau  Institute of 

Architecture       الذي يقـع فـي مدينـة
DESSAU  األلمانية وهو مدرسة معمارية

)  أنهالـت  (عالمية تقع ضـمن جامعـة   
ــة  ــوم التطبيقي ــة للعل  Anhaltاأللماني

University for applied sciences 
ويعتبــر هــذا المعهــد امتــداد لمدرســة 

وجاء اختيـار   BAUHAUSالباوهاوس 
هذه العينات بسبب الرغبة في التطلع الـى  

لتصميم المعماري اراء عينات تنتهج مبدأ ا
باستخدام النظم المعلوماتية حيـث تعتبـر   
المعلوماتية في العمل التصميمي جزء من 
منهج الدراسات العليا لطلبة هذه المدرسـة  
واغلب العينات تدرك مدى تأثير كل عنصر 
من عناصر تقنية المعلومـات علـى كـل    

  مرحلة من مراحل العملية التصميمية
  تائج االستبيان التحليل االحصائي لن   4-2

يشمل التحليل االحصائي توضـيح انـواع   
االجابات التأكيد أو الرفض والنسب المئوية 
لألصوات التي قالت نعم وال كمـا يشـمل   
درجة تأثير المؤشر في كل مرحلـة مـن   
مراحل العمليـة التصـميمية واسـتخراج    
الوسط الحسابي لكفائـة كـل محـورمن    
المحاور الألربعـة والتـي هـي نفسـها     

لمؤشرات الفاعلة والتي تـم اسـتخراجها   ا
سابقا واعتمد في التحليل االحصائي برنامج 

Excel وكاالتي:  
  المحور األول  أ -4-2
المؤشر األول لعناصر المعلوماتية هـو    

واألنظمة الخبيـرة   الذكاء الصناعيتطور 
والذي قد يؤثر بشكل مباشر على العمليـة  

  :تصميمية وينقسم هذا المحور الى ال
وتأثيرهـا   برامج الكومبيوتر المعمارية )أ

في رفع كفاءة العمل المعماري أثناء مراحل 
العملية التصميمية حيث جـاءت النتـائج   

  ) .1-4(كاالتي شكل
ـ *  دت تـأثير هـذه   ان معظم األجوبة أي

ة العملية التصـميمية  البرامج في رفع كفاء

 %6من االصوات مقابـل   %94وبواقع 
شكل (عدم التأثير من االصوات التي أيدت 

4-1                                                                       .(
معظم االجوبة اختارت قوة التأثير فـي   -

  مرحلة التصميم النهائي 
وتأتي بعدها االصوات للتأثير في مرحلة  -

  اعداد المقترح 
صور األقمـار الصـناعية واألجهـزة    ) ب

نظم المعلومات الجغرافية وتشمل  المساحية
GIS   ونظام تحديد الموقع العالميGPS 

من ناحية تأثيراتهـا فـي دقـة وسـرعة     
التحليالت المساحية للموقع المطلوب اسقاط 

  :التصميم فيه وكانت األجوبة كاالتي 
معظم االجابـات أيـدت هـذا التـأثير     *

واعتبرت ان هذه النظم الحديثة تعتبر أفضل 
ة في الرفـع المسـاحي   من الطرق التقليدي

مـن   76% وتحليالت الموقـع وبواقـع   
من األصوات التي  24%األصوات مقابل 

اختارت عدم التأثير في العملية التصميمية 
.                                            

أغلب االجابات اعتبرت ان اكبر تـأثير  * 
لهذه التقنية يقع في مرحلة التحليل ومن بعد 

ثـم   أثيرها في جمع المعلومـات ذلك يقع ت
  .اعداد المقترح

  Infomediaالوسائط المعلوماتيـة  ) ج
وتشمل تقنية الواقع االفتراضـي والواقـع   

  :المركب حيث جائت النتائج
االغلبية العظمى من االجابـات أيـدت   * 

مساهمة هذه التقنية في رفع كفائة العمليـة  
مـن األصـوات    82% التصميمية وبواقع

من األصوات اعتبرت انه ال   18% مقابل
تأثير لتلك التقنية في رفع كفائـة العمليـة   

  .التصميمية 
أغلب االجابات اعتبرت ان اكبر تـأثير  * 

لهذه التقنية يقع في مرحلة اعداد المقتـرح  
ومن بعد ذلك يقع تأثيرها فـي التصـميم   

  . النهائي ثم التقييم 
  المحور الثاني  ب -4-2

ر المعلوماتية هو المؤشر الثاني لعناص    
ويشـمل هـذا    تطور وسائل االتصـاالت 

  :المحور مايلي
تطور وسائل االتصاالت الصـوتية  )  أ   

وتشــمل الموبايــل واالليــاف  والمرئيــة
الضوئية عالية السرعة  واألتصال عبـر  
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االقمار الصناعية وهل لها تأثير في سرعة 
الحصول علـى المعلومـة فـي العمليـة     

  :لنتائج كاالتي التصميمية حيث ظهرت ا
اغلب األصـوات اعتبـرت ان هـذه    *   

التقنيات تساعد في تنمية معلومات العملية 
مـن األصـوات    91%التصميمية وبواقع 

من األصوات اعتبرت التأثير   9%مقابل 
  .ضعيف

األصوات التي قالت نعم للتأثير أعطت *  
األهمية الكبرى لهذه التقنية في مرحلة جمع 

في مرحلة التحليل ثـم   المعلومات ومن ثم
  .التقييم 

  )االنترنـت (تطور شبكة المعلومـات  ) ب
وانتشار استعمالها وبيان تأثيرها في اثراء 
المعلومات حول مشروع يراد تصميمه في 

  . العملية التصميمية
كل األصوات اعتبرت أن تأثيرها كبيرا * 

ومهما في العمليـة التصـميمية وبواقـع    
مـن   0%من األصوات مقابـل   %100

  .    األصوات اعتبرت ال تأثير لها 
األصوات التي قالت نعم للتأثير أعطـت  *

األهمية الكبرى لهذه التقنية في مرحلة جمع 
المعلومات ومن ثم في مرحلة التحليل ثـم  

  .اعداد المقترح 
  المحور الثالثج -4-2

المؤشر الثالث لعناصر تقنية المعلومات هو 
للعمـارة   تكنولوجيا ونمـط البنـاء   تطور

  :وكاالتي المعلوماتية
أغلب االجابات أيدت التأثير على اتخاذ * 

 68%القرار في العملية التصميمية وبواقع 
من األصوات   32%من األصوات مقابل 

  .اعتبرت انه ال تأثير لها 
االجابات المؤيدة لتأثير تكنولوجيا البناء  *

بينت ان التأثير األعظم لهـا يكـون فـي    
المقترح التصميمي ثـم فـي   مرحلة اعداد 

مرحلة التقييم والتصـميم النهـائي بـنفس    
  .القيمة

  
  المحور الرابعد -4-2

المؤشر الرابع لعناصر المعلوماتيـة هـو   
العولمة واالعالم الفضائي حيث ان عولمة 
المعايير الثقافية واالجتماعية لدول العـالم  
الثالث من قبل الدول المتقدمـة وتصـدير   

ا أدى الى صياغة أدوات أفكار وتقنيات له

تصميم جديدة تواكـب التغيـر والتطـور    
العالمي المتسارع وتواكب عولمة األنماط 
المعمارية المستجدة في الـنمط الحـديث   

  .للعمارة المعلوماتية والعمارة التكنولوجية 
  :ان نتائج تأثير العولمة كانت كاالتي 

من االجابات وضحت ان التـأثير   59%
  قوي

ــن االجا 35% ــحت ان  م ــات وض ب
 التأثيرمتوسط

من االجابات وضحت ان التـأثير     6%
  ضعيف

  
   االستنتاجات -5
  استنتاجات االطار النظري للبحث  5-1
هي ان المعلوماتية او تقانة المعلومات ) 1

منظومة مكونة من ثالثـة أبعـاد رئيسـة    
ـ , المعلومات (  )ب واالتصـاالت يالحواس

  .اضافة الى اإلنسان صانع المعرفة 
ان القوة في القرن الواحد والعشرين لن ) 2

تكون في المعايير االقتصادية والعسـكرية  
للبلدان ولكنها ستكمن في امتالك المعلومات 
ــا المعلومــات  وكــم التطبيــق لتكنولوجي

  .واالتصاالت 
ان امتالك المعلومات بشتى أنواعها هو ) 3

   .امتالك مقومات اتخاذ القرار
ــي ) 4 ــاري ف ــميم المعم ــر التص عص

المعلومات هو عملية منهجية تعتمـد فـي   
مفرداتها على توظيـف مـا جلبتـه لنـا     
اختراعات تكنولوجيـا المعلومـات فـي    
الطريقة التقليدية للتصميم والخروج بنموذج 

متطور من العمل التصميمي يختصر الوقت  
والجهد والكلفة ويلبي طمـوح المعمـاري   

  والمستفيد ويواكب التطور المتسارع
ع الشـكل المعمـاري لقواعـد    سيخض) 5

اضافية غير التي ظهرت في عصر الثورة 
) النسب والنمطية والوظيفة(الصناعية مثل 

وسيتحرر التشكيل المعماري مـن سـيادة   
االشكال البسـيطة بسـبب تطـور أدوات    

وفي عصر المعلومات سـوف  , التصميم 
ان الشكل يتبـع تكنولوجيـا   (تكون المقولة 

 ) .التصميم والتنفيذ
اعتماد التقنيات الرقمية يؤدي الى تحقيق  )6

التصميم البيئي المستدام عن طريق تقنيـة  
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النموذج الرقمي والمحاكاة لغرض التصميم 
  .البيئي الجيد 

أما استخدام عناصر وتقنيات المعلوماتية في 
التصميم المعماري فهو يؤدي بشكل عـام   

  :الى 
 زيادة في االنتاج -أ
  انخفاض تكاليف الرسم -ب
اختصار الوقت والجهد المخصـص   -ت

 للتصميم
 توفير فرص اكبر لالبتكار -ث
 توفير معلومات اكبر للقرار التصميمي -ج
  تقديرات اكثر دقة  -ح
  استنتاجات االطار العملي للبحث  5-2
ان للذكاء الصـناعي    :المحور االول ) 1

والنظم الخبيرة تأثيرا مباشرا في العمليـة  
االسـتبيان هـذه    التصميمية حيث أعطى

  :النتائج 
ان برامج الحاسوب المعمارية وتشـمل  ) أ

برامج التحليل والتنظيم واالظهار تساهم في 
رفع كفائة العمل المعماري وتختصر الوقت 
والجهد ويقع اكبر تأثير لها فـي العمليـة   

 -التصميم النهـائي (التصميمية في مرحلة 
أمـا تطـور أجهـزة    , ) اعداد المقتـرح 

انتشارها فلم تثبـت الدراسـة   الحاسوب و
العملية تأثيرا مباشرا لها في تطوير العملية 

  .التصميمية 
تساهم التقنيات الحديثة للرفع والتحليل ) ب

الموقعي مثل نظم المعلومـات الجغرافيـة   
وصور األقمار الصـناعية فـي اجـراء    
تحليالت اكثر دقة وسـهولة  واعتمادهـا   

تقليديـة  يعطي نتائج جيدة مقارنة بالطرق ال
جمـع  (ويقع اكبر تأثير لها فـي مرحلـة   

ــات  ــل -المعلوم ــة ) التحلي ــي العملي ف
  .التصميمية 

تطـور تقنيــات    :المحـور الثـاني   )  2
االتصاالت احدث تطورا هائال في العملية 
التصميمية من خالل سرعة الحصول على 
المعلومة ولالنترنت الدور االكبر في اثراء 

ي ألي مشـروع  الجانب التحليلي والتركيب
يراد تصميمه أضف الـى ذلـك المكتـب    

التخيلي ودوره في دعم التصميم التعـاوني   
وان اكبر تأثير لهذه التقنيات يقع في مرحلة 

  ) .التحليل –جمع المعلومات (

ان التطور الهائل في  :المحور الثالث ) 3
تكنولوجيا البناء و العمـارة التكنولوجيـة   

يير في طريقـة  واألبنية الذكية أدى الى تغ
صياغة االفكار في العملية التصميمية حيث 
احدث هذا التطور الجم شقا وظيفيا وتشكيليا 
وانشائيا في النمط الحديث للعمارة والتـي  
اصبحت اكثر تعقيدا وخرجت عن قـوانين  
ومسلمات الشكل السائد للعمارة التقليديـة  
وأصبحنا بحاجة الى ادوات رقميـة فـي   

لحديث تواكـب هـذا   التصميم المعماري ا
التطور النه تكنولوجيا التنفيذ تفـتح افاقـا   

أما من ناحية , اكبر في التصميم المعماري 
تأثير هذا المؤشر في العملية التصـميمية  

اعـداد المقتـرح   (فأغلبه يقع في مرحلـة  
  .في العملية التصميمية ) التصميمي

بالرغم من كون تأثير  :المحور الرابع ) 4
م الفضائي للدول المتقدمـة  العولمة واالعال

يعتبر غير مقيس لحد االن اال انها احدثت 
تأثيرا في طريقة التفكير واسلوب االداء في 
العملية التصميمية من خالل عولمة المعايير 
الثقافية واالجتماعية للدول النامية هذا أدى 
الى صياغة أدوات وأفكار جديدة لغـرض  

يم مواكبة التطور واصبحت أدوات التصـم 
التي نعمل بها مستوردة وهذا يؤدي الـى  

  .تغير النتاج المعماري 
  
  التوصيات  .6 
ضرورة التعرف على البعد المعلوماتي ) 1

في منهجية التصميم المعماري في المنهج 
التعليمي ألقسام الهندسة المعماريـة فـي   

  .القطر وذلك لمواكبة التطور 
مشاركة عناصر وتقنيات المعلوماتية في ) 2
لطريقة السائدة للتصميم المعمـاري فـي   ا

  .المكاتب الهندسية واالستشارية كافة 
المبادرة في توفير وتطـوير التقنيـات   ) 3

والبرامج المتعلقة بالذكاء الصناعي والواقع 
االفتراضي وإعداد وتنفيذ برامج تعليميـة  

لطالب كليـات العمـارة    ةودورات تدريبي
في  والهندسة ومهندسي المؤسسات العاملة

  . مجال التصميم المعماري 
ضرورة األخذ بعين االعتبار تكنولوجيا ) 4

الحوسبة واالتصال الرقمي كجـزء مـن   
المنظومات    المختلفة للمبنى أثناء العملية 

  .التصميمية والتنفيذية 
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