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  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

  ملخص الرسالة
ـــــورة  وتـــــأثیر فـــــي آلیـــــات التعامـــــل مـــــع الواقـــــع المبنـــــي القـــــائم والمســـــتجد، الرســـــالة تبحـــــث الث

ودراســـة إنعكـــاس تلـــك األنشـــطة علـــي  العمرانیـــة؛و  المعلوماتیـــة علـــي األنشـــطة الحیاتیـــة المعماریـــة
ختفاء عناصر وظیفیة علي المستوی ٕ   .والعمراني المعماري ینظهور وا

الواقـع فـي مواجهـة مشـكالت  ،المعلوماتیـةمكانات التي تتیحها الثـورة اإلوكیفیة اإلستفاده من 
كیفیـة معایشـة  مـع ات للتعامـل،آلیـ لتوصـل إلـىلو  المناطق الحضریة، داخلالمبني القائم والمستجد 

ـــــة مـــــن المعلوماتیـــــة إنجـــــازات الثـــــورة والمعیشـــــي  ،واإلنتـــــاجي ،مراحـــــل التطـــــور التكنولـــــوجي كمرحل
  .صر المتسارع في تغیراته ومستجداتهفي هذا الع للمجتمعات

راض أهــم المفــاهیم ســتعت األول الدراســة النظریــةالجــزء -وتنقســم الرســالة إلــي ثالثــة أجــزاء
مجتمـــع بعـــد ظهـــور  المعلوماتیـــةأوجـــدتها الثـــورة التـــي  ةالجدیـــد ةنمـــاط الحیاتیـــوالمصـــطلحات، واأل

في التفـاعالت بـین النـاس فـي  ةسیسااألتحوالت ، إلي جانب القتصاد المعرفهوتشكیل إ ،المعلومات
نعكســت جوانــب هــذه الثــورة التكنولوجیــة المــدن نظــرا لتعــدد وتنــوع الوظــائف واألنشــطه الحضــریة ٕ ، وا

المعلوماتیـــة علـــي مســـتوي العمـــارة، مـــع دخـــول مفهـــوم إقتصـــاد الحضـــور حیـــث ســـاعد علـــي إیجـــاد 
  .فرص جیدة، وأیضا إلغاء لوظائف عدیدة

نعكســت علــي مســتوي العمــران  ٕ ، وا مــن تجمعــات عمرانیــة، وطــرق ممارســة األنشــطة إلكترونیــًا
وتحقیــق للوظــائف واإلســتعماالت إلكترونیــًا ممــا أدي الــي تحــوالت إعــادة تكــوین الشــكل الحضــري، 

  . وظهور نظام حضري جدید

ــائم ) العمرانــيو المعمــاري (لتعامــل مــع الواقــع المبنــي لدفعنا للبحــث عــن آلیــات یــ ممــا الق
  .هذا العصر وجهات ومستجداتمن خالل ت ،والمستجد

یجـب  ،والتـي لتعامـلاآلیـات فـي إسـتنباط  تحلیلیـةالدراسـة الوبحث الجـزء الثـاني مـن خـالل 
لمعلومــات والتصــورات ا مصــداقیة رؤیــة المســتقبلیة مــن خــالل تــوفیرأن تبنــي علــي مــدي وضــوح ال

إمكانـات جدیـدة  ویقـدم ،ولـه أهـداف ،إحتیاجات) الجدید(یتطلب نمط الحیاة المستقبلي ، و المستقبلیة
  .رقمیة وتكنولوجیة

كمـدخل إلظهـار لتعامـل الیـات تـم إسـتخالص آاألمثلـة التطبیقیـة المتنوعـة تحلیل من خالل و 
  .دورها الحیوي علي المستویین معماریا وعمرانیا
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  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

هتم الجزء الثالـث ب ٕ نمـاذج لتجـارب معماریـة عالمیـة علـي  لیـاتلهـذه اآل تطبیقیـةالدراسـة الوا
 المحلیـة نمـاذجالبعـض علـي  التطبیـقالمعـاییر والمبـاديء المعتمـد علیهـا، و لتوضـیح یـة وأخري محل

مكانیـــــة إعـــــادة ، و ة المبنـــــي علـــــي اإلســـــتمرار فـــــي العمـــــلمعرفـــــة قـــــدر ، و المعلوماتیـــــةذات التجربـــــة  ٕ ا
 . إستخدامه وتأهیله مستقبال

المتطـــور محـــور ال(عالمیـــة نمـــاذج وتـــم تطبیـــق هـــذه اآللیـــات علـــي المســـتوي العمرانـــي علـــي 
، كـل منهـا مشـروعا قومیـا هامـا )نمـوذجین(وأخري محلیـة ) (.M.S.C)مالیزیا  –لوسائط المتعددة ل

  . ولإلستفادة من النتائج في التطویر

ثـــم التوصـــل إلـــي نتـــائج وتوصـــیات الدراســـة ككـــل علـــي مســـتوي الدراســـة النظریـــة والتطبیقیـــة 
  .المعماریة والعمرانیة) العملیة(

؛ العمـرانو  العمـارةالعملیـة الفكریـة فـي ب الدراسـةمبـاديء ومعـاییر إرتبـاط  :نتـائجالأهـم  منو  
كــار ال نهائیـــة لكــل مشـــكلة تصـــمیمیة، وبمــا یتوافـــق مـــع إلتاحــة الفرصـــة للمصــمم للوصـــول إلـــى أف

  .التي یتم البناء فیها ،الظروف

د إعــادة اإلســتخدام والتأهیــل مــع التطــویر ســمة مــن ســمات عمــارة وعمــران القــرن الواحــتعــد 
) الجدیـــــد(یتطلــــب نمـــــط الحیــــاة المســــتقبلي ؛ و ومــــن إعـــــادة التوظیــــف مــــا هـــــو إیجــــابي ،والعشــــرین

 .أهداف ویقدم إمكانات تكنولوجیة جدیدة ومتنوعةإحتیاجات و 

أهمیــة توجیــة البحــث العلمــي المعمــاري والعمرانــي نحــو دراســة تــأثیر  :أهــم التوصــیات مــنو 
كوناتـــه، والتجمعـــات العمرانیـــة المختلفـــة، ودراســـة وم المعلوماتیـــة علـــي كـــل نـــوع مـــن أنـــواع المبـــاني

عالقـــة ذلـــك بســـلوك األفـــراد داخـــل الفراغـــات المعماریـــة والعمرانیـــة، وبالتـــالي ترجمـــة هـــذه اآللیـــات 
  .لمباديء وأسس تصمیمیة، وتبني دور المؤاخاة مع أحد الدول ذات الخبرة في هذا المجال

مـــن بإســـتمرار ممـــا كـــان البـــد العمرانیـــة  الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا المبـــاني والفراغـــات وتتغیـــر
لضــمان إســتمرار حیــاة المبنــي والفــراغ العمرانــي ودوره فــي المجتمــع، وهــو مــا یحققــه  ؛التعامــل معــه

عادة االستخدام والتوظیف، حیث یختلف معدل التغیر بإختالف المسـتجدات التـي یجلبهـا  ٕ التأهیل وا
 .كل عصر بمستجداته وبمدخالته

  


