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  الفراغات العمرانيةعلي ثورة المعلومات واالتصاالت البصري ل التأثير

 
  هايدي أحمد شلبي

 الزقازيق معة جا -كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية

 ملخص
السةتفادة مةت تطبيقةات  ةلت التقنيةة فةي التفكيةر للقد أدت الطفرة الكبيرة التي حدثت في  تقنيةة المعلممةات ماصتالةاصت  لة  

جميع أمجه الحيةاة  ملقةد كانةت لهةلت التقنيةة تةبثير كبيةر فةي العديةد مةت المجةاصت مااالةة الفراةةات العمرانيةة لقربهةا مةت 
                                                                                                                                                  ملمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتبطميت  المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاداحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

مرة المعلممةات مبةالرةم مةت وهةمر تطبيقةات ثة .به مت تسهيل متسريع حركة الحياة مما يدعم حركة التقدم مالتنمية بةالبالد
( كةةالبنم   التجةةارة اصلكترمنيةةة)ماصقتالةةاد ( كالالةةحة مالتعلةةيم ما عةةالم)فةةي كثيةةر مةةت الةةدمامر مالاةةدمات الحكمميةةة 

لةم تسةتفد بعةد مةت تقنيةة بالمةدت المالةرية ماعتماد ا عل  نوم المعلممةات مدعةم اتاةال القةرار   ص أت الفراةةات العمرانيةة 
تبثير ةا البالةرع علةي  بةالرةم مةت  ت .مثةل بةاقي مةدت العةالم تعتمد عليها بعد بالشكل المطلةم   كما  نها لم (المعلمماتية)

ثةمرة  األقةدر علة  اصسةتفادة مةت ةلت الفراةةات  كمةا أت. الفراةات العمرانية المالرية أالبح ملحموةا باةالم مةدت العةالم
كمةا انةه مةت اةالل اسةتادام تقنيةة المعلممةات . رىألنها الحيز المكاني اللع تتجسةد بةه القطاعةات التنمميةة األاةالمعلممات 

الةدمل كمةا يحةدب بيمكننا مضع اسةتراتيجيات عمرانيةة تماكة  الطفةرة التكنملمجيةة الحاليةة فةي مجةاصت التنميةة العمرانيةة 
 .المتقدمة

قةةمد علةة  مجةةاصت الحيةةاة الماتلفةةة فةة  الع المعلممةةاتالكثيةةر مةةت المتاالالةةيت درا انعكاسةةات تكنملمجيةةا  محيةةب ات
مةت الناحيةة  المالةرية الفراةةات العمرانيةة بالمةدتعلة  أ مية البحب في تنامله لتبثير ثةمرة المعلممةات  توهر للااصايرة  

مالتفاعةل بةيت البيمةة مشةكل العمرانةي للفراةةات العمرانيةة المالةرية علة  مسةتقبل ماسةتادام البالرية  مالتنبؤ بتبثير للة  
ادرا  المسةةتادميت للفةةرا   ممةةا يسةةاعد علةةي تحسةةيترفةةة سةةلبيات مايجابيةةات  ةةلا التفاعةةل ممع. المبنيةةة مالبيمةةة المعلمماتيةةة

 .جمدة أداءأعل  متحقيق 

 (، النواحي البصرية، الفراغات العمرانيةاالتصاالت ثورة المعلومات، المعرفة، التنمية، تكنولوجيا): الدالةالكلمات 
 فرضية البحث

فراةةات العمرانيةة مةت الناحيةة البالةرية  ياتلةم  ةلا التةبثير علة  الفراةةات بالمةدت ثمرة المعلممات لها تبثير قمع علي ال
 .المالرية كدملة أقل تقدما عنه في باقي دمل العالم المتقدم

- :التالية األسئلةويمكن من خالل البحث اإلجابة على 
ثةمرة المعلممةات  مةدع ااةتالم تةبثيرما  ي العالقة بيت ثمرة المعلممات مالناحية البالرية للفراةات العمرانية؟ مما  
التبثير؟  لهلا المالاحبةمالتغيرات العمرانية بالمدت المالرية عنه في باقي المدت بالعالم؟ مما  ي الفراةات العمرانية علي 

مكيفية مالتنبةؤ بالالةمرة البالةرية للفراةةات العمرانيةة المالةرية فةي وةل كةال  مةت ثةمرة المعلممةات ماصتالةاصت  مثقافةة 
 .جتمع المالرعالم

 منهج البحث
بينهمةا   العالقةة علةي مالمقةمم مسةتحدثة  كوةا رة مالمعلمماتيةة المبنيةة البيمتةيت بةيت التفاعةل تعريةم :اإلطاار النراري

 .المستجدة الجديدة مالمفا يم الناحية البالرية  مت األار  علي منهما كال   متبثير

 التفاعةل بةيت لوةا رة القيةاا مأ ميةة مالمعلمماتيةة  المبنيةة بيمتةيتال بةيت التفاعةل مسةلبيات  يجابيةات :التحليلاياإلطاار 

تحةمل  مسةار في الماتلفة المستميات علي حققته اللع ا نجاز حجم بالرةم مت المجتمعات العمرانية   علي كمستجد البيمتيت
 .المعلمماتية  لي المجتمعات

  : مقدمة .1
مدت في العةالم المتقةدم   لةي كثيرة مت ال الحديثة أدت الي تحمل أجزاءشهد العالم تطمر ةير مسبمق في تكنملمجيا العمارة 

  ةي ا دارةمالتكنملمجيةا مالمعرفةة متعةد . مت مباني  داريةة متعليميةة مادميةة لكيةة متكاملةة  يتكمت عالم لكي مافتراضي
 .المالممةةة للتقةةدم مالتنميةةة فةةي نهضةةة األمةةم مبنةةاء الحضةةارات ماصرتقةةاء بالشةةعم  متةةمفير البيمةةةساسةةية األثالب كلمةةات الةة
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 نها تعةد محةمر التقةدم مالتنميةة مالتفةمق كما   دعم أع نهضة تنممية لدمل العالم في  لا القرتلحجر الزامية  مالمعرفة  ي

اء كانةت فةي المجةاصت الثقافيةة ا نسةانية سةمالابرات محاللة المعلممات متراكم المعرفة متعتبر  في العديد مت المجاصت 
 ةي جةم ر التقةدم  مالتطةمر مممماكبةة  تسةريع حركةة التنميةةالالزمةة لمسةامل مةت ال تعتبةر مالتدريبية  كما  نهاأمية العلأم 

 .التعليمالثقافة مةاية التربية م
 descriptionsمالمالةةةم  informationمالمعلممةةةات  factsالحقةةةامق :  ةةةي متتجمةةةع المعرفةةةة مةةةت عةةةدة مكمنةةةات

ميمكت قيةاا مةدى اكتسةا  المعرفةة مةت اةالل حجةم  ةلت المعلممةات المعطةات  ميمكةت تمويةم . skills [24]مالمهارات 
المعلممةةات بالشةةكل المناسةة  لةةدعم الةةنوم ا داريةةة مالتنمميةةة الماتلفةةة  كمةةا يمكةةت تبادلهةةا بةةيت  ةةلت الةةنوم لتفعيةةل المتابعةةة 

متعبةر الةحة مدقةة البيانةات عةت    data [9] ي بيانات  informationمالمحدة الفاعلة مت المعلممات . مالتنسيق بينها
مةةدى مالةةداقية المعلممةةات  ميمكةةت تمويةةم البيانةةات ممعالجتهةةا لتطةةمير فاعليةةة مأداء العمةةل فةةي مجةةاصت مأنشةةطة الحيةةاة 

 . لت البيانات( جمع متازيت متحليل م وهار)يم الماتلفة  ميتضمت  لا التمو
متول المعرفة دمت فامدة حقيقية حت  يمكت اصستفادة منها في المجاصت التطبيقية الماتلفة  متعتبر التكنملمجيا  ةي المجةال 

ت التةي يبتكر ةا التطبيقي للمعرفة عل  أرض الماقع  مبالتالي فيمكت النور للتكنملمجيةا علة   نهةا األفكةار ماألدمات ما ص
ملشةدة أ ميةة التكنملمجيةا نجةد  نهةا سةب  تفةمق المصيةات المتحةدة علة  أمربةا   حياتةه مبيمتةه   ا نسات لتحسةت مةت مسةتمى

فبالرةم مت تفمق أمربا في النوريات العلميةة  ص  ت المصيةات المتحةدة األمريكيةة كانةت األكثةر اسةتفادة مةت  ةلت النوريةات 
 .  [12]در عل  تطبيقها في الحياة العمليةملل  ألنها كانت األق

 
مت أ م مجاصت البحب ثراء للمهتميت ثير ثمرة المعلممات علي العمرات بأالبح اص تمام بالفراةات العمرانية اللكية مت مقد

لفة ف  عل  مجاصت الحياة المات اصتالاصتلقد درا الكثير مت المتاالاليت انعكاسات تكنملمجيا مبالدراسات العمرانية  
  مالتكنملمجيةا community   مالمجتمعspace and placeالمكات الفرا  مالعقمد اصايرة  حيب اعادما تعريم فكرة 

technology   لعمرات بعةد سةيطرة تكنملمجيةا ا تالةال علة  عل  امالعالقة التبادلية مالتفاعلية بيت  لت المكمنات الثالثة
  .[14] حياتنا اليممية

أم المدينةةة فةةي كةةل  "city every were : "م ةةي بمعنةة  ubiquitous cityأم ( u-city)رت فكةةرة قةةد وهةة محاليةةا  
األمقات أم األماكت  موهمر  لت الفكرة يعكا األشكال الجديدة للتفاعالت مالتةدااالت التةي يمكةت أت تحةدب فةي أع مقةت 

لشةبكات الماتلفةةة  المعتمةدة علةة  التكنملمجيةةا اصجهةةزة اصلكترمنيةة مالتطبيقةةات ما سةتادامإبمفةي أع مكةةات بةدمت حةةماجز  
لفراةةات العمرانيةة فةي المسةتقبل  تساعد في رسةم الةمرة ا u-cityمفكرة ubiquitous technology . [1]الالمكانية 

مادية مانشامية في الفراةةات  بهةدم جعةل موةامم العمةرات  رمثل بعناالتحيب تتمفر التكنملمجيا في كل مكات بالمدينة مت
 .[8] فاءة  مبالتالي تحسيت جمدة الحياتأكثر ك

مدينة لات تطلعات مسةتقبلية : 7002عام   Giffingerأع المدت اللكية  م ي كما قال  Smart cityم نا  أيضا مفهمم 
فةي اصقتالةاد  مالسةكات  الحكممةة  اصدارة  المماالةالت  الاةدمات  البيمةة  مالمعيشةة  م ةي مبنيةة علة  مةزي  لكةي بةةيت 

     [2]. لمستقلة ممعي السكاتاصنشطة ا
مقد وهرت عدة كتابات ممقاصت تحدد مكمنات المدينة اللكية موهرت الحاجة ال  ات مفهمم المدينة اللكية صبد ات يتجامز 
اسةةتادام تكنملمجيةةا المعلممةةات فةةي اصدارات المحليةةة  مبدراسةةة متحليةةل المةةدت الحاليةةة  فنجةةد أنهةةا تتطلةة  مةةداال متعةةددة 

الاةدمات العامةة  ادارة متمجيةه المدينةة  ترتيبةات سياسةية ممؤسسةية  : ماصتجهات مكلل  متعددة المكمنات  مثلالموامم 
تعامت مجتمعي  ثرمة بشرية مبدعة  معرفةة اصقتالةاد مالةق بيمةة العمةل  بيمةة مبنيةة مبنيةة تحتيةه  بيمةة طبيعيةة ماسةتدامة 

 .[5] ايكملمجية  تكنملمجيا متطمرة  بيانات ممعلممات

قد أالبح مت الممكت التفرقة بمضمح بيت الحيات المادية دااةل العمةرات مالحيةاة ا فتراضةية التةي يمكةت أت يمةارا معليه ف
ميحالل عل  ادمات كانت في الماضة  مقالةمرة  Virtual Interactionمت االلها ساكت المدينة الكثير مت األنشطة 

ب التواجد الفعلى في موقع تقديم الخدمةوتتطل Physical Interactionالتفاعل المادى  عل 
 

 
[14]

 (1)شكل . 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fact
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Description
https://en.wikipedia.org/wiki/Skills
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
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 االنترنت شبكة :المصدر األشكال المختلفة لألنشطة االفتراضية على االنترنت(: 1)شكل 

 : السمات العامة لعصر المعرفة والتكنولوجيا .2
 overم دراكه تعجز العقل البشرع عت تالمربغزارة تدفق المعلممات بشكل ييتسم عالر المعرفة مالتكنملمجيا 

informed  م م ما أمجد فكرة اقتالاد اصنتبات   ااتالار المعلممات مجدملتها لالستفادة منها تطل ا مم  مالتعامل معه
 لا التمجه  زاء وا رة كثرت العلمم مالمعارم التي ص يستطيع العقل مقد وهر .  Attentional Economyمالتركيز 

تحملها في ول الطرق ماألسالي  القديمة التي تعتمد عل  ا سها  مالتطميل مالتداال بيت المعلممات دمت ربط البشرع 
 .  [10]دقيق مدمت فامدة

 

مللا فهي   التطمير المعلممات مالتقنية الحديثة المرتبطة بالتنمية العمرانية بكثافة عالية في التغيير مسرعة  في متتميز
العلمي مالتقني  ميمكت  ية متطمرة تستادم كل التقنيات الحديثة لتماك  التحمصت السريعة في التقدم دارة لك تحتاج  ل 

مت االلها دعم اتاال القرارات متحديد األ دام ماألملميات متمزيع األدمار مالمهام ممضع برام  زمنية لتحقيق 
 : (7)شكل   نات كما في الشكل التاليمقد تطمر فكرة التعامل مع البيا.  ستراتيجيات التنمية العمرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0مقارنة بين تطور معالجة البيانات وبين معالجة الحاسب اآللي لها (: 2)شكل 

 قواعد بيانات

 بيانات

ات معلومالنظم   

 معرفة

نظم دعم اتخاذ 
 القرار

 معلومات

 نظم خبرة

تصنيف وتنظيم 
 المعلومات

 مقارنة بين تطور معالجة البيانات وبين معالجة الحاسب اآللي لها (: 2)شكل 

   2010 ، احمد حلمي، هايدي شلبي: المصدر

 Source:http://e-

daama.blogspot.com.eg/2013/07/e-mail-

marketing.html 

 Source: http://email- 

arabe.blogspot.com.eg/2014/03/Best-top-

shopping-sites-the-U.S.html#.VrCLDMIrGPw 

Source:https://www.youtube.com/watch?v=

yFVBRqDFHCw 

Source:http://www.fotosearch.ae/CSP853/

k8538935 

http://email-/
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 : واالتصاالت المعلومات ثورة .3
 قد الثمانينيات فترة أت  ص م ٢٤٩١ عام منل Howard Aikenيد  عل  بدأت قد ا لي الحاس  ثمرة أت مت الرةم عل 

 في مجال التطمر الاح  حيب أكثر   م بما التسعينيات فترة جاءت بينما ا لي  الحاس  مجال في  املة تطمرات لتحم

 ما الدملية م م المعلممات شبكة اطمط عبر المعلممات نقل  مكانية بجان  اصتالاصت مجال في كبيرا   تطمرا   الحاس 

 يعرم فيما الحالي القرت في كبير بشكل التعاوم له يتمقع ما م م  "  Digital Revolutionالرقمية الثمرة"  باسم عرم

 .[15] (السرعة فامق المعلممات طريق) "المعلمماتية"  باسم
 البنية في كبيرا   تغييرا   يحدب فلم مل ل  بشكل المعلممات فيها معرفية تتضاعم ثمرة ببنها الرقمية الثمرة متتميز

 بعد ا التكنملمجية  معارفه لمضاعفة عاما   ٢٥٧١  ل  ا نسات احتاج اليمم  فقد بيحد مثلما للعالم مالتطمرية الحركية

 الابرة  لت عاما   امسيت االل أارى مرة ثم البشر  علمم أارى مرة عاما  تضاعفت ٢٧١ ففي تتسارع  القفزات أالت

 Encyclopedia of the المستقبل ممسمعة قدرت م   مقد ٢٤٩١ -٢٤٩١ عاميبيت  اامسة مرة تضاعفت البشرية

Future السنة  منالم سنتيت كل تتضاعم العامة المعلممات مأت سنة  ٢١ كل تتضاعم العامةالعلمية  المعلممات أت 

.أقل مربما ماحد عقد االل يتم أالبح التطمر مت السنيت يقتضي آصم كات ما أت يعن  مما
 [15] 

ت المعرفة في أشكال متاالالات عديدة نتيجة زيادة لل  الكم الهامل م ماصتالاصت المعلممات ثمرةبيقالد م
ماتلم المجاصت  مقد أمكت اصستفادة مت  لت الثمرة في ااتيار مانتقاء المعلممات التي  متضاعم ا نتاج الفكرع في
كنملمجيا مالمتمثلة في ت. باستادام  ما أحد مسامل اصتالال أم باستادام الحاسبات ا لكترمنية تناس  ورمم القرار المتال

. بدأت باصتالاصت السلكية مالالسلكية مانتهت ا ت باألقمار الالناعية ماألليام الضممية مالتي  اصتالاصت الحديثة
اصتالال  ي نتيجة اصندماج بيت ثمرة المعلممات بتقنياتها الماتلفة مع مسامل اصتالال التي تم  تكنملمجيا ميمكت اعتبار

 [19] .التطمر في ثمرة المعلممات مع تطمير ا متنميتها لتتمافق
النوم الماتلفة التي يتم  مجممع التقنيات أم األدمات أم المسامل أم: ميمكت تعريم تكنملمجيا اصتالال ببنها 
ملل  بعد   التنويمي أم ه مت االل عملية اصتالال الشااليلتمالي يراداستادامها لمعالجة المضممت أم المحتمى اللع 

 في المقت ماسترجاعها بيانات المسممعة أم المكتمبة أم المالمرة ثم تازيت  لت البيانات مالمعلمماتجمع المعلممات مال
 multi اصتالال متعدد المسامطأم التكنملمجيا   interactive م م ما يطلق عليه تكنملمجيا اصتالالية التفاعلية .المناس 

media  .المعلممات متكنملمجيا اصتالاصت فقد جمع بينهما النوام القمل أنه ص يمكت الفالل بيت تكنملمجيا  ميمكت
ستادام الثمرة الثالثة إفترابطت شبكات اصتالال مع شبكات المعلممات ملل  ب   ليه نوم اصتالال تطمرت الرقمي اللع

 [19]. م ي ثمرة الحاسبات ا لكترمنية
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 :تعريفة وأهميتهالعمراني  لفراغا  4-1

علي انه فرا  اارجي محدد ممدر  جيدا  م م نافلة علي حياة المدينة ممتداال الموامم متمارا فيه  عرمي
األنشطة الحياتية حيب أنه يضم كم  امل مت األنشطة مالحركة مأعداد كبيرة مت سكات المدينة ميتيح الفرالة للتفاعل 

عيش في المباني فقط المدينة ص ي تاكأ ميتها في أت السمتكمت  .[13] اصجتماعي بيت األفراد مالمجممعات مت المستادميت

التجمل مالتنزت مممارسة الرياضة )نشاطانه المتعددة مثل م االل حركتهعيش أيضا داال الفراةات العمرانية ي مانما
علي تمطيد مما يساعد  مالعرمض الثقافية كالمهرجانات  مالل ا  في اتجات معيت ماصسترااء مالقراءة مالتحدب لألالدقاء

مااالة التجارية حيب األنشطة بداالها  كما تعتبر الفراةات المحتمع المباشر للمباني. [11].....( العالقة بيت سكات المدينة 
 .ات اكثر المحالت سعرا  ي التي تطل علي المياديت مالفراةات العمرانية المجمعة 

 
 :تصنيف الفراغات العمرانية  4-2

 Degree ofلألبعاد مالموامم مالتشكيل ممت فكر  ار فمثال مت حيب عممميتها تاتلم أنماع الفراةات تبعا 

Publicness   ميمكت تالنيفها مت حيب مكانها في   فراةات عامة منالم عامة منالم ااالة مااالة :تنقسم الي
طة بالمباني الدينية أم الممقع العام الي ساحات مفتمحة ممغلقة مشبه مغلقة  متنقسم مت الناحية المويفية الي فراةات مرتب

كما يمكت تقسيمها . أم بالمباني العامة ام شمارع تجارية أم فراةات ترفيهية  مالتاريخ  محطات النقل أم مرتبطة بالسياحة
أم تالنم تبعا . مالمجممعة السكنيةأتبعا للمحيط الجغرافي الي فراةات علي مستمع الدملة أمالمدينة أمالحي أمالمجامرة 

كما تالنم حس  نمع المرمر . رة فهنا  فراةات ااالة باألطفال مأارع للمرا قيت أم كبار الست أم جميعهمللفمة العم
كما تالنم مت حيب المقياا . ام تبعا للشكل ماصستادام مت حيب دامرع أم مربع استاتكي أم ديناميكي . آلي أم مشاة 

 [18] .انساني محميم متلكارع  ل 
المدت الكبرى سماء كانت شمارع معلي مستمع الدملة أم عامة منالم العامة مالمفتمحة ميتنامل البحب الفراةات ال

 .تلكارعلية سماء كات مقياسها انساني أمالحركة ا ة بجميع المستادميت حس  العمر أممياديت كبرع ااالأم
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 لم العمرانية الفراةات مت جديد نمع وهر القامم مالعمرات مالرقمية اللكية التكنملمجيا بيت المتبادل التبثير ول في

 التكنملمجية التطبيقات متكمت للفرا  المكمنة مالعناالر المستادم بيت تبادلية عالقة  نا  يكمت حيب تفاعلية  طبيعة

 تفعيل أدى ثم ممت. للفرا  المستعمليت يستادمها معقدة أم بسيطة تقنيات المرة في متمثلة المسيط بينهما  ي الحديثة

 التكنملمجيا تطبيقات االل مت العمرانية الفراةات تعريم  عادة  لي وهمرالحاجة  ل  الفراةات العمرانية في التكنملمجيا

 لمحات في تتمثل Digital Billboards الرقمية مالشاشات Digital screens الرقمية فيها ماللمحات مالرقمية اللكية

Augmented technologyالمدممجة  التكنملمجيا مستادمة اللكية الهماتم مع تتفاعلم  الرقمية اصعالنات
 [16].  

يريد  تجعلهم المستادم فضمل تثير حيب لالستكشام  جالبة ابداعية فراةات شكلت الحديثة التقنيات تهلف لل  عل م
 تالمستعملي تفاعالت عل  يعتمد العمراني الفرا  مألت .فقط تكشاماصس با  مت كات م ت حت  التطبيقات  لة استادام

األشكال مت  .ماستادامه تالميمه مطبيعة العمراني الفرا  االامص في تحمل نقطة هبمثاب التقنيات  لة كانت فقد أفعالهمم
  . 6ال   3

عديدة  بطرق بها باصستمتاع العمرانية الفراةات لمستادمي ستسمح الحديثة التكنملمجيا أت المنوريت بعض يرى
الماتلفة  التفاعل مأنماط الفراةات لهلة المتعددة استاداماتهم حس  معل  لها المستعمليت تفضيل حس  عل  مماتلفة 
 .المستادمة التكنملمجيا لنمع مفقا ستاتلم مأيضا

[25] 

ة المدينة ال  فرا   امل في المدينة مياتلم الفرا  العمراني كثيرا في المجتمعات الرقميه  فيمكت ات يمتد مت مجامر

ميتشار  السكات في المجتمع اصفتراضي المتكمت عل  قاعدة المدينة الرقمية    [7] العمالقة لات عدة مالييت نسمة

نشاء بيمة مت  نشاء المدينة الرقمة  م  مالهدم مت  .[4]ميتفاعلما ميتبادلما المعرفة  مالمعلممات  ماص تمامات الماتلفة 

 (2)شكل  . [3] المدينةببادل المعلممات متعامت معمل مشتر  متجربة سلسة لجميع سكانها في أع مكات ت

ميدان نيويورك تايمز، حيث يغطي الطابع (: 3)شكل

 .الرقمي المعاصر على الطابع العمراني

Source: http://www.timessquarenyc.org/index.aspx 
Source:https://throughvinslens.wordpress.com/2013/06/13/

when-art-meets-architecture/ 

 استخدام االسقاط الضوئي على واجهات المباني(: 4)شكل

Source: http://www.mawtninews.com/business-

news 

 يات الضوئية العطاء تأثيرات عمرانيةاستخدام التقن(: 6)شكل

Source: http://www.illumni.co/ishoj-station-

by-af-lighting/ 

استخدام مؤثرات رقمية لالسقاط الضوئي (: 5)شكل

  على ارضيات الفارغ العمراني

http://www.mawtninews.com/business-news
http://www.mawtninews.com/business-news
http://www.mawtninews.com/business-news
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u-city  اطار العمل االفتراضي للمدينة الالمكانية (: 7)شكل 
 

 
 
 

 : ثير البصري لثورة المعلومات واالتصاالت علي الفراغات العمرانيةأالت .5
ه سيكمت  نا  تبثير قمع لثمرة المعلممات ماصتالاصت عل  شكل محجم ممويفة الفراةات مما ص ش  فيه ان
 تااليالها للسكات  مكانية التعامل معيتم مساحات في المدت ال   ستتحملالفراةات العامة ف. العمرانية في المستقبل

عامة تضم تسهيالت ااالة بالشبكة  يمكت تمفير مناطق في شكل فراةات كما  Public  كبماكت عامة ا تالاصتمسامل 
 Information & Communications Technologies  ماتلم تقنيات المعلممات ماصتالاصتم Internet الدملية

  . بحيب يكمت تالميمها جلابا مممتعا  بما يسهل ا قبال عليها مالتعامل معها
المدينة ف  بيت ثمرة المعلممات مالفراةات العامة المتبادلة فإنه يمكت حالر العديد مت تل  التفاعالت مالتبثيرات معل  لل 

اللع يعتمد علي تبادل  مكات اصستعمال  فالمعلمماتية ستكمت لات عالقات مكانية جديدة مبنية علي مبادعء ماتلفة
  :مثل [6] ما معا  المعلممات في البيمة المعلمماتية المستجدة قد يشغل مساحة مت األرض  أم مساحة معلمماتية  أم قد يشغله

 ( 8)شكل 

 ت السكلية في البيمة المبنيةاشكال اصتالاص. 

 مجمد اطباق الدش فمق اسطح المباني. 

  المبانيفي الفراةات العمرانية ام فمق  مجمد أبراج اصتالالت للهماتم. 

 ةمت اضرار في البيمة العمراني هانتشار الشامعات مما يضر بالبيمة اصجتماعية مما يترت  علي. 

 الكمبيمتر ماألجهزة التفاعلية عدم مجمد مسيلة  تالال بالفراةات المعلمماتية  ص عت طريق أجهزة. 

 مرات المراقبةاالتحكم في امات المناطق عت طريق ك.  

 :استشراقية ورؤية ثير المستقبليأالتنبؤ بالت .6

لم تماك  التطمر الهامل في ثمرة مت العرض مالتحليل السابق  يمكت ات نستشعر أت الفراةات العمرانية في مالر 
المعلممات االل النالم الثاني مت القرت العشريت  فمازالت مدننا تتال اصشكال التقليدية القديمة اصتالاصت متكنملمجيا 

للفراةات العامة  دمت ادرا  التغيير الجلرع الحاالل للمستاديت انفسم لتبثر م بثمرة المعلممات  مبالتالي ااتالم 
مكرؤية مستقبلية لما يج  أت يكمت عليه شكل . للفرا  العمراني مطبيعته ماصنشطة التي يمكت ممارستها فيه ادراكهم

 : الفرا  العمراني في عالر ثمرة اصتالاصت مالمعلممات يقترح ا تي

 عالنيةالليزر في عمل عالمات مميزة ام لمحات  ماستادا . 

 عت طريق تغطية الفراةات   التكنملمجي مالمعلمماتي ات ستغالل الفراةات العمرانية في تطمير العمر
 .(WI-FI)العمرانية بالمدينة بشبكات 

 الق فراةات عمرانية لكية مما يسهل التحكم في ا ضاءة مالطاقة بداالها. 

 الطريق مالحمادب مما يقلل الزحامعطال ألماكت ا تحليرية رسال رساملإالتحكم في الحركة المرمرية ب. 

 تبز   ماللع بدأت الالمادع العمراني يا  الفراةات العمرانية بالمدينة في ول انتشار الفرا الامم مت ة
 .المستقبلية المعرفة مدت لبناء مالداعمة المشاركة العمامل أ م أحد ميعتبر المعرفة  مدت ف  جلمرت

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_city
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_city
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 فر ا  يتفاعل مع المعالجات اللكية للفراةات العمرانية التي تحمل الفرا  العمراني مت فرا  االم الي 

مستادميه ميتجام  مع  حتياجاتهم مبالتالي يارج بالمتطلبات الي الفرا  التفاعلي اللع يحافو علي طابع 
 .ليات في القرت الحادع مالعشريتا المقت يتجام  مع تطمر  المكات مفي لات

 ما ممقع ف  الماحد المبن  مىمست عل  الفردى الدمر مت مالمعرفية مالمعلمماتية اللكية التقنيات دمر  نتقال 

 مالدر ا    تكمت معرفية معلمماتية قماعد تربطها ماتلفة مماقع ف  متنمعة لمبان  تكامل   ل  دمر

  [17]" المبان  تتماالل" عليه يطلق ما م لا مناقلها 

 المعلمماتيةات الفراة تداال في المبنية البيمة عل  المعلمماتية العناالر جماليات  نعكاا. 

 الطال   حالمل علي الفراةات العمرانية باصماكت التعليمية مت حيب ثمرة المعلممات ماصتالاصت يرثبت
م م ما يعرم بالتعلم مت بعد  م م ما  عل  البرام  التعليمية مأداء اصمتحانات في المنزل أم في أع مكات 
 التقليدية  فستكمت المدارا بال أسمار ايتمقع له أت يؤدى  ل  تغيير النورة الحالية  ل  أماكت التعلم ممكمناته

المستقبل أم ص   حيب يمجد حاليا  في بعض الدمل ما في يحدب قد م لا األمر . مالجامعات بال مدرجات
 .مكلل  باقي الادمات . بالمدارا اصفتراضية مالجامعات اصفتراضية يسم 

 

 :نتائج البحث والخالصة .7
ممةةت اةالل  ةةلت . ات متكنملمجيةا اصتالةةاصت علة  الفراةةةات العمرانيةة بالمةدتثةبثير ثةةمرة المعلممة تنةامل  ةلا البحةةب

 :البحب يمكت استاالص ما يلي

   لقد االةبحت ثةمرة المعلممةات متكنملمجيةا اصتالةاصت مةت احةد المكمنةات الهامةة للفراةةات العمرانيةة
 . ميج  أال لل  في اصعتبار عند تالميم فراةات جديدة

 اصت الحديثة في الفراةات العمرانية  لتشجيع مجل  المستعمليت للفرا أ مية تمفير نقاط اصتال . 

  مت الضرمرع أت تاليغ المجتمعات المعلمماتية العديد مت القةمانيت مالتشةريعات الجديةدة  مالتةي يمكةت
فطبيعة الحيةاة المعلمماتيةة التةي يعيشةها ا نسةات   مت االلها ضبط م دارة الحياة في عالر المعلممات

  الحياة التقليدية  مالماامم مت سيطرة الثقافة األقمع تكنملمجيا   ر المعلممات تاتلم عت تل في عال
 .مت االل ما ينتجه مت تطبيقات تكنملمجية فيلزم علي المجتمع دمما الحفاو علي ثقافته متبكيد ا

 مالهيمةات  الاةدماتدارة عناالةر مأدمات التنميةة العمرانيةة مللة  لةدعم   يمكت مضةع نوةام معلممةاتي
  .الحكممية تقنيا مفنيا

  متشريعات تنوم انتشار أجهزة ارسال ماستقبال اصتالاصت الحديثة فةي الفراةةات أ مية الياةة قمانيت
 . العمرانية ماعل  المباني لإلقالل مت التلمب البالرع الحادب

  اصت العمرانيةةمالمجةمأ مية مجمد قاعدة بيانات  حالامية ممكانية الحيحة ممحدثة لكافة المسةتميات  
 . دارة لكية للتنمية العمرانيةالزامية مالبنية األساسية الالزمة  لتكمت حجر

 لمالمل لبيمة مساعدة ممناخ مالممة لعبمر الفجمة المعلمماتية ماللحاق بالدمل المتقدمةأ مية ا. 

  (حاب مالدراسةاتالرسامل ماألب)أ مية اصستفادة مت تقنية المعلممات في استاالص المعرفة العمرانية  
 . يقها في الفراةات العمرانيةمتطبمنها م عادة  يكلتها متنويمها ماصستفادة 
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