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ABSTRACT  
Architecture and technology have always intersected at aprecarious crossroads.Really, architecture and 
design are applied sciences that utilize research and development in technology to propel their work to new 
heights, Everything from digital drawing and rendering, to construction documents and building are 
becoming easier to do whith better results. Everything we use on day to day basis is being affected by 
breakthroughs in technology in technology. Some of these things are vital to our everyday lives, others 
simply make things easier. For example the Cyberspace in which the performance of many of the daily tasks 
easier and faster, This article hopes to outline some of that tecnology , and show how it is being by architect 
to build abetter, more effficient, more visually stunning digital world.  Since there was a lack of Studies 
showing the change Created by digital technology in the nature of human activities performed by the human, 
Which resulted in a change in the patterns and functions of buildings; The research problem was identified. 
Therefore, the research focused on the study of Cyberspace and its impact on the architectural design of 
contemporary buildings with the aim of adapting the user to the development in digital technology and 
linking them to the space that he uses and inhabits. Based on the research problem and the purpose of the 
research, the research hypothesis was based on the possibility of merging the Cyberspace with the basic 
standards of architectural design of the physical spaces in contemporary buildings. To attain the objectives of 
the study and the research hypothesis, the research used two research methods, theoretical and analytical. 
Therefore, the research was divided into three parts: The first part is the theoretical study in which the 
concept of cyberspace, its characteristics, its components, its functions, the hypotheses of the scientists 
around it, the relationship between cyberspace and physical emptiness, and the criteria of the performance of 
activities through cyberspace The second part is the analytical study, Where an analysis of some of the 
affected buildings patterns of Cyberspace And to visualize the change that occurs when using Cyberspace to 
perform tasks that are supposed to perform in the physical space of the building.The third part A 
Comparative Analysis by comparing the design criteria of one of the types of buildings analyzed with the 
design criteria for the same building when using Cyberspace. According to the analytical study and 
comparative analysis,research concluded the possibility of merging the cyberspace with the physical spaces 
in the architectural design of buildings and exploitation the Cyberspace. in the provision of materialism 
spaces, Which helps to find solutions to the problems of congestion And the lack of green areas in future 
cities. 
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  دمج الفراغ اإللكتروني مع الفراغات المادیة في التصمیم المعماري   
  دالیا عبدالفتاح رمضان و الغنى الجندى شاكر عبد و السید فریدالدین عالء 

  جامعة األزھر،  كلیة الھندسة -قسم العمارة  
   :البحثملخص 

من العلوم التطبیقیة التي تھتم قر، فالعمارة والتصمیم لطالما تداخلت التكنولوجیا والھندسة المعماریة في مفترق طرق غیر مست
نشاء والبناء سم والتمثیل الرقمي إلى االرحیث كل شيء بدایة من البالبحث والتطور التكنولوجي لدفع عملھم إلى آفاق جدیدة، 

كنولوجیا، بعض ھذه فكل شيء نستخدمھ بشكل یومي یتأثر باإلنجازات الكبیرة في الت. أصبحث أسھل في تحقیق نتائج أفضل
 الفراغ اإللكتروني الذي یتم من المثال سبیل على ،األمور حیوي في حیاتنا الیومیة والبعض األخر ببساطة یسھل األمور

mailto:daliahanafy24@gmail.com
mailto:a.shaker@azhar.edu.eg
mailto:nogahassan49@gmail.com


  
  
  

  دمج الفراغ اإللكتروني مع الفراغات المادیة في التصمیم المعماري
  
  

٢ 
 

 تأمل ھذه المقالة في تحدید بعض ھذه التكنولوجیا، وإظھار كیف یتم .خاللھ أداء الكثیر من المھام الیومیة بشكل أسھل وأسرع
ولما كان ھناك قصور في الدرسات  . بل المعماریین لبناء عالم رقمي أكثر كفاءة وأفضل من الناحیة البصریةاستخدامھا من ق

ٌالتي تبین التغییر الذي أحدثتھ التكنولوجیا الرقمیة في طبیعة األنشطة التي یؤدیھا اإلنسان والتي ترتب علیھا تغیر في أنماط 
وعلیھ فقد ركز البحث على دراسة الفراغ اإللكتروني وتأثیره على التصمیم  ،المشكلة البحثیةووظائف المباني؛ تحددت 

مالئمة المستخدم للتطور في التكنولوجیا الرقمیة والربط بینھما وبین الفراغ الذي یستخدمھ بھدف المعماري للمباني المعاصرة 
إمكانیة دمج الفراغ اإللكتروني مع (حث على  الب افترضیةًوبناءا على المشكلة البحثیة والھدف من البحث؛ قامت. ویقطن فیھ

  ).المعاییر األساسیة للتصمیم المعماري للفراغات المادیة في المباني المعاصرة
   الفراغات - الرقمیة الفراغات االلكتروني الفراغ، الرقمیة التكنولوجیا:  االفتتاحیة لكلمات

  
ولھذا تم تقسیم . منھجین بحثیین وھما النظري والتحلیليأھداف الدراسة والفرضیة البحثیة استخدم البحث لتحقیق و

  :البحث على ثالثة أجزاء وھم
 ویتم فیھ التعرف على مفھوم الفراغ اإللكتروني وخصائصھ ومكوناتھ، والمھام النظریةوھي الدراسة : الجزء االول

 والفراغ المادي وإستنباط معاییر يونالتي تتم من خاللھ، وفرضیات العلماء حولھ، وتوضیح العالقة بین الفراغ اإللكتر
  .أداء األنشطة من خالل الفراغات اإللكترونیة

 تصور ووضع اإللكتروني بالفراغ المتأثرة المباني أنماط لبعض تحلیل یتم حیث التحلیلیة الدراسة وھي: الجزء الثاني
  . لتي من المفترض أدائھا في الفراغ المادي للمبنى  عند استخدام الفراغ االلكتروني ألداء المھام اعلیھا یطرأ الذي رُّیََغللت

 وذلك عن طریق عمل مقارنة بین المعاییرالتصمیمیة ألحد أنماط المباني التي تم تحلیلھا التحلیل المقارن :الجزء الثالث
  .وبین المعاییر التصمیمیة لنفس المبني عند استخدام الفراغ االلكتروني

لتحلیل المقارن استنتج البحث إمكانیة دمج الفراغ اإللكتروني مع الفراغات المادیة في خالل الدراسة التحلیلیة واومن 
 واستغاللھ للتوفیر في المساحات المادیة مما یساعد على ایجاد حلول لمشاكل االزدحام ونقص التصمیم المعماري للمباني

  .المناطق الخضراء في المدن المستقبلیة
       : Keywords للبحث المفتاحیة الكلمات

 Digital Spaces، الفراغات الرقمیة Cyberspaceاإللكتروني  الفراغ ،Digital Technologyالتكنولوجیا الرقمیة 
   Virtual Spaces.فتراضیةاإلالفراغات 

  :Introductionالمقدمة  -١
یات جدیدة أثرت على ھیئة وشكل  ومن تقنكنولوجیا الرقمیة من استراتیجیات جدیدة للعملیة التصمیمیةفي ضوء ما تقدمھ الت

والتي " "Cyberspaceظھرت الفراغات اإللكترونیة الفراغ المعماري وعلى المكون الوظیفي ألنماط المباني المختلفة؛ 
یة األساسیة لألنظمة نیت داخل شبكات البنتعرف بأنھا الشكل الجدید لعصرالمعلومات، حیث یتم التدفق إلى فراغات بُ

دى ھذه الفراغات المتدفقة إلى تزامن العالقات االجتماعیة واإلداریة وغیرھا من األنشطة الحیاتیة المختلفة تؤالمعلوماتیة، 
  .  المكانيالتواجدبدون الحاجة إلى 

  :تعریف الفراغ اإللكترونى عند بعض المحللین -٢
وكان ذلك  " " Cyberspace أول من أطلق مصطلح )العلمي الخیال مؤلف( William Gibsonیعتبر ولیام جیبسون 

 واألكادیمیة وبعد ذلك أصبح یستخدم ھذا اللفظ في نطاق واسع من الدوائر المھنیة العشرین،في أوائل الثمانینات من القرن 

    :یلي وبعد ذلك تناولھ العدید من المحللین كما .)١(
   :)٢ ()Michael Benedikt(مایكل بندكت عرفھ 

حاسب آلي  كل ھوفی.  حقیقة واقعةخاللھ، أصبحعمل من ی وومتصل بھ، الحاسب اآلليعبر  فراغ مرتبط بشبكة عالمیة بأنھ
 البیانات من كون یتوفعلھ وطابعھ شكلھ في ،باألحرى ھو بل ،مادیة غیر ًأشیاء خاللھا من یُسمع أو یُرى ،كنافذة یُعتبر

  .المحضة والمعلومات
 مرئیة، ا، غیرًمكانی فراغات تخیلیة فھي: )٣(لكترونیة   عن الفراغات اإل Marvin   & Grahamومن وجھة نظر 

 ویمكن لھذه والزمان، تتغلب على ارتباكات المكان لكيللمعلومات، الشبكة األساسیة  داخل وتجریدیة، نشأتغیر ملموسة، و
الذكیة  وتبدأ من أنظمة صغیرة داخل المباني المكانیة،الفراغات أن تنشأ وتتطور كأنظمة على جمیع المستویات 

Intelligent Buildings الذكیة والبیوت Smart Homes    عبر كابالت لتجعل العالم كلھ قریة كونیة تمرGlobal 
Village.  

 وال  وغیر ملموسمادي لیس لھ وجود تخیليفراغ " :بأنھیمكن القول  اإللكترونيومن خالل التعریفات السابقة للفراغ 
  ."اآللي ان ویتفاعل معھ عن طریق الحاسب  یدركھ االنس،یخضع لقوانین الطبیعة

  :اإللكترونيصائص الفراغ خ -٣
  :ھي من خالل استخدامھ وھذه الخصائص استنباطھا بعدة خصائص یمكن اإللكترونيیتمیز الفراغ 
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 بحیث یمكن تخصیص فراغ وظائفھا، في المتباینة من مجموعة من الشبكات المتداخلة اإللكترونيیتكون الفراغ  -١
فیتكون مجموعة من ...)  واخر لخدمات التجارة المال، بأسواق خاص إلكترونيفراغ (، )٤(  مھمة معینةألداء يإلكترون

 .متباینة وشبكاتھا الوظائف،الفراغات االلكترونیة متباینة 
ملیة ال ان االنسان یشعر بھ ویدركھ من خالل عإ مادي لیس لھ وجود تخیلي فراغ اإللكتروني الرغم من أن الفراغ لىع -٢

 او شاشات التلیفون المحمول اآللي الحركة عبر شاشات الحاسب وأحیانا ویتفاعل معھ باستخدام الصوت والصورة المحاكاة،
 .)٤( أجھزة رقمیة يأأو 
 .المادیة نفس الوقت وبالتالي یوفر عدد المستخدمین في األماكن فيیمكن أن یستخدمھ أكثر من شخص  -٣
 مرتبط بالشبكة ندى بعض المھام الوظیفیة من أي مكان یتواجد فیھ بشرط أن یكویستطیع االنسان من خاللھ ان یؤ -٤

 .والجھد مما یوفر الكثیر من الوقت الفراغ،الخاصة بذلك 
  ): (Cyber space اإللكترونيمكونات الفراغ  -٤
ن من مجموعة من  فھو یتكوالواصالت، وخطوط واالتصاالتبنیة أساسیة قویة من تقنیات نظم المعلومات  :األولالمكون  §

 على سبیل التدفقات، فلكل شبكة أھدافھا ومھامھا التي تمثل فراغا مختلف من وظائفھا،الشبكات المتداخلة رغم تباین 
ّ فراغ لتدفقات أسواق المال واخر للصناعة واخر للتجارة وأخر للترفیھ واألنشطة الفنیة :المثال  الدینیة واالنتماءاتّ

  .)٥(  مع اختالف وظائفھااإللكترونيعمل بنفس منطق الفراغ وغیرھا كل ھذه الفراغات ت
االتصاالت  وأجھزة االستشعار ووصالت اآللي أجھزة الحاسب وھي في المكونات المادیة تتمثل: الثانيالمكون  §

 .)٦( وااللیاف وأجھزة التحكم ومراكز البیانات واالسالك
 البشرى داخل االجتماعي وھو اإلنسان والتفاعل وشبكاتھ، الفراغ  وھو یعد العنصر الفعال في تشغیل ھذا:المكون الثالث §

 .)٦( بھ المحیط الفراغي صار منعزال تماما عن العالم الذيھذا الفراغ 
   اإللكتروني من خالل الفراغ تتم التي یمكن أن لمھاما -٥

الدردشة وتصفح  الھاتفیة، غرف اتاإللكتروني، المحادث البرید: طریق عن االجتماعي في عملیات التواصل أساسيلھ دور  -
  .اإلنترنت

 اإللكتروني،عملیات التسوق :  وجودا مادیا لإلنسان مثلبال تتطلیمكن من خاللھ أداء مھام بعض الفراغات المعماریة التي  -
 .االفتراضیة المعارض والمتاحف اإللكتروني، التعلیم اإللكترونیة، المكتبات المؤتمرات، عقد اإلداریة،عمال األ

 .المادي من خاللھا تسھیل األعمال داخل الفراغ كأداة یمكن  یستخدم  -
  :االلكترونیةالفرق بین الفراغات المادیة والفراغات -٦

 یعتمد االشخاص أدائھا من خالل التي المجاالت الحیاتیة وأصبح ھناك العدید من االنشطة الحیاتیة اإللكترونياقتحم الفراغ 
 كفراغ یمكن أن یستخدم كبدیل لبعض الفراغات اإللكترونيعند التعامل مع الفراغ  ،"Cyberspace"اإللكتروني الفراغ 

  :التالي بالنسبة للفراغات المادیة على النحو اإللكتروني توضح الفراغ التي الحاالتالمادیة فیمكن وضع بعض 
 حین أن في المكاني بالمسافات والحیز ماديالیتمیز الفراغ  :اإللكترونيھناك نوعان من الفراغات الفراغ المادي والفراغ  •

 استخدام الفراغات المادیة تجربة في ذلك یمكن للمقیمین ، ومع)٧( اإللكتروني الفراغ في یختفي المكانيالمسافات والحیز 
من خالل ، حیث یستطیع المستخدمین للفراغات اإللكترونیة االفتراضيت اإللكترونیة من خالل استخدام أدوات الواقع االفراغ

 افتراضیة مباني أيأو ) مثال (االفتراضیة والتوقف عند المتاجر الشوارع في منزلھم التحرك فياستخدامھم لجھاز الحاسوب 
 .أخرى

 فيحیث یتم تحویل الخدمات والبضائع  السلكیة والالسلكیة وشبكات النقل االتصاالت شبكة: الشبكاتھناك نوعان من  •
 الفراغات في ولكن. والالسلكیة السلكیة االتصاالتلومات إلكترونیة یتم تداولھا من خالل شبكة الفراغات اإللكترونیة إلى مع

 .)٧( أشیاء مادیة أخرى من خالل شبكات النقل أيالمادیة یتم نقل البضائع أو 
طبق األمر  حیث یفترض أن جمیع الشركات المادیة متشابھة وینھناك نوعان من الشركات شركات مادیة وشركات إلكترونیة •

التي سلع ال إنتاج یتم من خاللھ اإللكتروني الفراغ في افتراضي أنھ یوجد قطاع إنتاج حیث، )٧(نفسھ على الشبكات اإللكترونیة 
 .بھ وخاص المادي الحیز في یقع مادي یوجد قطاع إنتاج ، كذلك المعلومات،البرمجیات والبیانات باستخدام تكنولوجیا تتمثل في 

 الفراغات المادیة ویكون في االنسان یستخدمھا التي ھيوالسلع المادیة سلع مادیة وسلع إلكترونیة :  السلع ھناك نوعان من •
ة حیث  الفراغات اإللكترونیفي افتراضیةویمكن شرائھا من مراكز  ،)٧( یتم نقلھا عن طریق شبكات النقلولھا حجم ووزن 

، والفراغ االفتراضي تكنولوجیا الواقع استخدامات اإللكترونیة عن طریق ئع المادیة على الفراغاضیمكن عمل محاكاه لجمیع الب
 لم تكن التي البیانات والمعلومات والبرمجیات حیث یوجد فیھ من السلع المحتملة في یشتمل على سلع قد تتمثل اإللكتروني

  . المادي العالم فيموجودة 
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  :یلي عمل مقارنة بین الفراغات المادیة والفراغات اإللكترونیة كما یمكنذلك من خالل 

 Mehmet Adnan BARLAS and Olgu (2006):  (المصدر ، مقارنة بین الفراغ المادى والفراغ اإللكتروني ) ١(دول رقم ج
ÇALIŞKAN ،  بتصرف الباحث  

  

  :المادیةالعالقة بین الفراغات اإللكترونیة والفراغات  -٧
اثرة حول العالم  بشرط أن تربط ھذه المواقع تشتیت األنشطة والخدمات المختلفة في مواقع متنلرقمیة أتاحت التكنولوجیا ا

مما أدى إل عملیة الالمركزیة لألعمال  شبكات اتصال قویة توفر االنتقال الفوري للمعلومات عبر المسافات الطویلة
فقد شجع التسوق االلكتروني عبر شـبكات االنترنت أو عبـر ومن األمثلة على ذلك تشتت العملیة التجاریة ، واألنشطة 

لكترونیا بدور إشات التلیفزیون على التسوق من المنزل وتشتیت العملیة التجاریة، حیث تقوم الكتالوجات التـي تعرض شا
ومن خالل ذلك نجد أن ھناك عالقة  إلى الزبائن،أو من المخازن تجار السلع، وتنتقل السلعة بطریقة مباشرة من المصنع 

خر ، أو عالقة لآل المادیة ،قد تكون عالقة تكاملیة یحتاج كل فراغ منھما مشتركة بین الفراغات اإللكترونیة والفراغات
  :)٨(ّ من الفراغین محل االخر ویمكن ایضاحھا كما یلى أي یحل فیھا استبدالیھ

 بین الفراغات المادیة عن االرتباطخالل صورتین ، الصورة األولى من خالل  وتظھر تلك العالقة من: عالقة تكاملیة  •
 جغرافیاأفراد أو مؤسسات یتمركزون فـي أماكن مادیة منتشرة  بین االتصال الرقمیة حیث یتم االتصاالتت طریق شبكا

  من خـالل المجتمعات النقالة :الصورة الثانیة أما  ،"Telecommutingالتقارب عن بعد "عن طریق ما یسمى  ب 
"Mobile Communities ، وخطوط النقل  االرتباط بـین األمـاكنحیث یتم ،وغرف الدردشة اإللكترونيالبرید 

 باستخدام الكمبیوتر ، المادیة أثناء التنقل من أجل إنجاز األعمال وخالفـھ علـى طرق السفر والترحالتوالمواصال
  .Laptopالمتنقل 

لكترونیة فراغات إ( بعض الفراغات المادیة بنظیرتھا التشابھیة استبدالویتم من خالل تلك العالقة  :استبدالیھعالقة  •
Cyberspace( شبكات اإلنترنت وقواعد البیانات علىاالتصاالت وإنجاز بعض المھام واألنشطة من خالل شبكات .  
مادیة العالقة الفراغات غیر ) ١(ویوضح الشكل رقم 

  :المادیةبالفراغات 
  
بدائل أداء األنشطة في ظل استخدام فراغات  -٨

  :إلكترونیة
اغات التي تؤدى فیھا  نوعیات الفرالختالفنظرا 

 عن الرقمياألنشطة والوظائف في المجتمع 
 الشخص،التي تتطلب حضور الفراغات التقلیدیة 

 لوسائل االتصاالت وتبادل التدریجيومع التطور 
المعلومات ظھرت بدائل ألداء األنشطة من خالل 

المتزامن  المتزامن وغیر المكانيالحضور 
، )٩(متزامن  المتزامن وغیر العدعن بُوالحضور

التكنولوجیا  توضیحھم بالنسبة للتطور في ویمكن
الرقمیة وظھور فراغات بتقنیات رقمیة متفاعلة كما 

  :یلي
  

   cyberspaceاإللكترونيالفراغ   Physical Space الماديالفراغ 
 Divisible  مرئيغیر  Visible  مرئي
 Intangible  غیر ملموس Tangible  ملموس
 Virtual  تخیلي Actual  حقیقي

  no spatial limits  لیس لھ حدود مكانیة  spatial limits  لھ حدود مكانیة
 Decentralized  غیر متمركز Concentrated  متمركز

 Influenced by  یتأثر بالعوامل الطبیعیة
natural factors  

 Not affected by natural  ال یتأثر بالعوامل الطبیعیة
factors  

محدد بأعداد خاصة 
  لالستخدام

limited number  یكون لھ عدد غیر محدود من
  المستخدمین

Unlimited number 

مصدر یوضح عالقة الفراغات الغیر مادیة بالفراغات المادیة ) ١(شكل رقم 
 تكنولوجیا عصر في العمران مستقبل ، یوسف محمد وائل: الصورة 

  ٢٠٠٣، المعلومات 
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ویتمثل في األنشطة التي یتم أدائھا في الفراغات التقلیدیة التي تتطلب حضور الشخص في  :المتزامن المكانيالحضور  •
 . ذلك النشاط وفى زمان محددألداءمكان محدد 

 ھذا من أولى التطورات في التكنولوجیا الرقمیة وظھور أنظمة الفیدیو والبث ویعتبر: المتزامن غیر المكانيالحضور  •
 زمان مثل االجتماعات التي تتم من أي من مكان محدد ولكن في یریده الذي المباشر حیث یستطیع الشخص القیام بالنشاط

  .رقمیةخاص عن طریق شبكات االتصاالت عبر شاشات خالل أنظمة الفیدیو حیث یتم االتصال مع األش
 أصبح ولكن ما، نشاط ألداء من الممكن عدم تقیید الشخص بالحضور الى مكان محدد أصبح :المتزامنعد ُالحضور عن ب •

  یریده من أي مكان یتواجد فیھ بشرط التنسیق مع الجھة التي یتواصل معھا في زمنالذيھناك إمكانیة ان یقوم بالنشاط 
 .محدد

 إلكترونیة بسعة رقمیة عالیة بحیث یكون الفرد متصال ھناك شبكةمع ھذه التطورات أصبح  :متزامنعد غیر ُالحضور عن ب •
   . زمانأي من أي مكان وفى سرعة، ل المطلوبة في أقل زمن وبأقاالحتیاجات ألداء ذلكبالمؤسسات التي یتعامل معھا و

  ):دراسة تحلیلیة (الجزء الثاني
  :نماط المباني المختلفة المتأثرة بالفراغات الرقمیةرؤیة أل -٩

وھى المدینة التي " " City Of Bits في كتابھ ا لمدینة المستقبل ً تصور"William J. Mitchell" وضع ولیام میتشل
 ا ألداءً ووضع تصور،ت عن طریق شبكات االتصاالت والبرمجیاتَلِّكُ  قیود مكانیة على سطح األرض وشأي الیس لھ

 . لإلنسانالجسديیق شبكات االتصال ولن تحتاج الى التواجد راألنشطة الحیاتیة في تلك المدینة والتي سوف تكون عن ط
 ً من وجھة نظر میتشل وبناء Cyberspace األنشطة الحیاتیة من خالل الفراغات االلكترونیة ألداء وضع تصور ویمكن.

   : االتصاالت التي حدثت في اآلونة األخیرة كما یلى على التطورات في التكنولوجیا الرقمیة وشبكات 
  :السكنیة المباني -أ

ر ھو إمكانیة إدارة العدید من ُّیَ ومن مظاھر ذلك التغ الحیاتیة،  على العدید من األنشطةاًرُّأحدثت التكنولوجیا الرقمیة تغی
 أطراف معھا القدرة على التواصل األنشطة في المنزل حیث أصبحت المساكن ترتبط بشبكة من االتصاالت تجعل ل

والخدمات البنكیة ،والترفیھ، والتعلیم ،والرعایة الصحیة ، والتسوق وغیرھا من  مختلفة ومن تلك األنشطة العمل عن بعد،
 فقد تحولت العدید من الوظائف اإلداریة والتجاریة من مناطق التمركز إلى أماكن غیر مركزیة  وعلیھ.المختلفةاألنشطة 

 عدد السكان المتواجدین في أوقات النھار في أماكن التمركز التقلیدیة ، وتخفیف الضغط على انخفاضؤدى إلى مما ی
 عدم حدوث ضغط على وبالتاليوجودة في مراكز المدن مأماكن تلك األنشطة في المباني التجاریة واإلداریة ال

)  الضیوف استقبالقاعات وفراغات (ي السكن مثل  الفراغات الوظیفیة فضالمواصالت العامة ،ومن المتوقع إلغاء بع
وذلك بسبب التقارب الذى أحدثتھ وسائل االتصاالت المتطورة وبشكل خاص الھاتف وشبكة اإلنترنت وما نتج عنھما من 

  . )١٠( تطبیقات
  

 :التجاریة المباني -ب 
میة، حیث أن األنشطة التي تتم من خاللھا وھى  المباني التي تأثرت بالتقنیات الرقطأكثر أنما التجاریة من المبانيد َُعت

السوق الرقمیة " ،وبالتالي یستطیع المستخدم التعامل مع الرقميالتسوق والعرض أمكن نقلھا بالكامل إلى العالم 
وھو متواجد في منزلھ  وتسمى بخدمة التسوق عن بعد حیث یتم ربط مجموعة واسعة من المنتجین "  اإللكترونیة 
 شبكة معلومات واحدة ویتم التواصل بینھم عبر شبكة اإلنترنت ، حیث یتم تسجیل بیانات الدخول ىالتجار علو والموزعین

الخاصة بكل مستخدم ، فتظھر لھ قائمة تفصیلیة بكل األنشطة المتاحة خالل الموقع ، ویسمح الموقع ألى مشترك على 
سة وسھلة ، ومن خالل بعض المؤشرات ووسائل البحث الشبكة بالوصول لتلك المعلومات حیث یتم عرضھا بطریقة مفھر

المتاحة یتم عرض جمیع المنتجات الخاصة بذلك الموقع ویستطیع المستخدم أن یختار بین تلك المنتجات وأن یسمع 
 إلى ارهتإخ لإلمكانیات المتاحة لكل منتج ثم یختار أفضلھم وبمجرد الدفع یصل المنتج  الذى التفصیليویشاھد الشرح 

  .)١١(زلھ من
 تحتاج فراغ بمساحة معینة كلما زادات زاد معھا عدد من الكتب الملحقة بالمحل ، فھيإذا أخذنا مثال كمحالت بیع الكتب 

ّكما أنھ یكون ملحق بھ  فراغ اخر لتخزین الكتب، وعادة ما یعتمد على نوعیة الكتب التي یحتاجھا العمالء المحلیین، لكن 
ة الدولیة للمعلومات یضم مساحة تستطیع أن تتحمل أكبر عدد من الكتب حیث توجد بھا موقع بیع الكتب على الشبك

ساحات ضخمة للتخزین كما أنھ یخاطب نطاق واسع من العمالء في جمیع أنحاء العالم وال یحتاج إال لمساحة مادیة 
 الكتاب فبدال من اختیار العمالء صغیرة لتكون مركز لإلدارة یتم من خاللھا شحن الكتب إلى األفراد كما أنھ یسھل على

 اختیار بین الكتب على الرفوف یستطیع بطریقة بسیطة ومن خالل مؤشرات معینة واالختیارالذھاب إلى أكثر من مكان 
 بنسخة الكتاب االحتفاظالكتاب الذى یحتاجھ من على موقع بیع الكتب ، وخصوصا وأن كثیر من الناس بدأت تفضل  

"Soft Copy "١٢( بالنسخة الورقیة والتي تكون معرضة للتمزق في أي وقتاالحتفاظ بدال من(.  
 فیستطیع المستخدم االفتراضيكما أنھ من الممكن محاكاة مركز تجارى موجود في الطبیعة لینتقل بالكامل إلى الواقع 

 بداخلھ ویختار بین  ویتجولتفاعلیة،الدخول إلى ذلك المتجر من خالل شبكة المعلومات وینظر إلیھ من خالل شاشات 
 وھذه العملیة تخفف الضغط على المراكز التجاریة الموجودة في الطبیعة،منتجاتھ وكأنھ یتجول في المتجر الموجود في 
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 التجاريالطبیعة حیث أن ھناك عدد من المستخدمین یفضلون التسوق من منازلھم بدال من الخروج للتسوق من المركز 
  .)١٣( الحقیقيالموجود في الواقع 

 المادينستطیع نقل متجر بأكملھ من الوجود " Cyberspace "اإللكتروني الفراغ استخدامنستنتج من ذلك أنھ من خالل 
بعض التوقعات بخصوص المباني التجاریة في  وبالتالي یمكن وضع االفتراضي،الواقع  أو إلى اإللكترونيإلى الفراغ 

   :یلي كما اإللكترونيالفراغ  استخدامظل 
 تقتصر البضائع، وبالتاليالمتوقع في المستقبل تحول الكثیر من األسواق والمراكز التجاریة إلى أماكن لتخزین من  §

ویتحول المركز ‘المباني التجاریة على عرض المنتجات الخاصة بھا من خالل شاشات تفاعلیة تعرض علیھا المنتجات 
 . أكثر من كونھ تجارىترفیھي إلى مكان التجاري

 . عنھا حیث أن عملیة العرض سوف تتم على شبكات اإلنترنتاالستغناءحات المعارض أو تقلص مسا §
 . ویتم التعامل معھا من خالل شبكة اإلنترنت أیضااإللكتروني، بأكملھا على الفراغ متاجروجود  §
أكثر األنشطة إلى  نتیجة لتحول ؛ وسط المدینةكون فيت يتلألنشطة ال والتمركز االزدحامتصمیم مدن للمستقبل تخلو من  §

 عنھا بأن تكون مناطق االستغناء المساحات التي تم استغالل كبیر یتم عمراني مما سیكون لھ تأثیر ،االفتراضيالواقع 
خضراء لتكون متنفسا طبیعیا للمدینة، وكذلك تخفیف الضغط على النقل العام في أكثر ساعات النھار حیث أنھ نتیجة 

نجد أنھ من ) ٢( رقم الموضحة بالشكلوفى الصورة  .السیارات النتظارعض مساحات لذلك سوف یتم االستغناء عن ب
 أن بعض المنتجات سوف یتم تسویقھا من الفضاء افترضنا إذا التجاري عن نصف مساحة المركز االستغناءالممكن 

نیة وملحق بھا مخازن  ویكتفى بمساحة صغیرة إلدارة العملیة اإللكترو.مادیاّ والبعض االخر سوف یعرض اإللكتروني
 .االلكترونیةأحد مواقع التسوق ) ٣( شكل رقم ویوضح. والمطاعمللبضائع مع أماكن الترفیھ 

 

 

  :اإلداریةالمباني -ج
 اإلعالمیة، أو تجاریة، أوالمباني اإلداریة ھي نتیجة لمزاولة أعمال بطرق تقلیدیة في مختلف المجاالت سواء مجاالت 

 المدینة، نواحي ما تتواجد تكون في مركز المدینة حتى یصل إلیھا العاملین من جمیع األنشطة وأكثرالحكومیة وغیرھا من 
 ھو إحدى نتاج عدُالعمل عن ب ویعتبر .)١١(  الھائلة التي تصل إلى حد ناطحات السحابباالرتفاعاتوتتسم المباني اإلداریة 

  :یلي التكنولوجیا الرقمیة في العصر الحدیث ویمكن توضیحھ كما
ظھر العمل عن البعد وبدأ ینمو بطریقة كبیرة في مختلف مجاالت العمل بعد التطور الكبیر في التقنیات الرقمیة وساعد على 

  .االتصاالت تحتاج إلى بنیة تحتیة من فھي تكلفتھا، وانخفاض سرعة خطوط االتصاالت انتشاره
ً ومھنا كان یصعب أداؤھا من المنزل، فقد أنشأت اإلنترنت وشبكة ًقد بدأ العمل من المنزل تتسع آفاقھ وفرصھ، لیشمل أعماال

ّاالتصاالت عالما من األعمال والمھن وفرص العمل من المنزل جعلت ھذه الظاھرة واحدة من أھم التحوالت االجتماعیة  ً
الحیاة جتماعیة وأنماط ات االّواالقتصادیة والمھنیة، والتي تغیر في طبیعة األعمال والموارد وإدارتھا، بل وفي شبكة العالق

.والثقافة
كیة ال تشترط حضور العامل یالعدید من الشركات األمر وتعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة ھي منشأ تلك النظریة حیث أن

شخصیا لمقر الشركة ألداء العمل المناط بھ أداؤه، ھذا رغما عن انھ یعد رسمیا موظفا بالشركة، وبالتالي تم اختصار 
لعدید من المتطلبات واالحتیاجات والتكالیف الخاصة بانتقال الموظف من مسكنھ والى مقر عملھ، وقد تكون المسافة التي ا

تفصل ما بین سكن الموظف أو العامل وما بین مقر عملھ آالف الكیلومترات، ومع ھذا فھو یؤدي عملھ على الوجھ 
 المروریة وفي توفیر تكالیف االختناقاتبإیجابیة في إنھاء مشكالت فنجد أن نظریة العمل عن بعد  باتت تساھم  األكمل،

.)١٤(ا على البیئة یالنقل المتزایدة، وھو أمر ینعكس إیجاب
  
  

ور متكرر لمركز تجارى نمطى نموذج بسیط لد)٢( رقم شكل
 )یشغل حیزا ومساحات فعلیھ (مكون من محالت 

 أحد مواقع التسوق اإللكترونیة) ٣(شكل رقم 



  
  
  

  ى كبدیل للفراغات المعماریة المادیةالفضاء اإللكترون
  

 

  :یليكما  اإللكتروني الفراغ استخدام التوقعات بخصوص المباني اإلداریة في ظل وضع بعض ویمكن
 العمل، ال تستلزم وجود الفرد في مكان التي معظم المھام داءبدیال أل" Cyberspace "الفراغ اإللكتروني استخدامیمكن  §

 .الموظفین والحدیث مع االتصالبحیث یتم أداؤھا عن طریقھ وذلك مثل 
 عبر شبكات اأداؤھ والمؤتمرات یتم االجتماعات حیث أن قویة، اتصاالتإنجاز األعمال عن بعد عن طریق شبكة  §

ّ الیة التوقیع من خاللستندات مع الموظفین والتوقیع على بعض األوراق یكون  كذلك عملیة تبادل الوثائق والماالتصال
 .والتأمین ویكون محاط بقدر كبیر من السریة اإللكتروني

 . للموظف داخل المباني اإلداریةالمادي أو كلى عن التواجد جزئي استغناءحدوث  §
ع العاملین من أطراف المدینة علیھا مما سبب تكدس نظرا لتواجد معظم المباني اإلداریة في مركز المدینة وتوافد جمی §

 .االزدحاممركز المدینة وأدى إلى أزمات مروریة فیمكن استخدام نظریة العمل عن بعد لتخفیف ذلك 
 .بعدمن الممكن زیادة العمالة دون بناء مساحات جدیدة من المدینة وذلك عن طریق العمل عن  §

  :اإلداریةالمبنیة من المباني تأثیر الفراغات الرقمیة على المساحات 
   :إلى عن بعد لدى الكثیر من المؤسسات والشركات أدى الرقمیة والعمل التقنیات اعتماد

تقلیص مساحة بعض الشركات والمؤسسات وخصوصا الفراغات المخصصة للموظفین وما یترتب على تلك الفراغات  •
 .مادیة أخرى احتیاجاتمن 

  السیارات الخاصة بتلك المؤسسات حیث أن عدد األفراد بدأ في النقصانانتظارتوفیر مساحات كبیرة من مساحات  •
  عدد أكبر من الموظفین في نفس المساحة دون الحاجة إلى عمل توسعات جدیدةاستیعاب •
تخفیف الضغط على مركز المدینة حیث یتواجد معظم المباني اإلداریة في مركز المدینة وبالتالي تقلیل عدد المترددین  •

 .األماكنى تلك المباني مما یعمل على تقلیل الحاجة إلى عناصر حركة أفقیة ورأسیة في تلك عل
 الملفات المتعلقة بالمؤسسة أو الشركة تحويشیف والتي كانت رھي األعنھا  االستغناءمن الفراغات التي سوف یتم  •

 .لحاسب اآليا عنھا بمساحات تخزین على أجھزة االستعاضةحیث یتم 
 تقلیص مساحتھا بحیث تستوعب عدد صغیر من العاملین قد یكون الممكن والمؤتمرات من االجتماعاتت كذلك قاعا •

 الموظفین یتم التواصل معھم إلكترونیا عن طریق بعض باقيالرئیس وبعد المدراء أما 
 بموعد االلتزامن اإلمكان عقد االجتماع في أي وقت دون م كما أنھ أصبح ،"onferencesC ideoV"تالفیدیوھا

 .التقلیدیة قاعات االجتماعات أحد) ٥( ویوضح شكل ،)٤(كما في شكل رقم محدد 
 على الكثیر من األنظمة والتي تجعل من تحتوي تقنیات التكنولوجیا الحدیثة أصبحت الفراغات استخدامعن طریق  •

اءة والطاقة وأنظمة رقمیة الفراغات متفاعلة بصورة جیدة مع المستخدم من أنظمة ذكیة تتعلق بالتھویة واإلض
 .واإلنترنت وشبكة االتصاالت اآلليكالحاسب 

  

  ):البنوك( المصرفیة المباني-د 
 المعامالت البنكیة وذلك عن طریق ھي واالتصاالت من تكنولوجیا المعلومات استفادتمن أكثر المعامالت الى 

 البنوك من تعامالت مع العمیل في تتم التي عندھا القدرة على القیام بمعظم الوظائف والتي المؤتمتةماكینات الصرف 
 بطاقات ذكیة تحتوى على جمیع مباستخدا یریدھا وذلك التيوكشف بحساب رصیده وقدرة على صرف المبالغ 

 من غیر استخدامھاا من البیانات المتعلقة بالمستخدم  حیث تحتوى على معالج دقیق وذاكرة مزودة بنظام أمان لحمایتھ

قاعات إجتماعات تقلیدیة  بمساحات كبیرة والتي  )٥(صورة رقم 
  تتطلب حضورا في نفس المكان والزمان

https://www.google.com.eg/webhp?hl=ar&sa=X
&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwj4-

قاعات إجتماعات مرئیة أو إجتماعات )٤(رقم صورة 
الفیدیو تقتصر على عدد صغیر ن الحاضرین ویتم 

  التواصل عبر شاشات رقمیة مع الباقیین
http://www.waleedtech.com/2013/03/blo

g-post_7941.html 

https://www.google.com.eg/webhp?hl=ar&sa=X
http://www.waleedtech.com/2013/03/blo
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 أغلب المناطق وبجوار أغلب المؤسسات مما كان لھ تأثیرا كبیرا على التصمیم في الماكینةالمصرح لھ ، وتتواجد ھذه 
  .)١١( المصرفیة للمباني المعماري

  :تأثیر التقنیات الرقمیة على تصمیم البنوك وعلى فراغاتھا الداخلیة
من الناس وذلك "ATM" كبیرا خصوصا قبل ظھور ماكینات ازدحاما كانت تشھد يالت المباني من أكثر كتعتبر البنو

 المعلومات بشبكة ارتباطھا وقد شھدت تغییر كبیر بعد أخرى،لما یتطلب منھا من خدمات إیداع وصرف وتعامالت 
  :وھي

 لم یعد ذلك موجود  ولكنالعمالء، لسعة أكبر عدد من تكفي على صالة كبیرة تحتوي البنوك بحیث مبانيكانت تصمم  •
والتعامالت التي تتم عن طریق " ATM"حیث أصبح عدد المترددین على البنوك أقل بكثیر بعد ظھور ماكینات 

 .االلكترونیةأحد مواقع البنوك  )٦(ویوضح شكل رقم  "Cyberspace" اإللكترونيبالفضاء  یسمى أو مااإلنترنت 
 لم تعد ھناك حاجة لتصمیم وبالتالي منزلھ فيیمارس عملھ وھو  قل عددھا حیث أصبح عددا منھم نالموظفیمكاتب  •

 مساحة لمكتبھ على أرض الواقع
 فراغات البنوك في تقنیات رقمیة استخدمت •

لتصبح أكثر تفاعال مع المستخدم مثل 
 .العمالت تظھر علیھا التيالشاشات 

 عن مبنى البنك االستغناءأصبح من اإلمكان  •
 الممكن أن  الواقع فمنضبأكملھ على أر

 ویكون الفراغ اإللكتروني، فيیكون البنك 
لھ قاعدة بیانات أساسیة بحیث یتواصل معھ 

 .فیھ مكان یتواجد أيالعمیل من 
 التي بالمناطق المروريخفض التزاحم  •

 الصرفیة وكذلك توفیر المبانيیتواجد فیھا 
 السیارات نتیجة انتظارعدد كبیر من أماكن 

صارف ملى تلك اللتقلیل عدد المترددین ع
 عنھا بماكینات الصرف االستعاضةبعد 

 .المؤتمتة
 
  ":الطب عن بعد"المستشفیات واألبنیة العالجیة و -س 

 التكنولوجیا الرقمیة أن تصل بتأثیرھا إلى االبنیة العالجیة أیضا ولكن من منظور أخر حیث أنھ من الصعب استطاعت
الطب  "من خالل، وذلك  مساحات بعض فراغاتھاتتضاءلاإلمكان أن كن من  المستشفیات ولمباني عن االستغناءجدا 

 الوحدة الصحیة مثال ویشخص حالتھ ویتابعھا طبیب متخصص یوجد فيوھى أن یدخل المریض حجرة كشف " عن بعد
على بعد مئات الكیلومترات ویستطیع الطبیب أن یحاور المریض من خالل تقنیات رقمیة تعتمد على شبكة من 

 للتصویر والعرض، ووصل األمر ةمالالز واإللكترونیات مثل تقنیات التصویر والتحكم عن البعد واألجھزة تاالتصاال
  .)١١(أیضا إلى مجال الجراحة عن طریق نظام ینفذ أوامر الجراح عن بعد 

  :العالجیة المبانيتأثیر الفراغات الرقمیة على 
 إال أنھ من الصعب جدا كبیر، العالجیة والمستشفیات بشكل يالمبانعلى الرغم من تأثیر التكنولوجیا الرقمیة على  •

 العالجیة یقتصر والمباني فإن المستشفیات وبالتالي ،"الطب عن بعد" عنھا بفكرة واالستعاضة عن مبانیھا االستغناء
 تاتصااللى شبكة تأثیر التكنولوجیا الرقمیة فیھا على إنتاج فراغات متفاعلة مع المستخدم مزودة بتقنیات رقمیة تعتمد ع

  .إلكترونیاتذات سعة موجیة كبیرة وكذلك تعتمد على 
 حیث من النائیة، المناطق فيلیس ھناك حاجة لتصمیم مستشفیات بمساحات كبیرة ومجھزة بجمیع التجھیزات المتقدمة  •

 ".الطب عن بعد"  على وحدات صحیة صغیرة ویتم التعامل مع المریض بتفعیل االقتصاراإلمكان 
 من اإلمكان أن تتم عن الطبیب، ال تتطلب معاینة الحالة من والتي الطبیة االستشارات تعتمد على التيصات التخص •

 .الواقعوتوفیر المساحات التي قد تخصص لھا على أرض " Cyberspace"طریق مواقع االنترنت 
  : المتاحفمباني -ع 

 واستخدمت تما تطورجیا الرقمیة وتطبیقاتھا وسرعان ُ تأثرت بالتكنولوالتي المبانيتعتبر المتاحف من أكثر انماط 
 فراغاتھا لتزید من التفاعل مع الزوار وظھور أسالیب وأنشطة جدیدة داخل المتاحف لم تكن موجودة فيالتقنیات الرقمیة 

   :یلي نتجت عن التكنولوجیا الرقمیة كما التي ویمكن توضیح أنواع المتاحف .قبلمن 
 مزودة افتراضیة على غرف یحتوي من المعروضات قائم على خیال الزائر حیث خاليتحف ھو م :االفتراضيالمتحف  •

 مليء حقیقي فراغ في تساعد على نقل اإلحساس إلى الزائر فتجعلھ یبدو وكأنھ والتي االفتراضيبأدوات الواقع 
 یستخدمھا الزائر حتى لتيا تواألدوا .اتصاالت التفاعل على قاعدة بیانات وأجھزة فيویعتمد الفراغ  بالمعروضات،

  االلكترونىwebMoneyموقع لبنك )٦(شكل رقم 
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قناع یرتدیھ الزائر على رأسھ   أو،"Back Pack"  عبارة شنطة یرتدیھا على ظھرهالتخیليیشاھد ھذا الواقع 
HMD"" )١٥(. 

قطرھا  حیث تم عمل دائرة من المطاط اللمس،متحف العلوم بلندن ویكون التفاعل فیھ عن طریق  ومن األمثلة على ذلك
 جسدي عندما یدخل الزائر الدائرة ویحاول أن یلمس العمود یصل لھ شعور كھربائي، بحیثر  وبھا عمود تیامتر،٦

  .)١٦( مبھرة كما أن الفراغات مصممة یتم فیھا عروض بالصوت والصورة بطریقة رقمیة بالطاقة،
وجودة على ھذا النوع یعتمد على شبكة المعلومات حیث تعمل المتاحف الم :اإللكتروني راغمتاحف تعتمد على الف •

 شخص حول العالم أي لمعروضاتھا ویتم عرضھا على المواقع اإللكترونیة بحیث یستطیع الرقميأرض الواقع بالتوثیق 
 .)١٧("kunstkammer" ستكمراألمثلة على ذلك متحف كون مكان أن یشاھدھا ومن أيومن 

أكثر تالئما مع تطور تقنیات الرقمیة  احفنجد أن فراغات ھذا النوع من المت: متاحف حقیقیة مزودة بتقنیات رقمیة •
فنجد الفراغات فیھا ال تحتوى على معروضات حقیقیة وإنما صور لمعروضات تمت محاكاتھا  بالواقع لیتم عرضھا 

ومن األمثلة على ذلك ،  المعتاد التقلیدي للفراغات مختلف تماما عن الشكل الداخليالتصمیم ویكون  ، على ھیئة صور
على شكل فراغ مستمر والسقف على شكل " "Laurs spuy broek المعماريصممھ الذى ) ٧(كل رقم شمتحف الماء 

 م عن تنظیلالمسؤو ھو المعماري، ویكون قضیب مستمر مركب فیھ كامیرات العرض ، وحساسات تتبع الزوار
  .العرض وتوافقھ مع رغبة الزائرین

  

 یوضح متحف الماء) ٧(شكل رقم 

  :بعدیة والتعلیم عن التعلیم المباني -م 
 أن تتطور العملیة التعلیمیة وبالطبع المدارس الضروريكان من تطور التقنیات الرقمیة مع ھذا الكم الھائل من 

 التقنیات الحدیثة بفاعلیة وكما یقول الستخدامحتى تستطیع مواجھة متطلبات المستقبل ،وتكون مھیأة والجامعات 
إن التقنیات الجدیدة ال تغیر المدارس ،بل یجب أن  :"اكالیفورنیة ستانفورد بوالیة  من جامع"الرى كیوبان"البروفیسور 

 ومع تطور شبكة االتصاالت ومواقع " )١٨(تتغیر المدارس لكى تتمكن من استخدام التقنیات الجدیدة بصورة فعالة 
 توضیح تأثیرالفراغات ویمكن ."التعلم عن بعد"االنترنت وتوفر قاعدة من المعلومات والبیانات ظھرت فكرة 

  : اإللكترونیة على المباني التعلیمیة في عدة نقاط وھى 
 :عدُم عن بُّعلّالت •

التعلم  "تعبر مؤسسا وتوفر أمام الطالب إمكانیة متابعة دراستھم التسعینات، منذ عقد اإللكترونيبدأ ظھور التعلیم 
 وتسجیل المواد الدراسیة على العادي،راسالت بالبرید  خدمة المواعتمدت ھذه المؤسسات في البدایة على" بالمراسلة 

منتصف   التلفاز وفىاسطوانات الفوتوغراف أو البث اإلذاعي، ثم تطورت إلى بث البرامج التعلیمیة بعد تسجیلھا عبر
 یسمى حینئذ بـ الحدیثة في بث ونقل مواد التعلم بالمراسلة، وأذنت ھذه التقنیة بمیالد ما هاآلداأصبح اإلنترنت  التسعینات

  .)١٩ (المدارس االفتراضیة المباشرة"
  : على المدارس الحقیقیةاإللكترونيم ُّعلّتأثیر الت •

  :وھي الرقمیة المختلفة وشبكة المعلومات ظھور أنواع جدیدة من المدارس التقنیاتأتاحت 
   المدارس الذكیة -                                                             االفتراضیة المدارس -

  :ةیالتعلیم للمباني المعماريعلى التصمیم مادیة الغیر تأثیر الفراغات  •
 أو أن وجودھا مكاني تصمیم مدارس لیس لھا وجود  فيCyberspace""المادیة  غیر االستعانة بالفراغاتیمكن 

ذه المدارس یتلقى الطالب تعلیمھم  وفى ھالتعلیمیة، یقتصر على فراغات بمساحات صغیرة إلدارة العملیة المكاني
  .االتصاالتعن طریق شبكة   الفراغ اإللكترونيأثناء تواجدھم في منازلھم من خالل 



  
  
  

  ى كبدیل للفراغات المعماریة المادیةالفضاء اإللكترون
  

 

 االفتراضیةأحد المدارس  )٨ ( رقمالشكلتوضح  
یتم التواصل بینھا  "ةاالفتراضی جورجیامدرسة " 

  .)٢٠(وبین الطالب عن طریق شبكة االنترنت 
 على المساحات المبنیة راضیةاالفتتأثیر المدارس  •

  :من المباني التعلیمیة
 بفراغات إلكترونیة االستعانةیمكن عن طریق 

 عنھا واالستعاضة عن فراغات الفصول االستغناء
 العنكبوتیة، بحیثبموقع لمدرسة على الشبكة 

تقتصر مساحة المدرسة على غرف إداریة وغرف 
ا للمعلمین متصلین بشبكات خارجیة یتم من خاللھ

   .الطلبةالتواصل بینھم وبین 
  التحلیل المقارن: الثالثالجزء 

المقارنة بین العناصر الوظیفیة لمبنى مادي ومبنى  - ١٠
 :إلكتروني

 وھي المتاجر لمبانيا تم اختیار نمط من المباني،من خالل الدراسة التحلیلیة لوجھة نظر میتشل بالنسبة لمستقبل أنماط مختلفة من 
   :یليظیفیة المكونة لكل منھم وھي كما  الولتوضیح العناصر

   :التسوقالعناصر الوظیفیة في مراكز ١ - ١٠
 بجمیع العناصر الوظیفیة التي یمكن أن یتكون منھا المراكز ًملما ’ وقد تم اختیار العناصر الوظیفیة لمول تجارى حتى یكون

  .مادي وجود یوضح العناصر الوظیفیة التي یشغلھا أي متجر لھ) ٩(رقم  شكل. التجاري
  :اإللكترونيالعناصر الوظیفیة لفراغات التسوق ٢ - ١٠

 في البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات اإللكترونيتتمثل العناصر الوظیفیة للفراغات اإللكترونیة التي یتم من خاللھا التسوق 
 أو اآلليیقوم بالتسوق وھى أجھزة الحاسب والتي تتمثل في مكونات مادیة وھى األجھزة الى یتفاعل من خاللھا الشخص الذى 

 )١٠( شكل رقم ویوضح االتصالالھواتف الذكیة وھناك المكونات الغیر مادیة وتتمثل في البرمجیات وقواعد البیانات وشبكات 
عناصر ال) ١١(العناصر الوظیفیة للمتاجر االلكترونیة بالنسبة للعناصر الوظیفیة لمراكز التسوق المادیة ویوضح شكل رقم 

   .  Cyberspaceالوظیفیة األساسیة للفراغات االلكترونیة 
  

ئیة واإلجتماعیة والتقنیة على تصمیم یتأثیر المحددات الب، راندا مدحت : المصدر ، دایجرام یوضح العناصر الوظیفیة في الموالت التجاریة ) ٩(شكل رقم 
  ) .٥٧ :ص (،٢٠١٤، جامعة األزھر، قسم العمارة ، كلیة الھندسة ، رسالة ماجیستیر ، مراكز التسوق في مدینة القاھرة 

  مدرسة جیورجیا االفتراضیة)٨( رقم شكل

  المداخل 

  مدخل عاملین

  عمالء مدخل

مدخل 

 األنشطة التجاریة 

 محالت تجاریة 

 أكشاك 
 محالت صغیرة 

محالت 

 محالت السلع األساسیة  

 محالت السلع

 محالت الخدمات

 العناصر الوظیفیة لمراكز التسوق 

 فراغات خدمیة 

إنتظار 

مكاتب 

 مصلى 

 دورات میاه 

 عناصر اإلتصال 

 أفقیة 

مسارات 
الحركة 

المنكسرة 
والمغلقة 

حنیة والمن
 والمتعامدة 

 الرأسیة 
الساللم بأنواعھا 

 يالمتكررة،شرف(
  )، ھروب ، خدمة

 السیور الناقلة 

الساللم 

  المنحدرات

 المصاعد

 األنظمة األمنیة 

الحمایة من 
 الحریق

 الحمایة من

 اإلقتحام  الحمایة من

الحمایة من 
 الظواھر الطبیعیة 

األنشطة 
 میلیةالتك

 أنشطة
 

 أنشطة ثقافیة 

 أنشطة إجتماعیة 

 ریاضیة أنشطة

ة  
فنی

 ال
ت

زا
جھی

الت
 و

سیة
سا

األ
یة 

لبن
ا

 

خدمات المیاه 
والطاقة  والصرف 

التكییف وإنذار 
 الحریق 

محطة العملیات 
 المركزیة 



  
  
  

  ى كبدیل للفراغات المعماریة المادیةالفضاء اإللكترون
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :التحلیلیةالدراسة  نتائج - ١١

 یمكن وضع أربع میتشل حددھا التين ومن خالل بدائل اداء االنشطة ر المقاوالتحلیليمن خالل الدراسة التحلیلیة 
  :یلي كما المادي مع الفراغ اإللكترونيمستویات لدمج الفراغ 

  ألداء بعضالمادي الفراغ في ياإللكترون أنھ یتم االستعانة بالفراغ بمعنىخفیف دمج  :المتزامن المكانيالحضور 
  . مكان وزمان محددفي للشخص ویتطلب حضورأي نشاط ة بھ عن ضالمھام الخفیفة ولكن ال یمكن االستعا

الشخص الى مكان محدد ولكن یتم أداء یتطلب حضور بمعنى أنھ  دمج متوسط :المتزامن غیر المكانيالحضور 
  .""Cyberspace خالل منزمان  أي فيالنشاط 

یتطلب حضور الشخص الى مكان محدد ولكن یشترط زمان   البمعنى أنھدمج متوسط  :المتزامنعن بعد الحضور 
  .معین

  المكونات المادیة 

  :األجھزة التفاعلیة 

  ّالحاسب االلى 

   الھاتف الذكى

 محددة للمخازن مساحات 

 البرمجیات 

  

شبكات اإلتصال 
 )اإلنترنت (

  

 قاعدة بیانات 

  المستخدم

User""  

  

  المصدر الباحث ,للمتاجر االلكترونیة یوضح العناصر الوظیفیة  ) ١٠(شكل رقم 

 المصدر الباحثCyberspace ,  للفراغات اإللكترونیة  األساسیة یوضح العناصر الوظیفیة ) ١١(شكل رقم 

  المداخل 

یتم الدخول 
الى مواقع 

الویب 
المخصصة 

للتجارة 
االلكترونیة 
على شبكة 
 االنترنت 

األنشطة 

یتم عرض 
  المنتجات على

"Cyberspace" 
على مواقع الویب 

والصفحات 
  االلكترونیة 

 یةاالكترونالعناصر الوظیفیة لمراكز التسوق 

 فراغات خدمیة 

الیوجد أماكن 
انتظار سیارات 

وتتمثل الفراغات 
الخدمیة في 

المخازن وبعض 
المكاتب اإلداریة 

الدارة عملیة 
 التجارة

 االلكترونیة  

 عناصر اإلتصال 

ال تتطلب المتاجر 
لكترونیة اإل

عناصر اتصال 
حیث الیوجد 

مباني قائمة وانما 
تقتصر على بعض 

المساحات 
 ولالدارة للمخازن 

 األنظمة األمنیة 

تتم عملیة االمن من 
خالل االمن 

السیبرانى وحمایة 
مواقع التجارة 
االلكترونیة من 
 الھاكر والقراصنة

األنشطة 

األنشطة التكمیلیة 
والمتمثلة في 

الترفیھیة 
والثقافیة خاصة 
بمراكز التسوق 

التجاریة المراكزو
وال تتطلبھا 

المتاجر 
 ونیة االلكتر

ت 
زا

جھی
الت

 و
سیة

سا
األ

یة 
لبن

ا

تتمثل البنیة التحتیة 
في شبكة االتصال 
 وقواعد البیانات 
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وال یتطلب مكان  ""Cyberspaceبمعنى انھ یتم أداء النشاط كل من خالل  دمج كلي :متزامنالحضور عن بعد غیر 
  .محدداو زمان 

   ):٢( الجدول رقم في تم تحلیلھا كما التي المباني ألنماطویمكن توضیح تلك المستویات بالنسبة 
  

غیر &متزامن  مكانيحضور   المبانيأنماط 
  متزامن

  عدُحضور عن ب

المراكز التجاریة التقلیدیة 
 الحقیقة فيوالموالت الموجودة 

 بین مادي تتطلب تفاعل التيو
  األطراف المشتركة

  ) خفیفدمج ()مادیةفراغات (

  ن متزام

 الغیر مباشر بین األطراف عن االتصالوھو التفاعل أو 
 وذلك عند محاكاة مبنى تجارى االتصاالتطریق وسائل 

األشخاص  الحقیقة ویتطلب تفاعل من فيموجود بالفعل 
  الحقیقي المبنى في الموجودین

  )دمج متوسط( )ھجینةات فراغ(

  
  
 المباني
  التجاریة

 المعروضةوذلك عند البث للمواد 
عن طریق شاشات العرض 

الحقیقیة  األماكن فيالرقمیة 
  ) دمج متوسط)افتراضیةفراغات (

 من خالل مواقع االنترنت اإللكترونيعن طریق التسوق   غیر متزامن
   دمج كلى )اإللكتروني راغالف(

 اإلداریة نيالمبا فيوتتمثل 
والشركات والمؤسسات وفراغات 

 االجتماعاتالمكاتب وقاعات 
    وقاعات المؤتمرات التقلیدیة

  )دمج خفیف(

  
  متزامن

 الغیر مباشر بین األطراف المشتركین االتصالحیث یتم 
 في أماكن مختلفة ولكن في عمل واحد المتواجدین في

دمج ( One way interactive tools)( نفس الوقت
  )سطمتو

  
  
  
 المباني
 االجتماعاتعن طریق عقد   اإلداریة

والمؤتمرات بین المدیر عن طریق 
تسجیالت الفیدیو حیث یتواجد 

 االجتماع مكان فيالمدیر 
 أماكن فيویتواصل مع الباقین 

  )دمج متوسط( تواجدھم

  غیر متزامن

 ععبر مواق تتم التيعن طریق األعمال اإلداریة 
 مكان مثل الحكومة أي وقت ومن أي فياإلنترنت 

 دمج اإللكترونیة والتواصل بین األطراف یتم غیر مباشر
  كلى

 البنوك مباني فيتتمثل 
   والمصارف التقلیدیة

  )دمج خفیف(
  متزامن

 التعامل مع مواقع البنوك الحقیقیة الموجودة فيوتتمثل 
 أي فيعلى اإلنترنت حیث یستطیع التعامل المتواجد 

ل مع تلك المصارف من خالل  العالم أن یتعامفيمكان 
  )دمج متوسط( اإللكترونيموقعھا 

  
  

البنوك 
 الماكینات فيوتتمثل   والمصارف

  غیر متزامن  )دمج متوسط("ATM"المؤتمتة
 وجود أي لیس لھا التي التعامل مع البنوك فيوتتمثل 

 اإللكتروني راغ الففي الحقیقة ولكن لھا موقع في مادي
  )دمج كلى(خاللھ یتم التعامل من 

 المستشفیات مباني فيتتمثل 
  والوحدات الصحیة والعیادات

  )دمج خفیف(
  متزامن

 یتم من الذي عملیات الجراحة والفحص فيویتمثل 
 عیادة في مكان بعید لمریض موجود فيطبیب متواجد 

  )دمج متوسط( مجھزة بأجھزة تسمح بتلك العملیة

المستشفیات 
واألبنیة 
 تعطى التيوتتمثل ف الفیدیوھات   العالجیة

 للمرضى االستشارات بعض
 تسجل حاالت التيوالسجالت 
  )دمج متوسط( المرضى

 ال تحتاج إلى التي الطبیة االستشارات فيوتتمثل   غیر متزامن
  )دمج كلى( للمریضعملیات فحص مباشر من الطبیب 

 المتاحف التقلیدیة مباني فيتتمثل 
دمج  (والمراكز الثقافیة والمعارض

  )خفیف
  متزامن

 الحقیقة في حالة عمل محاكاة لمتحف موجود في وذلك
 في شخص متواجد بعیدا ولكن أيبحیث یتم زیارتھ من 

دمج ( واالفتراضي الحقیقيأوقات مشتركة بین المتحف 
   )متوسط

  
  المتاحف

عن طریق الفیدیوھات وشاشات 
 تقوم بعرض األشیاء التيالعرض 

الموجودة ویتم التعامل معھا من 
دمج ( خالل أدوات خاصة

  )وسطمت

  غیر متزامن

  تكون معروضاتھا بالكاملالتي المتاحف فيوذلك 
راغ الف"موجودة على مواقع اإلنترنت 

ویستطیع الزائر أن یشاھد " Cyberspaceاإللكتروني
  )دمج كلى (معروضاتھا ف أي وقت من أي مكان

ویتمثل في المباني التعلیمیة 
التقلیدیة من مدارس بفراغات 

فصول وجامعات وقاعات ال
   المحاضرات

  )دمج خفیف( 

  متزامن

ویتمثل في االتصال الغیر مباشر بین الطالب والمدرس 
أو المحاضر حیث یلقى المحاضر المادة العلمیة في 

قاعات المحاضرات وفى نفس الوقت یتواصل معھ طلبھ 
  )دمج متوسط(. مختلفةفي أماكن 

المباني 
  التعلیمیة

ویتمثل في المدارس االفتراضیة 
تعمل بنظام الفصول الرقمیة التي 

ویتم فیھا بث المادة التعلیمیة عن 
  )دمج متوسط (.طریق فیدیوھات

  غیر متزامن

ویتمثل في عملیات التعلیم التي تتم من خالل المواقع 
التعلیمیة الموجودة في الفضاء اإللكتروني والتي لیس لھا 
أي وجود مادي ویتم تلقى المادة التعلیمیة من خاللھا في 

  )دمج كلى ( وقت ومن أي مكانأي

 المصدر الباحث، ادى في أنماط مختلفة من المباني یوضح مستویات دمج الفراغ االلكتروني مع الفراغ الم) ٢(جدول رقم 



  
  
  

  ى كبدیل للفراغات المعماریة المادیةالفضاء اإللكترون
  

 

   البحثخالصة  - ١٢
لھا  "Cyberspace" اإللكتروني الفراغتكنولوجیا الرقمیة وما أنتجتھ من فراغات رقمیة وتحدیدا الأن 

 مما جمیعھا، لم یكن المباني، إن التأثیر على المعدالت واألسس التصمیمیة لبعض أنواع فيدورا ھاما 
 في وخاصة المروري االزدحاممثل أزمة  العمراني،لمشاكل على المستوى  حل افيسیكون لھ األثر البالغ 

 إلى توفیر الكثیر من التصمیمیة سیؤدى العملیة في اإللكتروني االستعانة بالفراغ وأنوسط المدینة، 
 واع المباني مما سیعطىأن ض وقد تؤدي الى االستغناء عن الفراغ المادي بالكامل في بعالمساحات

  .للمدن طبیعي تعمل كمتنفس والتي،  المدنفيدة المسطحات الخضراء الفرصة لزیا
   البحثنتائج  - ١٣

من  التقلیص وإمكانیة كبدیل لبعض الفراغات المعماریة المادیة، اإللكتروني راغ الفاستخدامإمكانیة  •
 .اإللكتروني راغ عن بعض فراغاتھا بالفاالستغناءبعد  المبانيمساحات بعض 

 عن بعض االستغناءإلمكان في ا ثبت أنھ التي المبانيتصمیم الخاصة ببعض  ومعدالت الر أسسٌتغی •
 .بعضھا یتم فیھا دمج بعض الفراغات مع التي المباني، أو اإللكتروني بالفراغ اواستبدالھفراغاتھا 

 القرن الواحد والعشرین حیث أنھ یؤدى إلى في أكثر تفاعال وأكثر مالئمة لإلنسان اإللكترونيالفراغ  •
 .العمارة وظیفة ھي ومتطلباتھ، وھذه احتیاجاتھع إشبا

 تأثیر كبیر على مستوى الفراغات المعماریة المادیة فإنھ كذلك لھ األثر الكبیر اإللكترونيكما أن للفراغ  •
 حل الكثیر من المشاكل المتعلقة بالتمركز حول ىعلى مستوى الفراغات العمرانیة حیث أنھ سیؤدى إل

 .، وسیعمل على زیادة المسطحات الخضراءالمرور ومشاكل المدینة،مركز 
 إلكترونیة بناء على معدالت تصمیمة محددة، ویتم إدارتھا بالكامل من خالل شبكة مباني یمكن تصمیم •

 .المعلومات
 .الحضور في عدد إمكانیة االقتصادو المكاني حتمیة التواجد انتفاء •
 حل الكثیر من المشاكل اإلنسانیة المعقدة وتعزز من فيسھم  تفھيأن الفراغات اإللكترونیة تعتبر سالح ذو حدین،  •

 االجتماعي االنعزالالعالقات بین األفراد عن طریق تسھیل عملیة التواصل بینھم، ویمكن أن تكون سالحا یؤدى إلى 
 .األسریةراجع أواصر العالقات تو

  التوصیات  - ١٤
 من خالل القاء الضوء على إحدى نتائج التكنولوجیا عماريالمتناول البحث العالقة بین التكنولوجیا الرقمیة والتصمیم 

وتأثیره على أداء األنشطة الحیاتیة وتأثیر ذلك على الفراغات  ""Cyberspace اإللكترونيالرقمیة وھو الفراغ 
لفراغ استخدام اً واستكماال لما تم دراستھ یوصي بالعدید من الدراسات التي تركز على .المعاصرةالمادیة في المباني 

   :ما یلي منھ في تحدید أسس تصمیم المباني المعاصرة ومن ھذه التوصیات واالستفادة واستغاللھ اإللكتروني
 ودراسة كیف یمكن أداؤھا من خالل المباني، من خالل فراغات التي تتمیوصي بعمل تصنیف لجمیع األنشطة  •

ستغناء عن بعض الفراغات المعماریة  ھل یمكن االالفراغات، ودراسة وتحدید تلك اإللكتروني،الفراغ 
 الكترونیة؟واالستعاضة عنھا بفراغات 

 المعاصرة المباني ألنماط المعماريعلى محددات التصمیم " "Cyberspace اإللكترونيالفراغ  دراسة تأثیر •
 .حدهوذلك لكل مبني على 

في أداء الكثیر " "Cyberspace اإللكترونيیوصي بدراسة تغیر استعمال األراضي نتیجة االعتماد على الفراغ  •
 .الحیاتیة األنشطة نم

ن فیوصي بتكثیف الدراسات في كیفیة االستفادة من الرقمیة ھي الواقع الذي نعیشھ اآلحیث أن التكنولوجیا  •
 على فراغات معماریة أكثر راحة لمستخدمیھا التصمیمیة وللحصولالتكنولوجیا الرقمیة لتدعیم المصمم والعملیة 

 .المحیطةعال معھ ومع البیئة وأكثر تفا
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