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 المستخمص: 
دورًا كبيرًا في لمقرن العشرين، لعبت التكنولوجيا نتيجة التطور العممي الكبير الذي حصل خالل العقدين المنصرمين 

، وقد ركزت العديد من الدراسات عمى مفهوم التكنولوجيا وتطبيقها في  تغير الثوابت المعمارية وأهدافها أو تصنيف أولوياتها
التكنولوجيا فقد أثرت  . ، إال أنها لم تركز عمى دور التكنولوجيا في إدراك الذات البشرية في الفضاءات الداخمية العمارة

ولم تقتصر تأثيراتها عمى البيئة والعالم المادي بل تعدت لتشمل  ،وتطوراتها أثرت عمى نشاط وسموك اإلنسانالمعمومات 
دراكه لمفضاء وانت نقص المعرفة العممية الكافية حول اثر تكنولوجيا الواقع االفتراضي عمى كان . فمائه فيهمفهوم اإلنسان وا 

توضيح دور تكنولوجيا الواقع يكون  و )المشكمة البحثية(. تحقيق الطبيعة الوجودية لمذات في الفضاء االفتراضي الداخمي
)هدف البحث المفقودة داخل الفضاء الواقعياالفتراضي في إنشاء فضاء داخمي افتراضي يسعى لتحقيق وجودية اإلنسان 

نتائج. ال توضيح المراحل األساسية لمدراسة العممية، ثم حممتثم استمزم تحقيق الهدف بناء إطار نظري شامل، و  .(
 واستخرجت االستنتاجات النهائية الخاصة بالبحث والمتضمنة استنتاجات اإلطار النظري واستنتاجات نتائج التطبيق. 
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Abstract 

  Due to the major technological development happened in the last 20 years, technology had 

great role in changing the architectural constants and classifying its priorities. Many studies 

focused on technology notion and its application in architecture. But they did not focus on the 

rule of technology to realize Human reliance on internal and external spaces in which the 

people spend most of their time in.The information technology with its developments has 

great impact on actions & behaviors of human beings. Here the research idea in “Lack of 

sufficient scientific knowledge about the impact of technology of virtual reality to achieve the 

existential nature of the personality in virtual space. The search aimed to discuss "Clarifying 

the role of virtual reality technology to establish an internal virtual theoretical framework of 

space which seeks to achieve human existential lost in realistic space achieving the goal 

required having Comprehensive theoretical framework .This theoretical framework as a first 

stage of theoretical framework .The second stage of tries to clarify the main levels of the 

practical study to clarify truth fullness of indicators achieved through out:selecting items of 

theoretical framework. The final conclusions of the research which include theoretical 

framework conclusions, application results conclusions. 
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