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                         الخالصة

لم ، حيث بدأ المصممون تأثر التصميم المعماري بالتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العا  
ث التقنيات المتوفرة في تصميم وتنفيذ النتاج المعمـاري ،  دالمعماريون واالنشائيون باستعمال اح

وخصوصاً في مجال االبنية العالية ، التي تعتمد اساساً على التكنولوجيا في كافة جوانبها الشكلية 
  .واالنشائية والمعلوماتية 

الدراسات الفكرية والتطبيقية الشاملة والموجهـة نحـو تـأثير    قلة ( في  مشكلة البحثتتمثل 
تشخيص تأثير ( في  هدف البحثوتحدد ) . التكنولوجيا في تكوين بنية الشكل في االبنية العالية 

ولتحقيق هـدف  ) . التكنولوجيا كمتغير اساس في اظهار التكوين الشكلي المتميز لالبنية العالية 
على تحديد المفردات الفاعلة والمؤثرة في البنية الشـكلية   -نظري في اطاره ال -البحث اعتمد 
 ععلى قياس نوعي وصفي واسلوب تحليل الربعة مشاري –وفي اطاره التطبيقي  ،لالبنية العالية 

لى المسـتويين  واختتم البحث باستنتاجات وتوصيات ع.  التطبيقيةعالمية اختيرت كعينة للدراسة 
  .النظري والتطبيقي

Influence of Technological Evolution On Formal Structure   
of High – Rise Buildings 

Abstract  
Architectural design has been influenced by the great technological evolution in 

the world . Architects and construction engineers began to use the newest available 
technologies in designing and implementing architectural products , especially in 
high – rise buildings , which depends basically on technology of all branches (i.e. 
style , construction and information) . The حresearch problem is defined as (lack of 
oriented comprehensive , practical and ideological studies of the technological evo-
lution influence on formal structure of high – rise buildings) . 

The research aims at (diagnosing the effect of technology , as a basic variable , to 
show the distinct formal composition of high – rise buildings) . To fulfill this aim , 
the research depends , in its theoretical part , on defining the most active and in-
fluential variables effecting formal structure of high – rise buildings . In the prac-
tical part , the research aims at revealing the application scope of the theoretical 
framework by   using qualitative measurement , describing and analyzing the influ-
ence and its implementation in four projects selected as practical samples . At last , 
the research presents conclusions and recommendations for both theoretical and 
practical levels. 
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