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  الخالصة
يالتطور ألمعلوماتي ألمتسارع السمة األساسية لعصر المعلومـات فبعـد الثـورة     عد

نتاج األفكار إعلى  والذي ركزالثورة المعلوماتية هتمت بإنتاج المواد جاء عصر إالصناعية التي 
بدال من المواد وأصبحت الدول التي تمتلك معلومات أكثر هي األكثر سيطرة علـى مجريـات   
األمور في العالم وشهدت العشرين سنة األخيرة تطورا هائال في قطاع المعلومات واالتصاالت 

عالم الجديد فحلت وظائف بدال من أخـرى  لم نعهده من قبل وقد غير هذا التطور من مالمح ال
وكبقيـة نشـاطات   , وظهرت تقنيات غيرت نشاطات المجتمع وأثرت على المفاهيم والمسلمات

الحياة تأثرت العمارة بشكل كبير بالتطور ألمعلوماتي مما احدث تغييرا فـي مفهـوم العمـارة    
 .نتاج والتصميم المعماري من ناحية التفكير والتحليل وطرق األداء واإل

يوضح البحث مفهوم المعلوماتية والتقانة والعولمة ومن ثم يستخلص  تعريف للتصميم المعماري 
ويبين اهم ما جلبته المعلوماتية للعمل التصميمي ومن ثم تأثير المعلوماتية في التشكيل المعماري 
وصوال الى صياغة جديدة للعملية التصميمية في عصـر المعلومـات واسـتخراج مؤشـرات     
للمعلوماتية مثل الذكاء الصناعي وتطور االتصاالت والعمارة المعلوماتية والعولمة ومـن ثـم   
اختبار تأثير تلك المؤشرات في العملية التصميمية من خالل اجراء استبيان وصوال الى استنتاج 
 مفاده ان عناصر وتقنيات المعلوماتية ترفع من كفائة العملية التصميمية ويوصي البحث بضرورة

تعرف الطالب واالكاديميين والمهنيين والعاملين في مجال الهندسة المعمارية علـى عناصـر   
  .وتقنيات المعلوماتية في التصميم المعماري وذلك لمواكبة تطور العصر 

  .المعلوماتية،التصميم المعماري: الكلمات المرشدة
Theempact of information on the architect design  

                                                                                                                              
Abstract  
     The accelerated evolution of informatics is considered the core aspect of 
information age. , which had focused on the production of materials, the 
age of informatics revolution came, which concentrated on production of 
ideas rather than materials, and those countries that have more information 
are the most control over the events in the world. The last twenty years 
witnessed phenomenal development in the information and communication 
sector which we never had before and this development has changed the 
features of the new world, therefore functions replaced others and new 
techniques came up which have changed the activities of society and 
affected concepts and postulates, As other activities of life, architecture was 
largely influenced by the informatics evolution causing a change in the 
concept of architecture and architectural design in terms of 
thinking,analysis and performance and production methods.   The research 
also explains the concept of informatics, technology and globalization , 
brings up a definition for the architectural design, shows the importance of 
informatics on thedesigning process and then impact of informatics in the 
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architectural formation, reaching to a new formulation for the designing 
process in the information age and extract indexes for informatics like the 
artificial intelligence, communication development, information building 
and globalization. And then to examine these indexes' impact on the 
designing process via creating a questionnaire, reaching to a conclude that 
the elements and informatics technologies raise the designing process's 
proficiency, Finally, the research recommends it is necessary that students, 
academicians, vocational people and those who work in the architectural 
engineering domain to recognize the elements and informatics technologies 
in   the designing process in order to go along with the age development      
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