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 أهمية املعلومات في العملية التصميمية للمشروع املعماري.

 :مقدمة-1

تساهم البرمجة املعمارية في تحديد املسائل األساسية للتصميم وتنسيق خطواته، وهذه املسائل عبارة عن معلومات تتعلق 

التصميمية للمشروع واملحددات والعوامل املؤثرة على التصميم املقترح... من جهته، يساعد البرنامج  واملسائل  باملشكلة  

املت املعلومات  جميع  إيصال  في  التصميمية  املعماري  القرارات  اتخاذ  من  لتمكينه  املصَمم  إلى  املشروع  بمتطلبات  علقة 

 بالفكرة األولية  
ً
 من وضع البرنامج املعماري، مرورا

ً
 إلى  للتصميم و السليمة في جميع خطوات التصميم؛ بدءا

ً
  التصميم صوال

 النهائي...

من هنا، يتأكد دور املعلومات في العملية التصميمية للمشروع املعماري، ولهذا تمثل خطوة جمع املعلومات الخطوة األولى  

في تصميم املشروع؛ ويجب أن تتصف هذه املعلومات بالدقة واملوضوعية والتناسق، كي يتيح تحليلها وصول املصَمم إلى 

 ميم الالحقة. نتائج منطقية وسليمة تفيده في خطوات التص 

 املطلوبة للمشروع:   املعلومات-2

 هناك أربعة أسئلة تطرح نفسها لتحديد املعلومات املطلوب جمعها قبل البدء بالتصميم، واألسئلة هي:

 : ما هو املشروع املقترح؟ السؤال األول 

 : ملاذا ُيطرح املشروع للتصميم؟ السؤال الثاني

 املشروع؟ : أين سيتم تنفيذ  السؤال الثالث

 : من هم مستخدمي املشروع؟ السؤال الرابع

الجوانب،  إ متعددة  وبيانات واحصاءات  معلومات مختلفة،  استقصاء وجمع  تستدعي  السابقة،  األسئلة  اإلجابة على  ن 

املخططات   فهناك  والبيانات؛  املعلومات  جمع  في  املساعدة  املصادر  تتعدد  وسواها...  واجتماعية  عمرانية  ومسوحات 

املشاهدات  التنظي والطبوغرافية،  الجوية  الخرائط  وهناك  ولجواره،  املشروع  ملوقع  التنظيمية  الصفات  تبين  التي  مية 

امليدانية والصور الفتوغرافية، االستبيانات واملقابالت الشخصية للوقوف على آراء ورغبات أصحاب املشروع ومستخدميه  

 املتوقعين والسكان القاطنين في الجوار... 

 املعلومات املطلوبة:  أنواع -2-1

املشروع -أ  عن  الفعليين،  معلومات  املشروع  مستخدمي  للمشروع،  ية 
َ
الكل املساحة  املقترحة،  املشروع  وظائف   :

 امليزانية املخصصة للمشروع وتكلفته املبدئية... 
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املشروع -ب موقع  عن  وبيانات  املشروع  معلومات  أرض  مواصفات  الطبوغرافية  )املساحة:  الخصائص  الشكل،   ،

الجيولوجية، العناصر الطبيعية واملبنية املوجودة(، الربط الطرقي للموقع والبعد عن مركز املدينة، املعطيات  و 

 املناخية السائدة، االشتراطات البنائية املعتمدة في املوقع وفق املخطط التنظيمي...

املشروع ومحيطه -ت الحركة  معلومات عن جوار موقع  الطرق والشوارع املحيطة واتجاه  املشاة،  :  املرورية، حركة 

 استعماالت املباني واألراض ي املجاورة، نقاط الجذب القريبة من املوقع، االشتراطات البنائية املطَبقة في الجوار... 

  ،شروع من وظائف وفعاليات ومساحات: متطلبات ورغبات صاحب املمعلومات عن املتطلبات الخاصة باملشروع -ث

فيه   سيتواجد  الذي  للمجتمع  والثقافية  الحضارية  القيم  املشروع،  من  املتوخاة  وأهدافه  تطلعاته  وكذلك 

 املشروع... 

،  تحليلية ومعمارية  : دراسات نظرية، برامج وظيفية، معايير تصميمية، مخططاتمعلومات عن مشاريع مماثلة - ج

 صور فوتوغرافية، الخ... 

 املعلومات املجَمعة في التصميم:  دور -2-2

 بالنسبة للمصَمم، حيث تقدم له من خالل  املعماري  تلعب املعلومات املجَمعة عن املشروع  
ً
 مهما

ً
تحليلها  تشخيصها و دورا

 مساعدة للمصَمم قراءات واستنتاجات يمكن االنطالق منها في التصميم األولي للمشروع؛ وهي بذلك تكون  
ً
في النقاط    أداة

 ة:اآلتي

 فهم محتوى املشروع والعالقات الوظيفية بين أقسامه ومكوناتها.  •

 فهم وإدراك عالقة املشروع مع املحيط، والعمل على صياغة هذه العالقة بصورٍة متناسقة ومتكاملة. •

 املقدرة على وضع البرنامج املعماري أو الوظيفي املناسب للمشروع. •

 ة لوظائف املشروع وحجمه. تحديد املعايير التصميمية واملساحية املناسب •

 التعَرف على كيفية التطبيق الصحيح لالشتراطات البنائية املفروضة.  •

 للمعطيات والظروف املحلية املتعددة... لحلوٍل تصميمية مالئمة  اقتراح أفكارٍ  •

، إلى أن مسألة االستفادة من املعلومات التي يتم تجميعها عن مشروع معماري معين، قد تتباين  
ً
تجدر اإلشارة أخيرا

وذلك بالنظر إلى طريقة تحليل هذه املعلومات، وإلى خبرة املصَمم في قراءة نتائج التحليل وصياغة    آخر؛من مصَمٍم إلى  

 أفكاره بناء على تلك النتائج. 
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